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Aske og Eg svæver 

gennem skoven.

De er langt væk 

fra det høje træ,

hvor de rare skovfolk bor.

Lige med ét 

daler Aske ned mod bunden!
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- Aske! Stop!

Ikke ned på bunden!

Der lurer alt for mange farer! -

Eg råber efter Aske.

- Der er ikke mere kraft 

i mit flyvefedt! -

Aske kikker op. 

Eg når ned 

på siden af Aske.

- Vi har ikke noget fedt med! -

- Jeg klarer mig.

Du skal ikke følge efter! -

Aske svæver ikke mere.

Han falder lige 

ned mod bunden!

Eg kan intet gøre.
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Aske rammer et blad.

Så falder han ned 

på en slimet svamp.

Han glider ned ad den.

Med et bump lander han

under den store svamp. 
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Her står en gammel kone.

Hun rører rundt i en gryde.

- Hvem er du?

Hvad laver du her? -

Den gamle kone ser rar ud.
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Aske rejser sig lettet.

Han går hen 

til den gamle kone.

- Jeg faldt ned fra et træ.

Jeg bor hos Kong Krone.

Kan du hjælpe mig? -

- Vil du smage min suppe? -

Konen holder en ske frem.

- Først skal du prøve selv. -

Aske føler sig ikke tryg.

Den gamle kone smiler.

Så sluger hun suppen.

Atter dypper hun skeen

ned i suppen.

Hun rækker den 

hen mod Aske.
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Han tøver lidt.

Men så spiser han suppen.

- Hvad hedder den suppe? -

Aske har aldrig smagt

sådan en suppe før.

Konen gnider sine hænder.

- Hi! Hi! Hi!

Jeg kalder den Heksehyl! -
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