


Aarets Historie. 

DET var sidst i Januar; en frygtelig Snestorm var det; 
Sneen fløj i fygende Hvirvel gennem Gader og Stræder; 

Ruderne udenpaa vare som overklistrede med Sne, fra Tagene 
styrtede den i Dynger, og saa var der en Flugt i Folk, de 
løb, de fløj og foer hinanden i Armene, holdt hinanden fast 
et Øjeblik og havde saa længe Fodfæste. Kareter og Heste 
vare ligesom overpudrede, Tjenerne stod med Ryggen mod 
Kareten og kørte baglængs imod Vinden, Fodgængeren holdt 
sig stadig i Læ af Vognen, der kun langsomt gled af Sted i 
den dybe Sne; og da endelig Stormen lagde sig, og der blev 
kastet en smal Sti langs Husene, saa stod dog Folk stille der, 
naar de mødtes; ingen af dem havde Lyst til at gøre det 
første Skridt med at træde op i den dybe Sne, for at den 
anden kunde slippe forbi. Tavse stod de, til endelig, efter 
ligesom en stille Overenskomst, hver af dem gav eet Ben til 
Pris og lod dette gaa ind i Snedyngen. 

Mod Aften var det blikstille, Himlen saa ud, som om 
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den var fejet og gjort mere høj og gennemsigtig, Stjernerne 
syntes splinterny, og nogle vare saa blaa og klare, — og det 
frøs, saa det knagede efter, — sagtens kunde da det øverste 
Snelag blive saa stærkt, at det i Morgenstunden bar Graa-
spurvene; de hoppede om snart oppe, snart nede, hvor der 
var skovlet, men megen Æde var der ikke at finde, og de 
frøs ordentlig. 

»Pip!« sagde den ene til den anden, »det kalder man det 
ny Aar! —: det er jo værre end det gamle! saa kunde vi lige 
saa godt have beholdt det. Jeg er misfornøjet, og det har 
jeg Grund til.« 

»Ja, der løb nu Menneskene om og skød Nytaar ind,« 
sagde en lille, forfrossen Spurv, »de slog Potter paa Døre og 
vare rent ellevilde af Glæde over, at nu gik det gamle Aar 
væk; og det var jeg ogsaa glad over, for jeg ventede, at vi 
da vilde faa varme Dage, men det er der ikke blevet noget 
af; det fryser meget strengere end før! Menneskene have taget 
fejl af Tidsregningen.« 

»Det har de!« sagde en tredie, der var gammel og hvid 
i Toppen; »de have nu noget, som de kalde Almanakken, 
den er saadan deres egen Opfindelse, og saa skal alt gaa 
efter den! men det gør det ikke. Naar Foraaret kommer, saa 
begynder Aaret, det er Naturens Gang, og den regner jeg 
efter.« 

»Men naar kommer Foraaret?« spurgte de andre. 
»Det kommer, naar Storken kommer, men det er meget 

ubestemt med ham, og herinde i Byen er der ingen, der veed 
noget derom, det veed de bedre ude paa Landet; skal vi flyve 
derud og vente? Der er man da Foraaret nærmere.« 

»Ja, det kan være meget godt!« sagde en af dem, der 
længe havde gaaet og pippet uden egentlig at sige noget. 
»Jeg har herinde i Byen nogle Bekvemmeligheder, som jeg 
er bange, at jeg vil komme til at savne derude. Her omme 
i en Gaard er der en Menneskefamilie, der meget fornuftigt 
har fundet paa at slaa fast i Væggen tre, fire Urtepotter 
med den store Aabning ind og Bunden udad, i den er der 
skaaret et Hul saa stort, at jeg kan flyve ud og ind; der 
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har jeg og min Mand Rede, og derfra ere alle Vore Unger 
fløjne ud. Menneskefamilien har naturligvis indrettet det hele 
for at have den Fornøjelse at se paa os, ellers havde de nok 
ikke gjort det. De strø Brødkrummer ud, ogsaa for deres 
Fornøjelse, og vi have da Føden; der er ligesom sørget for 
en; — og saa tror jeg, at jeg bliver, og min Mand bliver, 
skønt vi ere meget misfornøjede, — men vi blive.« 

»Og vi flyve ud paa Landet for at se, om ikke Foraaret 
kommer 1« og saa fløj de. 

Og der var ordentlig Vinter ude paa Landet; det frøs der 
et Par Grader stærkere end inde i Byen. Den skarpe Vind 
blæste hen over de snelagte Marker. Bonden, med store Bælg
vanter paa, sad i sin Slæde og slog sig med sine Arme for 
at faa Kulden af dem; Pisken laa paa Skødet, de magre 
Heste løb, saa de dampede, Sneen knagede, og Spurvene hop
pede i Hjulsporene og frøs. »Pip! naar kommer Vaaren? Det 
varer saa længe!« 

»Saa længe!« klang det hen over Markerne fra den højeste 
Banke, belagt med Sne; og det kunde være Ekko, man hørte, 
men det kunde ogsaa være Tale af den underlige, gamle 
Mand, som sad der øverst paa Snedriven i Vind og Vejr; 
han var ganske hvid, ligesom en Bonde i hvid Vadmelskofte, 
med langt, hvidt Haar, hvidt Skæg, ganske bleg og med 
store, klare Øjne. 

»Hvem er den gamle der henne?« spurgte Spurvene. 
»Det veed jeg!« sagde en gammel Ravn, der sad paa Led

pælen og var nedladende nok til at erkende, at vi alle ere 
Smaafugle for Vor Herre, og derfor ogsaa indlod sig med 
Spurvene og gav Forklaring. »Jeg veed, hvem den gamle er. 
Det er Vinteren, den gamle Mand fra det forrige Aar, han 
er ikke død, som Almanakken siger, nej, han er saamænd 
Formynder for den lille Prins Foraar, der kommer. Jo, Vin
teren fører Regimentet. Hu! det knager nok i jer, I smaa!« 

»Ja, er det ikke det, jeg siger!« sagde den mindste, »den 
Almanak er bare Menneskepaafund, den er ikke lempet efter 
Naturen! det skulde de lade os om, vi, som ere finere 
skabte.« -
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