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       va er du god til?» spør Anna neste dag. 
      «Ingenting,» svarer Morkel.
      «Hva mer?» spør Anna.
       Morkel tenker seg lenge om.

«Jeg vet hvor fiskeørnen har redet sitt og hvor
linerlene kommer til å lande når det blir vår.
De kommer først. Fuglene som flyr raskest hjem
tar de beste reirplassene.»
«Jeg lurer på hvilken retning som er hjem for
trekkfuglene,» sier Anna.

«Hører du trommingen?» sier Morkel. «Grønnspett. 
Den startet i går. Om vinteren spiser den maur fra 
maurtuene. Og kurringen? Det er bare skogsduene, 
de ligner damer på kafé.» Anna må le. Morkel ler også. 

«Nå må jeg hjem,» sier Anna, «skal vi gå sammen
til skolen?»
Morkel rister på hodet.
«Da ses vi her i morgen,» smiler Anna og hopper
ned fra greina.
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«Nå må jeg hjem,» sier Anna, «skal vi gå sammen
til skolen?»
Morkel rister på hodet.
«Da ses vi her i morgen,» smiler Anna og hopper
ned fra greina.

„Was kannst du gut?“, fragt Anna am 
nächsten Tag. „Nichts, antwortet Mor-
kel. „Was noch?“, fragt Anna. Morkel 
denkt lange nach.

„Ich weiß, wo der Fischadler sein Nest 
hat und wo die Bachstelzen im Früh-
jahr landen. Sie kommen als Erste 
zurück. Die Vögel, die am schnellsten 
heimfliegen, sichern sich die besten 
Nistplätze.“

„Ich frage mich, welche Richtung für die 
Zugvögel der Heimweg ist“, sagt Anna.

„Hörst du das Trommeln?“, fragt Mor-
kel. „Ein Grünspecht. Er hat gestern 
angefangen. Im Winter ernährt er sich 
von Ameisen, die er im Ameisenhaufen 
findet. Und das Gurren? Das sind die 
Hohltauben, die sind wie Frauen im 
Café.“ Anna muss lachen. Morkel auch.

„Ich muss jetzt heim“, sagt Anna, „wol-
len wir zusammen zur Schule gehen?“
Morkel schüttelt den Kopf.

„Dann sehen wir uns morgen hier“, lä-
chelt Anna und hüpft vom Ast.
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                eg tror ikke på det de sier om faren din.
                Hva skal til for å bli en tyv?» sier Anna.

    «Nesten ingenting,» svarer Morkel.
 
 Han skrur på primusen og tenner den med
 en fyrstikk. «Du må ikke tro alt du hører.    
 Stæren kan herme etter andre lyder.  Jeg har   
 hørt den bjeffe som en hund og gråte som
 en baby.»

                eg tror ikke på det de sier om faren din.
                Hva skal til for å bli en tyv?» sier Anna.

    «Nesten ingenting,» svarer Morkel.
 
 Han skrur på primusen og tenner den med
 en fyrstikk. «Du må ikke tro alt du hører.    
 Stæren kan herme etter andre lyder.  Jeg har   
 hørt den bjeffe som en hund og gråte som
 en baby.»

„Jedenfalls glaube ich nichts von dem, 
was die Leute über deinen Vater sagen. 
Was muss passieren, damit man zum 
Dieb wird?“, fragt Anna.

„Fast nichts“, antwortet Morkel.

Er dreht die Petroleumzufuhr auf und 
zündet den Kocher mit einem Streich-
holz an. „Du darfst nicht alles glauben, 
was du hörst. Stare können Geräusche 
nachahmen. Sie können bellen wie ein 
Hund oder plärren wie ein Baby, das 
habe ich schon gehört.“


