Koen Lissy
Der var engang
en ko, som boede
ude på landet.
Koen hed Lissy.
Hun var frygtelig
ked af det.
Folk var sure på Lissy,
fordi de ikke kunne lide
hendes bøvser.

Lissy havde hverken
drukket eller spist
for meget.
Hendes
yndlingsmad var
græs – det elskede
hun over alt.
Men græsset
gjorde, at hendes
mave skulle arbejde
meget for at fordøje
alt det gode græs.
Og så kom hun til at
bøvse.

Lissy havde hørt
menneskerne snakke om,
at der var noget, som de
kaldte mikro-organismer i
hendes mave.
Der er
mikroorganismer
i koens mave!

Ja, det er der
ikke noget i vejen med.

Det var der ikke noget
i vejen med, sagde
landmanden, der hed
Karl.
Men Lissy kunne forstå, at
det var
mikroorganismerne, der
gjorde, at hun skulle
bøvse så meget.
Hvordan de mon så ud?

Karl sørgede altid for, at
Lissy og de andre køer fik
masser af græs, så køerne
kunne lave mælk.
Nogle gange fik køerne
frisk græs, og om vinteren
fik de ensilage, som Karl
havde gjort klar til dem.
Ensilage var græs og andet
godt fra markerne, som
var blevet gjort mere
holdbart, så Lissy og de
andre også kunne æde
deres yndlingsmad om
vinteren.

For Karl var det en
god ting, at køerne
gerne ville æde så
meget græs,
fordi græs kunne
gro på hans marker.
Naturen var også glad
for, at der voksede en
masse græs på
markerne.
Alle de grønne planter
i naturen var nemlig
med til at rense
luften, som dyr og
mennesker havde
brug for.

Det tog naturen lang tid
at rense luften for alt
det, som der blev blæst
ud i den.
Der blev faktisk blæst så
mange ting i luften, at
naturen havde svært ved
at følge med.

Biler, flyvemaskiner og
fabrikker var også med til
at gøre luften beskidt.
Lissys bøvser var også
derude i luften, og det
var der mange, der ikke
brød sig om.
Hver gang Lissy og de
andre køer åd
græs og bøvsede,
så bøvsede de dog kun
så meget, at græsset
over tid kunne bruge det
igen.

Lissy og Karl ville gerne
gøre noget for at
hjælpe naturen.
Karl havde hørt, at
der blev forsket i
forskellige slags foder,
der kunne gøre, at Lissy
og de andre køer
bøvsede mindre.
Karl gjorde også alt
han kunne, for at
give køerne det
rigtige foder.
Han ville nemlig gerne
passe på jorden.

