eje, stod trrehesten endnu i en ladebygning (147),
og 1914 oplyses, at der indtil for få år siden stod en
trrehest indemuret i krelderen under ridesalen på
Store Restrup, men en ny ejer lod den tilintetg0re;
»hesten var udstyret med hale, manke og pandedusk af hår, skarp som en fjrel langs ryggen, og de
tilh0rende lodder varmeget tunge« (148). Der blev
ikke bevaret en trrehest til nutidens museer (149).
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PROSA OG POESI

Hvor yndig er ikke dens hele skabning? Hvor levende spiller ikke 0jnene på det endnu ikke til
trreldom vante dyr! og hvilken prydelse giver ikke
de hverken for korte eller for lange, i en beh0rig
afstand oprejst stående og fremad spidsede 0ren !
Men er hovedet selv smukt, som nreppe nregtes
mig, hvor forh0jes da ikke dens sk0nhed ved den
herlge, i tilb0rlig krumning oprejste hals! Og nu
manken på denne samme hals, og hårbusken foran
i panden, hvor pryder ikke begge dele og synes at
tilkendegive mod, styrke og rede] stolthed ! - på
ingen måde kunne den så dejligt hvrelvede bagkrop
af dette dyr skjules smukkere og sluttes end med
den !ange tykhårede hale, der både pynter og stedse er ved hånden som den bedste fluevifte Esaias
Fleischer 1798 ( 1).
Styrke, lrerevillighed, klogskab, mod og sk0nhed
er hestens mest fremtrredende egenskaber, som
har gjort den uundvrerlig for mennesket og fort den
Jorden rundt som et vigtigt redskab til fredelige og
krigeriske erobringer. Som ridedyr brerer den prisen fremfor alle andre dyr, og til krigsbrug er den
ganske uerstattelig. Med hensyn til klogskab og
lrerevillighed indtager den i forening med hunden
og elefanten den fornemste plads i dyreriget. Den
viser troskab og tilb0jelighed for sin herre, er modtagelig for venlig behandling og kan afrettes til
mangfoldige kunststykker. Den har sans for musik,
og militrerhesten lrerer uden vanskelighed at skelne
mellem de mange forskellige hornsignaler. Jul.
Wulff 1881 (2).
Ligger den ikke i de aUerfleste af os denne srerlige
glrede ved at se en smuk hest? De redle og kloge
heste i cirkus Schumann er for mange af tilskuerne
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h0jdepunktet af forestillingen; man nyder deres
sk0nne linjer, deres beherskede kraft og graci0se,
rytmiske bevregelser nresten som en ballet. Hesten
er et stolt, redelt dyr, uadskillelig fra tidligere tiders
adel og overklasse, men den er også den jrevne
mands strerke og trofaste hjrelper og var indtil bilernes og traktorernes tid den mest uundvrerlige
arbejdskraft for menneskene under alle himmelstr0g Kirsten Bang (3). Trods al diskussion om
dens st0rre eller mindre intelligens vil de allerfleste, der har med heste at g0re, vrere enige om, at
den i al fald er i besiddelse af smukke og vrerdifulde egenskaber. Selv om ikke alle har haft en »Messingjens« så vil mangfoldige, der har styret et
spand heste for en vogn eller bag en plov, have
deres at berette om samlivet med disse dejlige dyr.
Hvor har det forarmet landmandens liv, at hesten
ikke mere h0rer det til (4).
Hvor godt, at vi har hesten som trofast f0lgesvend
op gennem årene. Dette store, nresten helt stumme
dyr, mere stumt end hunden - men ()jnene. 0jnene
er trofaste og uforglemmelige. De ser og ser, gennemskuer og tilgiver, afsl0rer den de stirrer på og
siger: ja, men alt kan blive godt igen. Troskyldighed, lrengsel og rystende tiltro til fremtiden, det
indtryk fik man, når man h0rte hesten vrinske.
Dybt i dyresjrelen r0rte der sig folelser, uudgrundelige og uforståelige, men sikkert nrermende sig
menneskets inderste og redleste fornemmelser.
Hesten er så enestående forskellig fra mennesket i
dens legemlige struktur, at der på begge sider altid
er noget at forbl0ffes over ved sammenligning, når
de nrermer sig til hinanden. Er der nogen , man har
sådan en lyst til at klappe og vrere god imod som en
hest - det skulle da vrere en lille hundehvalp eller
et barn. Men hesten kan ikke »lege igen« og ikke
»krele tilbage« som barnet eller hundehvalpen.
Den kan vifte lidt med halen og nikke med det
store hoved - og så ser den i0vrigt bare på dig, ser
til bunds i sjrelen, ser igennem den og ud på den
anden side, når den har konstateret din kvalitet
Johannes Wulff (5).
Ja, hesten synes ligefrem at ud0ve et mystisk trylleri. Hvorledes skal man ellers kunne forklare den
sympati, som den altid vrekker? Den f0rste gang en
lille dreng kommer ud på gaden bliver han stående, så snart han får 0je på en hest, og ser efter den ;
han strrekker armene ud og jubler af glrede. Så
snart han kan slå en streg med en griffel på sin
tavle, hvad tegner han så? en firkantet hest! Enhver ved også, hvilken rolle en krephest og gyngehest spiller i barnets verden. I sandhed, hesten er
en privilegeret skabning, den beh0ver blot at vise
sig for at sejre (1874; 6).
Ingen var som Rosa , en frederiksborger, den regte64

ste hest. Den var r0d , men så man nrermere på det
blanke skind havde det mange andre farver, rosa
just set fra den ene kant, blålig i skreret fra en
anden. Og så lå årerne tret under pelsen og m0nstrede den fint , når den blev varm. Det skulle der
meget til. Der var så meget luft i den hest. Sky som
en hind. En vidunderlig ridehest Martin A. Hansen
(7).
Hver gang vi holder ved agerens ende er jeg henne
foran og klapper hestene, srerlig gamle R0de, der
til gengreld mufler mig på kinden med sin bl0de
overlrebe - jeg strigler med fingrene gennem hendes svedfugtige pandelok og beruser mig i den lune
lugt af heste og selet0j. Her i efterårstågen bliver vi
venner, så jeg uden mindste tvivl på hendes pålidelighed kan lade hende gnaske på min hånd og kl0
mit 0re med de !ange gule trender.
Jeg ser den gamle R0de i alle årstidens skiftende
belysninger, men allerklarest står hun for mig som
hun så ud om sommeren, når hun langt ude i heden
gik med fol; så var det både hendes og min store
tid. Hun var fri for arbejde, og jeg måtte hver aften
ud og ride hende hjem til gården. Hver aften gik
jeg i god tid , for det var ikke blot rideturen det
gjaldt. Vi skulle også have tid til at »snakke«, og
jeg mener den r0de lrengtes lige så meget efter mig
som jeg efter hende. I hvert fald stod hun ved aftenstid og så vestpå, og såsnart jeg var at se hilste
hun med en tilfreds rimmen , og jeg fik endnu mere
travlt med at komme ud og få t0jrprelen rykket op,
så hun kunne gå l0s lidt inden vi skulle hjem Erling
Kristensen (8).
Den havde store m0rke 0jne og sort mule. Den
lugtede af hvidt01 fra gabet, var altid så hed under
manken. Halsen var herlig glat, og den blev mere
og mere krum fordi far var god imod hesten. Enhver afstod gerne fra et stykke br0d for Musses
skyld (a). Jeg kommer helt ind på livet af det store
dyr, så man kan nå at r0re det uden at strrekke
armen. Jeg r0rer det ikke, men bliver stående der.
Det knager lidt et sted i ryggen på det store dyr,
men det flytter sig alligevel ikke. Der står vi ur0rligt begge to. Og der er dyb stilhed og fred i enghaven. Et hedt pust indhyller ens hoved , og noget
glider kildrende hen over ansigtet. De !ange hår på
mulen. Så mrerker man ingenting lidt. Og så tager
jeg hesten om mulen, fast og roligt. »Jo, vi er
kendt«.
Det pruster den på og pr0ver at trrekke det store
hoved til sig, ikke skrremt men lidt trodsigt, for
hrenderne er ikke mere fremmede, og den har vel
fäet en dunkel forestilling om, at den måske skulle
i selet0jet nu, og det passer aldrig en hest.
Da hånden ikke slipper nresebenet, resignerer den
og nippebider mig i skulderen. Da jeg vil åbne

gabet på den hllfter den hovedet h0jt , driller men
overgiver sig igen. Den lugter malts0dt af gabet.
Den er meppe helt ung, og den har ingen hj0rneta:nder. Det er en hoppe. En stor hest, sva:rt bygget. Der er en god moral i det tunge dyrs bygning,
skulpturen, som ha:nderne f01er sig frem over. Selens bringestykke har gennem slidet ma:rket hesten, så der går en bred fure om bringen, men uden
knuder eller ar, den er ikke skambrugt. Mankestykket har i tidens 10b dannet et hak i dens nakkemuskler, men den er ikke brudt. Sådan bliver mennesket også mrerket af arbejdet. Gerningens tekst
graveret i legemet. Sk0nt n0gen brerer arbejdshesten selen om krop og sind. Furerne i bringe, manke og ryg er sporene af en stor, årtusindlang historie. Jeg har hjulpet dig. Jeg har trukket landet her
ud af 0demark og vildskab.
Forbenenes stammer står plantet solidt i jorden.
Hårde, sk0nne i formen at f01e på, selv om det
ikke er nogen fin eller fe jlfri hest. På ben enes inderside m0der man de pudsige hornstumper, der
skal kunne fortrelle et eventyr om bestens fjeme,
sorgl0se barndom. Og den svrere muskulatur snrevres ind til stramme senestrenge over den brede skal
på knreet , som man trods fysiologerne vover at kalde det. Under knreet den hårde s0jleformede
knogle, der også kan minde om halsen på en violin.
Man kan lregge sig ned og spille fiol på hestens
forben , som har levende strenge bagpå. Og her er
hovskregget, som smeden og hvem som helst der vil
kigge hesten under foden tager fat i. Under det den
bl0de, varme hulning, hvor besten er f0lsom. De
brede hove er kolde, våde af dug. Den har en god
ryg hen til krydset, der hrenger en smule. Det ville
kun skremme den på dyrskue , ikke i gemingen.
Bagpartiet er skulpturelt smukkere på hesten end
på noget andet dyr, frydende kunstnere, overgået
kun hos kvinden. Det rumler inde i den store m0rke hest. La:gger man 0ret til bugen er der meget at
h0re. Det er et stort foretagende med d0gndrift
derinde (b) Martin A. Hansen (9).
De kom tordende og buldrende, alle hestene. Forrest med strerkt 10ftet hoved plagen Feliks, en allerede nu vrelig og vreldig belgier, fuld af ungdommens sk0nne og muntre galskab i !!lie led og lemmer og med troskabens stjerne i panden. Så kom
k0rehesten Frank, nerv0s og elegant, kort og bestemt i fodslaget, og efter dem alle de andre:
Amanda, Helga, den store Sorte - lidt stiv i benene, men med rere nok i livet endnu til at holde på
vrerdigheden - den lille grå Katinka med f0llet
Ponni, Katinka med gyngende modermave og
hvidt på f0ddeme, Pondus, Perseus og Rick , de tre
brune frederiksborgere, gode for ploven, strerke
for vognen , godt lunende i stalden, trinde og faste i

k0det med brusende fremdrift i de bulede bringer,
med sine 0ren, der fik luften til at ringe og fl0jte.
Og til allersidst kom den lille finhovede Hera med
de smalle grreske 0jne og den lysegrå krop hrengt
op i en yndefuld bue over fire forsigtige, raffinerede ben Johannes Wulff (10).
Mens bonden s0gte efter en lygte h0rte jeg den
skarpe og regelmressige gnidning mellem et stort
hovdyrs tyggeflader. Det 10d så ungt og sta:rkt ud i
natten til mig. Af og til afbr0des tygningens regelma:ssighed af et kort og livskraftigt prust, af et
bl0dt hovslag mod lergulvet ... Få toner kan stemme mig som disse. Når jeg h0rer dem mindes jeg
glemte ting fra de tider, da min sla:gt red frem
gennem det store fastland fra solens opgang til
dens nedgang.
Det var de lyse folk, der red jorden rundt med
solen: hestene dampede, så der stod tåge om dem.
De opspilede na:sebor bra:ndte som r0de 0jne i den
varme em. Tusinde hovslag 10b ud af den fremadva:ltende sky, svedma:ttet som havde alle steppens
heste bla:st sin ånde i den. Det ugarvede remt0j
slog takt til gangarten. Bidslerne ringede over de
frådende tunger. Det var de store vandringers rytme, udsat for hov og lunge og krigere til hest!
Bonden åbnede porten indefra. I det gulblege lygtelys så jeg omridsene af en stor 10bers bug og ben.
Ryggen og hovedet kunne jeg ikke straks få 0je på.
Men ved at se disse h0je ben fik jeg en fomemmelse af, at de sad på et dyr, der stod med ryggen
stemmet mod det lave loft og havde stukket halsen
og hovedet gennem stråtaget for at have udsigt
over verden.
Men da bonden 10ftede lygten op i strakt arm så
jeg hele dyret stå, som det skulle, med hals og
hoved indend0rs. Ganske vist fyldte det porten, så
vi måtte holde os ta:t op ad va:ggen, men det var så
fromt af sig, at vi både kunne stå ved siden af det
og krybe under bugen på det. Jeg tror nok , det var
den st0rste hest af travertype, jeg har set, måske
også den bedste.
Jeg lyste med lygten mens hånd og 0je langsomt
str0g henover den bl0dt rundede mankekam, ryggens lange, let svajede linje, krydsets brede spa:ndstige fald , bovens lidt stejle holdning, bugens fint
optrukne linje ... hårlaget var så a:delt, sk0nt det
ikke var plejet for at dåre en k0ber. Under bugen
henimod bagbenene blev det tyndt og fint som
dun. Helt inde mellem dem varder kun det bl0de,
varme skind. Jeg tog helt ind for at se, om dyret
var kildent, men det var ikke spor af kildent , sk0nt
dog en rigtig hingst. Skulle den kun va:re tre år?
Lad mig se tanden! Og jeg stak hånden ind i den
ene mundkrog over laderne, hvor der ingen ta:nder
er, og trak tungen ud. Hingsten rettede sig stift
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bagover på benene og rejste hovedet, så mulen var
i h(lljde med mine (lljne, men jeg gav ikke slip på
tungen, holdt fast af al magt! Den varme ånde
str(llmmede fra det åbne sva:lg ud over mit ansigt.
Jeg kunne se alle kindta:nderne, så mange som den
da i sin ungdommelighed havde. Men det var jo
kun forta:ndeme , jeg br(lld mig om! I dem kunne
jeg som i en åben bog la:se, hvor mange somre
hingsten havde set: de to inderste var skiftede.
Den havde fået de to f(llrste nye forta:nder. Dem
skulle den tygge med til den en dag ingen brug
havde mere for havre og h(ll, for gra:s og halm, til
den styrtede under et voldsomt l(llb, stiv i ledene og
med alle ribbenene synlige gennem skindet.
Herre Gud, h(lljst femten år har den endnu at leve
i, og alt i den t0rster dog efter at gennem1(1lbe denne usle stump tid så hurtigt som muligt. - Ka:re ,
ta:nkte jeg og slap tungen, på fire og tre skal du
l(llbe dit l0b til du ikke kan r0re dig mere , til din
fremstrakte traverhals synker slapt mod dine brede
kna:. Er de ikke brede og ma:gtige som bunden i en
mesterviolin! Ligger ikke senerne bag dem som de
rent stemte strenge, tonende under dit hjertes
sta:rke slag og ånden fra dit dybe bryst! Jeg villade
mine ha:nder glide langsomt over dem, f0lge dem
nedad, hvor mellemfoden slutter lige til kna:et som
halsen i det a:dle instrument, stra:kker sig smallere
og smallere, svinger i koden som en b0jet nakke og
fuldendes i hovens retskårne hoved ... Hej, hvor
du vil spille op til din egen dans over vejene! Triller og flageolet og alle l(llb - uden galop ! Bagbenene f0rer du et par alen foran forhovenes spor. Du
f(llrer dem ta:t udenom kna:ene, som greb du hver
gang i deres senestrenge og spillede et vildt og langeligt stykke kun pizzicato ... Ja, dine bagben er jo
som to sta:rke og sk(llnne arme, t0rre og faste i
ledene som afbarkede egegrene! Grib du frem i
rummet med dem , så det toner i alle sener og
strenge! F(llr dem stolt over alle spor, der trådtes af
andre, var det endogså dine egne forbens, og ((llft
dem velsignende over alle vejes evige kredsl(llb i
det samme spor!
Vi k0rte! Hingsten vidste ikke rigtig, hvad meningen var. Den holdt hovedet h(lljt og så sig om,
åndede den lette frostluft og prustede velbehageligt. Benene l0ftede den så usikkert som om den
ikke var klar over, hvor den skulle sa:tte dem og
hvad de kunne bruges til på de nye og ukendte veje
den var ude på. Til venstre for os begyndte man at
tra:kke hestene ind på markedspladsen. Den vrinskede et par gange hilsende efter dem , men da jeg
gav den et bl0dt dask med lineme på hver side af
låret glemte den straks, hvad den havde vrinsket
efter og gik frem i et langt, slentrende trav. Det så
ud , som om den var fodt i sta:ngerne, sådan gik
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den. Ingen bukkespring, ingen modsigelser over
selet(llj eller bidsel.
Jeg sad og så frem for mig på de fire sta:rke ben,
under hvilke vejen gled bort. Jeg lyttede til dette
regelma:ssige spil af hovene i den fine frostsne, til
.medernes ska:re tone, der blev ved og ved som en
sagte fl0jten , lyttede til denne trav- og sla:desang
og fyldtes af den mere end af alle kirkers h0jsange.
Hingstens !ange hale bares h0jt og a:delt under l(llbet. De m(llrke skindflader på de sva:re inderlårsmuskler gned bestandigt mod hinanden og fugtedes efterhånden af varmen fra gnidningen. Det kastanjebrune hårlag lagde sig ta:t og (llmt til kroppen
og blev dybt og dunkelt i farven. Under remt0jet
kom der små våde striber, endnu m(llrkere end den
0vrige krop. lnden la:nge ville de pludselig skifte
farve og vise hvide svedsta:nk, der voksede og voksede sammen med l0bets tempo til det sydede og
boblede skumhvide, når besten gav sit yderste og
bedste Aage Madelung (11).
Senernes spil i hestenes ben, den sk(llnne muskelb0lge, der går over deres flanker for hvert skridt
Martin A. Hansen (12), det symfoniske dobbeltmotiv af hestehovenes klamp mod stenbroen Mogens Lorentzen (13).
Hun kunne gå for radrenseren uden t(llmme, kunne
finde ind i den rigtige roera:kke uden at tra:de på
nogen roe. Lod sig let dirigere, forstod at placere
sig langs en fure eller mellem giggens sta:nger, kunne vurdere et hushj0rne eller et vejsving, så hun
altid trak passende udenom. Altid hurtig til at indrette sig efter, hvad man kunne finde på at (llnske af
hende - og i det hele taget altid parat til at tjene. Mellem Randers og Mariager fjorde travede hun
stedkendt på alle st(llrre veje, og i bulderm(llrke
na:tter man0vrerede hun giggen udenom pytter og
slagbuller og havde altid let ved at finde hjem.
Det var en a:ldre, storvommet f(lllhoppe , som kun
blev brugt i travle perioder - og kun som enspa:nder, for ingen anden hest kunne finde sig i hendes
tempo. Hun var kun indrettet med sla:begear og
lod sig aldrig påvirke bare til almindelig skridtgang. Men man kunne stole på hende, smide t(llmmen hvorsomhelst og lade hende stå i timevis uden
at hun r(llrte en hov. Og var et la:s k(llrt i bl(llde for
et spand heste tog hun det alene, på samme måde
som Falck - na:sten uma:rkeligt, uden ryk eller
stands, til la:sset fulgte efter eller selet(lljet sprang.
Hvert forår leverede hun et henrivende f0I , og hun
malkede godt, men når hendes f(lll groede til og det
barnligt bl0de og ka:re gik af dem, udviklede de sig
til nogle kantede , ubegavede kl0vninger, der hverken ville eller kunne. De virkede kronisk tra:tte,
hang altid i skaglerne, svedte over ingenting og
sk0nnede na:ppe på deres liv Stren Vase (14).

Hest med mulepose.
Tegning af Valdemar lrminger
i Dansk B~rneblad, 1928.
Nede på engen står alle herregårdens arbejdskrikker og holder ferie. Den forreste luder ugideligt
over tre ben; krydset falder, ryggen ligger svajet af
sadel og sele, manen stritter tjavset i vejret, manken glider sparsomt ned til den ene side som hår
fra et aldrende kvindehoved , 0jnene er lukkede,
mulen synker slapt om gebisset - den ser så sur og
sa:r ud, så led og ked af det hele Svend Fleuron
(15). Har De nogensinde iagttaget mulen på en
tra:t vognmandshest stående ved fortovskanten?
Den !ange mund har et drag af lidende godhed
Christian Elling (16).
Ud af gården kommer et par sta:rke, solide arbejdsheste med !ange haler, lang manke og langt
hovska:g, med ben som en elefants, med trind vom
og gode, rare, tillidsfulde 0jne. Karlen f0lger efter
dem i jordede st0vler og stropperne stikkende ud
som ha:ngende 0ren ... Spandet skal i marken, hestene dasker sindigt og livserfarne afsted, de har
ingen stunder til spra:1- det er arbejdsheste ! Svend
Fleuron (17).
Lange dage i regn, slud, bla:st knytter en til disse
dyr, arbejdshestene, og fra den tidlige morgen , når
man sur sma:kker 0jnene op og må springe til stalden for at give de utålmodigt ventende dyr morgenens kraftfoder, giver den kammeratlige omsorg
for dem stunderne en hemmelig na:ring, som ingen
maskine nogensinde vil kunne erstatte.
S0d er jo fyraften, den gode samvittigheds stund,
når man hllsner skaglerne, binder dem over ryggen
på hestene og f0lger det langsomt skridende, svingende spand hjemad, mens den lavtstående sols
skrå stråler blidt tynger kornet med sit gule lys.
Eller når man Tidende på den »na:rmer« nu og da
får h0jre ben lidt i klemme mellem de rokkende
dyr og i grunden er godt tilpas, hvis det bliver
klemt, så det g0r en smule ondt, for man kan have
forn0jelse af fysiske smerter og af at h0re det kna-

ge i skelettet. Og siddende overskra:vs heroppe
kan man overraskende komme de naturens l0ndomme na:r, der altid står åbne for heste, sja:ldent
for mennesker Martin A. Hansen (18).
Men netop fordi de er som de er må man ikke
glemme pligthestene, der alle som en har va:ret f0I.
Og det er ikke let at have vreret feteret og glide
over i arbejdet, trredem0llen; måske er det derfor
reldre heste har sådan et resigneret blik. Der er så
lidt tilbage for dem , ikke noget at se hen til , og det
er så lidt man kan g0re for dem. Her kom hver
morgen en mrelkehest, som havde lrert den kunst at
give pote. Ved Gud, når man rakte hånden frem,
l0ftede den fromt et forben som en egeplanke og
lod en beholde den lidt. Den syntes aldeles bestemt om det , for det bet0d interesse og kontakt ,
og de allerfleste går jo forbi en arbejdshest uden
overhovedet at se den. Heste har skam personlige
ejendommeligheder, men det trenker vi ikke ret
meget på.
Så måtte man til at se sig om efter en anden yndlingshest. Det blev den , der så ofte holdt foran et
pakhus, en stor brun tamp med hvid pandeblis De
ved af den farve, som når man hrelder mrelk i 0llebr0d. Det var en godt behandlet hest, altid med
drekken på i kulden - men himmel, hvor var dens
ventetider !ange, man syntes når man kom tilbage
at hovedet hang lavere end da man passerede den
på udvejen. Enkelte mennesker er så begavede, at
de kan fylde lange ventetider med tanker, men besten har nok ingen tanker, dem skal der jo ord til.
Den bare står, står og venter evigheder og har måske et billede i sig af et fol , der springer uden selet0j på gr0nne enge - langt langt tilbage eller langt
langt fremme Jacob Paludan (18a).
Det kan nok vrere det kunne kendes i marken fra
den dag »den store« holdt sit indtog på udflyttergården. Der kom fart over redskaber og maskiner,
den blev sat for, den gik rask med ploven fure op
og fure ned fra morgen til aften uden at trrettes, og
når den i h0sten blev sat for selvbinderen fik denne
det rigtige sving, og dens hurtige, enstonige klapren l0d ustandseligt udover de gulnede marker.
Man kunne na:sten ikke trenke sig at tage i marken
til noget arbejde, hvor der skulle bruges heste,
uden at »den store« var for; det var en slags garanti
for, at alt ville gå som det skulle. Og hvilken fryd
var det ikke om vinteren, når der var sne, at få den
store hest sat for kanen og i strygende fart fare hen
ad vejen mens den frostgnitrende sne kastedes op
fra hestens hurtige hove.
Men tiden gik, den store hest blev garnmel, en dag
kom den hjem fra marken, det var juleaftensdag,
de sidste furer for iår, den gik ind i sin bås som
sredvanlig, men så lagde den sig ned, den var syg.
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