stud til Holland og hjem igen, den er stadig en stud
(VJylland; 94).
Han ligger ned og slår op ligesom de vestjyske studekalve (95); (den berusede) han går ligesom en
stud pisser (VSlesvig; 96); det går ud og ind ligesom når studen pisser (LoIland; 97). Han har vist
nogle stude [lus] med sig (13), sml. nedenfor og 89
1,57,61.
Til en, der har strå hrengende bagud af trreskoene:
hvad koster studene? (13), pas på, at studene ikke
kommer efter dig (VJylland; 98).
»Siger du han til mig? - det siger vi til studen«
(VJylland; 90); fynboen siger: når jyden går over
en mark, hvor der står en stud, siger han: goddag
bror!« (99).
Han er så fed som en staldstud (1848; 4); vrere så
strerk/grov/stredig/egensindig/dum/hidsig som en
stud (100).
Ja, lykkelig den der kommer forst afsted, sagde
manden da hans ko d0de (53); den vej skal vi alle,
sagde konen, de k0rte med koen på rakkersluffen
(101); godt (eller: gudskelov) det ikke var koen,
sagde konen , da hendes mand var d0d (102); ka:rlighed skal der tiJ, sagde krellingen, hun kyssede
koen (103); Gud styrer al h0jhed, sagde krellingen,
hendes ko bissede (104).
Hun har sine egne lader ligesom Hans Kristjans
ko, der glemte at stikke halen i vejret, da den skulle bisse (NFyn; 105). Krellingen slagtede sin ko for
lungebenets skyld og fora:rede det bort, da hun
ikke vidste, hvor det sad (1822; 11).
Der er liv i studene, sagde manden, der var fuld af
lus (106). Vil du eller skal jeg, sagde manden til sin
tyr (107); det går godt, sagde manden, tyren var
efter ham (108). Gr0den er god i år alle steder,
sagde manden, han satte sin ko op på m0nningen
(109). Det var mregtigt held, sagde manden, hans
ko sked på m0ddingen; det varder lykke ved, sagde drengen , han fik koen til at sk.ide på m0ddingen
(VJylland; 98). Han går i giftermålstanker ligesom
fa:rgemandens ko , den faldt i åen (109).
Det er hårde ha:velser: atten k0er på stalden og
intet sm0r, fire sider på skorstenen og intet flresk
(109). Hvad skal en ko med muskat , den reder jo
bygfoder (5). Hun bruger yveret til at malke andre,
sagde pra:miekoen om filmsstjernen (110).
Malke den blå ko = blande vand i ma:lken (o.
1700; 10), fiske i Vesterhavet (Vendsyssel) = tilegne sig strandingsgods (111); den blå ko hyler =
Vesterhavet larmer (112); malke den r0de ko (fagforeningsbogen) = leve af underst0ttelse (Vendsyssel; 113); den sorte ko = snapsflaske jf. ordsproget (s. 125) sort ko giver hvid mrelk ; når fia126

sken er tom: koen har krelvet; når den skal fy Ides
op: jeg skal til tyren med min ko (Jylland; 114),
sml. nedenfor; når man kan begynde at smage på
den ny brrendevin: den r0de ko har fäet kalve
(Heming; 115); den trrebundede ko = mrelkekande (114). Om svedet linned: den r0de ko har nok
slikket på det (VJylland; 114).
Koen er solgt = sagen er afgjort, det er for sent (o.
1700; 116); koen som malker tynd mrelk blreser
sa:bebobler (i spanden) (117), koen steger ost når
den stikker mulen i vejret og snuser ind (M0n).
Kofod 1584ft, koben 1771ft = brrekstang med dyb
kl0ft (mindende om dyrets klov) i den krumme
ende (118); komule = sko, der hos os kom i brug
o. 1500 og forsvandt o. 1550; Christian II og Frederik I er afbildet med »komuler« på et gobelin vrevet
1581-84 (119); ko0je = cirkelrundt vindue i skibsside (120), stort gammeldags lommeur (114); okse0je = knast, rundt ar af udgået gren (1779; 121);
kosvans= spil med terninger; kostorm = stille vejr
til s0s; oksehammer = gammelt strerkt 01 »i stand
til at slå sin karl for panden«; kolak = r0dt farvestof; komuskat = kom0g (alle o. 1700; 122). Kokasse = oksens freces , efterleddet af reldre nydansk
kase, oldnordisk kos 'dynge, hob', besla:gtet med
at kaste (123), kokasse = gammeldags felthue
(117); kovending = når skibet drejes med vinden ;
pludselig a:ndring af holdning, adfrerd etc. (124);
kofanger (fra engelsk) = skrerm foran på bil og
lokomotiv ; gravko = gravemaskine; kopis = salmiakspiritus ; kova:lling, kopattelik0r, -saft =
ma:lk (125); havko = klokkeb0je, en sådan udlagt
1922 ved indsejlingen til R0nne blev kaldt borgmester Nielsens ko (125a); S0ren Bjerregaards ko er
fiskemes navn til en klokkeb0je ud for Frederikshavn (126); kreaturet stod ... derude og br0lte i
grået med sit spa:ndte yver: to gange kort og en
gang langt - med havsirenens stemme og kaldte sin
r0gter til sig. Jb Paulsen (127), sml. nedenfor ; ko i
uldtreppe = saxofon (125); bosseko = moderbryst
(128).
Skreldsord til den dumme, klodsede, langsomme,
dorske, ubeh0vlede: ko , okse, grynteokse, fa:, frehoved, frepande, h0ved, kvaj (egl. kva:g). Ko =
lille målestok med to hager (o. 1700; 116), en sten
som holdt skelstokkene på plads (114), halmvisk i
tra:sko (13), sml. s. 102, to brredder s0mmet sammen så de danner en vinkel, det ene brret med hul
til at strege taphuller og tappe af med ; en strreknål,
målepind (a:ldre t0mrer- og murerslang) (129),
stor h0vl trukket af to mand (130), lydb0je advarende mod at komme ind i bundgarn (Lres0; 131).
Kvie = en ung pige; kvier = kvindebryster (Vendsyssel; 132); dunk til 01 (93).
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(143); kalvespand = stor brednreset trresko (MJyl- 1922nt ; 244c 210 sml. 213; (55) 244c 210; 390c
land ; 144); kalvedans = kåd, us0mmelig dans 203; (56) 178b 1,488 og 2,247; 644 9,123; (57) 695
(1714; 145), gammel råmrelksret (1622ff; 146); kal- 308,311; (58) 644 6,9; (59) 390c 167; 451 1,547 ;
veskind = lammeskyer (93), blankt sted på vand- (60) 722 9,121; (61) 172 2,193; (62) 244c 215; (63)
overfladen (147); kalvehale = leskaft (140); kalve- 547 8,459; (64) 676 284; (65) 178b 3,907; (66) 644
slik = vandkremmet hår, pomadiseret frisure 1,183; (67) 597240; (68) 54724,1317; (69) 125199;
( 148); kalveknreet = med indadvendte knre; kal ve (70) 439 433 ; (71) 676 1,43,110; (72) 154 37,40;
= sp0ge, lege (o. 1700; 145); b0kalv = snotklump i (73) 133 33,1914,211; (74) 1311906/39; (74a) 178b
nresen (148); morgenkalv = st0rknet slim i 0jen- 2,78; (75) 451 1,229; 604 634; (76) 131 1906/
krog (93); vand kalv = pose eller srek på våd (149). 42:1247; 644 1,44; (77) 597 81; 604 224; (78) 178
Kalv = tyk knude på piskesnert (150), sammenl0- 23; (79) Cl. Pors, En nyttig Hussbog 7; (80) 651
bet mrelk i 0llebr0d (150), net inde i en ruse 1,92; (82) 178b 2,78; (83) 131 1906/23:294 ; (83a)
(156lff; 151), det bagerske af et våd (Mors), marv i 577 52f; (84) 676 1,25,219 ; (85) 330 188; (86) 451
hyld, kålstok, gulerod, rå dej i dårlig bagt rebleski- 1,11 ; 547 22,566; (87) 688c 2f; (88) 770 1969,74 ;
ve (Vendsyssel), klump i nresen (152), lille holm 644 7,85; (89) Vejr og Vind og Folkesind (1916),
eller 0 ved st0rre 0; lreg på ben (153), rebslagerred- 22-24; (90) 178b 3,618; (91) 360 (Vroue); (92)
skab (154), (maritimt) sammensnoet garn lagt i fir- 384b 85; 191 1965-67,78; (93) 360; (94) 271
24,1930,131; (95) 409 1902,528; (96) 548 2.3,207;
slået tovvrerk, svrekkelse i t0mmer (155).
(97) 363b 576; (98) 178b 3,618; 271
Stude0je = stort tykt lommeur (156); studepande, 24,1930,124,126,144; 390c 363; (99) 390 9,94;
stud = skreldsord til grov, dum, dvask, tvrer, ube- (100) 644 132; (101) 644 4,219; (102) 451 1,149;
h0vlet mandsperson ( 157); studevid = tåbelig snak 154 46 ; (103) 681 2,110; (104) 759 1952,37; (105)
(o. 1700; 158); studefis = dårlig tobak ; studehan- 644 1,180 (NFyn); (106) 409 1901 ,622; {197) 337
del = politisk kompromis ( 125) ; den grå stud = 206; (108) 271 1954,89; (109) 133 33,1914,211;
lus, brrendevinstlaske (Jylland; 159), »skål og til (110) 573 12/8 1958; (111) 390c 169; 172 3,9; (112)
lykke med den grå stud , jeg k0bte den i fjor, og 178b 2,202; 178c 12; 547 2,745; (113) 172 3,9;
han malker godt !« ( 160); stud = meget stor peber- (114) 178b 2,242,283,645; (115) 178b tb. 271; 259k
n0d (VJylland; 161), strå ud af trresko (93), sml. s. 43; (116) 365 5,568,589; (117) 71b 2,60,104; (118)
126, (murerslang) forkert afslutning eller en slut- 365 2,569; 547 10,975; (119) 202 27,1966,235;
(120) 547 11 ,219 (1852ff); 172 2,147; (121) 365
sten i murbue (162).

M0ddingtyr = person med sjofel snak (114); tyrenakke = meget kraftigt nakkeparti ; tyrefregtnjog
= o. 1890 i Jelling om lrerernes eksaminering
(134); tyr = brrendevinsflaske (Jylland; 135) , figur
på tivoliplads, et hårdt k0lleslag i dens pande får
den til at brumme og synke i knre (136), tomandsh0vl, også kaldt okseh0vl (93); tyr, bytyr = sk0rtejreger, horekarl, alfons (o. 1700ff) , en mand som
let kan snydes eller geme giver en omgang på et
vrertshus (136), som vinder i billard, i kortspil om
taberen (137).
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PROSA OG POESI

Vor barndoms sindigt dr0vtyggende ven har, med
rette eller urette, fäet ord for at h0re til de fattige i
ånden, men vi holder af den for dens sindige enfoldighed ! Hvor den fryder 0jet med sin krops solide
tyngde og lugtesansen ved sin duft af lreder og s0dmrelk ! Når den kommer og strrekker sin pandes
brede flade frem for at blive kl0et af en velvillig
hånd og få jaget fluerne bort, har du fundet en ven,
som takker sig med et vådt og hengivent blik. Intet
andet dyr rummer en godmodighed som i den grad
når helt ud i spidsen af hornene Carl Johan Elmquist (1) .
Intet andet dyr har et så forstandigt og roligt blik
under de lange 0jenvipper. Den er smukkere end
noget andet klovdyr, sådan en fin jysk ko; dens
hvide skind er blevet gulligt af vreden , de sorte 0er
derpå er blanke som fl0jel. Der står en lugt af
varme og liv og moderlighed langt ud fra den , alt er
)utter tyngde og ro Achton Friis (2).
De smukke, blanke dyr, der står denne underlige
s0dmrelksduft om dem, som er dem og småb0rn
egen. Nu og da dasker de med halerne op efter
fluerne, og hen over dem smutter svalen og tager
de krre, der på den måde jages til vejrs - et fint
udregnet kammeratskab! Dyrene har lige drukket ,
bredbrelgede og tilfredse står de og napper lidt hist
og her og lregger sig ned i kl0veren. En flue dr0ner
hen over dem, men ikke et af de agatfarvede 0jenpar ser op mod den , de har vrennet sig til det med!
Inger Bentzon (3).
Den evige fred hvilede i koens 0jne; intet dyr havde ro og verdensfjernhed i blikket som den .. . sto128

re, dybe 0jne uden svig, fulde af åben troskyldighed ! - et fredens dyr er koen, kun den er alle
fredstiders symbol. Gennem deres br01 gjalder
fredsluren, kalder til dont og arbejde Svend Fleuron (4).
De er lige så individuelle, lige så personlige som
mennesker, lige så hengivne, svigefulde, pålidelige, rerlige og karaktersvage som vi er, og deres
natur har meget tilfrelles med vores, de gengrelder
godt med godt og ondt med ondt Ole Juul (5).
Til at begynde med lignede kvierne hinanden. Men
så begyndte man at kunne se forskel på kviernes
horn , og vi så efterhånden, at der faktisk er lige så
stor forskel på unge kviers horn som på menneskers nreser. Det var det f0rste kendetegn, og siden
kom der mange flere. Nogle kvier havde store, unders0gende 0jne, der ligesom uden tårer grred enten af glrede eller sorg over at se os. Andre var
mere nysgerrige end tankefulde, og atter andre
syntes, at de havde set os f0r eller nogen, der lignede os, og at det egentlig ikke var noget srerligt,
sådan set. Men på alle deres 0jne kunne man se, at
de havde vreret sammen med naturen hele natten
igennem og ikke ligget med dyner over hovederne
sådan som vi oppe i huset. Ja, over alle deres 0jne
eller inde i dem var der enten noget forgrredt eller
noget henrykt jublende eller måske mest af alt en
blanding af begge dele ... Ud af denne store frellesnat kom nogle mrerkeligt rene og livshengivne sjrele, som måtte forundre os andre og smitte os med
noget af den 10bske sindsaffekt, som deres 0jne
lyste af, selvom de stod d0dsstille på alle deres fire
ben Johannes Wulff (6) ; disse dybe, m0rke ko0jne,
hvori ligesom hviler en uendelighed af fred Svend
Fleuron (4).
Der er noget godt og beroligende blot ved at stå
sammen med disse store, trygge , tillidsfulde dyr
med de våde 0jne og det fromme , blide blik. De
styrker ens tro på, at der dog trods alt findes noget
godt og harmonisk i tilvrerelsen, ja indirekte styrker de vel endogså ens strerkt rystende tro på menneskenes b0rn, for så trygge og tillidsfulde ville
disse dyr ve) ikke vrere, hvis menneskene ikke havde vreret gode imod dem. Eller skyldes deres tryghed og tillid blot dette, at de nu hclr gået så lrenge
herude i de fredelige vrenger, en hel lang sommer,
at de har glemt - lykkeligt glemt - hvor brutalt en
jernbeslået trreskosnude kan sparke, og hvor nådesl0st en menneskehånd kan tampe 10s med et
oprinket t0jr ? Knud Poulsen (7).
Den sort- og hvidbrogede race k0er, der grresser
ude i engene, ser ud som om de var camouflerede
(a), sortbrogede k0er, der ser ud som de var nytjrerede (b) Otto Gelsted (8). At lukke 0jnene på Sja:1land og slå dem op igen her i Jylland og se de to

landsdeles forskellighed: det sortbrogede kvreg og
dette 0stjyske landskabs djrervhed - mod de ensartet r0de k0er i det vagere udformede 0land Ingeborg Raunkirer (9). Flere og flere af b0nderne herovre begynder desvrerre at lregge sig efter r0dt
kvreg. Det er malerisk set et afgjort tilbageskridt en drift r0de k0er syner jo ikke i landskabet som
det brogede og turde også land0konomisk set vrere
en misforståelse. Det krelne r0de kvreg egner sig
ikke for det barske jyske klima med dets mangel på
ly og lre, dets stride bl.est og kolde, klamme havgus. Bonden vil sikkert altid stå sig bedst ved at
holde sig tilden lokale, akklimatiserede kvregstamme, arbejde med det forhåndenvrerende pr0vede
materiale og ved sk0nsomt udvalg inden for dettes
bedste reprresentanter efterhånden arbejde racen
op Knud Poulsen (7).
K0erne er kommet på grres. Vintertunge er de store dyr sindigt gået ud fra den varme stald. De t0ver
lidt, snuser til den friske luft. Men da de f0rst er
kommet ind på grresmarken tager de sig nogle ordentlige 10beture, stanger hinanden og finder på
alle mulige narrestreger. Når deres glrede har fået
luft giver de sig tiJ at rede af det nye gr0nne grres,
bagefter ligger de og tygger dr0v Inge Aagaard
Faurtoft (10).
Koen gumler s0vndyssende, udstråler tryghed og
lun staldvarme. Den vågner f0rst, når det kan vrere
passende at begynde på en ny dag, og så rejser den
sig lidt besvreret ved at folde de kantede ben ud
som et gammeldags fotografstativ. Dernrest tildrager den sig opmrerksomheden ved dette altid overraskende br01, som aldrig svarer til ens begreb om
et korrekt udtalt »muh«. Det begynder som et dybt
suk, men vokser sig stort og ender som et triumfskrig, hvori alle vokaler forefindes i dr0vtygget tilstand Carl Johan Elmquist (1).
Br0let af koen, der kalder til malkning, det er en af
de klangfuldeste lyde i verden, dybttonende og af
et omfang, som om himmelrummet var en vreldig
blikspand, der giver resonnans og fylde Mogens
Lorentzen (11) ; dybt dr0ner et kobr0l . .. en malmlyd som fik br0let resonnans fra et metallisk mellemgulv Otto Gelsted (8). Det lange kobr01 i det
store blide lys fra en åben himmel, fra en endnu
strålende sol, der gav en så dyb og skarp og varm
en glans over alt, gjorde mig af en eller anden
grund bedr0vet og ene Harald Herdal (12).
Nu h0rer jeg et svagt kobr01 derinde fra, et lille
dybt brum bare, kort - denne lyd der er så helt af
landet, så sommerlig, lidt melankolsk. Den er for
mig så fyldt med de lyse sommerafteners stilhed,
når dagens arbejde er endt, da alle lyde er så h0rlige og så klare Harald Herdal (13).
Ude på den gr0nne engbund mellem h0jen og

skovbrynet vandrer nogle r0de, grressende kvier.
Engang imellem rejser en af dem hovedet, strrekker hals og br01er langeligt og sentimentalt som en
Wagner-helt Achton Friis (14); k0ers s0rgmodige
br01en Grethe Heltberg (15); kvreget [br0ler] nu
mod aften fjernt og nrer - denne kendte, hjemlige
lyd, der ligesom taler fra fjeme steder og g0r rummet så stort Achton Friis (16).
På den anden side af åen stod studene. Dorskede i
flok med ludende hoveder og halvlukkede 0jne, og
lod solen str0mme ned over den k0dfulde hage. En
oph0jet ro besjrelede dem. At rede og lregge sig, gå
sammen og dvaske - deres paradis! lkke r0re sig
for meget og aldrig uden i skridt, slrebende klovene
sindigt gennem grresset. Fylde i sig, gumle dr0v,
lregge sig ud. Gnubbe sig med mulen langs de fede
flanker og slikke sig med vådt sn0ft over ryggen.
Slå knreene mod grrespuden og synde til hvile på
gr0nsvreren med et dybt veltilfreds sukgrynt - alle
studes paradis Svend Fleuron (16a).
Langs vejen står k0erne og ryster fluerne af deres
sider, engang imellem slrenger de hovedet bagud
og lader tungen f01ge med , så det hele kan rrekke
lrengere, og halen pisker bagfra, det kan omtrent
nå sammen Knud Hjortt/) (17); dens store, kuglerunde 0jne spejdede uafbrudt efter enhver tot
grres, der stod ved vejkanten, og kunne den snige
sig så langt ud til siden, at den kunne nå, dukkede
hovedet rask ned, og ud fra dens brede mund
sprang en r0d tunge som en stålfjeder og snoede
sig om grresset, der straks forsvandt ind i munden
Niels Chr. Nielsen (18). Alle munde er under gangen vendt tret ned ved gr0nsvreren, tungerne lregger sig fast som slynger om en visk , fjernt og nrer
h0rer jeg rusket af grresset. Det er dejlige blanke
dyr med gode yvere, hver for sig et lille vandrende
mejeri, som giver mrelk, sm0r og ost - liv og helsen
for mange mennesker Achton Friis (2).
Kvierne i hegnet f0lger mig stadig i andregtig procession. I vrekker i mig en primitiv visdom Hans
Mt/Jlbjerg (19). Glade og forventningsfulde styrer
de i flok og f0lge hen imod mig ... Dybt åndende
og vejrende med de våde, gråblå muler stiller de
sig op langs rrekvrerket og ser på mig med deres
store, fugtige glugger, der er blålige som centrifugemrelk i 0jenhviderne. Der står en sund livsvarme, en karsk duft ud fra deres brogede kroppe, en
lun og krydret em omtrent som den , der b0lger en
im0de når den k0rende landbager svinger ind i gården ... De er blanke som atlask i hårlaget, striglet
og vasket af vejr og vind som de er blevet det hele
sommeren igennem Knud Poulsen (7). Et kobbe!
k0er dasker d0sigt hen ad vejen, og der står en
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s0dlig lunken em efter dem Mads Nielsen (20).
Solen skinnede på koens blanke, r0de vom, hvor
fingertykke årer sprang som floder på en globus
Achton Friis (21). Den sn0ftede dybt og strakte sin
sorte mule hen imod Hilde. Hun lagde hånden på
dens varme horn. Kvien stod et 0jeblik, strakt og
sitrende. Så rutsjede den baglrens, bunden gyngede
under dem. Kippe kippe, Jokkede Hilde. Den kom
atter nrermere. Henrik så nresten en snes store,
m0rke kvier glide hen imod dem , som skabte af
tågen. Snart stod de i en kreds af stirrende, dampende dyr. Kegler af bvid ände stod ud ad dyrenes
lyse nyreformede nresebor. Henrik kunne f0le deres varme, lugten af det grerende grres, en maltagtig lugt. Han fik lyst til at lregge sig i det uldne grres
og sove ind med denne store , stumme jomfruelighed som vagt Martin A. Hansen (22).
På ma rken nrermest ved gården stod k0erne i rad
og rrekke hver i sit t0jr. De var bleve t maJket og
flyttet og havde endnu ikke redt grresset helt af. Så
mrethedens cirkel var endnu ikke tegnet skarpt op
Johannes Wulff (23); skellet mellem den afgrressede og den uber(llrte kl0vermark der, hvor k0erne
stod i en lang, spredt rrekke , bestod af skarpt udskårne halvrundinger ind i hinanden som krempebid i et mregtigt stykke mad Marinus B~rup (24);
k0erne ligger i t!lljrslagets regelmressigt afgrressede
tunger, de ligger r0de og vommede og gumJer Ellen Raae (25); de ligger i hvert sit cirkeludsnit, som
de har redt ind i kl0veren så langt t!lljret når, og nu
hviler de midt i spisekamret, som chaiselonger at
se til, ustraffeligt tyggende dr0v. Koen er ikke segnet om af mrethed, tvrertimod, den spiser sim mad
anden gang. Fortreringen skyder op i munden på
den som e n god erindring og bliver grundigt eftertygget; når den er tilendebragt kan koen indtage
en halvcirkel kl0ver igen . Det er den danske r0de,
immatrikulerede, prisbel0nnede og helgenindekronede, lurmrerkede andelsko Johannes V. Jensen
(26).
lnde fra grresmarken h0rtes nu og da en tredelig
skrerelyd fra en dr0vtyggende ko Knud Hjort~
(17). De blanke h0veder pryder engen, hvo r de
grresser i vreldige indhegninger elle r ligger i det fri
og tygger dr0v langs den brusende å, hvis stemme
de synes at lytte til med de rastl0se 0ren , mens
velvrere og dr0mme lukker deres 0jne halvt i, og
foderbollerne stiger og synker i deres halse som
kartesianske djrevle , der bestandigt af nysgerrighed driver op i koe ns mund for at få et sidste blik
over det landskab, som de f0rst skal gense, når de
er blevet forvandlet til en ny kemisk formel. Jeg
går hen til en ensom ko, der står som alle de andre
fast plantet på de fire ben på marken, stor som et
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hus at se til i det grå m0rke. Jeg lregger armen over
dens ryg og klapper den stille. En varme udgår fra
den og g0r mig veltilpas, jeg fåret indtryk af samh0righed med den. Og jeg lregger kinden til dens
runde vom og lytter. D er foregår storartede ting
inden i den; det rumler hult og dybt, inde i den
store krop er et foretagende igang, som er af st0rste betydning. lmens står den og sover. Rundt om
mig står de mange andre store dyr ; jeg ser dem
ikke, men h0rer deres dybe åndedrag Achton Friis
(2).
De sindige, gumlende grester ber mellem de store
ege knreler på deres ko rte forben og flyder ud i
grresset som deres egne »kasser«; når de har ligget
lidt stemmer de sig op på de trrege bagben, svinger
med de tunge hoveder, slår med balen og slynger
deres lange tunger ud for at vride grresset af. Bliver
stående lidt med en visk i mundvigene og venter på
»b0vset« som befalet i naturloven, sn0fter og glipper med 0jnene. De r foregår ikke meget i k0ernes
liv ... de sla:ber kun på deres krop, dette underlige
stativ med kantede linjer, der brerer mavens udspilede hrengek0je, og så på deres dinglende store
yvere. D e damper efter regnen, og det drypper fra
deres våde muler Ole Vinding (27).
Den stod med fugtige 0jne og malede anden gang
på foderet, stadig fra venstre til h0jre med undermunden, og når den havde sunket bidden vendte
den hovedet og så sig om for atter at stå med rolig
hals, når den nreste foderbolle var iJet gennem spiser0ret og op i munden. Den slimede veltilmode
fra den store mule, og det sang dybt og elastisk
som en dunkel orgeltone i dens indre, når den drog
pusten Johannes V. Jensen, Ane og koen (1901).
H0r, hvor k0erne rusker i sig! Den nrermeste, hun
hvis rusk l0d lige i ens 0ren, det var trrekkoen; det
var sådan en godmodig ko, rigtig et elskeligt h!llved, så from og lydig. Hun stak altid sin våde nubrede snude så h!lljt op imod en, at man f!lllte to
varme åndestrreler lige i sit ansigt; så ville hun kl0s
på kvrerken. H0r, hvor hun puster i grresset ! Ja,
det var skam rart med r0dkl0ver Jeppe Aakjrer
(28).
Allerede vejrer de vandet. Den sidste halve snes
skridt tages i l0b, den brede snude kysser åens
spejl, men skrremmes lidt ved synet af en lige så
bred snude nede i vandskreret, de to f0rste slurk
var for store ; de må rejse hovedet for at ordne
synkningen. lmens drypper vandet fra deres våde
muler ned i den klare str!llm. Lrenge står de fordybede over dens spejl med srenkede horn og 0jne,
der tindrer af vellyst; der spores ikke anden bevregelse end den posede b0lgen, som vandet fremkaldte med sin vej gennem kvrerken , og så nresebo-

