rene, der skiftevis l0ftes og srenkes. Omsider bliver
de dog trrette, og med l0ftede haler og maver udsprendte som vreldige trommer vader de i land og
tager atter vejen hen mod de t0rre grresgange efter
at have lagt deres drikkepenge rygende varme på
åbredden Jeppe Aakjcer, Bondens s0n (1900).
Den opr0rte s0 af tunge , skrumplende kroppe, der
- engang sat i drift - syntes at kunne trampe alt
ned, hvor de masede sig frem, br0lende og pustende som stod der skoldende damp ud af dem. Et
under var det, at de ikke rendte gården over ende,
når de nåede hjem og klemte sig ind ad porthullet.
For koen, det frommeste af alle dyr, har bagom
alle sine elskelige egenskaber alligevel en magt i
sig, hvis den tirres. Stredigere dyr findes ikke, hvis
dets vresen forst går i hårdknude, og når det sker,
at koen bliver bissegal, kan intet menneske men
kun tiden igen bringe den tilbage til ro og fornuft
Mogens Lorentzen (11).
Pludselig slår dens vresen over i sin modsretning.
Den strrekker halsen frem , stikker snuden nrer hen
til mig og vender det hvide ud af 0jnene, mens
dens tunge slår en volte omkring mit frakkererme.
Og så var det at jeg stak hånden ud for at kl0 den
på nresen. Da blev den pludselig tosset. Den gav et
baglrens spring som en gal hjort , kovendte så det
rumlede i maven på den , satte bagbenene h0jt i
sky, så det slog skrald af rumpen reverenter talt ,
hvorefter den med halen på hel stang bissede vrek i
galop, så alle fire patter svang Achton Friis (2).
Der ligger Valborg, vore markers gode datter, der
gav sin velsignede mrelk til vore b0rn og aldrig lod
yveret hvile, du elskelige grresreder, som fylder
Sjrellands sommerdage med din lugt, og hvis nrere
og fjerne br0l er selve Sjrellands skumrende juninat Martin A. Hansen (22). Lrerkens lyse, fredfyldte strofer har koen h0rt fra kalv, bl.estens kogen i
det tunge korn og sommerbygens syden i kl0veren.
Når den malkes giver den tonerne igen ... Faste,
bl0de klem, og strålerne synger arnens pris, kvreder om mands og kvindes samliv, om hjem, cegteseng og b0rn. Der er musik i koen! Svend Fleuron
(4). Der er noget ukrrenkeligt helligt over en pige,
der malker, noget fromt fordybet. Hun lcener panden mod koens varme flanke og lukker 0jnene, ja
hun ser ud som om hun knrelede, sk0nt der stikker
tre små korte ben af malkeskamlen ud under bagen
på hende. Scenen har sin egen drempede musik,
den pistende lyd fra strålerne, der klangfuldt rammer spanden, og svirpet af koens hale, der jager
fluer vrek fra andagten ... Som mandfolk kan man
ikke bed0mme det, men det kan synes, som om
der for kvinden er en mystik forbundet med det at
maJke, en spejling af hendes egen, k0nsprivilege-
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rede virksomhed som mor med et barn ved brystet
Mogens Lorentzen (11).
Hun sidder i staldens lune tusm0rke og har sin d0je
med kvien , der krelvede i sidste uge. Så snart hun
tager den om patterne går der et jag igennem den,
og den vrerger for sig med jappende spark på
kvindfolks forvirrede vis. Hun taler beroligende til
den og stryger den varsomt ned over bugen og
yveret, og omsider folder den til foje under hendes
hrender og lregger mrelken ned. Kalven br0ler fra et
hj0rne af laden og vil også have sit. Hedvig holder
inde med malkningen og henter den hen til moderen. Den går 10s på hende med forslugen, sansel0s
iver, får omsider fat og patter til lige behag for dem
begge Poul 0rum (29).
Den brogede kalv stak nreseborene til vejrs og inddrak den rusende duft af markens sprede urter, så
den dinglede på sine skreve ben, mens blikket
sv0mmede i vellyst og savlet drev fra munden (a);
sådan en bette kalv på skreve ben, med sine sortblå
0jne og dertil fuld af barnestreger, er det morsomste og yndigste dyr på jorden (b) Johan Skjoldborg
(30). Ja, de havde de venligste, mest indsmigrende
ansigter. Uskyldigheden og grinagtigheden havde
enedes om at skaffe et rigtigt kalvefjres på hver af
de morsomt spidstoppede k0Uehoveder. En strid
b0rste 0jenvipper randede de rullende, vidt fra
hinanden siddende glugger, og mangen kunstfrerdigt trukken fure i det trette hårbrus l0b fra panden
ned imellem dem Svend Fleuron (4).
Se, hvordan en tyrekalv pludselig kan få et anfald !
Den sretter tv.ers over vrenget med hals , ryg og hale
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ud i en ret linje, så standser den ved indhegningen,
10fter sit stupid-forlegne ansigt mod solen, slikker
sig tvrers over mulen, f0rst op i det ene nresebor, så
op i det andet Knud Hjort() (17).
Kalven rejste sig på sit svajende bent0j og fimrede
t0rstigt med halestumpen. Dorre stak sin lille faste
hånd i munden på den og ledte dens nubrede snude
ned i strippen; den sugede sig fast til hånden, som
ville den knuse den, men rejste atter snuden og
snillftede ud af nreseborene, såsnart Dorre vristede
sin hånd til sig. Fors0get måtte gentages flere gange f0r hun fik det fjollede dyr til at ta' det !unkne
drikke. Kalven var nået til bunden. Mrelken havde
den opdrukket og svinglede nu rund! om strippen
med skreve, bruskede hop Jeppe Aak}a!r (31). Jakob hreldte den sidste mrelk op i to spande og bar
dem ned til kalvene. De kunne ikke vente og stak
straks hovedet ned mod bunden af spanden . Mrelken sugedes op med vejrtrrekningen, og de måtte
nyse den ud igen. Da de endelig havde t0mt spanden , 10ftede de den op over hovedet og st0dte til
som op i el koyver for at få den til at give mrelk
Hans M(Jlbjerg (32).
Jeg husker min fars k0er som de blev, når jeg drev
dem ud i regn og hjem i regn og atter nreste dag ud
og atter hjem i stadig 0sende regn. Koansigteme
blev melankolske og bekymrede, og kohalerne fik
lovat hrenge lige ned. Regnen drev i små striber fra
dyrenes ryg ned over siderne og fra horn og pande
og 0ren ned over de nubrede muler A. C. Andersen
(33).
Når en regnbyge imellem kommer, drejer k0erne
som vindfl0je og nresten alle på en gang, og de står
ludende med rygstykkerne til og tager mod p0sen med blrestbårne haler, godt skridtende ud, så de
fede, hvidgule yver~ glimter, tager den store ensartede flok på linje med bred front, der sprender over
hele marken, vejen op over bakkerygningen. Her
lregger de sig hulter til bulter bag lreet Svend Fleuron (4).
Aftenens gjaldende ho-o-o-hop 10d fra mark til
mark og satte k0erne i langsom drift hen over dalene - higende halse og fremadvendte 0retragte, Iange skridende rrekker mod hjemmet Hans Povlsen
(34). K0erne kom druntende med bimlende klokker om halsen, de vejrede mod gårdene og br0lede
af lrengsel efter at få de stramme yvere lindet for
mrelk Sigurd Elk}a!r (35).
[Skyerne] kom som en kvreghjord fra fede grresgange dovnende afsted, hvide og grå, sortbrogede
og m0rkl0dede, med yvere så sprendte, at de truede med at give regn. lmellem dryppede det fra dem
mens de gik , men det blev sjreldent til spandfulde
f0r driften standsede Svend Fleuron (36).
132

Kostalden , hvis lune, gr0detunge luft vrekker tropiske fornemmelser, så vidt forskellige fra dette
regte danske vintermilj0: rrekker af r0de k0er, der
under lrenkeraslen som på kommando drejer deres
korthornede hoveder mod den indtrredende og hitser ham med små fredsommelige br0l, for derefter
at gumle videre, sl0vt hensunkne i ubekymret
dr0vtyggen J. 0. B(Jving-Petersen (37). Derinde
fra h0rte jeg kreaturerne stå og rasle med deres
klingre lrenker i en rolig vegeterende rytme Johannes Smith (38). Jeg husker de raslende jernkreder,
når k0erne bevregede sig, den gumlende lyd når de
tunge tå og tyggede dr0v, de ituskårne roers friske,
saftige lugt - og lyden når en ko fik dem mellem
trenderne og de blev brudt i stykker som i en kvrern
Harald Herdal (13) ; og de knoklede, langhårede
h0veder br01ede, når nogen gik med d0rene; men
mest hang de med hovederne og stirrede sl0vt ned i
de tomme krybber Johan Skjoldborg (30).
Stalden har sine lyde, fordringens trygge, melodiske tyggelyde. Roer og h0 skures mellem de eksende benknuder. Et stykke grresmark glider ned mod
ford0jelsens ovn og kommer snart retur som gr0nne boller, der påny skal gennem »saksen« indtil
tyggeritualet starter påny. Alene benrevnelsen
dr(Jvtygning for denne sindige proces får en til at
h0re fodringens gumlende lyde, hvor langt fra en
stald man end kan vrere, når ordet bliver nrevnt:
stalden og dens atmosfrere bryder op i ens bevidsthed bare ved ordet dr(Jv. Der er nresten religi0s
atmosfrere i sådan en stald. Man vejrer bibelshistorie så snart man trreder indenfor ... det er som om
de store r0de dyrs tunge ro forplanter sig til en, og
man f01er sig som om man var i et frugtbarhedens
tempel. Og det er jo det man er. Et af de virkelige,
hvor r0gelsen er erstattet med ammoniakdamp og
prresternes b0nner med h0vedemes br01 og deres
rasten med lrenkerne over krybberne. Dyrenes
langsomme bevregelser står ligesom stille i staldens
mrettede luft. De er som store usynlige former for
gr0de og vrekst. Sindet bliver på en eller anden
måde altid stemt til andagt, når man går ind i en
stald. Mellem dyrene er man måske det oprindelige liv nrermest. Koen er ikke bare en maskine,
hvor man kommer roer og h0 ind i den ene ende og
får s0dmrelk, ost og fl0deskum ud af den anden.
Den er en medskabning, som det så smukt hedder,
og dens poesi kendetegnes af ro og dybde, vrekst
og gr0de Robert Corydon (39).
Man kan stå i en stald og snuse sig tilbage til sin
barndom. Selv om man aldrig har boet på landet
breder den genkendende fornemmelse sig alligevel
tungt i den syrlige luft. Fjerne, forsvundne forår.
Man snuser sig tilbage gennem generationer og er
hjemme igen. Også dyrene giver en mrerkelig bag-

!rens genkendelse. Ja, der er jo husdyr til. Man får
det bekrreftet med forundring og dyb genkendelse
... En ko er ikke blot horn og yver og en mund , der
siger muh. Bagved b0rneremserne, bagved billedet
til anskuelsesundervisning i klassevrerelset, m0der
man selve det levende vresen.
Sådan en ko er uhyre stor. Den breder sig som et
knoklet bjerg i bevidsthedeo. Dens hoved er langt
som en mands arm. Den gnubber et horn mod
bjrelken, rumler lidt nede i halsen, puster dybt og
varmt hen langs den tomme krybbe til at par halmstrå og roestumper, trygge lyde som fra mors liv.
Mens det drypper blankt fra mulen l0fter den hovedet med godhed og fortrenkthed i alle skindets
folder. Et af staldvinduerne står åbent og luften
str0mmer ind. Med en klagende bevregelse snuser
den ud mod foråret , srenker hovedet igen. Den
br0ler ikke, virrer blot uroligt i lrenken, snuser til
sin egen uro og lrengsel som til stråene i krybben.
Den lugter s0dt og strerkt og lunt som af selve menneskehedens vugge, koen. Man kigger ind i dens
0jne og langt inde i dem, helt bagud gennem dyret,
ser man Nilen og pyramiderne. Da den endelig
strrekker halsen og br0ler, er det som den råber:
Farao!
Koens funktioner holder man også bedst fast ved,
når man ser den bagfra. Over hver af den )ange
rrekke knoklede koender er der anbragt et skilt,
hvor det specielle dyr får !rest og påskrevet om dets
bedrekning, krelvning, den daglige mrelkeydelse og
mrelkens fedtproceot. Endnu bliver g0dningsmrengden dog ikke optegnet, sk0nt k0erne også i
den retning g0r deres bedste. Man kan blive helt
andregtig af det. Fra den ende af dyrene, der vender ud mod menneskene, kan man betragte dem
som frugtbarhedsmaskiner. Blot lidt foder får de
ind forfra, og derefter str0mmer der nrering og livgivende vrerdier ud af alle ender og kanter. Bedre
ven end koen har mennesket aldrig haft. Den dag
vi fik den i vor tjeneste var det forår.
I et aflukke ligger to månedsgamle kalve. Op kommer de , da man går hen til dem, forst på knre, så
smrekkes bagbenene op som et par stylter, og forbenene f0lger efter. Men ellers er alting blot passivitet hos dem, store dr0mmende hjorte0jne, blidhed, der er ganske bundl0s, hengiven uskyld bag
de tommelange 0jenvipper. Da man kl0r dem på
den r0de tottede pels strrekker de halsen lodret
tilvejrs, bagefter står de blot og kigger igen, ikke
en lyd kommer der fra dem , de er der blot uden at
vide hvorfor, har plantet sig i den stribe solskin,
der falder ind gennem staldvinduet og varmer det
tykke lag halm. Det der betager ved nogle dyr er
det samme som det der betager ved b0rn, indelukket saglighed på et lille område og ellers vidåben

foru ndring, en forundring der vedkendes i så h0j
en grad, at den skaber stumhed. Smukkere modtagelighed ser man ingen steder end i sådan et par
kalve0jne, en helt lutret renhed er der i deres blik
Knud S~nderby (40).
Kalvene vred sig i båsen for at se efter os og gjorde
det kunststykke at vende hoved og bagpart samme
vej; de mindede flygtigt med deres store udstående
0ren om nyklippede konfirmanddrenge; de strakte
halsen, så de med hviden ud af 0j nene var ved at
kvrele sig selv i rebet Marinus B~rup (24).
Sindig og tung og grutteode strerk skrider den danske okse gennem sin tilvrerelse. Tålsom trerer den
sit foder, tålsom lregger den sig frem i selen og
trrekker til dens ryg står buesprendt under presset
Salomon J. Frifelt (41).
To sortbrogede stude stod forsprendte vognen og
halvsov i selet0jet. De var magre og skrevbenede,
rigtig et par knoglede slidere, sådan som småkårsmanden bruger dem inde i den sorte hede.
Han nytter de seje, n0jsomme dyr så lrenge de orker at trrekke et plovjern gennem lyngskjolden.
Alle krrefter må de Jregge i, og skral er f0den de
får, endda de bjerger en god del af behovet til
husbond og hans familie. Men de begrerer ikke
over husbonds evne, sådan et par arbejdsf0re hedestude, og alt som de reldes brerer de mer og mer
prreget af usigelig resignation, de lader sig sprende
for hvad det skal vrere og trrekker i sindig flid tvrers
gennem alt L. Mylius-Erichsen (42).
Tyren er en levende virkelighed og dog nresten miraku10s Christian Elling (43).
·
Kroppens dybde tålte sammenJigning med klintens
styrt: h0jt oppe over skulderbladene, fra den vreldige halskam, kom den og gled ned over den massivt svulmende, brede bov for at ende i en doglap ,
der som en fremspringende pynt sk0d sig ud melJem knreene. Og mave og vom hang der også på
ham , et bugnende fyld under ryggens brede ås. Så
fulgte lrendeknoglerne - omdrejerne - med deres
bakkeknuder og de rnregtige lårbens tyngsel (a).
De korte, brede horn kr0b truende frem fra den
kr0llede pande, som ruder skinnede de små sorte
glugger og luede til tider som en r0d, ond ild. Når
det skete srenkede han den svrere, rynkede dobbelthage og stod og tvrerede, mens savlet i en hvid
flod drev ned ad jernkreden fra nreseringen. - Hans
favnsvre re tyrenakke svulmer, han trrekker hagen
ind, srenker hovedet og rokker k0dbjerget på de
fire prele om med front mod vejen. Hans små lumske 0jne skrever, så det hvide kommer frern, 0rene
bevreger sig livligt, og så sn0fter han, blreser ud fra
nresen og suger i dybe åodedrag vejret til sig (b)
Svend F/euron (44).
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Nu stra:kker han sig ud derovre, med det krf!Jllede
hoved i forla:ngelse af den brutale hals, midt i gra:sset bliver han til en tung, sort ambolt. Han slappes
pludselig, men stra:kker sig så atter i sin va:ldige
krampe. Ff/Jrst nu kommer hans brf!Jl, den sta:rke
jamrer i den yderste nfl)d. Som om ta:ppet blev
fla:nget foran den nf/Jgne, ska:lvende, bestialske ensomhed Martin A. Hansen (22). Han er en stor
autorita:r og uimodsigelig magt; et skud, der er
gået forkert ud af en kanon, men ud er det kommet; og nu vi! skuddet eksplodere og dynamitbombe, hvor det kan komme til det Johannes Wulff
(23).
Jeg går ud i kostladen og hilser på Urias, fra hvem
man har taget alle hans kf!Jer. Med vemodig trods
anskuer han mig, puster tungt og sa:nker hovedet i
dybeste alvor og forbitrelse. Det er ikke sikkert
man skal rf/Jre ved hornene just lige nu. Ryggen er
sort og lige på ham, og isa:r er forbenene kraftige
og balstyrig sta:rke, når han lf!Jfter på dem. Panden
er overordentlig bred og synes at rumme lige så
megen filosofisk bekymring som fandenivoldsk
styrke. Hvis han lf!Jftede nakken, den helt va:ldige,
med et pludseligt ryk måtte han kunne slå båsens
tva:rbja:lke midt over som vi andre kna:kker en
ta:ndstik. Det er ensomhed over ensomhed at se
ham mutters alene i den !ange tomme kostald Johannes Wulff (45).
Engang imellem rev du dig !fils af tf!Jjret , krummede
tyrenakken og rejste halen , brummede olmt som et
symbol på brunst. Du sa:nkede panden. Med uterlige geba:rder plf!Jjede du marken op og slyngede
gra:stotter og jordklumper mod himlen Hans
M~lbjerg (19).
Bare et menneske f!Jjnedes skrabede han i jorden,
sa:nkede hovedet og satte i en mfl)rk, truende tuden
bu-uu-uuh ! Helt nede fra kallunet henter han tonerne op, de kommer ra:bende frem af vommen ,
glider stf!Jdvis gennem halsen for så uhyggeligt truende at !iste ud af sva:lget. Et helt orkester boede i
ham, stortromme og fagot - og nu tog han til basunen. Det rungede vildt ud i morgenen ! Modbydelige tudende brf!JI vra:ngede han af halsen , mens han
vred underka:ben fra den ene side til den anden
(a). Dens vilde , rovdyragtige tuden blev mere og
mere udfordrende og faretruende bäret os i f/Jret ,
som kom folden na:r. Brf!JI og tuden blev sla:bt op
gennem sva:lget som dybt fra Jordens vulkanske
indre, og ind imellem lf!Jd de !ange, hvinende hiv
hf!Jjt oppe i diskanten. En stfl)vsky som damp fra et
krater hvirvlede op, den gravede med hornene og
skrabede med forbenene under pigtråden henne i
den nordre hjf!Jrnestolpe indtil marken med Truesens kf!Jer. Vi gik uden om folden og lige til den og som vi nrermede os kom det lille Vesuv i va:ldi-
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gere og vreldigere udbrud. Det rullede i jorden:
mf!Jrke, dumpe, farebuldrende disharmonier stod
ud af jordrf!Jgen; rallen, knurren, brf!Jlen, brummen
blandedes i en fandenivoldsk forvirring (b).
Med de sidestillede horndolke flåede han grf/Jnsva:ren og fik skrabet sig et hul, hvoraf den lf!Jse sorte
jord åbnede sit svrelg mod hans. Så lavede han
vulkan i udbrud med de skovlskarpe forben, skyer
af jordrf!Jg steg op om hans bug og skuldrene og
sank atter tilbage i trette tåger og lejrede sig i lag
over hans ryg. Udbrud fulgte efter udbrud, jordrf/Jgen dampede ind om hans lår og steg i hvirvler
op om krydset. Han gabede stygt og lod den tykke,
blågrå tunge til syne, savltjavserne hvidnede mulen
og hang ham i brf!Jlene som spindelva:v om flaben.
Hult og grumt betroede han jordhullet sine kvaler,
sf!Jlede snuden i den kolde muld og snuste bega:rligt
gra:sånden til sig. Han tudede til jorden, hvoraf
han var kommet, at han var svanger med vulkaner
som den ; det kogte i ham, boblede af vrede , af
handyr og trods.
En rovdyrlignende knurren undslap brf!Jleren
straks han i frastand ud på eftermiddagen f!Jjnene
optoget, der skulle hente ham hjem. Vulkanen i
ham kom i voldsomt udbrud, og nu flf!Jd lavaen
ham grf/Jnglf!Jdende ad haserne. Så blreste han ud af
na:sen, så stormstf!Jd f6r gennem grresset - og han
lagde sig på knre og klf!Jede struben i vrede kast
langs pigtråden. Med hovedet lidt på skrå og med stive, blodskudte
f!Jjne fnyser de hinanden gammelkendt had og foragt ind i synet. Anelsen de begge har haft overrasker dem ved så pludselig at vrere blevet virkelighed. I en stor bue som et par hunde, med haJerne
hf!Jjt i vejret , lusker de om hinanden, brummer ned
i jorden, står stille og flår grf/Jnsvreren med forbenene. Pludselig, som ved en frelles indskydelse,
rykker de baglrens, tager sigte, bf!Jjer bakken - og
ryger på. Et brag, som knaldede to ladeporte sammen. Og nu brydes de, vrikker og maser med hornkammene. Opflammet til raseri går det på livet )fils.
Brask mod brask. De sretter sig i koderne , kfl)rer
langt hen ad grf/Jnsvreren og glider videre på enden.
Men snildt, vågent og beha:ndigt er de oppe igen.
Hvad den ene mangler i masse erstatter han med
fart - ingen af dem giver op. Brf!JI og brum er forstummet. Bare pust, stfl)nnen og klovklapren. Med
halerne piskende om de sprendte rygbuer og med
hornkammene som centrum snurrer de om hinanden. Flyvende fråde hvidner hals og bov, og !ange
savltjavser driver ned over kna:ene (c) Svend Fleuron (46).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (47): De kalder
mig Blis og også Drage [stribet kreatur] , · sprender

mig for plov og harve, · den riggede ko hun er min
mage, · fuldvel da kender jeg hende. · · Om vinteren skal jeg stå i bås, · ikke Ligge hos mit eget, ·
omsider for mig de lregger lås, · det vit jeg aldrig
tage imod. · · Mennesker mener, jeg har kl0e, · de
huden af mig krrenger, · jeg mener det blev mig
ikke til måde (behag], · ser jeg de k0bmands
drenge.
Hvor sig saga taber · fjernt i dn1m og tro, · som en
gavmild skaber · står Audumbla ko. · Mrelkens fire
floder · gennem verden gled, · kildespring af moder · i al evighed. · · Ved de gamle fjorde · oldtids
okser skjalv. · Fra de gamle hjorde · sprang den
yngste kalv, · den , som nu på mulde · grresser bugen mret. · Markerne står fulde · af Audumblas ret.
· · Offersten er falden, · templet slettet ud. · Bonden har i stalden · sat sin gamle gud. · Men de fire
floder, · som af oldtid sprang, · kildespring af moder, · nrerer nutids sang (a); Danmarks folkestamme · skal med kornet gro. · Danmarks folkeamme ·
er den sunde ko. · Det skal kvinden mindes · ved
sin malkespand ; · koens mrelk som hendes · styrker
folk og land (b) Th~ger Larsen (48); det skuUe stå i
Danmarks skjold: koen , givet kvinden i vold Johannes V. Jensen (49).
Hvor bonden fordum rydded bo · ham fulgte i et
t!lljr hans ko. · Når den mod fluer halen svang ·
hans nreringsvej var godt i gang Johannes V. Jensen
(49). Du tremmed hans [uroksens] rasen og yded
ham vrern. · Du arvede skoven, · men han gik for
ploven · med 0jne som bobler og åg for sin stjern
(pande] · Den kuede styrke i okse og mand • af myr
og moradser har formet dit land Jeppe Aakjr.er
(50).
Den m0njer0de danske ko · så kl0vers0vnig, gumlefro · i filosofisk oldtidsro Olof Gynt (51) ; og koen
tygger tung og from · med Nilens kilder i sin vom. ·
Du danske Apis, r0de ko , · symbolet på vor races
ro, · tålmodigt du dig strrekker · så langt som t0jret
rrekker Harald H. Lund (52). Hvorfor er Pallas
kvie0jet? · Visdoms gudinde og en ko? · Men kviens store , brune 0je · er m0rkt og dybt af bundl0s
ro, · er som en dam , der dunkelt skinner ... · Vrer
vis på, kvier er gudinder (a). Lad mig altid elske
koen, · 0stens hellige symbol. · · Lad mig ikke
miste troen · på den troligt trygge ko! • I dens
dunkle 0jne fandt jeg · br0nde fyldt med tidl0s ro
(b) Ouo Gelsred (53).
Koen , den sidst tremmede dr0vtygger. · Hvor g0r
jeg af den i mit system? • En rumlende indadvendt
Sokrates · omend ko og ikke krigsvant filosof, ·
diskuterlysten heller ikke, · kun udmrerket ved fire
maver · og noget der ligner den ro · man kun kan få
fra en ko Knud Ho/st (54).

Hvor går du frit og fast, på prima ben, · med rolig
tyngde, uden t0set trippen. · Enhver ka' li' dig. Du
er fotogen , · altid i ligevregt og aldrig vrippen. · ·
Din krop er pren. Hvor har du faste lår, · bred er
du over brystet, ryggen lige. · Når solen flammer i
dit r0de hår · er du vort sogns vidunderligste pige.
· · Hvor fin en rejsning! Ho'det l0ftes krekt, · halsbuen rundes fuldendt, uden dadel. · Man mrerker
straks, du er af gammel slregt · med mange aner i
den fynske adel. · · Så l0d din dybe r0st, en vreldig
bas, · der steg som orgelbrus h0jt over toften. · Du
kom imod mig, glad og veltilpas, · og vugged let
forfärende i hoften. · · Hvor var du tillidsfuld.
Hvor var du god. · Dit rene dybblå blik jeg aldrig
glemmer. · Du kasted dig i grresset for min fod · og
strakte dine graci0se lemmer. · · Jeg str0g din nakke. Vi var ene to. · Men jeg var kun en dreng, du
rensed nreppe fyren. · For du var nemlig gårdens
bedste ko · og svrermede i smug for prremietyren.
Sigfred Pedersen (55).
Lad os samle os og takke koen · for den s0de mrelk
den gi'r os, · !ad os alle se på koen · som den står
der · på de fire tykke ben, · se den reder alt det
gr0nne · og blir mere og mere r0d , · langsomt går
den · langsom er den · reder bare · muh og muh, ·
se den humper tungt afsted, · se hvor grimt den går
på sine ben, · h0r hvor dumt det lyder · muh og
muh. · · Koen vralter langs med diget · tung og
klodset · muuh , · se engang · hvordan den nresten
ikke kan bevrege sig, · se hvor hresligt koens yver er
sprendt ud , · se de lange patter · hvor de stritter ·
som en handske fyldt med vand, · hvor barokt at
spile koens yver sådan ud Yvonne Levy (56).
Koen soppende i grres til bugen op, · frisk mrelk i
yver fik og satte huld i krop. · · Da kalv og studling, kåd og (asket, sprang i enge, · som var en
glrede for de små Jep Mortens drenge, · helst når
den l0b med stjert i vejret som en krep · og slog i
springdans for deres nreste knrep Laurits Thurah
1695 (57). Hvor den tankefulde kvie står · og tygger n0jsom-glad sit gr0nne foder Chr. K. F. Molbech (58); bl0dt ligger som på en pude · i eng den
brune ko Chriatian Winther (59).
Ved Gud · du er rund · rubensr0de · menneskeko ·
uoverskuelige · rumlende vom · dr0vtyggende du ·
på mit sengegrres · hvor jeg kildrer · dig lidt · under
din · fluesmrekkerhale · eller hamrer dig forgreves ·
med t0jrek0llen · i panden mens du · prustende
veltilfreds · relter gr0nne kugler · i uflyttelige ladhed · med kalvesprendt mave · min egen tykpandede · bondestolthed · min salige tungpattede bondedr0m Henning Mortensen (60).
Hvis det ikke var for k0erne · - de sortbrogede, de
r0dbrogede · og de små ensfarvede jersey - · hvis
det ikke var for k0erne · ville vi dikke kende · det
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