hugget ret meget af trreet; der er lige så mange
kroge i loven som trreer i skoven; man skal ikke
brere trre i skoven ; man hugger aldrig så godt et
trre i skoven, der er dog et lige så godt tilbage ;
det store trre kan også falde; hvor trreet falder,
der bliver spånerne (12). Når man planter et
trre, får man en pind, når man planter en pind,
får man et trre = kommer ungt menneske til et
nyt rnilj!1l, har det lettere ved at tilpasse sig end
hvis det sker i en moden alder (SSjrelland; 13).
LITTERATUR: (1) 466 252; (2) 488n 157f; (3) 830
9 nr. 71,491; (4) 586 2,289; (5) 488d 359; (6) 570 63,
66; (7) 586 2,457; (8) 878 1,14f,31,33f,85,89,165,190,
211,250,292 jf. 586 2,457 - 301f,312,317,355f,386,459
og 2,11,70,73,194,243,277; (9) 586 2,458 ; (10) 153 9,
1936,53; (11) 586 1,192,569 og 2,457f; (12) 488d 359,
504,621 ; (13) 161 1906/23:1.
PROSA OG POESI

Hvor rervrerdigt er ikke synet af et hj1ljt trre! Dets
storhed i rummet, dets mosbegroede stamme,
skyhj1lje krone og dybe rj1ldder, kalder vor tanke
hen til tidens uendelighed, det har set århundreder rinde, i hvilke vi endnu ikke var til. Vi hviler
om aftenen i dets brede skygge efter en anstrengende dag og mindes derved om lise og lindring,
som venter os efter enhver mj1lje. Vinden suser i
dets hj1lje toppe; det er de himmelske ånder, der
taler til os om det, der foregår deroppe N . M.
Petersen 1863 (1).
De fleste trreer i haven, langs vejene og på alle
udsatte åbne steder står allerede helt afklredte,
men det er med visse trreer som med visse kvinder; nogle kvinder bliver skj1lnnere, jo flere klreder man hrenger på dem, andre bliver skj1lnnere,
jo flere man berj1lver dem. Der er på tilsvarende
måde trreer, som helst skal ses brusende og svulmende under alle deres lj1lvmasser og oversået
med alle deres blomsters klaser og klynger eller
med alle deres frugter og brer, men der er også
trreer, som er allerskj1lnnest uden et eneste blad,
skj1lnne netop i deres nj1lgenhed med selve stellets
fine rejsning og rene linjer Knud Poulsen (2).
Besku dit trre og sku dig glad, • du, som blandt
sj1lskende på rad • er selv på livets trre et blad. • •
Lyd trreets lov, slå rod og gro • og fold dig ud på
lysets bro, • bekend dit nu og vrer det tro Ludvig
Holstein (3). Intet er så lyst og dog så 1!1lnligt •
som skoven • når den lj1lves fj1lrst i maj Fredrik
Nygaard (4), de er livets lyse flag, • og håbets
vajende standarter Vilhelm Gregersen (5). Det
dirrer i det mindste blad • af det hemmelige
Hvad! • Og vi skal alle f!1llges ad, • vi som blev
skabt og prj1lvet • af lyset og af stj1lvet. • - God-

dag, du ven i lj1lvet! Helge Rode (6). Som dyr,
der har sj1lgt sammen • mod nattens våde vejr •
står trreerne og svajer • i solens aftenskrer, • så
trolige og trygge • i deres dragt af lj1lv • som dyr
med lådne rygge, • ja stj1lv der sprang af stj1lv!
Otto Gelsted (7) . Regnmrettet eftertanke . . . • En
alle af skrelvende trrelegemer, • sprede grenarme
vinker vemodigt til afsked • som falmede piger,
der har mistet deres sidste elsker. Hans Bjerregaard (8). Du bliver reldre • og du elsker trreer, •
du kommer deres ro • og stilhed mere nrer; • du
sidder gerne tit • i deres lre • - måske du blunder,
• og over dig et trre, • et trre, et under Harald
Herdal (9).
De gamle trreer, de hviskende trreer, . de luder
ved diget på marken, • de står som gamle, alvidende mrend • med visdommens furer i barken
Eigil H. Petersen (10). Se, vi er trreer, der visner
og lj1lves, . visner hen og lj1lves bestandig igen, •
glredes og grj1lnnes og såre bedrj1lves . vekslende,
som tiden iler skiftende hen Hans Ahlmann (11).
Lj1lvlj1lse, sortnende skov, • lrer mig din sejrrige
lov: • slå som en ild mod det blå, • flammende oprejst - forgå Otto Gelsted (12). Du skal plante
et trre. . Du skal gj1lre een gerning • som lever
når du går i knre, • en ting som skal vare • og
vrere til lykke og lre. • • Du har del i en fremtid.
• For den skal du plante et trre Piet Hein (13).
Thorkil Barfod, Det sovende trre (14) ; Harald
Herdal, Under et trre (9); Ludvig Holstein, Trreet
(3); Eigil H. Petersen, De gamle trreer (10).
LITTERATUR: (1) 716 132; (2) 730b 96; (3) 397e
20-22; (4) 664 14; (5) 307d 9; (6) 776d 105f; (7) 298c
lOf; (8) 76 17; (9) 370h 63f; (10) 709 13; (11) 9 72;
(12) 298b 12; (13) 361c 18; (14) 48g 53f.
Br/mder samler kvas. Stik eft er tegning af J. Sanne.
Kobberstiksamlingen.
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