
b) H ed e va n d r in g .
Her har jeg Himlene over min Isse, I Dunlet i Luften sejler en Maage,
'1er har jeg Lyngheden under min Fod. Sollyset glitrer i Vingernes Pragt,
Musen har Rede i guldgule Visse, lavt over Lynghavet s tyrer en Raage,
hugormen døser ved Gyvelens Rod. kluntet er Flugten, sort er dens Dragt,
Graalærkens Sang, F aa r ’klokkens Klang, Raage og Ravn, hvad gør  et Navn,
gør af min Vandring en Parad isgang. Heden t a ’r alt i sin dølgende Favn.
Haren ta ’r Spring over B laabæ r og Ræv- Viben har Unger bag  Porsnes  Ranker,

ling, duk dig, nu slaar den jo ned i din Hat!
'Isom den svinder bag  Lynghøjens Kam, Ræven, den snilde, blandt T y ttebæ rbanker ,  
'nde blandt Bakkerne lusker en G ræ v- lærer sin Yngel a t  lege Tagfat,ling, t ræ d er  sin Dans, svinger sin Svans,
v°gt da, o Hyrde, de hvide sm aa Lam! hele den vildene Hede er hans.
Ser du hans Bo, lad ham i Ro,
han bider lukt gennem Strøm per og Sko.

Her vil jeg  drøm m e fra Sorgernes Skare, 
skylle dem bort i et jublende Væld, 
sende dem væ k med den flygtende Hare, 
bade min Sjæl i den duggede  Kvæld.
Solen gaar  ned. Himmerigs Fred 
sænkt over Lyngen og Sindene med.

c) So l g a a r  ned.
Stille Hjerte, Sol gaar  ned, Viben slaar et enligt Slag,
S°1 gaar ned paa Heden, over Mosedammen,
j?yr gaar hjem fra Dagens Bed, før den under Frytlens T ag
Storken S t a a r  i Reden. folder Vingen sammen.
Stille Hjerte, Sol gaar  ned. Stille Hjerte, Sol g aa r  ned.
Tavshed over Hedesti Fjerne Ruder østerpaa
og langs Veje krumme. blusser op i Gløden,
En forsinket Humlebi Hededam m e bittesmaa
ene høres brumme spejler Aftenrøden.
Stille Hjerte, Sol gaar  ned. Stille Hjerte, Sol g aa r  ned.

•

d) S ag n .
Hvor Vandet klunker om Brinker graa, Han glemte sig Garn, han glemte sin 
oer gaar den Brasen saa bred i Aa. Fangst,

Mens Ræven skriger paa  Heden. hans Strube snøredes til af Angst.
Der vandrer Fiskeren Natten lang Thi over hans Isse, lavt over Jord,
med Aaleblus og med T o g gers tan g .  de sorte Helvedes Fugle fo’r.

Mens Ræven skriger paa Heden. Qg hvor han stirred blandt Banker graa,
Med ét han staar i lyngkranset Sig, han i de gloende Øjne saa.
hvor Sagnet gaar om nedsænket Lig. Den arme Figker med Skum for Mund 
Et Pust fra Sumpen, et iskoldt Gus de fandt ham den næste Morgenstund,
ud slukker Fiskerens’ Aaleblus. Hans Aand var rystet indtil hans Død;
Da var det som tusinde Fugle fo’r nu ligger han hyllet i Jordens Skød.
med Suk og Susen fra Syd til Nord. ^ aa kijng er nu de  ̂ natlige Sagn,
Begyndte som pibende Klynk og  Kluk, mens Bonden ved Midnat sæ tte r  sit Agn 
og endte i skrigende Vi og Vok. —  og Ræven sk ræ b er  paa Heden.
Da slap den Fisker sin T o g g e rs tan g  

:• og over Grøfter og Kær han sprang. -


