en sådan herskerinde ender i suppegryden, i hvert
fald kan der vrere et farligt spektakel derude de
forste dage efter hendes forsvinden, så man må gå
ud fra, at oprykningen gennem rangforordningens
grader ikke foregår helt automatisk Inger Bentzon
(3).
Ude i baggården var der liv og travlhed; det var
h0nsenes område. En pige kom med en skål affald,
som hun slog ud i det !ange lave trug, og fra alle
sider kom h0ner og haner og halvvoksne kyllinger
pilende til og trrengtes om truget i et virvar af brune og hvide og sorte fjertoppe med r0de og hvide
blink af kamme og kindpletter. Der var en boren
sig ind og en puffen til side og en halsen til sig; der
var en l0ben efter de heldige, der s0gte at redde en
srerlig god bid ud af slagsmålet, men det blev oftest
kun til at stafetl0b, hvor bidden gik fra nreb til nreb,
hver gang formindsket indtil den sidste rest lod sig
sluge. På få minutter var truget tomt, og enkelte af
de mest lavbenede h0ner med kammen på snur
br0d ud i !ange moralske klager over denne elendige verden, hvor alt godt får så hastig ende, aa-k,
aa-k, aa-k, ok ok! Så spredte h0nsene sig igen,
nogle for at skrabe ovenpå dyngerne i m0ddingen,
andre for at tage bad i gruset, gasse sig og bruse
st0v op under fjerene, i fordybninger langs den
solvarme m0ddingsmur Marinus B~rup (6).
Måske en af de mest beroligende lyde er den veltilfredse , velbjrergede småkaglen fra mrette h0ns i
middagsstunden på en varm sommerdag Niels Blredel (7). En sommerdag på landet, klar luft, solskin,
bondegård , m0dding rent ud sagt, og i et hj0rne af
m0ddingen en askedynge af behagelig lunkenhed
og bl0dere end ederdun. Således er en h0nes paradis. Ville nogen rynke nrese ad et sådant paradis så
betrenk forst, at forestillingen om et paradis er en
overmåde relativ sag, og dernrest, at mens vi i virkeligheden aldrig når vort paradis, så finder h0nen
sit hver eneste dag (2).
H0nen bearbejdede str0elsen. Den skrabede tilside i den og så skiftevis med hvert 0je for at se, om
der skulle vrere et korn i halmen Hans M~lbjerg
(8). Aldrig f0r har jeg vidst, at h0ns var så indviklede og personlige vresener. Jeg har blot vidst, at
h0ns pirkede i jorden efter orm og i 0vrigt lagde
reg. Pirke i jorden! Nre, det er skam langtfra så
ligetil. Det er en kunst. To spjret bagud med den
ene fod og to spjret bagud med den anden fod og så
et kig på jorden med det ene 0je og derefter et kig
med det andet 0je. En regelmressighed så der kunne srettes musik til, en afmålt monoton rytme, der
har folkedansens karakter. To med den ene fod og
to med den anden fod og kig og kig og nyt spjret.
H0nsene ved det og er stolte. Pirke i jorden! Pr0v
selv og pirk engang! Knud S~nderby (9).

Jeg så et reg blive lagt! Men nrebbeet tog den et strå
og arrangerede det elegant bagud over den ene
vinge, tog et andet strå og anbragte det omhyggeligt over den anden vinge, så stråene lå over kors.
Virkelig chickt! Den mest interessante og henrivende virkning. Måske en reminiscens fra en barbarisk tid, hvor h0ns måtte skjule sig i den rå natur
under reglregningen, men nu i hvert fald forredlet til
forfrengelighed. Den betragtede lystent sig selv fra
alle sider som en kvinde ved et toiletbords snilde
spejle. Den klukkede tilfreds og fors0gte virkningen af endnu nogle strå henover ryggen.
Efter tyve minutters forl0b rejste den sig og kiggede ned i reden. Den ville ikke tro sine egne 0jne.
F0rst ikke det ene 0je og så heller ikke det andel.
Der lå et nyt reg ved siden af glasregget! Den var
lammet af forbavselse. Den vidste dog med sig
selv, at det var en fysisk umulighed, nresten. Ingen
var kommet den for nrer, praktisk talt. Det var et
under! Og mage til velskabt reg ... Det tog fire
minutter for den at få mrelet. Så fik den det så
begejstret og vedholdende, at det klirrede i trommehinderne Knud S~nderby (9).
En h0ne sprang ned fra sengen og kundgjorde med
skraldende r0st, at den havde lagt sit reg mellem
dynerne som den plejede. Hanen kom spankende
ind, sleb sit nreb på lergulvet, b0jede sig og efterlod en lille klat Niels Jeppesen (10). En h0ne råber
til barsel omme bag en busk Achton Friis (10a).
Fem og tyve er de ialt - de ligger fuldstrendig ubevregelige, trykker sig tret mod underlaget. De har
alle givet sig hen, fuldt og helt - hvem var det, der
r0mmede sig? vrer venJig at fortade lokalet. Her
råder en underlig dyster stemning, nogle ligger
med lukkede 0jne som om de sover, andre glor
tomt frem for sig. De befinder sig alle i en tranceagtig tilstand - dette er liv og d0d. De folger en
indre slemme, et kald, de opfylder livets egentlige
mening. Fem og tyve udslidte h0ns afslutter her
deres forkvaklede liv ved at give alt hvad en udslidt
h0ne nu har at gi'. De ofrer sig for kommende
slregter, for en ny generation. I rrekke og geled
ligger de bag lås og slå, dag ud og dag ind - en halv
times gårdtur og så hopper de på den igen - måske
synes de ligesom vi andre , at det er sprendende
Chr. Brekling (11).
Det kribler og krabler fra brystbenet og helt ud til
rumpefjerene! Det er den vidunderligste f0lelse af
alt, dette at b0rn kryber ind under ens vinger og
gemmer sig mellem fjerene. Det er det eneste i
verden, den eneste tanke eller lrengsel, som kan få
en gammel h0ne til at lukke 0jnene, lregge sig ned ,
saligt vugge frem og tilbage og klukke. Det er det ,
man kalder skruk. Skrukke! Og hvis en gammel
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h0ne kunne tale ville hun ganske afgjort sige nu er
det skrukketid, og det er derfor man lever, der er
ikke andet der duer. Skruk! Sigurd Strangen (12).
Den utrolige omhu h0nen har for sine kyllinger
ved at oplede f0de til dem og ofte ikke selv r0re
redet uden f0rst at hakke det itu til dem, ved at
kalde dem sammen når der er fare på frerde og da
ruge over dem, er os et billede på den magel0se
krerlighed en moder har til sine b0rn (1802; 12a).
Med rengstelig kaldende kluk-kluk samlede moder
h0ne sin myldrende b0rneflok om sig, overskuede
med halvt l0ftede vinger og parat til alt situationen, men vendte under retrreten bestandig hovedet bagud og sendte skikkelige Uncas ... mange
fort0rnede og advarende kluk-kluk - klukkeluk.
Med små mellemrum b0jede hun sig formanende
ned over kyllingerne snart til h0jre, snart tiJ venstre - s0de b0rn, vi er lykkelig undsluppet et stort,
glubende vildt dyr - kluk - det kan I takke jer
kloge mor for - kluk - lyt altid tiJ jer kloge mors
råd - kluk - livet er fuldt af farer og fristelser for
små ubefrestede og uerfarne kyllinger - kluk, kluk
Knud Poulsen (13).
Hun [lod) sig n0je med at lregge hovedet tilbage og
betragte hende med den ubeskrivelige foragt ,
hvormed en h0ne , der selv har kyllinger, betragter
en anden h0nes rellinger C. A. Thyregod (14).
I den disede blå horisont sidder den [solen) som en
krempemressig r0d reggeblomme blevet til en h0ne ,
der siden den tidlige morgen har fyldt sig eventyrligt med gr0nt grres Carl Johan Frederiksen (15).
På jorden rugede natten som en sort h0ne. lnd
imellem klukkede hun - moderligt - og man blev
glad og f0lte sig tryg under hendes hjertes slag og
de vreldige vinger Nis Petersen (16).
I h0nsehuset kimede det vedholdende og gr0defuldt for trommehinderne. Tre hundrede daggamle
kyllinger, lige ankommet i papresker, kilede pippende rundt om en elektrisk kyllingemoder, et virvar af gule lotter så de dannede svimlende m0nstre
for 0jnene. Frem og tilbage l0b de. Varme kan
sådan en kunstig maskine jo nok udvikle, men opdragelse og god påvirkning skal der alligevel en
rigtig mor til. Alle kyllingerne så ud, som gik de
med vingestumpeme uopdragne i lommen, de er
blot ben og krop Knud Poulsen (17); pågående
hanekyllinger, hvis erotiske f01elser allerede blusser om kap med deres r0de kamme og hudlapper,
men hvis r0ster endnu er på overgangsstadiet og
lyder så inderlig komiske som hrese bametrompeter eller overanstrengte dyrehavsbakkehom Knud
S~nderby (9).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (18): For mine
b0m - det siger jeg dig - · har jeg omhu foruden
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svig, · det skal du tage ve) vare på · og g0re på
samme måde, · indtil du får hustru og b0rn i din
varetregt, · indtil du ligger på båre.
Vor h0ne kan vel også holde bo, · hun klukker og
skraber og ser til sin klo , · alt for sine unger små
Hieronymus Justesen Ranch 1669 (19). Lad ej fru
Skrabeklo · (jeg mener her h0nen) i hestestalden
bo. · Hun havre piller bort og krybber g0r tomme,
· besmitter, laber fjer, hvormed han [hesten) kan
omkomme Jens Kaalund 1742 (20).
H0nemor lille - du sirede dyd, · modersinds m0nster og k0nneste pryd, · uegennyttig i hele din frerden , · vrere til gavn er hele din verden ! · Hvor end
du srettes tålmodigt du bliver, · tager til takke med
det, man dig giver; · n0jsom , beskeden og stedse
tilfreds, · trofast med omhu du er allesteds! · Uden
at trrettes din geming du 0ver, · modgangen aldrig
dig modet ber0ver ! · Aldrig dig selv du vil ene
forsvare, · er du end stedet i den yderste fare J. Gr.
Pinho/t (21).
0, at vrere en h0ne · ingen kan finde hvor er. ·
Gemme sig dybt i en have, · pikke et r0dhudet brer
Frank Jceger (22); en sort h0ne · med r0d lille kam
· og gule, lige t0seben · op i buksebruset Orla
Bundgaard Povlsen (23). Inde bag trådhegnet, i
den bagende sol, · lå h0nsene klumpvis, trykket
ned i st0vet, og sov. · Ja, at ligge så fredeligt og
ansvarsl0st og sove, · pakket ind i sine egne, sikre
fjer Frank Jceger (24).
Vi gik forbi gårdens port, forbi den rygende m0dding, · hvor h0nsene slog sig ned i varme og frådseri Poul la Cour (25).
H0nsene hakker i fadet · for at få alting med. •
Efter det !ange m0rke · og s0vnen på deres pinde ·
m0der de samlede dagen · på deres fodringssted
Kai Hoffmann (26). Da jeg havde str0et kom for
h0nsene · og lukket dem ud, vraltede de på vanlig
vis · af sted i galop som en flok forsinkede abonniner · med sultanen i spidsen, men efterhånden som
de kom ud · på den frosthårde jord blev de distraherede · og vidste ikke rigtig, hvad de skulle stille
op Fredrik Nygaard (27).
Marie er en h0ne, · der altid holder reden pren, •
det reg hun lige lregger · er sne og porcella:n. · ·
Det er rundt som vinden · og har den fine tynde
skal ; · Marie er så vigtig, · hun tror hun g0r krysta!
El Forman (28). En h0ne havde lagt et reg · den
f0rste h0ne - det f0rste reg. · Verden var ny · og
jorden endnu varm og klreg. · Da alting er så stort
den a llerf0rste gang, · så br0d den f0rste h0ne begejstret ud i sang. · · Den sidste nye h0ne lregger
også reg · og synger glad begejstret om sin dåd
Valdemar Vester (29). lnde hos h0nsene bliver der
messet Hans P. Lunde (30) ; det er - med skrab og

puf og kluk og klynk - · en kummerfuld madammesnak de f0rer Aage Lind (31).
Leve som en h0ne, der - af moderomhu ledet - ·
har med seksten kyllinger s0gt ly i bregnebedet ! ·
Ikke trenke, ikke krempe, · bare leve, bare pusle,
bare lregge sine reg ! · Ikke grunde på, om andre
finder reg og kyllinger k0nne, · glad og mrettet ved
en larve, ved en orm, et kom, en b0nne, · lade
dageQ gå med lempe · og ved aften finde hviJe på
en pind fra vreg til vreg! Thorkil Barfod (32).
H0nen med lokkende klukken kaJder · på kyllingeflokken i moderlig skrrek Ole Olsen (33); kom
kyllinger små, · pas dog på, pas dog på, · siger
h0nen til sine små poder. · Og så dukker de frem ·
fra et skrreppeblads gem · og kryber i sk0rtet hos
moder Harald H. Lund (34). Kylling kravler krelen
under vingen hos sin mor, · intet barn i hele verden
tror jeg bedre bor. · Der er ly og der er lre og der er
lunt og bl0dt, · broderflok og s0sterflok sover der
så s0dt. · Letter hun sig, h0nemor, med megen
dikkedar, · er det svrert at trelle til, hvor mange ben
hun har. · Skraber Tulte med sin tå og finder orm
og fr0 · klukker hun og fodrer alle fjorten p0 om
p0 Erik Schäffer (35).
De halvvoksne kyllinger · går rundt i det solbagte
st0v · som fjedrede selvf01geligheder Gert Gr(Jndahl (36).
En kylling i et reg - opstandelse ! · En kalket grav
blir sprrengt af livets vilje. · Gult står i mindets
sammenblandelse · sol, kyllinger, den f0rste påskelilje Poul S(Jrensen (37).
H. C. Andersen, Konen med reggene (1836); Thorkil Barfod, Kyllinger (38); Anton Berntsen, Den
store h0ne og den lille h0ne (39); Robert Corydon,
H0ne-meditation ( 40); Erling Kristensen , H0nsegård (41) ; Harald H. Lund, H0nen og kyllingen
(42); Jacob Paludan, H0ne og hane (43); Karen
Plovgaard, Nytårskyllinger (44); Christian Richardt, I h0nsegården ( 45), Tulte ( 46); Sigurd
Strangen, Skruk .12) ; Jens Thise (47).
Hanen er jo pragtfuJd i sin r0de og gr0nne, iriserende fjerdragt, spankulerende med krumme,
spidse sporer og sin skrelvende kam, spiddende solopgangen med sine gyldne hanegaJ. Den er stolt og
selvbevidst, fyldt af kamplyst og selvf0lelse samt
permanent erotisk veloplagt .. . kort sagt en skabning, som enhver gascogner med glrede identificerer sig med Svend Tito Achen (48).
Den er bestandig på treerne, geskreftig, frisk morgenmand, en ufortr0den rumsterer, f0lgelig pomp0s. Altid indskrerper den andres pligter og udbringer et »leve!« som ingen har begreret ... dyds-
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dragonen spankulerer med elastiske skridt, vigtig
som en l0jtnant ... Det er vitterligt, at hanens morgenhilsen har en vreldig optimisme i sig når den
sprrenger nattens stilhed og ildner de sovende til
dåd Christian Elling (49).
Adelige haner med en stiv flamme på hovedet, små
tovlige, fortravlede h0ner, der pludselig taber
travlheden og falder i tanker, plirrer med det lille
impertinente 0je og drejer hovedet i korte, hastige
og uforskammede sret ; unge karikaturer på voksne
haner, der fjerer af gale drengestreger, spektakel,
slagsmål og drilleri, passiar og pral, stort skrål og
småsludder Mogens Lorentzen (50).
Et flot syn er det, sådan en hvid italiensk hane, der
skrår over den gr0nne mark op mod brisen. Og
den lader til at vide det ligesom h0nerne, der er
ved at vride sig af !utter betagelse af hans mandighed Inger Bentzon (3). En hane [g0r] kur til nogle
kokette h0ns , der 10ber på skr0mt og gerne lader
sig fange. Haneben er noget som sk0jtel0bernes
herresving M. Galschi(Jt (51).
I h0nsegården står hanen på en lille knold i solskinnet, og den pragtfulde fjerdragt stråler og skinner.
Han bryster sig og galer af fryd og begynder så at
kalde og pikke i jorden, selv om han ikke har fundet noget srerligt, men han kan !ide, at h0nerne
l0ber til og f0lger ham som han spankuJerer videre
Knud Bruun Rasmussen (52). Hanen kroede sig,
slog med vingeme og udg0d sig i et mandigt hanegal. H0nsene rundt om holdt sig hele tiden klar til
at gå ned i knreene og holde vingerne ud, så de
kunne efterkomme hans luner Hans M(Jlbjerg (8).
Den st0rste af gårdhanerne optrådte som despot.
Han nedlod sig aldrig til at g0re kur til nogen h0ne.
Bare den viste sig nejede h0nsene dybt og strakte
hals Svend Fleuron (53).
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Der harves overalt, og h0nsene f0lger efter harverne og g0r mange lrekre fund ; deres hoveder er ustandselig nede i harvestribeme, og deres r0de
kamme og hudlapper blomstrer som valmuer mod
den sorte jord. Kun hanerne l0fter undertiden de
pomp0se hoveder og ryster luften med skingre,
pralende signaler, med fyrige forårsgal. Men når
forårsblresten tager fat i dem bag fra og slår de
stolte halefjer op og ned og ud til siden og tumler
respektl0s rundt med sultanerne selv, går overmodet af dem, de fyrige gal forstummer og de ser sig
krrenket omkring rengstelige for, at nogen af deres
koner skal have set dem i denne latterlige situation , kuet og kusket af blresten. Men h0neme ser
ikke noget , de passer blot deres dont , kender velsagtens også deres gemaler og ved , at de trods al
deres pra1 og gal ikke er slet så store som de selv
tror, men holder af dem alligevel. Hanen er grund komisk . . . den er blevet helt
stumprumpet, har mistet alle de stolte vajende halefjer og en ~od del af den f0r så prregtige halskrave, er kort sagt forvandlet til ridder af den bedr0velige skikkelse, til en latterlig Don Quixote, der
dog selv ved, at den ser ynkelig reduceret og luvslidt ud, men som s0ger at holde skinnet og vrerdigheden vedlige med gravitetiske lader, fornem holdning og stoltseren. Men den galer ikke mere. Hvedebnisdsdagenes ridderlige galanteri overfor konerne er totalt oph0rt, dens f0r så uselviske og 0ml
omsorgsfulde hidkalden hustruerne, når den har
fundet noget rigtigt lrekkert og godt, er afl0st af en
brutal og br0sig, egenkrerlig hustyral)nisk optrreden; nu forsyner den forst og fremmest sig selv, ja
fratager ligefrem på den brutaleste måde de forpjuskede, af reglregning og kyllingeopdrret udslidte
koner de godbidder den finder, for selv at holke
krreset i sig for 0jnene af dem. Nu skal jeg villigt
indr0mme fyren, at dens koner for tiden virker alt
andet end charmerende og elektriserende, men deres hrergede og forpjuskede udseende, som den jo
for 0vrigt selv brerer en del af skylden for, burde
dog netop, skulle man synes, appellere til dens beskyttertrang og til de blidere folelser, der vel må
findes også i denne grobrian. Uf, denne bundsjofle
pashanatur, der lader sin optrreden og vreremåde,
sin hensyntagen eller ikke-hensyntagen overfor det
andet k0n bestemme af rent fysiologiske ydre og
indre momenter - hvor ofte genfinder man den
ikke udenfor h0nsegårdene !
Mine h0ns finder sig imidlertid fromt i det uundgåelige og beskikkede, ja finder det måske endda i
sin orden. Jeg nrerer i hvert fald ingen tvivl om, at
når det bliver lysere i vejret, når dagene atter begynder at lrenges, og når hanen igen bryster sig i sin
fulde fjerdragt, mens dens kam og hudlapper påny
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lyser h0jr0dt blussende som udsprungne valmuer,
samtidig med at den genoptager sin galante og indsmigrende tisken og smisken for koneme , så vil de
glemme alle ydmygelser og forhånelser og endnu
engang alle blive r0rende enige om, at deres hane
nu alligevel er den stolteste og mest nuttede i hete
nabolaget! Knud Poulsen (13).
Krreet sad og stirrede på barn med r0drandede,
glasklare 0jne, en prregtig karl , en god dansk bondehane med metalsort hals, strågult bryst og en
hale, der skinnede gr0nt. Den rejste hovedet , daskede med kammen og påtog sig dette fortvivlede
og fanden i voldske mod, som en hane udfolder når
den er bange. - Han greb ned i kassen for at få tag i
hanen. Den huggede efter hans fingre, knurrede
svagt, klukkede h0jtideligt fornrermet og trykkede
sig opiet hj0rne. - Det er muligt, at hanen forstod
det gjaldt livet, for den satte sig tappert til modvrerge. Den baskede og kradsede inde i sit hj0rne ,
så fjerene r0g. Den ville d0 på sin m0dding som en
brav hane eller på h0nsegårdens rettersted for et
skarpt 0ksehug ... den ville ikke kva:les på stimandsvis langt borte fra sine venner og sit fa:dreland, Slaglille sogn.
Tilsidst fik Simonsen greb i den og halede fyren
frem. Et 0jeblik stod der en fortvivlet kamp indtil
han fik tag om vingerne og klemte hanen ind til sig.
Den var hja:lpel0s og afva:bnet, kunne blot dreje
hovedet og hakke mat ud i luften. Den stirrede
vildt og spja:ttede afma:gtigt med benene Harald
Tandrup (54).
Gårdhanen, det er en hane! se ham g0re trit , det er
dans! h0re barn gate, det er musik! hvor han kommer får man at h0re, hvad en trompeter er! (a),
»Tillader De nu , jeg galer!« sagde hanen .. . og så
galede den , så at det skingrede som messingtrompet, og det var en stor forn0jelse at h0re på - for
hanen (b) H. C. Andersen (55).
En hane galede ... Rent musikalsk Hgnede galet en
duo for violin og trompet, en ekscentrisk sammenstilling, men to fuldblods virtuoser kunne ikke have kildret mine forfrosne 0rer med st0rre symfonisk behag Leo Estvad (56). F0rst så jeg det opspilede na:b og den krumme nakke med det metalliske skrer, der rytmisk vuggede skrålet frem. Men
hurtigt udvidedes billedet og omfattede hele klumpen af ivrige hunner, der skrabede og pikkede i t0r
lerjord ... Hanegalet bulnede ud, voksede i store
cirkler, trak e n horisont med ind i billedet af et
stykke himmel, profilen af noget kva:g i det fjerne.
- Hanegal er ikke nogen k0n lyd, og når den indfinder sig på sit yndlingstidspunkt, i de tirner hvor i
al fald et bymenneske mener sig i sin gode ret til at
sove, e r den alt andel end behagelig. Alligevel er

der ved dens skarpe galen noget associativt som
rummer en verden. Når jeg h0rer den et fremmed
sted, med ekko fra lo og lade eller fra en solbeskinnet gård, plejer visse tanker at melde sig med undren over, at tiden har det med at gå, også på dette
sted .. . dagene er kommet og er drevet bort Johannes Smith (57).
Hanerne råbte op med klingre stemmer og svarede
hinanden fra gård til gård Kaj Munk (58); [dens]
f0rste falsetskrig fastslår den glade opdagelse, at
den k0nsligt h0rer tilde befalende i sit milj0 Jacob
Paludan (59). En hane galede ... nej , den galede
ikke, den gol. Den trompeterede med rerlig overbevisning som en trofast sjrel, der siger hvad klokken er slået enten det passer folk eller ej. Dens r0st
midt i storstaden hrevede sig fra hjertet af den gamle by. Den skingrende fanfare, der har lydt foran
stenaldermenneskenes hytter, skreg om kap med
hylende fabriksfl0jter ... et skingrende vrrel af en
lille enfoldig strube - poesiens protest! Harald
Tandrup (60).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (61): Timen om
natten skal jeg vide, · mine h0ns f0de og for dem
stride ; · mit legeme med mod jeg tvinger, ·mine
hustruer kan jeg regere ...
Den modig' hane stolt, det hus -sejervrerk hin visse, · den dagforkynderglad, den frygtsom l0ve-nisse. · med dobbelt krone r0d: står han ej der og
praler? · Det er en stridbar helt, han vinge slår og
gater, · når han ulovlig gal', vejrskifte det betyder,
· hvo ved, for nidkrerhed sin nabo kampen byder
Anders Arrebo 1661 (62).
Der var engang en smuk, beleven, sindrig hane , ·
der fandt, som andre haner g0r, · et korn og havde,
når han fandt, den fromme vane , · som hele verdens haner b0r, · i blidt beskrermende og huldrig'
toner · så kaldte han og denne gang, · og h0nsene
ved ofte kendte sang · fl0j - kom - og stod nu om
barn alle ventende (1778; 63).
Hane, så geme jeg vide vil · hvorfor du lukker
0jnene til · hver gang du stikker dit nreb mod sky ·
og gater. derude ved morgengry? - · Hanen havde
ej tid at svare, · da måtte jeg selv mig tingen forklare: · det flittige barn, som sin lektie lrerer, · det
bruger jo altid de samme manerer, · det lukker sit
0je og holder for bogen, · og hanen der er så ferm
som nogen , · den viser de dovne i by og stad, · at
den kan sin lektie uden ad H. V. Kaalund (64).
Bjarkemålet, et digt kvredet om morgenen f0r slaget ved Stiklestad 29. juli 1030, indledes med: Dagen er oprundet , · hanens vinger d0ner [bruser], ·
tid er nu kommet · til kampens m0je - og blev 1817
af N. F. S. Grundtvig gen- eller omdigtet: Sol er

oppe · skovens toppe · glimrer alt som Gimles tag ,
· bud os bringer · hanevinger, · hanegal om klaren
dag.
0 hane! Din pris vil vist aldrig forstumme , · så
lrenge på jorden der blot findes dumme. · Dit kammede hoved så stolteligt knejser, · din spraglede
bale i bue du rejser. · På m0ddingen ej nogen anden du tåler, · enhver der sig viser gevaldigt du
åler. · Af selvstolthed du ret inderligt lyser, · enhver lidt fornuftig frast0des og gyser. · Du galer
som var alle verdeners gang · afhrengig af dig og
din brovtende »sang«. · Du spanker med vrerdighed, bryster dig svrert - · mon andre på to ben alt
det har dig lrert? J. Gr. Pinholt (65).
En hane er en gevaltig ka' l, · det h0rer man straks
på hans hanegal! · Han har sporer på hrelen og
fjerbusk på halen, · det kan nok vrere grund til lidt
hovmod og pralen. · Men han er en mand af anstand og vilje, · og så er han far til en stor familje.
· · Og hanefar, han har nok at bestille, · men det
er han vant til fra ganske lille. · Han kykkelikyer,
når natten er omme, · og kalder på solen, at nu
skal den komme. · Og skal vi ha' regn , må også han
gale; · men ak , så hrenger bedr0vet hans hale!
Brinck Hilligs~e (66).
Solen siger til sin vregter: · hane! gal - nu kommer
dagen. · Hanen strunker sig og fregter: · smid nu
nattens dovne lagen! Marius Hansen (67).
Fra m0ddingen hanen - pere noble med kam - ·
betragter sin pludrende, satte madam Sophus
Schandorph (68); den går i somrens Vatikan · og
kror sig som en pave Harald H. Lund (69). Italienerhanens spraglede, · sydende fjerpragt, · dens
kogende r0de kam · i h0nsegårdens gråhed · af
h0ner og hård jord · er som en ubegribelig · solantrendelse · der er udslynget · af en gal gud, · et
desperat genis · spritfyldte hjerne, · ansamlet og
nedhvirvlet · mellem hunk0nnets vresene r, · hvor
han knejsende · genvinder en holdning · og med
vrerdighed brerer · redelt vanvid , · selv udslyngende
· opstandelsernes kim · til solkyllinger, · givende
den kristne verden · påny og påny en opsang Orla
Bundgaard Povlsen {23).
I skulle se vor hane , · når den på frierfödder går: ·
stolt som en sejrsfane · dens hale op i luften står, ·
sit bryst den fremad b0jer · og sirligt knejser kammens rand · - kom bare an med l0jer · til denne
velfriserte mand Zakarias Nielsen (70). Hanen
skraber med vingen · og g0r forf0rende sving. ·
H0nen er ung af alder, · hun t0ver, dn;1mmer og
falder · og lader som ingenting Th~ger Larsen (71).
Frrekt og galant, gejl af 0jeblikkets berusning, ·
basker du med vingerne og · vrelger din morgens
yndlingsh0ne. · Bespringer den med nrebbet i nak-
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