
K.23; 735 2,1820,28 ; 363b 247; (14) 4511,391; (15) 

451 2,229; (16) 148 6, 348. 

PROSA OG POESI 

Den kalkunske hane, der var f0dt med sporer og 
derfor troede, at han var kejser, pustede sig op 

som et fart0j for fulde sej!, gik lige ind på ham og 

så pludrede den og blev ganske r0d i hovedet H. C. 

Andersen, Den grimme relling (1844). I den sorte 
prrestekjole med kraven om halsen, med det r0de 

ansigt, de små 0jne og den nedhrengende blå nrese 

så han livagtigt ud som en kalkun Christian Win

ther (1); kalkuner, arrige i 0jet, sejlende frem og 
tilbage, det var spidser fra teaterverdeneo Martin 

A. Hansen (2). 
Så latterlig gravitetisk og stolt som denne hane op

puster og bryster sig og med udspilet hale og ned

slagne vinger marcherer omkring sin hun eller trre
der hende, når han enten er forelsket eller ser no

gen fremmed, isrer i r0de kl.eder, så er han dog et 

dumt og frygtsomt dyr; han er endog bange for et 

halmstrå, når man lregger det over hans hals, eller 
man b0jer ham til jorden og laver en streg med 

kridt, da tror han det er en bjrelke og bliver liggen

de Esaias Fleischer (3). 

De sretter nresen i vejret og falder over deres egne 
ben. De h0rer ikke en lyd, endog af den behageli
ste fl0jte , f0r de optrendes af harme, trrekker hu

den op over 0rerne og nresen fyldes med blod. De 

tåler ikke, at nogen skabning lever med dem, end 
ikke at den flittige h0ne piller et lille korn, som de 

selv har kastet til side. Aves de end stundom lidt af 

en pisk glemmer de på få dage tugtelsen og flyver 
atter folk op på hovedet, eller hvis de strekkes hak

ker de i lreggene, man kan endda ikke have en 

kjole på, der er dem tilpas P. D. Faber (3a). 
Kalkunen h0rer til de hovmodige. Vi har alle set, 

hvor opblrest den kan vrere, og i sin latterlige posi
tur er den forlrengst et yndet billede på visse men

nesker. Også i krerlighed er den utålelig, mere for

f0rt af sin egen charme end af sin udkårne. Den 
bliver r0dviolet i hovedet, den går så anstrengt af 

sin vrerdighed at det ser ud, som om den ved hvert 
skridt må trrekke sine f0dder op af jorden. »Puff, 

puff« siger den, og fjerene strutter, mens halen 

folder sig ud som en faraonisk vifte. Denne vigtig
hed smitter h0nen, hun tripper rundt i dansetrin og 

pludselig, uberegnelig som officersfruen i en 

vaudeville, styrter hun sig, henrevet , til hans me
talskinnende bryst. Hvis h0nen er ganske ung, så 

tripper han hastigere, puster sig kraftigere op, kort 

sagt s0ger af al magt at synes yngre. Han tilbeder 
sig selv og glemmer 0jeblikkelig sin erobring Ole 

Vinding ( 4). 

Rasende, r0dhovede, skvaldrende kalkuner Tove 

Meyer (5); de voldske kalkuner [ med) fremmedar

tede, uhyggelige manerer Achton Friis (6); kalku

ner usandsynlige som en sp0g i hovedet, med ly
seblå, rynkede halse, som om en slange stak frem 
af fjerene Mogens Lorentzen (7). Kyllingerne, der 

ligner små strudse, spanker om på solplrenen, fan

ger fluer og reder grres Kai Hoffmann (8). 
R0d i kam kalkunen blrerer · sig og spankulerer 
doven Poul la Cour (9). Kalkunen er letat st0de på 

rermet, · og her har du en, der er smrekfornrermet! 
· · En djrevel er faret mossj0en i blodet, · han 
puster sig op og bli' r ildr0d i ho'det Brinck Hillig

sr;e (10). 
St. St. Blicher, Kalkunerne (1823). 

LITTERATUR: (1) 791,159; (2) 263 281; (3) 184 

8,1796,855f; (3a) 703 1,1799,161f; (4) 739 87f; (5) 

458 upag. ; (6) 213b 1,388; (7) 430b 126; (8) 302c 

42 ; (9) 118b 27; (10) 295a upag. 

Ka/kuner i cirkusmiljr;. Nordfoto. 
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