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den langsomt og blidt hen over det piggede skind,
gang efter gang, og dette forstod selv et pindsvi n.
Hudmusklerne slappedes. Den lille hidsige blev
from og nysgerrig. Den lukkede sig forsigtigt op,
og den nydelige spidse sn ude blev synlig og de
kloge 0jne ' under det stejlt udvreldende pandeski nd kiggede sp0rgende ud Ingeborg Raunkiter

PROSA OG POESI

(4).

En besynderlig tingest uden begyndelse eller ende
- en krempeburre - en morgenstjerne med se ksten
tusinde grånistrede pigge. - Fra snudespidsen går
der brelter af kulsort op og kranser 0jnene. Bestemt til m0rkets gerninger har han nu oven i k0bet fået halvmaske på! Torben Nielsen (I). Det kilede om, ejendommelig stift og breltedyragtigt,
som en uhyggelig lådden rotterygget larve på sine
lave antydninger af ben Svend Fleuron (2).
Omme bag t0rveskuret hostede en rummeltyk
pindso. I glad forventning om et soloparti går den
og r0mmer sig i en uendelighed for at klare stemmen Knud Rasmussen (3): det lister omkring i
gangene eller pusler i busketterne som en nrersynet og krumb0jet gammel mutter i si t hus Ingeborg Raunkiter (4).
Den snorker mildt og dvaletrenksomt og klemmer
langsomt jorden ud af en regnorms lange tube
N iels E. Nielsen (5).
Hvad var det, der puslede inde mellem granerne?
Fut, fut - fut, fut - l0d det ... ligesom en lille maskine Karl Gjel/erup (6); de t01Tende pindsvin leger jernbane under hrekkene Inger Bentzon (7); en
forelsket han, der kredsede rundt om en knibsk
hun, og som uafbrudt sagde fu-fu-fu som et lille
rangerende lokomotiv Knud Poulsen (8). Da jeg
standsede rejste det pigge, t0fTede som en motor i
fart og hvresede; den besynderligste st0j - og morsom. Jeg r0rte ved dyret med min fod. Det for
sa mmen i krampagtigt Gendskab, og motoren t0ffede igen af raseri. Jeg ventede. Jeg str0g med hån-

Den trivelige pindso plirrede til mig med sine
blanke perle0jne og vrikkede lidt med den våde
snude. der ligner påsyet handskeskind. - Jeg har
kl0et den under hagen og på snuden, når den lå
med grisene ved brystet, og set den promenere
sine små, runde og hvrel vede som rundstykker,
gennem min plantages tundragrres Hans Hartvig
Seedor.ff (9). Man ser et pindsvin komme ud af
hrekken fulgt af tre unger. Man g0r sig sine tanker
om sagen, men ungerne er jo bevis nok for, at
man ikke kan srette pigtråd om krerligheden Kelvin Lindemann ( I 0).
R0rskrerenes pindsvinehud 8. Thorlacius- Ussing
( I I).

Af det grublende pindsvin, med pigge drekket til, ·
får jeg sans for det spekulative Sophus Schandorph (12).
Det rasler i l0vet. · På månel ys sti · smutter et
pindsvin · troskyldigt forbi Ulf Hojfmann ( 13). På
en marksti, som kun de befarer, · elsker to pindsvin i ruhåret fryd Hans Hart1•ig Seedorjf( 14).
Mogens Dam, Pindsvinet og lrerken ( 15); Harald
H. Lund, Familien pindsvin ( 16), Pindsvinet og
soldaterne ( 17); Nis Petersen, Moderglrede ( 18).
Le<Anfl/ftls~~l';r-4-.liv.e~;; {:I !.'Nl.trjc,r trof;lck4k.
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