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På rejse i Wdunderløndene
Genfortalt efter Luduig Holberg

af Kåre Bluitgen

Tbgnet af Dorte Kørrebæk



Potus ffrste havde forvist mig til firmamen-

tet,og måske du spekulererpå,om jeg ikke
var bange for sådan at bfve sendt bort til
ukendte verdener. Faktisk ikke, for jeg ø*
skede ikke at være hofløber resten af mit
liv.

To gange om året lander nogle meget sto-

re fugle, som kaldes kupakki eller postfug-

le, i Potu. De kommet fra firmamentet, me4
de elsker en slags fluer,der er sædig mange

af påt planeten Nazar på denne årstid. Så

bliver der kastet net over fuglene, og de fhr
bundet en kasse under sig, der netop er
lang nok til et træ - eller et menneske. Sådan

en kasse blev jeg lagt i, og snart foldede den

enorme fugl sine vinger ud og lettede.

Øjeblikket efter bevægede jeg mig med
utrolig hastighed af sted på denne hals-

brækkende luftsejlads.
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Heldigvis satte postfuglen mig ganske blidt
ned på jorden. Og straks blev jeg modtaget

af. en velkomstkomite: Et mylder af aber

kom strømmende og modtog mig, som var
jeg en fornem gesandt og ikke en landsfor-

vist. De talte og snakkede i munden på hin-
anden, altså lige modsat potuanefne, som

jeg netop havde forladt. Og de var ved at

trimle omkuld af. grin,da de sh,atjeg ingen
hale havde.

Jeg blev førttil et fint hus med vagtforan
porten; så jeg kunne regne ud, at det ikke

var en helt almindelige abekat, som boede

der. Jeg gættede på, det var borgmesteren,

og jeg fandt da også snart ud af, at jeghav-

de ret. Borgmesteren var ivrig efter at tale
med mig og satte straks nogle sproglærere

til at undervise mig i abesproget, men flere
gange var de tæt pL at opgive. Det tog mig
nemlig tre måneder at lære sproget. Hvor
man i Potu havde hånet mig,fordi jegfatte-

de alt for hurtigt, så. var det her lige om-

vendt.

Kakidoran, kaldte de mig. Det betyder
dum og dorsk.
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