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uSe ham! Se godt på ham! Den dovne
slyngel til min mand Jeppe,der ligger

der og sover på en torvedag. Heldigvis
hænger krabasken på sin krog.<

Nille tager læderpisken fra sin plads

og taler til den, som var den hendes

bedste ven: >Ha! Præsten sagde for nylig
til mig, ?t jeg var for hård mod min
mand, og en mand skal dog være herre

i sit eget hus. Ja, i så fald bliver der inge

penge til hverken præsten eller ba

nen, svarede jeg, for den drukkenbolt t
min mand ville snart få omsat hver e
skilling til brændevin. Så sagde han ik
mere, den gode præst.

Og så står du op, Jeppe. Eller skal

smage af krabasken?< :
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>Kæreste Nille!< Forvirret skynder Jep-
pe sig i sine bukser. >Ikke krabasken,

kære kone.<<

>Du skal til byen og købe grØn sæbe.

Her har du pengene. Og rub dig så lidt,<

snerrer Nille og skubber Jeppe ud ad

dØren.

,Nu skal den so ind og spise frokost,
mens jeg skal gå fire mil til byen uden
vådt eller tør|<< stønner Jeppe. nHun er i

lt: 
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familie med Djævelen selv. Nok siger

folk, at Jeppe drikker, men de siger ikke,
hvorfor Jeppe drikker. Selv da jeg var

soldat, fik jeg ikke så mange tæsk: Hun
slår mig og har endda degnen på besøg,

når jeg ikke er hj*-me. Ridefogeden

driver mig til arbejdet, som var jeg en

hest, og mine naboer siger, at jeg bare

skal slå fra mig. Men de kender ikke
Nilles krabask; jeg ville ønske, at jeg
ingen ryg havde, eller min kone ingen
arme.(
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Han er ikke gået langt, Jeppe, før han
når til Jakob Skomagers kro. Men han er
allerede frygtelig tør i halsen.

uHvad vil du her så tidligt?< spØrger Ja-

kob Skomager.

>Lad mig få for en skilling brændevin,

Jakob. Pengene ser du i morgen, for dem
jeg har, er til to pund grØn sæbe på tor-
vet.<<

>Så må du prutte prisen på torvet ned

og sige til din kone , at sæben var dyrere
end normalt. Så har du et par ekstra skil-
linger til dig selv, dit fæ.<<

,Jeg er så bange for, at Nille får det at

vide.< Jeppe vender en toskilling mel-
lem sine fingre. uMen så lad mig da få for
en skilling brændevin.<

Men da Jeppe har drukket ud, har

Jakob Skomager ingen enskilling at give
igen. Og så får Jeppe brændevin for den
også.




