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,,JEG FÅR TÅREN I øJNENE," snøftel
Jeppe, ,når jeg tænkerpå, at rnin søn

Rasmus Berg er blevet så tård, at han

sender mig et brev med så mange latinske
ord, atjeg næsten intet forstår. Per Degn

kan hjælpe mig med brevet, setv om han

ikke bryder sig om, at min søn kommer

hjern. Det er, som om den ene lærde ikke
kan Ude dån.anden lærde."'

Så, mens'Jeppe går og mumler for sig,

setv, får han øje på Per Degn. 
,



,,Kære Per Degn, måske du kan

hjætpe mig med brevet fra min søn

Rasmus. Du har jo studeret latin i dine

unge dage."

,,Hvad mener du med måske, Jeppe

Berg? Ved jeg måske ikke, at lana er

en ulv og coena er en natpotte?"

,,Du har en fantastisk hukommetse,

Per Degn. Jeg tænkte bare, at latinen

havde ændret sig, siden du var ung."

Per Degn tager brevet og tæser med

rynkede øjenbryn: ,,Din søn studerer

Iogicam, rhetoricam og ... metaphysi'

cam.Det sidste må være en fejl, etler

måske er det fiansk ...?"

,,Jeg henter lige et par krus øt hos

Nille," siger Jeppe.

,,Brændevin, tak, det er for tidtigt til
ø1. Hm, det er noget højtravende det

her, men jeg forstår det hete," mumler

Per Degn og klør sig i nakken. 0g

mens Jeppe henter drikkelse, kan Per

Degn mærke, at han ikke bryder sig

om, at Rasmus vender hjem. 0g han

tænker på, at den latin, han disker oP

med her på Bjerget, hvert år sikrer

ham en større indkomst, end de fleste

degne kan drive det tit.





,,NÅR MIN søN K0MMER," siger Nille,

,,får du en mand at snakke med, som er

godt skåret for tungebåndet."

,,Tja, han kan vet lidt skolelatin,"

svarer Per Degn, ,,men hvad med en bid

brød og lidt ost tii brændevinen?"

,,På latin," erktærer han lidt efter

med munden futd af brød, ,,hedder brød

pants, genetivus Pani, dativus Pano,

vocativus PantÆ, ablativus Pano"'

,,Du mitde himmet, Per! Det er sande-

tig et vidttøftigt sProg," udbryder

Jeppe.

,,Ja, og altigevel var en gammel skote-

inspektør i København, som hed Saxo,

nødt til at iukke en masse danske ord

ind i iatinen, for at den kunne btive til
et rigt sprog."

,,Jeg bliver helt svimmel, når jeg hø-

rer, hvot meget der kan tigge i hovedet

på visse folk," stønner Nille.

,,Det er derfor, de tærde ikke er helt

rigtige i hovedet," fnYser JePPe'

,,Siger du, at vores søn ikke er helt

rigtig?"

,,Jeg sYnes, det er undertigt, at han

skriver tit mig På latin."

,,JePPe har ret," fastslår Per Degn'

,,Det vitle svare til, at jeg tatte græsk

med ridefogeden bare for at vise, at

også det sprog mestrer jeg til fulde"'
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,,JA, MEN GODMORGEN," siger JePPe,

da han får øje på Lisbet, Rasmus'forlovede,

og hendes far, Jeronimus, og hendes mor,

Magdelone.

,,Er det rigtigt, at Rasmus kommer i dag

eller i morgen?" spørger Lisbet. ,,Jeg

drømte, at jeg Iå hos ham i nat."

,,Hvis I kvinder ikke tænkte så meget på

mandfolk om dagen, vil.e I heller ikke

drømme så meget om dem om natten"'

Jeronimus ryster på hovedet. ,,Men du,

Magdelone, drømte vel lige så stærkt om

mig, dengang vi var forlovede?"

,,Ja, men det er sandeiig nogle år siden,

jeg sidst har drømt om dig."

,,Men er det rigtigt, at Rasmus kommer

hjem i dag eller i morgen?" spørger Lisbet

igen.

,,Det har du jo hørt," skærer Jeronimus

hende af.

,,Men hvor tang tid er der tii i morgen,

fat?"

,,Åh, forelskede taler som tåber. Sig mig

hellere, Jeppe Berg, skal de to unge men-

nesker finde sammen, inden Rasmus har

fast arbejde?"

Det skat de ikke, finder de to fædre snart

ud af, og Lisbet bryder sammen i gråd'

,,Får han så snart et arbejde?" kiynker hun'

,,Uden tvivl," svarer Jeppe. ,,Han er lærd,

jeg har netop modtaget et velskrevet brev

fra ham på tatin."

,,Velskrevet og vetskrevet," grynter Per

Degn. .,Jeg troede også, at jeg var lærd,

dajeg var På hans atder."
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