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Nille deri kamgryr yerinden alrp, sanki
gibi kamgtyla konugut:
en iyi arkadaqrymrg
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"Qok sevgiii Nille!" J.pp. $a$km bir gekilde Eabucak pantalonunu giyer. "KamEr
defil, sevgili kancrStm."
. "Qargtya gidip yegil sabun alacakstn.
Ipte para burada. Braz acele et;" diye
homurdamr Nille ve Jeppe'yi kaprdan
dtgartya iter.
"Ben kente gitmek igin ag susuz dort
mil yol yiiriirken, gimdi o siirttik igeride
o$le yemesi pyecek," diye inler Jeppe. "O
$eytanrn ta kendisi r?e akrat>a. Herkes
J.pp. igiyor diyor- amaJeppe'nin neden
igtigini soyiemiyodar. Asker oldu$um

za{laan dahi bu køåar dayak yemedim:

Beni dovtiyor ve bu yetmiyormug grbi
ben evde otmadr$rm z^mankilise katibi
ziyaredne geliyor. icra memuru beni katrr
gibi ige koguyor ve komgulanm yaJuzca
kargr koymamr soyliiyor. Ama onlar

Nille'nin kamErsrru bilmiyorlar; dilerdim
ki, ya her giin d?y"k yiyen bir srtrrn
olmasaydt veyakanmrn, o daya$t atan
koilan
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Jeppe fazla
Skornager'rn meyhanesine gelir. Ama
gimdi den bo$azt tamamen kurumugrur.

"Bu kadar erken burada ne
anyorsun?" diy. sorar Jacob Skomager.
"Bir kurugluk rakr ver bana, Jacob.
Panytyarln alrstn, giinkii yanrmdaki para
pazardan bir kilo yegil sabun almak iEin."

"O

zaman pazatåa fiyat iizerine

pazarhk vapmahsln ve kanna sabunun
normalden daha pahah oldu$unu soyle-

melisin. Båylece kendine fazladan birkag
kurug kaltr aptal."
"Nille'nin duyacaSrndan o kadar kor-

kuyorum ki." Jeppe parmaklart arasmda
iki kurugluk bir madeni para dolagtrnr.
"O zaman bana bir kurugluk rakr ver
bakahm."
Ama J.pp. igkiyi bitirdi$inde Jacob
Skomagerln geriye verecek bir kurug
bozuk parasl yoktur. Bir kurug yerine
J.pp. bir rakr daha ahr.

