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Liten älva.
Av MARIA NYSTRÖM, ill. av HELENE SCHIERFBECK.

Man kan, om man har gott om rum och tillbehör, anordna
scenen i första akten såsom en skog, i andra akten som ett rnm
och i tredje akten som en sai i det kungliga slottet. Men som
det antagligen skulle taga mycken tid, att för varje akt göra så
stora förändringar och publiken ej tycker om långa mellanakter,
är det bäst, sedän man tili första akten ordnat skogen med granar,
nägon enbuske och stenar af stolar och pallar, som man kastat
några mörka mattor över, att tili andra akten endast ställa gra-
narna så, att de bilda en berså, där man ställer in några träd-
gårdsstolar och ett bord. Tili tredje akten ordnas granarna på
vardera sidan om en rak gång upp tili den kungliga tronen, som
står högst i fonden.

Personer
tili l:sta akten:

Älvprinsessan Skogshäxan
Hennes gudmor Slottstomten
Stjärneblomma Älvprinsen
Månglans /

v Älvor, så många, som vilja vara med.

Akt I
/ scenen.

(Stjärneblomma med en damviska, Månglans med sopkvast;
Slottstomten ligger gömd bakom en sten.)

Månglans: Nu måste vi skynda oss, Stjärne-
blomma, jag försov mig där borta i ängsbacken, när
blåklockorna ringde så ljuvligt.
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StjärnebL; Och i dag måste vi ändå hava det
finare än annars, då den vackra prins Sommarfröjd
kommer hit för att fria tili vår prinsessa.

Månglans: Åh, vad det blir roligt att fira bröllop!
Då få vi riktigt dansa av hjärtans grund, när alla
älvgossarna från Sommarängen komma hit.

StjärnebL: Jag tycker att jag fär dansa så mycket
jag vill ined våra gossar; jag är i svängen sä snart
myggorna taga de första tonerna.

Månglans: Du vill nu skryta som vanligt, men
om jag också fär dansa alldeles tillräckligt annars,
så tycker jag ändå att det är roligt att dansa på ett
bröllop; det är alldeles icke som en vanlig dans.

StjärnebL: Om bara allt går bra! Prinsessan har
sett så sorgsen ut de här sista dagarna; icke alls som
om hon väntade sin fästman.

Månglans: Åh det är bara för att hon är orolig,
att hon skall få ledsamt efter sin gudmor och oss;
men bara hon får se den sota prinsen, så blir hon
nog glad igen. (Svänger muntert omkring) Hej, hohej, vem
skulle ej vara glad att fira bröllop! (Tointen rycker henne
i slöjan) Huj, uj, nu fastnade min slöja i busken, bara
jag inte rev den? Åhnej, men nu måste vi skynda att
städa! (Sopar; slöjan glider allt mera ned pä hennes arin, toin-
ten rycker äter i den) Usch, isch! det är rysliga buskar
att jämnt haka vid min slöja! (Tomten rycker tili sig hela
slöjan.) Aj, aj, den stygga vinden for af med min slöja

Tomten: Det är jag, som är vinden, fröken nip-
pertippa.

Månglans: Fy då, giv genast tillbaka min slöja!
Totnten: Det får du alit litet vänta på; lovar du

först att dansa fem danser med mig på prinsessans
bröllop?

Månglans: Usch nej, det lovar jag visst inte
Fort Stjärneblomma, hjälp mig, så taga vi fast den
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dumma tointen. (De springa efter tomten kring scenen, slut-
ligen hoppar tomten upp på en sten).

Tomten: Försök på hara, ni fjärilsflickor, det går
inte så lätt; (viftar med slöjan) egentligen borde jag riva
sönder hela grannlåten.

Månglans: Aj, aj, snälla, snälla herr tomte, akta
min slöja! Just i dag måste vi ju vara så tina, när
prins Sommarfröjd skall komma hit. Snälla, rara herr
tomte, jag skall så gärna dansa med Er, bara ni ger
mig igen min slöja.

Tomten: Så, det sjunges på den tonen nu. Men
jag tror ändå ej att jag ger igen din slöja, ty du bör
hava något straff, för att du smog dig upp i slotts-
trappan här om kvällen.

Månglans: Det var inte jag, det var inte jag, det
var prinsessan och Stjärneblomma.

Tomten: Det är detsamma, någon måste straffas
tag du Stjärneblommas slöja i stället, så är den saken klar.

(Månglans viii taga Stjärnebhs slöja.)
Stjärnebl.: Nej, nej, inte får du taga min slöja.
Månglans: Fy, Stjärneblomma, tycker du att jag

skall få lida straff, för att du gjort illa?
Stjärnebl.: (fiat) Det är sant, det vore visst orätt

nog är det jag som skulle straffas, då det var jag
som var där med prinsessan, men snälla, rara herr
tomte, vi gjorde ju ingenting illa. Det var bara, för
att månen sken så silverklart på den Stora planen,
som vi så gärna ville dansa där. Alla sovo och vi
smögo så tyst och stilla, ingen kunde höra det.

Tomten: Ingen kunde höra det, ingen kunde höra
det, vi voro så tysta. Kumia flickor vara tillsamman
utan att fnittra och skratta? Så gjorde ni också, och
prinsen, som ej fått sömn, kom ut för att se om alma-
nacken fått en skruv lös, när den visade natt, fast fåg-
larna kvittrade och vinden prasslade i sommarlöven.
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Mänglans: Hi, hi, hi, trodde hän det var fågel-
kvitter?

Stjärnebl.: Vet hän ej att i sommarnatten gå
älvorna tili dans, tomtarna syssla i skog och mark, och
näcken spelar för havets tärnor? Huru skulle det då
vara tyst i sommarnatten?

Tomien: Sädant förstå ej människorna sig på.
De sova om natten och höra ej huru det tisslar och
tasslar bland småfolket.

Mänglans: Sädana murmeldjur! Men huru hörde
prinsen det nu?

Tomien: Prinsen fick ej sömn, emedan hän låg
och tänkte på den leksyster hans far, konungen, vill
att hän skall väljä. Det är viktigt, ty hon skall sedän
hiiva hans brud och med prinsen ärva krona och
rike .

. .

StjärnebL: Qud, så underbart. Då blir där bröllop.
Månglans: Tänk om vår prinsessa och den där

människoprinsen skulle fira bröllop på samma dag,
då få vi dansa vid deras musik, ty då höres ej vår
hovorkester.

Tomien: Bröllop, bröllop, det tycka förstås alla
småflickor om, men nu blir det intet bröllop af, det
skall jag säga er, näspärlor; och det är just er egen
skuld.

Stjärnebl. o. Mänglans: Vår skuld, vad hava vi
med det bröllopet att göra?

Tomien: Ingenting hade ni med det att göra,
meri ändå ha ni gjort att det intet bröllop blir af.
När prinsen den kvällen kom ut och såg erä slöjor
vifta av och an där på planen, tyckte hän att det var
så underbart vackert, att hän dag och natt drömmer
därom och blott vill hava tili leksyster en flicka som
kan dansa så fjäderlätt som dimman svävar över
ängens blommor.



5

Stjärnebi: Sä underbart! så underbart! Detta måste
vi berätta för vår prinsessa.

Månglans: Då gör du henne alldeles yr i huvu-
det; hon tänker nu redan blott på den vackra
människoprinsen och vill ej alls lyssna tili sin höga
gudmoders önskan. Gudmodern vill att prinsessan skall
gifta sig med den sota prins Sommarfröjd och därför
har hon också ställt tili bal i afton.

Stjärnebi: Åh, där komma de! Skynda, skynda
att damma af den där linnean!

Månglans: Och vänd den där smultronblomman
hitåt! (Tomten stär i begrepp att skutta i väg.)

Stjärnebi: Min slöja, min slöja! Snälla, rara herr
tomte, jag niger tio gånger för Er. Gif mig blott
min slöja, annars får jag tre dagars arrest i den där
förskräckliga, stela, röda tulpanen, som står så styv på
rabatten i slottsparken.

Tomten: Det kunde ej skada, så skulle dina föt-
ter få vila litet. Nu tänker du ej på annat än dans.

Stjärnebi: Snälla, rara herr tomte, jag är ju bara
en stackars, liten älva. Hvad skall en liten älva tänka
på annat än lek och dans. Snälla herr tomte, gif
mig min slöja, jag skall aldrig mera gå upp på slotts-
planen.

Tomten: Nå så tag den dä, pipsill (kastar åt henne
slöjan och skuttar bort).

Stjärnebi: (ropar efter honom) Tack så mycket, herr
tomte! Oå på slottsplanen, det skall jag inte göra,
men visst skall jag leka och dansa där i det klara
månskenet. Ha, ha, ha! Blev du lurad nu, du kloka
tomte?

Tomten: (bakom scenen.) Näsperla pipsill!
Månglans: Hovställning, Stjärneblotnma, prin-

sessan nalkas!
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2 scenen.

De förra, älvprinsen, prinsessan, gudmodern och alla älvorna.
Stjärneblomma och Månglans niga djupt, prinsessan och prinsen
buga med värdighet.

Oudmodeni: Är allt i ordning tili dansen? Hava
syrsorna tagit fram klarinetterna och myggorna stämt
fiolerna?

Månglans: Alit är i ordning, hela den stora or-
kestern är uppställd vid den höga granen där borta.

Oudm.: Bra! Ordnen er då tili dans! Vår höga
gäst dansar väl med vår lilla prinsessa?

Prinsen: Det skall bliva mig kärt att föra den
skönaste bland älvor i dansen.

Älvorna dansa.)

Prinsen: Tack, sköna älva, det var en härlig dans.
Det skall bliva mig en glädje att snart få tråda bröl-
lopsdansen med Eder, vackra prinsessa.

Prinsessan: Jag tackar Eder, ädla prins, för den
ära, Ni vill skänka mig; men aldrig kan jag tråda
bröllopsdansen med Eder.

Oudm.: Slidder, sladder, det där är bara flick-
nycker.

Prinsessan: Nej, nej, snälla gudmor, det är inga
nycker. Jag kan inte gifta mig med prins Somman-
fröjd. Jag längtar blott efter soi och dag, jag är så
trött vid månskenet.

Prinsen: Då passa vi alls inte tillsamman. Jag
tycker om den vackra, ljusa sommarnatten, men om
dagen bränner solen alltför het, då vilar jag helst i
min präktiga gula liljesäng och sover i god ro vid
humlornas surr och fåglarnas kvitter.

Prinsessan: Så tråkigt! Då, just då skulle jag vilja
svänga omkring i dansen. Åh, den som vpre en liten
människoflicka!
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Månglans: Och finge dansa med den vackra
prinsen där borta i slottet?

Oudm.: Det är godt och väl det; men på det här
sättet blir vår lilla prinsessa utan friare och sitter här
tyst och surmulen, och då måste vi alla sorja med
henne. Vad skola vi hitta på, för att roa vår prin-
sessa?

Prinsessan: Ack, jag vill inte se på någonting,
jag vill inte leka, jag vill inte dansa, jagvill bara bliva
en liten människoflicka.

Oudm.: När barnet får sin vilja fram, så gråter
det icke. Jag får väl lov att uppfylla din vilja. (Ropar
utåt.) Tomte, slottstomte, kom!

3 scenen.
De förra, slottstomten, strax därpå skogshäxan.

Tomten: Nå, vad står nu på?
Oudm.: Säg mig du, tomte, huru vinner ett män-

niskobarn den bästa lycka?
Tomten: Genom att ställa andras lycka framom

sin egen.
Stjärnebi: Hör Ni, min prinsessa, att ställa andras

fördel framom egen! Det är tråkigt. Jag skyndar all-
tid att plocka ut de vackraste smultronen åt mig själv

Prinsessan: (drömmande) Det är gott att kunna gör
fröjd åt andra.

Oudm.: Då måste vi väl kalla på skogshäxan, hon
är den som kan ordna det här. Oån att kalla henne
tärnor!

Månglans o. StjärnebL: Vi skynda (ropa ut mot
bakgrunden.) Skogshäxa, kom! skogshäxa kom!

Skogsh.: (bakom scenen) Vem kallar?
M, o, $.: Älvorna kalla!
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Skogsh.: Är det tili gott eller ondt?
M. o. S.: Tili vad du själv viii göra det.
Skogsh.: Rätt svarat! Nu kommer jag, öppna väg

och stig i snåren! (Hoppar in.) Nå, vad är det ni vilja?
Oudm.: Vår lilla prinsessa har tröttnat att vara

älva.
Skogsh.: Vad nu då, viii hon bliva en skata eller

en groda kanske?
Prinsessan: Usch, nej, nej. Jag viii bliva en liten

människoflicka.
Skogsh.: Hå hå, åh åh! Det är en svår sak, det

går ej med ens, det skall prövas och ställas villkor.
Oudm.: Qör dem blott ej alltför svåra.
Skogsh.: Det beror på hjärtelaget, det beror på

hjärtelaget, men går det ej bra, ja, då blir den lilla
prinsessan ett flygande flarn i vinden och får aldrig
mera träffa sinä leksystrar.

Prinsen: Det må vara, men jag-viii försöka. Jag
längtar så efter solskenet och alla snälla människobarn.

Skogsh.: Hämta då hit min trollgryta, som står
där borta vid tallen, jag har lagt dit torkade myggben
och trollsländevingar och en död skata, det blir en
god blandning. Skynda er bara!

Månglans o. StjärnebL: (hämta fram grytan) Vad
vår prinsessa är oförnuftig!

Skogsh.: Små flickor skola ej resonera! Så, sätt
grytan här, och nu, prinsessa, ställ dig här vid grytan
med handen på dess kant. (Prinsessan gör sotu häxan sägcr,
och under det denna laser upp sin vers, sjunker prinsessan sakta
ihop och somnar in vid grytan.)

Strigge, stragge, simple fax!
Med lätta foten kan du prinsen vinna,
Snibbel, stibbel knix och knax,
Blott uti kärlek tili din nasta lyckan finna.



9

Kan du för andras glädje lämna egen fröjd,
Kan du i lätta dansen göra prinsen nöjd,
Då en odödlig själ som människa du får.
Men kan du detta ej, förr'n dag har blivit år,
Då rimse, ramse, ribefej!
Som flarnet vinden för dig kring.
Sabirre, spirre sparibej,
Ej älva, mänska, ingenting.

Ridå.

Akt 11.

Perso ner:
En fru En tiggargosse
Prinsessan, klädd som skolflicka Två skolflickor.

/ scenen.
Frun, Prinsessan (sitter vid bordet och laser).

Frun: Läs nu bara inte för ivrigt! Du är så
klen och liten, att jag är helt rädd att du överan-
stränger dig.

Prinsessan: Du är så öm om mig, alldeles som
om jag vore din egen, riktiga lilla flicka.

Frun: En riktig, liten flicka är du ju också, och
mitt eget, älskade barn blev du genast, då jag fann
dig i parken. Du kunde ju aldrig säga mig, varifrån
du kömmit och om du hade någon annan mamma,
och därför blev du riktigt min egen lilla flicka. Om
du bara inte vore så klen, att man måste frukta minsta
vindpust! Men se, här har jag hämtat åt dig tre
sköna päron, de äro vara allra sista. Nu får man ej
köpa sådana mer på våren. Farväl, mitt barn! Läs
ej för flitigt! fFrun går.)

Prinsessan: Tack, snälla goda mamma, de skola
smaka härligt, jag är så törstig.
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2 scenen.

Prinsessan ensam, sedän tiggargossen.

Prinsessan: Minsta vindpust kunde blåsa bort
mig, sade mamma. Åh, om hon visste huru lätt
det kan bliva verklighet! Snart är året fullt, och ännu
har jag ej ens sett prinsen, ingenting har jag heller
fått försaka för andra, jag får ju alit vad jag önskar.
Men vad hjälper det att fundera på den saken. Nu
skall jag börja på med minä sköna päron, jag är all-
deles torr i haisen, så har jag läst.

Tiggargossen: Snälla fröken, giv mig litet mat!
Prinsessan: Gå i köket, så får du nog af köksan.
Tiggarg.: Jag har redan värit där, men de sade

jag skulle gå bort och ej stå där och hänga.
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Prinsessan: Usch, de äro alltid så ovänliga i kö-
ket! Men jag har ej här någonting, som skulle passa
dig.

Tiggarg.: Jag har inte ätit någonting på hela da-
gen, och jag har gått så lång väg; jag är både hungrig
och törstig.

Prinsessan: (för sig) Inte kan jag ju giva honom
minä päron, jag är så förtjust i päron, och de här äro
de sista. Dessutom skall en tiggargosse äta bröd och
kalla potäter och inte päron. (högt) Nej jag har verk-
ligen ingenting här att giva.

Tiggarg.: Adjö då, fröken! Det kan väl ej hjäl-
pas, jag måste gå vidare då, fast jag är så hungrig
och törstig.

Prinsessan: Nej, inte kan jag ändå låta dig gå så
där utan att få något. Se här har du tre päron!

Tiggarg.: Åh, så gott, så gott, sådant har jag all-
drig ätit förr. Tack, snälla, goda fröken! Adjö, tack
så mycket (ut).

3 scenen.

Prinsessan ensam, sedän två skolflickor.

Prinsessan: Dit gingo minä päron nu! Men det
är detsamma. Jag är så glad att jag gav dem. Be-
stämt var det här roligare än att äta upp dem själv.
Jag känner mig nu ej alls törstig mera. Det är så
lustigt; jag tycker att jag blivit mycket duktigare. Nu.
skall jag läsa riktigt med fart. Åh, men se där komma
Märta och Qerda!

Märta: God dag, god dag, här komma två lat-
maskar för att prata bort en stund.

Qerda: Men du viii väl ingenting hava att skaffa
med latmaskar, du, som tänker taga priset i ämne-
skrifning.
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Prinsessan: Ahjo, sitt ned nu bara och prata, jag
har glötat i tillräckligt många historier redan; nog
tror jag att jag reder mig nu. Tänk, femtio mark
blir priset. Då skall det viftas, och ny klädning skall
jag hava, ljusblå eller vit med skärt skärp, jag vet
inte riktigt.

Märta: Jag tycker mest om skärt.
Qerda: Och jag mest om blått.
Prinsessan: Och nya skor och handskar måste

jag också hava. Femtio mark hinna nog tili. Bakel-
ser skall jag bjuda er på i långa banor.

Qerda: Du lyckliga ost!
Märta: Litet synd är det ändå om Oreta; hon

har arbetat och suttit uppe långt in på nätterna.
Prinsessan: Oreta är skickligare i matematik; det

var min tur att det blev ett historiskt ämne, historia
är just min styrka.

Qerda: Oreta skulle väl inte alls brytt sig om att
försöka ty nog vet hon att hon inte kommer upp
mot dig i ämneskrifning; men hon skulle så nödvän-
digt behövt pengarna, och därför har hon gått på som
hon gjort.

Prinsessan: Tili vad behövde hon dem så nöd-
vändigt?

Qerda: Hennes syster har värit så sjuk hela året,
och nu har doktorn förordnat en badkur, men därtill
hava de ej råd. Skulle Greta fått priset, hade hennes
syster fått bada.

Märta: Ja, vad kan det nu hjälpas? Rätt är rätt,
och Dagny skriver bäst, det veta vi alla. (En klocka
höres slå.)

Qerda: Jess! Klockan slår, nu få vi kila för att
hinna tili sångtimmen. (De gå.)
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4 scenen.
Prinsessan ensam, senare frun.

Prinsessan: (eftertänksamt) Jaa, rätt är rätt. Vad kan
jag rå för, att jag skriver bäst? Men nog är det synd
om Oretas lilla syster. Inte är det ju bara pennin-
garna, men aran. In! det riktigt kryper i mig, när
jag tänker huru de läsa upp: „Hederspriset har tili—-
tallit l:sta eleven på 7:de klassen Dagny Solström".
Tänk om de också sätta det i tidningarna! Ih! att
stå så där tryckt! Men om Gretas syster inte alls
kan bliva frisk! Jag kunde kanske giva häitten av
penningarna åt Greta eller kanske alla; jag har ju ändå
aran. Men det skulle vist kannas förödmjukande för
Greta. »Det är illa given gåva, som är tung att mot-
taga", säger mamma. Om. jag i smyg skulle lägga
dem i hennes skolväska, men non skulle ju ändå ge-
nast förstå huru det hänger ihop. Nej det går inte,
men om om Det vore en sadan triumf att stå
som pristagare inför hela klassen. Men om Gretas
lilla, sjuka syster dör. Om om, det skulle bliva
en så stor glädje, när Greta komme hem med priset.
Om jag skulle! Jag är säker att Greta riktigt skulle
lysa av glädje. Om - ja, nu är det bestämt. Fast
med boken!

Frun: (inkommer) Huru står det tili med den bli-
vande pristagarinnan? Blir det ej tid att lägga bort
boken småningom?

Prinsessan: Jag har redan lagt bort boken, mamma,
jag kan ej deltaga i pristävlan.

Frun: Huruså! Är du sjuk, min egen flicka?
Prinsessan: Nej, nej, men jag kan ändå inte.

Greta får nog priset.
Frun: Är Greta den flickan, som har en sjuk

syster?



Prinsessan: (livligt) Ja, och de äro så fattiga, och
hon borde bada, men de hava ej råd.

Frun: (ser forskande på prinsessan) Jag tror min flicka
vunnit en bättre seger än den hon kunnat vinna i
pristävlan.

Prinsessan: Det är bra att ej behöva hava den
oron. Det kännes riktigt skönt.

Frun: Det är nog något annat, som gör min
flicka så varm om hjärtat. Men det är besynnerligt,
jag tycker du ser friskare och duktigare ut än, då jag
var här inne för en stund sedän.

Prinsessan: Jag känner mig så frisk och glad.
En röst bakom scenen: Allmän kungörelse. Här-

med göres veterligt att hans kungliga höghet, prinsen
beslutat åt sig utvälja en leksyster, som sedän skall
bliva hans kungliga gemål. Därför skola alla unga
flickor i landet infinna sig tili slottet pä dagen en
månad härefter, för att prinsen må väljä den, som
mest behagar honom. Kan hon dansa så lätt som
prinsen drömt, blir hon hans leksyster och kungliga
gemål. Som härmed kungöres.

Prinsessan: Hörde du mamma? Alla flickor i
landet! Då slipper jag också med?

Frun: Det blir för dyrt, mitt barn. Resan kunde
ännu gå an, men du skulle ju behöva en fin klädning
och vackra, nya skor. Därtill hava vi ej råd.

Prinsessan: Priset! Femtio mark för det kunde
jag köpa alltsammans. Men om Oretas syster dör.
Nej, nej! Mamma, jag tvättar upp min vita klädning
och stryker den riktigt väl, och så skall jag dansa så
lätt som en vind. Åh, mamma, jag känner att jag
skall kunria dansa prinsen tili behag (svänger sig dan-
sande omkring).

Ridå.
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Akt 111.

Personer
Prinsen
Härolder
Hovstaten
Åskådare
Unga flickor
Prinsessan

Första flickan
Andra flickan
Älvgudmodern
Sjärneblomma
Månglans.

/ scenen.

Åskådare och unga flickor trängas på ömse sidor om vägen. Prin-
sessan i sin vita klädning stär alldeles invid vägen, närä tronen
Härolden.

l:sta flickan söker tränga sig fram, men lyckasej, gär ut på vä-
gen för att ställa sig framom prinsessan.

Härolden: Tillbaka, ingen får tränga sig framom
den andra. Den, som kömmit först, står främst, om,
hon ej vill avstå sin plats åt någon annan.

l:sta flickan: (gråtande) Oj, oj, oj min stackars pappa
min stackars, gamla pappa!

Prinsessan: Vad är det med din pappa? Varför
gråter du?

l:sta flickan: Oj, oj, oj! Min stackars gamla
pappa är danslärare, och hän har undervisat mig tre
timmar alla dagar i en så vacker dans, som hän själv
utfunderat; och hän har dag och natt tänkt på den
fröjden, att jag skulle få dansa för prinsen. Hän är
så gammal och svag, stackars pappa, och nu får hän
gå i sin grav, utan att hava den sista fröjd, hän
drömde om.

Prinsessan: Men varför skyndade du dig icke,
så att du hunnit få en bättre plats?

J.sta flickan: Det kan du säga, som ingenting
annat har att göra än att kläda dig. Men först mäste
jag giva mat åt lilla syster; så måste jag bädda åt min
stackars, gamla pappa och giva honom medicin; och

15
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så, just då jag skulle gå, kom min lilla bror och hade
skurit sig i fingret, och så mäste jag sätta en lapp om
det. Inte kunde jag låta min egen bror förblöda, och
så kom jag för sent. Det är lätt för en, som har en
mamma som ställer om allting, men min mamma är
död, och jag måste sköta om alli

Prinsessan: Nog är det synd, när du värit så
snäll, att du ej skall få plats. Tänk om vi kunde
jämka oss litet närmare tillsamman?

2:dra flickan: Vad tänker du på? Det går alls
inte an; vi skrynkla våra klädningar. Vili du så gärna
hava plats åt den där liplisan, så kan du själv ställa
dig bakom. Vi äro för resten alldeles tillräckligt
många att väljä på.

Prinsessan: (fundersamt) Nog ville jag bra gärna
dansa för prinsen, men det är så synd om hennes
gamla pappa.

I:sta flickan: Min stackars gamla pappa! Det
blir hans död, om jag kommer hem utan att hava
fått dansa för prinsen, men huru skall hän se mig,
när jag står där bakom? Det blir nog bara de främsta,
som få dansa. Min stackars pappa! Och vem skall
sorja för små syskonen, när pappa dör?

Prinsessan: (för sig) Det blir min död också. Dock
ingen behöver mig, men vem skall sorja för de små
barnen? Det är så svårt, så svårt (raskt). Nej, man
får inte vara feg, då det gäller att genomföra ett rätt
beslut. Kom hit, tag min plats, jag ställer mig där
längre bort. (Prinsessan går längre bakom åskädarena och lista
flickan tager hennes plats.)

l:sta flickan: Den dumsnuten! Henne narrade
jag galant. Pappa är död för fem år sedän, och
syskon har jag aldrig haft. Ha, ha, ha! Den, som
är klok, skaffar sig nog alltid en plats.

Härolden: Tystnad! Prinsen nalkas.
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2 scenen.

De förra, prinsen, kungen, drottningen och hela hovstaten täga
in. Kungen och drottningen sätta sig på tronen, prinsen stär
strax invid densamma.

Prinsen: (betraktar flickoma) Här är just ej nagon,
som ser ut att kuuna dansa, men låt den där försöka!
(Pekar pä flickan N:o 2, som stiger fram och dansar tillgjort och
sjåpigt.) Usch en sädan sjäpagås, det är så man kan
somna! Låt den där försöka, kanske hon har mera fart!
(Flickan N;o 1 går fram, dansar bullersamt, stampar och klatschar
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i händema.) Fi donc! det är ju en björn! Sluta, sluta,
det gör ondt i Öronen! (l :sta flickan faller pladask i golvet,
då hon skall sluta.) Det var just ett passligt slut för en
sadan klunstass. Men det här är odrägligt. (Ser på
flickoma, som stå framför.) Ah! de se alla så tråkiga ut,
jag orkar ej med det här. Låt dem bara tåga av!

Härolden: Qå er väg, allesamman! Hans härlig-
het prinsen önskar ej se en sadan tråkig dans. Skingren
er, skingren er!

Prinsen: (ser, då åskådarena stiga åt sidan, prinsessan) Nej,
stanna, ännu en skall få dansa. Jag hade ju beslutat
att pröva tre gånger. Den där lilla i vita klädningen
ser snäll ut. Låt henne komma fram!

Härolden: Träd fram! Hans höghet prinsen harnå-
digt lovat åse din dans. (Prinsessan dansar okonstladt och nätt.)

Prinsen: Bra, bra, det är min dröms dans, säg,
var har du lärt dig den?

Prinsessan: (niger djupt) Jag lärde den av vindens
lek över blommig tuva och sommarkvällens vaggande
vita dimmor.

Prinsen: Dig viii jag hava tili leksyster, och du
skall bliva min höga gemål och bära rikets krona.
Vem är du, säg?

Prinsessan: En prinsessa är jag, så visst som du
är prins. Mitt rike når över äng och dal, där dimman
böljar i ljusa kvällen och alit småfolk går tili dans i
fagra sommarnatten.

Prinsen: Då är du älvornas vana prinsessa, som
jag såg där ute på slottsplanen och som sedän aldrig
gått ur min dröm.

Oudm.: (synes över granarna med de övriga älvorna) Så
är det. Älvornas prinsessa var hon, men med sin
kärlek tili dem, som lida, har hon vunnit en odödlig
människosjäl och kan nu bliva din glada leksyster och
gemål. . ,
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Prinsessan: Tack, min älskade gudmor, som gav
mig denna lycka! Farväl, kara små leksystrar, er
glömmer jag icke. När dimman stiger upp tili slotts-
planen, då skall jag gå dit ner och se eder dansa,
och då dimman smeker min panna, så vet jag att det
är en hälsning från min älskade gudmor och minä
kara leksystrar.

Qudm.: Det är rätt, mitt barn. Ej skall man
glömma sinä gamla vänner för de nya. Nu skall du
också få emottaga älvornas brudgåvor.

Mdnglans: (ger prinsessan ett bälte.)

Månens klara silverbälte,
Som jag fäster vid din sida,
Visar väg, där nöd och sorger
Annu skyggt i mörkret bida.

Stjärnebl.: (räcker prinsessan en slöja.)

Tag min vackra silverslöja!
Lätt som dimman uti dalen,
Mjuk som den, din tröst skall smyga
Fram tili lidandet och kvalen.

Olldtn.: (fäster en krona på prinsessans hufvud.)

Här en drottnings brölloppsgåva
Qyllne kronan skall dig smycka,
Men ditt kärleksvarma hjärta
Skapa skall din bästa lycka.

Alla (sjunga, melodin tili „Vem är du fria du klara ton")

Ty frid och lycka och glädje skall
På jorden aldrig du finna,
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Med makt och guld och med skatter ali
Ej kan du lycka här vinna,
Om ej ditt hjärta i kärlek slår,
Om ej ditt ömmande sinne går
Tili dem, som lida och sorja.

Ty ali den kärlek, ditt hjärta ger,
Den dubbelt rik återvänder,
Och når den sorgsne i glädje ler,
Soi i ditt sinne det tänder.
Var gång du eget för andras glömt
Det har en engel i hjärtat gömt
Tili sådd för evighetsblommor.
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Eriks äventyr på flyttningsdagen
Av A. L. ill. av BEDA STJERNSCHANTZ.

«yra fem - sex halft i sömnen räknade Erik
klockslagen och tittade sig yrvaken omkring. Pappa
och lilla syster sovo ännu, men niammas säng

var tom. I ett huj kom hän i kläderna: «Pappa
pappa, stig upp! Kommer du ej ihåg att det idag

är den första juni"? Pappa vaknar gäspande. Riktigt,
i dag är ju flyttningsdagen inne. Det var därför Erik kom
upp med sådan fart. Annars låg hän nog rätt gärna och
drog sig tili dess klockan var åtta, men idag! Idag gällde
det att skynda. I flere veckor hade mamma och pappa
redan funderat ut huru allting skulle anordnas på det mest
ändamålsenliga sätt. Pappa skulle stanna i den gamla bo-
staden och avsända sakerna. Mamma med lilla Kerstin
skulle taga emot dem i den nya lokalen eller «nya okajen",

som Kerstin sade Hon var ju endast tre år och kunde
ej ännu tala rent. Erik var redan tio år gammal och tyckte
sig vara en rätt viktig person vid den stora flyttningen.
Redan för längesedan hade hän lagt in alla sinä böcker i
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en stor korg. Leksakerna voro packade i Iådor. Kerstin
hade påklätt alla dockorna deras bästa kläder och placerat,
dem i dockvagnen.

Nu var alltså den märkvärdiga dagen inne. Snart var
hela familjen i ivrig verksamhet. Erik skulle, förstås, hjälpa
tili på alla håll och kände sig helt stolt då mamma kallade
honom sin lilla hjälpreda. Tili först bar han stolar ned
för trapporna, och som man bodde fyra trappor upp, var
detta icke något så alldeles lätt arbete. Då första flyttnings-
lasset var färdigt följde han med mamma tili den nya
lokalen. Mamma bar pendylen; den vågade hon ej
anförtro åt någon annan. Erik hade fått det förtroende-
uppdraget att halla reda på lilla syster, emedan dennas skö-
terska, som äfven följde med, gick och bar på ett par gele-
skålar och således ej kunde gifva så noga akt på Kerstin och
dockvagnen. Under vägen passade Erik på att »knäppa av"
hela karavanen. Han hade nämligen alldeles nyss fått en
liten fotografiapparat.

När man kömmit fram tili ort och ställe, gällde det att
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börja ställa upp allting på sin plats, och detta var ingen
lätt sak, ty än var en byrå för bred för den plats, där man
tänkt sig att den skulle stä. Än tyckte mamma att en hylla
skulle taga sig bättre ut på ett annat ställe, än där man
först ställt den. Och alla små saker sedän! Äh, ett sådant
bräk det var att taga upp dem och lägga in dem i lådor
och skäp. Erik skulle nu få ett eget rum, och detta var
inte så litet roligt, skall jag säga. Det hade en dörr tili
tamburen och en tili föräldrarnas sovrum. Tapeterna voro
ljusa, trevliga med lekande barn och blomsterslingor i bro-
kiga färger. Lustigast af allt var frisen som föreställde en
hei mängd småttingar i de mest olika, tokroliga ställningar.
Kakelugnen hade en utskjutande hylla på midten. Där skulle
Erik rada upp alla vackra stenar och snäckor som hän satu-

lat senaste sommar på landet. En god stund gick Erik
helt upp i det nya rummet och dess anordnande, men huru
det var, sken solen så vackert därute. Mamma brukade ju
alltid tycka att det var hälsosamt för barnen att så mycket
som möjligt vistas i det fria. Man hade ätit en sen frukost
och skulle ej på flyttningsdagen äta någon vidare middag.
Eriks hjälp tycktes för tillfället ej heller behövas. Tänk
om hän gick ut ett slag! Var det inte idag, som den där
nya ångbåten, som pappa läst om i tidningen, skulle kom-
ina. Det bar av ned tili hamnen. Riktigt, där svängde
just den vackra båten in förbi Långörn. Erik ställde sig
bland folkhopen på kajen och försjönk i beundran. Så
stor den var och så vådligt fin! Nu lägger den tili. Tros-
sarna kastas i land. Det var närä att den ena kastat av
Eriks nya mössa. Hän hann jämnt böja undan hufvudet.
Landgången sattes ut; passagerarne begynte komma i land.
Hör på, pojke, kanske du kunde hjälpa mig att bära den
här korgen? Erik vände sig om. Framför honom stod en
ung flicka i blå resdräkt. 1 ena handen höll hon en hatt-
ask, i den andra en slörre korg. Det var den hon ville
öfverlämna åt Erik. „Ja, då". Det var ju nästan som att
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fortsätta med flyttningen där hemma. Erik tog korgen på
armen. Den unga damen gick förut, och Erik följde. Hon
skulle fortsätta färden med en annan ängbåt, som låg för-
töjd ett stycke högre uppe vid kajen. Erik bar korgen
ombord, lyfte på mössan och stod i begrepp att aflägsna
sig, då den unga damen räcker honom en slant för besväret.
Erik blef förlägen. Hän var ju sä van att hjälpa mamma
att bära torgkorgen, att det fallit sig helt naturligt för ho-
nom att äfven nu hjälpa tili. Pä någon betalning hade hän
ej tänkt, men ändå —. Erik tittade på slanten. Fem-
tio penni det var ingen liten summa; Något tveksamt
räckte hän fram handen. Hän kände dunkelt att mamma
inte riktigt skulle gillat honom, men det var ju så frestande.
Hela femtio penni - och den lilla handen slöt sig redan fast
om slanten. Hvad kunde man ej köpa för femtio penni!
Tänk om hän skulle köpa en liten båt? Eller en sådan där
kanon, som hän sett Axel hafva, då de senast råkades hos
Gunnar! Erik vandrade uppför Esplanadgatan försjunken
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i glada betraktelser. Då fick hän ögonen pä en annan liten
gosse, som i rask fart kom springande upp från Mikaels-
gatan. Det var Kalle, yngsta springpojken i pappas affär.
Med honom hade Erik gjort bekantskap föregäende söndag,
dä pappa bjudit hela affärspersonalen ut tili Högholmen.
De bägge gossarne hade genast hiivit goda vänner. Nu
var det slut med Eriks tvekan, och hän hade ögonblickligen
klart för sig vartill penningarna skulle användas. Hän skul-
le gå pä »Världen rundt", förslås, och bjuda Kalle med.
De hade ju kömmit överens om att detta var det allra
roligaste af allt. Kalle invände visserligen att Erik kanske
ej fått lov hemifrän, men Erik förklarade att hän ju alla
eftermiddagar brukade få stanna ute tili kl. 8, så att för-
modligen ingen nu heller skulle sakna honom, och de
bägge gossarne skyndade med snabba steg Mikaelsgatan
utför tili Lundqvistska affärspalatset där »Världen rundt
eller „Levande bilders teater” har sin lokal. Det var
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också ej sä litet underbart, det de här fingo se bilder
som rörde sig, där man såg människor komma och gå.
Tili först visades bilder från kriget. Det kändes nastan
hemskt, då man med ens såg fienderna springa fram och
rök upstiga på olika häll. Erik grep Kalle i armen och
hade så när skrikit tili, då plötsligt en soldat, träffad af ett
bösskott rullade ned alldeles mot randen af scenen. Sedän
kommo roligare saker, häxor och trollkarlar, zigenare och
rövare, brottare, simmare, velocipedister, - vad allt fingo ej
de två gossarne se! De voro nästan säkra på att program-
mei aldrig värit så roligt, som just idag. Emellertid blev
dock även denna föreställning slut. Erik och Kalle begåvo
sig på hemväg. För vad som återstod af Eriks femtio
penni köpte de pepparkakor i esplanaden. Sä när hade
Erik gått miste, då hän med ens päminte sig att hän ju nu ej
mera bodde på det gamla stället. Klockan var närä ätta
och hän måste skynda för att hinna hem i tid. Då -

vem fär hän se komma emot sig med sökande min om
ej pappa. »Äntligen! Men, kära barn, var har du hållit
hus hela dagen? Mamma och jag hava sökt dig i stör-
sta ångest?” Hela dagen! Nu först kom Erik att tänka
på att det var strax efter frukosten hän begivit sig bort
hemifrän. Pappa tog honom vid handen, som om hän
värit rädd att förlora honom på nytt, och då hän kom
hem, såg hän lärar i mammas ögon tårar af glädje över
att det ej hänt honom någonting ondt. Med underliga
känslor somnade Erik den första aftonen i sitt eget, nya
rum, och mer och mer kände hän sig säker om, att hän
ändå ej borde hafva tagit betalt för den tjänst hän hiivit i
tillfälle att göra.
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Skärgårdsbilder.

ISPOIS.

BROMARF.



28

BJÖRKSKÄR.

KORPOSTRÖM.
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VORMÖ,

NAQU
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VAXÄR.

TVÄRMINNE.
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OBBNÄS,

KOPPLORNA
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KÖKAR.

OÄDDTARMEN.
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