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Min moder.

Var finns en kärlek, som intill döden
står oförändrad i alla öden,
som lik Guds ängel oss övervakar
och fordrar intet, men allt försakar?
På denna jorden finns endast en;
en moders kärlek är det allen.

Alit band är själviskt, som hjärtat binder:
den kyss, som bränner på brudens kinder,
den hulda famn, som en syster räcker,
den späda arm, som oss barnet sträcker;
vår bäste vän har en lön sig drömt:
en moder ensam har det förglömt.

När minnes hon i de långa åren
den tunga smärtan, den beta tåren,
sin ungdoms vår, som ej fås tillbaka,
och dagens möda och nattens vaka
för detta barn, som hon älskar mer,
ju mer hon allt för dess lyeka ger?

Och vem kan giva vad hon oss skänker?
Den första tanke, som barnet tänker,
den första bön, som dess läppar stamma,
den första kärlekens rena flamma,
den första maning för rätt och dygd,
för sanning, frihet och fosterbygd!

Och vi, vad giva vi henne åter?
Ack, mången sorg, som hon ömt förlåter,
vår svala kärlek, åt flera delad,
vår omsorg, ofta förströdd, förfelad.
Ej ens- vår åsyn är hennes tröst;
hon lämnas ensam i livets höst.
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Och dock, hon följer med sinä tankar
det vilsna barn, som i världen vankar,
och hennes bön, som en ängels fackla,
går klar framför oss, när stegen vackla,
och lyser vägen med Kristi tro
och banar stigar och bygger bo.

Välsignad väre en sådan moder!
O, det är sötma i tårefloder,
det är en hugnad för alla tider
att i det själviska livets strider
få rota sig vid en sådan barm
och av dess kärlek få kyssas varm!

Så löna, Gud, vad ej vi förmådde!
Det var ditt frö hon i tiden sådde,
det är din kärlek, den evigt höga,
som speglar sig i en moders öga,
och därför känns som en soi gått ner,
när detta öga ej strålar mer . . .

Tili en flicka.

Du vårens bam, du friska,
du glada lilla vän,
med hjärtat av en siska
och vingar liksoin den,
väx som en ängens blomma
i morgonsolens glans,
när bin och humlor brumma
musik tili myggans dans.

Väx ej i band, så präktig,
av trånga snörliv tryckt;
väx, liksom Gud allsmäktig
den unga björken byggt.
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Hän reser fri sin långa,
sin raka stam mot skyn
och dricker luftens ånga
och gläder mänskans syn.

Var glad, som sparven kvittrar
också en mulen dag;
ont lynne allt förbittrar,
men glädjen ger behag.
Var hastig att förlåta
och sen att felen se,
och gråt med dem, som gråta,
och le med dem, som le.

Och spinn och sy och baka;
läs, spela, sjung också:
bliv som en sockerkaka
med hjortronsylt uppå!
Men mer än alla bjärta
talanger, som du lärt,
är dock ett troget hjärta,
som har det goda kärt.

Tänk stort! Tro ej, min flicka,
att Gud dig föreskrev
tili låga jorden blicka,
för det du flicka blev.
Nej, älska, varmt i hågen,
ljus, ära, fosterland;
men älska ljuvt, som vågen
slår mot en blommig Strand.

Och älska dem, som solen
ur vintertöcken går
och smälter is vid polen
och tusen blommor sår.
Ja, älska dem, som tåren
ur gyllne morgonsky
hän rinner bort, men våren
uppspirar sedän ny.



Väx ej för världens villa,
och blomstra ej i flärd:
den gör ditt hjärta illa,
och du är bättre värd.
Väx hellre för Guds rike,
så är din himmel klar;
bliv goda änglars like,
och deras syster var!

Den goda blott är vacker;
varm vår är tidigt grön.
Lyss ej på smickrets schacker,
som viskar: du är skön!
Var nejlika vid bäcken
hon doftar högre ju;
var ros i blorasterhäcken
är skönare än du.

Och vore du så firad,
så skön, som himlens dag,
så rik, så grann, så sirad
med tusende behag,
och bar ett hjärta öde
och hårt och bittert nej,
vad namn de än dig bjöde,
Guds barn, det vor’ du ej.

Och därföre, du friska,
du glada lilla vän,
med hjärtat av en siska
och vingar liksom den,
väx som en blommas like,
Guds goda barn förbliv,
och blomstra för Guds rike
och dofta evigt liv!

1866.
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Tili en gosse.

Var frisk och glad
och blomstra ung
som löv och blad,
du lekens kung!
Och väx så stark
och rak och fri
som furan i
ditt hemlands mark.

Se var och en
i ögat klart,
som solens sken
så uppenbart,
och var så sann,
att Gud var stund
i själens grund
dig skåda kan.

Svik ej din vän;
var trofast, du.
Sviks du igen,
stå fast ännu!
Var god, var öm;
bryt glad ditt bröd
för andras nöd
dig själv förglöm.

Var rask och djärv
och skåda fritt
mot stora värv!
Alit kan bli ditt.
Så hög ej finns
en frukt på kvist,
att ej tili sist
av dig hän hinns.
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Se, örnen, som
i molnet flög,
och räds ej, om
hans flykt är hög;
hän var en gång
så späd som du
och känner nu
en värld för trång.

Men ej ändock
ditt hjärta byt.
Var ödmjuk och
så utan skryt,
som björken är
för skogens gren
hän är blott en
av tusen där.

Lyd! Vörda rätt
din far, för att
det är så lätt
att lyda glatt.
Och vörda ömt
din moders bön;
bliv du den lön,
som hon sig drömt

Giv troget akt
på lärarns ord;
vett är en makt
på denna jord.
Tag råd emot
av grånat hår,
som plantan står
vid ekens fot.

Och frukta Gud
i ali din tid,
och lyd hans bud,
och sök hans frid,
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förutan det
finns ingen ro,
ej hopp, ej tro,
ej dygd, ej vett.

Och älska varmt
ditt fosterland,
hur glömt, hur armt
det syns ibland.
För det väx tili,
lev för dess rätt,
och dö för det,
om Gud så vill.

Så blomstra glad,
och blomstra ung
som löv och blad,
du lekens kung!
Din sköna vår
välsigne Gud
tili soramarskrud
och mannaår.

1866

Sanningens pärla.
Saga i tre äventyr.

Personer:
Kungen.
Drottningen.
Kungens härold.
Tulpan, kungens trädgårdsmästare.
BumburrifeXj rövare, trollkarl och månniskoåtare,
Bumburra, hans hustru.
cl-j \ Tulpans barn.

Rote Flink, en fattig gosse.
Vera, hans syster.
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Funtus i Furusundj en mjölnargosse.
Kalle Blomster, |
lidalle Axes och Skidas lekkamrater.
rt ken Blomster,
Kalle Hopp, '
Musti, en hund.
Gubbar, gummor och barn i kungens sfad.

Första äventyret.

En grön äng ulanför trädgårdsmästarens stuga.
Man ser planket tili trädgården strax bredvid. Axe och
Skida, Kalle, Matte, Fiken och Kalle dansa. Funtus är
för fet alt dansa.

Barnen sjunga.

Nu så är det vår i skog och blomstersäng,
nu så dansa vi allt på den gröna äng,
nu så sjunger lärkan fri och lätt och glad,
nu så far en vind i björkens lätta blad,
och den tunga granen själv ses gunga.
Tusen, tusen blommor stå i dag på vakt,
tusen, tusen myggor dansa här i takt.
Nu så är det vår i skog och blomstersäng,
nu så dansa vi allt på den gröna äng,
nu så sjunger lärkan fri och lätt och glad,
nu så far en vind i björkens lätta blad,
och den tunga granen själv ses gunga.

katte (slår Matte). Natthugg!
matte fslår- Skida). Där har du! •
skida (slår Kalle). Du har det.
kalle (slår Fiken). Nej, Fiken har det.
fiken (slår Axe). Axe har det.
axe (slår Funtus). Funtus har det.
alla barnen. Funtus har det! Funtus har det!
funtus (som suttit i gräset, stiger ovigt upp). Nå,

vänta litet, vänta litet, kom hit bara, så skall jag ge
tillbaka!
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(Barnen springa undan och sjunga):

Libi, libi, libi, libi, Lamskinns Kajsa,
korvarna spela och paltarna dansa.
Libi, libi, libi, libi, natthugg, Funtus,
Funtus, Funtus i Furusund!

funtus. Vänta bara, jag skall funtussa er. Det
var skada, att jag åt gröt i middags; jag tror hän gått
mig i benen.

(Barnen springa undan, och Funtus lunkar i sakta
mak efter dem. Tulpan utkommer från stugan med en
sprutkanna i handen.)

tulpan. Jo, jag kunde tro det, nu springa de
otäcka ungarna återigen och trampa ned gräset. Aldrig
göra de annat än odygd Guds långa dagen. Vili man
hålla sig på gången, säger jag dem! Understå sig bara
att nosa i trädgården! Rör man så mycket som kvisten
av en björk innanför planket, så skall jag låta den dansa
på deras rygg. (För sig själv.) Ja, det vore minsann
vackert, om de skulle bryta av kröningstulpanen, som
jag nu vattnat och skött i sex veckor liksom mitt eget
barn! Lian hinner just lagom bli färdig tili kungens
och drottningens kröning i övermorgon. Jag undrar
vad kungen skall säga, när hän får se ett sådant mirakel.
Det minsta hän kan göra är att utnämna mig tili riddare
av den Stora solrosen. Se, det är en kraschan som
duger; hän är så stor, att hän hänger en människa ned
på magen! Uff, det är hett i dag. Om jag blott hade
någon, som hjälpte mig att vattna trädgården. Men
aldrig förstå sig de barnen på annat än nojs och spring.
(Rote och Vera inkomma.) Där komma två nya barn-
ungar. Vad är man för ena? Vad har man här att göra?

rote (lyfter på mössan). Vi äro två fattiga barn
utan far och mor. Vår far har värit soldat och stupat
i kriget.

vera (niger). Och vår mor har sålt rovor åt kungen.
Nu gå vi tili kungens stad för att söka oss tjänst.
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tulpan. Det skall man se; sådana pysslingar skulle
få tjänst! Men det är sant, man kan hjälpa mig med
ett handtag. Kan man vattna blommor?

rote. Vatten kan jag väl bära.
vera. Och jag brukade vattna min mammas rovor,

den tiden vi ännu hade vårt lilla rovland.
tulpan. Det är bra. Vattna nu blommorna där i

trädgården, så får man mat och nattkvarter tili i morgon.
Men akta tulpanen, hör man, akta tulpanen! Den skall
bevaras tili konungens egenhändiga kröning. Gå nu,
jag kommer strax efter. Akta tulpanen, säger jag, akta
tulpanen! (Går in i stugan.)

rote (tar sprutkannan). Kom, Vera, så göra vi
som han ber oss.

vera. Det måste vara en rar tulpan. Den måste
vi akta som vårt eget öga. (De gå.)

axe (tittar över planket från trädgårdssidan). Kom
hit, pojkar, kom hit, så narra vi Funtus att söka oss.

matte (innanför planket). Bara inte din pappa
blir ond? o

axe. Åhå, kom på bara!
skida (innanför). Kom hit, flickor, kom bara, var'

inte rädda!
katte (innanför). Där är Funtus, där är Funtus!-
axe (innanför). Kom, spring bakom buskarna, så

att han inte får se oss!

(Man hör oväsen inne i trädgården.)

kalle (innanför). Aj, se nu sprang du över blom-
stersängarna!

axe. Strunt i blomstersängarna. Kom bara, kom,
så att inte Funtus får se oss!

funtus (inkommer pustande och sätter sigj med ena
benet under sig, utanför planket). Puh, jag har sprungit
ihjäl mig, jag går sönder, jag smälter tili mos. Månntro
jag har minä ben i behåll? Jo, här är det ena. Men
var är det andra? Har inte någon sett tili mitt andra
ben? Var i ali världen kan jag ha gjort av mitt
andra ben?
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(Barnen titta med näsan ut genom plankspjälorna
och sjunga på metodin av gubben Noak på det sättet,
att var och en i sin tur sjunger Funtus.)

Funtus, Funtus, Funtus, Funtus
uti Furusund!
När han gick i kvarnen,
så mala' han åt barnen
sockerpullor, sockerpullor
utav hjärtans grund.

funtus (halvgråtande). Vänta litet, har någon sett,
var jag tappat mitt ena ben?

Barnen sjunga.

Funtus, Funtus, Funtus, Funtus
uti Furusund!
När han gick i kvarnen,
så mala' han åt barnen
pepparkakor, pepparkakor
utav hjärtans grund.

funtus. Jag skall mala både pullor och peppar-
kakor åt den, som hittar mitt andra ben.

axe (sträcker ut en käpp genom planket och slår
Funtus på benet). Där har du ditt andra ben!

funtus (hoppar upp). Aj, aj, så det svider, aj, aj!
Men vad viii det säga? Jag tror jag har två ben.
(Räknar.) Ett, två . . . Nej, lät mig räkna om igen: ett,
två . . . (hoppar ut i förtjusning). Jag har hittat mitt
andra ben! Jag har hittat mitt andra ben!

(Barnen våsnas i trädgården.)
axe (tittar över planket). Pappa kommer! Pappa

kommer!
skida (innanför). Hör ni, flickor, tala inte om, att

vi värit i trädgården!
axe. Ja, hör ni, gossar, tala inte om det för pappa!

(Han gömmer sig åter.)
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tulpan (kommer ut ur stugan). Det var rätt dumt
att "skicka de främmande barnen på egen hand ut i
trädgården. Jag kan undra, om de lämna stickelbärs-
karten i fred. (Hän tittar in genom planket.) Vad i
ali världens dagar, hur ser här ut? Är det turkar, som
grasserat i minä blomstersängar? . . . Min tulpan! Min
tulpan! Min Stora, sköna, rara tulpan!

rote (i trädgården). Vera, Vera, de ha trampat
på blommorna!

vera (i trädgården). Vänta, jag skall försöka att
resa upp den granna tulpanen!

tulpan (utanför). Sade jag inte det? Sade jag
inte det? Nu ha de elaka tiggarungarna sprungit som
hottentotter på minä blomstersängar, och där står nu
Hiekan och bryter av min sköna tulpan. Kom hit, skall
jag lära er!

rote (innanför). Kom, Vera!

(Axe, Skida och de övriga barnen inkomma från
andra sidan liksom från skogen.)

tulpan. Aha, är man där, ni också? Har man
trampat ned sängarna, edr.a okynnesfän? Eller har man
kanske värit i trädgården, säg?

skida. Nej, sota pappa, vi kommajust ifrån skogen.
axe. Ja, där ha vi skurit oss visselpipor.
katte. Och så ha vi plockat tranbär.
fiken (puffar henne i sidan). Fy, så du ljuger.
katte. Tyst du! Det var så fasligt stenigt i skogen.

Jag har tappat min ena känga.
kalle. Och jag har gått snett på min ena stövel.
matte (sakta). Ja, när du sprang på farbrors

blommor.
kalle (sakta). Tyst du, eller får du dig smörj.

(Funtus inkommer, i det han kånner på sinä ben.)
tulpan. Bryr jag mig om edra kängor och stövlar!

Bara man inte värit i trädgården?
funtus. Det var så, att visst ha vi . . .
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katte (håller för hans mun). Om du inte är tyst,
skall jag stjäla bort dina ben.

skida. Vad säger pappa, bar någon gjort illa i
trädgården?

axe. Har någon gjort illa åt pappas tulpan?
tulpan. Ack, jag olycklige trädgårdsmästare! Minä

blommor äro förstörda, min kröningstulpan är avbruten!
Vad skall- kungen säga?

katte. Jag tyckte, att jag såg två främmande barn
i trädgården.

kalle. Ja, se där komma de båda två, och flickan
bär tulpanen i handen.

(Rote och Vera inkomma.)
tulpan. Ni mullvadar! Ni kålmaskar! Ni äppel-

tjuvar! Hur har man understått sig att göra en sadan
skada i trädgården? Vet man, att kungen kan låta basa
sådana odjur med brännässlor, och det kan jag med!

rote. Kara mästare, när vi kommo i trädgården
för att vattna blommorna, var alit redan trampat och
förstört. Inte rå vi för det.

vera. Och här, kara mästare, är tulpanen. Jag
försökte att resa upp honom igen, men han kunde ej
stå, han var bruten tvärt av.

tulpan. Nej, hör vad de säga, de sparvungarna!
De låtsa ej veta av någonting.

katte. Vad hon staller sig oskyldig! Liksom inte
alla visste, att hon brutit av tulpanen.

axe. Vad han gör sig tili! Liksom han inte stövlat
tvärsöver sängarna.

fiken (sakta). Men hör du, Katte, det var ju du.
matte (sakta). Men hör du, Axe, det var ju du

själv, och vi följde efter.
katte och axe. Du ljuger. Det var de där!
kalle och skida. Ja, ja, tiggarungarna rå för allt-

sammans.
funtus. Vänta litet, nu minns jag. Inte var det

de där, utan det var . . .
katte (sakta). Hör du inte, att kungen kan låta

basa oss alla med brännässlor?
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funtus (sakta). Ja, men efter de äro oskyldiga . . .
katte (sakta). Var och en är sig själv närmast.
funtus. Det var skada det, Katte. Jag känner

redan, hur nässlorna svida.
tulpan. Hör ni det, ormungar? Hör ni det, böll-

flugor? Alla säga, att det var ni, och det har jag sett
med egna ögon.

rote. Jag skall säga mästaren något. Min syster
och jag bruka aldrig ljuga.

vera. När vår moder dog bort ifrån oss, kallade
hon oss tili sig och sade: „Mina kära barn, jag är fattig
och har varken guld eller silver att giva er, när jag
dör. Men jag vill giva er det, som är bättre än silver
och guld, och det är tre språk ur den Heliga skrift."
Vill mästaren höra de tre språken?

. tulpan. Nå, hur lyda de språken?
rote. Det första är från Vishetens bok och lyder

så här: „Den mun, som ljuger, hän dödar sin själ.“
vera. Det andra är ifrån Syraks bok och säger

så här: „Tala aldrig mot sanningen, utan lid hellreför-
smädelse, om du är brottslig.“

rote. Det tredje är också från Syraks bok och
lyder så: „Försvara sanningen intill döden, så skall Herren
Gud strida för dig.“

tulpan. Det var vackra språk. Men tro ni också
på dem?

vera. Ja, mästare. Vår moder har lärt oss dem,
när hon dog.

rote. Och därav kan mästaren förstå, att vi aldrig
ljuga.

tulpan. Kära barn, jag börjar tro, att man är
oskyldig.

katte. Jo, det är just vackert, när hon står där
med tulpanen i handen!

axe. Och pappa ser inte, att gossen har mull på
sinä fötter från trädgårdssängarna!

(Matte och Fiken rycka dem förgäves i kläderna.)

kalle. Vem annan skulle ha gjort det?



skida. Det har ju ingen annan värit i trädgården.
tulpan. Ja, det är sant. Och likväl står man och

ljuger för mig, ni falska, elaka tiggarbarn! Man packar
sig fort bort, så långt vägen räcker. Man tackar sin
lycka, att jag ej skickar hit länsman. Man borde sättas
i kurran. Att så förstöra min enda glädje, min sköna
kröningstulpan! Men vänta bara; vågar man sig tili
staden, så skall jag berätta för kungen vad man gjort.

rote. Kom, Vera! Var ej ledsen, min lilla systeri
Vi aro väl fattiga, men vi äro rika ändå, så länge vi
äga vår moders arv. (De gå.)

tulpan. Jag olycksalige trädgårdsmästare, jag ser
ut som en avskalad tulpan! Vad skall kungen säga,
när hän blir krönt utan kröningstulpan? (Går.)

matte. Adjö med er. Jag tycker inte om, att vi
ljugit på de fattiga barnen.

fiken. Inte jag heller. Det sitter liksom en synål
i mitt hjärta.

skida. Kanske hade du velat få ris med bränn-
nässlor?

axe. Dessutom är ju ingen skada skedd. Pappa
lät de dumma barnen beskedligt gå.

kalle. Ja, kantänka. De sluppo bara med dåligt
rykte om sig, och vi gingo fria.

katte. Du, Matte, och du, Fiken, låss inte ha så
förnäma samveten! Den, som tiger och samtycker, när
andra hjälpa sig med en liten nödlögn, han är inte en
smul bättre än de.

funtus. Just så är det. Fy skam, fy skam åt oss
allesamman! (Börjar gå.)

katte. Nej, se på Funtus i Furusund! Vart tar
han vägen med sitt olyckliga ben?

funtus. Jo, Funtus stackare är en smula dum,
men Funtus skall visa, att han är en ärlig kari.

(Slut på första äventyret.)
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Andra äventyret.

Bumburrifex stuga i vilda skogen. På väggen
hänga bössor och sablar. Ett ljus brinner på bordet.
En ugnsviska står i spiselvrån. Bumburra sitter ensam
och kardar ull.

BUMBURRA

(.sjunger på metodin av den gamla vaggvisan).
Sov, mitt lilla yllegarn,
sov på kardans tinnar!
Ulltapp är mitt lindebarn,
ulltapp, som jag tvinnar.
Världen, liksom kardan, är
full av taggar och besvär.
Sov, mitt lilla lindebarn,
sov på kardans tinnar!

Litet barn, när du blir stor,
tär jag mjuka locken,
spinner dig så fin som flor
på den snälla rocken.
Hjulet surrar, tiden far,
liten ulltapp blir så rar.
Litet barn, när du blir stor,
spinns du lång på rocken.

Men här sitter jag och kardar och glömmer, att
min man, den store Bumburrifex, snart koramer hem.
Ja, stor är hän, det är säkert, men hän finge hellre
vara mindre än ett möss, om hän lade av sinä fula
oseder. Det är liksom litet ruskigt emellanåt att vara fru
åt en rövare, trollkarl och människoätare. Men vad
hjälper det? Någon syssla skall man ha här i världen.
Min gubbe är på sitt sätt en hederlig kari. När hän
rövar något, så är det av andra rövare. När hän trol-
lar, så är det bara för ro skull; något skall hän roa sig
med, gubben stackare, på lediga stunder. Människor
äter hän aldrig annars, än när hän är alldeles glupsk
och när jag inte har nog mat i skåpet. Som nu tili
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exempel. Det vore minsann inte gott för små barn
att våga sig hit nu, när jag bara bar en tupp i grytan.
I synnerhet soldatbarn. Nå, för den saken kan jag vara
trygg. Det är ett vargaväder i skogen; det regnar
som om himmelen vore öppen. Jag tänker Musti fattig
är glad att krypa i hundkojan där ute.

(Musti skåller utanför: vov, vov, vovl)
bumburra. Jaså, gubben min kommer hem. Och

jag, som bara har en tupp tili aftonvard! Jag har väl
en gris också, men det är julgrisen. (Hoit öppnar dör-
ren, Rote och Vera stiga in.) Vad i alla dagar! Två
barn!

rote. Kara mor, var så beskedlig och giv natt-
kvarter åt två fattiga barn, som äro genomvåta av regnet!

bumburra. Packa er strax er väg! Ha vi rum för
alit följe, som stryker omkring i skogen?

vera. Vi ha varken far eller mor. Vi ha gått
vilse i mörkret, och skogen är full av vargar.

rote. Då sågo vi på långt håll ett ljus och blevo
så glada att träffa en stuga i skogen.

bumburra. Glada? Jo, ni vore så lagom glada,
om ni visste, vart ni ha kömmit. Bättre vore för er att
sova i vargens kula. Men jag får väl se tili vad jag
kan göra för er. Bli ni uppätna, så skyll inte mig.

rote. Vem skall bli uppäten?
bumburra. Ni eller jag; men inte lär det bli jag,

kan jag tro. Ni skall veta, att min man, den store
Bumburrifex, är en människoätare.

vera. Hu, Rote, kom, låt oss gå härifrån; jag är
så rädd.

rote. Mor viii bara skrämma oss litet.
bumburra. Inte kan ni stanna här, och inte kan

ni gå ut tili vargarna. Nå, så stanna då kvar. Det blir
kanske något råd, bara ni ej äro soldatbarn. Min gubbe
är ond på soldaterna, för det de inte låta honom röva i
fred, och därför brukar han emellanåt äta upp deras barn.

vera. Hör du, Rote! Han är också en rövare!
rote. Vår far var soldat, det skall jag aldrig för-

neka. Men nog vet jag ni hjälper oss, kara gumma.
* 2
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bumburra. Aj, aj, det var värre. Ähå, stackars
barn! Men se, julgrisen måste jag spara ändå. (Musti
skäller: vov, vov, vov!) Se så, fort med er in nti ull-
korgen, och rör er inte, om livet är er kärt. (Hon stop-
par dem i ullkorgen och breder ett täcke över dem. Musti
skäller ånyo.) Nå, nå, Musti, lagom väsen, jag kommer
strax. (Hon öppnar dörren. Funtus kliver in.)

bumburra. Aterigen en, som bar brått att bli upp-
äten! Nu bar jag fem att sköta; tre barn, en tupp och
en julgris!

funtus. „Vad för slag? En gris? Kan man få sig
en syltfot? Ähå, jag behöver mig nya fötter, jag bar
travat sönder minä gamla. Finns här en hovslagare,
att jag kunde få mig ett par duktiga hästskor?

bumburra. Vad är du för en människa?
funtus. Jag är ingen människa, jag är Funtus i

Furusund. Mäster Tulpan körde bort mig från kvarnen,
för att jag sade tili honom: Mäster, sad’ jag, inte var
det de fattiga barnen, som trampade ned edra blomster-
sängar, det var vi allihop, sad’ jag. Axe sprang först
över sängarna, ’ Katte bröt av tulpanen, och jag ramsade
åt mig en hei näve med stickelbär, sad’ jag. Du ljuger,
sad’ Axe. Akta dina ben, sad’ Katte. Vili du packa
dig, sad’ mästarn. Och så sprang jag så långt vägen
räckte, och när vägen var slut, kom jag hit utan fötter.

bumburra. Det vore skada på den där palten, jag
tycker om honom. (Musti skäller: vov, vov, vov!) Fort,
ställ dig i vrån där borta bakom granrisruskan, och rör
inte en fena, förrän jag ropar dig!

funtus. Varför det, mor?
bumburra (för honom i vrån). För att min gubbe

tycker om paltar. (Det bultar på dörren.) Nå, nå, jag
kommer, jag kommer. (För sig.) Jo, nu är det väl
tillställt. Och jag, som inte törs slakta julgrisen! (Öppnar
dörren.)

bumburrifex (inträder).
Nå, Burra, säg, vad har du nu tili mat?
Jag är så genomglupsk som en krabat.
Jag sprungit hela da'n med sjumilsstövlar
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och hängt upp rövare som tusan bövlar.
At den där torpargumman, som du vet,
hon som förlorade sin enda get,
jag trollade en rödvit ko i stället,
och vad den stackars käringen blev flat!
Men säg mig, Burra, vad har du tili mat?

BUMBURRA.

Du skall få tuppstek, mör som revbensspjället;
det tycker du ju om? Jag undrar, jag,
om du ej ätit något förr i dag.

BUMBURRIFEX.

Två ekorrar, en katt, en liten hund
och två små björnar. Det förslår ej mycket.

BUMBURRA.

(framsätter åt honom den stekta tuppen.)
Nej, se den tuppen! Se det rara stycket!
Det kan just vattnas kungen själv i mun.

bumburrifex (i det han äter).
Ja, kungen! Du må tro, nu är han ond!
Du har ju hört om det där pärlesmycket,
som drottningen har fått utav en fe?
Nu har hon tappat det!

BUMBURRA.

Ah, kan man se!

BUMBURRIFEX.

Och sedän . . . (i det han vådrar med näsan.)
Men här luktar kristet blod!
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BUMBURRA.

Ät på, min gubbe, ät, och gnaga benen!

bumburrifex (äter).
Nu trummas ut, att den, som hittar stenen,
nej, pärlan, menar jag, den skall . . . (nyser.) Bestämt
här luktar kristet blod!

BUMBURRA.

Jo, nätt och jämt,
det är min katt, min gamla gråa Murre.
A, gnaga du på tuppen, kara Burre!

BUMBURRIFEX (gfldger).
Jo, den som hittar pärlan, han får nåd
och blir åtminstone geheimeråd.
Det hade jag kanhända lust försöka.

(Vädrar ånyo och stiger upp.)
Men . . . aldrig kan det vara kätten, mor!
Jag vädrar barn . . . små barn . . . (Han nyser.)

bumburra (söker hindra honont).
Så dumt du tror!

Prosit, min gubbe! Låt nu bli att stöka.
Det är kanhända Mustis sjuka tass . . .

(Hindrar honom från korgen.)
Nej, där i korgen är ett kålrotslass.

(Hindrar honom från vrån.)
Och där i vrån ett gammalt korvskinn hänger.

bumburrifex

(i det han framdrager Funtus).

Är det ett korvskinn?
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FUNTUS.

Hu, så styggt han blänger!

BUMBURRA (för sig.)

Det är förbi med päiten!

BUMBURRIFEX.

Det var skönt!
Här får man sig en stek. Min möda blir belönt.

funtus. Nådig herr människoätare, skona mitt unga
liv, jag är bara skinn och ben, som ni ser. Var så god
och ät hellre upp den otäcka gårdshunden, hän har en
bra päls, ni skall bli riktigt varm invärtes.

bumburrifex. Svara mig, har din far värit soldat?
funtus. Min farbror är mjölnare och heter Mylly-

Matti, nog känner ers nåd honom, hän var bekant med
Tattar Dara och Fride och Frode. Gå tili honom, så
får ni en mjölsäck, som duger tili gröt, och jag duger
inte tili välling en gång.

bumburrifex. Om här funnes något soldatbarn, skulle
jag släppa dig lös.

funtus (skriker). Finns här ingen soldat, som har
överloppsbarn?

rote (kryper ur korgen). Här är jag, och min far
var soldat.

bumburra (för sig). Nå, den är då riktigt ivrig att
bli stekt tili kvällsvard!

bumburrifex. Se på kålrötterna, som också få fötter
under sig! Jaså, du är ett soldatbarn. Vet du också,
att jag är hungrig och ämnar äta upp dig på fläcken?

rote. Ja, det vet jag.
bumburrifex. Nå, varför hölls du inte i korgen,

din narr?
rote. För att du ville äta upp Funtus, och Funtus

har sagt sanningen, när de andra Ijögo på oss.
bumburrifex. Där äro väl inte flere kålrötter i
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korgen? (Rote tiger.) Ljug litet, min gosse, ljug en
smula, så går det dig väl här i världen. Det är ju
mången som menar, att en liten nödlögn aldrig kan
skada.

bumburra (knycker Rote i sidan). Ljug litet! Ljug
på bara!

funtus (knycker honom i andra sidan). Kära du,
ljug litet! Bara tili husbehov!

rote. Nej, jag ljuger aldrig. Men jag svarar blott
för mig„ själv och förråder ej andra.

bumburrifex. Det var mig en baddare. Nå, jag
kan ju själv titta i korgen, sedän jag ätit upp dig. Lägg
tröjan av dig, så smakar du bättre.

bumburra (för sig). Att jag skulle ha bara en stekt
tupp!

funtus (skriker). Hän äter upp oss! Hän äter
upp oss! Finns här inte något överloppsbarn?

vera (tittar upp ur korgen). Kära människoätare,
låt Rote vara och ät hellre upp mig!

bumburrifex. Aha! Där är en liten rova bland
kålrötterna. Hon skall smaka mig gott tili efterrätt.

bumburra (går ui). Nej, om det också vore en
påskgris, så måste hän nu i grytan.

rote (rycker en sabel från våggen). Vågar du röra
min lilla syster, så gör jag med dig som David gjorde
med Goliat!

bumburrifex. Nå, hur gjorde David med Goliat?
rote. Högg huvudet av honom.
bumburrifex (skrattar med full hah). Hahaha, nej,

det var det roligaste jag på länge har upplevat. Hugga
huvudet av mig? Nej, det är för tokigt, hahaha, hahaha!

(Funtus smyger sig bakom BumburrifeXj lägger
krokben för honom och drar honom omkull.)

funtus. Skynda dig, Rote, här är Goliat, och du
är David.

rote (med lyft sabel). Lovar du att inte göra
illa åt någon av oss? Annars är jag tvungen att slå
ihjäl dig, människoätare!
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bumburrifex (fortfar att skratta, där hän ligger på
golvet). Nej, håll hihihi ■— jag skrattar ihjäl mig
hohoho det var det värsta jag nånsin har sett
uhuhu, hihihi, hohoho! Tappre hjälte, skona mitt liv!

rote. Ja, skratta du, men lova mig vad jagbegär,
annars . . .

funtus (härmande). Uhuhu! Hohoho! Ljug litet,
min gosse, så går det dig väl här i världen! Vet du
också, att jag är hungrig och änmar äta upp dig på
fläcken! Lägg tröjan av dig, så smakar du bättre.

bumburrifex. Nej, jag står inte längre ut, jag
dör av skratt. Och tili på köpet har jag ej fått mer
än en mager tupp.

bumburra (återkommer). Vad är det jag ser, min
gubbe ligger raklång på golvet! Understå ni er, barn,
att vara näsvisa mot den store Bumburrifex? Vet ni
inte, att hän kan i ögonblicket förvandla er alla tili
kråkor?

funtus (kryper i vrån). Hu, jag tycker redan, att
jag känner en kråkfot i min vänstra stövel!

rote. Vili du lova att ej göra oss illa?
bumburrifex. Hjärtans gärna, men på det villkor,

att jag får mig mera tili mats.
bumburra. Här, kära gubbe, här har du julgrisen;

det går väl inte av för mindre nu, kan jag tro.
bumburrifex. Väre sagt, så sluta vi fred.
rote (sticker sabeln i slidan). Nu kan du stiga upp.

Jag hugger ej huvudet av dig.
bumburrifex (uppstiger). Och jag äter ej upp dig.

Den ena grisen kan vara så god som den andra.
funtus (med värdighet tili Bumburrifex). Du kan

behålla tröjan på dig. Jag skonar ditt liv.
bumburra. Jag har ett förslag. Vi gå alla tili staden

och söka drottningens pärla. Vem vet vad som kan
hända. Drottningen har fått henne av Sanningens fe.

rote. Vi följa med.
bumburrifex. Topp! Hittar jag pärlan, så blir jag

hovrövare, geheime-trollkarl och kunglig människoätare.
funtus. Och hittar jag pärlan, så blir jag stor-

funtus av Furusund.



Sång.

VERA.

Månntro jag, stackars lilla,
törs krypa ur min korg?

BUMBURRIFEX.

Jag gör dig intet illa,
hav därför ingen sorg!

ROTE.

Vi låta oss ej skrämma;
vår fader var soldat!

FUNTUS.

Men Funtus, som är hemma
från kvarnen, viii ha mat.

BUMBURRA.

Kom, kara barn, tili spisen;
vår kvällsvard skall bli bra:
min gubbe äter grisen
och ni syltfötterna.

BUMBURRIFEX.

Nej, grisen, som hit flugit,
giv den åt barnen du,
ty hade barnen ljugit,
så åt jag upp dem nu.

ALLA.

Ett ärligt ord det duger
och varar längst ändå.
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Hur bra man också ljuger,
får man med skammen gå.
När samvetet är mätarn,
som stakar livets stig,
skall själva människoätarn
tili sist bli god mot dig.

(Slut på andra äventyret.)

Tredje äventyret.

Target utanför kungens siatf. På ena sidan en brunn,
på andra sidan träd. Folk går fram och tillbaka. En
gumma bjuder ut äpplen och grönsaker. En laukkurysse
bjuder ut halsdukar och hand. En liten flicka bjuder ut
bär. En tiggargosse begär.

GUMMAN MED ÄPPLENA.

Nu står hela skogen av äpplen full,
håhå!
Och äpplena äro av klaraste gull,
håhå!
Och den, som viii plocka
båd' trinda och tjocka,
för mig skall han krusa och niga och bocka,
håhå, håhå, håhå!

LAUKKURYSSEN.

Men viii du spatsera i skogen ibland,
håhå!
så måste du köpa dig halsduk och band,
håhå!
Och innan du slutar,
kanhända jag prutar
och ger dig på köpet två russende strutar,
håhå, håhå, håhå!
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FLICKAN MED BÄREN.

Och viii ingen köpa så röda små bär?
Håhå!
Se, hela min rikdom i korgen är,
håhå!
En penni för stycket
är inte för mycket,
men viii ni ge mindre, beror det av tycket,
håhå, håhå, håhå!

TIGGARGOSSEN.

Jag kommer från norden så långt hitut,
håhå!
Vår åker är frusen, vårt bröd är slut,
håhå!
Men Herren, som föder
små sparvarnas bröder,
han skall också höra den arma, som blöder.
Håhå, håhå, håhå!

(Under tiden ha Rote och Vera inkommit från ena
sidan och från andra sidan Fiken, Katte, Kalle och Matte.
Fiken och Matte samt gumman och laukkuryssen lägga
slantar i tiggargossens mössa.)

flickan med bären. Kara du, jag har inga pengar,
men här skall du få hela min korg. Är du hungrig,
så ät.

tiggargossen. Nej, tack skall du ha.
rote. Jag har heller inga pengar, men min tröja

är bättre än din. Kom, så byta vi tröjor! (De byta
tröjorna.)

vera. Och här skall du få min halsduk.
tiggargossen. Tack skall ni ha.
katte (tili Kalle). Ser du, Kalle, där hänger ett

rött band ur ryssens väska. Ryck sakta ut bandet, så
länge jag talar med ryssen, och giv det sedän åt mig!

kalle (sakta). Men det är synd att stjäla.
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katte. _ Ah, den som kan ljuga, kan också stjäla.
Det vet ju ingen; man nekar tili allt.

kalle. Ja, det är sant.
katte (tili ryssen). Nej, så vackra halsdukar

ni har! Får jag se på dem? Vad begär ni för dem?
laukkuryssen. Skall det vara den dobra duks eller

den karaschå duks? Den dobra duks kostar en rublej,
men lilla duschinka får den för femti kopek. (Under
tiden stjål Kalle det röda bandet och smyger det åt Katte.)

katte. Ack, vad ni är beskedlig. Vili ni sälja
duken för tio kopek?

laukkuryssen. Paschalusta fyrti kopeks? Tret-
tioåtta kopeks. Nå, tretti kopek för den dobra duks!
Nålar och bands, skall det varas? (Hau söker bandet.)
Voj, min röde band! Polis! Polis! Durak har stulit
min röde band. (Det bhr tumult på torget. Rote råkar
oförvarandes stöta omkvdl äppelgummans korg.)

äppelgumman . Polis! Polis! Minä äpplen! Minä
gulläpplen!

(Trädgårdsmästar Tulpan inkommer med Axe och
Skida. De äro alla mycket grant klädda.)

tulpan. Vad är här för vasen? Ur vägen, patrask,
för kungens trädgårdsmästare!

axe. Ur vägen, patrask, för kungens trädgårds-
mästares barn!

äppelgumman (tager Kalle i rocken). Det var han,
som stjälpte omkull min korg!

rote. Nej, det var jag. Förlåt mig, det var oför-
varandes; men viii ni ha betalt, så kan ni taga min
mössa. (Gumman tager hans mössa.)

laukkuryssen (tili Rote). Durak! Det var du, som
stulit min röde band!

katte. Ja, visst var det han. Kalle och jag vi
sågo det med vara egna ögon. Är det ej sant, Kalle?

kalle (förlägen). Ja, det är sant.
tulpan. Aha, man känner igen den slyngeln. Det

var han, som bröt av min stora tulpan. Och nu har han
stulit tili på köpet.
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rote. Det är ej sant. Jag kan ej ljuga, och där-
för kan jag ej stjäla heller.

tulpan. Tyst, där kommer kungens härold. Ur
vägen för oss, sora höra tili hovet!

(Härolden marscherar högtidligt in och uppläser
följande plakat:)

Vi Amundus den tjugonde, konung av Mesopota-
mien, storherre tili solens uppgång och nedgång, greve
av månskenet, friherre av Drakeland och bundsförvant
tili den stormäktiga Veritas, drottning över Sanningens
rike, etcetera, etcetera, etcetera, göre veterligt:

Alldenstund en vacker dag
vår gemål, fru Amandilla,
plågades av törst rätt illa
och av nådigt välbehag
täcktes luta höga munnen
tili att dricka här ur brunnen,
men därvid olyckligtvis
föll ifrån vår drottnings anne
pärlan av omätligt pris,
sora var fordom skänkt åt henne
utav drottning Veritas;
alltså nu förständigas
hela kungens land och rike,
att dess alla undersåter
månde söka skaffa åter
denna pärla utan like.
Därföre vår vilja är,
att de alla, gamla, unga,
anna, rika, lätta, tunga,
kliva ned i brunnen här.
Och må var och en besinna
lönen för ett slikt besvär.
Vem än ödets gunst beskär
att den dyra pärlan finna,
han skall vara kungen kär,
han skall ock hans ynnest vinna.
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Men tillika väre sagt,
efter Sanningens furstinna
står osynlig här på vakt
och har över brunnen makt,
att den, som en gång har ljugit
blott så länge blixten flugit
och en svala blinkat har,
den skall kliva upp ur brunnen
med ett märke omkring munnen,
som skall vittna vad han var
och i ali hans levnads dar
stå som lögnarmärke kvar!

Detta är vårt bud och vår befallning, som skedde
i vårt kungliga slott i dag den femtonde hujus detta år.

Amundus.
alla. Leve kungen!

(Kungen och drottningen inkomma med hela sin svit
och sätta sig på troner, som föras med.)

kungen. God dag, mitt folk!
drottningen. God dag, kara folk! Hur står det tili?
tulpan. Tackar som frågar, nådiga fru drottning,

det slarvar ju av, en dag om sänder. Jag önskar jag
nu hade den vackra tulpanen, som jag ämnat tili krö-
ningeri, men de här tiggarungarna bröto av henne, och
dessutom ha de stulit, litet här och litet där.

kungen (tili Rote). Jaså, vad är du för en?
rote. Jag heter Rote, och min syster heter Vera.

Vår far var soldat och har stupat i kungens tjänst. Vi
äro ' oskyldigt anklagade, och tili bevis därpå viii jag
nedstiga i Sanningens brunn.

kungen. Nej, vänta litet, min gosse, tills folket
samlats. Jag tycker om dig.

drottningen (tili Vera). Du ser snäll ut. Det vore
skada, om du skulle redan ha lärt dig att ljuga och stjäla.

vera. A nej, fru drottning. Då skulle jag ej kunna
sjunga min mammas visa.
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drottningen. Nå, sjung din mammas visa, så får
jag höra.

vera. Jag vet inte, om jag törs. Ty, ser drott-
ningen, det är en visa om pärian.

kungen. Ja, sjung du, min lilla flicka, så ha vi något
att göra, medan vi vänta.

vera (sjunger).
Där satt en fågel på molnets rand
och såg på världenes villa.
Där var så mörkt uppå jordens Strand,
det tyckte ängeln var illa.
Och där var falskhet och lögn och svek,
det tyckte ängeln var ledsam lek,
och då grät ängelen lilla.

Då föll hans vackra, hans klara tår
och blev en pärla i haven;
där låg hon gömd uti tusen år,
förgäten, glömd och begraven.
Och alla sågo den pärlans glans,
men ingen visste, var pärlan fanns,
så djupt, så djupt uti haven.

En dag så rodde . . . (Hon stannar.)
drottningen. Fortsätt, mitt barn!
vera (börjar ånyo). En dag så rodde . . . (Med

gråten i haisen.) En dag så . . .
kungen. Aha, jag förstår. Du har narrats, och

därför kan du ej sjunga visan tili slut.
vera (snyftande). Det var så att . . . i natt tog

jag fast en loppa . . . och så sad' jag: nu skall du få
hoppa! . . . Och så . . . och så lade jag henne i . . .

i ett glas vatten!
drottningen. Ack, du lilla oskyldiga vän, Gud

give ingen av oss hade en större falskhet att ångra!
tulpan. Herr konung, här får jag den aran att

presentera minä barn, den rara Axe och den snälla,
blomstrande Skida.
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axe (skrapar med foten). Mjuka tjänare!
skida (niger förnåmt). Mjuka tjänarinna!
kungen. Jag tycker, att det där axet och den där

skidan behövde en smula tröskas . . . Den där ser just
ut som en tröskmaskin! Vad är ni för folk? (Bum-
burrifex, Bumburra och Funtus komma in).

bumburrifex. Herr kung, jag är den store Bum-
burrifex. Jag har ledsnat att trolla, röva och äta upp
människor bara för ro skull. Och efter kungen kan
behöva en sadan kari som jag, så har jag tagit min
ränsel med mig.

bumburra. Ja, i den bruka vi stoppa alla elaka
barn.

funtus. Och jag är Funtus i Furusund. Jag har
blivit så fet, för det jag haft för litet att göra. Därför
skall kungen vara så god och göra mig tili polismästare,
så får jag springa tillräckligt, om jag viii få fatt alla
skälmar i världen.

kungen. Det är bra, jag tar er alla i min tjänst.
Men nu är det tid att söka pärlan. Harold, förkunna
mitt bud för folket!

(Trumpetstötar. Härolden förkunnar:)

Kungens bud och vilja är,
att, tills pärlan blivit funnen,
skola alla mänskor här
krypa nu på stund i brunnen.

(Musiken spelar upp en marsch, och alla, utom
kungen, drottningen och härolden, hiiva, den ena efterden andra, ned i brunnen.)

kungen. Nu är hela mitt folk i putten.
drottningen. Men, kara du, huru kunna de alla

få rum där nere?
kungen. Var obekymrad, brunnen är ofantligt stor

nedtill, och dessutom har jag låtit pumpa bort vattnet.
Mörkt är där, som i lögnens rike, men därför lyser
Sanningens pärla blott desto klarare. Den sannfärdigaste
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skall finna henne, men alla lögnare och bedragare skola
få ett märke för ali deras tid. Den goda fen bar tänkt
på mitt rikes bästa. Hon skänker mig ett medel att
skilja de goda från de onda.

drottningen. Ack, få se, få se, om någon hittar
Sanningens pärla!

röster i brunnen. Pärlan är funnen! Pärlan är
funnen!

(Trumpetstötar. Härolden utropar:)
Kungens bud och vilja är,
att, sen pärlan nu är funnen,
skola alla mänskor här
krypa strax på stund ur brunnen.

(Nu börjar den ena efter den andra krypa ut i
följande ordning: först komma Rote och Vera med en
liten svart prick på kindbenet. Vera lämnar åt drott-
ningen Sanningens pärla.)

drottningen. Tack, min lilla flicka. Jag är mycket
glad, att du funnit pärlan. Du skall bli mitt eget barn,
och sedän skall du inte narras så mycket som för en
loppa en gång.

vera. Nådig fru, Rote och jag funno pärlan på
samma gång.

kungen. Du, Rote, skall bli min egen gosse. Men
vad ser jag? Du har en liten svart prick på kindbenet!

rote. Ack, herr kung, jag har också bedragit.
Jag har lagt ut snaror för sidensvansarna; jag har lockat
dem med rönnbär, och det var falskhet av mig.

kungen. Ja, där sef man, att ingen är här i värl-
den fullkomligt ren. Alla ha vi någon gång brutit mot
den heliga Sanningen. Endast änglarna äro rena inför
Sanningens ansikte. Men se, där kryper en annan ur
brunnen.

(Funtus kryper ut. Hän bär en hah svart ring
kring övra låppen.)

funtus. Ack, herr kung, jag har ljugit av fruktan,
men jag har ångrat mig efteråt.
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kungen. Därför har du en halv ring, min gosse.
(Fiken och Matte krypa ut. De ha mer än en halv

ring kring munnen.)
fiken. Ack, herr kung, vi ha förtegat sanningen . . .

matte. Vi visste, att Rote och Vera voro oskyldiga,
och det gjorde oss ont, men vi tego ändå.

kungen. Jag ser det på er mun, minä barn.
(Tulpan kryper ut, suddig om munnen.)

tulpan. Ack, herr kung, jag har trott på lögnen
och ljugit själv, av harm emot Rote och Vera!

kungen. Därför skänker jag din trädgård åt dem.
rote och vera. Nåd, herr kung, nåd!
kungen. Nå, vi få se, om han bättrar sig. Men

vem kommer där med så svarta ringar?
(Axe och Skida krypa ut. De ha stora svarta rin-

gar kring hela munnen.)
skida. Ack, herr kung, vi ha ljugit förskräckligt

på Rote och Vera.
axe. Ack, herr kung, det var jag, som trampade

pappas tulpan.
kungen. Nå, så skall också Bumburrifex taga er.
rote och vera. Nåd, herr kung, nåd!
kungen. Ja, det kommer an på. Men för er skull . . .

vi få se.
drottningen. Nej, men se på de där! De se ju

ut som livslevande morianer!
(Katte och Kalle krypa ut. Kalle är alldeles brun

och Katte alldeles svart i ansiktet.)
kalle. Ack, herr kung, jag har ljugit, och jag har

stulit, men jag är oskyldig, Katte har narrat mig.
kungen. Du lilla bov, du är visst icke oskyldig;

du visste rätt väl, att du gjorde illa, och därför skall
Bumburrifex taga dig utan barmhärtighet.

katte. Det är rätt åt honom, herr kung. Nej,
den. otäckingen, hur hän kan ljuga på mig, som aldrig
gjort någon mänska för när!

* 3
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kungen. Jaså, och du är likväl den svartaste av
dem alla! Vad är det för ett rött hand, som sticker
fram ur din klädningsficka?

kalle. Det är det bandet, som hon bad mig stjäla
av laukkuryssen. Och medan jag stal, talade hon vän-
ligt med honom och låtsade handia.

katte. Du ljuger. Jag säger dig, att du ljuger,
så lång du är! Ack, jag stackars oskyldiga flicka! (Hon
låss gråta.) Hän har stuckit bandet i min ficka för att
skylla på mig.

(Bumburrifex kryper upp. Hän har flere svarta
streck, men ej bland de värsta.)

kungen (tili Katte). Det är synd att Ijuga, och det
är synd att stjäla.. Det är ännu värre synd att locka
andra tili lögn och tjuvnad. Men den största synden
av alla är att hyckla vänliga ord, när man förråder sin
medmänniska. Betrakta den där människoätaren! Hän
har rövat och gjort många onda gärningar, men hän
är inte så svart som du. Och därför skall hän taga
dig utan pardon.

rote och vera. Nåd, herr kung! Nåd, nåd, herr
kung!

kungen. En konung kan skänka nåd åt mördare
och rövare, men förräderi är den svartaste synd och
kan aldrig få nåd varken i himmelen eller på jorden.
Tag henne, Bumburrifex!

katte. De Ijuga, de Ijuga, alla människor Ijuga!
Våga dig bara! Jag skall klösa dig!

bumburrifex (tager Katte och Kalle ochför bort dem),
Se så, kom bara, kom bara! Nu får jag mig en frukost
med gott samvete.

(Under tiden ha Bumburra och alla de andra krupit
upp, mer eller mindre duskiga i ansiktet.)

kungen. Nu ha vi skipat rättvisa, och nu skola
vi vara glada igen. Se, där kryper hela mitt folk ur
putten, och allesamman behöva de tvättvatten i dag.



Ja, vein vet, hur det gått med mig själv, om jag tittat
ner i Sanningens brunn! Nu skall här bli kröning och
stort kalas. Alla gummor skola få kaffe, och alla barn
skola få plättar. Prins Rote skall dricka alla raska
gossars skål, och Funtus i Furusund skall springa om-
kring med brickan.

funtus. Leve kungen!
drottningen. Och prinsessan Vera skall hålla dock-

bröllop med alla snälla flickor. Men hur var det, min
lilla Vera, med tredje versen av din mammas visa?

vera. Ja, nu minns jag. Den var så här:

En dag så rodde ett litet barn,|
Guds eget barn, uppå fjärden.
Och pärlan flöt som ett gyllne flarn,
och barnet tog den på färden.
Och pärlan lyste med himmelsk glans,
och sen den pärlan i havet fanns,
så blev det ljust uti världen.

ALLA.

Du sköna pärla från himlens vår,
du ljuva stjärna, du klara,
som fallit ned, lik en änglatår,
tili jordens mörker och fara;
ack, helga Sanning, lys du vår Stig,
och lär oss evigt att älska dig,
så att Guds barn vi må vara!

(Slut på tredje äventyret.)

35
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Refanut.

Skeppet Hoppet låg förtöjt vid hamnbryggan; en
■svärm av gossar hade fått lov att gå ombord och
klättra i vanterna. Några vågade sig upp tili stormärs-
korgen, två hunno ända tili lillmärsen, och en hade god
lust att en gång i sitt liv försöka, burn det kändes att
rida på bovenbramrån. Det var söndagsafton. Brass-
Matte satt på ankarkettingen, fördäck, och hade läst
psalmboken, men lade den nu ifrån sig för att betrakta
gossarna. Brass-Matte var en gammal becktröja, en vä-
derbiten matros av den äkta sorten, som prövat alla
vindar och seglat på alla hav, allt från den tid hän
kunde lyfta en åra. En gladlynt och skämtsam man
var hän, den gamle Brass-Matte; kunde berätta många
roliga äventyr och skarvade tili i växten, så att det
förslog, men det tyckte många just vara det allra bästa.
Gossarna höllo av Brass-Matte, de tyckte, att hän var
en karlakarl och kunde berätta historier som ingen
annan, om det också ibland var nästan på drift.

Brass-Matte lade bort psalmboken, koxade uppåt
märsen och ropade; „Hoj där i tacklingen!"

„Hoj!“ svarade gossarna, som hade vågat sig högst.
„Lita på händerna och inte på fötterna du där i

toppen, annars dimper du ned som en kråkunge!"
ropade Brass-Matte.

„Rätt så!" skrek den högsta våghalsen på vägen
tili bovenbramrån.

Brass-Matte mumlade något om valpar, som ville
vara kattungar, och låtsade icke vidare bry sig om hela
svärmen, men följde dem med vaksamma blickar, efter
hän ju hade vakten på däck. Om ,en stund hade gos-
sarna tröttnat att klättra. En av märsgastarna torkade
svetten från pannan och menade, att Hoppet var ett
stort skepp; det var ingen lätt sak att här klättra ända
tili rånpcken.

„Äja", sade Brass-Matte lugnt, „visst är det ju ett
stycke framåt på vägen tili månen. Nog är Hoppet
stort, men ni skulie ha sett Refanut!"
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„Vad är det för slag, Refanut?" frågade gossarna.
„Berätta oss det, Brass-Matte!"

„Nå, det vet ju var kockspojke, som seglat med
träkärl tili Köpenhamn, Aldrig kan någon av er vara
så okunnig!"

Nej, gossarna hade aldrig hört talas om någonting
sådant i alla naturens tre riken; Matte skulle nödvän-
digt berätta om det.

Brass-Matte tillredde en splitterny tuggbuss, strök
sig om skägget, plirade med ögonen och tog sig för att
berätta.

„Har någon av er värit i Torneå?“
„Nej“, sade gossarna.
„Nå, det är detsamma. Torneå är en stad, som

ligger så högt i norr, att när rrian där lägger ut ryssjör,
kan man fånga solen i ryssjan vid midsommartiden.t)är fiskas så Stora laxar, att de ha ögon som fullmånen.
Ännu längre i norr är ett högt berg vid namn Aava-
saksa, dit folk reser hundra mil för att ställa sinä ur
efter solen precis klockan tolv om natten och skriva
kråkfötter i berget."

,Jaså", sade gossarna.
„I Torneå bodde för många år sedän en rik kop-

inan, som .hette herr Per. Hän var så rik, så rik, att
lian skickade tjugu skepp tili sjöss, och när kungen kom
tili Torneå för att se midnattssolen, gjorde herr Peren
kammare med glasväggar i strömmen, för att kungen
skulle få se laxarna simma.

Men då nu människan aldrig får nog, tyckte herr
Per, att hän, som var så rik, borde bli ännu dubbelt
rikare. Hän hade satt sig i sinnet, att hän ville bekläda
hela berget Aavasaksa med guld, efter det var ett så
märkvärdigt berg, och så skulle det bli ryktbart i hela
världen, att detta hade herr Per gjort. Alltså lät hän
efterskicka en berömd trollkarl från Lappland och frå-
gade honom, huru hän inom kort tid skulle vinna så
mycket guld hän behövde. Trollkarlen begrundade
saken i sju år; alla troll i Lappland togos tili råds, och
så sade trollkarlen:

Bygg Refanut!’
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’Vad är det för slag?' frågade herr Per, ty hän
var inte klokare än ni, syltmånsar, fastän hän var
så rik.

’Jo’, sade trollkarlen, 'Refanut är ett trollskepp,
vars make ej finns i vida världen. Det skall lasta in
mera gods än hundra andra skepp, och det skall inom
mindre än tre år föra hem så mycket guld, som det nu
finns gråsten i Lappland.’"
' „Ahå!“, sade gossarna.

,Ja, så sade herr Per med. AM!’ sade hän.
’Var i alla dagar skall jag taga virke och byggniästare
tili ett sådant skepp?’

’Låt det bli min sak’, menade trollkarlen. ’Jag
bygger allt färdigt, och du behöver endast giva mig din
dotter, jungfru Solsken, tili hustru.’

Herr Per besinnade sig något, ty trollkarlen var
hundra år gammal, och jungfru Solsken var inte tjugu
ännu. Men när hän tänkte på berget Aavasaksa, klätt
uti guld, så gav hän sitt ja och samtycke, med villkor
att bröllopet skulle hållas, när Refanut kom hem från
sin första resa.

Nu begynte trollkarlen bygga. På Kuusamo fjäll i
höga norden stå furor, som inte äro mycket yngre
än syndafloden. Dit skickades alla Lapplands troll
att hugga och släpa; björnar spändes för slädar och
drogo virket tili havskusten. Där byggdes ett skepps-
varv så stort och högt som en fjällrygg, och där tim-
rades Refanut. När det lopp ned av stapeln, svallade
havet över sinä bräddar, havsbottnen sprack, svallvågen
rusade upp ända tili Uleå sjö och stenlade alla forsar
i Kemi älv.

När Refanut stod på vattnet, befann sig dess akter
i Torneå, medan förstäven flaggade utanför Wasa och
bogsprötet vid en vändning sopade bort skogarna i Ta-
vastland. Det hade tre master; mellan var mast var så
långt, att kråkan behövde flyga en hei dag från den ena
masttoppen tili den andra. Och så höga voro masterna,
att när en liten skeppspojke skickades upp tili väders
för att göra fast märsseglet, var hän en gammal gråhårs-
man, när hän kom ned igen. Tili besättning på fartyget
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utvaldes tio tusen raska matroser, och när var man åt
en halv kappe ärter och ett fat gröt om dagen, kan man
räkna på fingrarna, huru mycket ärter och gröt där be-
hövdes tili ett års proviant."

Gossarna skrattade och började räkna på fingrarna.
„I varje block fanns ett spiskvarter och i varje

märs ett societetshus. Jag vill icke tala om ankarkät-
tingen; där behövdes tolv man att lyfta en järnlänk, men
vanterna voro tjockare än jag ..."

„Det var inte litet, det!" menade gossarna.
„Och bardunerna ...nå ja, det värsta var, att

när skeppet skulle vända och seglen brassas för vinden,
måste en kurir rida tre veckor i sporrsträck, först lång-
skepps och sedän från babord tili styrbord och från
styrbord tili babord, skrikande med full hals, så att hän
kunde mistä andan; klart att vända! ror i lä!“

„Då måste där ha funnits gästgivargårdar på
vägen!" inföll en av gossarna.

„Säg det! Skulle där inte finnas gästgivargårdar!
Men nu var det inte lätt att finna en skicklig kapten
för ett så stort fartyg; där blev kungjort i alla kyrkor,
att den, som ej kunde se på aderton mils afstånd vad
rådstuguklockan var i Torneå, och den, som ej kunde
med sin ropare överrösta tio forsars dån, hän skulle ej
göra sig besvär att sökä kaptenstjänsten. Där kommo
från Öster och väster många sökande, jättar med ögon
som noshörningar och mästerklockare, som kunde över-
rösta allt sitt kyrkfolk, men ingen av dem kunde full-
göra provet. Äntligen koni där en liten kari från Nå-
dendal, en raeter lång var hän, ja, jag skall inte
säga så noga, om hän var en meter och fem cm. . .

„Sju cm.!" rättade gossarna.
„Får gå, en meter och sju cm. lång, flintskal-

lig, hjulbent och så vidare. Den raannen ställde sig på
kyrktrappan i Limingo, som ligger aderton mil söder om
Torneå, och tittade norrut. 'Vänta litet’, sade karien,
’jag kan ej se rätt bra, ty tolv mil härifrån flyger
en flock av 68 gäss, 31 vita och 37 grå, mellan mig
och tornuret. Nu äro de borta; klockan felas 21 mi-
nuter 14 sekunder i 10, men det är oförsvarligt av
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magistraten att ej låta sopa bort spindelväven från ur-
tavlan. Där surra 2 getingar, 11 flugor och 39 krankar,
av vilka 14 med långa ben och 25 med korta.’ Strax
skickades en kurir tili Torneå att höra åt, hur det
var, och _ det befanns, att allt övrigt var rätt, utom att
där funnits 15 harkrankar med långa ben på urtavlan,
men den 15;des ben hade bortskymts av timvisaren.
Den lille karien fördes då tili Ämmä vattenfall närä Kaja-
neborg och ropade därifrån tili Uleåborg, att man skulle
skicka honom den största lax, som fångats i Turka pata.
När hän ropade, skalv det i stränderna; allt folket i
120 forsbåtar, som styrde ned utför älven, vände sig
om i båtarna och frågade varandra; 'Månne åskan går
i Lappland?’

Så blev då den lille karien från Nådendal antagen
tili skeppare på Refanut med en så silverpenningar i
månadshyra, vilket var en småsak, när hän lovade hämta
tillbaka såar med guld. Och så beslöts, att skeppet
skulle segla tili Polynesien med en last av tjära, lax och
åkerbärssylt samt hemföra därifrån, utom många rara
kryddor, även en last av guldsand.

Refanut hissade segel. Det blev ett gnisslande, ett
brakande, ett fladdrande över ali måtta. Vinden hejda-
des i sitt lopp, flaggorna piskade moinen, havets invå-
nare, från delfinen och laxen ända tili gersen och spig-
gen, trodde, att ett berg fallit i vattnet och flydde för-
färade i sinä skogar av sjögräs. Herr Per och troll-
karlen stodo på stranden och gnuggade händerna av för-
nöjelse: den ena tänkte på Aavasaksa, den andra tänkte
på jungfru Solsken. Men jungfru Solsken grät sinä blå-
bärsögon röda som hallon, ty hon tänkte på trollkarlen.
Hon visste, att hän förtrollat skeppet, så att luft, eld och
vatten ej kunde göra det någon skada. Det skulle helt
visst komma tillbaka, och då skulle hon, stackare, bli
trollkarlens fru.

Ja, trollkarlen var mycket slug och kunnig i alla
konster; hän trodde sig vara alldeles säker, när luft, eld
och vatten ej förmådde något mot Refanut. Men hän
hade glömt det fjärde elementet, nämligen jorden. Så
slug trollkarlen var, hade hän aldrig seglat tili sjöss, och
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vad hjälper det att vara klok på landbacken, om man
aldrig i sin dag har smakat på sait sjö? Är det inte
sant, gossar, vad? Det är dumt att vara en sådan
landkrabba."

„Mycket dumt", menade gossarna.
„Nä, se, nu tänkte trollkarlen: det där skeppet

seglar i vatten, det kan råka i fara för storm, i fara för
eld, i fara för vågor, men aldrig kan det ju komma på
torra landet. Så där enfaldigt tänker man här på land-
backen. Om nu trollkarlen frågat mig, skulle jag ha
svarat honom: käre trollkarl ty man måste vara
mycket hövlig mot trollkarlar käre häxmäs.tare, eller
vad du är för en, skulle jag ha sagt tili honom, det
där är bara dumt prat. Trolla hellre skeppet säkert mot
grund, klippor och sandrevlar, ty alltid reder sig en bra
sjöman utan trolldom mot luft, eld och vatten. Men då
hän nu icke frågade mig eller någon annan förståndig
kari, så gick det, som det gick."

„Nå, hur gick det?" frågade gossarna, medan Brass-
Matte tillredde en nv buss.

„Det gick krångligt från början. Vinden var god
nordan, folket på akterdäck såg fruarna vifta med sinä
näsdukar på Torneå brygga, medan förstäven redan be-
fann sig i Kvarken. Men där var grunt vatten, Refanuts
köl skrapade bottnen. Strax befallde kaptenen att utkasta
en del av skeppets barlast; kuriren red i sporrstreck
kring däcket, och så mycken jord, så många stenar
kastades ut, att därav uppstod en stor, vacker skärgård,
som än i dag kallas Mickelsöarna. Ha ni värit där?"

„Aldrig i tiden, Brass-Matte!"
„Gör ingenting. Och då i brådskan vid pass hun-

dra tusen burkar åkerbärssylt kastades över bord med
barlasten, så kan man än i dag plocka de allra skönaste
åkerbär just på Mickelsöarna."

„A!“, sade gossarna.
„Refanut kom med knapp nöd ur Kvarken och

hade nu djupare vatten i Östersjön. Där gick hög sjö
efter en storm. Kocken stod just i kabyssen och bras-
sade gröten, när en ofantlig våg spolade över däcket
och förde med sig en holländsk brigg, som slungadesrakt
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in i den Stora grötgrytan. ’Nej’, skrek kocken, ’se på
de dumma Alandspojkarna, som byggt ärtskidsbåtar
vid stränderna och kasta dem hit att skräpa i vår gröt!’

Nu skulle man vända i Östersjön för att segla ut
genom Öresund och Kattegatt. Åter red kuriren om-
kring i sporrstreck och skrek: ’ror i lä! ror i lä!’ Det var
ett behej. Innan kuriren hann tili klyvarbommen i fören,
voro märsseglen redan brassade för vändning, och då
yinden just friskade i, var det ej mer än ogjort, att man
inte i den farten seglat tvärs över Köpenhamn. Men
det lyckades så väl, att endast storrån sopade bort ett
par kyrktorn i staden; skeppet gick över stag och seg-
lade nu för babords halsar rätt in i Öresund."

„Vad vill det säga, babords halsar?" frågade en av
de minsta gossarna oskyldigt.

„Vet du inte det, landkrabba?" svarade en av de
större, som tyckte sig vara en fullärd sjöman. »Babord,
det är vänstra sidan, när man vänder sig emot fören,
och babordshalsar, det är de sjömän, som sträcka hal-
sarna ut över babord."

»Seglade skeppet halsarna av dem?" frågade den
okunniga landkrabban.

»Tyst du, och låt Matte berätta!"
Brass-Matte fortsatte:
»Ja, nog gick det den gången på sin hals. När

fören var inne i Öresund, medan aktern ännu var långt
tillbaka i Östersjön, skrek kapten i glädjen hej och
hurra! Alit folket skrek på samma sätt hej och hurra,
och just som de skreko och hejade, törnade skeppet på
och blev sittande så stadigt, som hade det blivit fastspi-
kat. Detta var minsann inte underligt, ty när man såg
närmare åt, var skeppet Refanut bredare än hela Öre-
sund, och så satt det nu fast mellan Jutland och Skåne,
alldeles som när en gris kilat in huvudet mellan två
plankspolar och ej får ut det igen."

„Hå!“, sade gossarna.
»Ja, där stod nu Refanut. Av den häftiga stöten

hade kaptenen och allt manskapet fallit att sitta. Det
blev slut med hurraropen. I stället begynte alla bråka
och brassa för att få skeppet flott. Vinden sköt på,
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vågorna sköto på, men Refanut stod stadigt raellan
Skåne och Jutland. När då kaptenen och besättningen
förgäves arbetat sig trötta i tre dagar och tre nätter
och när de lika förgäves utkastat 500,000 tjärtunnor,
300,000 laxtunnor och 200,000 syltburkar, beslöto de att
gå i land och sova på saken. Men när de väl voro i
land, beslöto de att ej mer gå ombord igen.

Sex veckor stod Refanut i sin råttfälla, och svens-
kar och danskar rodde ut att beskåda vidundret. Eme-
dan där ännu fanns otroligt mycket åkerbärssylt som en
gröt i lastrummet, hände sig lång tid därefter, att alla
torpare i Danmark hade råd att bestå sig sylt på plät-
tarna nämligen när de gräddade plättar. Men efter
de sex veckornas förlopp kommo svåra klagomål tili
kungen i Danmark. 'Herre konung’, sade folket, 'hjälp
oss av med det förskräckliga Refanut! Det stänger för
oss hela sundet, så att intet skepp kan komina varken
ut eller in. I Kattegatt vänta 700 fartyg att siippa in,
och i Östersjön vänta 600 fartyg att siippa ut. I Sve-
rige, Finland, Ryssland och norra Tyskland är stor brist
på sait och kaffe, och när folket ej får sait och kaffe,
gör det uppror, så att vi snart kunna vänta ett stort
och gruveligt krig.’

Kungen svarade; ’Låt oss vänta litet; vind och vågor
slå nog fartyget sönder.’ Men vind och vågor visste väl
vad de gjorde; häxmästaren hade ju bundit dem, så att
de ej fingo göra Refanut någon skada. Nya klagomål
kommo från alla håll; 'Herre konung, Refanut fördämmer
Östersjöns avlopp. Många och Stora floder utflyta i
detta havet, och när det överflödiga vattnet ej rinner
bort, uppstå förskräckliga översvämningar, så att länder
och folk fördränkas, städer förstöras, och hela riken äro
närä sin undergäng.’

Kungen ville ännu vänta, men hän var en stark
snusare, och när hän en dag ville taga sig en pris, var
hans snusdosa tom. 'Skaffa mig mitt västindiska snus’,
sade kungen. 'Det är omöjligt, herre kung’, svarade
överhovmästaren. 'I Kattegatt vänta sju skepp med
snuslast, men de siippa ej in; Refanut har fördämt hela
sundet.’
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Då blev kungen i Danmark ond. 'Skicka hit tio
linjeskepp och tjugu fregatter! Låt dem lägga sig ien
rad med bredsidorna mot sundet och aviossa sinä kano-
ner mot Refanut!’

Sagt och gjort. Alla kanonerna skulle lossas av i
en puff, alla beredde sig på en förfärlig knall och stop-
pade bomull i öronen. 'Ett!’ sade kungen. ‘Ett, tn, tre!’

men icke ett enda skott small.
’Vad pocker är det?’ sade kungen, där hän stod

och kommenderade på slottstornet i Helsingör. 'Har
man ej hört kommando? Passa nu på; ett, tu, tre!’

Ingen knäpp. Det var så tyst, att man kunde
höra en mygga surra.

'Vad nu?’ skrek kungen i vredesmod. 'Ladda
om igen . . . ett, tu, tre!’

Nej, inte en knäpp! Håren reste sig av förund-
ran i de danska officerarnas stångpiskor. ’Där måste
vara fel i krutet!’ utropade alla med en mun.

'Visst brinner krutet’, svarade överluntmästaren
förargad. Telet är, att kanonerna rostat under den
långa freden. Låt oss lägga ett berg av krut inuti
Refanut, så spränga vi hela vraket tili snus.’

’Jag önskar det ginge så väl’, sade kungen. 'Man
kan ju försöka.’

Strax samlades allt krut, som fanns i halva Euro-
pien, och lades som ett högt, svart berg inuti Refanut.
Därefter kungjordes, att allt folk skulle förfoga sig sex
mil därifrån för att ej springa i luften. Man lät hämta
en mästertjuv, som dagen därpå skulle hängas och
lovade honom nåd, med villkor att hän skulle tända
på krutet med en tolv meter lång svaveltråd. Var
och en väntade- nu, att havet skulle rämna av den
ofantliga smällen. Man såg mästertjuven tända på tråden
och därefter hoppa i sjön, simma tili lands och springa
sin väg . . . man såg genom kikare svaveltråden brinna
och brinna och brinna . . . Slutligen nådde den krut-
berget, och . . .“

„Nå?“, sade gossarna.
„Nå, där hördes platt ingenting. Svavlet slockna-

de mitt i krutet."
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»Aå!“
,Ja, det hade gått med krutberget alldeles som

med kanonaden. Den som kunde vara glad, det var
mästertjuven. Men kungen vart gräsgrön av vrede, lät
kalla överluntmästaren och frågade honom, varför hän
sålt åt kronan ett krut, som icke tog eld. Den stac-
kars överluntmästaren bedyrade vid sitt skägg, att kru-
tet var av den bästa sorten, och det ville hän strax
bevisa. Fördenskull lät hän föra krutberget i land,
vadade upp tili knäna mitt i den Stora, svarta högen
och stack bara på försök en brinnande svavel-
sticka ned i krutet. Bummmm! Då sken där en blixt
ur krutberget, luften skakades av en hiskelig knall, ett
ofantligt rökmoln höjde sig över hela Danmark, och
man trodde, att jorden skulle rämna i stycken. Av
överluntmästaren fann man sedän ej en bit så stor som
en potatis en, gång.

Då framträdde tili kungen en gammal matros ..."

„Det var du, Mattel" skreko gossarna.
„Jag säger inte precis, att det var jag, men en

förståndig sjöman var det, litet lomhörd på vänstra orat
av smällen. Hän sade tili kungen; Vad tjänar det tili
att nojsa? Ett barn kan ju förstå, att Refanut är för-
trollat mot eld, luit och vatten. Låt oss hellre försöka,
om järn biter på detta sjöspöket. Låt oss hugga det
sönder och bygga av virket en oövervinnelig krigsflotta.
Jag tänker, att tio tusen timmermän bliva färdiga där-
med tili nästa vår.

'Men under tiden blir uppror i alla Östersjöriken’,
invände krigsministern.

'Och under tiden drunkna vi av Östersjöns över-
svämning’, menade riksamiralen.

'Och under tiden vänta sju skeppslaster snus för-
gäves i Kattegatt’, anmärkte överhovmästaren.

’Nej, det går inte an, det strider mot rikets väl-
färd’, inföll den bekymrade kungen. 'Låt oss sova
på saken.’

Nå ja, man sov på saken. Men medan man sov,
tilldrog sig någol oväntat. En liten mask, en lurifax,
ett krypfä, som ingen kände tili, steg upp ur havets
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skum och söndergnagde hela det Stora Refanut på en
enda natt. Vida omkring var havet betäckt med trä-
mjöl, när skeppet smulades sönder av maskens tänder.
När kungen och hans folk om morgonen vaknade, åter-
stod av det väldiga Refanut endast ett litet stycke av
kockens kabyss, och av detta stycke byggdes ett tre-
mastat skepp. Sundet blev fritt, sait och kaffe kunde
obehindrat passera, vattenfloden rann ut, allt folk var
belåtet. Men vilken fröjd det blev, när kungen åter
kunde taga en ärlig pris snus, det är omöjligt att vär-
digt beskriva. Staden illuminerade, alla snusbodar flag-
gade, och alla hovherrar klädde sig tili dagens ära i
snusbruna frackar . . .

Herr Per och trollkarlen väntade länge förgäves
att höra något från Refanut och tröstade sig därmed,
att det var lång väg tili Polynesien, En natt drömde
herr Per, att Aavasaksa var från foten tili toppen be-
klätt med guld, och skyndade följande morgon att kalla
trollkarlen tili sig. Så och så har jag drömt: 'Det måste
betyda, att Refanut i dag komrner hem, fullastat med
guldsand. Bjud hit hela staden, häxmästare; nu skola
vi fira ett ståteligt bröllop.’

Trollkarlen bjöd icke allenast hela staden, utan ock
alla Lapplands troll tili bröllopet, och ett troll med sju
ögon skickades högst i toimet för att giva signal, när
Refanut syntes långt borta i Östersjön. Men jungfru
Solsken grät sinä ögon röda som solens nedgång, när
hon bådar storm.

Allt var färdigt, trollet i toimet gav en signal, och
allt folk skyndade ned tili hamnbryggan med kransar
och flaggor, så att hurraropen redan tycktes skallra
dem mellan tänderna. Men i stället för Refanut kom
där en fattig, liten eländig ekstock med segel av bast-
matta, och där satt en utsvulten man i trasor. Det var
kaptenen på Refanut, som hemkom allena för att för-
tälja skeppets öde.

Ja, vad skulle man säga därom? De flesta me-
nade, att det hade de gissat långt förut, och så gingo
de hem igen med sinä kransar och flaggor och sväljde
ned sinä hurrarop. Trollkarlen blev gredelin i ansiktet
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och sprack på fläcken. Herr Per blev så fattig, att
hän gick på rote från gård tili gård, men Aavasaksa
förgylldes, honom förutan, var sommar av midnattssolen.
Jungfru Solskens ögon, nå, det förstås, att de klarnade;
hon blev gift med borgmästaren Månsken, de levde gott
och togo herr Per tili sig från roten.

Många år ha sedän förgått, men ännu i dag seg-
lar ingen gammal sjöraan mellan Torneå och Öresund,
utan att berätta för kockspojken och jollgastarna om
Refanut. Ännu händer stundom i Kvarken och Öster-
sjön, att där uppstår en tjocka, och töcknen antaga
förunderliga gestalter i morgonskymningen. Då tycka
sig sjömännen se i dimman ett ofantligt skepp med
master, soin resa sig upp tili moinen, och segel, som
fladdra himmelshöga i luftdraget. De gamla matroserna
trycka då sydvästhatten djupare ned över tröjkragen,
vända sin buss och säga tili varandra; 'Det är Refanut;
låt oss taga in rev i focken och storseglet; om en stund
ha vi storm!’ För se ni, gossar, en brä sjöman är
aldrig bang; hän fruktar Gud, men när hän tagit in
revet, skrattar hän trollen mitt i skägget. Möta ni
Refanut på sjön, så är det ej värt att surra fast skoten,
man skall se spöket sturskt i synen, då fladdrar det
undan som mist och töcken, och om en stund ha ni
klar sjö rätt för-ut."

„Är det där sant, Matte?" frågade åter den minste
bland gossarna oskyldigt.

»Det må den svära på, som har lust", raenade
Brass-Matte. „Men nog är det lika sant som mången
annan sjömanshistoria, när en ärlig matros berättar och
ti o jollgastar gapa på månskenet en afton i stiltje vid
skansen. Hör du på, nog kan jag berätta."
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Skyddsängeln.
Saga i tre äventyr.

Personema:

Konung Froste. Kajsa mor.
Prinsessan Snövit. Tattar Dara.
Marskalk Dagobert. Den svarta anden.
Mylly Matti. Den vita anden.
Mylly Maja, hans hustru. Fyra små änglar.
Fride, \

Frode, > deras barn.
Lisa,

Första äventyret.

Mylly Mailis kvarri. Det är tidigt på morgonen
och ännu halvmörkt. Mjölsäckar stå på golvel och mellan
säckarna en korg. Tattar Dara smyger sig in och bar
på armen ett sovande barn.

Tattar Daras vaggvisa.
Vyss, vyss, kungabarn!
Tiggarn är din like.
Vyss, vyss, flodens kvarn
är ditt kungarike.
Hjulet plaskar, strömmen far,
jordisk ära flyr så snar.
Vyss, vyss, kungabarn,
tiggarn är din like.

Vyss, vyss, prinselill!
Var är nu din krona?
Silkeslindan syns ej tili
och guldsydda skona.
Sväng, du kvarnsten, sväng och sväng:
liten prins är mjölnardräng.
Vyss, vyss, liten prins,
var är nu din krona?
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Så är det nu med dig, lilla prinspyssling. Mjöl-
nardräng skall du bli i alla dina dagar, så sant jag heter
Tattar Dara och är ond på din far, den stränge kung
Froste. Ja, varför skulle hän ta från mig min flicka,
min lilla Snövit, och uppfostra henne vid sitt kungliga
hov och göra henne tili en kristen människa? Vi tattare
tycka inte om sådant, vi löpa heflre kring landsvägarna
och stjäla en smula. Därför passade jag på i natt, när
den lilla prinsen kom tili världen och drottning Gunilla

Gud signe henne, hade jag så när sagt blev död
med detsamma. Hela slottet var i uppståndelse, alla
gräto och beskivade sig över den goda drottningens
död, och ingen märkte, att jag smog mig in i den kungliga
barnkammaren och stal prinsen ur vaggan. Någon be-
talning skulle jag ha för min allra raraste Snövit. Men
behålla prinsen, det törs jag inte, ty kungen skall sätta
hela riket i rörelse för att återfå sin enda son, som en
dag skulle ärva hans krona. Så kom jag ihåg, att Mylly
Matti är en beskedlig, godhjärtad kari, som hela världen
kan narra upp i ett träd, och därför tänker jag lägga
prinsen här i hans kvarn. (Tiitar i korgen.) Vad för
något? Här ligger en liten pojke Jonit, precis lika stor
och gammal som min lilla prins! Ahå det var präk-
tigt! Nu tar jag prinsens silkeslinda och guldskor med
mig och lägger honom här i en säck bredvid mjölnar-
gossen; då vet ingen, vem som är prins och vem som
är mjölnargosse. Vänta det är bäst att jag sätter
ett märke på min, så att jag känner igen honom. Jag
skall nypa honom i örsnibben . . . (barnet skriker). Vyss,
vyss, barnet mitt, skriker du efter din krona? Se så

vänstra orat, nu skall jag minnas det (lägger barnet
i korgen). Adjö med dig, prinsstackare; Mylly Matti
kommer där nere med säcken på ryggen. Låt nu se
att du blir en duktig mjölnare, så träffas vi kanske, när
du blir stor, och då skall du tacka mig, att du fått lära
något nyttigt i världen. (Smyger sig bort.)

(Det blir ljust i kvarnen. Mylly Matti kommer in
med en säck på ryggen och ser sig om i dörren.)

matti. Hu vad var det som smog förbi mig
* 4
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i dörren? Var det en råtta, så var det en hiskelig råtta
på två ben, stor som en häst . . . Fy, Mylly Matti,
är du mjölnare och skäms inte att vara rädd för en
råtta? Det är ju dina husdjur. En kvarn utan råttor
är som en sjö utan fisk. A nej det spökar bara en
smula på morgonkvisten, och (ser hapen omkring sig)
det är just som smått trevligt att ha sällskap i ensam-
heten . . . Jag är alltid så munter och sällskaplig av mig.

Mylly Mailis visa.
(Mel.: „Jag heter Papageno jag.")

Jag heter Mylly Matti jag,
är mjölnare båd natt och dag
och malar gröpe, mjöl och gryn
åt folk och fä i hela byn.
Min gumma heter Maja hon
och är en mycket bra person.
När kvarnen råkar stå en smul,
så surrar hon mer än mitt hjul.

Det är ett ordspråk i vår by,
och det gör mig ej huvudbry,
att den sora duktigt luras kan,
hän kallas Mylly Matti hän.
Det är en heder för min kvarn,
och mig så känner minsta barn.
Vem utav er, god’ vänner, var
ej Mylly Matti i sin dar?

(Kastar säcken på golvet.) Puh hän dunsar i
golvet. Jag undrade, varför det var så tungt att sjunga .. .
Nu skall jag se efter vår lilla pojkbyting, som Maja
skänkte mig i går afton tili kvarndräng. „Lägg pojken
i korgen och vakta honom noga, så länge jag sover-en
blund", sad’ Maja tili mig. Var inte rädd, sad’ jag;
hän skall få ligga i kvarnen och lära sig bli en ordentlig
mjölnare. (Lutar sig över korgen.) Aha, är du där?
Ja, mig skall man inte försöka lura. (Upptager barnet.)
Himmelselement, en sådan präktig pojke! Och vad hän
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är lik sin pappa! Precis min näsa. Jo på honom kan
man se, att hän är född tili mjölnare. (Det andra barnet
skriker ■ i korgen.) Vad var det? ... A, det var ett
möss; det är förunderligt hur mössen ibland kunna pipa
som små barn. (Barnet skriker ånyo.) Nej, nu var det
något i korgen. (Hän lägger första barnet i korgen
och upptager det andra.) Här är en' tili! Nå, se det
är min pojke, hän är mjölig om nosen. Men vems är
den andra? Hör på, din gynnare, hur har du vaktat
kvarnen i natt? (Första barnet skriker i korgen.) Vad?
Är där ännu en tili? (Hän nedlägger andra barnet och
upptager det första.) Nej, den här var det, som är min
pojke! Skulle jag inte känna .igen mitt eget blod?
(Andra barnet skriker i korgen.) Vad för slag? Är där
ännu en tili? Nu går det för långt. (Bortlägger förstabarnet.) Maja, Maja här regnar pojkar!

(Kajsa mor inträder.)

kajsa mor. Star han och skriker där, så att han
skrämmer ihjäl sin sjuka hustru! Han borde ha annat
att göra, Mylly Matti, när det gäller rikets väl eller ve.

matti. Vad angår mig rikets väl eller ve, när där
ligger åtminstone ett halvt dussin pojkar i korgen? Och
allesammans äro de minä!

kajsa. Han skulle skämmas, Matti, att ta sig ett
glas för mycket så bittida på morgonen. Vet han inte
vad som har hänt?

matti. Jo, det vet jag rätt väl. När jag gick ut
efter rågsäcken, lade jag min egenhändiga pojke i korgen

en pojke, förstår hon? och när jag kommer till-
baka, finner jag där en hei bataljon.

kajsa. Pratar han tok och låter inte sin nasta få
ordet fram, fast man är färdig att spricka av stora ny-
heter? Begriper han inte, att jag kommer från staden
och måste lätta mitt hjärta, om jag också måste ha
kvarnen att stanna? Det är så, ser han, att kungen
har fått en prins, som blev född i går afton.

matti. Bara en? Det var visst något att tala om
för den, som fått korgen full.
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kajsa (vresigt). Det är icke nog med det . . .
matti. Jag tycker, att det kun de förslå.
kajsa. Det är inte nog med att prinsen blev född,

utan så hände ännu därtill, att den milda drottning
Gunilla, som höga och låga i hela riket välsigna, blev
död i natt. (Snyftar.) Aldrig få vi en sådan drottning
mera.

matti. Nå, Gud välsigna henne, det var en bra
fru. När jag sist förde gryn tili slottet, gav hon mig
en dukat och sad’ tili mig: „Du är en ärlig kari, Matti",
sad’ hon (snyftar); „bry di g inte om att människorna
skratta åt dig; det är bättre det, än att Guds änglar
gråta över dig." Och en annan gång sad’ hon tili mig:
„Jag skall komma ihåg dina barn." Tackar så mycket,
ers nåde, sad’ jag, men jag har inga barn. För se, då
visste jag inte, att jag skulle få hela högen på en gång.

kajsa (torkande ögonen med förklädssnibben). Det
är inte nog med det . . .

matti. Förarga mig inte, Kajsa mor! Jag har nog
av den sorten. Vili hon pracka på mig ännu fler?

kajsa. Det är inte nog, säger jag, att prinsen blev
född och att drottningen blev död, utan tili på köpet
hände sig i natt. . . nej, jag ryser riktigt att tala ora det. . .

matti. Gå på bara. Jaså, kungen är också ali
världens väg? Nå, vi få väl en annan kung.

kajsa. Nej, det är något ännu rysligare. Kan hän
tänka det, Matti, att när sköterskan kom in för att ge
dihornet åt barnet, var prinsen försvunnen!

matti. A, necken! . . . Hör, Kajsa, var skall man
i hast få ett halvt dussin dihorn?

kajsa (pratande ’ i en fart). Kant och klart, vaggan
tom, och ett oväsende och ett sökande och ett grasse-
rande, men ingen kunde upptäcka det allra minsta spår,
utom att en kökspiga påstod sig ha sett femton häxor
fara ut genom en skorsten . . .

matti (fundersam). Vänta, låt mig fundera! Kungen
har en pojke för litet, och jag har några pojkar för
mycket. Tänk, om nu en av minä pojkar är kungens
pojke . . . Jag har råd att dela med mig en smul. Vili
hon plocka prinsar ur korgen, så håll tili godo.
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kajsa (i en fart och utan att höra honom). Femton
eller sexton, jag minns inte så noga, men det som är
säkert är, att kungen blev alldeles vit i synen av vrede
och svor vid sitt kungliga skägg, att den, hos vilken
man finner hans stulna prins, honom skall man rådbråka,
hänga, dränka, bränna, skjuta, massakrera . . .

matti (häpen). Nej, håll . . . det var nästan för
strängt. Tänk om karien är oskyldig!

kajsa (i samma fart) . . . spetsa, brännmärka,
halshugga, förgifta, spränga i luften . . .

matti. Håll, håll! . . .
kajsa (hämtar andan). Utom andra förskräckliga

straff. Ja, hän är lycklig hän, Matti, som har sin son
i behåll. (Närmar sig korgen.) Kan man få se den
rara gossen? Sover hän inte här i korgen?

matti (ställer sig förskräckt framför korgen). Här
i korgen? Vad tänker hon på? Jag skulle visst lägga
mitt barn i en mjölkorg!

kajsa (försöker att titta i korgen). Men jag tyckte
precis, att jag hörde ett barn skrika.

matti. Det var märkvärdigt, jaså, hon tyckte det
skrek. Då var det vår grå katt, som har sinä ungar i
korgen. (Ena barnet skriker.)

kajsa (åter vid korgen). Hör —nu skrek det igen!
Vad var det hän pratade nyss om att här skulle ha
kömmit flera barn?

matti (skjuter henne bort). Tvillingar . . . tre eller
fyra stycken . . . Sådant händer ju alla dagar. Men
nu tycker jag Kajsa mor borde skynda tili byn, innan
någon annan hinner berätta de Stora nyheterna.

kajsa. Ja, minsann, det har hän rätt i, Matti.
Hälsa Maja, ajö, ajo, jag skall väl titta in, närjagtittar
ut. (Skyndar sig bort.)

matti (allena, torkande svetten ur pannan). Puh
jag är i litet liv! Låt mig tänka efter; hängas,

rådbråkas, dränkas, brännas . . . och det är bestämt
kungens pojke, som alla de femton häxorna fört mig
på haisen . . . halshuggas, spetsas, sprängas i luften . . .

jag känner ren, hur jag flyger! . . . Hu, jag törs inte
titta i korgen . . .jag törs inte räkna, huru många de
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äro . . . Och vem av dem är mjölnare? Vem av dem
är prins . . . Förgiftas och massakreras! Nej, jag står
inte längre ut . . . jag måste berätta alltsammans för
Maja. (Går ut, i det hän gör en lång omväg kring
korgen.)

(Ett moln far över solen, så att kvarnen blir halv-
mörk. Den svarta anden framträder ur väggen och
närmar sig korgen för att taga barnen. Den vita ängeln
framträder från den motsatta sidan och hindrar honom.)

DEN SVARTA ANDEN.

Vi hindrar du mig? Har jag icke makt
att taga barnen, innan de bli döpta?

DEN VITA ANDEN.

Nej, det är skrivet: Ve den, sora förargar
en utav dessa små. Ty barnen höra
Guds rike tili.

DEN SVARTA.

Så låt oss dela barnen.
Tag du den andra, jag tar kungens son.
Jag raaste hämnas på hans raor Gunilla,
ty hennes böner gjort oss mycken skada.
Se, därför har jag sänt den onda kvinnan
att röva gossen från hans faders hera.

DEN VITA.

Gud har tillåtit det, på det att prinsen
må fostras upp i fattigdom och arbet'
och bli en dag sitt folks välgörare.

DEN SVARTA.

Det skall ej ske, t'y jag skall fresta honom
tili synd och ondska.



55

DEN VITA.

Du har makt därtill.
Men Herren Gud är starkare än du,
och han har sänt mig att beskydda barnet.

DEN SVARTA.

Det kan du aldrig.

DEN VITA.

Svarta ande, vet,
att Gud allsmäktig givit varje barn
en ängel, som osynlig vid dess sida
beständigt varnar, skyddar och bevarar
det lilla barnet både dag och natt.
När barnet är i fara, .när det faller,
då tager ängeln det uti sin famn,
att det ej stöter sig. Och när det hotas
av eld och vatten, se, då blåser ängeln
med himmelsk anddräkt alla lågor bort
och bär den lilla oskadd genom floden.
Och sen när barnet syndar, gråter ängeln
så innerligt, att dessa änglatårar
de droppa ända in i barnets hjärta
och väcka samvetet, som slumrar där.
Det är en röst, som ingen annan hör,
men som beständigt viskar; O, min älskling!
Var ren! Var god! Var sann! Och frukta Gud
och gör det rätta! Synda icke mer!
Och det är ängelns röst. Olycklig den,
som ej den rösten hört i barndomstider;
men lycklig den, som långt i livets strider
förnimmer samma änglastämma än.

DEN SVARTA.

Den rösten har jag aldrig hört. Likväl,
om jag ej vore den jag är, kanhända
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jag ville vara du. Säg mig, vem är du?
Jag aldrig sett dig förr i änglahamn.

DEN VITA.

Ej fråga mer. En mänska var jag nyss.
Guds nåd har klätt mig uti vita kläder,
och alit vad jag förmår är blott att bedja
för alla sorgens varelser på jorden
och under jorden ja, också för dig!

DEN SVARTA.

Nej, längre härdar jag ej ut din blick.
Jag flyr. Men minns, vi båda skola kampa
om detta barn. Låt se, vem av oss båda
skall vinna segern. Blir det jag o hämnd!
Då skall jag fläcka dina vita vingar
med syndens natt. Men om du segrar nu,
så bed för mig, att jag blir vit.som du!

(Svarta anden försvinncr.)

den vita (utstråcker sinä händcr över barnen.)

Gå sök att snärja dem med mörkrets garn!
Jag skall beskydda dessa arma barn!

(Slut på första äventyret.)

Andra äventyret.

T olv år ha förgått sedän första äventyret. Man
ser nu en grön plats framför Mylly Mailis kvarn. En
del av kvarnrännan är synlig, och man hör vattnet brusa.

(Fride sitter och täljer en båt. Lisa har fäst ett
snöre vid en annan liten båt och lutar sig över kvarn-
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rännän för att se båten flyta med strommen.
.

Bakom
Fride står en liten vit ängel och ser på hans arbete. Bakom
Lisa står en annan liten ängel och håller henne sakta i
klädningen, när hon lutar sig över rännän. Man måste
komma ihåg, att änglarna äro osynliga, och barnen veta
icke av att de stå där.)

lisa (sjunger).
(Mel.: „Jag hälsar dig fredliga flagga.")

Mitt skepp far tili Spanien med krikon
och kommer tillbaka med fikon,
och dem skall jag ge åt mitt barn,
min docka, som sover i kvarn.

fride (sjunger).
Jag bygger ett skepp med kanoner
och kulor och krut och patroner,
och ut skall fregatten att slåss
med turkar och vargar och tross.

FRIDE Och LISA.

Och kvarnen han malar och malar,
och vattnet det brusar och skvalar.
Hur muntert, hur roligt lbland
att bygga små båtar vid strand!

fride. Nej, min fregatt blir aldrig bra, innan jag
får mig ett bättre bräde. Om jag vågade lana fars yxa,
som står där vid kvarnväggen . . .

• frides ängel. Rör ej yxan! Far har förbjudit det.
fride (vid sig själv). Det är bäst att jag låter

yxan vara, efter far har förbjudit det.
svarta anden (tittar fram). Tag du yxan! Far

är borta, och ingen ser det.
fride (vid sig själv). Jag kan ju lana yxan helt

litet, så vet far inte av det.
(Han går efter yxan. Hans ängel gråter.)
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fride (återkommer med yxan). Hej bara, nu skall
det bli en stolt fregatti (Hän börjar hugga, men ångrar
sig strax därpå.) Nej . . . det är illa gjort! Om ingen
annan ser det, så ser visst Gud. Jag bär yxan tillbaka
och ber far om förlåtelse.

(Hän bär yxan tillbaka. Svarta anden försvinner.
Frides ängel ser glad ut.)

(Frode inkommer med en sprättbåge i kauden och
en korpfjäder i mössan.)

frode. Hejsan, gossar och flickor. Jag har skjutit
en korp.

lisä. Har du skjutit en korp?
frode. Jaha, en riktig korp. Där borta i björken

hittade jag ett rödstjärtbo med tre ungar nti. Just soin
jag skulle taga boet och ungarna, var det som om någon
gripit mig i armen. Nej, tänkte jag, varför skall du
göra de stackars ungarna illa? Jag klev vackert ned
igen, och då satte sig en korp i trädet för att lura på
ungarna. Aha, din stackare! tänkte jag. Och så sköt
jag honom med pilen i vingen. Pladask, där lag hän
—’ och här har jag rövarns fjäder i mössan. Men
vad gör du där, Lisa? (Hän hoppar upp på kvarn-
rännan.)

lisä. Se bara, hur mitt skepp seglar. Aj, se så
nu far det med strömmen! (Gråter.) Och alla minä

fikon, som skulle komina från Spanien!
frode. Vänta, jag skall taga det åter. Ahå, vad

det far! Men gråt inte, Lisa, jag skall få fatt det ändå.

(Hau lutar sig över rännän. Svarta anden uppsti-
ger hakoni lionoiu, knuffar honom ivättnet ochförsvinner.)

lisä. Voj, hjärtandes, nu föll Frode i vattnet! Fride,
kom hit, Fride! Skynda, ack, rädda Frode!

fride (springer dit). Tag mig i handen, Frode!
Tag mig i handen! Aj, det går inte . . . strömmen
driver honom med sig, och snart driver han ned på
kvarnhjulet . . .



59

lisä. Frode drunknar! Frode drunknar! (Håller
häuderna för ögonen.) Sota, goda Guds ängel, hjälp
Frode ur vattnet!

(Den vita ängeln reser sig hastigt bakom kvarn-
rännan, hitar sig ned och drager Frode ur strömmen.
Sirax därefter försvinner ängeln.)

frode (kliver upp). Gråt inte, Lisa, jag är bara
en smula våt. Men närä var det; jag hörde redan det
stora vattenhjulet brusa och bullra brrr, just närä mitt
huvud. Var det du, Fride, som hjälpte migupp? Tack
skall du ha.

fride. Nej, jag var det inte.
frode. Nå, då var det du, Lisa? Tack skall du

ha. Och här har du åter ditt spanska skepp.
lisä. A, inte var det jag, som hjälpte dig. Guds

ängel var det, fast ingen såg honom. Jag känner alltid,
när en ängel står närä.

frode (eftertänksam). Tror du det, Lisa. Ja, det
är möjligt. Kanske var det den ängeln, som höll min
hand, när jag ville ta fågelungarna. Men nu viii jag
gå och torka minä kläder där inne.

fride och lisä. Vi följa med.
(Barnen gå, och efter dem följa de små änglarna

tysta och glada. Mylly Matti inkommcr med en såck på
ryggen.)

mylly matti. Puh jag tror ryggen börjar på att
bli gammal. Månntro jag kan sjunga ännu med säcken
på nacken? (Sjunger.)

Jag heter Mylly Matti jag,
är mjölnare båd' natt och dag . . .

Nej, det viii inte gå numera (kastar säckcn av sig). Det
är detsamma. Jag har nu två raska pojkar, som snart
skola duga tili mjölnardrängar. Det är nu tolv år sedän
jag fick de vildbasarna, och två år därefter kom vår
lilla beskedliga Lisa tili världen. Gud signe barnen.
Smått har det värit med maten ibland, och inte ha
pojkarna alltid haft goda dagar, men det slarvar ju av.
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Kvarnen hon snurrar sin jämna gång och malar sin kaka
åt mjölnaren med. I dag har jag litet snask åt barnen
(framtager ett band rysskringlor, som lian burit. kring
haisen), och så har jag en spegel åt mor, hennes mössa
brukar sitta lite på sned ibland. (Framtager eyi spegel
och lägger den bredvid kringlorna på säcken.) Jag undrar
vad pojkarna nu må företaga sig. Hå hå, ja, den som
bara visste vem av dem som är prins! Men icke ett
ord töras mor och jag knysta om saken, så länge kung
Froste är så hiskeligt arg. Hängas . . . spetsas . . .
halshuggas! Ja, det vore just vackert. Nej, jag tackar,
Mylly Matti är inte så dum, att han pratar huvudet av
sig. (Går gnolande ut.)

lisä (kommer in). Jag tyckte mig höra fars röst.
(Blir varse säcken.) Nej, vad är det som far hämtat
med sig från byn? Oj, oj, ett helt kringelband! Och
så goda de se ut!

svarta anden (tittarfram). Lisa, tag dig en kringla;
de äro så många. Ingen skall veta det.

lisä (väger kringclbandet i handcn.) Om jag skulle
smaka på bara en endaste liten en?

lisas ängel (viskar bakom henne). Lisa, Lisa, akta
dig, det är synd!

lisä (bortlägger kringlorna). Hör, ängeln säger,
att det är synd. Fy, så dum jag kan vara! Nej, inte
om de vore av klaraste socker. (Tager spcgeln i haiiden.)
Men vad kan det vara? Aj hjärtandes, nej, se på hur
nätt det ser ut! Och här ser jag mig själv i glaset!

svarta anden. Titta, Lisa, vad du är vacker! Du
har så sota små blå ögon, och ditt bruna hår är så nätt
benat, och när du skrattar, så får du två små gropar
i kinderna. En liten röd halsduk borde du ha och
guldringar i öronen, så vore du fin som en hei prinsessa.
Betrakta nu riktigt noga, hur vacker du är, och försök
att luta huvudet litet på sned! Ingen liten flicka är så
vacker som du.

lisä (lutar huvudet på sned och gör grimaser för
spegeln). Si så där skall det vara.

(Lisas ängel gråter.)
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lisa (lyssnar och ser sig undrande omkring). Vem
är det som gråter? . . . Nej . . . nu har jag tänkt något
illa igen! (Ser sig ånyo i spegeln.) A, fy, fy, vad jag
är ful! (Lågger spegeln på säcken och Springer bort.
Svarta anden försvinner.)

lisas ängel. Ja, nu var du ful, Lisa, ty du hade
ett fåfängt och högmodigt hjärta. Men när du är ödmjuk
och blygsam och inte tänker alls på dig själv, då är du
vacker för Gud och människor. (Följer efter Lisa.)

(Maja och Mylly Matti inkomma.)

maja. Välsigne de pojkarna, bara'; prack och be-
kymmer har man från morgon tili kväll. Nu har Frode
plumsat i rännän med sinä spritt nya byxor.

matti. Trät inte nu, Maja, var glad, mitt socker,
så skall du få någonting riktigt rart. (Gömmer spegeln.)
Du kan inte gissa vad jag har bakom ryggen.

maja. Jo, ditt förstånd har du bakom ryggen, gubbe.
Begriper du inte, att pojkarna tili slut skaffa oss grå
hår? Varför skickar du inte kungspojken tillbaka tili
kungen igen?

matti. Pytt! Så brått har jag inte att bli stekt
på ett halster. Gräla inte, Maja lilla! Inte viii du bli
av med pojkarna.

maja. Jo men, säger jag. Jag är så led på att
tvätta deras skjortor och lappa deras tröjor och kamma
deras långa lugg . . . liksom de ändå kunde halla sig
hela och rena en enda Guds dag! Och så skära de
sig i fingret, och så mjöla de ned sig i kvarnen, och
så slåss de med kattor och kråkor! Nej, jag vanne
kungen toge dem båda två . . .

matti. Nå men, käraste Maja! (Håller spegeln
framför henne.) Titta litet, nu är du ful! Men försök
att se glad och beskedlig ut! (Maja skrattar.) Ja, se
nu är du vacker! Men vem kliver där med så långa
steg? A, det är Kajsa mor. Nu har hon åter visst
någon stor och faselig nyhet . . .

kajsa mor (inträdande). God dag, Maja. God dag,
Matti. Har ni hört vad som hänt? En stor nyhet, en
faselig händelse . . .
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matti. Jo, jag kunde just tro det.
maja. God dag, Kajsa. Nå, vad är det som hänt?
kajsa. Det är en hemlighet, ser ni, en faselig hem-

lighet; jag vet inte, om jag törs tala om det för er.
maja. För ali del, Kajsa, berätta oss vad det är!
matti. Gå på bara, gå på, för annars spricker hon!
kajsa. Skäms litet, mjölnarejag kan tiga, och jag

kan tala, alit som det faller sig. Kår jag för att Tattar
Dara blivit bängd nu i dag på morgonen.

maja och matti. Nej, vad säger ni?
kajsa (viktigt). Jo, ackurat så är det. Hon hade

stulit en stekt höna ur kungens eget kök, och så blev
hon knipen på bar gärning. Men det är inte nog med det.

matti. Nej, det kunde jag tro.
kajsa. Hon hade väl stulit mera än så.
maja. Det riktigt ryser i mig. Vidare, vidare!
kajsa. Jo, innan hon blev hängd, så bekände hon,

att det var hon, som för tolv år sedän stal den lille
prinsen, ni minns . . .

(Matti och Maja se häpna på varandra.)

kajsa (fortfar). Och att hon fört honom bort,
Gud vet tili vilket eländigt ställe, bland tiggare, rövare,
pack och skojare.

matti (ond). Hon skulle skämmas, den gamla tjuv-
rackan!

maja (orolig). Kanske hon glömt, vart hon förde
honom. Det var visst långt härifrån?

kajsa. Rakt åt Hälsingland. Men nu sägs det,
att kungen och prinsessan och marskalk Dagobert ha
ridit ut för att söka rätt på prinsen. Jo, det blir.ett
vackert väsende. Kungen skall vara alldeles fyrkantig
i ansiktet både av vrede och glädje. Jag undrar vad
den får, som gömt prinsen hos sig. Vad tror ni han
får, Matti?

matti. Vad jag tror? Jo nå ja det förstås
jag tror, att ni är en slabbertaska, Kajsa mor.

kajsa. Slabber och slabber, han slabbrar, mjölnare,
natt och dag, men jag knyser inte Guds skapade ord.
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Hans trut rinner som säden ur tratten, men se, jag
tiger med vad jag hör, och förr skall hän doppa mig
sju resor i kvarnrännan, innan hän får veta allt vad
jag vet. Hör på, huru gamla vid pass äro edra gossar
nu för tiden?

matti. Minä gossar? A, de ä’ inte gamla alls.
kajsa. Vad för slag?
matti. Jag menar, att de äro helt små . . . hara

pysslingar.
kajsa. Men jag vill minnas, att det var just den

tiden .
. .

maja (ser utåt vägen). Nej, se vad klockarmor har
bråttom tili byn i dag. Det är visst för att hinna först
med den stora nyheten.

kajsa. Det är besynnerligt vad somliga människor
äro begivna på att skvallra om allt vad de höra. Nej,
man skall kunna tiga som ett ullnystan, det är min vana,
och om jag inte måste så angeläget tili byn för att få
litet rött tili inslag i väven, så skulle klockarmor gärna
få prata sju stugor fulla. Ajö med er, gott folk. (I det
hon går.) Ja, vad människor kunna gå och raha och
fralla omkring i byarna . . .

maja. Se så, Matti, nu är ingen tid att förlora.
Gossarna måste på ögonblicket skickas tili skogen, så
att inte kungen får se dem.

matti. Men, sota mitt socker, jag tyckte du nyss
ville bli av med dem båda två.

maja. Du tycker och tycker. Skulle jag mistä
minä käraste barn!

mätti. Men kara Maja, de göra dig så mycket
besvär . . . att lappa deras' tröjor och kamma deras
lugg . . . och så plumsa de med sinä nya byxor i kvarn-
rännan . . .

maja. Star du och pratar! Vet du, Matti, det faller
mig någöt in. Det är bäst att vi stoppa dem i var sin
säck, och så bära vi dem tili skogen, att ingen får
se dem.

matti. Hå menar du det? Men se här komma
de. (Fride och Frode komma.) Raska, präktiga pojkar,
båda två.
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maja (omfamnar gossarna). Minä rara, snälla, ståt-
liga gossar! Min glädje på jorden! Plumsa i vattnet
varenda dag! Mjöla ner er i kvarnen! Gå snett på
stövlarna bäst ni har lust! Aldrig mer skall jag träta
på er.

matti (håller spe.geln för Maja). Titta litet, nu är
du vacker igen! Men vänta, nu skall jag ställa poj-
karna en smula på prov. Säg mig, vem av er har lust
att bli prins? (Gossarna tiga och se förundrade ut.)
Jaså. Ingen svarar. Nå, vem av er har lust att bli
mjölnardräng?

BÅDA GOSSARNA. Jag.
matti. Ser man på. Mjölnare bli de båda två.

Liksom alla här i världen skulle duga att sköta en kvarn!
haja. Se så, gossar, kom nu tili kvarnen, så få ni

göra en underlig resa.
matti. Och tili vägkost få ni ett helt kririgelband.

(Alla gå tili kvarnen. Marskalk Dagobert inkommer
och ser sig noga omkring.)

dagobert. Här är en kvarn. Det måste vara den-
sannna, som Tattar Dara beskrev. Vilket förunderligt
öde, om vi här skulle upptäcka .vår förlorade prins!
Och den stackars gainla kungen, vilken glädje för honom
på gamla dagar! Jag viii vänta en stund; han måste
snart vara här. Tyst .

... där kommer någon från
kvarnen.

(Mylly Matti och Maja komma in. Vardera bär på
ryggen en tung säek.)

matti. Det var en riktig turk att vara tung på
ryggen.

maja. Min börda är lätt. Jag bär ju mitt barn.
dagobert. God dag, gott folk. Kan ni säga, om

Mylly Matti och hans hustru Maja bo här i kvarnen?
matti. Jo, men de äro inte hemma nu, de halla

på att föra ett par lass tili skogen. .
dagobert. Jaså. Det är en tung säck du bär, kara

far. Vad kan det vara i den?
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matti. En gris, kara herre. Ser ni inte, hur han
sparkar i säcken? Kanske ni viii hjälpa mig att bära
honom ett stycke?

dagobert. Nej, tack skall du ha. Hör du, den
där Mylly Matti, han lär vara si så där litet dum, säger
folket.

matti. Hå, säger folket verkligen det? Då skall
jag också säga herrn något.

dagobert. Nå, vad då?
matti (i det han går). Jo, Mylly Matti är inte sådum, som han ser ut. (Matti och Maja gå bort med

säckarna.)

(Slut på andra äventyret.)

Tredje äventyret.

En stor skog. Mylly Matti och Maja ha nedlagtsäckarna och upplösa banden.
matti (sjanger).

(Mel.: „Nu tror jag det kan vara tid.")

Det var den varsta gris, håhå,
jag nånsin bar i säcken.
Han sparkade min rygg helt blå
och var så tung som näcken.

MAJA.

Han vägs ej upp med gods och gull,
han är för god för kungen.

BÅDA.

Ej för en säck med pengar full
så sälja vi den ungen.

* 5
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MATTI.

Ett sådant mjöl har ej minsann
uti min kvarn jag malat,
ty av den degen gräddar man
en prins, förrn tuppen galat.

MAJA.

Det vore gott för mången mor
med så'na säckar fulla.

BÅDA.

Att knåda tili en deg så stor
och baka, baka bulla.

(Fride och Frode krypa ur säckarnä, alldeles vita
av mjöl.)

fride (rnskar sig). Varför ha far och mor stoppat
oss i säcken och burit oss hit i den stora skogen?

frode. Ja, och varför viii inte mor, att kungen får
se oss?

matti. Det var en fråga! För det att en av er
är ett kungabarn, må jag veta.

frode. Vad säger far? Är en av oss ett kunga-
barn?

maja. Ä, liknelsevis. Alla guldgrisar äro kunga-
barn. Nu bli ni här i skogen tili kvällen. Lisa skall
bära mat tili er. Det skadar inte, att ni plocka litet
blåbär tili gröt. (Går).

matti. Hallen er raska, pojkar! Vad sen, om en
av er är ett kungabarn? Mjölnardrängar bli ni ändå,
och så gott kan det vara. (Går.)

frode. Jag liksom känner på mig, att jag skulle
duga tili kung. Jag skulle slå ihjäl alla rövare och elaka
människor, men åt de goda skulle jag skänka alit vad
jag äger.

fride. Det vore inte dumt att vara kung. Då
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skulle jag äta gröt tili inorgon, middag och kväll och
breda så rysligt med smör på smörgåsen. (Svarta anden
stiger fram bakom gossarna.)

frode. Om en av oss är kungabarn, så är det jag,
ty jag är starkare.

fride. Pytt också! Jag kan katekesen bättre än
du. Det är jag, som är kungabarn.

frode. Du, din stackare, törs inte brottas med mig.
fride. Och du, din stackare, törs inte läsa i kapp

med mig. (Frides och Frodes änglar homma fram.)
frode. Vet du, Fride, det är dumt att träta här i

den Stora skogen. De höga träden se så underligt på
oss. Gärna för mig får du vara kungabarn.

fride. När jag rätt tänker efter, så passar du bättre
tili kung än jag. (Svarta anden försvinner.)

frode. Låt oss nu plocka blåbär, så ha vi något
att göra. (De plocka.) Nej se, vem kommer där borta
i skogen?

fride. En flicka är det. Och så grann hon är!
Hon Springer undan för någon.

frode. Fride, Fride, ser du inte något där bakom
granarna? Är det en häst?

fride. Nej, det är en björn. Flickan Springer undan
björnen. Hän förföljer henne . . . Kom, Frode, låt oss
springa, hän kommer hitåt! (Snövits ängel inkommer
och vinkar Frode.)

frode. Skulle vi lämna den stackars flickan i björ-
nens klor? Vänta, skall du få se! (Hän följer Snövits
ängel, som Springer ut.)

fride (ensam). Frode, är du tokig? Att slåss med
en björn! Se bara, hur hän tar en lång stake och går
emot björnen! ... Nu ställer sig björnen på bakföt-
terna . . . Nu slår Frode honom med staken. Hu, hur
illa björnen grinar! Hör, hur hän brummar! (Man hör
björnen brumma.) Nu äter hän upp Frode . . . Hjälp,
det är rysligt! Nej . . . nu tar björnen tili fötter. Frode
jagar bort honom . . . Och nu leder hän hit den stackars
flickan. (Frode inkommer och leder prinsessan Snövit.)

frode. Var inte rädd mera! Nog grinade hän
styggt, men hän tog ändå tili harpasset.
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snövit (mycket förnämt). Tack skall du ha, tiggar-
gosse. Men kom inte närä min fina klädning; du är
så mjölig. (Svarta anden stigerfram. De små änglarna
stå bakom.)

frode. Kantänka, om du blir litet mjölig! Tror
du, att björnen frågat efter din fina klädning?

snövit. Understår du dig, tiggarpojke, att kalla
mig du? Vet du, vem jag är?

frode. Jag menar du är en liten flicka, som nyss
höll på att bli uppäten av en, som du inte var du med,
så mycket jag vet.

snövit. Vet du inte, näsvisa gosse, att jag är prin-
sessan Snövit? Jag red med min pappa, kung Froste,
här förbi skogen och steg av för att plocka litet bär,
och då kom björnen emot mig. Men se här kommer
min pappa. (Kung Froste inkommer.)

kungen. Det var för väl att jag fann dig, min
stackars flicka. Jag såg en förskräcklig björn lunka
bort icke långt härifrån. Men vad ser jag? Är det
mjölråttor, som du här är i sällskap med?

snövit. Min nådiga pappa, den otäcka pojken
understår sig att kalla mig du.

frode. Ja, herre kung, det understår jag mig göra.
kungen. Pojke, hav respekt för prinsessan!
fride. Fy, skäm ut dig, prinsessa! Att du bryr

dig om sådant, när hän räddat ditt liv! Ja, herr kung,
det var Frode, som schasade björnen tili skogs.

kungen. Blygs du inte, Snövit, att så belöna den
raska gossen? Gå genast och kyss honom!

snövit (gråtande). Hän är så mjölig!
kungen. Om hän vore mjöligare än en ogräddad

limpa, så måste du kyssa honom. (Snövit kysser Frode
med en grimas. Frode skrattar och ruskar mjöl på henne.)
Hör på, gosse, du ser klok ut. Känner du en enfaldig
kari, sora heter Mylly Matti?

frode. Det är vår far, herr kung, och herr kungen
skall ha respekt för vår far.

kungen (för sig). Himmel, är det möjligt? Skulle
en av dessa gossar vara . . .? Ja, det slår in. (Högt.)
Varför gå ni så allena i skogen?
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fride. Jo, det är så, att . . . det är så, att herr
kungen skulle inte få se oss, sad' mor.

kungen (omfamnar dem). Kommen i min famn,
minä kara gossar! Vad jag är lycklig att ha funnit er!
En av er är min son.

fride (förlägen). Men vi mjöla ner herr kungens
rock.

kungen. O, vad jag är lycklig! Hela mitt rike
skall fröjda sig över min lycka. Men vilken av er är
prinsen?

svarta anoen (tili Fride). Säg att det är du!
fride. Jag vet inte, men jag tycker ibland vid

mig själv, att det liksom är jag.
svarta anden (tili Frode). Säg att det är du!
frode. Herr kungen kan tro mig, att nog är det . . .

(Flan avbryter sig själv. Frides och Frodes änglargråta.)
kungen. Är det du, som är prinsen?
frode. Nej, nej, det är Fride. Herr kungen kan

tro mig. Fride är prinsen.
fride. Nej, Frode är det. Frode är prinsen. (Ång-

larna småle.)
kungen (för sig). Jag vill försöka att ställa dem på

ett prov. (Högt.) Minä kära gossar, jag skall säga er,
det är ingen lycka att vara prins. Den Stora draken i
Mesopotamien måste varje år uppsluka en prins, och i
år har lotten {allit på vårt land. Det är ledsamt att jag
måste skicka min son åt draken.

svarta anden (tili Fride). Stå på dig och säg ännu,
att Frode är prinsen! (Tili Frode.) Det är rätt, säg
att Fride är kungens son!

fride och frode (på ai gång). Herre kung, det är
jag, som är prinsen!

fröde. Det är jag, som skall skickas åt draken.
Fride är bestämt ej mer än en mjölnardräng.

fride (gråter). Tro honom inte, herr kung! Det
är jag, som blir drakens mat. Frode är mjölnare; herr
kungen ser, hur mjölig han är. (Ånglarna klappa i sinä
små händer.)

kungen. Bra, minä gossar! Ni ha båda bestått
provet. Men vem i alla' dagar är den verkliga prinsen?
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snövit. Sota pappa, jag är så hungrig. Låt duka
åt mig ett fat plättar med åkerbärssylt!

lisä (inkommer sjungande och bär en korg).

I skogen är det nog så bra
att plocka bär på tuvorna,
och bland de höga granarna
är jag så hjärtligt glad.
Den vackra fågeln stämmer opp
sin visa uti björkens topp
och sjunger hi och hej och hopp
för löv och gröna blad.

lisä. Ingen nöd, gossar, nu få ni mat. Mor skickar
korgen åt er, och nu skall det smaka.

frode. Nig vackert, Lisa! Här är kungen, och här
är prinsessan Snövit. (Lisa niger djupt.) Är prinsessan
hungrig, så håll tili godo.

snövit (öppnar korgen). Fy! Vem kan äta potatis
och sait strömming!

(Under det följande börjar Snövit äta, först gri-
nande, sedän med god aptit.)

kungen (tili Lisa). Kan du säga mig, min lilla flicka,
vilken av gossarna är prins och vilken är mjölnare?

lisä. Nej, vad säger kungen? En prins! Nå, är
det inte Fride, så är det Frode, och är det inte Frode,
så är det Fride.

kungen. Lika klok blev jag på det. Men se här
kommer Dagobert. Och vem för han med sig?

lisä. Det är far och mor, skall kungen veta.

(Dagobert inkommer, ledande Mylly Matti och Maja,
soin se mycket häpna ut.)

dagobert. Här, ers majestät, hämtar jag de båda
förbrytarna. Det är nu bevisat, att Mylly Matti och
Maja begått högförräderi, efter det de i tolv år ha dolt
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den kungliga prinsen, fastän hela riket sökte honom.
Intet straff är nog strängt för dem.

fride, frode och lisa. Sota herr kung, gör inte
far och mor något illa!

kungen. Stilla! Säg, Mylly Matti, varför har du
inte låtit mig veta, att Tattar Dara förde min son tili dig?

matti. Hängas, spetsas, brännas, halshuggas, sprän-
gas i luften! Ja, ja, nådig kung, Kajsa mor berättade
allt som det var, att så skulle den straffas, som gömde
prinsen hos sig.

kungen. Ack, din ärkenarr, begrep du då inte, att
den, som dolde prinsen, förtjänat straff, näen den, som
förde honom tili mig, skulle få. stor belöning?

matti. Aha, jo nu begriper jag det. Men den
gången blev jag lurad.

maja. Det var inte första gången, herr kung. Alltid
blir Matti, stackare, lurad. Nådig herr kung, var så god
och skona hans liv.

matti. Aj, aj, jag känner redan repet om haisen.
kungen. Men se nu blev du återigen lurad, Matti,

ty jag benådar dig, jag benådar er båda. Ni ha upp-
fostrat min son. Jag hoppas hän blivit en bra gosse.

matti. Jo, det är säkert, må kungen tro. Se, här
står hän. Men hör på, gossar, vilken av er var det
nu, som var prins?

båda gossarna. Jag.
matti. Skäms litet! Nyss ville ni båda bli mjölnare.
frode. Vet inte far, att prinsen skall bli uppäten

av en drake i Mesopotamien? Därför är det så, ser
far, att nog är jag kungens son.

maja. Vad säger du, barn? Uppäten av en drake!
(Ställer sig framför gossarna med armarna i sidan.)
Här finns ingen prins, och här kommer ingen att upp-
ätas av drakar. Det skall jag säga kungen, kom inte
hit, ty den som rör minä barn, den klöser jag ögonen
ur. Har man hört på dess make! Uppätas av drakar!
Nej, se det bli vi två om. Stå på dig, Matti! (Fride
kryper rädd bakom Maja.)

matti (kryper också hakoni Maja). Jaha, det bli
vi två om.
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svarta anden (sakta tili Frode). Vet du inte, att
draken sprutar eld och har tänder, vassa som sylar?
Tänk hur han skall bita dig! Fride, den rädda stackarn,
är lagom att ätas upp. Då tager kungen dig, och du
blir kung och får guldkrona på huvudet ocb värja vid
sidan och en ståtlig häst att rida på. (Frode tvekar och
drager sig bakom Maja.)

kungen. Dagobert, låt oss taga båda gossarna,
efter vi ej kunna skilja den rätta.

maja (visar naglarna). Försök bara!
matti (bakom Majas rygg)- Ja, försök bara!
lisas ängel (tili Lisa). Kommer du ihåg vad du

drömt?
lisä. Vet kungen, nu minns jag, att jag drömde

något, när jag var liten. Jag drömde, att Frode hade
ett märke i vänstra orat, och för det market skulle han
en gång bli en hög herre.

dagobert. Ers majestät! Nu minns jag, att Tattar
Dara omtalade, att hon knipit prinsen i orat.

kungen. Du har rätt. Låt oss se. Kom hit, Frode,
och visa ditt öra!

svarta anden (sakta). Gå inte, Frode; de äta upp
dig. En mygga har bitit Fride i orat; säg att det är han!

vita ängeln (på avstånd). Gå, Frode!
lisä. Hör du inte, Frode, att en ängel befaller dig

gå? (Frode gårfram. Kungen ser på hans öra.)
kungen. Frode, kom i minä armar! Du är min

son, min förlorade prins!' Matti jag utnämner dig
här på stället tili hovmjölnare.

maja. Nej, säger Jag, och nej och nej och nej,
ända in i det bittersta! Frode får ej bli uppäten. Skäms
inte kungen att låta äta upp minä barn?

matti (bakom Maja). Hovmjölnare! Jo, jo, men
skäms inte Dagobert att äta upp vara barn! Se här
kommer Kajsa mor. Nå, nu få vi åter höra någon för-
skräcklig hyhet.

kajsa mor (inkommer med fart). Ha ni hört en
så stor och förskräcklig nyhet? Vad tycks, att den stora
draken i Mesopotamien värit så hungrig, att han ätit
upp sig själv!
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kungen. Vad är det ni pratar? Det är redan länge
sedän hän blev dödad av riddar Sankt Göran.

kajsa mor (niger fasligt djupt). Ahå i alla dagar,
det är ju herr kungen själv!

matti. Det var för väl, att någon annan också blev
lurad. Håll tili godo, Kajsa mor!

kajsa. Nå, det är-ju just detjag säger. Var kristen
människa må väl veta, att riddar Sankt Göran blev
dödad av draken.

maja. Men då kan ju inte draken äta upp våra barn.
kungen. Nej, Maja, det var bara ett prov.
maja. Nå, så tag honom, herr kung! Det är visst

och sant, att hän har ett märke i orat. Frode, min
kära gosse, nu kommer du tili stor ära, men där borta
i kvarnen finnes en, som ändå skall gråta av saknad.
Kom ännu en gång h min famn!

svarta anden (tili Frode). Passar det sig för dig,
som är en prins, att omfamna den där mjölnarkäringen?

frode (omfamnar Maja och Matti). Aldrig, aldrig
skall jag glömma, hur goda ni värit mot mig.

snövit (niger förnämt). Nu äro vi båda kungliga.
Nu har du lov att kalla mig du.

kungen. Högmodiga flicka, vet du, vem du är?
Jo, du är Tattar Daras barn, som jag låtit uppfostra i
mitt slott.

svarta anden (tili Frode). Nu kan du hämnas på
den högfärdiga tattarungen. Minns hur hon föraktade
dig, som räddade hennes liv.

vita ängeln (på avstånd). Förlåt henne, Frode!
lisä. Hör du! Ängeln befaller dig att förlåta henne.
frode (räcker Snövit handen). Kära Snövit, låt oss

inte mera träta, efter vi nu äntligen hiivit du med var-
andra! Och du, Fride, du skall alltid vara min bästa
kamrat. Och du, Lisa, du skall vara min synliga ängel
på jorden. Alltid var det du, som förr än vi andra
hörde änglarnas röst i vårt hjärta. Du är lycklig du,
Lisa. Minns du, hur mor en gång läste för oss: Dc
renhjärtade skola se Gud.

kungen. Kom, nu skola vi alla gå tili mitt kung-
liga slott, och där och i hela riket skall firas en stor
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glädjefest. Jag har återfått min son! Det är den första
glada dag jag upplevat, allt sedän jag förlorade min
ädla och goda drottning Gunilla, som jag aldrig skall
glorama.

lisä (lyssnar). Tyst, vänta! Änglarna stiga fram
bakom oss . . . Hu där är också den svarta anden!
Men hän är inte elak mer . . . Hän böjer knä . . . Hän
gråter . . . Hör! Nu talar hän . . . (Under dessa ord
stiger den Stora vita ängeln bakom dem på en kiille i
skogen och de. små änglarna stå där två på var sida.
Svarta anden framträder tili vänster vid kulien och
böjer knä.)

SVARTA ANDEN (tili dett Vita.)

Nu har du segrat. Jag är övervunnen,
och kungasonen hör ditt rike tili.
Jag frestat honom. Trogen blev han funnen,
och dig, raen icke mig, han lyda viii.
Du vita ängel, se jag böjer nu
mitt knä för dig! O, gör mig vit som du!

VITA ÄNGELN.

Du svarta ande, bed i natt och våda!
Men ej för mig ditt knä du böja får.
Böj det för Honom, som oss skapat båda,
fast en i ljus och en i mörker går!
Stark i sin nåd, så visst som jag är svag,
Han ensam kan förvandla natt tili dag.

SVARTA ANDEN.

Hav tack för trösten. Ja, så viii jag göra,
du goda ängel, såsom du mig sagt,
och Gud allsmäktig skall min ånger höra,
Han skall förvandla mig med bönens makt.
Men förr än vi för länge skiljas här,
du vita ängel, säg mig vem du är!
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VITA ÄNGELN.

Jag är en ängel, som i världens villa
Gud sänt att skydda kungasonens Stig.
Hän är mitt barn, jag är hans mor Gunilla,
och därför Gud förtrott hans vård åt mig.
Osynlig skall jag vid hans sida gå,
och när hän kämpät ut på jorden, då
skall i min modersfamn jag honom stilla
på änglavingar lyfta tili det blå.

lisä (lyssnande). Nu sluta änglarna att tala. Men
om vi nu sjunga, skola de svara oss.

Sangen om änglarnas makt.
(Mel.: „Glädjens blomster.")

1.
Blomstra, blomstra som vårens ros uti soi och ljus!
Grönska, grönska som vintergran uti stormens brus!

Ty där högt i vår Faders hus
vakar en ängels öga.

Hör du ej hans ljuva röst, som viskar från det höga?

Änglarna svara:
Hör du ej vår ljuva röst, som viskar från det höga?

2.
Kom, Guds ängel! O, kom tili oss, du vårt hjärtas vän!
Långt i dimman av världens natt hör din röst jag än.

Lär oss blomstra för himmelen!
Kom, kom intill vår sida!

Lär oss att för evigt liv och dygd och sanning strida!

Änglarna svara:
Ack, så lär för evigt liv och dygd och sanning strida!

(Slut på tredje och sista äventyret.)
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Axel och Stina.

Första samtalet.
Stinas examen i matematiska geografin.

axel (gäspande vid boken). Burr urr spinn-
rocken surrar, regnet plaskar från takrännorna, mörkret
ser in genom fönsterrutorna, och mamma och pappa
äro borta ännu. Kvällen är så lång; vad skall jag roa
mig med? Jag vet vad jag vill göra. Jag slår ihop
minä böcker, burrar upp håret för att se lärd ut och
examinerar Stina i matematiska geografin. Någonting
måste man göra med sin lärdom här i världen. Hör
på, Stina, kan du säga mig: varav komma dag och natt?

stina (vid spinnrocken). Därav att solen går upp
och ned.

axel. Kära du, det ser bara så ut. Inte går solen
alls; det är jorden, som går.

stina. Vad är det hän säger? Jag må väl se med
minä egna ögon, att solen går.

axel. Pytt också! Hur stor tror du att solen är?
stina. Jag menar hon kan vara vid pass som en

duktig smörbj^tta.
axel. Ahå! Hon är mycket större än hela jorden.
stina. Vem har sagtAxel det? Har hän värit i solen?
axel. Nej, jag har läst det i böcker. Hur tror

du att jorden ser ut?
stina. Hon är rund.
axel. Det är rätt. Är hon rund som en pann-

kaka eller rund som ett klot?
stina. Som en parmkaka.
axel. Nu högg du i sten. Hon är rund som ett

klot. •

stina. Jo, det skall han inbilla mig! Det har
någon skälm satt i honom.

axel. Kara Stina, var inte enfaldig. Du har ju
hört, att man kan segla kring jorden. Och på andra
sidan, rätt under vara fötter, bo människor liksom vi.
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STINA. Voj, voj, då skulle de ju stå med huvudet
nedåt och falla bort.

axel. De falla inte ändå, ser du, för att tyngd-
lagen drager dem mot jordens medelpunkt.

o
STINA. Nå, försök att gå med fötterna mot taket,

så få vi se, vart det drager honom.
axel. Ja, det är skillnad, förstår du. Och för att

jorden är rund, så rullar hon kring sin axel. Därav
komina dag och natt.

stina. Jaså, att jorden rullar kring Axel? Det är
ej under, att Axel blir yr i huvudet. Skulle jag känna
jorden röras under minä fötter, så bleve jag sjösjuk.

axel. Du märker det inte, för att jorden är så
stor emot dig. Muru långt tror du det är tili månen?

stina. Ibland längre och ibland kortare. När hän
är lägst vid skogsbrynet, kan man nästan få tag i honom
med ett lagom brödspett.

axel. Aldrig hade jag trott, att du skulle vara så
dum, Stina. Det är 38,000 mil från jorden tili månen.

stina. Jaså, det var en hei hop. Vad är det för
en lantmätare, som räknat ut det?

axel. Det ha de lärda gjort. Jag skulle väl också
kunna göra det, om jag hade en större griffeltavla.

stina. Axel är visst mycket lärd. Jag faller i
största förundran över hans lärdom.

axel. Ja, ser du, Stina, när man laser mycket, så
blir man klokare än andra människor. Då säger man
ej sådana dumheter, som att jorden är en pannkaka.

stina. Jag tänker Axel vore ej så missnöjd med
det, om där vore socker på och hän hade en riktigt
duktig bordskniv.

axel. Sådant där kan du prata, för att du är så
enfaldig. Jag kan när som helst sätta dig i pumpen,
men det kan du ej göra med mig.

stina. Menar hän? Jag måste väl tro honom,
efter hän själv säger det. Kan hän säga mig, hur långt
det är tili närmaste sockenkyrka?

axel. Ja, ser du, Stina, om jag värit där, skulle
jag säga det precis. Jag tänker det är tre eller fyra
mil.



78

stina. Nu högg han i sten. Det är bara en halv
mii, när inan går över skogen.

axel. Det är ingen konst, när man vet det förut.
Det vore bättre, att du hämtade mig en smörgås, Stina.

stina. Vänta litet. Varav består en smörgås?
axel. Av smör och bröd.
stina. Varav göres smöret?
axel. Man kärnar det av grädde.
stina. Hur får man grädden?
axel. Av mjölk i filbunken.
stina. På vad sätt?
axel. På vad sätt? Det blir fil av mjölken.
stina. Ja visst. Men hur går det tili?
axel. På det sättet, att mjölken blir fil.
stina. Ja, ja, men hur går det tili?
axel. Hur det går tili?
stina. Ja, säg mig det!
axel. Det blir fil av mjölken.
stina. Si så där, nu köm han i pumpen för det,

som han ser alla dagar. Han vet, hur solen och månen
se ut, men han vet ej, att det feta i mjölken stiger
uppåt, efter det är lättare, och ystar tillsamman på ytan.

axel. Kara du, det där är småsaker.
stina. Nå, säg mig, varav får man bröd? Det,

tror jag, är ingen småsak.
axel. Man bakar det av mjöl.
stina. Varav får man mjöl?
axel. Av säd, som males i kvarnen.
stina. Huru får man säd?
axel. Den växer på åkern.
stina. Berätta hur man gör med säden!
axel. Man mal den tili mjöl.
stina. Det har han redan sagt. Men hur gör man

med säden på åkern?
axel. Den växer och så tar man den.
stina. Är det alit?
axel. Och så mal man den, och så bakar man den.
stina. Axel gör slingerbultar. Alit det där har

han redan sagt. Vad är det vidare att göra med säden?
axel. Vidare? Så äter man den tili smörgås.
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stina. Se, nu råkade han fast för andra gången.
Han vet inte, att man göder och plöjer åkern, sår säden,
bärgar den, när den är mogen, torkar den i skylarna
och tröskar den på logen. Jag skall säga Axel en
sak: om alit det där vore ogjort, så skulle Axel aldrig
i denna världen mumsa på någon smörgås.

axel. Det där är nu rakt ingen konst att veta.
Det vet ju var bondpojke.

stina. Ja, men Axel, som värit tili månen, vet ej
hur hans smörgås är skapad. Vad duger hela hans
lärdom tili, om han ej har något att äta?

axel. Nog får jag mat för pengar.
stina. Inte kan Axel äta pengarna. Någon måste

också förstå att göra bröd. Och efter intet förstånd
räcker tili att förstå allting, så får var och en vara glad
att begripa något, om också annat finnes, som han inte
förstår.

axel. Och du tror, att man ingenting lär ur böcker!
stina. Vasserra, visst lär man. Somliga lära ur

böcker, och andra lära av livet. Ingendera konsten är
att förakta, och ingendera har rätt att högfärdigt se ned
på den andra.

axel. Men, kara Stina . . .
stina. Se så, nu hör jagpappa och mamma komma.

Andra samtalet.
Europas karta.

Axel och Stina sitta åter en afton i kökskammaren.
Axel har siulat sinä läxor och är rådlös med sin tid.
Stina härvar garn.

axel. Kan du säga mig, Stina, vad jag har fram-
för mig på bordet?

stina. Nog ser jag, att in te är det en tavia, och
inte är det en bok, men det är fullt med streck, och
där står något tryckt. Skall det föreställa ett hus?

axel. Vad? Vet du inte, att det är en karta?
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stina. En karta? Vad är det?
axel. Det skall jag säga dig. På en karta ritar

man världsdelar och länder och hav och strömmar och
sjöar och berg. Ser du, här är ett stort hav, som kallas
Atlantiska oceanen.

stina. Skall det vara ett hav? Det är ju inte
blått en gång, och jag ser inga skepp och inga vågor.
Inte lär det havet vara stort, som ryms på ett så litet
papper. Där syns inte en båt en gång, långt mindre
ett stort skepp.

axel. Jo, lita på det. Här är Europa. Vet du
vad Europa är?

stina. Trollet må veta det. Nog kan jag röpa,
när korna gå vilse i skogen, men europa det kan jag
då inte alls.

axel. Hör nu beskedligt på vad jag .säger dig.
Nu är jag din magister. Var lydig och flitig, mitt lilla
barn, så lär du dig och blir klok.

stina. Nå, europa nu, så hör jag på.
axel. Ja, ser du, Europa är en världsdel, och här

kommer man genom Gibraltar sund in i Medelhavet;
där får man sait. Och här kommer man genom Dar-
danellerria och Bosporen in i Svarta havet . . .

stina. Jag tycker det är vitt.
axel. Här är Krim, och här är Turkiet . . .

stina. Nej se, bor turken där? Hän har ett fase-
ligt litet land. Därför vill hän väl ha mera land av de
kristna. Nog känner jag turkiskt garn och turkiska
bönor.

axel. Det landet är inte så litet, som det ser ut.
Nu ha vi kömmit i påsen, nu siippa vi ej längre sjö-
vägen. Därför tror jag vi fara landvägen tillbaka. Här
komma vi in uti Ungern och sedän i Osterrike. Här
är Grekland, där växa korinter, och här är Italien; där
plockar man apelsiner, liksom man här plockar rönn-
bär. Här är Schweiz, och här är Tyskland . . .

stina. Jaså, Tyskland? Där får man tysk såpa
och tyska äpplen.

axel. Ja, och mycket annat, kära Stina. Här är
Frankrike

.

. .
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stina. Vad säger Axel, är det Frankrike? Där
får man franskt vin och franskt bröd och fransk konfekt
och franska skorpor. Tycker Axel om franska skorpor?

axel. Ja, att doppa i kaffe. Här är Spanien. Där
får man russin och krakmandel . . .

stina. Och spansk humle och spansk peppar och
spanska rör och spanska flugor och spanska får. Man
får mycket rara saker i Spanien.

axel. Nu tänker jag vi bege oss tili sjöss igen.
Rätt som det är, så komma vi tili England. Är du
rädd för engelsmännen, Stina?

stina. Rädd är jag just inte, men det är besyn-
nerligt, att de gå i röda byxor. Från deras land får
man också mycket gott. Kaffe och socker . . .

axel. Nej, min gumma lilla, kaffe och socker får
man från Amerika, som ligger bortom det stora havet;
men somliga taga det från England, dit det föres med
skepp. I England får man . . .

stina. Vänta, låt mig säga. I England får man
engelskt garn, engelska strumpor, engelska synålar, en-
gelskt sait och engelska sjukan. Den tackar man just
ej mycket för.

axel. Jag vet inte rätt, hur det är med engelska
sjukan. Hon talas ej om i min geografi. Nu segla vi
genom kanalen. Här tili höger ha vi Belgien och sedän
Holland.

stina. Där får man holländskt lärft.
axel. Ja, och holländska dukater och hölländsk

ost. Där borta se vi Skottland och Irland och ännu
längre bort Island.

stina. Jag drack islandsmossa en hei sommar, när
jag hade ont i bröstet.

axel. Nu komma vi in i Nordsjön; där fångar
man lutfisk.

stina. Vad säger Axel? Nå, nu högg Axel med
blanka yxan i sten, så magister han är. Lutfisk heter
ali torkad fisk, som man lägger i lut, och det kan vara
både torsk och långor och andra sorter, tili och med
gäddor. Axel är mig en lutfisk.

axel. Jag får säga dig, Stina, det är oanständigt
* 6
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att tilltala sin lärare som du gör, när man går i skolan.
Gå och ställ dig i skamvrån där borta vid kakelugnen!

stina. Se så, min snälla magister, var inte ond
längre. Aldrig i världen skall jag mera kalla honom
en lutfisk.

axel. Det får vara för denna gång; du kan siippa
med en föreställning. Var stannade vi? Jo, i Nord-
sjön. Här segla vi in genom flere sund. Först genom
Kattegatt . . .

stina. Katte . . . hur var det?
axel. Kattegatt.
stina. Det skall jag komma ihåg, när jag nasta

gång ger namn åt en katt.
axel. Stilla! Har du redan glömt skamvrån?

Först genom Kattegatt, sedän genom Skagerack, sedän
genom Öresund, ifall vi ej hellre fara genom Stora eller
Lilla Bält. Här ha vi tili vänster Norge . . .

stina. Därifrån får man norsk sill. När jag riktigt
viii traktera vår bästa ko, så ger jag henne norsk sill.

axel. Och tili höger ha vi Danmark.
stina. Vi ha fyra danska hönor i hönshuset, och

de värpa bäst av hela kodiljen.
axel. Danmark är ett litet gott land, Stina. Där

bor „den tappre landssoldat." Se hit, det stora landet
här i norr är Sverige.

stina. Vad han säger! Alltid har jag trott, att
Sverige vore mycket större än en sadan liten pappers-
laPP- .

axel. Både du och jag rymmas där, Stma, och
några flere ännu. Kan du säga mig vad man får i
Sverige ?

stina. Stångjärn och pannor och grytor och vis-
böcker och katekeser och tavlor på väggen och gesäller
och skånska grisar . . .

axel. Nej, håll, du skall ha respekt för Sverige,
det är ett bra land och ett duktigt folk.

stina. Det må jag veta. Därifrån får man norr-
landslärft.

axel. Vet du något annat om Sverige?
stina. Där bor kungen.
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axel. Kära du, det finns många kungar. Nu
komma vi in i Östersjön. Där borta är Preussen, och
ännu längre borta är Polen. Sen komma vi tili Ryss-
land. Vad vet du om Ryssland?

stina. Där bor kejsaren.
axel. Och därifrån får man, vad?
stina. Därifrån får man hampa och talg och lin

och kaviar och pränikor, ryssläder, silverrublar, mjöl-
mattor, laukkuryssar, soldater, kosacker . . .

axel. Det är bra, Stina, du börjar stå på dig. Kan
du säga mig vad detta är för ett land här längre i norr?

stina. Nej, trollet tage mig, om jag det kan.
axel. Jo, ser du, det är Finland.
stina. Nej, gå nu till o skogs! Den lilla pappers-

lappen skulle vara Finland? Ahå, vad Axel kan prata tok.
axel. Stina, om du skrattar åt Finland, får du

stryk. Ingen får skratta åt Finland.
stina. Det är åt Axel jag skrattar. Tänk nu en

smula efter, kära Axel! Gården här är i Helsinge;
Helsinge socken är i Finland. Därför måste väl Finland
vara större än både gården och Helsinge. Men nu är
Axels karta mycket mindre än gården och ännu mycket
mindre än socknen. Så kan ju Axels karta inte vara
Finland.

axel. Aldrig har jagtrott, Stina, att du skulle vara
så dum. Begriper du inte, att kartan är i förminskad
skala?

stina. Jag förstår mig inte på att skala annat än
potäter och rovor, men det förstår jag, att om jag tager
den minsta kalv från ladugården, ryms han ej att stå
på Axels karta, och ändå viii Axels karta vara ett så
stort land. Det förstår en kalv, att det är omöjligt.

axel. Du är en kalv.
stina. Det ha vi alla värit, när vi voro så stora

som Axel. Men lär mig, hur det är!
axel. Jag har ju redan lärt dig, men du viii ej

begripa. Du är det varsta pundhuvud jag haft att göra
med.

stina. Jag skall säga honom en sak, som han kan
lägga på minnet. När han viii lära de okunniga, skall
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han ha tålamod att tala efter deras förstånd. Ingen
häller lärdom i människor, som man häller mjölk i en
kruka.

axel. Menar du? Du kan ha rätt. Men efter du
tagit examen, måste du få ett betyg. Mycket berömligt
kan du inte begära.

stina. Nå, tyga nu tili mig, såfår jag se.

axel (skriver).

Examensbetyg.
Ladugårdsdejan välbetrodda Kristina Hökvist har

hos mig undergått vederbörligt förhör i Europas geo-
grafi, och har hon därvid, jämteförsvarligt uppförande,
ådagalagt nöjaktig flit, ganska nöjaktiga framsteg, oför-
svarlig underbyggnad och obegriplig fattningsgåva; som
henne tili bevis meddelas.

Helsingfors den 15 oktober 1854.
Axel Berling.

Fil. mag.

En lärd gosse.

„Nej, vad den Hegesippus är klok och förståndig!"
utropade mamsell Justina och slog ihop sinä händer.
„Han vet då allting. Se, det är något att vara så lärd.
Det är annat än stackars Knut, som vet ingenting."

Hegesippus hade ej tid att svara: hän betraktade
genom ett mikroskop bakbenet av en torndyvel. Hän
var tolv år och gick i lärda skolan, därför visste hän
allting, men stackars Knut var fjorton år och gick i
realskolan, därför visste hän ingenting.

Mamsell Justina var en beskedlig husmamsell, som
tjänade för 200 mark om året, utom mat, husrum, ett
par randkängor första maj och ett bomullsförkläde alla
jular. Hegesippus var hennes guldgosse, och hon hade
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allt ifrån den tid, när hän gick i koit, var dag berättat
honom, att hän var mycket klokare än andra barn, och
i synnerhet mycket förståndigare än stackars Knut. Det
man hör alla dagar, det tror man slutligen, och Hege-
sippus var alldeles övertygad om att hän var den lär-
daste skolgosse, som någonsin vikit hundöron i sin
grammatika.

Nu knep lian ihop ena ögat, burrade upp sitt hår
och sade: „Har Justina sett min äggsamling?"

Justina hade sju och sjuttio gånger sett hans ägg-
samling, men hon svarade; „Nå, allt hinner hän med, den
kära gossen!"

„Kom hit, skall Justina få se!" sade Hegesippus,
och så visade hän henne en lång papplåda, där små och
Stora ägg voro lagda, vart i sin avdelning, på bomull med
ordentliga påskrifter. Där voro ägg av alla fågelarter,
från den Stora örnen ända ned tili den lilla lövsångaren:
blå, grå, vita, bruna, spräckliga ägg av kråkor, skator, sta-
rar, trastar, grönsiskor, bofinkar och andra, och alla voro
de utblåsta skal med ett litet hål i vardera ändan. Det
såg ut som ett bisättningshus med små likkistor för döda
fågelungar.

Medan nu Justina förundrade sig, kom Lotta inskut-
tande. Lotta var 10 år, hon begrep ännu icke den rara
äggsamlingen och frågade, varifrån Sippus hade fått allt
det där. Sippus svarade nedlåtande, att somliga ägg
hade hän fått och somliga hade hän köpt av andra
gossar.

„Men är det inte synd att göra illa åt de små fåg-
larnas bon?" frågade Lotta oskyldigt.

Hegesippus snötsig; han hade mest alltid snuva, för
att han alltid gick i paleta och galoscher, och dessutom
låter det så lärt att tala i näsan. Vidare brydde han
sig icke om att svara på en så enfaldig fråga. Men Lotta
lät inte skrämma sig.

„Alla de där äggen har du ju avmålade i böcker.
Du skulle lära dig kanna fåglarnas bon och ägg i sko-
gen, utan att göra dem illa. Knut känner alla fäglar av
deras kvitter."

„Knut är dum", sade Hegesippus föraktligt.
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„Men Knut försvarar de små fåglarna och skjuter
hökarna", svarade Lotta oförskräckt.

„Har hän räknat deras vingpennor?" frågade Hege-
sippus stolt. ,Jag skall säga dig, Lotta, att fåglarna ha
en annan benbyggnad än däggdjurens, och allmänna
egenskaper hos fåglarnas ben äro deras ovan omtalade
fasthet och lätthet; dessutom ha de extremiteter i tre av-
delningar och en annan matsmältningskanal och en myc-
ket olika huvudskalle och en rund nackledsknöl och
besitta tili en viss grad inbillningskraft och konstdrift och
bygga ostrutformiga bon . .

„A nej“, sade Lotta; „alla fågelbon, somjagsett, ha
Värit runda som rovor.“

„Nå ja, strutformiga eller rovformiga, det kan vara
detsamma. Rovfåglarna ha kanske rovformiga bon,- men
det finns sparvfåglar eller tättingar och klätterfåglar och
hönsfåglar och strutsar och vadare och simfåglar och . .

„Och tuppen!" inföll mamsell Justina, förtjust över
sin guldgosses ofantliga lärdom. „Kära Lotta, det finns
ingenting, som ej Hegesippus vet. Hän vet allting."

„Han samlar ägg och har aldrig sett något fågelbo!“
skrattade Lotta.

Hegesippus blev ond. „Jag hittar fågelbon, när
jag vill“, sade hän. „jag har ännu intet sidensvansägg
och intet näktergalsägg. Men jag skall söka dem själv.
Du skall få se i kväll, när jag kommer hem.“

„Men du går ju aldrig i skogen, du spatserar på
trottoarerna, efter doktorn sagt, att du måste taga mo-
tion“, invände Lotta.

„Nej, snälle Hegesippus, gå ej i skogen, hän kan
förkyla sig“, varnade mamsell Justina. „Kom ihåg, att
där finnas ormar!"

„Ormarna höra tili reptilierna; de ha en mycket
långsträckt kropp, och matsmältningen forsiggår lång-
samt", yttrade Hegesippus med sin flödande lärdom.

„Aldrig har han sett en levande orm!" skrattade
Lotta åter.

Detta förtretade Hegesippus. Han klädde sig i sin
tjocka vinterpaletå och tog med sig Lutkens zoologi, ur
vilken han hade sin visdom. Dessutom tog han pappas
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käpp att slå ihjäl ormama, som ha en så långsträckt rygg
och så dålig matsmältning, och därefter begav hän sig
utom staden att söka näktergalsägg, ty hän råkade ha
lov den eftermiddagen.

„Nej, vänta, knäpp ännu nedersta knappen!" ro-
pade mamsell Justina efter honom.

Hegesippus var redan långt borta. Hän gick med
högtidliga steg genom staden, förbi tullbommen, över
bron, över vägen, över diket, och så kom hän tili skogen.
Här var mera obekvämt att spatsera: tuvor, riskor och
stenar, enrisbuskar och spindelvävar, myrstackar och
myggor. Hegesippus blev trött och i synnerhet varm. Hän
satte sig på en Sten att vila. Hän förundrade sig, att
ingen näktergal eller sidensvans hade byggt bo på stenen.

Medan hän nu satt där, susade något i luften, och
en stor duvhök slog ned på en ekorre i närmaste gran.
Men höken trasslade sinä klor i grankvistarna, ekorren
tog ett skutt, föll Hegesippus rakt i famnen och gömde
sig därpå darrande bakom stenen.

Det finns intet större nöje än att lyssna på den
Stora levande naturen och söka utgrunda dess hemlig-
heter. Detta skall man likväl göra själv och icke
pladdra efter böcker, som man icke förstår. Böcker äro
goda att visa vägen, men duga tili intet, om man ej
vet att begagna dem. Hegesippus var nu första gån-
gen i skogen. I stället att giva akt på växter och djur,
betrakta myrans vägar och lära sig igenkänna var fågel
på kvittret, kom hän dit fullärd och trodde sig veta
allting ur boken. Ack, du vise Hegesippus!

Hän blev icke det minsta förundrad. Hän framtog
sin bok och letade efter något djur, som liknade ekorren:
„Flodhästen är ett stort, plumpt, tjockbukigt, korthalsat
och mycket lågbent djur“ . . . „Aha! Det fyrfota djuret,
som föll mig i famnen, var plumpt och korthalsat; det
måste vara en flodhäst. Vad kan fågeln i trädet vara?
Jag vill se åt“ . . . ~Papegojorna utmärka sig genom sin
näbb, som är ovanligt kort, hög och tjock" . . . „Riktigt.
Det är en papegoja. Men om det skulle vara en näkter-
gal?" . . . „Näktergalen har icke mycket lång näbb" . .

.

„Fågeln hade kort näbb, tror jag" . . . „En liten tand
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innanför spetsen av övernäbben" . . . „Nå, det slår in.
Således, fågeln är bestämt en näktergal. Det var ju
märkvärdigt; det måste jag skriva upp".

Hegesippus framtog sin anteckningsbok lärda
män gå aldrig i skogen utan anteckningsbok och
skrev med hög stil följande:

Den ip maj. Var Lotta åter dum. Gick jagåt sko-
gen. Såg jag en näktergal, som slog ned på en Jlodhäst.

Punkt. Vad det är nyttigt att veta allting ur
böcker.

„Ack“, fortfor Hegesippus att tänka, „vad skogen
är dum, och vad jag är klok! Den Stora skogen kan
inte vad jag kan. Den Stora skogen har inga böcker;
där finns ingen kvist och intet djur, som ens känner
abc; långt mindre kan någon stava och läsa rent innan-
till. Skogen växer och växer och vet inte, att två gån-
ger två är fyra. Men jag vet mycket mer, jag vet all-
ting. Är där något, som jag ännu ej vet, så vet jag det,
när jag blir student. Då vet jag allt, som finns, och kan-
ske litet mera därtill, och när jag blir magister, vet jag
allt, som icke finns, och kanske litet mera därtill. Se,
så är den saken, skog stackare!"

Den stackars skogen svarade ingenting; hän hörde
med förundran på en så obegränsad lärdom. Hän stod
där så tyst och allvarsam, som ville hän också lära något
av den Stora visheten. Kanske ville tallen lära sig, huru
hän borde växa; häggen ville lära sig blomma, molnet
ville lära sig regna, bäcken ville lära sig hoppa jämfota
över småstenarna och näktergalen ville lära sig slå
ned på en flodhäst.

„Nej, nu måste jag taga reda på ett fågelbo", sade
Hegesippus och begynte gå vidare. När hän gått en
stund, kom hän tili en äng, och där var en lada. Ovan-
för ladudörren, tätt under det låga taket, hängde något,
som bestämt måste vara ett fågelbo, ty det såg ut som
gråpapper och var nästan strutformigt. „Sade jag icke,
att alla fågelbon äro strutformiga?" menade Hegesip-
pus. „Tänk, om det vore ett näktergalsbo! “

Och hän begynte petä med pappas käpp i den grå
struten.
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Knappt hade hän fått hål i gråpapperet, innan där
kröp någonting ut: först en och så åter en och så tio
och tjugu, ja, kanske hundrade. Men det var visst inga
näktergalar, det var getingar, och snart kände Hegesip-
pus något sticka på handen, på kinden, på näsan . . . hän
hade en hei ondsint getingsvärm över sig. Då blev den
vise mannen lila tili mods, begynte springa av alla kraf-
ter och slog omkring sig med pappas käpp. Men geting-
svärmen flög fortare och förföljde honom så gruvligt,
att hän varken hörde eller såg, hän sprang och sprang,
och rätt som det var, låg lian i ett stort gvttjigt dike,
fyllt med vatten.

Det var för väl, att getingarna ej kunde simma.
När de sågo sin fiende ligga i diket, begynte de små-
ningom surra tillbaka för att läppä sitt söndrade bo, och
om gossen förstått deras språk, skulle hän hört dem
säga tili varandra; „Den där ha, vi näpst; lian aktar sig
nog att en annan gång ofreda vårt bo.“

Våt och svullen kröp Hegesippus ur diket. Nu
hade hän alls ingen lust att vidare söka fågelbon. Det
klokaste lian nu kunde göra var att paita av hem. Men
detta var lättare sagt än gjort. Hän var första gån-
gen i skogen och hade alls ingen aning om vilka vä-
gar lian gått. Emellertid klev lian på efter sin egen
näsa, och näsan är en dålig vägvisare, ty man må vända
sig vart man vill, så pekar näsan beständigt framåt.
Framåt gick Hegesippus och näsan förut, men likväl
gick hän vilse och koni beständigt längre in i den Stora
skogen. Trädens skuggor begynte falla långa på tu-
vorna, solen sjönk ned bakom granarnas toppar, myg-
gorna blevo allt förtretligare, fågelsången tystnade i top-
parna, endast rödstjärten och talltrasten kvittrade ännu
sinä melodiska toner, medan kornknarren lät höra sin
hesa stämma i åkerdiket. ' Tili ali lycka blev det icke
mörkt, ty det var nu mitt i •sommaren. Hegesippus var
trött, hungrig och våt, men likväl klev hän framåt över
tuvor och stenar, och när hän på detta sätt gått flere
timmar omkring, befann lian sig precis vid samma dike,
därifrån hän börjat sin återfärd.

Då tappade hän kuraget, satte sig ned och började
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gråta. När han gråtit en stund, somnade han av trött-
het vid randen av diket.

Nu raåtte väl Hegesippus ha drömt, ty hur skulle
annars något sådant ha kunnat hända en så lärd gosse?
Han tyckte, att den lilla ekorren, som var en flodhäst,
kom tili honom och frågade: „Varför gråter du?" „Ack",
sade gossen, „jag må väl gråta; jag hittar ej vägen ut
ur den stora skogen."

„Men du vet ju allting!" sade ekorren, som var
en flodhäst.

„Inte vet jag just allt, men näsiän allt!‘l suckade
Hegesippus.

„Adjö med dig", sade ekorren.
Nu gick en stund, då susade något i luften, och

duvhöken, som var en näktergal, frågade; „Varför grå-
ter du?" „Må jag ej gråta", sade Hegesippus, „när jag
ej vet, huru jag skall hitta hem genom skogen?"

„Men du vet ju nästan allting!" sade duvhöken,
som var en näktergal.

„Ja“, sade gossen, „inte vet jag nästan allt, men
nog vet jag en hei hop.“

„Adjö med dig", sade duvhöken.
Nu koip getingsvärmen och gjorde samma fråga:

„Varför gråter du?" „Må jag ej gråta för det och det?"
sade Hegesippus liksom förut.

„Men du vet ju en hei hop", surrade getingsvärmen.
„Inte vet jag nu så alldeles mycket, men något

Hiet må jag väl veta ändå."
„Adjö med dig", sade getingarna.
Nu var gossen åter allena. Men då kom hela den

Stora skogen tili honom; de höga granarna, de smärta
björkarna, de låga videbuskarna, de små rönnplantorna,
lingonblommorna, ljungen, kråkriset, och alla frågade
vänligt; „Varför gråter du?"

„Må jag ej gråta? Så och så är det", svarade
Hegesippus.

„Men du vet-ju ändå något litet", sade den Stora
skogen.

„Ja“, sade gossen, „men jag vet icke vägen hem."
„Adjö med dig", sade skogen.
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„Nej, vänta litet", suckade Hegesippus i dröm-
men. „Var så vänlig och visa mig vägen tili staden!
Min paleta, minä galoscher och pappas käpp blevo i
diket; jag fryser ihjäl."

„Men du vet ju ändå något litet", upprepade
skogen.

„Nej, kara skog, jag försäkrar dig, att jag vet all-
deles ingenting", suckade gossen i sitt hjärtas bedrö-
velse.

„Är du verkligen så obegripligt okunnig?" frågade
skogen.

„Jag är vad du viii, blott du visar mig hem", sade
gossen.

„Nej, vänta", sade skogen, „inga krumbukter! Tili-
stä ärligt, att du vet alldeles ingenting om naturens
rätta liv och beskaffenhet, fastän du pladdrar en hei
hop utanläxor ur böcker! Bekänn, att du vet mindre
därom än myran i stacken eller det minsta barr på gra-
nens grenar!"

Hegesippus drog en suck så tung som en timmer-
stock. Det är ju påkostande att bekänna sig vara så
olärd, när man nyss värit så ofantligt lärd. „Jag vet
ingenting annat än det, som står i Liitkens zoologi",
utropade hän.

,Jaså, du vill pruta?" inföll den envisa skogen.
„Ut med sanningen! Ropa så högt, att alla höra det;
Hegesippus är dum!"

Svetten stod gossen i pannan, fastän hän frös, där
hän sov. „Det är visst sant, kära skog", sade hän, „att
jag är litet dum ..."

„Ut med sanningen! Mycket dum!" sade skogen.
„Nå, efter du nödvändigt vill veta det, så . . . jag

är dum . . . tjockdum!"
„Hegesippus är dum!" svarade ekot från alla kan-

ter i skogen. Där blev en munterhet utan like „Hör
du vad pojken säger?" sade kråkriset tili enbusken.
„Huru kan någon vara så obegripligt dum, att hän talar
om det själv?" sade myran tili tallkotten. Eko satt på
kanten av berget och upprepade alla ord, tili dess att
varje kvist, varje tuva och varje litet fågelbo genljöd
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av de samma försmädliga orden: »Hegesippus är dum . . .
dum .

. . dum . . . dum . . . dum . . . dum!"
„Vad är detta för tassel?" hördes en röst säga

bakom gärdet, och där stod Knut med en bössa på
axeln. „

Hegesippus!" ropade han.
Hegesippus vaknade. „Är det du, Knut?"
„Nå, se det var skönt, att jag äntligen fann dig.

Justina blev så orolig, när du dröjde, att hon skickade
mig att söka dig redan tidigt på eftermiddagen Jag har
sökt dig i alla gårdar, parker och trädgårdar. Aldrig
trodde jag du skulle vara nog dum att gå vilse i en
så liten skog."

„Tyst, Knut, säg icke om det, hela skogen vet ju
det redan!" suckade Hegesippus. „Kära du, hjälp mig
nu hem, jag är styv i minä ben, jag kan inte gå."

„Gör ingenting, jag har ben för oss båda, det skall
bära av som en sjungande dans. Kliv på min rygg;
marsch, pannkaka!"

„Men det är lång väg tili staden. Inte kan du
bära mig hela vägen."

„Lång väg? Det är ju knappt hundra steg tili
tullen. Hade du stigit på närmaste lilla sten, skulle du
ha sett hela staden framför dig."

„Det ser verkligen ut som om jag skulle värit en
smula dum", suckade Hegesippus, när han klev upp på
sin brors nacke och såg tydligt staden helt närä bakom
buskarna. „Vad är det du bär i din jaktväska,Knut?"

„Det är en rovfågel. Jag sköt honom för en stund
sedän."

„Aha, jag känner honom. Icke mycket lång näbb
och en liten tand innanför spetsen av övernäbben. Du
skall inte tro, Knut, att du skjutit en papegoja; jag har
examinerat kräket, det är en näktergal. Jag såg honom
slå ned på en flodhäst."

„Vad för något? En näktergal? En präktig duv-
hök är hän och skall spikas ovanför stalldörren. Jag
såg honom förfölja en stackars liten ekorre. Det är en
glupsk rövare, den där; hän lever mest av små fåglar,
men hän håller tili godo med allt vad hän får: råttor,
grodor, harungar, ekorrar ..."
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Nu fann Hegesippus för gott att behålla sin vis-
het för sig själv. Men när hän lyckligen anlänt hem
på sin brors axlar och mamsell Justina åter tog tili att
prisa hans ofantliga lärdom, viskade henne Hegesippus
i orat; „Tala inte om för någon, att jag är dum!“

„Hjärtans gosse, vad är det hän säger? Skulle
hän vara dum, som vet allting?"

,Ja, ser Justina, det är just det, som är dumt!"

Ängens söndagsmorgon.
(Sommarlek.)

Man ser en grön äng nedanför ett berg och en tall-
backe ■ej långt från sjön. Här uppträda fen Tusenskön,
lille Karl, många blommor, några träd, en mosse,- en
ormbunkej en mullvad, en gök, en bofink, en groda, berget,
jorden, luften, vattnet och elden. Det år tidigt en vår-
morgon. Alla blommorna bära kransar, träden och ele-
mentema kronor på huvudet.

BLOMMORNA SJUNGA. *)

Vi äro så blyga, vi äro så små,
vår Fader i tiimien han ser oss ändå.
Vi kläda hans ängar, vi pryda hans dal,
vi möja hans grönskande midsommarsal.
Och aldrig vi spinna och väva och sy,
och dock är vår kiädning beständigt så ny.
Så klädd var kung Salomo icke ändå
som en av oss små, dem man trampar uppå.

GÖKEN.

Solen upp ur havet går,
kucku!

Daggen stänker skog och snår,
kucku!

*) Ängsblommornas visa, melodi av Richard Noren.
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Morgonluft i världen susar,
vakna, äng, som oss förtjusar,
vakna upp tili soi och vår!

Kucku!
sippan, anemone (torkar sömnen

ur ögat).
Jag är munter, som du ser.

viola (gäspar).
Gärna sov jag litet mer.

galant (en gosse).
Mitt i natten han oss väcker
ur vår allra bästa blund.

gullvivan, primula.

Ack, du latmask! Dagen bräcker.
Morgonstund har guld i mund.

duvkullan, trientalis.

Vem är det, som nalkas där?

ÄNGSNEJLIKAN, diatlthuS.

Det den lille gossen är,
som ju varje blomma känner;
han är en av vara vänner.

nässlan, urtica.

Honom jag visst aldrig bränner.

kardborren, arctium (en gosse).

Aldrig jag hans tröja stack.
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GERANIUM.

Vad är det för löjligt snack?
Liksom ville vi ej alla
honom strax om haisen falla!

GÖRGÄT-MIG-EJ, myOSOtis.

Vad du talar vackert! Ack,
månn' han hunnit mig förgäta?

svärdsliljan, iris (en gosse).

Man skall se, de börja träta!

smultronblomman, fragaria.
Mig så får han gärna äta,
när jag blir ett rödlätt bär.

blåbäret, vaccinium.
Mig också, när blå jag är.

VALERIANA.

Kara, gör dig ej besvär!
Jag hört honom säga ofta,
han begär blott dem, som dofta.

stjärnblomman, stellaria.
Ingen träta! Han är här!

(Lille Karl inträder, bärande under armen en bok.)
KARL.

Skön god morgon, vackra äng!
Dagg och soi på blomstersäng!
Veten I, små blommor kara,
att i dag det söndag är?
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liljekonvaljen, convallaria.

Ja, så sägs han nämnas plär.
Men för den, som Gud behagar,
är det söndag alla dagar.

KARL.

Ha ni läst er morgonbön?
Ha ni sjungit tili Guds ära?

GULLVIVAN.

Om vi glömt vårt lov hembära,
vore ängen mer ej grön,
vore is på blåa sjön,
vore solens strålar kalla,
och vi själva skulle alla
vissnade tili marken falla.

KARL.

Gott. Om Gud ej eder skänkt,
som åt fåglarna, en tunga
att hans lov i våren sjunga,
stiger from och daggbestänkt
eder doft från Herrens jord
som en lovsång utan ord . . .
Ha ni sovit gott på tuvan?

VIOLA.

Jag kröp vackert in i huvan.

BLÅSIPPAN.

Jag sov under gulnat blad.

prästkragen, chrysanthemum
Daggen dröp på mig sitt bad.
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lejontand, leontodon (en gosse).
Men jag trätte med en spindel.

VERONICA.

Jag av dimman fick en svindel.

RINGBLOMMAN, CCtletldula.
Jag för ögat knöt en bindel.

väpplingen, trifolium.
Humlan i mitt öra surrat.

NYPONBUSKEN, VOSa.

Tornedyveln för mig hurrat.

blåklockan, campanula.
Jag har ringt tili ottesången.

TJÄRBLOMMAN, lychflis.
Jag tog en guldfluga fången.

SMULTRONBLOMMAN.

Grodan såg på mig från spången.

GERANIUM.

Nyckelpigan kom i natten
bärande en så med vatten,
myran hjälpte tili med stången.

hundlokan, heracleum.
Men tili mig så kom en slarv,
en utsvulten, skäggig larv;
jag bjöd honom honungssoppa.

KARDBORREN.

Alla s.kall med mat man stoppa!
Jag bet benet av en loppa.

97
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LUKTGRÄSET, milium.
Jag skrev brev med aftonposten.

STJÄRNBLOMMAN.

Och jag bärgade mot frosten
sländans ägg uti min kalk.

KARL.

Tack, du lilla, glada skalk!
Men när nu vi här oss sola,
passar just att leka skola.
Jag skall vara er magister,
jag är född på Floras dag,
men så lärd är icke jag,
mitt lätin har många brister.
Lärarekollegium
säger, att jag är smått dum,
men det låtsa vi ej veta.
Här i minä blommors hus
är jag nu ett lärdomsljus,
som låss i naturen petä . . .
Du, Hippuris, som för resten
liknas vid en svans av hästen,
säg mig, du med röda vasten,
huru många knappar du
bär uti din tröja nu?

hästsvansen, hippuris (en gosse)
En.

KARL.

Ej mer? Och du, min flicka,
säg, Veronica, hur många
knappar har du lyckats fånga
på din blåa blomsterbricka?

VERONICA.

Två.



KARL.

Nå, Iris, låt oss se:
Huru många bär du?

IRIS.

Tre.

aira, tatein.
Får man vara med kanske?

KARL.

Ja. Men du, Valeriana,
huru många bär din fana?

VALERIANA.

Fyra knappar.

NÄSSLAN.

Jag också!

KARL.

Hela fyra? Ser man på!
Du, gullviva, huru många?

GULLVIVAN.

Fem.

BLÅKLOCKAN.

Jag med!
VIOLA.

Jag med!
FÖRGÄT-MIG-EJ.

Jag ock!
HUNDLOKAN.

Minä fem de äro långa!



KARL.

Har man sett en sadan flock!
Nå, vi sätta er i samma
klass att läxorna anamma.
Gräslök, du min gosse, dock
bär väl flere i din rock?

gräslöken, allium.
Sex.

KONVALJEN.
Jag med!

KARL.

Ja, i den klassen
bo förnäma på terrassen:
fröknarna Narciss, Lövkoja,
Lilja, Hyacint, Tulpan . . .

Gräslök, gräslök, akta tassen,
om du viii i skolan stoja,
som du är på ängen van!
Duvekulla, lilla fru,
hör du dit?

DUVKULLAN.

Nej, jag har sju.
erica, ljung.

Ack, förlåt mig! Jag har åtta.

BLÅBÄRET.

Jag också!

KARL.

Nå, knäpp med matta!

fjällsyran, rheum.
Rår jag för, att jag har nio?
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GERANIUM.

Bliv ej ledsen! Jag har tio!

VÄPP.LINGEN.
Jag också!

NEJLIKAN.
Jag med!

STJÄRNBLOMMAN.

Och jag!
RESEDAN.

Jag har tolv.

KARL.

Vad i ali dag!

SIPPAN.

Ah, vi ha nog många flera,
om du hinner alit addera.

KARL.

Så, att tolv ej räcka tili?
Vänta, jag blir yr och viii!
Har man sett små kräk koketta
med så många knappar sprätta?
Låt mig teckna upp alit detta!

(Han antecknar klasserna.)
TALLEN.

Fråga oss, och vi berättä!
i

GRANEN.

Fråga oss om vintergrönskan!

BJÖRKEN.

Fråga! Göken hör din önskan!
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ASPEN.

Fråga oss hur loven spricka!

HÄGGEN.

Fråga oss hur blomstren dricka!

ENRISBUSKEN.

Fråga oss hur barren sticka!

RÖNNEN.

Fråga hur en frukt blir saftig!
EKEN.

Fråga hur man växer kraftig!

ORMBUNKEN.

Fråga hur mitt frö jag sprider!

MOSSAN.

Fråga hur jag berget kläder!

BERGET.

Fråga hur jag malmen smider!

LUFTEN.

Fråga mig om vackert väder!

JORDEN.
Fråga hur jag axet fyller!

VATTNET.

Fråga hur jag skeppet gungar!

ELDEN.

Fråga mig hur blixten ljungar!
S OLEN.

Fråga hur jag skyn förgyller!
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GRODAN.

Glöm ej oss, små stackars trälar;
fråga oss hur onnen simmar,
fråga oss hur fisken stimmar,
fråga oss hur masken krälar!

BOFINKEN.

Fråga oss om örnens vingar
och hur lärkans drill förklingar!

MULLVADEN.

Och då jag nu har den aran
tuvan vid din fot att gnaga,
jag förtäljer på begäran
de fyrfota djurens saga.

KARL.

Vänner i naturens riken,
jag är ny, och jag är fiken,
jag är visst förskräckligt sniken,
jag skall inga frågor spara.
Alltså skolen I mig svara,
alit berätta, alit förklara.
Men nu viii jag gå tili backen,
där vid tallen, där vid stacken
bor en liten blomsterflicka,
sora har alltför vått här nedan,
och med henne skall jag sedän
än en gång åt eder nicka.

(Han går.)
ALLA.

Kom igen! Adjö, farväl!

VERONICA. /-

Vad kan väl den flickan heta,
som han så tycks efterleta?
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ERICA.

Är du svartsjuk?
VERONICA.

Ja, med skäl.

IRIS.

Kardborre, ro hit en båt!
Snart är hela ängen våt
av små blomsterpigors gråt;
vem kan torrskodd då förbliva?

GULLVIVAN.

Vad är det för näsvist prat?

ANEMONE.

Gycklare! Men säg mig, Viva,
hur är Tusenskön så lat?
Trädens skuggor sig förkorta,
solen sora en ungsvarm torta
sockras vit på himlens fat,
och vår blomsterfe är borta.

GULLVIVAN.

Ah, hon kommer snart igen.
Tusenskön är mänskors vän,
hos små goda barn hon dröjer
och i drömmen dem förnöjer.
När de vakna efter långa
glada drömmar, undra de,
att de lilla kammarn se
fylld av ljuvlig blomsterånga . . .
Det var deras goda fe.

Fen Tusenskön (Bellis) inträder.

DUVKULLA.

Där är Tusenskön!



TUSENSKÖN.

Jag önskar
minä blommor skön, god dag
och att alit omkring dem grönskar.
Undren icke, att jag dröjt!
Jag sett spåren av en gosse,
som det veka gräset böjt.
Hitåt över sten och mosse
har sin lätta fot han höjt.
Jag har frågat solens stråle,
jag har frågat vindens fåle,
och de sagt mig, att det spår,
som i dag tili ängen går
över väpplingarnas honung,
det är spåret av en konung . . .
Men jag det ej rätt förstår.

VÄPPLINGEN.

Han var här.
BLÅKLOCKAN.

Han stiger neder
nu från kullens brant. Han leder
liten blomma . . .

TUSENSKÖN.

Det är han,
som vi väntat tusen år!
Hören I, hur skogen brusar,
berget ryter, vinden susar,
och det fj ärrän havets dån
slår mot stranden långt ifrån,
medan tusen fåglar blyga
sjungande kring honom flyga?

Karl inträd&rj ledande vid handeu Linnea, båda
med kransar på huvudet.

ANEMONE.

Hör, vad säger han?

105
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karl (tili Linnea.)
Du frågar,

varför jag har dig så kär.
För att du så liten är,
för att ödmjuk, ren och skär,
knappt din blick du höja vågar
från den tuva, som dig bär.
Vet du, att en bok jag äger
med så sköna, visa ord,
och den goda boken säger,
att den minste på vår jord
skall en gång som änglars like
bliva störst uti Guds rike . . .

Men se här vårt blomsterbord!

TUSENSKÖN.

Liten piit från mänskors salar,
hur koin du i dessa dalar?
Som en fågel, dömd att tråna
längtansfull i stängda buren,
fick en frihetsdag du låna
och flög lycklig i naturen.
Se, det minsta blad dig känner,
nu är du bland släkt och vänner.
Fader din är skogen dyster,
ängen är din sköna moder,
bäcken är din glade broder,
och var blomma är din syster.
Men långt bortom ängens dike,
bortom skogens dunkla ränder,
bortom berg och hav och länder
är förutan gräns och like
världen ali ditt kungarike.

karl. Nej, vänta litet, Tusenskön; vad är det du
säger? Vet du icke, att jag i skolan anses för dum?

TUSENSKÖN.

Nutids frö är framtids fura,
liten slev skall fästen mura.



Ej ett lingon, glömt i ljungen,
är så trampat och förnedrat;
ej ett diadem för kungen
skall en dag.så högt bli hedrat.

karl. Du pratar, Bellis. Du tror dig veta mer
än andra, för att du har så många knappar, men de
äro alla hopvuxna.

TUSENSKÖN.

Du, som Mästaren där ovan
sänt att städa sitt gemak,
du, som hän skänkt siargåvan
i naturens bivuak,
hur vi längtat efter dig!
O, hur släkte efter släkte,
ängens barn, dem solen väckte,
väntat spåret av din stig,
frågat värje vår, som bräckte,
varje höst, som solen släckte,
kommer hän ej än tili mig?
De ha vissnat och förbleknat,
de ha fötts på nytt och räknat
timmarna, tili dess du koni.
Nu så se bland oss dig om,
unna oss i dag den sköna
fröjd, som skall vår längtan löna,
att med berg och skog och ljung
här i oskuld få dig kröna
tili naturens barnakung!

KARL.

Bellis, har du läst bibeln?
BELLIS.

I naturens bok vi lära
visa ord om Herrens ära.

KARL.

Så viii jag läsa för eder det skrivna ordet
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TUSENSKÖN.

Läs! Vi dricka dina ord,
arlaregn på törstig jord!

kare (läser). „Och Gud sade: Bäre jorden gräs
och örter, som frö hava, och fruktsamma träd, att vart
och ett bär frukt efter sin art och haver sitt eget frö i
sig själv på jorden. Och det skedde så. Och jorden
bar gräs och örter, som frö hade, vart efter sin art,
och träd, som frukt buro och hade sitt eget frö i sig
själva, vart efter sin art. Och Gud såg, att det var
gott. Och vart afton och morgon den tredje dagen" . . .

Förstå ni nu, vem det är, som ni väntat?

TUSENSKÖN.

Nu förstå vi, att vi alla
väntat, släkte efter släkte,
Honom, som tili liv oss väckte,
Honom, som vi Fader kalla,
Honom, som har allt förmått
och som skapat allt så gott.
Nu förstå vi; i Guds Eden
fanns ej sorgen, synden, vreden,
intet ont fick oss bedröva,
ingen höst vår glädje röva,
ingen vinter snöa sängen,
ingen lie meja ängen,
intet hagel ned oss böja,
när Guds sommarsal vi möja.

KARL.

Och när Han, som I förbiden,
när det godas ursprungskälla
kommer efter prövningstiden
att alit döma, vedergälla,
se, då skall Han återställa
den så länge sörjda friden,



109

då så skola alla vasen,
mänskan, djuret, blomman, gräsen,
alit i tingens stora kedja,
varda nya, goda, rena
att i oskuld Honom tjäna
och sin Skapare tillbedja.

ALLA BLOMMORNA.

Amen.

KARL.

O, du vackra äng, du unga,
länge har din fagra blomma
prisat Gud med dofter stumma
och med tusen fåglars tunga.
Länge har du, omedveten,
blyg, försakande, förgäten
vittnat om Guds allmakts under
i din korta fägrings stunder.
I naturens stora kyrka
fick din Skapare du dyrka,
och hans bibel låg om dagen
för ditt öga vitt uppslagen
över land och luft och vatten,
men i stjärnors skrift om natten.
Nu, min äng, rätt ljuvt dig sira,
dina bästa kransar vira,
ty nu viii dig Gud belöna,
nu får du hans söndag fira
med hans skrivna ord, det sköna,
nu vet du din konungs spira,
nu vet du, vem du bör kröna!

ALLA BLOMMORNA.

Amen.

FörstKarl, sedän alla blommorna lyfta sinä kransar
av huvudet, nedlågga dem på marken och knäppa sinä
händer. Träden nedlågga sinä kronor och böja sig.



Om jag vore på marken en ört sen i går
och i morgon jag vissnade bort
och mitt liv vor’ en dag i den grönskande vår
så osägeligt skön och så kort,
och jag visste ej mer,
än att himlen mig ser
och att jorden beredde min skrud,
se, jag visste dock råd
att tillbedja din nåd
och att göra din vilja, min Gud!

O, min Fader, din makt är så stor och så vis,
och du bär både himlar och jord;
men det ringaste frö måste vittna ditt pris
och det minsta förkunna ditt ord.
Se, jag stoft, som förgår,
när jag letar ditt spår
och utstakar din lönnliga stig,
bär jag, stark i ditt namn,
hela världen i fanin,
och jag helgar den ordnad åt dig.

Nu, allsmäktige Gud, se de svaga och små!
För din tron sinä kransar de lagt.
Som en doft de förgås, men du hör dem ändå,
när de prisa din eviga makt.
O, min Gud, du är stark
i de blomster på mark,
du är mäktig i ringaste flarn;
så förklara ditt namn,
var vårt fäste och hamn,
tag emot dina fattiga barn!

Karl står omgiven av alla blommorna. Linnea
lutar sig mol hans bröst. Solen skiner klar, och blom-
morna dofta.
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Rinaldo Rinaldini
eller

Rövarbandet.

Aventyr i tre 'akter. Första akten i två tablåer.

Personer:

Magister Bas, skollärare.
Fru Streng, lärarinna.
Skolgossarj som beslutit bli rövare, nämligen:
Robert Friman Rinaldo Rinaldini.
Karl Kronfclt Karl Moor,
Frans Boström Mazarino.
Fritz Anckarstorm ...... Gonzalov.
Knut Seger • . . Lassemaja.
Josef Forsberg - Svarta Jonas.
Skolflickor, deförras systrar, som beslutit bli zigenerskor:
Augusta Friman Esmeralda.
Sofi Kronfelt Preciosa.
Marie Boström Terzerola.
Lotta Anckarstorm Tintomara.
Viktoria Seger Kanonada.
Rosa Forsberg Mogrebina.
Länsman Black.
En bondgubbe och en bondgumma.
En tiggargosse och en tiggarflicka.
En polisbetjänt.
En fångförare.

Rövare och zigenerskor kunna för resten vara så
många som behagas, allenast de taga sig tappra och
ryktbara namn, såsom Menschenschreck, Cerberus, Poly-
fem, Xantippa, Viarda, Bobelina o. s. v. Händelsen för-
siggår först i staden och sedän ett stycke utanför tullen.
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Första akten.
Skolan.

Första tablån.
Ett skolrum för gossar.

En fristund, medan magistern är borta. Gossarna stoja.
»

Seger och Kronfelt dragafingerkrok. Boström
och Anckarstorm läsa högt över sm läxa i Euklides.
Friman är fördjupad i läsningen av en bok, och Fors-
berg laser högt tir samma bok över hans axel.

forsberg (läsande). Därpå drog den tappre Rinaldo
Rinaldini ut tili de Apenniniska bergen, lät hopkalla
sitt folk och sade tili dem . . . Vili ni tiga, pojkar!

boström. Låt oss läsa över vår läxa.
anckarstorm. Akta dina fingrar, Josef! Koni ihåg

vad magistern lovade, om vi nu åter staka oss på femte
proposition.

Forsberg. Jag skall bevisa ur Euklides, att du är
en kruka. Hör nu på bara! Därpå sade Rinaldo Rinal-
dini .. . (Pojkarna stoja.) Vili ni tiga?

kronfelt. Nå, om inte Rinaldo Rinaldini sade
något annat, kan du behålla det för dig själv.

friman. Gå din väg och låt mig läsa!
Forsberg. Nej,' så här sad’ den tappre Rinaldo:

Gossar, sad’ hän, vi äro förföljda av väri den, vi måste
hata människorna. Koni och låt oss bli rövare!

kronfelt och seger. Bra sagt! Bravo!
Forsberg (läsande). Men, sad’ Rinaldo, låt oss ej

bli sådana rövare, som plundra de fattiga och slå ihjäl
de oskyldiga. Det vore gement gjort . . .

kronfelt, seger och boström. Ja, det vore gement.
Men hur gick det sedän? Vad sad’ hän mera?

Forsberg (som förut). Nej, sad’ Rinaldo, vi få bara
plundra de rika, som rövat sin rikedom av de fattiga.
Och så dela vi med oss åt de fattiga, och så ställa vi
allt igen på rätt här i världen.



113

alla gossarna utom friman. Det var bra sagt. Det
var en duktig kari. Hur gick det sedän?

forsberg. Nå sedän blev han en rövare .
.

.
gossarna (som förut). Det var bra.
forsberg (tili Friman). Tag hit boken och låt mig

läsa! Alltid är du en sadan oxmickel och sitter och
funderar för dig själv. Vad funderar du på?

friman. Jag tänker bli rövare.
forsberg (försmådligt). Du? Jo, jag tackar.
friman (tar honom i kragen). Skrattar du åt mig?
kronfelt. Nej, låt honom vara, Robert! Han är

ändå bara en lappad vante i dina händer. Hela skolan
vet, att du är den starkaste bland oss alla.

friman (ruskar Forsberg). Jaså, har du ännu lust
att skratta?

forsberg. Låt mig vara i fred! Har jag skrattat åt dig?
friman. Du har skrattat, och därför skall jag stoppa

dig under bänken. (Han kastar omkull honom. Alla
gossarna samia sig omkring dem. I detsamma kommer
magistern.)

bas. Vad nu, edra slynglar? Vad är det för vasen
ni halla i skölan! Sätt er! Friman, kom hit! Du slog
Forsberg?

friman. Han skrattade åt mig, och så slog jag
omkull honom.

bas. Forsberg! Har du retat Friman att slå dig?
Forsberg (gråtande). Sota, bästa, goda magister,

jag är oskyldig, jag är oskyldig, jag har inte gjort
någonting alls.

bas (nyper honom i orat). Jo, jag känner dig .. .
Du är alltid oskyldig du .. . Sätt er! Låt bli en annan
gång att slåss i skolan! För den här gången må det
vara. Tag fram kritan! Jag vill tro, att ni nu fått
Euklides i skallen. Hela veckan har det gått på slarv
för er, och det duger inte. Jag tål inte slarv med
läxorna. Anckarstorm, hur lyder femte proposition i
första boken? (Anckarstorm laser propositionen, stapp-
lande, högt.) Rita upp den, Boström! (Boström ritar
bakvänt upp den på tavlan.) Det är orätt. Så här är
det. (Ritar.) Bevisa, Forsberg!

* 8
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forsberg (stapplande). Efter sidan AB är lika stor
med sidan BA .

.
. och sidan BA är lika stor med

sidan AB . . .

bas. Vad är det för dumheter? Kronfelt!
kronfelt (även stapplande). Efter vinkein ABC

är lika stor med vinkein ABC, och vinkein ABC är
lika stor .

. .

bas. ABC? Ja, längre tycks du inte ha kömmit i
din geometri. Seger!

seger (lika stapplande). Efter ABC är en likbent
triangel, och alla sidorna i en likbent triangel äro lika
stora . . .

bas. Jaså. Jo, du är mig en likbent triangel, och
lika Stora sidor tycks m ha allesamman. Bevisa, Fri-
man! Du har värit en flink pojke, ända tills du fått
allehanda dårskaper i ditt huvud på senare tider.

friman. Jag kan inte min läxa.
bas. Vad understår du dig ..

.? Är du sjuk?
friman. Nej, jag kan inte min läxa, och jag vill

inte ljuga, att jag kan.
bas. Nå, vad fel du må ha, Friman, så vet jag,

att du aldrig kan ljuga. Men din läxa måste du kunna.
Du är primus i klassen; du Far mindre än någon annan
lov att skolka.

friman. Jag lovar magistern att läsa dubbel läxa
tili i måndag och kunna den som ett vatten.

bas. Nej, min gunstig herre, man prutar inte med
sinä läxor. Censor . . . hämta ris! (Forsberg hämtar
ris och gör lång näsa åt Friman bakom magisterns
rygg.) Vili du bekänna vad du gjort hela för-
middagen? .

friman. Jag har läst . . . men inte min läxa. (Fram-
räcker sin hand.)

bas (bortlägger riset). Antingen blir du en ovanligt
hra kari, Friman, eller också en ovanligt stor bov. Det
kommer an på dig själv att väljä, och Gud give, att du
valde det bättre. För den här gången förlåter jag dig
för din uppriktighets skull. Sätt dig, och läs tili måndag
dubbel läxa! Forsberg .. . vad var det för en bok du
smugglade bakom bänken?



115

_

Forsberg (oskyldigt). Det var grammatikan, herr
magister. (Låter boken gå „på posten“.)

bas. Tag hit boken! Jag vill se honom.
FORSBERG (stapplande). Jag tror . .. jag tror, att hän

föll under bänken. Någon måste ha tagit honom.
bas (strängt). Tag hit boken, säger jag, vem soin

också må ha den. Nå? (Alla gossarna, tiloin Friman,
uppstiga och visa sinä lomina händer. Därvid fallerboken från Segers knä)

bas (nppbragt). Tag hit boken! Jag skall lära er
att gyckia i skolan.

friman (upplager boken och bär honom tili magistern).
Herr magister, de andra rå inte för det. Det var jag, som
tog boken med mig i skolan, och jagensamförtjänar straff.

bas (uppslår boken). „Rinaldo Rinaldini, kallad
den oövervinnelige, chef för rövarna i de Apenniniska
bergen." Pojkar, vad är det jag ser! Det är då där-för, som ni en hei vecka fubblerat med läxorna stakat
er, dummat er svarat uppåt väggarna och fått er på
tassarna, allt för den usla, gamla slagdängans skull!Förut har jag haft heder av tredje klassen; ingen klass
i hela skolan stod sig så bra. Nu har jag bara skam
av er, bara skam, säger jag, och hur skall det gå om
två veckor vid examen? Lättingar och oduglingar bli
ni, sadant lär man sig av romaner. Tig, Frimanj det
är inte värt, att du tar skulden på dig. I dag ha vi
lördag. I morgon på söndagseftermiddagen är ju er
majfest, då hela skolan slår boll på Klockarbacken?

friman. Magistern har lovat oss . .'.
bas. Ja, Jag har lovat er vara med. Men så som

ni i dag förhällit er, kommer det inte mera i fråga. I
stället att gå tili raajfesten går hela tredje klassen i
arrest här i skolan.

FRIMAN. Jag ber magistern, låt mig ensam få arrest,efter jag ensam är skyldig.
bas. Hela klassen går i arrest. Vi få se, om inte

läxan sedän skall smaka er bättre. (Går.)
kronfelt (efter en stunds häpen tystnad). Att inte

få gå på majfesten!
seger. Där hela skolan är med!
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anckarstorm. Och alla flickorna från fruntimmers-
skolan komma för att se oss slå boll!

boström. Och där finns mjöd och pepparkakor!
kronfelt. I stället få vi gå i arrest!
seger. Hela skolan skrattar åt oss.
anckarstorm. Fjärde klassen, som är så stor på

sig, skall visa oss lång näsa.
boström. Alla flickorna göra narr av oss.
forsberg (patetiskt). Gossar! Vi äro förföljda av

mänskligheten. (Fattar boken och laser.) Människorna
ha mot oss värit grymmare än tigrar. Ha, tappre rid-
dare, vi måste hämna oss på dessa vilddjur, som kalla
sig människor . . . Vad säger jag? Människor? Nej,
bödlar äro de, tyranner i människohamn! Vi måste
draga ut tili de Apenniniska bergen . . .

kronfelt. Det viii säga tili stenkumlet vid Kalv-
backen, en kvarts mii från staden. Där finns ett ställe,
som kallas rövarkulan . . .

forsberg (i samma ton). Ja, tappre riddare, mänsk-
lighetens försvarare, där skola vi bliva ...

alla de övriga. Rövare! Rövare!
friman. Klockan tre i eftermiddag.
alla de övriga. Klockan tre i eftermiddag.

(Förhänget faller.)

Andra tablån.
En flickskola.

En fristund. Lärarinhan är borta. Augusta Fri-
man äter risgryn. Rosa Forsberg roar sig att äta en
griffel. Viktoria Seger klipper pappersdockor. Fanny
Boström ritar, och Lotta Anckarstorm syr. Alla lyssna
på Sofi Kronfelt, som spelarför dem en scen ur Preciosa.

sofi (deklamerar),
På himlen du ditt hopp bör fästa.
Alit styrs av himlen tili det bästa!

Och så går hon tili Alonso och säger tili honom: „Giv
mig er hand, nådige herre; jag laser däri uppfyllandet
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av er käraste önskan." Den unge riddaren tackar
naturligtvis, och hän ser på henne, ja, hän ser på henne

så där och så slår hon ned sinä ögon så här
och så niger hon så djupt, så djupt så här

och så bära de bort henne i triumf, och hon sitter som
en prinsessa på en tron, klädd med blommor.

augusta. Ack, så vackert, så vackert!
sofi. Och sedän sitter hon ensam på klippan i

skogen, och månen skiner över de höga träden, och då
tänker hon på den unge riddaren och knäpper sin cittra
och sjnnger så här: Ensamheten mig ej döljer . . .

lotta. Nej, sota Sofi, sjung inte; fru Streng kunde
höra det, och du vet, att hon inte tycker om, när vi
ofta gå på spektaklet.

sofi. Och sedän, när Preciosa kommer tili slottet
och hotar att skjuta zigenarhövdingen så här, paff!

men hon sköt inte ändå! och hela parken var
illuminerad och slottet lyste som en soi, och så igen-
kände hon sinä föräldrar . . .

rosa. Ack, så skönt, så skönt! Den som vore en
zigenerska!

augusta. Och finge var dag gå i den gröna skogen
och se på månen.

lotta. Nå, det vore lagom roligt, det blir man
bara hungrig av.

Viktoria. Men att få spå i händerna!
fanny. Och spela cittra och dansa med kas-

tanjetter! Preciosa kunde ju dansa?
sofi. Om hon kunde? Jo, vad hon kunde! Så

här . . . Men ingen kan dansa som en zigenerska. Ni
skall veta, att de stackarna lidit mycken orättvisa av
människorna i Spanien.

lotta. Aldrig har jag hört, att man brukar dansa
av sådana orsaker.

sofi. Jo i förtvivlan. Ni kan inte tro vad det
är skönt att vara förtvivlad. Men vänta, nu skall jag
vara Viarda. Se så, nu sätta ni er ien ring på golvet.
(Flickorna sättä sig.) Det är mörka natten. En gryta
står här på el den. (Sätter en sykorg på golvet.) Jag rör
i grytan. (Gör gester med en linjat). Och så säger jag
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(med grov röst): Preciosa, mitt socker, diktar du nu
igen visor tili månen? (Med naturlig röst.) Då ser jag
Alonso komma ridande i månskenet, (Äter med grov
röst.) Ack, ers nåd, ni kan inte tro vad ni skrärade oss!

(Under de sista orden inkommer fru Streng och
stannar ett ögonblick obemärkt.)

fru streng. Ja, det tror jag verkligen. (Flickörna
springa förskräckta tili sinä platser.) Jag ser, att ni
åter ha er narraktiga teater i huvudet. Barn, barn,
skämt har sin tid och allvar har sin. Jag viii likväl
förlåta er, om er läsning går bättre, än den gått nu
på senaste veckan. Låt oss fortsätta vår geografi.
Boström . . . Vad är det för ett hav? (Pekar på kartan.)

fanny (uppvaknande). Norra Danshavet.
fru streng. Yrar du, flicka? Norra Danshavet?
fanny (förlägen). Jag ville säga Ishavet.
fru streng. Och den stora ön där uppe?
fanny. Spetsbergen.
fru streng. Och det landet här nere, Friman?
augusta (uppvaknande). Preciosa.
fru streng. Var har du dina tankar? Anckar-

storm? . *

lotta (bestört). Jag har inte sett henne. Jag har
inte värit på spektaklet.

fru streng. Vad är det, som du inte har sett?
(Lotta börjar gråta.) Sätt dig! Vad heter det landet
söder om Ishavet, Seger?

viktoria (uppfarande). Spanien.
fru streng. Det är för besynnerligt! Vad bor där

för ett folk? Ett halvvilt folk i djurhudar och täit?
Vet ingen?

rosa (mycket glatt). Jo, där bo zigenare.
fru streng (förtrytsamt). Ah! .. . Där bo lappar,

och här tili vänster är Norge. Men här är ett långt
land Öster om Norge. Det var därifrån den konungen
kom, som först erövrade Finland. Vad hette han, Kronfelt?

sofi (förvirrad). Han hette . . . Alonso.
fru streng. Flicka, vad tänker du på? Är det

raöjligt att ett av Finlands barn någonsin kan glömma
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Sverige? Konungen hette Erik den helige, och jag
blygs, kara barn, att ni tili den grad vårdslösat er
historia och geografi. Kanske ha ni också glömt vad
det är för ett land här Öster om havsviken?

alla med en röst. Det är Finland.
fru streng. Nå, det var för väl, att jag en gång

fick ett förnuftigt svar. Ni veta, att finnar och svenskar
från älsta tider stått i beröring med varandra. Vad
hette den finska trollkvinnan, som spådde ynglinga-
ättens f ali?

alla med en röst. Viarda.
fru streng. Viarda? Vad viii det säga? Vad

veta ni om Viarda? (Alla tigd.) Vet ingen något mer
om en sadan personage?

rosa (förlägen). Jo, hon kokade gröt . . .
fru streng. Förmodligen åt sig själv?
rosa (gråtande). Nej, åt zigenarna.
fanny (ursäktande). Hon kunde spå i händerna,

och därför så trodde vi . .
.

fru streng. Kara flickor, jag har tålamod som
gummi elasticum, men det kan också brista tili slut.
Här sitta ni långa stunden och svara mig bara galima-
tias. Vad är det för dumheter ni fått i ert huvud?
Gjorde jag rätt, borde jag uppteckna hela klassen för
lättja och ouppmärksamhet.

sofi. Jag är skulden tili alit . . .
fru streng. Det är rätt, Kronfelt, jag tycker om

att du erkänner ditt fel, men straff förtjäna ni alla. Jag
vet, att ni glatt er åt att få se på gossarnas majfest i
morgon. Ert straff skall bli, att ingen av er får gå dit.
Mark det väl ingen får gå dit. Och när vi träffas
om måndag, hoppas jag, att ni ha bättre reda på edra
läxor. Au revoir! (Går.)

(Flickorna bestörta och utan lärariima.)
augusta. Ja, här stå vi nu alla med lång näsa.
viktoria. Att inte få se på majfesten! Hur av-

skyvärt!
fanny. Halva staden komraer tili Klockarbacken.
rosa. Och där fås mjöd och pepparkakor, och



tredje klassen tänker bjuda oss struvor, det bar min
bror berättat mig.

sofi. Och inte få vi se Robert Friman slå boll.
Jag bar en gång sett bonom slå så högt, att bollen
knappt syntes som en lärka i skyn.

lotta. Ja, allt det rår Preciosa för. Det vore
bättre, att vi aldrig hört talas om henne.

sopi. Vet ni vad, flickor? Preciosa blev också
oskyldigt förföljd av människorna. Hon blev ju bort-
rövad från sinä föräldrar.

rosa (beskedligt). Ack, om någon ville vara så
god och bortröva oss också!

sopi. Nej, kära du, det brukas så säilän i våra
dagar. Men vi ha lidit en stor orättvisa.

alla flickorna. Ja, visst ha vi det.
sopi. Och därför kunde också vi bli zigenerskor.
Viktoria. Ack, det vore rysligt roligt!
lotta. Men det går inte an. Fru Streng tycker

inte om det.
sopi. Aro vi slavinnor? Aro vi inte fria som.

fågeln i luften, när vi ha lov från skolan?
rosa. Vi skulle få gå barfota i skogen.
fanny. Barfota? Nej, jag tackar. Men i schäfer-

hattar.
augusta. Och sjunga visor i månskenet.
rosa. Ack, ja, ja, låt oss nu strax bli zigenerskor;

vi ha ju lov i eftermiddag.
sofi. Bli vi? Nå ja, vi bli zigenerskor. Vi kläda

oss strax vi ha ätit middag. Så träffas vi hos mig, och
så gå vi ut åt Kalvbacken tili.

rosa. Men sota Sofi, det är väl bara på narri,
annars kunde pappa och mamma bli ledsna?

sofi. Bli de ledsna, så få de ju röva bort oss.
viktoria. Ack, så rysligt roligt!
alla flickorna. Ack, så roligt, så roligt, nu få vi

bli bortrövade!
sofi. Kom nu! Vi träffas i eftermiddag.
alla. Ack, så roligt, så roligt!

(Förhänget faller.)

120
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Andra akten.

Rövarkulan.

En skogsbacke vid vägen utanför staden, soin synes
på avstånd. Tili vänster en stor stm, soin utgör yttre
väggen tili rövarkulan. Askådarcn föreställer sig, att
landsvägen är strax tili höger hakoni kutissen.

Alla gossarna, klädda tili rövare, arbeta på en mur
av stenar vid ingången tili rövarkulan. Rinaldo är
ännu borta.

svarta jonas. Se så, rövare, nu kan det vara nog.
Nu ska vi vila oss.

mazarino: Men kapten har befallt oss göra muren
färdig för att befästa ingången tili rövarkulan.

. svarta jonas. Kapten? Här är ingen kapten. Vi
äro fria medborgare, och här har ingen rätt att befalla oss.

karl moor. Jo, Rinaldo är vår kapten, och han
har stiftat lagar för rövarbandet. Akta dig du att göra
uppror mot lagarna!

svarta jonas. Lagarna? Vi tåla inga lagar. Vi
göra vad vi behaga. Vi äro rövare, gossar, och därför
är det vår rättighet att göra uppror. Är det inte, säg?
Var och en har rättighet att fritt säga sin mening, men
den som säger något annat än jag, den får sig på ryggen.

lassemaja. Ja, nog är det så, som Forsberg säger.
svarta jonas. Jag heter inte Forsberg, ditt nöt,

jag heter Svarta Jonas. Du, Seger, heter Lassemaja,
för det att du borde gå i kjortel. Du, Kronfelt, heter
Karl Moor, för att du är adelsman, och du, Boström,
heter Mazarino, för att du inte är adelsman. Du,
Anckarstorm, heter Gonzalov, för att något namn skall
du ha, och Friman må gärna för mig heta Rinaldo
Rinaldini, efter det var han, som först hade med sig
boken tili skolan. Men det var jag, gossar, som gav
er namn och visade er vägen tili ärans höjder här i
rövarkulan på Kalvbacken. Därför borde jag vara er
kapten.

karl moor. Du, pultron, du, kruka! Om du ännu
understår dig att narra bandet tili uppror, medan kapten
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är borta, skall jag hissa dig upp tili kråkboet där borta
i grantoppen.

svarta jonas (rädd'). Nå, nå, jag säger ju ingenting.
Jag säger bara, att vi äro fria rövare, ja . . . (Karl
Moor hotar honom), jag säger ju ingenting jag.

mazarino. Stå inte där och gräla nu, utan sjung
hellre vår nya hjältevisa! (Alla sjunga.)

Rövarbandets hjältevisa.
(Mel.: „Kulneff" eller „Så lunka vi så småningom".)

Kom, bröder, vem oss följa viii!
Ty världen hör den tappre tili.
Vi slåss för aran, och vårt namn
skall bo i ryktets famn.
Euklides är ej mer vår lag,
grammatikan vi gett god dag.
Cornelius Nepos har oss lärt
det som är bättre värt.

Tili Rom, tili Rom så tåga vi,
och efter Caesar fråga vi.
Som Hannibal vi tappert slåss,
och ingen står mot oss.
Leonidas han är vår man,
Epaminondas för oss an,
och Alexander Magnus här
Rinaldo själv han är.

karl moor. Ja, slåss måste vi, kamrater, men mot
vem? Se, det är just frågan.

gonzalov. Det blir nastan för långt att spatsera
tili Rom.

mazarino (sätter sig och framtagcr en smörgås).
Jag blir alltid hungrig, när jag slåss, och därför tror
jag, att vi äta en smula först.

lassemaja (framtager en mjölkflaska). Ja, det är
märkvärdigt vad rövare alltid äro hungriga och törstiga.

gonzalov. Kara Frans, giv mig en bit med!
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svArta jonas. Tag hit mjölken, Lassemaja! Rö-
vare ha allting i lag, skall du veta.

mazarino (tili Gonzalov). Här har du halva smör-
gåsen.

lassemaja (HU Svarta Jonas). Jag tänker inte ha
min mjölk i lag med hågon. Är du hungrig, så röva
dig mat.

(En tiggargosse närmar sig.)
tiggargossen. Sota, bästa, beskedliga herrar, en

liten slant eller en brödbit!
svarta jonas (tager hans påse ifrån honom). Du

kom just i grevens tid. Du skall veta, att vi äro
rövare.

tiggargossen. Sota, bästa, beskedliga herre, gör
mig intet illa. Jag tigger mat åt min blinda pappa.

mazarino. Låt bli gossen, Jonas!
svarta jonas (tömmer ur påsen en hop brödbitar).

Vad pratar du för dumheter? En rövare tar vad han
får. Nej, se sådana usla brödkanter! Täcks du bjuda
sadan råttmat åt hederliga rövare?

karl moor. Vili du låta bli gossens påse?
lassemaja. Jonas har rätt. Vi äro inte för ro skull

rövare.
mazarino. Fy, då viii jag inte vara rövare.
gonzalov. Inte jag heller. Men där kommer Ri-

naldo.
_

rinaldo (i rövardräkt med plym i kaiten). Vad är
det jag ser? Vem av mitt folk vågar plundra en tiggar-
gosse?

karl moor. Jo, det gör Svarta Jonas. Om du
tillåter det, kapten, viii jag inte mera tjäna i bandet.

svarta jonas (trotsigt). Jag är en rövare, och jag
gör vad jag viii.

rinaldo (strängt). Vad vågar du säga, kari? Har
du inte hört vara lagar? Vet du inte, att det är livs-
straff att plundra en fattig eller en värnlös? Sådana
skurkar jag har i mitt band! Men jag skall rensa bort
dem som ogräs. På knä med dig, Svarta Jonas!

svarta jonas (på knä). Nåd, herr kapten, nåd!
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rinaldo. Stig opp! För den här gången må du
få nåd, men jag vill inte mera ha dig i bandet. Giv
strax tillbaka åt gossen vad du tagit ifrån honom, och
packa dig sedän din väg!

svarta jonas (plockar upp brödbitarna). Strax, herr
kapten. (..Mumlar högt för sig själv.) Vänta, det skall
du få betala. Jag skall nog säga magistern .. . (Högt.)
Adjö, store Rinaldo store herr Alexander Magnus!
(Går.)

rinaldo. Vili du packa dig . .
. (Tili tiggargossen.)

Var inte ledsen nu! Här har du en silverpenning, det
är allt vad jag äger för närvarande. Men när jag blir
rik, kan du komma tillbaka, så får du mera.

tiggargossen. Tack, sota, bästa, nådiga herr rö-
vare. Vad pappa nu skall bli glad! Och vad de rö-
varna äro snälla! (Går.)

rinaldo. Nej, gossar, vi äro mänsklighetens be-
friare. Vi måste försvara de oskyldiga. Vi måste föra
krig raot allt orätt, som sker i världen.

karl moor. Det är rätt, kapten. Visa oss bara,
mot vem vi få slåss!

rinaldo. Det skall jag visa er. Där borta på vägen
far en tyrann.

mazarino. Ha, en tyrann! Det skall bli roligt att
få se en tyrann!

lassemaja. Kan det vara en jätte? Det måtte väl
aldrig vara en jätte?

gonzalov. Eller en turk? En människoätare?
rinaldo. Nej, en bonde är det, en grov, eläk

människa. Han kör ett lass kålrötter tili staden och
piskar sin häst utan barmhärtighet. Låt bli att slå
hästen så där, sade jag; ty se ni, gossar, nog kan
jag också rappa tili, när det behövs, men att slå en
sadan mager och uttröttad stackare, som släpar benen
efter sig, det kallar jag att fara fram som en tyrann.
Vad tror ni ban svarade? Vad angår det dig? sade han.
Det är min häst, och efter han givit sig tili häst, skall han
också vara en häst. Varför har han givit sig tili häst?

karl moor. Det är nedrigt. Han måste straffas
som en förbrytare mot mänskligheten.
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rinaldo. Det är också min mening. Kom, gossar!
Han har en duktig piska och skall nog försvara sig.
Desto ärofullare blir vår seger.

gonzalov. Ja, kom, låt oss röva hans kålrötter.
Bandet är utan mat.

lassemaja. Jag är med om att äta kålrötterna.
rinaldo. Se, där far han just nu förbi. Kom,

gossar! (Rövarna marschera ut i slagordning, sjungande
första versen av hjältevisan.)

(Svarta Jonas framsmyger hakoni en sten.)

svarta jonas. Det var bra, att jag stannade här
bakom stenarna och hörde alltsammans. Jag tror de
ämna röva en bonde? Jo, det skall kosta dem vackert.
Länsman bor inte långt härifrån. Jag springer tili honom
och berättar vad de ha för sig. Sedän går jag tili
magistern och berättar alltsammans för honom. Jag skall
säga, att de värit onda över arresten och att jag ensam
har stått på magisterns sida. De skola se vad de få
för det, att de kört bort mig från bandet. Tyst! (Man
hör buller från vägen.) Där komma de redan tillbaka.
Jag måste ännu lura ut vad de säga. (Gömmer sig
bakom stenen.)

(De andra gossarna återkomma, bärande kålrötter
och ledande med sig en bonde, som bär en näsduk knuten
för ögonen och hånderna bakbundna.)

rinaldo. Bra, minä gossar, jag är nöjd med er.
Vi fingo oss några duktiga rapp, men segern är vår,
fienden är tillfångatagen och hela hans läger erövrat.
Krigsråd, vad göra vi med fången?

lassemaja. Häng honom, det är mitt råd.
karl moor. Tig du, Lassemaja, du kröp i diket,

när vi andra anföllo fienden. Jag tänker vi släppa
fången lös.

gonzalov. Litet stryk kunde han behöva ändå.
Han slog mig med piskskaftet över ryggen.

mazarino. Svara, fånge; viii du ha stryk, eller viii
du bli hängd?
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bonden. Jakein bespike er, edra pojkbytingar. Har
ni ingen skam i er? Skäms ni inte att överfalla folk
på landsvägen och binda mig, Matts Mattsson Leppä-
koski, sexman och byålderman, som jag är, när jag för
tili staden minä egenhändiga vinterkålrötter? Vad har
ni gjort av minä rötter, edra kålmaskar?

mazarino. Vili du ha stryk, eller viii du bli hängd?
bonden. Jag skall hänga er jag, bara jag slipper

tili länsman, edra pannkakssnaskare, edra grötmånsar,
edra förbaskade lutfiskar!

rinaldo. Tig, fånge, och reta oss inte. Du har
blivit straffad med rätta, för att du slog din häst som
en tyrann. Men nu är du tillfångatagen och avväpnad;
du kan gå, du är fri. Vi föra inte krig mot besegrade
fiender. Gå tili din länsman och säg honom, att Rinaldo
Rinaldini, mänsklighetens befriare, endast för krig mot
våldet och orättvisan. Karl Moor, led fången tili vä-
gen och återgiv honom hans kärra, men hästen låter
du löpa!

bonden (i det han bortledes). Näcken beklistre er,
edra bokmalar, edra syltfötter, edra luntryggar, edra
hallonmaskar, edra skåpråttor, edra bakelsebestar . . .

karl moor (dragande honom med sig). Vili du
laga dig av?

bonden (stretar emot) .

'. . edra smörögon, edra
kråkfötter, edra hartassar, edra rosendebenglar, edra
potatisknoppar (utom scenen, tills han ej mera höresjj
edra äppelskalare, edra uggelprinsar, edra fanjunkare,
edra mönsterskrivare, edra kuriositeter . . .

rinaldo. Vara kuriositeter? Ha ha, stackars kari,
han ger oss ett öknamn för var kålrot vi tagit ifrån
honom. Häng hans piska där tili segertecken över
ingången tili rövarkulan! Kom, gossar, vi måste vara
beredda på en belägring av fienden. Låt oss befästa
kulan på alla sidor. Lyckligtvis ha vi nu proviant.
(De gå in i rövarkulan.)

. svarta jonas (framkryper och Springer bort över
scenen). Lyckligtvis har jag nu en hei hop att berätta!

(Alla flickorna, klädda tili zigenerskor med korgar
i händemaj inkomma, under det de sjunga):
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Zigenarflickomas visa.

(Mel.: „Jag minns den ljuva tiden".)

Kom ut i gröna skogen;
det är så svalt i den.
Var björk är vår förtrogen,
var rönn han är vår vän.
Var kalla är vår spegel,
var tuva är vår stol,
och molnet är vårt segel,
och stjärnan är vår soi.

Kom, vandra vid vår sida
alit på den gröna färd.
Vårt hem det är den vida,
den obekanta värld.
Vår fot är lätt och yster,
vår håg är glad och stor.
Var blomma är vår syster,
var fågel är vår bror.

preciosa. Det är bra, det är bra, minä raska zige-
nerskor. Låt oss nu vila en stund på den romantiska
Kalvbacken. (De sätta sig.)

kanonada (tili Mogrebina). Sota Rosa, ge mig litet
av dina bär; jag är så trött och så hungrig.

mogrebina. Jag har inte hittat mer än två gamla
tranbär, men här har du dem. Och för resten skall jag
säga dig, Fanny, att jag heter inte Rosa utan Mogrebina.

kanonada. Ja, det var sant. Du heter Murrebina,
och jag heter Kanonada. Puff!

esmeralda. Du Lotta, heter Tintomara . . .
tintomara. Fy, sådant namn vill jag inte ha.
esmeralda. Jo, håll du det, Tinto lilla, så lämna

vi bort den fulare hälften, Viktoria Seger heter Ter-
zerola, det låter som piff, paff, puff. Jag heter Esme-
ralda, och jag borde ha en get med mig. Jag skulle
ha tagit vår gamla stallgumse, om hän inte vore så
befängd att buckas.
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tinto. Sofi Kronfelt är Preciosa. Hon skall vara
vår abbedissa.

preciosa. Nej, inte abbedissa . . .
esmeralda. Vad viii du då att vi kalla dig? Inte

går det an, att vi kalla dig vår kapten eller vår kap-
tenska.

preciosa. Nej, det går då alldeles inte an. Får gå
för abbedissa. Nå, minä barn, vad tanka vi nu före-
taga oss?

kanonada. Jag tror vi gå hem igen. Jag är så
hungrig.

■tinto. Och jag är så rädd här i ödemarken. Här
bo visst rövare.

esmeralda. Ack, så roligt att få se en rövare!
Och att bli bortrövad sedän! Det brukar ju ofta hända
zigenerskor.

mogrebina. Nej, nu törs jag inte vara här längre.
De skulle visst slå ihjäl oss och steka vårt hjärta på
glöd, som det står i sagan . . .

kanonada. Och hugga ringfingret av oss, och så
skulle det flyga bakom en stor vattså.

esmeralda. • Tro inte det! De skulle föra oss tili
ett gyllene slott i skogen. Där skulle Preciosa utropas
tili drottning, och vi andra skulle bli prinsessor.

preciosa. Och i stället för gamla tranbär skulle
vi äta guldäpplen på silvertallrikar. Sedän skulle vi
spå dem i händerna . . . Men här kommer en varelse . . .

terzerolä. Här finnas varelser uti skogen!
(En tiggarflicka närmar sig.)

tiggarflickan. Sota, snälla, beskedliga små fröknar
och mamseller, giv mig en liten slant, jag skall gå tili
staden och köpa mig en katekes

preciosa. Kom hit! Vili du låta spå dig?
flickan. Nej, jag viii ha en slant.
preciosa. Vi äro zigenerskor, och därför måste vi

spå dig. Se så, räck hit handen, det kostar bara ett
guldstycke.

flickan. Sota, beskedliga, snälla fröken, jag har
inga guldstycken.
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preciosa. Det är detsamma, jag spår åt de fattiga
utan betalning. Låt se . . .' Här är ett stort streck,
som gömmer sig mellan flera små. Det betyder, att
du är en prinsessa, fastän du är förklädd tili tiggar-
flicka.

flickan. Är jag en prinsessa?
esmeralda. Ja, kära du, visst är du det. Hör du

inte, att Preciosa säger det?
preciosa. Och det långa, långa strecket där, det

betyder, att en prins eller en kung skall tycka om dig
och göra dig tili sin drottning . . .

tinto. Ja, kanske tili kejsarinna.
flickan. Skall jag bli kejsarinna? Nå, vad mos-

ter då skall få Stora ögon. Men se där kommer
moster.

en bondgumma (inträder). Star du där, lata flicka,
och skyndar dig inte tili staden! Har du tid att stå
så där?

flickan. Moster, moster, de säga, att jag är en
prinsessa!

bondgumman (yresigt). Vad för slag?
esmeralda. Jo, Preciosa, vår abbedissa, har sagt,

att hon är en prinsessa, fastän hon nu är förklädd tili
tiggarflicka.

mogrebina. Ja, har ni inte läst om Cendrillon?
flickan. Och när kungen tycker om mig, gör han

mig tili kejsarinna.
bondgumman. Vad för slag? Kejsarinna?
kanonada. Ja, sådant har man sett förr.
preciosa. Räck hit handen, kara gumma, så skall

jag spå dig också.
bondgumman. Vad ■ för slag? Det skall väl vara

tatterskor, kan jag förstå. Sådant landstrykarsällskap!
Sådant illmarigt rackarfölje! Stulo de inte i varas min
bästa höna ifrån mig? Och fick inte en av det säll-
skapet ris vid skampålen för två veckor sedän? Och
ni skulle vara tatterskor, ni? (Flickoma se förskräckta
på varandra.)

terzerola. Det är så, kara mor, att vi låtsa
bara .

.
.

129



130

tinto. Ja, det är hara på narri, ser ni.
gumman. Vackert narri! Ha då herrskapsbarn intet

annat att göra än att klä ut sig tili tatterskor och land-
strykerskor och inbilla fattigmans barn sådana galen-
skaper om prinsessor och kejsarinnor? Vet ni vad jag
skulle säga dem, om jag vore mor deras?

preciosa (trotsigt). Jo, att ni är en enfaldig män-
niska, som inte förstår er på det romantiska.

gumman. Nej, jag skulle säga: se så, fort tillbaka
hem igen och så i skolan med er, ni lata och oförstån-
diga barn! Läs edra läxor och sy edra sömmar, så blir
det folk av er, i stället att ränna kring landsvägen och
gyckla med sådant, som kunde skaffa er länsman på
nacken och bojor och black på händer och fötter. jo,
så skulle jag säga. Adjö med er nu. Kom, Stina!
(De gå.)

(Flickorna sitta en stund helt häpna och tysta.)
tinto. Länsman! Men det är ju rysligt!
kanonada. Black och bojor! Det är förskräckligt!
mogrebina. Nej, jag går hem tili mamma och pappa.
terzerola. Jag med.
TINTO Och KANONADA. Vi Också.
esmeralda. Vad menar du, Preciosa?
preciosa. Att ni kan vara så enfaldiga och låta

skrämma er av en stackars enfaldig bondgumma.
alla de andra. Nej, vi gå hem. Nu strax gå

vi hem.
(Under tiden framkommer rövarbandet bakom deras

rygg och ståller sig på post vid alla utgångar.)
rinaldo. Hait, werda! Här kommer ingen ut.
alla flickorna (gömma ansiktet i händerna). Rö-

vare! Ro väre!
rinaldo. Vem vågar utan pass och lösen beträda

den fruktansvärde Rinaldo- Rinaldinis område i de
Apenniniska bergen?

flickorna (som förut). Nåd, nåd, herr rövare! Vi
ska aldrig göra så mer. Låt oss gå hem tili pappa och
mamma!
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rinaldo. Karl Moor! Gonzalov! Mazarino! Lasse-
maja! Bevaka fångarna och se tili, att ingen und-
kommer! Krigsrätten skall avkunna sin dom över dem.

(Akien slutas med en tablå av zigenerskorna, soin

fallit på knä, och rövarbandet, som hotar dem med sinä
vapen. Förhänget faller.)

Tre dje akten.

Lag och frihet.
Samma skogsbacke som i andra akten. Zigener-

skorna siitä i ring kring en gryta, dår Esmeralda kokar
kålrötter åt rövarbandet. Preciosa sjunger, ackompan-
jerad atf sin gitarr, på en klippa längre borta. Karl
Moor och Lassemaja posta på var sin sida. Solen går
ned bakom skogsbacken och belyser alit med rött sken.

Månskensvisan.
(Mel.: „Ensamheten mig ej döljer".)

Ensamheten mig ej döljer
på den dunkla kvällens stig.
Månens stråle mig förföljer,
månens gubbe ser på mig.

(Under denna vers ser man månen med dess gubbe
skrida fram bakom bergen.)

kanonada. Vad är det hon sjunger där borta?
mogrebina. Hon sjunger, att månens gubbe ser på

henne. Är det inte rysligt vackert?
kanonada. Men, sota Rosa, inte kan det nu vara

månsken på ljusa dagen. Solen har ju inte gått riktigt
ner ännu.

mogrebina. Jo, ser du, Preciosa kan inte vara
någon riktig Preciosa utan att sjunga visor tili månen.
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Och efter vi inte kunde. vänta på månen, har Rinaklo
befallt honom skina ett par timmar förr än han skulle.

kanonada. Jaså, nu förstår jag. Men tyst, hon
börjar ånyo.

preciosa (sjunger).
Månen viskar: goda ilicka,
koni tili mig, mitt sockergryn!
Dansa på min silverbricka,
flyg i kapp med aftonskyn!

terzerola. Vet du, Tinto, jag är så rysligt hungrig.
tinto. Tyst, skall du få höra. Gubben i mån har

bjudit upp Preciosa tili dans. Jag undrar vad hon
svarar på det.

preciosa (sjunger).
Ej tili dig jag styr min kosa, •

jag åt dig förtror min sorg.
Fången nu är Preciosa,
fången i Rinaldos borg.

(Månen försvinner.)

kanonada. Ja, visst är def rysligt att vara fången
hos rövare.

mogrebina. Bry dig inte ora det, Viktoria! Preciosa
låss bara. Nog vet hon, att Rinaldo är Robert Friman,
och där står hennes egen bror Karl Kronfelt, och där
står den mjäkiga Knut Seger, som de nu kalla Lasse-
maja. Just vackra rövare att vara rädd för!

tinto. Ja, vet du, jag blev också bra rädd i början;
det riktigt klack i mig. Men när vi kände igen våra
egna bröder . . .

terzerola. Då ville Preciosa och Esmeralda, att
vi skulle leka leken tili slut.

tinto. Vi hade ändå bort begära lov av fru Streng.
Jag kan inte glömma vad bondgumman sad’ om läns-
man och bojorna. Ack, den som vore väl tillbaka i
skolan!
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esmeralda (med grov röst). Preciosa, mitt socker,
diktar du nu åter visor tili månen? Kom, minä barn!
Kålrötterna äro färdiga.

lassemaja (närmar sig). Si, det är jag med om.
karl moor. Stå kvar på din post, Lassemaja, om

ditt liv är dig kärt. Minns du inte kaptens befallning?
lassemaja. Sota flickor, giv mig litet med!
preciosa (som nedstigit). Vänta litet, zigenerskor!

Jag bar sjungit tili månen, nu är det er skyldighet att
sjunga tili solen.

tinto. Ja, det kunna vi göra, så länge kålrötterna
svalna.

lassemaja (som smugit sig fram och snattat en kål-
rot på spetsen av sin sabel, bränner munnen på kålroten).
Au-au-aau!

karl moor. Akta dig, där kommer kapten. (Lasse-
maja gömmer kålroten under tröjan, men bränner sig
ånyo.)
(Rinaldo inkommer, åtföljdjiv Gonzalov och Mazarino.)

rinaldo. Vad är på färde? Göra fångarna upp-
ror, så skjut ned dem på stället.

preciosa. Behövs inte, kapten. Vi sjunga bara en
visa tili solen . . .

tinto. Medan kålrötterna svalna.
rinaldo. Må göra, jag tillåter det, och vi sjunga

med.

Solvisan.
(Melodi ur „Preciosa": „Nu soi går upp".)

Vår soi går opp
vid bergens topp . . .

tinto (avbrytande). Nej, hon går inte opp, hon
går ned.

preciosa. A, tyst du, det är detsamma om hon
går opp eller ned. Men nu kommo vi av oss. Vi måste
börja om igen.



134

Vår soi går ned,
vår fröjd går med
och slocknar i molnet så glatt
Och skog och berg
i rosenfärg
bebåda den strålande natt.

I aftonskyn
vid himlens bryn
där tindrar en stjärna så ren.
På skogens stig
Preciosa dig *)
vi följa i stjärnornas sken.

preciosa. God natt, rövare. Kom, zigenerskor,
nu gå vi hem.

rinaldo. Du glömmer, sköna Preciosa, att du är
en fånge hos mig. Vili du inte dela dessa delikata kål-
rötter med mig och mitt band?

preciosa. Nej, tack skall du ha, Rinaldo. Solen
går ned, och vi måste gå hem.

rinaldo. Kom, rövare, så följa vi zigenerskorna.
Det skall ingen säga om oss, att vi lämnat raska zige-
nerskor utan beskydd.

karl moor. I synnerhet om de möta fjärde klassen
på landsvägen.

mäzarino. Eller bonden, som vi rövade.
gonzalov. Eller länsman.
esmeralda. A, nog sköta vi oss. God natt, god natt.
kanonada. Nej, sota gossar, kom med, jag är så

gruvligt rädd för länsman.
preciosa. Bry vi oss om länsman? Kom bara!
(De stcUlq sig i marschordning för att gå. I det-

samma intråder länsman Black, åtföljd av bondgubben och
fångföraren, samt ställer sig i vägen för de avtågande.)

länsman. Stopp litet! Jag har också något att
säga i den här saken.

*) Obs., att alla rövarena sjunga: „Rinaldo dig" o. s. v.
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kanonada (ytterst hapen). Länsman kommer!
mogrebina. Spring, flickor, spring!
lassemaja. Spring, gossar! Länsman kommer!
rinaldo (tili Karl Moor). Skynda dig, för alit vårt

folk in i rövarkulan, jag skall uppehålla länsman så
länge. Vi måste försvara oss tili sista blodsdroppen.

(Karl Moor skjuter alla framför sig in i kidan,
utom Lassemaja, som gömmer sig bakom en sten.)

rinaldo (tili länsman). Vem vågar liota Rinaldo
Rinaldini på hans egen mark?

länsman. Jo, det gör jag, kronolänsman och expe-
ditionsfogden Simon Black. Vad är det han har för
sig, min gunstig junker? Jag skall lära honom att ofreda
folk på allmänna landsvägen. Vet han vad jag nu
tänker göra?

rinaldo. Nå, det hade jag lust att höra.
länsman. Jo, nu tänker jag föra honom och de

andra munsjörerna raka vägen tili kurran. Jag tror min-
sann, att en har krupit här bakom stenen. (Framdrager
Lassemaja vid orat.) Fram med dig, mullvad, så få vi
se, hur du ser ut.

lassemaja. Au .. . släpp mig, jag rår inte för det,
jag rår inte för det; Rinaldo är skulden tili alit.

länsman. Fångförare, stoppa den där bytingen i
en av de tomma kålrotssäckarna!

rinaldo (drager sin sabel och befriar Lassemaja).
Rör inte mitt folk, säger jag ... Se så ... In i kulan
med dig, Lassemaja, och skyll sedän på Rinaldo, om
du har lust. Adjö; sbirrer! (Retirerar med Lassemaja
in tili kulan.)

länsman. Tag fast honom! Tag fast honom! .. .

Vart tog hän vägen där mellan stenarna?
bondgubben (blir varse piskan vid ingången och

nedtager herne). Nej, se bara, här hittar jag min egen-
händiga piska! Edra palsternackor, edra morötter, edra
fiskmäsar, edra tallkottar, edra göktutingar, edra blind-
brömsar, edra krabbsaltare, edra konterfej . . .

karl moor (på klippan). Vara konterfej! Är du
hungrig, gubbe? Vili du ha dig en kålrot?
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bondgubben. Edra myrslokar, edra kalvdansar .. .
länsman. Hall er mun, kara far! Och ni, där inne,

viii ni godvilligt ge er fångna?
KARL MOOR. Nej.
länsman. Då måste jag bruka våld.
karl moor (spänner sin båge). Den första, som

kommer för närä, skjuter jag.
länsman (drar sig tillbaka). Sådana överdådiga

slynglar! Fångförare, låt hämta hit den stora brand-
sprutan och kommendera sex man att pumpa vatten
över dem!

kanonada (inne i kulan). Sota Robert, låt oss
gå hein, jag är så gruvligt rädd.

tinto (inne). Det är jurysligt. Kom, så be vi omnåd.
lassemaja (inne). Ja, kom, så be vi om nåd. (Sorl

och ordväxling inne i kulan.)
länsman. Jag ger nåd åt er alla, ni få alla gå hem,

men blott på det villkor, att ni övergiva er anförare
och utlämna honom åt mig.

rinaldo (på klippan). Hör ni det, rövare? Hör ni
det, zigenerskor? Ni få alla pardon, ni få alla gå hem,
om ni överge mig och utlämna mig åt fienden. (Sorl
inne i kulan. Man hör ropas: nej! nej!)

karl moor (på klippan) *■. Vi rövare överge aldrig
vår anförare. Vi ha svurit hans fana, och vi bli ho-
nom trogna tili sista blodsdroppen.

preciosa (på klippan). Vi zigenerskor överge al-
drig en vän i nöden. Det är uselt och trolöst att räd-
da sig själv genom att förråda en annan.

länsman. Så, så, är det på det viset? Detärbra
sagt av er, barn, det tycker jag om. Sin ed och sin
överhet skall man aldrig svika. Och aldrig skall man
överge en vän i nöden. Ett trofast hjärta är förmer
än alit annat i världen!

preciosa. Rinaldo måste få sin frihet först bland
oss alla.

länsman. Rinaldo blir fri, ni alla bli fria. Kom
ut, låt oss bli goda vänner!

*) Obs., att på klippan stiger blott en i sänder.
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preciosa. Men om ni bedraross?
rinaldo. (kommer id). Nej, Preciosa, han kan icke

bedraga oss. Här är jag. Ni kan nu taga mig, om ni
har hjärta att göra det.

länsman. Nej, jag bedrar er icke. Ni ha alla er
frihet. (Alla rövare och zigenerskor komma ut.) Men
en sak måste jag säga er, gossar, efter ni kalla er rö-
vare. Här kan ske mycket orätt i världen, men ingen
har lov att ställa sådant tili rätta med våld och efter
sitt eget huvud. Sådant skall man lämna åt lagen, och
lagen skall man lyda av fri vilja, ty lägen är det rätta.
Men nu säger lagen, att ingen får röva ifrån en annan
hans egendom. Säg mig, är det rätt, att ni tagit från
bonden hans kålrötter?

bonden (mumlande). Edra rädisor . . .
länsman. Nej, tig ni, far, och låt gossarna svara.

Är det rätt, att ni tagit från bonden hans egendom?
karl moor (förlägen). Efter hän slog sin häst . . .
rinaldo. Ha inte fria rövare lov att straffa tyran-

ner?
länsman.. Det skall lagen göra. Äro ni tjuvar?
alla rövarne. Tjuvar! Ey!
rinaldo. Det skall ingen säga om tappre rövare.

Här har ni min klocka, far. Är ni nöjd med den tili
betalning för kålrötterna?

alla rövarne. Ja, här har ni alla våra ur och
alla våra pengar.

preciosa. Och här har ni minä ringar.
zigenerskorna. Ja, här har ni våra ringar.
bonden. Tackar soin bjuder. Nej, maken tili rö-

vare har jag då aldrig sett.
länsman. Bra, bra, det är rätt gjort, så skall man

alltid gottgöra sinä f el. Men tag nu tillbaka edra klockor
och ringar! Gubben får behålla de kålrötter, soin
ännu äro kvar, och för resten får hän betalt av er i
morgon i staden. Hör på, barn, väd tror ni, ätt edra
lärare och lärarinnor säga om sådana upptåg?

karl moor. Vi tyckte det var orättvist att få ar-
rest i morgon vid majfesten, och tili trots så blevo vi rö-
vare. Friheten, det är ändå något det, ser befallningsman.



138

esmeralda. Ja, vi tyckte det var orättvist att inte
få se majfesten, och tili trots så blevo vi fria zige-
nerskor.

länsman. Kanske hade ni likväl förtjänt edert straff ?

rinaldo. Förtjänt? Jo, det är säkert. Vi hade
slarvat en hei vecka med vara läxor.

preciosa. Just så var det också med oss.
länsman. Nå, vad ämna ni nu göra? (Alla tiga.)

Jag tänker, att ingen annan är verkligt fri än den, som
ai) fri vilja böjer sig under lagen.

rinaldo. Visst är det så, men . . .

karl moor (suckande). Men att inte få vara med
i morgon ... Se där kommer Svarta Jonas.

svarta jonas (inträder mycket förlägen). God af-
ton. Jag trodde det redan var slut med rövarbandet.

mogrebina. Var har du värit så länge, Josef?
(Tili länsman.) Det är min bror Josef, fastän de kalla
honom Svarta Jonas.

svarta jonas. Det är så, att att att jag var
hos magister Bas, och han sade, att jag skulle gå hit.

rinaldo (häftigt). Har du värit hos magistern?
svarta jonas. Jag rår inte för det. Du får inte

slåss nu, Robert. Tror du, att jag kömmit hit av fri
vilja nu?

rinaldo. Vad gjorde du hos magistern?
svarta jonas. Det var så att du får inte bli

ond nu, Robert! jag gick tili magistern och sade:
nu leka de rövare på Kalvbacken och ha rövat en
bonde, sad' jag . . .

karl moor. Förrädare!
rinaldo. Tyst, låt honom berätta! Nå, vad sad’

magistern ?

svarta jonas. Jo, då så —då så körde magistern
ut mig och sade: „Skäms du inte att skvallra på dina
kamrater? Du vet, att jag tål aldrig skvaller i skolan.
Gå strax och bed dina kamrater om förlåtelse", sad’
hän, „annars så vet du, att det vankas i morgon".

rinaldo. Hör ni, gossar, det var bra gjort av ma-
gistern. Och vi som tyckte, att hän var så orättvis
mot oss!
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karl moor. Vi ha burit oss dumt åt. Att slarva
med vara läxor!

mazarino. När vi ha en så bra lärare!
gonzalov. Tili tack för det ha vi gjort honom så

mycket bekymmer.
lassemaja. Ja, se det var dumt, att magistern fick

veta av det.
rinaldo. Tig! Vi ha förtjänt en kula för pannan.

Vi ha gjort uppror mot vår rätte chef. Men det skall
inte ske härefter, så sant jag i dag heter Rinaldo och
är er kapten. Gud nåde den av oss, som inte hädan-
efter kan sin Euklides som vatten och lyder magisterns
minsta vink. Den, som inte det gör, skall få med Ri-
naldo att göra.

alla rövarne. Ja, ja.
svarta jonas. Sedän var jag också hos fru

Streng . . .
preciosa. Var du hos fru Streng?
svarta jonas. Visst var jag där. Flickorna springa

kring landsvägen och ha klätt ut sig tili zigenerskor,
sad' jag.

mogrebina. Fy skäm ut dig, Josef!
svarta jonas. Jag måste säga er alltsammans,

annars törs jag inte komma i skolan i morgon. Fru
Streng blev så ond, att jag makade mig strax tili dör-
ren. „Jag viii inte höra något skvaller om minä flickor",
sad' hon. „Jag vet, att de kunna vara oförståndiga
ibland", sad' hon, „men de ångra sig nog och bli snälla
igen".

preciosa. Hör ni det, flickor! Och vi som kun-
nat göra vår goda lärarinna så stor förtret!

esmeralda. Att så fubblera med vår historia och
geografi! Vi hade förtjänt mycket strängare straff än
att vara hemma i morgon.

tinto. Vi måste bedja fru Streng om förlåtelse.
mogrebina. Och lova att aldrig göra så mer.
terzerola. Ja, jag skall läsa, jag skall läsa världs-

historien, så att det surrar om öronen.
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kanonada. Och jag skall läsa oceanerna, så att
det viner om knutarna. Jag skall ha alla världsdelarna
i mitt huvud och alla folkslag på minä fem fingrar.

länsman. Håll ord med det, minä rövare! Håll
ord med det, små zigenerskor! Vet ni vad? Jag går
tili magister Bas och tili fru Streng och ber, att ni i
morgon få komma tili majfesten. Jag är säker på, att
de efterskänka hela ert straff.

lassemaja och kanonada. Ja, sota herr befallnings-
man . .

.

rinaldo. Nej, tack för det, vi taga inte emot
det: Nu är det vår tur att frivilligt lida det straff vi
förtjänt. Tanka alla som jag, gossar, så begära vi att
få arrest, om vi också icke behöva det. Lagen skall
man lyda. Lagen är det rätta.

preciosa. Så tanka också vi zigenerskor. Vi ha
förtjänt straff, och därför bli vi frivilligt borta från maj-
festen.

länsman. Det är ärligt, det är bra sagt, minä
raska gossar och flickor! Tänk så och handia så i hela
er levnad, då skall lagen aldrig kännas som ett tvång
eller arbetet som en möda. (Rinaldo skakar hans kandi)

svarta jonas (snyftande). Jag vill också ha straff,
jag har rätt att få straff, jag vill stå under lagen.

rinaldo. Ditt straff, Svarta Jonas, skall bli, att vi
förlåta dig - och sedän får du ju dela arresten med
oss. Rinaldo Rinaldini, mänsklighetens befriare, nedläg-
ger nu sin rövarspira. Det är er, minä tappre rövare,
jag har att tacka för alla minä segrar. Vi ha befriat
en häst, vi ha erövrat en hop kålrötter, som vi sen fått
betala, och slutligen ha vi som hjältar försvarat vår rö-
varborg. Det är ära nog för en aftonstund. Rinaldo
är nöjd. Våra bragder skola gå tili den senaste efter-
värld.

preciosa. Vår vandring är slut, zigenerskor! Jag
tackar er, för att ni hjälpt mig att trampa sönder våra
klädningsfållar i skogen och sjunga visor om soi, måne
och stjärnor. Skada är, att vi så litet fått spå i hän-
derna. Men tyst (pekar på åskådarna), där ser jag
ännu en hop rövare och zigenerskor. De se givmilda
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mitt nådiga herrskap, att ni låter oss spå edra öden. Det
skall ej kosta er mycket, hara (nigande) en liten glad
nick, tili tecken att vi ej misshagat er.

rinaldo. Koni, nu gå vi tillbaka tili staden. Men
innan vi gå, så sjunga vi alla vår visa om igen.

esmeralda. Nej, inte den, utan en ny visa, och
hon skall bli om Rinaldo och Preciosa.

Visan om Rinaldo och Preciosa.
Rinaldo kung
på tuvans ljung
skall strida i hjältarnes spår.
Preciosa glad
med lagerns blad
skall kransa hans fladdrande hår.

'Den gröna dal
i sommarsal
han doftar i aftonens frid.
Blå himmel ser
med stjärnor ner
på barndomens lyckliga tid.

(Förhänget faller.)
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Prinsessan Törnrosa.
Saga i tre äventyr.

Personer i första äventyret:

Kungen.
Törnrosa, som lindebam.
Hovmarskalken von Cirkel.
Riksrådinnan Kunigunda.
Overste munskänken.
Måsterkocken.
Mästerkockspojken Sam.
Kungliga barnsköterskan.
Hulda, \

Klara,
Sola,

, r
Stjäma, Soda feer.
Mana,
Ljusöga,
Feen Mörköga, dödens dotter.

Dcssutom hovdamer, hovherrar och folk, så många
kungen har råd alt bestå sig. Händelsen tilldrager sig
i det kungliga slottet.

Första äventyret: Faddergåvorna.

mästerkocken (svängande med en guldslev). Hallå,
finns här någon ordentlig människa med så mycket
förstånd som en mager kalkon? Hela slottet är förryckt;
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hela riket är en svärm av yrvakna spanska höns. Den
ena flaxar hit, den andra dit, och ingen bryr sig om
den kungliga middagen. Sam, Sam, var håller du hus?

sam (inspringande). Kommer strax.
kocken. Jaså, är du här, sotnäsa? Tar du icke

redan tili fötter för att utföra minä befallningar?
sam. Jag Springer, jag flyger. Vad befaller mäs-

terkocken ?

kocken. Sam, det är i dag en märkvärdig dag.
Säg tili, att man slaktar sex oxar med förgyllda horn
och sexton de allra fetaste gödkalvar. Låt mästerman
halshugga två dussin kapuner. Vidare femtio smalbenta
kycklingar; vår nådige konung tycker om kyckling med
pickels och spansk peppar. Vidare några såar buljong
med kräftpastejer och så vidare.

sam. Nej, var så god och vänta litet! Sexton
smalbenta oxar, sex kapuner med förgyllda horn, femtio
kräftpastejer, sex såar pickels med buljong och spansk
peppar . . . och så vidare.

kocken. Hör på vad jag säger! Lax, flundra, sar-
diner, ostron och andra havets invånare. Vidare sal-
lader, gurkor, rödbetor, makaroni, sparris och diverse
grönsaker. Vidare snöberg, Stora som Chimborazo;
krokaner, höga som Babels tora; geleer som Röda ha-
vet; pumpernicklar, långa som järnvägar, och slutiigen
plättar! Kom ihåg plättarna! Vår nådiga drottning
tycker ofantligt om plättar.

sam (räknar på fingrarna). Lax, flundror, gur-
kor, rödbetor, snöberg, krokaner, plättar och andra ha-
vets invånare . . .

kocken. Glöm ej plättarna! Det godå folket där
ute måste också få något tili bästa. Gå tili lappskräd-
darens rovland, ryck upp alla rovorna, skala dem och
stuva dem tili mos; vårt goda folk har aptit. Tag ba-
garens bönor, gå sedän tili skomakarens kålland, välj
ut hundra kålhuvuden och koka dem med en av brand-
vaktens hönor, att folket må få en kraftig kötträtt. Kun-
gen betalar, när hän får råd. Alit detta skall vara
gjort inom en timme.

sam (Springer). Kommer strax.
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kocken. Hör på, vänta litet! Vad har du i lön,
Sam?

sam. Tre gånger mat och sex gånger stryk om
dagen, det vet mästerkocken.

kocken. Sam, min gosse, du har för litet att göra,
du måste få bättre lön. (Luggar honom.)

sam. Tackar så mycket. Men vad skall nu alit
detta kalaset vara tili, herr mästerkock?

kocken. Vad detta skall vara tili? Vet du då icke,
Drummelpetter, att det i dag är en stor dag, en riktig
hedersdag för vår nådige konung och hela hans rike?

sam. Nej, det vet jag visst icke, herr mästerkock.
kocken. Nå, så skall jag vispa ditt stålbakade

förstånd. Kan du begripa, att en konung utan arvtagare
är som en fin middag utan efterrätt?

sam. Jag känner många, som tycka mest om att
börja med efterrätten.

kocken. Nu vet hela riket, att vår nådige konung
och drottning hittills icke täckts få några bröstarvingar,
förrän feen Ljusöga i går hämtade åt drottningen den
allra sötaste lilla prinsessa . . .

sam. Det är efterrätten.
kocken. Riktigt, min gosse. I dag skall hon

kristnas; därför är.hela riket i rörelse, därför är här kalas,
och därför skall folket få rovor och kålsoppa. Sex
feer äro bjudna tili faddrar och komma med präktiga
faddergåvor. De borde väl rättast vara sju, efter de äro
lika många som regnbågens färger, men kungen har
icke mera än sex guldtallrikar, utom sin egen och drottnin-
gens. Riksrådinnan Kunigunda var av den mening, att
feer omöjligt kunna äta på annat än guldtallrikar, och
därför bjöds icke feen Mörköga, som är den sjunde.

sam. Månntro gumman blir stött? Det sägs, att
Mörköga icke är god, när hon är ond.

kocken. Ja, vem rår för att Tattar Dara stal bort
den sjunde guldtallriken? Men står du icke här och
pratar bort tiden (luggar honom), när kungen och hela
hovet vart ögonblick väntas tillbaka från kyrkan? Är
du icke redan en halv mii härifrån?

sam (springer bort). Kommer strax.
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kocken (allena). Det är då obegripligt vad pojkar
ha för ett dåligt minne. Här ger jag honom den enk-
laste sak i världen att uträtta, och så skäms han icke
att uppehålla mig med sitt enfaldiga prat. Kara vän-
ner, är här någon av er, som tänker bli mästerkock,
så må han nu för ali del skaffa sig en begriplig kocks-
pojke. (Går.)

Overste munskänken inkommer, ledande Sam
vid orat.

munskänken. Aha, dagdrivare, knep jag dig äntli-
gen? Du haj: då rakt ingenting att göra, du slår dank
från morgon tili kväll. Fort, packa dig ned i källaren och
tappa i femtio krus av hans majestäts hundraåriga cy-
pervin! Sedän fyller du två hundra muggar med gam-
malt öl och aktar dig att spilla en enda droppe. Se-
dän polerar du guldtallrikarna och silverbägarena, så
att där icke synes ett enda dammkorn på dem, och se-
dän Springer du tili hovapotekaren efter femton flaskor
likör. Alit detta skall vara gjort inom en halv timme.
Begriper du, att lilla prinsessan kristnas i dag?

sam. Brrr! Två hundra muggar cypervin tappas
i gammalt öl, att skura guldtallrikarna, så att femton
flaskor likör spillas ut på en halv timme . . . Kom-
mer strax. (Springer bort.)

munskänken. Mästerkocken skämmer bort hovbe-
tjäningen; de ha alldeles för goda dagar. Kära vänner,
om någon av er tänker bli överste munskänk, så råder
jag honom att ha ögonen på sitt folk och giva dem
en sak i sänder att göra. Annars jäser allt över som
färskt öl. (Går.)

Hovmarskalken von Cirkel inträder, ledande
Sam i luggen.

hovmarskalken . Så så, man understår sig att echap-
pera, när överheten befaller? Man är en lätting, en
bonvivant, en mauvais sujet. Man har den äran att
tjäna hans majestät, vår allernådigste konung, och
måste visa tillbörligt nit. Man går nu strax att sopa
slottsgården, damma mattorna, städa trapporna, putsa

* 10
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lakejernas bockskinnsstövlar och blanka spännena på
kammartärnornas skor. Sedän tvättar man sin simpla
fysionomi för att understå sig framträda för den aller-
nådigaste lilla prinsessan, hennes kungliga höghet, som
bar den nåden att snart låta bära sig hit med sinä fruar
gudmödrar och hela det övriga hovet. Alit detta skall
vara gjort inom en kvart timme, förstår man?

_sam. Trappor, mattor, sopor, lakejer, kammartär-
nor i bockskinnsstövlar . . . Kommer strax! (Sjunger.)

Vad är det allt jag får höra?
Sam har ju intet att göra,
Sam är en drummel, sömnig och lat.
Sam har en lön av de största,
Sam skall få mer med det första,
mera luggis och mindre mat.

hovmarskalken. Vad är det för en opassande visa
man understår sig att exekvera i höga överhetens när-
varo?

sam (sjunger).
Oxar och laxar och hönor,
plättar och rovor och bönor,
cypervin och en fin likör!
Riket har fått en prinsessa,
Sam han bär alit på sin hjässa;
o, den Sam, Sam, som intet gör!

(Springer bort.)
hovmarskalken. Där ser man följderna av att vara

nedlåtande mot sämre folk. Vår nådige konung är, på
min ara, alldeles för populär. Pöbeln börjar att ta sig
en air, en ton, som vore den våra jämlikar, och det
kommer sig av att folket har för litet att göra. Men
se, här nalkas det Stora tåget från kyrkan. Vakt, i
gevär!

(Gardesmusiken spelar den kungliga marschen, och
hela hovet inträder i procession. Först härolder och soi-
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dater. Sedän kungen, överste munskånken och rikets
fina herrar. Sedän prinsessan Törnrosa, buren på ar-
marna av den kungliga barnsköterskan. Prinsessan har
ett så långt släp, att det nppbäres av fyra hovdamer. Se-
dän följer riksrådinnan Kunigunda, vars släp uppbäres
av två hovdamer. Efter henne följa hovjunkare, munsjö-
rer, modemamseller,. madamer och simpelt folk, som be-
hövs för att hurra.)

hovmarskalken. Leve kungen! Hip, hip, hurra!
folket. Hip, hip, hurra!

HOVMARSKALKEN.
Täckes det ers majestät,
sedän hennes höga nåde
kronprinsessan, som vi skåde,
allerhögst sig döpa lät,
att i underdånighet
vi för rikets folk bebåde
hennes namn? Hur lyder det?

kungen. Törnrosa, min kära hovmarskalk, Törn-
rosa. Men lägg nu bort allt onödigt krus. Flickan är
välskapad och behöver ej förblommeras. Eller hur,
riksrådinna? Vad är det för ett himraelsbefängt släp,
som ni hängt på barnet? Hon är ju utstyrd som en
pappersdrake med svans.

RIKSRÅDINNAN KUNIGUNDA (för Slg).
O, vad tölpiga fasoner
man kan finna hos personer,
som dock ödet satt på troner!

(Högt.)
Pappersdrake ? Ack, så roligt!
Kan man skämta så otroligt?
Ha ha ha, så kvickt det var.
Sådant sägs ej alla dar.
Men som denna dags hjältinna
skall bli modets härskarinna
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och den goda smakens värn,
bör man ren i vaggan finna
hennes höga nåd modern.

kungen. Se, det kallar jag en tidig och skön upp-
fostran.

kungliga barnsköterskan. Nådig frun, liilan viii
ha mat.

KUNIGUNDA.

Så hon talar om aptiten!
När är en prinsessa liten?
Mera vett skall man bevisa:

(fömämt)
hennes nåd behagar spisa.

(Prinsessan skriker.)

SKÖTERSKAN.

Ack, det rår jag ju ej för.
Nådig fru, ni själv det hör:
hennes nåd behagar lipa.

KUNIGUNDA.

Hennes nåd bör dock begripa,
att det inte passar sig
inför hela hovet pipa.

SKÖTERSKAN.

Lillan var nu snäll och tig!
HOVMARSKALKEN.

Alltså väre kunnigt gjort,
att prinsessan, som man sport,
täckes för sin levnads kosa
väljä namnet Törnerosa.
Hip, hip

folket. Hip, hip
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kungen. Hall sin mun,-hovmarskalk! Där serjag
flickans gudmödrar nalkas i silvervagnar, dragna av
svanar. Är alit i ordning dll deras mottagande?

HOFMARSKALKEN.

Alit är klart, ers majestät!
Sam får skynda sinä fjät.

kungen. Munskänk, har du lätit servera mitt bästa
cypervin ?

MUNSKÄNKEN.

Ja, det kan visst ej slå fel,
det har Sam uppå sin del.

kungen. Mästerkock, har han tillrett kalaset och
guldtallrikarna?

KOCKEN.

Sam har jag det anbefallt;
det skall gå som smör i pait.

sam (tittar in genom fönstret).

Sam, ja, Sam skall göra alit;
men om Sam nu säger: hait!

SKÖTERSKAN.

Vyss, vyss, liilan min;
nu får hon se gudmor sin.
Gudmor är så fin och grann
med sex svanar i ett spann.
Silke och guldspänne
liilan får av henne.

(Hovet ger rum, och feerna inkomma en i sånder,
alla med kronor och trollspön, med vilka dej var i sin
tur, vidröra Törnrosa.)
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feen hulda (i grön klädning).

Alla mia vanda rig!
Godhet giver jag åt dig.
Godhet, ömhet, barnslig lydnad
skola bli din bästa prydnad.
Aldrig ses i dessa salar
tårar, som ej du hugsvalar,
sorger, som ej du viii lindra,
smärtor, som ej du viii hindra,
och din högsta lust skall vara
andras lycka att försvara,
men förgäta egen fröjd,
blott du ser en annan nöjd.

FEEN KLARA (i vit klädniltg).
Liga lux arundimond!
Jag viii giva dig förstånd.Klara tankar viii jag giva,
vishet skall din prydnad bliva.
Alit det sköna i naturen,
bergen, haven, skogen, djuren,
mänskors kunskap, dygd och ära
skall min lilla Törnros lära,
att den visaste på jorden
skall med undran höra orden.
Och dock skall hon tanka så,
att hon intet vet ändå.

feen sola (i röd klädning).
Ronda minna alchi denk!
Skönhet är min rika skänk.
Skönhet är en flyktig gåva;
lycklig den, som mer kan lova.
Men tili älskliga behaget
känner sig vart hjärta draget,
när ett barn med ögon fromma,
liksom dalens blyga blomma,
icke vet, hur underbara
dessa dofter kunna vara.



151

Denna oskuldsfulla makt
har jag åt min Törnros bragt.

FEEN MANA (i gltl klädllillg).
Langa, lintelinga duld!
Jag ger dig det gula guld.
Rikdom skall du också äga,
huru litet den må väga
mot en skatt, som mer betyder.
Men när hjärtats röst du lyder,
när du hör den arme klaga,
skall du hava guld att taga
och med öppen hand det räcka
att hans törst och hunger släcka.
Därför var mot nöden huld:
outtömligt är ditt guld.

feen stjärna (i violett klädning).
Via, vita andrasiv!
Långt jag gör ditt mänskoliv.
Även det är ej det bästa,
därvid du ditt hopp bör fästa.
Nornor spinna livets trådar,
ständig fröjd jag ej bebådar,
men tili nornorna vi bedje,
du, som är så mångas glädje,
att du må i långa tider
lyckliggöra alit, som lider,
och tili sist välsignad gå
tili din vila, du också.

FEEN ljusöga (i blå klädning).
Solami adonavag!
Kärlek, kärlek giver jag,
kärlek att ditt liv försköna,
kärlek tili att kärlek löna,
kärlek tili Guds himmelrike,
kärlek tili din minsta like,
kärlek att i hjärtat bära
tili alit gott, tili dygd och ära,
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fosterland och fader, moder,
make, vänner, syster, broder,
trofast kärlek utan list.
Bästa gåvan kom tili sist.

kungen. Ädla, högtärade feer, edra skänker äro i
sanning de bästa på jorden. Ingen konung kan giva
sitt barn så kostbara faddergåvor. Huru skall jag till-
fyllest kunna prisa er frikostighet!

kunigunda.

Ett är glömt, om jag förstod 'et:
vara klädd på högsta modet.

HOVMARSKALKEN.

Och att niga sen med smak.
Liksom det ej vor' en sak!

MUNSKÄNKEN.

Les honneurs vid bordet göra
vore ock en sak att höra . . .

KOCKEN.

Och värdera en kalops,
att ej äta som en mops . . .

kungen. Alit är nu fullkomligt och förträffligt. Nu
återstår endast att hälsa de ärade faddrarna med ett
hurra och sedän tåga tili middagsbordet.

HOVMARSKALKEN. Hip, hip, hip . . .
folket. Hip, hip, hip . . .
kungen. Hall! Vem kommer där i en vagn,

dragen av sex svarta svanar, genom det mörka åsk-
molnet?

ljusöga. Det är vår sjunde halvsyster, dödens
dotter, Mörköga. Jag darrar av fruktan för vår älskade
guddotter.

kocken. Ja, där ha vi betalt för den sjunde guld-
tallriken.

kungen. Tyst! Hon är redan här.
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(Feen Mörköga tråder in, i svart klådning, och
berör prinsessan med sitt trollpö.)

mörköga (tili kungen).
Alit fullkomligt, säger ni?
Och mig har ni icke bjudit!
Vet ni, hur mitt löfte ljudit,
som nu osagt gått förbi?
Jag, jag skulle hava givit
det, som glömt av alla blivit,
och på flickans panna skrivit
detta ordet: evigt liv!
Annat alit är tidsfördriv,
gyckel, tomhet, flärd och nycker,
som förgås, när stormen rycker.
Dödens dotter ensam råder
om det rätta livets åder,
som är alla väsens rot,
men min gåva togs ej mot;
därföre hör ödets hot!
Alit vad dessa andra skänka
viii ej ödets gunst förkränka:
godhet, skönhet, vett och guld,
livstid nog och kärlek huld,
alit blir Törnerosas lott,
tills hon femton år har nått.
Men då skall den hulda mö
på en sländas spets sig sara
och, för att ert hopp bedåra,
genast somna bort . . .

KUNGEN.

Och dö?
O, vad grymma ord! Vad fasa!
Mörka fe, kan så du rasa?

MÖRKÖGA.

Det är ödets bud. Farväl.

(Försvinner.)
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LJUSÖGA.

Ack, vad aning i min själ!
Ödets bud kan ingen vända,
men ett hopp är kvar, ett enda:
livstid lång ju löftet var . . .
Se, jag vet ett tvillingpar:
är ej sömnen liksom döden
glömska här av livets öden,
mera kort och mera lätt,
men dock barn av samma ätt?
Ej i döden skall hon somna.
När prinsessan sårats har,
skall hon i en slummer domna
och med henne dessa alla.
Hennes sömn blir hundra år,
förrän döden förestår;
men om, innan timmen slår,
ödet räddaren viii kalla,
skall hon åter vakna glatt . . .

KUNGEN.

Dunkla öde, höljt i natt!

(Slut på första åvcntyret.)
<

Andra äventyret: Törnrosa.

Samma sai i kpnungens slott, men mitt på fond-
väggen är nu ett rött förhänge. Femton år ha förgått
sedän första äventyret, och därför äro allapersonerfem-
ton år äldre, utom Sam, som är oförändrat samma lilla
spelevink. Prinsessan Törnrosa har hiivit långaflickan.
Man får se hennes mamma drottningen och några andra
nya personer, däribland prinsessans hovfröknar Narcissa
och Lövkoja samt lilla Susanna.
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Navoissa ooh Lövkoja mötas i salon.

LÖVKOJA.
Ah, Näreissä, är det du?
Vet du, nej, det var för roligt!
Jag har skrattat nyss otroligt,
vår prinsessa . . . Gissa nu!

NARCISSA.

Nå, vad är det?

LÖVKOJA.
Jo, i parken

såg lion några stackars små
utan skor och kläder gå
barfota på hårda marken,
och då sprang hon genast dit.
Först så gav hon dem sin huva
och sin halsduk, röd och vit,
att bevara dem för snuva.
Sedän gav hon, bit för bit,
floret, handskarna och kappan,
och tili sist hon barnen gav
sinä skor, som hon klätt av.
Kunigunda stod på trappan
och begynte strax sig gruva,
när hon såg vår lilla, ljuva
fröken utan handskar, flor,
kappa, silkesduk och huva,
ja vad fasa! utan skor,
flyga som en plockad duva.
O, vad Kunigunda sprang
för att läxa upp den lilla!
Och då hände sig så illa,
att hon föll i dammen pang!

NARCISSA.

Vem? Prinsessan?
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LÖVKOJA.

Kunigunda!
Nej, av skratt jag måste blunda.
Strax var Törnerosa där,
hjälpte gumman upp och henne
sinä strumpor gav, de tvenne.
Men nu först blev ugglelåt,
ty nu var prinsessan riktigt
barfot; tänk, vad det var viktigt!

NARCISSA.

Mycket god är vår prinsessa.

LÖVKOJA.

God sora guld från fot tili hjässa.
Men hur vis och lärd hon är,
det begripa ej vi andra.
Sist i går så sågs hon vandra
ensam uti parken här;
vad tror du hon gjorde där?
Hundra fåglar ungefär
sjöngo där i träden glade;
det var sällskapet hon hade.
Och hon taite utan bråk
alla dessa fåglars språk,
kvirrebirr och titterli;
se, det kunde inte vi!

NARCISSA.

Vacker är hon mer än alla.
LÖVKOJA.

Ja, för att hon är så god.
NARCISSA.

Rik . . .
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LÖVKOJA.

Men utan övermod.
NARCISSA.

Älskad .
. .

LÖVKOJA.

Ack, med liv och blod!
Vad kan icke hon befalla?

NARCISSA.

Folket säger ju, att detta
alit är feers skänk.

LÖVKOJA.
Med rätta.

Onda tungor dock berätta . . .
Kan du tiga?

NARCISSA.

Som en mur.
som en fisk, ett murmeldjur;
kan du det ifrågasätta?

lövkoja (viskande).
Folket talar om en gåva,
som man icke rätt förstår.
När hon fyller femton år,
sägs, att Törneros skall sova.
Fasligt länge.

NARCISSA.

Jag förstår.

LÖVKOJA.

Det sker av en sländas sår.
Därför lät ju kungen bringa
alla sländor hit i vår
för. att brännas utan spår,
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att ej någon sadan får
Törneros i fingret stinga.

NARCISSA.

Men det är nu just i dag
hon blir femton år .

. .

LÖVKOJA.
På spiken!

Därav syns hur uppenbart
spåmän ljuga, det är klart,
ty i alla kungens riken
finns ej någon slända kvar.
Törneros ej somnat har;
alltså spådomen är sviken.
Men jag glömmer, att vi böra
kläda Törneros tili festen.

NARCISSA.

Ja, får Kunigunda höra,
hur vi stå och intet göra,
blir hon grymmare än pesten.

LÖVKOJA.
Du har mycket rätt. För resten
är nu gumman torr igen.
Låt oss skynda, kara vän!

(De gå.)

Överste munskänken och mästerkocken
inträda från motsatta sidan.

munskänken. Sam! Var är Sam? Alltid får man
vänta på den lata slyngeln.

kocken. Sam! Drummel! Var håller du hus?
sam (iuspringande). Kommer strax.
munskänken. Du odåga! Du spruckna spetsglas!

Fort att ställa alit i ordning tili den stora festen på
prinsessans födelsedag! Kom ihåg nektarn! Glöm ej
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ambrosian! Understå dig att försumma silverbägarena,
tennstopen, ölmuggarna och de kinesiska mandarinkop-
parna, etcetera, etcetera.

sam. Etcetera, etcetera.
kocken. Är du perfekt, pojke? Har du ej redan

stekt oxarna, kokat valfisken, stuvat morötterna, gräd-
dat plättarna och utstyrt krokanen med prinsessans
namn i kanderat socker? Sam, min gosse, du är den
varsta dagdrivare jag nånsin har sett.

sam. Etcetera. Ack, herr mästerkock, ack, herr
munskänk, det har jag nufått hora i femton år, och ingen
människa uträttar så mycket som jag. Om jag helst
en gång skulle siippa att kallas pojke! Jag är ju gamla
karien, herr mästerkock, tjugufyra år (snyftande), och jag
borde längesedan ha skägg, men se, det viii icke växa!

munskänken. Nio år är du, syltnos, nio år. Du
blir aldrig äldre du, och du vet nog varför. Det är
därför, att du sörjde så illa för feernas välfägnad den
dagen, då prinsessan blev kristnad.

kocken. Vad skägget angår, är det en vis natu-
rens ordning, att kockspojkar ej ha skägg, ty det skulle
de bara doppa i såsen, när de snålas vid stekpannan.

sam (snyftande). Rådde jag för, att alit gick på
tok vid den stora middagen för femton år sedän? Var-
för skulle feen Sola döma mig tili ett så hårt straff,
att jag skulle i ali min tid vara en stackars liten kocks-
pojke och aldrig få skägg och aldrig få bättre lön?
Jag står inte ut längre, jag går tili feen Mörköga och
ber att få vakta hennes nattugglor.

munskänken (nyper honom i ena orat). Vili du för-
foga dig ned i källaren.

kocken (nyper honom i det andra orat). Vili du
förfoga dig upp i hönshuset.

sam (i ömklig ton). Kommer strax. (Går.)
munskänken. Det är sant, att det var ett futtigt

kalas för femton år sedän. Sinkadus! Gästerna skulle
sätta sig tili bords, och där fanns icke en karaffin
brunnsvatten en gång.

kocken. Ja, jag ryser, när jag tänker därpå. Inte
så mycket mat, att en råtta kunnat äta sig mätt. Lyck-
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ligtvis skyllde vi allt på Sam. När man ger så punkt-
liga befallningar . . .

munskänken. Och när man har så litet att göra
som hän . . . Men kom, min ämbetsbroder, så taga
vi oss en styrkedryck, medan Sam ställer allt i ordning
tili middagen. (De gå.)

Fe en Mörköga inkommer, bårande en slända.
MÖRKÖGA.

O, ni dödliga, ni blinda,
som på egen klokhet tron
och som djärvens ödet binda,
när det hotar er person!
Denne kung har i sin yra
trott sig kunna ödet styra
och är lugn, för att han brände
alla sländor, som han kände.
Se, han vet ej vad som hände
och som vänder alit hans hopp
i bekymmer och elände!
En han glömt att bränna opp,
och en fattig gummas enda
glömda och försmådda slända
skall hans list tili dårskap vända.
Jag viii bida ödets lopp.
Detta rum är stängt för alla,
endast feer där befalla,
när man viii tili råds dem kalla.
O, du sköna Törneros,
snart din fägring är sin kos,
vissnad, förrän det kan tros!
(Hon går in bakom det röda förhänget.)

Fe en Ljusöga inkommer.

LJUSÖGA.

O, du nattens mörka syster,
dödens dotter, blek och dyster,
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hota, hota, om dig lyster!
Jag är här för att försvara
Törnerosas levnadslopp.
Denna späda vallmoknopp,
vuxen uti sömnens gårdar,
henne skyddar och omvårdar.
Blott hon bär den i sin hand,
skall hon trotsa dödens tand
och i lätta rosentöcken
sväva genom livets öken
bort tili andra tiders strand,
slumrande i drömmars land.

(Går.)

Drottningen och Kunigunda inträda.
KUNIGUNDA.

Nådig fru, jag högt bedyrar,
att hon var så bar om fot
som en skalad kålerot.
I min ungdom skulle det
värit fasligt, om en herre
i strumpfötterna mig sett;
men nu är det mycket värre.

DROTTNINGEN.

Lugna er, har ingen fara!
Fri viii Törnerosa vara;
menlös är hon nog ändå.
Dygd och oskuld ej bestå
i ett tillgjort pjunk, som bara
är för blygsamhet en snara.
Men, min vän, ni blev ju våt . . .

KUNIGUNDA.

Våt, ers majestät? Förlåt,
aldrig sker en sadan faute!
Man blir endast echaufferad,
altererad, ecraserad,
när man finner sig duperad

161



162

promenera i en damm.
Våt! Horribelt! Vilken skam!
Jag är dekontenanserad.

Hovmarskalken von Cirkel trippar in.

HOVM ARSKALKEN.

Servitör, ers majestät!
Törs jag underdånigst fråga,
var prinsessan täckes tåga?
Hela riket är i låga,
och man söker heilnes fjät.

DROTTNINGEN.

Jag kan icke säga det.
Kanske fattiga och sjuka
hon besökt, som hon plär bruka.
Men, min bäste hovmarskalk,
ni slår ned liksom en falk;
vad är nu på färde? Svara!

KUNIGUNDA.

Är det uppror? Säg, förklara!

HOVMARSKALKEN.

Nej, det är de lärde bara.
Rikets vise, som ni vet,
ha i många år funderat
uppå livets hemlighet
och förskräckligt disputerat.
Sist, när alit förstånd var bet
och ali lärdom hade ände,
tili prinsessan man sig vände,
och hon svarade på stund:
Livets hemlighet och grund
är att älska .

. .
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DROTTNINGEN.

Bra, min flicka!
KUNIGUNDA.

Fort, eau de cologne mig skicka!
Hovmarskalk, kan det förvåna,
om av skräck jag skulle dåna?

HOVMARSKALKEN.

Därför rikets vise nu
vilja smycka vår prinsessa
med en krans på hennes hjässa ,
Men där är prinsessan ju . . .

Kun gen inkommer, ledande prinsessan, som bär
vit klädning och en lagerkrans kring sin panna.

Efter dem följa vise män och hovfolk.
kungen. Jag tackar eder, högtärade vise män, att

ni bevärdigat min dotter med en så skön lagerkrans.
Hon är förlägen över en så stor ärebetygelse för ett
så enkelt svar. Nig, mitt barn, och tacka de vise
männen!

törnrosa (djupt nigande).
Alit för ringa är jag visst
att den sköna lagern bära.
Minsta fågel på sin kvist,
minsta barn har kunnat lära
samma svar av sommarvind.
Gud är vis och mänskan blind.

(De vise männen buga sig ända tili jorden och gå.
Överste munskänkcn inträder och framräcker ett diadem,
som Kunigunda fäster på prinsessans panna.)

MUNSKÄNKEN.

Detta diadem skall stanna
på ers höghets ädla panna:
rikets råd det sänder här.
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TÖRNROSA.

Tacka rikets råd och svara,
att en blomma skall mig vara
lika dyrbar, lika kär.
Välment deras skänk dock är.

(Näreissä hämtar en girland av rosor och rubiner,
varmed hon smyekar prinsessan.)

NARCISSA.

Eders höghet, rosenbandet,
som skall smyeka eder famn,
sänds av riddarne i landet
som en hyllning åt ert namn.

TÖRNROSA.

Riddarne den hälsning bringa,
att, tili tack, jag hoppas inga
törnen i det rosenband,
som förenar kung och land,
skola deras hjärtan stinga.

lilla susanna (åtta år gammal, framträder och
kysser prinsessans klädningsfall). Stor tack för skorna,
som prinsessan var så beskedlig och gav mig.

törnrosa (upplyfter och kysser henne). Stor tack
för den glädjen, att du inte fryser om fötterna. Glöm
inte bort mig!

susanna. A, prinsessan kan jag aldrig förglömma,
om jag också bleve hundra år gammal. (Hon går.)

lövkoja (frambär ett par ullstrumpor).
Eders höghet täcks förlåta!
Skall jag skratta eller gråta?
Stackars gamla sjuka Sara,
som ni var så god emot,
hon tror nu ers höghet vara
utan strumpor för sin fot,
och hon bad mig föra dessa
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åt sin älskade prinsessa.
Ej jag säga får från vem,
men hon själv har stickat dem.

TÖRNROSA.

Snälla gumma, stackars Sara!
O, vad skall jag henne svara?
Säg, att ingen skänk så rar,
som i dag omkring mig regnat,
har så innerligt mig fägnat
som just dessa strumpors par.
Jag är mera arm än hon:
hon gav mig alit vad hon äger;
vad har jag, som det uppväger,
om jag också gav en tron?

DROTTNINGEN.

Ja, så är det, som du säger.

KUNIGUNDA.

Fi donc! Är det där fason?
Hör det där tili goda ton?
Strumpor av en kvinnsperson!

kungen. Madam Kunigunda, min vilja är, att hov-
damerna från i morgon begagna ullstrumpor i siden-
skorna. Det är mycket hälsosamt, och ni bör föregå
andra med gott exempel. Törnrosa, min flicka, du har
ofta bett din mor att få lära dig spinna på slända.

törnrosa. Ja, min far, det har länge värit min
önskan, men min mor har förbjudit det. Jag lyder
gärna min mors befallning.

kungen. Det har haft sinä skäl. Men i dag fyller
du femton år, du är ej mera ett barn, du kan nu spinna
så mycket du vill.

drottningen. Icke i dag, min gemål! Men i morgon.
kungen (sakta). Var lugn, jag har låtit uppbränna

alla sländor i hela mitt rike. (Högt.) Törnrosa, din
mor lovar dig att spinna på den första slända du
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finner. Munskänk, jag hoppas, att man bjuder oss i
dag en bättre middag än sist.

munskänken. Eders majestät kan lita på vårt under-
dåniga nit. Sam bar fått sinä instruktioner.

feen ljusöga (framträder och npp-
lyfter, oscdd av alla, sin valimo).

Arigi dalomna.
Somna! Somna!
Sov, lugna dal!
Sov, klara höjd!
Sov, lätta kval!
Sov, lilla fröjd!
Vila en stund,
snabba sekund!

Sov, långa sekel, som flyger sin kos,
sov, som en duva, i törne och ros!

kungen. Gott, jag vill sätta mig på min tron och
vänta på middagen. Eller rättare middagsluren, tyjag
känner mig litet sömnig.

drottningen (gäspar). Det är åska i luften.
kunigunda (gäspar). Minä liktornar spå regn.
hovmarskalken (gäspar). Vi få oväder, jag känner

det i min rygg.
(Kungen och drottningen sätta sig på sinä tronerj

och hela hovet ställer sig i grupper omkring dem. Alla,
utom åskådarena, börja nicka.)

TÖRNROSA.

Femton åv och barn ej mer!
Så min fader nyss mig sade.
Säg, Näreissä, jag dig ber,
om man barnen sorgsna ser
och de Stora alltid glade.

NARCISSA.

Det är skönt att vara ung,
vara dotter tili en kling,
älskad, hallen högt i ära . .
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TÖRNROSA.

Är då vägen aldrig tung?
Är då smärtan aldrig närä?

NARCISSA.

Icke får man alit begära.
Molnfri barnets morgon är;
på de ungas himmel stiga
rosenröda, underliga
sommarmoln. Då ser man där
blixtar, sora jag viii förtiga.

(Hon gäspar.)
Ack, förlåt!

törnrosa (småleende).
Gör ej besvär.

(Hon betraktar uppmärksamt det röda förhänget.
Alla de övriga somna småningom i samma ställning,
där de stå eller silta. Mästerkocken inträder, ledande
vid orat den sovande Sam.)

kungen (sovande). Kocken är vidbränd . . . kyck-
lingen . . . skall hänga.

kocken (tili Sam). Där hör du: kungen säger, att
du skall hänga. Vad går åt hela slottet i dag? Jag
kommer i köket: där sova köksorna vid sinä kastruller,
steken sover på spettet, sleven gäspar i grytan. Jag
går i stallet: kuskarna snarka, hästarna stå orörliga.
Jag kliver i hönshuset: hönsgumman sover på tröskeln,
tuppen nickar på vageln. Kungliga gardet sover på
sinä gevär, kommandoordet har somnat på överstens
läppar. Och vad ser jag? Här sova kungen, drottnin-
gen och hela hovet oskuldens sömn. Prinsessan ensam
är vaken. Mjukaste tjänare! (Gäspar.)

TÖRNROSA.

Kan han säga, mästerkock,
varför alla mänskor sorana?
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Ja, hans egna ögonlock
tyckas i begrepp att domna.

kocken. Jag? Å, ers höghet, jag är så munter
soin en nyss fjällad abborre. (Gäspar.) Det är Sams
fel alltsammans. (Ruskar den sovande Sam.) Jag skall
lära dig, lätting, att somna i tjänsten. (Hän lyfter sin
hand tili en örfil, men somnar i sammu ställning.)

TÖRNROSA.

Också hän! Jag är allena
i en värld av drömmar här.
Men det röda hänget där,
undrar vartill det kan tjäna.

(Hon drager undan förhänget, och man ser feenMörköga, spinnande på en slända.)

Mörkögas spinnvisa:
(Melodi av Konrad Greve.)

Jag spinner på sländan de dödligas öden,
de dödligas öden.
Min tråd han är tvinnad av natten och döden,
av natten och döden.
Men ej får jag bida,
min tråd måste lida,
han slingrar i mörkret vid mänskornas sida.

TÖRNROSA.

Vad är detta? Vilken röst!
feen ljusöga (stiger bakom henne

och räcker henne valimon).
Fäst min blomma vid ditt bröst!

TÖRNROSA.

Varför det?
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LJUSÖGA.

Mig värdes höra!

TÖRNROSA.

Blomman kan ej illa göra.
(Hou fäster valimon vid sitt bröst.)

mörköga (sjunger åter.)

Du fagraste tärna i konungens salar,
i konungens salar,
se, liljorna spinna i ängar och dalar,
i ängar och dalar.
Koin, lär dig att spinna
och lyckan att linna!
Låt, vårliga ros, alla törnen försvinna!

TÖRNROSA.

Jag har hört om dalens lilja,
att hon icke spinna plär!
Men så skönt likväl det är,
och det skulle jag väl vilja.

MÖRKÖGA.

Kom! Du ganska snart det lär.
törnrosa (byter plats med Mörk-

öga, fattar sländan.
spinner och sjimger)

>Hur skönt, när de mjuka små trådar sig linda,
små trådar sig linda!
Ack, kunde för evigt jag sorgerna binda,
ja sorgerna binda,
och sällheten sprida
tili alla, som lida,
tili alla, som glädjen i tårar . . .
Aj, jag sårats av din slända!
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mörköga (högt och dystert).

Skett är det, som måste hända.
Ödets dom kan ingen vända.

(Mörköga försvinner.)
törnrosa (sakta inslumrande).

O, det var så skönt att tanka
alla lyckliga! Så glatt
ville jag mitt liv dem skänka . . .

Soi och vår, godnatt! . . . Godnatt!
ljusöga (fortsätter spinnvisan).

Ack, kunde för evigt du sorgerna binda,
du sorgerna binda,
och sällheten sprida
tili alla, sora lida,
tili alla, som glädjen i tårar förbida!

(Slut på andra äventyret.)

Tredje äventyret: Prins Florestan.

Första avdelningen.

Hår uppträda några nya personer, såsom prinsen,
Barbra, Dorina och gamla Susanna. Hundra år ha
forgått. Man ser en grön gård med en gräsbänk. Mitt
framför är en stor, hög, blommande törnroshäck. Där
hänga några prinsar i häckenj men man kan ej se dem
bakom de gröna bladen.

dorina (en herdeflicka, vattnar
häcken och sjunger).

(Mel. „Jag gick mi gut en aftonstund".)

Ack, vore jag ett rosenblad
i vårens gröna hagar,
då vore jag beständigt glad
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i minä unga dagar.
Jag skulle gunga lätt i vind
och visste ej av tår på kind
som hjärtats ro förjagar.

Ack, vad Guds värld är skön så bittida på våren!
Kära rosor, jag kan ej låta bli att vattna er, fastän mor
icke tycker om er. Väx, min häck, väx hög som ett
berg! En sådan som du finns icke i hela världen, det
har prins Aladin sagt. Hän förstod sig på rosor hän.
Det var skada, att hän reste i förrgår. Hän skulle kan-
tänka söka prinsessan Törnrosa, hän som de andra.
Vad skulle hän bry sig om en stackars herdeflicka?
Men en prinsessa det är något förmer, om hon också
värit död och förtrollad i hundra år.

(Mor Barbra inkommer med en stäva i handen.)

barbra. Star du här, lata flicka, och vattnar den
dumma häcken ? Har jag ej sagt dig så många gånger,
att törnrosor äro bara tili fördärv?

dorina. Hur så, mor?
barbra. För att de sticka. Och vad duga de tili?

Varken att koka eller steka. Duga de ens tili mat at
grisarna? Nasta gång grevens fogde kommer hit, skall
jag bedja honom hugga ned hela skräpet.

dorina. Men, kara mor, folket säger ju, att där
bakom häcken är ett förtrollat slott.

barbra. Folket pratar dumheter.
dorina. Gamla Susanna, er fars farmor, säger det-

samma.
barbra. Hon är hundraåtta år gammal och barn

på nytt.
dorina. Men hon har själv sett prinsessan Törn-

rosa. Hon har ofta berättat, huru prinsessan en dag
klädde av sig i parken sinä egna skor och gav dem
åt Susanna, som då var åtta år gammal.

barbra. Nå, vad sen? Det var då det. Klockan
tolv i dag måste vi klippa stallgumsen. Vakta här, så
länge jag mjölkar korna, att ej återigen någon tokig
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prins kommer och hänger upp sig i törnrosorna. Svarta
Misse tvättar sig: det betyder galet främmande. (Hou
fnurrar av.)

dorina (ensam). Hänger upp sig, säger mor Barbra?
O, du sköna prins Aladin, förrän något så grymt skulle
hända dig, ville jag tusen gånger hellre (gråter) se dig
gift med en hundra år gammal prinsessa! (Man hör
ett jakthom.) Kan det vara Aladin? Nej, det är en
främmande herre.

prins florestan (inträder).
Skön god morgon, vackra tärna!
Kan du säga mig, om här
vägen fram tili slottet bär?
Kan man dit i dag sig ärna?

DORINA.

Vilket slott?
FLORESTAN.

Du vill ej gärna
ut med sanningen. Bekänn,
att prinsessan, lik en stjärna
gömd i molnet, sover än!
O, hur lycklig blir ej den,
som sin hand får henne räcka
och den hulda åter väcka
efter hundra år igen!

DORINA.

Är min herre prins?
FLORESTAN.

Förstår sig,
när prinsessan jag begär.

DORINA.

Akta, att han ej förgår sig;
jag skall säga, hur det är.
Feerna bo närä här:
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det är de, som alit förvållat,
kungens slott ha de förtrollat;
Törnerosa sover där.
Törnehäcken växer över
slottets gård, som henne söver.
Väckas upp hon visst behöver . . .

barbra (inkommer).
§e så där, vad sade jag?
Ater en, som bryter nacken!
Var så god och sväng på klacken,
annars får han sig på fracken.,
som de andra, här vid lag!

FLORESTAN.

Är ej slottet där på backen?
Dit viii jag ännu i dag.

BARBRA.

Är min herre, som jag. anar,
också prins, så hör mitt råd:
lämna sådant överdåd!

FLORESTANi

Nej, ett hemligt hopp mig manar;
väg jag genom törnet banar.

BARBRA.

Då förgås han utan nåd.
Nej, jag står ej längre ut!
Vet min herre vad det biivit
av de prinsar, som förut
samma väg i törnet kiivit?
Jo, de fått ett ömkligt slut.

(Hon för prinsen tili häcken.)
Titta! Där har en sig rivit.
Kände ni prins Soliman ?

Sen ett år så hänger han.
Den tili höger där i häcken
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hette Mirza; i hans klack
en förfärlig geting stack,
så att han blev död på fläcken.
Den tili vänster . . .

DORINA.

Himmel! Ack,
Aladin! (Springer bort.)

BARBRA.

Ja, så han hette;
han i förrgår drog åstad.
Övermodig, ung och glad
han sitt svärd mot törnet mätte,
och då kröp på häckens blad
en ofantlig spindeljätte,
spann sitt nät kring honom fast,
sög hans unga blod med hast . . .

Säg, viii ni stå samma kast?
FLORESTAN.

Alla troll, om än så fräcka,
kunna icke mig förskräcka,
Törnerosa har jag kär,
Törnerosa jag begär,
Törnerosa viii jag väcka,
henne jag i hjärtat bär,
intet skall min kärlek släcka,
och mitt svärd skall trollen gäcka.

BARBRA.

Jo, se, den är god den där!
Splitter galen han ju är.
Hör ett ord, om han en gnista
sunt förnuft har i behåll
och ej önskar livet mistä!
Herre, det finns inga troll,
det är käringprat och noll.
Törnerosa är en saga,
som ej kan en klok bedraga:
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den det tror, han är ett fjoll.
Huru kan en raänska taga
sig en lur i hundra år?
Men man kan, som jag förstår,
hänga upp sig i ett snår:
det är just vad jag er spår.

FLORESTAN.

O, att ödet visshet skicke!
Törneros, mitt hjärtas vår,
finns du, eller finns du icke?

barbra.

Snart är klockan tolv. Jag går.

(Hundraåriga Susanna, krokig ocli lutad mot en
krycka, inträder.)

SUSANNA.

Lever ännu en, som visste
nämna Törnerosas namn?

BARBRA.

Kara mor, ni hörde miste;
gå tili lugna kojans hamn!

FLORESTAN.

Vet ni något om prinsessan?
SUSANNA.

Yngling, vissnad är min famn,
seklers snö bär jag på hjässan,
men om Gud mig straffa viii
med att än ett sekel tili
vänta uppå gravens gömma,
aldrig kan jag dock förglömma
denna undersköna, ömma,
ljuva Törneros, som var
god mot mig i barndomsdar.
(Hon framvisar ett par guldsydda skor.J
Ser du, dessa skor hon bar,
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hennes kungafot de täckte,
men hon ömt åt mig dem räckte
och stod själv barfota kvar.
Märker du? Jag än dem har!
O, var god emot de arma!
Ädel handling kan ej dö:
varje gång vi oss förbarma,
så vi ut ett litet frö,
som ännu ur seklers snö
blommar upp i minnen varma.

FLORESTAN.

Tack, du gamla! Nu friskt mod!
Bort med varje blek förfäran!
Ut ur slidan, klinga god!
Nu vi våga liv och blod
för den dyraste klenod:
dygden, skönheten och aran!

(Han drager sitt svärd och hugger in på törnroshäcken.)

barbra.

Några galningar jag sett,
men en kari, så utan vett,
såg jag aldrig så komplett
huvudet mot väggen sikta . . .

Nu går klockan ren tili ett.
Buckabässen dör av svett.

FLORESTAN.

Seger! Muren börjar svikta!
(Han genombryter häcken och försvinner.)

barbra (förvånad). Jag tror han högg sig tvärt
igenom. Nå, det var ingen konst. Jag sade ju, att
det är bara prat med det förtrollade slottet.

SUSANNA.

O, att minä ögon skulle
än se detta under ske!
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Bräckt är sömnens gröna kulle,
slut är hundraårigt ve,
och Susanna skall få se
än sin barndoms ängel le.

dorina (glatt inspringande). Mor, mor, under över
alla under! Jag gick i skogen och grät över den stac-
kars prins Aladin, som den nedriga spindeln spann i
sitt nät. Då mötte jag en skinande fe med krona på
huvudet. Gråt icke, sade hon. Jag är feen Ljusöga
och förkunnar dig en stor glädje. De hundra åren äro
förbi i dag precis klockan tolv. Förtrollningen är bru-
ten, törnhäcken stänger ej mera vägen tili slottet. Törn-
rosa väntar sin befriare, alla de döda prinsarna skola
åter väckas tili liv. Prins Aladin med? frågade jag.

Ja, prins Aladin med, sade hon. O, vad jag är
glad! Nu viii jag sjunga igen:

Jag vet en vän, som jag har kär,
när daggens pärlor glittra.
Jag törs ej säga, vem han är,
det kan hans fröjd förbittra.
Han är en fura, hög och mörk,
och jag är blott en fattig björk,
där himlens fåglar kvittra.

Andra avdelningen.

Samma rum som förut i det kungliga slottet. Det
är alldeles mörkt. Man hör två röster tala.

första rösten. Här står jag i det förgångnas natt.
Efter hundra år har jag kömmit tillbaka tili detta slott
och finner det sådant jag lämnade det. Alit är mörkt.
Alit är tyst. Alit är dött. Själva minnet av en konung,
som vågat trotsa min makt, är slocknat bland människor.

* 12
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Men jag lever. Jag är det dunkla ödets budbärarinna,
och natten, som uppslukar alit levande, förmår intet mot
mig. Jag är odödlig!

andra rösten. Odödlig, men icke ensam!
första rösten. Röst, vem är du?
andra rösten. Röst, vem är du?
första rösten. Jag är Mörköga.
andra rösten. Jag är Ljusöga.
mörköga. Vad viii du här? Vet du ej, att jag

dödar det, som kommer mig närä?
ljusöga. Vet du ej, att jag giver liv åt det, som

du dödat? .

mörköga. Det förmår du icke. Döden är mäkti-
gare än livet.

ljusöga. Du misstager dig, stolta fe! Livet är
mäktigare än döden.

mörköga. Tomma ord! Här äro alla döda.
ljusöga. Nej, de sova.
mörköga. Den långa sömnen!
ljusöga. Fiat lux! (Det blir i hasl ljust, och man

ser kungen, drottningen och hovet sovande i samma ställ-
ning som förr, men alla betäckta med tjockt damm och
spindelväv.)

mörköga. Spöken! Bländverk! Ha, förmätna, vet
du icke, att detta är mot naturens lagar? Fiat nox!
(Det mörknar ånyo.)

ljusöga. Mörköga, jag vet, att du är oblidkelig.
Men om du uppslår ödets bok, sjunde sidan tili höger,
skall du läsa, att prinsessan Törnrosa och alla slottets
invånare skola åter vakna tili liv efter hundra år, så
frarnt en ung riddare har mod att inom en timme efter
den tidens förlopp våga sitt liv och väcker prinsessan
med en kyss på pannan.

mörköga. Du har rätt; jag har glömt denna spå-
dom. Men timmen är snart förliden: ingen skall infinna
sig.

ljusöga. Vem vet!
mörköga. Det fattas endast fem minuter.
ljusöga. Fem minuter. Ve, om här ingen komme!

Om ali min omsorg och ali min kärlek vore förspillda!
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mörköga. Ser du nu, dåraktiga fe, att det mäktiga
ödet än en gång gäckar dina beräkningar! Nu fattas
blott fyra minuter.

LJUSÖGA.

O, var dröjer du, den ende,
aldrig sedde, aldrig kände,
som tili räddning himlen sände?
Se, minuten vingar har!
Se, han flyger snabb sin kosa;
snart av sköna Törnerosa
blott en vissnad knopp är kvar!

MÖRKÖGA.

Det är slut. Din klagan spar!

LJUSÖGA.

Annu två minuter fela. ■Fiat lux!
(Det ljusnar. Man hör butter utanför.)

Ett svärd jag ser
häckens tätä törnen dela .

.
.

MÖRKÖGA.

Han kan icke hinna mer!
LJUSÖGA.

Skynda, skynda!

MÖRKÖGA.

Alit är slut.
LJUSÖGA.

An står åter en minut.

(Feerna draga sig at sidon. Prins Florestan instör-
tar och stannar. ett ögonblick tvekande.)



FLORESTAN.

Vad är detta? Alla sova!
Men var är du, himlens gåva?
O, var är min Törneros?

(Han går tili det röda förhänget och skjuter det at
sidan. Man ser Tömrosa insomnad vid sländan.)

Kan så himmelsk fägring tros?
Är det ej syn jag drömmer?

mörköga (från sidan).
Det är slut . . . Han sig förglömmer.

ljusöga (från sidan).
Annu tjugutvå sekunder!

FLORESTAN.

Ljuvaste bland hiralens under,
skall jag våga väcka dig?

MÖRKÖGA.

Seger! Han försummar sig!
LJUSÖGA.

Sex sekunder! Stanna, stanna,
tid, din flykt!

FLORESTAN.

Om denna kyss
på din oskuldsrena panna
kunde väcka dig att lyss!

(Hait kysser Tömrosa på pannan. Hon uppslår
sinä ögon.)

MÖRKÖGA.

Ve mig! Dödens kedjor brista.
Ljuset segrar, natten flyr . . .

180
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LJUSÖGA.

O, hav tack, du allra sista
livssekund! Du var oss dyr.

(Båda feerna försvinna.)
törnrosa (vaknande).

O, kunde för evigt jag sorgerna binda
och sällheten sprida . . .
Vem är du, som mig betraktar?

FLORESTAN.

O, du skönsta rosenknopp,
jag en främling är, som aktar
för min högsta fröjd och hopp
att tili liv dig väcka opp
i det slott, som ödet vaktar.

törnrosa (eftersinnande.)
Ja, jag sårade min hand;
men var lugn, har ingen fara,
det var ju en rispa bara.
Sedän sov jag litet grand;
luften känns så tung ibland.
Säg mig, kan det middag vara?

FLORESTAN.

Huru länge är det, svara,
sedän du ditt öga slöt?

TÖRNROSA.

Mann' en kvart sen dess förflöt?
Kanske två? Jag kan ej undra,
ty min slummer var så söt.

FLORESTAN (sakta).
Och hon vet ej av, att hundra
år gått ned i tidens sköt!



(Högt.)
Nu är middagstid minsann
Hör mig, ädlaste furstinna;
jag kom hit din hand att vinna,
och jag är prins Florestan.

TÖRNROSA.

Främling, hur du skämta kan!
Du är ju en ståtlig man,
och jag är en liten flicka,
som du såg i drömmen nicka.

FLORESTAN.

Liten flicka? Och du är
liga gammal ungefär
som min mormors mormor här,
om hon levde. (Sakta.) Jag mig glömmer.

TÖRNROSA.

Prins, nu vet jag, att jag drömmer;
se, hur alla sova där!

FLORESTAN.

Nej, giv akt! De vakna alla.

(Kungen och alla de övriga vakna i den ordning
de tala.)

KUNGEN.

Kycklingstek!
DROTTNINGEN.

En kvalmig dag!

KUNIGUNDA.

Det var åska, det tror jag.
HOVMARSKALKEN.

Ja, en sten jag känner talla
från mitt ryggbast, med förlov.
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LÖVKOJA.

Har man sett? Jag tror jag sov!
NARCISSA.

Jag också.
KUNIGUNDA.

Skäms! Sådant hov!
Passar det i konvenansen?

HOVMARSKALKEN.

Se på mig! Jag höll balansen.
MUNSKÄNKEN.

Lyckligtvis så ha vi Sam.
KOCKEN.

Sam, din drummel! Hall digfram!
Har man nånsin sett på värre?
Sover han? Nå, ingen skam!
Jag skall lära dig för söi,
var kung David köpte öl!

(Han smäller örfilen, som väntat i hundra år. Sam
vaknar. Han har under de hundra åren fått långt
skägg.)

SAM.

Tack, som väckte, kara herre!
Jag är pigg liksom en mört.

(Han känner på skågget.)

KUNGEN.

Sam, hur är du så bestört?
SAM.

Ack, ers majestät, min haka
hon har vuxit och fått skört!
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KUNGEN.

Sam, nu får du ju dig raka;
du har skägg.

SAM.

Har jag fått skägg?
KUNGEN.

Tjockt liksom en bastuvägg.
sam (hoppar av glådje).

Jag har skägg! Det är otroligt!
Hejsan, nu skall det bli roligt,
nu så får jag bättre lön!

KUNGEN.

Det förstås; nu är du skön.
KOCKEN.

Se på Sam, som gör sig grön!

(Barbra, Dorina och Susanna inkomma.)

dorina. Kom och se, mor! Här är ett riktigt för-
trollat slott. Där ute på gården springa folk, hästar och
hundar om varandra. Alla prinsar levä, och här är en
livslevande kung med sitt allernådiga livslevande hov.
Nå, vad säger ni nu, mor?

barbra. Vad jag säger, dumma flicka? Är det icke
det, som jag alltid har sagt? Visst är här trolldom;
man skall ju ha förstånd som en gråsten för att icke
begripa ett så solklart häxmästeri. Mjukaste tjänarinna,
nådig herr kung! Ers majestät har tagit sig en lång
lur; hoppas, att ers majestät nu är riktigt fullsövd.

kungen. Vad är det gumman pratar?
kunigunda; Det är simpelt folk, ers majestät. Deras

toalett är högst gammalmodig.
barbra. Frun är gammalmodig. Frun är klädd som

det brukades för hundra år sedän i min fars farmors tid.
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kunigunda. Vad? Gammalmodig? Understår ni er
säga, att jag är gammalmodig?

barbra. Just ni. Vad skall man vara annat än
gammalmodig, när man sovit i hundra år?

KUNIGUNDA.

Hjälp! Jag dånar!
DROTTNINGEN.

Hundra år?
SAM.

Mitt skägg är ej från i går.
KUNGEN.

Vad är det? Jag ej förstår . . .

susanna (visar de guldsydda skorna).
Inför himlens stora under
äro mänskolivets stunder
som de flyende sekunder,
och vad är ett sekels mått
mer än den minut, som gått?
Jag, som stapplar här vid staven
hundra åtta år mot graven,
var ett barn, när dessa skor
Törnerosa ömt mig skänkte . . .

KUNIGUNDA.

Det var nyss, när jag mig dränkte . . .

DROTTNINGEN.

För en timme sen, jag tror.
SUSANNA.

Vad den högstes makt är stor!
Prisad väre han, som låter
mig min barndomsfröjd se åter!
Nu mitt liv jag glad förgråter.

(Hon går tili Tömrosa, som under tiden samtalat
med Florestan, och kysser kenties klädningsfåll.)
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TÖRNROSA.

Är det du, min forna vän?
Jag ej känner dig igen.
Ack, vad du är gammal vorden!
Hur är jag så ung på jorden?

SUSANNA.

För ditt hjärtas skull. En dag
skall du gammal bli som jag.
Herre kung, tro mig på orden!
Florestan er dotter giv;
han har räddat hennes liv,
han är värd att henne äga.

FLORESTAN.

Skänk er dotter tili mitt viv!
KUNGEN.

Sakta! Vad skall mamma säga?
Flickan måste överväga . . .

DROTTNINGEN.

Mamma svarar ja, om han
är en ädel riddersman.

TÖRNROSA.

Det är visst prins Florestan.
Liv för liv!

KUNGEN.

Hon lyder mamma!
Alltid lyder hon så snällt.
Nå, är det nu så beställt,
så kan prinsen få sin flamma.
Hän skall hålla henne kär,
fast hon litet äldre är,
hundra femton år så där,
det kan vara just detsamma.
Våra själar levä ju



i millioner år ännu;
när två själar sig förena,
gör ej mycket, om den ena
fått ett sekel mer att tjäna.

(Fecn Ljusöga inträder.)
Här ha vi vår gudmor kvar.
Ädla fe, sjung nu en visa,
och hon skall bli riktigt rar,
ty ett sådant ståtligt par
kan man ej tili fyllest prisa.

(Alla lyckönska de förlovade.)

ljusöga (står med sländan
i fonden och sjun-
ger).

Jag spinner en guldtråd ur feernas rike,
ur feernas rike.
Den tråden har icke på jorden sin like,
på jorden sin like.
Ur natt är hän fluten,
av soi är hän knuten,
när seklerna drömma sin dröm i minuten.

alla (instämma).
Vi spinna, vi spinna en rosende lycka,
en rosende lycka,
som feernas älskling för alltid må smycka,
för alltid må smycka,
att fröjd hon må sprida
tili alla, som lida,
tili alla, som glädjen i tårar förbida.
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Järnvägskonduktören.

Brr! Beständigt droskor skramla!
Väntsaln är ett marknadstorg.
Herrar med cigarr sig samia,
fruar med sin äppelkorg,
jungfrur med sin kaffepanna,
Dadda med sin lilla Nanna,
medan Kalle satt sig bred
på sin halva smörgås ned.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Upp med dörren! Klar maskinen!
Var tar sin, så tar jag min;
tjocka frun i krinolinen
pinar sjg i vagnen in.
Alla sig mot fönstren sträcka,
Kalle mutas med en knäcka,
Dadda sjunger lulli tuss,
pappa får en avskedspuss.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Allt o är mörkt, som det skall vara.
Ah, här sitter man galant!

■— Se om elden, kära Klara!
Lycklig resa, sota tant!
Hälsa faster! Skriv med posten!

Akta gurkorna för frosten!
Se, där kom herr Luns för sent!
Vänta! Kan ej. Sapperment!

Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år
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Piii . . . Nu rörs den långa raden,
tung liksom en Noaks ark.
Som ett moln försvinner staden;
där är ju vår gröna park.
Hör, Vårt Land sjungs på balkongen
men i skenans dån dör sången.
Vågor i vår glada sjö,
vackra minnens stad, adjö!
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Detta får var dag jag höra,
arme järnvägsstyrman, ack!
Ständigt röra, föra, köfa
pick och pack och snick och snack.
Tålig kliver jag på steget,
tittar i var vagn så eget
som en stum och hövlig björn,
knipsar av biljettens hörn.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Och så rulla vi i världen
ständigt bort i samma spår;
två minuters hait på färden,
tills en smörgåsrast man fär.
Mumsa fori! Man åt sig raffe
munnen full. med kokhett kaffe.

Var är Kalle? Han slapp ut.
In med huvudet förut!

Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Skogarna som getter springa,
bergen lunka oss emot,
åar under oss sig slinga,
sjöar bölja vid vår fot.



Bort fly broar, gårdar, grindar,
telegrafens tråd sig lindar
buktande från stolpens stam
i en vågig linje fram.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett är.

Nu är ett parti vid hamnen,
visselpipan ljuder hait.
Vänner stå med öppna famnen,
kyssar smälla överallt.
Kalle ruskas upp ur luren,
och på mormors armar buren
vaknar Nanna, röd om hyn,
vid en pepparkakas syn.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.

Jag allena får ej vila,
ingen trycker här min hand.
Angan visslar: ila, ila
tili de obekanta land!
Tiden tröttnar ej i vingen,
världen väntar här på ingen,
skenan rasslar, tendern gnyr,
och mitt liv med röken flyr.
Klockan slår,
tiden går,
var sekund är här ett år.
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Gossen från Brahestad.

Vet du vad det är att försaka sig själv och att
levä för Stora tankar? Jag vill säga dig det.

Det var en gång en gosse i Brahestad. Hän var
åtta år gammal, frisk och stark, djärv och beslutsara,
Där fanns ingen backe så brant, att hän icke slant ut-
för den på sinä smidiga skidor. Där fanns intet träd
så högt, att hän icke klättrade i dess sviktande topp.
Hän sam som en fiskmås, hän sprang som en ung fåle,
hän klängde som en ekorre. Hän var lekens kung;
ingen slog en bättre lyra, ingen sköt en säkrare pii.
Föräldrar, syskon, kamrater, alla älskade honom. Ty
hän var lika god som stark, lika lydig som djärv. Hän
var i stånd att gå i elden för sinä vänner, och om hans
mor sagt tili honom: August, i dag skall du läsa hela
dagen, och du får ingen mat förrän i morgon! så hade
hän kysst hennes hand och svarat med sin glada, hur-
tiga min: gärna, mamma, efter du vill det!

Detta sade icke hans mor, men hon vande honom
tidigt att försaka och lyda. Hade hän en leksak, som
hän allra mest tyckte om, så hände ibland, att hän
gärna gav bort den. Var det något nöje, som hän myc-
ket fröjdat sig åt, så hände, att hans föräldrar sade;
„Försök, om du kan, att umbära det!" August svarade:
,Jag vill försöka." Och det lyckades. Sådant är icke lätt,
icke roligt, men därav har man en vinning för hela livet.
Ty i livet händer ofta, att man måste försaka det man
gärna vill, och se, då gäller det att kunna försaka med
ett glatt och frimodigt hjärta.

Augusts föräldrar voro icke fattiga, icke rika, de
hade vad de behövde och hade väl kunnat kläda sinä
barn så fint som andra, eller traktera dem ofta med
efterrätter och sötsaker. Men de uppfostrade sinä barn
tarvligt och vid strängt arbete. Märk väl, att ingen stor
man och ingen hjältemodig kvinna hiivit uppfostrade i
lättja, med grannlät och sötsaker.

En dag strövade August med andra gossar ute på
skogsbackarna invid staden och sprang med en pappers-
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drake. Det blåste starkt, draken flög högt, och ju högre
han flög, desto stoltare var det. O, den som kunde
flyga så högt! tänkte August vid sig själv. Det vore
något det, att strida så käckt emot stormen där högt i
det blå, långt borta över länder och hav.

Så kommo de tili några väderkvarnar på bac-
ken, och kvarnvingarna svängde med susande fart i
den starka blåsten. Se, det vore också något att flyga
med kvarnvingen, tänkte August, där han stod tätt
bredvid och hörde vingarnas dån, när de skuro genom
den stormiga luften. En oförvägen lust kom över honom,
han ville Törsöka ett rapp och grep stadigt med båda
händerna i den stora kvarnvingen, just när den strök
förbi . .

.

De andra gossarna skreko tili, men August var re-
dan högt i luften. Han var icke en av dem, som lätt
släppa tag. Han följde med som en hängande kard-
borre . . . det såg för märkvärdigt och vådligt ut. Men
när kvarnvingen på detta sätt lyft honom högst upp, så
att han hängde rätt över kvarnen, stupade vingen i sväng-
ningen nedåt, och detta var August icke beredd på. Han
förlorade handfästet och föll från en svindlande höjd mot
den steniga backen, medan den stora kvarnvingen, obe-
kymrad om hans öde, susade över honom och fortfor att
svänga.

Kamraterna sprungo fram och trodde honom vara
död. Men han levde ännu, han hade endast avbrutit
båda armarna och bars i detta tillstånd hem tili för-
äldrarna.

Du kan tanka dig deras förskräckelse. Båda ar-
marna, det var en smäll! Om han också fick levä, vad
gör man i livet utan armar? Aja, man har exempel
på krymplingar, som värit så olyckliga alit ifrån födel-
sen och likväl hava lärt sig konster, som visas för pen-
gar . . . men, men en kari utan armar, det är dock
något bedrövligt . . . August såg sin älskade mor gråta,
och hon grät ej för små smulor.

Detta gick honom mer tili hjärtat än ali hans egen
smärta. Hans brutna armar värkte, som om de dop-
pats i brinnande eld, men han tänkte icke därpå, han
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sade endast: „Förlåt mig, mamma!" Och så log hän, så
gott hän kunde,, och tröstade moderni ,Jag blir nog bra
igen; jag skall vara tålig ..."

De hade ingen läkare den tiden i staden och kal-
lade på en förståndig gumma, som var van att bota
sådana skador. Hon hopfogade de brutna armarna, lade
spjälor omkring dem och linnebindlar därpå. Det var
icke heller roligt, det gjorde gruvligt ont, men August
bet ihop tänderna, såg på sin mor och nickade åt henne:„Var icke rädd, nog blir det bra!" Se, så mycket
hade hän redan lärt av den Stora konsten att giömma
sig själv.

Och bra blev det, ty gossen var tålig, lydig och
icke bortklemad. Redan om ett par veckor togos spjä-
lorna bort, och sedän hän ännu i två veckor värit tvun-
gen att ligga alldeles stilla, kunde hän småningom åter
bruka armarna. Det var en snäll gumma, hans sköterska.
Hon läkte så skickligt dessa två små armar, som en gång
skulle bliva så starka och utföra så tappra bedrifter i
världen, att man icke mer kunde se något fel på dem.
Om hon levät, när den lille August sedän blev en be-
römd hjälte, skulle hän säkert ha skickat åt henne någon
av sinä många ärofulla tapperhetsmedaljer, ty utan henne
och utan armar hade hän hiivit en krympling, förgäten
och bragdlös i nordens enslighet.

Nu växte hän stor och stark och gick ut i världen.
Där var någonting mäktigt uti hans barm, som drev ho-
nom ut. Gud skapar icke alla människor lika i hågen.
Somliga har hän danat för livets stilla lycka, för hem-
mets lugn och det tysta arbetet; andra har hän danat
för livets stormar och några tili kämpar för hela mänsk-
ligheten. Men för Gud är det lika, vilken väg man i
livet går, allenast man går i Herrens fruktan rättskaffens
genom världen.

Den lille gossen, som nu hiivit stor och lärt många
sköna kunskaper, drog ut att strida för frihet och rätt.
I hans eget land bodde ett fritt folk, som levde i frid
och endräkt under lagarnas skydd, men alla folk voro
ej lika lyckliga. Flei'e förtrycktes av hårda behärskare,
som icke aktade lag och rätt; andra söndersleto varandra

* 13
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i inbördes krig. Den forne gossen från norden tyckte sig
ej kunna bättre bruka de nya armarna än därmed, att
han stred för de förtryckta på jorden. Han gick frivil-
ligt i fejd för de svaga emot de starka; han blödde för
dera i hundrade strider. Han kom tili dem som en främ-
ling och blev deras egen. Finland var hans moder,
Sverige hans fädernesland, norden hans vagga, men vida
världen var hans stora fädernesland. Var god och rätt-
skaffens människa var hans broder och syster; var oskyl-
digt förtryckt var hans självskrivna skyddsling, var hög-
sint like hans vän och bundsförvant.

Vår tid vet ingen tapprare hjälte än denne gosse
från norden. Hans liv var ett liv av idel sagor och hjäl-
tebragder. Han fanns beständigt där faran var störst;
många tusende stupade runtomkring honom; han låg
förblödd och halvdöd på de blodiga slagfälten; led ofta
hunger och alit slags brist; var fången och övergiven,
förföljd och plundrad, sjuk och förgäten. Han sam ge-
nom floder mellan flytande isstycken. Han klättrade
över höga murar, bevuxna med törnen. Han stridde i
nattens mörker, kringränd på alla sidor av fiender, som
icke kände någon barmhärtighet och som fingo betalning
för sinä fångars huvuden. Nastan alltid stridde han i
sällskap med några få mot en stor övermakt och vann
likväl ofta seger genom Guds bistånd och genom oför-
liknelig tapperhet. Stundom funnos förrädare bland hans
egna stridskamrater, och när han, uttröttad av mödor,
kastade sig om kvällen ned på den hårda marken med
sin fältkappa under sig och himmelens klara stjärnor
över sig, nödgades han vaka med handen på svärd-
fästet för att icke bliva dödad i sömnen. Dock beva-
rade Herren Gud honom underbart i alla faror, och
aldrig förlorade han sin glada förtröstan och sitt milda
hjärta mot alla olyckliga. Han tjänade sig upp från
simpel soldat tili flere tusendens anförare, vann stor ära
och många utmärkelser, men begärde aldrig mer för sig
själv än det allra nödvändigaste och drog sig tillbaka
från alla ärebetygelser. Vad brydde han sig om att
lysa för människor och att förhäva sig över ett välför-
tjänt rykte? Han stred ju icke för egen ära och egen
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vinning, hän stred för friheten och för mänskligheten;
för deras seger ville hän gärna förgäten dö.

När hän i sju år kämpät under ett främmande namn
för Greklands frihet och det gamla Grekland äntligen
avkastat turkarnas ok, sökte honom grekerna förgäves
över hela Europa för att tili bevis på sin tacksamhet
erbjuda honom i sitt land en stor jordegendom. Slutli-
gen bortskänkte de den åt en annan, när de icke annat
visste, än att deras älskade kämpe längesedan var död.
Men hän levde, blygsam och glömd, än i Sverige och
Finland, än på en av Västindiens öar. Hän var fattig
och mottog likväl ingen belöning. Hän ville ej fläcka
sitt höga mål och sitt tappra svärd med egen vinning
av jordiska rikedomar.

Den lille gossen, soin först kämpät mot väderkvar-
nen och sedän med eller mot halva Europa, blev slut-
ligen en grånad hjälte, som, trött av raödor och ärofulla
sår, slöt sitt liv i ett fridfullt hem och gömdes tili vila i
den svenska fosterjorden. Få kände honom; ingen har
någonsin hört honom omtala sinä egna bragder. Och
vad allt hade icke hän kunnat berätta, om hän ej skyg-
gat tillbaka för eget lov givit ali ära åt Gud den
högste, som ledsagat honom genom så många faror!
Andra, som uträttat ganska litet i världen, veta icke,
huru de skola framhålla sin egen person, sin ära och
sin betydenhet; hän, vars bragder förvånat samtiden,
gjorde allt vad hän förraådde för att gömma sig själv
i glömska. Därför känner också världen ganska litet av
hans händelserika liv, och hans tappraste bragder äro
kanhända för alltid förgätna. Men Gud känner hans
redliga hjärta, hans fasta tro, och människor veta till-
räckligt för att hedra hans minne.

Hade Gud förunnat August Maximilian Myhrberg
att strida för sitt fädernesland, såsom hän stred för de
förtryckta på jorden, så skulle hän på sin tid haft en-
dast en jämlike, nämligen italienaren Garibaldi. Nu stred
hän, länge okänd, namnlös för mänsklighetens rätt, för
folkens frihet, och därför står intet folk i tårar omkring
hans grav. Men Finland, hans Stora moder, och Sve-
rige, hans faders hemland, skola i alla tider räkna ho-
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nom bland sinä tappraste hjältar. Hans liv skall länge
berättas soin en saga vid vinterbrasan, tili undran och
häpnad för efterkommande släkten. Alit hos honom
hans mod, hans bedrifter, hans oegennytta, hans hög-
sinta hjärta och framför allt hans sköna försakelse av
sig själv var stort och sagolikt, och därför må hans
Stora saga även få plats bland dessa små.

Gosse i Finlands och Sveriges bygder, lär dig soin

hän att strida för det rätta på jorden! Lär dig som
hän att försaka dig själv!

Slaget vid Breitenfeld.

Genom Tysklands och Sveriges historia återklin-
gar sedän århundraden ett namn, vid vars minne svens-
ken reser sitt huvud högre och den frihetsälskande
tysken blottar av beundran sitt. Det är Leipzig, Brei-
tenfeld och den 7 september 1631.

Konung Gustav Adolf stod med sinä svenskar och
finnar på Tysklands jord att värna det heligaste och
högsta i livet: frihet och tro. Tilly, den förfärlige
gamle korpralen, hade inryckt i Sachsen, och konungen
följde honom. Två gånger redan hade de mötts, tigern
hade manat lejonet tili kamp, men lejonetrörde sig icke.
Nu stodo de tredje gången i varandras åsyn; det för-
krossande slaget måste falla, och Tyskland darrade under
förbidan på sitt öde.

Tidigt om morgonen ryckte de förenade svenska
och sachsiska härarna över Loberbäcken fram emot byn
Breitenfeld och uppställde sig där i slagordning. Det
var en ny krigskonst, uppfunnen av konungen: fot-
folket i brigader, ryttarne i små skvadroner, mellan dem
musketörer och det hela på två linjer, men sachsarne
skilda för sig. Konungen red långs lederna, ordnade
allt med sin skarpa blick och talade uppmuntrande ord.
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Hans öga vilade raed välbehag på desse tappre; där
stod Gustav Horn med sinäryttarskaror på vänstra flygeln;
i centern den tappre Teuffel och framför honom Torsten-
son med sinä lätta, men fruktansvärda läderkanoner;
Bauer med sinä lifflänningar och Hepburn med sinä
skottar stodo på andra linjen.

Sist nalkades konungen högra flygeln, vilken hän
själv anförde. Här stodo fem regementen rytteri: Tott
med sitt regemente, Soop med sinä västgötar, Stenbock
med sinä smålänningar och ytterst av alla Stålhandske
med finnarne. Konungens blick klarnade alltmer, under
det att hän långsamt passerade de skyldrande lederna.

„Stålhandske“, sade lian och hejdade sin kolossala
mörkbruna springare vid finnarnes sista led, „I förstån
väl, varför jag ställt eder ytterst. Mot oss står Pappen-
heim med sinä walloner ; hän längtar att göra min be-
kantskap, anmärkte konungen småleende och menar
jag, att vi få en hård dust, om hän från denna sidan
kastar hela svärmen över oss. Jag litar därpå att
I och edra finnar skolen rätt eftertryckligt emottaga
honom."

Härefter höjde konungen rösten, så att hän hördes
av hela ryttarskaran, och tillade:

„Låten se, gossar, att I icke hamren edra svärd
slöa på de där järnklädda karlarne, utan stöten hellre
ned hästen först, så skolen I sedän ha lätt sak med
den tunge

Det finska rytteriet förstod ganska väl både faran
och äran av sin ställning och var däröver stolt. Konungens
tillit uppfyllde alla med mod och tillförsikt. Det fanns
icke en, som ej värit beredd att möta den fruktade
Pappenheim själv. När man såg dessa i allmänhet kort-
vuxna och undersätsiga gestalter på deras små oansen-
liga hästar, skulle man vid första anblicken hava ansett
dem föga vuxna ett anfall av de reslige wallonerne på
deras eldiga, starktbyggda och Stora springare. Tilly
själv, i det tai hän höll tili sin här strax före slaget,
talade med förakt om sinä uthungrade, nakna fiender
och deras hästar, sämre än de kejserliges sämsta tross-
hästar. „Riden rakt på dem", tillade hän, „och ryttare
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och häst skola vanmäktiga störta ned under hovarna
av edra frustande springare". Men Tilly kände ej sin
fiende rätt eller låtsade ej kanna honom. Vad som
brast det finska rytteriet i yttre hållning och utseende,
ersattes mer än tillräckligt av ryttarens järnfasta muskler
och lugna, in i döden okuvade mod, och hans små-
vuxna häst hade hela den finska rasens ihärdighet, som
under flere timmars tröttande fäktning i längden bidrog
icke ringa tili segern.

Föjjd av finnarnes glada hurra, galopperade konun-
gen bort. Stålhandske vände sig tili sitt folk och upp-
repade konungens ord på finska. De raske ryttarnes
ansikten skeno av stolthet och glädje.

„Nåväl, Bertila", tillade Stålhandske, i det hän
vände sig tili en ung ryttare, som i främsta ledet red
en vacker svart häst och utmärkte sig framför de övrige
genom sin längd och sin hållning, „har du lust att i
dag förvärva dig riddarsporren?"

Den tilltalade syntes överraskad, saluterade med
väljän och rodnade allt upp under skärmen av storm-
huvan.

„Jag har aldrig vägat eftersträva en så stor ut-
märkelse", svarade hän, och hans glödande kind lät lik-
väl ana, att just detta värit målet för hans hemligaste
drömmar. „Jag . . . en bondeson!" tillade hän dröjande.

Stålhandske log.
„Blixt och dunder, pojken rodnar ju som en flicka

i brudstolen! En bondeson? Vad d-n ha då vi andra
värit från början? För du icke fyra fullrustade ryttare
i fält? Har icke vår Herre givit ett hjärta i ditt bröst
och kungen en värja i din hand? Det är ock ett skölde-
märke; för resten får du sorja själv."

Tusende snabba tankar genomforo hastigt som
blixten ryttarens själ. Hän tänkte på sin barndom borta
i Finland, i det avlägsna Österbotten. Hän erinrade sig,
huru fadern, den gamle Bertila, som under klubbekriget
värit en av hertig Karls förnämste anhängare, av seder-
mera konung Karl LK erhållit fyra Stora gårdar, vilka
vardera rustade häst och kari, och därigenom blivit en
av de rikaste bönder i sitt land. Hän mindes sin första
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ungdom i Stockholm, dit hans fader sänt honom i den
ärelystna avsikt att en dag förvärva ära och ynnest vid
konungens sida, och huru hän, än ärelystnare, i stället
för fredliga kunskaper lärde i hemlighet fäkta och rida,
intill dess den stränge fadern slutligen gav vika och tillät
honom söka en plats bland konungens finska rytteri.
Alla dessa minnen korsade i ett ögonblick den unge
krigarens panna, ty nu, nu var den kommeh, den stund,
då hän, en yngiing ur hopen, skulle tillkämpa sig jämlik
rang med denna stolta adel, som härtills med förakt
nedblickat på honom och hans likar. Det var denna
tanke, som jagade blodet upp på hans kind; hän kände,
att den kunde jaga honom in i döden.

Dock icke ensamt den. Hans ynglingahjärta vidga-
des vid den tanken att strida under hjältekonungens
ögon en hård, en avgörande strid för sin tros frihet, sitt
lands ära, för allt vad livet äger dyrast och högst, och
denna övertygelse, delad av hela hären, med undantag
av några besoldade utländska trupper, bar inom sig se-
gerns visshet och försmak redan innan striden begynt.

Innan ännu den unge ryttaren hann svarakin ädel-
modige chef, hördes på avstånd konungens höga stämma
mana tili bön. Den ridderlige hjälten avtog sin hatt, i
det hän sänkte spetsen av sin värja mot jorden, och
denna rörelse följdes genast av alla de kringstående
trupperna. Och konungen bad med ljudelig stämma:

„Allgode Gud, som bär seger och nederlag i din
hand, vänd ditt huldrika ansikte tili oss, dina tjänare!
Från fjärran länder och lugna boningar hava vi kömmit
hit för att strida för frihet, för sanning, för ditt evange-
lium. Giv oss seger för ditt heliga namns skull! Amen“.

En hög förtröstan fyllde vid dessa ord varje bröst.
Den svenske trumpetaren red att utmana de kejserlige,
och Tilly svarade stolt, att konungen visste nog, var
hän skulle finna honom.

Klockan tolv vid middagstid koin den anfallande
svenska hären i skotthåll för de kejserliges artilleri, som
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var uppställt på höjden bakom deras siagordning.
Svenska artilleriet svarade, och striden begynte. Solen
sken de anfallande rakt i ögonen; sydvästvinden drev
över dem moln av damm och virvlar av tjock krutrök.
Konungen lät hären svänga åt höger för att få vind och
soi på sidan; Pappenheim begärde och fick order att
förekomma det. Med ljungeldens hastighet ilade hän
fram, svängde om och tog högra svenska flygeln i
flanken. I ögonblicket kastade konungen rhengrevens
regemente och Baners ryttare i hans väg. Stöten var
förfärlig; hästar och ryttare tumlade över varandra.
Pappenheim drog sig tillbaka, men blott för att i nästa
ögonblick kasta sig över finnarne. Wallonernes långa
mörka linje rusade fram i blint raseri; förgäves, de
stötte mot en mur av järn, deras främsta led förkrossa-
des, andra ledet svängde om, andra anfallet var tillbaka-
slaget. Pappenheim rasade; för tredje gången störtade
hän tili anfall; nu hade finnarne vid sin sida liffländare
och kurländare. Stålhandske mottog sin fiende lika
kalit, lika eftertryckligt; omöjligt att genombryta denna
levande mur.

Sena tili vrede, hade finnarne härtills värjt sig med
orubblig köld. Men småningom hänfördes också de av
stridens hetta; vid fjärde anfallet hade fiendens raseri
meddelat sig även åt dem, och de stodo numera knappt
att hejda. Stålhandskes mäktiga stämma Ijöd över
slagvimlet; än en gång slöto sig det finska rytteriets
leder tillsamman, än en gång kastades fienden hårt
tillbaka. Dock Pappenheim, höljd av sår, drev för femte
gången sinä walloner tili anfall. Och nu brötös de
finska lederna självmant, men blott för att i sin järn-
famn omsluta de inträngande. Striden begynte attkämpas
man mot man och wallonernes hästar att tröttna. Men
stort som deras nederlag var ock deras raseri. För
femte gången tillbakaslagna, anföllo de ännu den sjätte,
lika blodigt, lika förgäves. Sjunde gången följdes Pap-
penheim blott av sinä trognaste, och när även detta
sista förtvivlade angrepp endast betäckte fältet med de
anfallandes lik, förmådde hans fruktade stämma ingen-
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ting mer. Wallonernes överblivna skara spridde sig i
den vildaste flykt över vägen åt Breitenfeld.

Höljda av blod och damm drogo finnarne andan.
Men knappt hade röken ett ögonblick skingrats, innan
de upptäckte en avskuren kvarleva av fiendens här. Det
var hertigen av Holstein med sitt fotregemente, som åt-
följt Pappenheim. Finnarne voro nu en gång varma
och stodo icke att hejda. I förening med östgötarne
kringrände de holsteinarne, krossade och tillintetgjorde
dem; desse tappre försvarade sig tili sista man och
folio i samma ordning, som de intagit i striden.

Medan detta tilldrog sig på högra flygeln, hade den
vänstra råkat i största fara. Fiirstenberg med sinä
kroater hade angripit sachsarne, och desse begynte snart
att vackla. Tilly såg sinä båda flyglar i strid och ryckte
äntligen fram med sinä sexton Stora tertier, som ut-
gjorde centern. Lik ett svart åskmoln utbredde sig över
slätten hans stolta här. Torstenson mottog honom med
varma servietter. Förfärligt sopade läderkanonernas
kulor de kejserliga lederna; Tilly drog sig åt sidan, läm-
nade Pappenheim i sticket och kastade sig, även hän,
över sachsarne. En lavin i sitt fall gör ej större för-
ödelse; sprängda vid första stöten, rusade sachsarne
flyende åt alla sidor, kurfursten främst, och plundrade
under flykten allt vad de överkommo. Tilly kunde nu
kasta sinä massor mot Horn och svenskarnes vänstra
flygel. Trängd av en fruktansvärd övermakt vek denna
långsamt åt vänster, varje ögonblick närä att duka
under i den olika striden. Konungen ilade dit och ro-
pade tili Callenbach med reserven att för Guds skull
hugga in. Callenbach gjorde så, men föll i första an-
fallet. Samma öde hade Teuffel. Äntligen ryckte Hep-
burn med sinä skottar och Soop med smålänningarne
Horn tili hjälp. Kroaterne rusade mot Hepburn i tätä
svärmar; då öppnades skottarnes leder, de dolda läder-
kanonerna begynte spela och översållade fältet med lik.
Andra fiender trängde fram i deras spår. Skottarne
mötte dem med en muskötsalva av så gräslig verkan,
att hela leder störtade tili raarken. Röken och dammet
från hela den övriga hären drevs hitåt över tätaste
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vimlet. Vän och fiende blandades om varandra i mor-
disk förvirring, man slogs med svärd och kolvar, och
segern vacklade än åt den ena, än åt den andra sidan.

Då begynte oförmodat kanondundret från höjden
ånyo. Konungen i spetsen för sitt rytteri, och finnarne
främst, hade erövrat de kejserliges artilleri och vände
mot dem själva deras egna kanoner. Denna omstän-
dighet avgjorde slagets utgång. Förgäves hade Pappen-
heira sökt återtaga Jiöjden; för åttonde gången måste
hän vika. Konungen med sin segrande högra flygel
högg in på fiendens flank: allt råkade där i villervalla.
Tilly grät av harm; Pappenheim, som med egen hand
nedhuggit fjorton svenskar och finnar, var utom sig av
raseri. Förgäves voro både hotelser och böner; de
kejserlige flydde i vild förvirring åt alla håll. Tilly, vars
ryktbara gråskymmel blev skjuten under honom, undkom
med knapp nöd fångenskapen, och konungens seger var
fullständig.

Dock, ännu återstod ett blodigt efterspel. Fyra fot-
regementen av Tillys äldsta kärntrupper hade i god
ordning dragit sig ur striden och ställde sig bröstgänges
tili motvärn mot de förföljande svenskarne. Konungen
angrep dem med högra flygeln, Totts ryttare, smålän-
ningarne och finnarne. Det var en het dust; Tillys
veteraner slogos som förtvivlade; ännu döende sökte de
att med svärden genomborra sinä överridande fienders
hästar. Ingen pardon begärdes och ingen gavs. Änt-
ligen räddade det inbrytande mörkret återstoden av
denna tappra trupp, som drog sig tili Leipzig. Slaget
var slut.

Följderna av denna seger voro omätliga. Gustav
Adolf, fruktande att förlora alit genom en oförsiktighet,
uppställde ännu klockan sju om aftonen sin här för
andra gången i slagordning och lät den i samma, ställning
tillbringa natten. Men därförinnan red konungen från
led tili led att tacka sinä tappre.

„Stålhandske", sade konungen, när han kom tili
finnarnes leder. „I och edert folk haven alle stritt
som käcke män och som jag det av eder väntat. Jag
tackar er, minä barn! Jag är stolt över eder".
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Ett jublande hurra var truppens svar.
„Men", tillade konungen, „det var en bland eder,

som sprang ned av hästen och främst bland alla klätt-
rade upp på höjden för att taga de kejserliges kanoner.
Var är han?"

En ung ryttare red fram ur ledet. „Nåd, ers
majestät!" stammade han. „Jag gjorde det utan kom-
mando och förtjänar därför döden.

Konungen smålog. „Ditt namn?"
„Bertila."
„Från Österbotten?"
,Ja, ers majestät!"
„Gott. I niorgon bittida klockan sju infinner du

dig för att höra din dom."
Konungen red vidare, och ryttaren återvände tili

ledet.
Natten bröt in över det blodiga fältet, betäckt av

9,000 stympade lik. Det finska rytteriet bivuakerade
på samma höjd, där man tagit Tillys kanoner. Spill-
rorna och de döde voro i hast undanröjde, en brasa av
sönderskjutna lavetter och bösskolvar spridde sitt flam-
mande sken ut i den milda septembernatten. Himlen
var klar, och genom den lätta röken sågo de eviga stjär-
norna ned på denna tavia av strid och död.

Ryttarnes första omsorg var att giva hästarna havre
och vattna dem vid Loberbäckens grumliga Strand. Därpå
hade de själva lägrat sig, var i sitt led, vid eldarna på
höjden, tulit väpnade och redo att vid första vink bryta
opp. Marken var slipprig av dagg och blod, men
tröttheten så stor, att mången somnade på fläcken, där
hän kastat sig ned. Andra höllo sig muntra med mat
och dryck; de hade gott förråd av öl och läto stopen
gå hand ur hand ända tili förposterna, så länge en droppe
fanns kvar, och drucko skämtande de kejserliges skål.

„Och att de i natt måtte dö av törst!"
„Eller dricka sitt eget gravöl."
I detta ögonblick hördes helt närä på det av eldarna

svagt helystä fältet en jämrande stämma ömkligen bön-
falla om hjälp. Soldaterne, vana vid sådant, hörde på
den främmande brytningen, att mannen icke var deras



204

och gjorde sig intet omak. Men jämrandet fortfor, kla-
gande och skärande, utan uppehåll.

„Pekka, gå dit och giv den österrikiska hunden
nådestöten", ropade några av ryttarne, som ledsnat vid
dessa klagoljud.

Pekka, en av Bertilas fyra dragoner, kortväxt, men
stark som en björn, gick motvilligt att tysta den jäm-
randes mun. Vidskeplig, som alla hans kamrater, var
hän icke väl tili mods bland de döde i mörka natten.
Bertila, försjunken i tankar på morgondagen, hörde det ej.

Om några minuter kom Pekka tillbaka, släpande
med sig en mörk kropp, som tili allas förundran befanns
vara en munk, lätt igenkännlig på sin av tonsuren kala
hjässa. Kring sin grova kåpa bar hän ett tåg av hampa,
men i tåget slidan av ett långt svärd.

„En munk! En jesuit!" sorlade ryttarne.
,Ja, vad ville ni jag skulle göra?“ genmälde Pekka

förlägen. „När jag höjde min arm att stöta tili, pare-
rade hän hugget med ett krucifix".

„Stöt ned honom! Det är en av den djävulsligan,
som stryker omkring i fårakläder att mörda konungar
och bränna trogne kristne på bål.“

„Stöt ned honom! När vi stormade höjden, stod
samma kari med sitt krucifix bland de kejserlige och
fyrade av en kanon."

„Låt se om klenoden är av silver!" utropade en
av ryttarne, stack sin hand inom munkens kåpa och fram-
drog, oaktat hans motstånd, ett krucifix av silver, rikt
förgyllt.

„Jag kunde tro det. Satan har gott om guld.“
„Låt mig se det där", sade en gammal ryttare,

„jag känner något tili munkknepen".
Därpå undersökte hän på alla sidor den förgyllda

hiiden, och se, i det hän tryckte på en liten fjäder i
dess bröst, sprang därur en skarpsiipad dolk.

Som stungen av en orm slängde hän krucifixet
ifrån sig långt ut på fältet. Fasa och avsky hade be-
mäktigat sig alla de kringstående.

„Häng den huggormen i hans eget rep!" skreko
ryttarne.
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„Gnade! Gratia! Pardon!" jämrade sig munken,
som, dövad av en blessyr i huvudet, begynte återfå mål
och krafter.

„Här finns ej något träd", invände en, „och ingen
får röra sig ur ledet".

„Dränk honom!"
„Här finns intet vatten."
„Klubba honom!"
Ingen ville, för avsky, röra jesuiten.]
„Vad skola vi göra av honom?"
„Misericordia! Gnade!" upprepade fången.
„Giv honom en fot och låt honom löpa", genmälde

en. „Vi äro kristlige stridsmän och frukta för inga
djävulsfunder".

„Åtminstone skall jag märkä dig först, högvördige
pater, på det vi må kanna dig, om vi mötas ännu en
gång", inföll en av ryttarne, en tavastlänning vid namn
Vitikka, känd för sin styrka och vildhet. Och i det
han iät sitt långa svärd surra några varv kring jesuitens
huvud, avhögg han, innan någon hann hindra det, så
skickligt båda hans öron, att knappast ett hår därvid
blev krökt. „Sankt Petrus har icke gjort det bättre!"
utropade Vitikka skrattande.

De närmast stående vände sig bort. Råa som de
voro och vana vid krigets grymhet, funno dock ryttarne
detta skämt för grovt.

Blödande kröp jesuiten bort på händer och fötter.
Men ännu länge hörde man ur det omgivande mörkret
hans röst: Maledicti Fennones! maledicti! maledicti!
Vos comburat ignis sempiternus! l

„Fader vår som äst i himlom!" begynte en röst i
ryttarnes led. Och alla instämde med andakt i bönen.

1 Fördömde finnar! Förtäre eder den eviga elden!
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Skuggan av ett namu.

Julmorgonens sena soi gick år 1718 upp över Ty-
dalens fjällar i Norge på gränsen mot Jämtland. Nat-
ten hade värit frostig och klar, men från havet i väs-
ter uppstego nu svarta snömoln, emot vilkas dunkla
kanter de första solstrålarna glimmade som en gyllene
spets kring ett dystert sorgflor. Fjällarnas toppar reste
sig höga och snöbetäckta mot den mörknande himmelens
fond; och när solskenet föll på deras kronor av is, syntes
de ljusa och vårliga likt hoppet, som gäckar beständigt
i fjärran ett människoöga.

På sluttningen av fjället var liv och rörelse. Det
var Armfelts skaror, det var sista spillran av Finlands
sista här, som efter det misslyckade anfallet mot Trond-
hjem tågade tillbaka från Norges fjälldalar tili vinter-
kvarteren på svensk botten. Natten hade värit hård; man
hade hopsamlat ljungen och de späda dvärgbjörkarna,
som vuxo mellan klipporna, för att uppgöra eld i den
stränga kölden; men alltför hastigt uppflammade denna
matta låge för att lika hastigt slockna igen, och mången
hade nu redan förfrusit händer och fötter. Men ännu
kvarlevde en gnista av mod ide stelnade lederna. Fält-
tåget var förlorat; den tappre och ryktbare Långström,
Finlands ypperste partigångare, hade nyss förut stupat i
en av dessa ensliga förtvivlade strider, där endast fjällens
eko besvarar kämparnes rop och ingen räddning finnes
för den, som övermannas. Hård var marschen, livs-
medlen ytterst ringa; men ännu gick den finska truppen
framåt, ty ännu levde för den kung Karl; och var än
allt förlorat, så stod ännu allt att vinna, så länge hän
var ovan jord. Dunkla halvförstådda rykten om hans
förestående Stora planer kringflögo bland skarorna, och
med dessa sagor för framtiden, likasom med sagorna
från det förflutna, upplivade de ännu vid bivuaken
varandras sjunkande mod. Man visste, att Görtz med
framgång arbetade på fred med den farligaste mot-
ståndaren, tsar Peter, hos vilken hän personligen haft
företräde i Haag och Petersburg. Man visste, att tsaren
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var missnöjd med sinä tyska bundsförvanter, som med
avund och fruktan bevakade hans försök att fatta fot-
fäste i Tyskland. Man visste även, att tsarens personliga
karaktär var av den hait, att den kunde förbindas med
Karl XII;s djärv, högtsträvande, vittutstormande. Man
viskade något om en förestående förmälning mellan
konung Karl och tsar Peters älskliga dotter Anna1 .
Därefter skulle dessa väldiga kämpar, efter att så länge
ha brottats om herraväldet i norden, försonas och sluta
ett förbund, som måste komma Europas troner att darra.
Det sades att Sverige skulle avträda Estland och Inger-
manland för alltid, men Liffland på femtio år, varemot
tsaren skulle återgiva Finland och med sin flotta vara
konung Karl behjälplig att tili ersättning erövra Norge.
Därefter skulle Karl låta 30,000 man, tili straff för
konung Georgs trolöshet, sätta pretendenten Stuart på
Britanniens troner; men själv skulle hän, i förbund med
tsar Peter, inbryta i Tyskland, återtaga förlorade besitt-
ningar och omskapa Europa.

Det var jätteplaner i solnedgången; de välvde
sig alla kring samma medelpunkt, samma hjältedjärva
raänniskoarm. Och man vet, att det åtminstone fanns två
eller tre dödlige, som kände sig dessa planer vuxne;
de hade upprunnit i en diplomats snille och som Ijung-
eldar antänt tvenne monarkers bragdlystna håg. Man
vet också, att dessa planer, i ali deras stonniga storhet,
voro rimligare uttänkta än de, vilka Karl XII uttänkte
ensam. Men vad man törhända har glömt, det är, att
ännu tusende andra trodde på deras möjlighet och bland
dem även de siste finnarne. I långa år hade allt
Sveriges rike gått i en segerdröm; olyckan och upp-
offringarna hade väckt dem, som nännast dignade under
tyngden, men soldaten gick ännu allt i sin stolta tro att
under konungens fana besegra världen. Den finska trög-
heten släpper icke fort sinä illusioner. Ingenting, icke
ens nederlag, reträtt och tusende faror, förmådde rubba

1 Sedermera förmäld med den unge hertigen av Holstein,Karls systerson, och stammoder för det nu regerande kejserliga
huset i Ryssland.
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det okuvliga modet hos Armfelts här, så länge konungen
levde. De stredo i skuggan, som Leonidas stred under
persernes pilar skuggan av ett namn.

Men det kom, det budskap, soin förlamade varje
arm och raderade ali framtid ur segrarnas bok. En
viskning, dyster som gravens, gick genom lederna;
Karl XII var icke mer; hän hade stupat såsom hän
levät, höjd över bröstvärnet, handen på svärdfästet,
ögat mot fienden, omsusad av kulorna. „Han föll" säger
en av hans samtida, „för en kula tvärs genom huvudet,
och denna kula fällde Sverige." Huru hän föll, det
glömde samtiden närmare utreda. Var det „för Europas
koaliserade makter" var det för en svensk kula eller
för en norsk, eller var det ej för kula, utan för svärd

det syntes för samtiden vara av ringa vikt. Det enda
viktiga var, att den mannen föll, som, berghög bland
tidens pygmeer, ensam bar på sinä skuldror ett tidevarv,
vilket föll med honom för att aldrig mera uppstå ur
graven. Hans samtid trodde icke med Sveriges störste
nyare hävdatecknare, att Karl XILs död var „en slutad
levnad"; den väntade av hans senare bana otroliga ting,
likasom utav den förra, och vem kan med visshet säga,
att den väntade fåvitskt? 1 Det vissa är blott, att
världen andades lättare efter den siste jättens f ali, ty
vapenstorheten tynger jorden, och den tyngde på Sverige,
likasom hade fjällen lagt sig över dess bröst. Dock,
lika visst är, att när mänsklig storhet kommer därtill,
upplyfter den mer, än den trycker ned, och vidgar
människors hjärtan tili sådana värv, som levä i tide-
böckerna. Under Karl XII kände sig varje piit i
Sverige och Finland växa tili rese. De, som väga denne
konungs gärningar efter vanlig debet och kredit, erhålla
tili facit: saldo förlust så och så mycket. Och det kari
ej annorlunda vara, ty Karl XII var kanske den störste
slösare, som någonsin levät, förspillande sitt rike, sinä
erövringar, sinä armeer och sig själv med samma förakt

1 Karl XII gav kort före sin död befallning att iordning-
ställa lustslotten. Mången har trott, att hän beslutit egna sin
senare bana åt freden och rikets upphjälpande.
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för konsten att samla. Men räknemästarne hava glömt
ett saldo tili favör, som lyfte hans tid och sora lyfter
alla kommande släkten, nämligen glansen av hans storhet.
Hän var spetsen och det sista bländande utsprånget av
den skandinaviska hjälteandan, som redan tusen år före
honom stormade kring Europa. Hän bar därför uti sig
mer än ett tidevarv, mer än ett folk; hän bar inom sig
ett förgånget årtusendes själ. Förgånget var det, och
därför föll det raed honom ; men skuggan av hans namn,
som uppfyllde och förmörkade norden, medan hän levde,
uppfyller och bestrålar norden, sedän hän föll . . .

Armfelt erhöll sorgebudet om konungens fall genom
en uppsnappad norsk postiljon 1

. Det kunde ej länge
döljas för soldaten, och från den stunden var finska
hären förlorad. Hänryckningens, segerns makt, som
så länge hållit kämparne upprätt under övermänskliga
ansträngningar den makten var bruten. Verkligheten
sprang dem på livet och övermannade dem, likasom
klippan, vilken en jätte vält på branten, rullar tillbaka
över hans domnade arm. Och verkligheten var i denna
stund en julmorgon på Norges stiglösa fjäll.

Annen bröt upp från Tydalen, där man ännu hade
sju mil tili närmaste by i Jämtland. Med armen följde
norska fångar, och bland dem skulle fjällboarne, som
hade att väljä mellan repet eller en rik belöning, tjänst-
göra som vägvisare. Ännu lyste solen på de högsta
fjälltopparna, Bokhammaren, Öjefjäll, Remmen och Ein-
hagen. Men därefter slocknade skenet uti det svarta
snömolnet, som steg allt högre och kom allt närmare
under ett dovt sus från nordväst. Om få ögonblick
voro fjäll, människor, hästar och slädar insvepta i en
snöstorm, så tät, att ingen mera kunde se sex meter
framför sig, och så isande kali, att hän trängde igenom
de varmaste vinterplagg. Få voro också de, som hade
en päls av fårskinn eller en osliten vadmalsjacka. Väg-
visarne gingo vilse och fröso ihjäl. Armen tågade framåt,
utan att veta vart, men framåt gick det —så länge

1 Tidigare. Det var detta bud, som bestämde honom tili
återtåg.

* 14
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det gick. Och det gick i det längsta; de hade ej värit
finnar annars. Men snart nog gick det ej längre. Hästarna
störtade. Vapnen folio ur soldaternes händer. En del
begrovs i snömassorna; en del nedsjönk utmattad i
snön och somnade utan att merä vakna. Andra in-
störtade i djupa klyftor, betäckta av ett försåtligt snö-
täcke. De övriga försökte bivuakera. I skydd bakom
klipporna uppgjordes eldar; allt vad brinna kunde
gevärskolvar, laddstockar, transportslädar, lavetter, sadlar,
remtyg, värjgehäng brändes utan förskoning. Men
snöstormen fortfor att rasa med oförminskad våldsamhet
hela första och andra dag jul. Eldarna kunde ej mera
underhållas. Hela hären var vigd tili undergång.

I denna förfärliga jullek såg man en högrest kärapa-
gestalt framskymta i snöyran, åtföljd av omkring tre
hundra man, soin ännu följde honom. Hän var en av de
få, som ännu icke förtvivlat. Det var hän, som vid det
ryktbara tåget mot Trondhjem först lyfte en kanon på
sinä axlar och bar den över bråddjupen. Det var hän,
som nu på återtåget först sönderbröt mot sitt knä en
grovtimrad transportsläde och använde den tili bränsle.
Det var hän, som, ensam outtröttad, upplyfte än den
ena, än den andra ur drivor och klyftor och sökte
återkalla dem tili livet. Hans skara följde honom, som
de olycklige följa en räddande ängel, och banade sig
genom otroliga faror en väg tili Eina-älven, som går
från fjällen tili Handöl, första byn uti Jämtland.

När de tre hundra kömmit tili floden, upphovo de
ett glädjerop, ty de hade nu en kompass, vilken ej
mera svek dem, såsom soi, måne och stjärnor sveko i
den gruvliga snöyran. De höggo hål i isen och gåvo
akt uppå vartåt vattnet rann; ditåt var Jämtland, ditåt
räddningen. Hoppet log ännu en gång mot dessa få
återstående tappre. De omringade, uppfyllde av tack-
samhet, sin anförare, major Bertelsköld, och bådo att
turvis få bära honom; ty sedän hän i trettiosex timmar
arbetat mer än tjugu andra tillsammantagna, begynte
även hans jättekrafter att svikta. Men hän tryckte
deras händer tili avsked och talade tili dem några få
ord, sora överröstade stormens dån.
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Gån på, gossar, sade hän; där är vägen tili
livet. Jag vänder om här, och ingen får följa mig. Mer
än tre tusen av de våra irra ännu omkring uti dessa
fjäll; vete Gud huru många av dem ännu konna röra en
fot. Men det är Finlands sista här, jag kan ej över-
giva dem, jag måste uppsöka så många jag kan för
att visa dem vägen hit ned tili Eina-älven. Motsägen
mig icke; det är sista gången jag befaller er, barn; I
veten, att jag ej tål någon, soin muckar i tjänsten. Skulle
jag ej mera komma tillbaka, så hälsen min hustru och
min lilla son, min Karl Viktor! Sägen dem, att de, näst
Gud, värit min sista tanke! Sägen dem, att min broder
Torsten skall taga vård om dem och uppfostra min son
tili en bra kari, som fruktar Gud och ärar konungen!
Sägen dem, att jag dött, som jag levät, för Finland och
för kung Karl! Sedän de icke mera finnas, är det icke
värt för mig att längre levä. Farväl, gossar, Gud väre
med er! Skulle någon av eder ännu återse Finland, så
hälsa vårt land!

Vid dessa ord avtorkade den tappre kämpen en
frusen tår med den snöiga ärmen och skyndade bort
med raska steg, likasom hade hän fruktat, att kärleken
tili maka, barn och liv skulle i sista stunden förräda
fosterlandet. Spldaterne sågo bedrövadeefterhonom, ingen
vågade sätta sig emot hans sista befallning, och snart var
han försvunnen för deras blickar bland fjällen och snöyran.

Det var ock sista gången man hörde något av denna
berättelses hjälte, den redlige och tappre karolinen Gustav
Adolf Bertelsköld. Om och vilka hän vidare lyckats
rädda av Finlands sista hjälteskara, det har aldrig hiivit
bekant. Så mycket är visst, att hän spårlöst försvann
med tusende andra i fjällens omätliga snöhöljda grav,
beseglande med sitt liv den kärlek tili konung och
fosterland, vilken orubbligt livat- hans trofasta själ
under hundrade strider, segrar och motgångar från
början av hans bana ända tili slutet.

Alit, eller nästan allt övrigt, som liv och anda hade
i fjällens jul, förgicks. Sagan säger, att några av de
efterblivne frigåvo norska fångar och skickade dem med
begäran om undsättning tili kommendanten i Trondhjem
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och att denne skickat tre hundra skidlöpare och ett hundra
femtio lätta slädar för att uppsöka och rädda de för-
villade. Desse redlige norrmän, som tågade ut att rädda
en förlorad fientlig här, kunde likväl ej framtränga
bland {jällen, så länge ovädret varade. Efter dess slut
följde de finska härens tåg, och förfärande var då den
syn, som mötte dem ibland klipporna. Armens väg be-
tecknades blott allt för väl av kvarlämnade kanoner, som
nedsjunkit i drivorna, och bortkastade vapen, som över-
allt lågo kringstödda. Därefter anträffades dödfrusne
officerare och soldater, först en och en, sedän hela
rotar, slutligen hela kompanier och bataljoner. Somliga
funnos döde vid den slocknade lägerelden, andra sittande
eller liggande i slädar efter störtade hästar; många lågo
krossade i de djupa avgrunderna, andra åter hade ned-
sjunkit stelnade i samma ordning, som de marscherat.
Runtomkring hördes vargarnas tjut, fjällens örnar kret-
sade i skaror kring denna dödens Stora valplats, och Ty-
dalen blev därefter i många år den bästa jaktmark i Norge.

Förlusterna i denna förödelsens jul ha aldrig hiivit
med visshet på siffran bekanta. De kunna bedömas
därav, att Armfelts arme vid intåget i Norge beräknades
tili 6,500 stridbare män, och av dem återkommo vidpass
500, tili en del med förfrusna lemmar. Antager man
förlusten i döde och fångne under det övriga fälttåget
tili 2,500 man, så blir antalet av de förfrusne omkring
3,500. Några uppgiva det högre, andra lägre; det vissa
är, att förlusten var för den ti den omätlig.

Så slöts det sista äventyret i Karl XII:s Stora
blodiga sorgespel, och så folio Finlands siste karoliner,
om vilka skalden sjungerl :

Dit flög ock Finlands sista tropp,
hopsökt från öde trakter.
Dit flög hän att med hjälten dö,
begraven ibland fjällens snö.

1 Franzön, „Den gamle knekten", Åbo-upplagan, seder-
mera ändrad.
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Och åter sjunger han:

Grät Sverige: mer grät Finland dock,
som mor och änka gråter . . .

Du, som i vårens grönska och tjusad av blidare
tavlor lyssnat tili denna sorgsna, men höghjärtade saga;
du, som värmer ditt hjärta vid den svenska ärans glans
och vid den finska sångens odödliga sägner om nyare
tiders bragder; minns, att Finland även före dem ägt
hjältar, värdige sagornas minnen, ehuru det aldrig förr
har ägt och väl aldrig sedän skall äga mer än en fänrik
Stål att besjunga dem.

Finlands namn.
13 maj 1848.

Den döende soi hon sjunker skön
i vikarnas vackra vatten;
ett skimmer av guld sig brett kring ön,
och lundarne halla sin aftonbön,
och månen går upp i natten.

Kring kullar och äng, i lek och sång,
de unga skaror sig närma;
de kanna ej sorg, ej svek, ej tvång,
de svärma, de ock, en gång, en gång,
som himmelens fåglar svärma.

Men hastigt vid hornets höga bud
de väldiga sorl bli stumma;
man kunde förnimma vågens ljud
och skogens viskande bön tili Gud
och sucken av ängens blomma.

I tätä lederna står en man,
hans ord äro ädla, rika.
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En mäktig lösen förkunnar hän,
ett blixtrande ursprungsord hän fann,
för vilket töcknena vika.

Det ordet smälter vart hjärtas snö
som soi över vinterblida;
det susar friskt övef land och sjö.
Vem ville ej för det ordet dö
och levä, älska och strida!

Och lyssnande, ljudiös skaran står
med blottade huvu’n alla.
Det klappande hjärtat mäktigt slår;
från kinden smyger sig tyst en tår,
osedd tili marken att talla.

Så går det susande ord förbi.
Då hörs kring slätterna ljunga
ett enda omätligt jubelskri,
och hornen de stämma stolt däri:
„Vårt land, vårt land" de besjunga.

Och vill du veta det starka namn,
som går kring kullar och sjöar,
som ljuder fjärran ur skogens fanin,
ur klippans mossa, ur vågens hamn,
från stränder, vikar och öar.

Välan, i ditt väsens djup det skriv
tili levnadens afton sena!
Alit intill döden det trogen bliv,
och giv ditt hjärta, ditt blod, ditt liv
för Finland, Finland allena!

Din moders namn det, o yngling, är,
det käraste bland de kära.
Hon gav dig livet; hon det begär;
se, dagen slocknar; o, yngling, svär
att skydda din moders ära!
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Den döende soi, som sjunker skön
i vikarnas vackra vatten,
hon tager din ed, hon hör din bön.
O, att hon må se din kärleks lön,
när vikit en gång har natten!

Finlands höjning.

Där slår en jätte med väldig glav
mot nordens skummiga kust.
Hän stormar klippor, hän bäddar grav,
hän bräcker kölar som av,
hän tål ej veklingars lust.
Stig högt,
Stig högt, mitt land, över vågen!

Hän somnar stundom vid blommig ö
i sommarnätternas ljus.
Så slappt är seglet på solig sjö,
där spritter löja, där badar mö
i sakta dyningens brus.
Stig högt,
Stig högt, mitt land, över vågen!

Tro ej den väldiges sömn! Han är
ett lejon, hukat i bur.
En storm slår ned ifrån molnet dar,
den blåe jätten i vitt sig klär;
det är hans rätta natur.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Då sväller segel, då brakar mast,
då vina tackel och tåg.
Ve den, vars roder i stormen brast,
vars talja icke är surrad fast;
hans säng är brusande våg.
Stig högt,
Stig högt, mitt land, över vågen!
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Men klipper frosten på nattlig rund
den sovande Simsons hår,
då domnar jätten i maktlös blund,
tili dess i vaknande vårens stund
i stycken bojan han slår.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Tag dig tili vara! Han sväljer land,
han äter skåningens vall,
han slukar stycken av Pommerns Strand
han byggt åt Preussen en mur av sand,
den åter sluka han skall.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Hän slungar hånfull tili återskänk
sin bärnsten gycklande där;
hän sköljer Liffland med hotfull stänk,
av Estlands skiffer hän bryter länk;
land, land, mer land hän begär!
Stig högt,
Stig högt, mitt land, över vågen!

Döck se, när högst i den höga nord
han sluter väldig sin fanin
i tvenne armar kring Finlands jord,
han tar ej rov, han begår ej mord,
han skänker stränder och hamn.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Väl går hans stormiga, vilda tåg
mot Finlands pansrade skär;
men här förvandlas hans vilda håg,
i kärlek kysser hans vita våg
den sköldmö han har så kär.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!
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Hon är den väldiges krönta brud;
en morgongåva hon får:
hän kransar henne raed öars skrud,
ett grevskap får hon av böljans gud
tili skänks vart tjugunde år.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Och Finland växer och höjs alltmer
ur vågens blånande rand.
Lövskogen susar, och sxnultron ler,
och lian mejar ranunkeln ner,
där' förr var böljande Strand.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Och böljan viker beständigt bort,
beständigt Finland går fram,
och djupen hava sig, hav blir torrt,
och fiskarhyddan står innan kort,
där nyss flöt seglarens stam.
Stig högt,
stig högt, mitt land, över vågen!

Förstår du makternas maning,
o, yngling, här på vår Strand?
Förstår du böljornas aning,
o, dotter du av vårt land?

Upplyft ditt glänsande öga!
Järtecknet står för din syn,
och Stora tankar sig löga
vid havets glittrande bryn.

Du är den våg, som skall lyfta
ditt land ur drivornas grav;
du är i sorgernas klyfta
det allt uppfriskande hav.



Upphäv dig, svallande bölja,
att vattna törstande Strand,
och låt din kärlek beskölja,
som vårregn, sorgernas land!

Du är den jätte, som famnar
kring Finlands grönskande mo;
slå högt mot vidgade hamnar!
Lyft land med ära och tro!

Begär ej brått av sekunden
att fylla seklernas hopp!
En bölja sjunker tili grunden,
en annan häver sig opp.

Millioner krossa sin tinning
och rinna spårlöst i sand,
förrän med tumsbredd i vinning
sig höjer detta ditt land.

Doclc finns en våg ej i haven,
som icke stupar med fröjd,
blott strand, som värit begraven,
en gång i dagen blir höjd.

Ur inre glödande schakter
upplyfter Finland sin väli:
av inre glödande makter
tili Ijus upphöjas det skall.

Så strid, o yngling, i lågor,
bed, dotter du av vår Strand,
att andens eviga vågon-
må höja ditt fosterland!
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Barnens bön för fäderneslandet.

O Gud, bevara vårt fädernesland,
vårt dyra, älskade hem!
Vår fredliga bygd, vår lugna Strand,
o Gud, beskydda dem!
Vår moders hydda, vår faders gård,
vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,
beskärma dem med din hand!
Bevara vårt fosterland!

För krig och fara! För skymf och död!
För sjukdom och sorgetid!
För eld och våda! För hungersnöd!
För tvedräkt och inre strid!
Allsvåldige Gud, din arm är stark;
beskydda vårt folk och vår xnonark!
Din heliga, visa nåd
förläne oss kraft och råd!

Vi äro fattiga barn och små,
som blommor på livets stig,
och intet är, som vi här förmå,
allenast bedja tili Dig.
O Gud, som hörer de spädas röst,
var du vår styrka, var du vår tröst,
vårt värn, vårt ljus, vår dygd!
Välsigna vår fosterbygd!

Och låt oss växa, och lär oss bli
en dag våra bygders stöd!
Och lär oss att älska, också vi,
vårt land uti lust och nöd!
Vår moders hydda, vår faders gård,
vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,
oss alla tag i din famn
för Jesu heliga namn!




