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Forord.

Indholdct af,dcnnc lillc Nog er hcntet fra dcn finstc Digter Za>
charins Topelius's ,,Läs!iing for Bnrn" 4dc Nind. Bogen cr> i alt
virscntligt en Oucrfcrttelfc ikkc Bearbcidelfc -- af Originalcn; kun
lnst og hcr har jcg tilladt miss cn »bctydelig Forandring, naunlig hvor jcg
trvcdc, at dcn ordrcttc Gjcnssivclfe af Nigtcrcns Udtryt vilde vcrrc mindrc
forstaaelig for norfic Vorn. Vcrscnc er — fclvfolgclig bchandlcdc
mcd nogct storre Frihed.

Mcd Hcnfhn til „Tornrofc" tilladcr jcg mig at anforcForfattcrcns
Vtringcr om Varnckomcdicr, i Fortalcn til forstc Vind: „Icg cr nl-

delcs ikkc »ogen Ven af Varncthcatre i dc» fedvanlige Vcthdning,
naar de udsthrcs mcd et vist Apparat, og naai dc optrcrder mcd For
drinss puu at vccrc mcr end en Lcg. Jcg tror tvertimod, atdcligefrem
virkcr stadeligt, idct dcn lillc Stucfpillcr, applauderet af et talrigt
Publikum, fllar hsicTnntcr om fin cgcn Fortrcrffclighcd; meujcgmcncr
pnä dcn anden Side, at saadannc Fornoielfcr itke er ftadclige, men
virker adstilligt godt, naai dc itke er eller vil vcere noget andet end
en Leg ligefom andrc Lcge, med nogle Kulisfer af Stole eller graat
Papir, Bagssrund af Grantrwr cllcr Tapetcr, Fortceppc af et Gardin
eller Twvpe, — mcd andrc Ord, naar Tilstelningen er saa entel fom
mulisst, oss naar det hennMe Publikum bcstaar af Fora>ldre, Sostende
og Kamcrater. — Enhvcr, fom ved, hvorlcdes Fantasi og Virkelighed
hos Barnct er et, indser tillige, hvor mcrglige Indtrykkenc bliver, naar



ondt og godt i denne Leg stigcr levendc frem, talcr leuende Ord og

stildrcr sig selv i levende Handling, Ieg har scct noglc af disfc Stylker
bl.uc legte af Voin — de egncr sig forovrigt allcfanimcn bedrc til at
legcs end til at lcrfeö — og jeg har seet, hvorlcdc? baade dc smaa
Stuefftillere lom jeg stnl lalde dem saa) og dc sniaa Tilftuerc aldeles
har glemt, at Lcgcn oar Fantasi og strax «crret indc i Hnndlingen for
fuldtAluor. Det er jo Heller ilke andet, end hvad man daglig ser; thi
Legen er for Barnet ligefuldt Virtclighed soni Handlingen for den
vozne, felgelig en Trnng og en Livsytring, Den dramatiskc Leg er
saa natnrlig, ja saa medfodt, for dennc AIder, at den kommer aldeles
af sig selv fra dc fpa'dcstc Aar: snart lcger man ,,iomme Freniniede/'
fnart forestillcr man dcn cllcr dc»; og hvad er det andet end Stuc
fpillet i dets fimplestr og ustyldigste Forin V"

Af „Läsning för Barn" er der tidligere udlonnnct i dnnst Over
fcettclse to smaa Snmlinger; de i denne Vog meddelte Sttsilcr har, faa>
vidt mig bekjendt, Me tidligere vceret overfatte, Overstrttclsen cr fore-
taget med Forfatterens Snmtytte.

Kristiania dcn 9dc Moi 18?«,

N. R.
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MirM og Mirjam.

Der var engaiig en Ko»ge i det lyltelige Arabien, Han
havde syv Sunner ug syv Dutre, Ved Hans Huf var der
»ia»ge Smigrere, og disse sagde bestandig til Kuugen, at
han var den viseste ug lykleligste af alle dodelige, Og de
priste hain iscrr lyllelig, furdi han havde saaumnge Voru,
sun, alle var friste ug vatre, hviltet ganfke vist er en stur
Velsignelse, naar Bornene ugsaa har et gudt Hjerte,

Men langt Korte i Nrlenen buede en vis Ma»d, en
Derwisch, ved Navn Enuch; han lnnde la>fe i Stjernerne,
Gn Dag blev Kuugen tjed af at hure sine Hufmcrnd de-
standig prise Hans sture Lytte ug Hans mange Born; han
lud sin Kaniel sadle ug red »d til Derwischen i Trkenen,

„Gnuch", sagde ha», „jcg ved, at du er en vis Mand
ug elfter Sandheden; ndtyd en Druin, sum jeg havde inat,
Ieg drunite, at syv stulte Cedre ug syv ftjuune Daddelpalmer
stud r»»dt unitring »lit Telt; »ien da det led muu Middagen,
ug jeg vilde suge Skygge under deres Grene, sad der Drager
i sez af Cedrene ug Orme i sez af Daddelpalmerne ug vilde
sluge niig; tun den syvende Ceder ug den syveuoe Paline
stjcrntede inig Skygge ude» Svig,"

„Kja>re Kunge", sagde Dernnschen, „huad dn siger, fur-
undrer inig Me; thi dette har jeg Icvnge Icrst i Stjernerne, Ser.

l
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af dine Sonner ug sez af dine Dotre stal sum Drager ug
Orme tragte efter dit Liv, Men den syvende Son og den
syvende Datter stal vceie trofaste,"

„Fromme Gnuch", svarede Kongen, „dette er itke nogen
aod Spaadum; imidlertid vil jeg agte paa dine Ord og prove
mine Born; thi de er nu ved den Aldei, at det stal vise sig,
hvad de bcrrer i' Hjertet,"

„Ojor det, Herre Kunae", sagde Derwischen, „men gjor
det viseligen,"
. „Det forstaar sig," svarede Kongen; thi han troede, at
han var meget vis, siden alle Hans Hufmcrnd sagde det, oa,
saa red han tilbage til den kongelige Leir,

Nceste Dag lud Kongen kaide til sig alle sine Sonner
og Dotre og sagde til dem: »Igaar, da jeg red
i Drkenen, mistede jea. Kong Salomons Ring, som er den
storste Stllt og giver Magt over Aanderne; den, sum henter
mig Ringen, stal faa et Kongerige til Belonning."

Straz opkiltrede Prinserne og Prinsesserne sine Klceder
og siyndte fig meget ivrig nd i Drtenen, Men den yngste
Kongeson, som hed Mirza, og den yngste Kongedatter, sum
hed Mirjam, blev siddende under Teltet.

„Hvorfor bliver I siddende, ncmr edersBrodre og Sostre
soger min Stat?" spurgte Kongen,

„Vi tjener gjerne vur Fader uden Lon", svarede Mir-
jam, „men vi venter, til vore Sostende tommer tilbage, for
itke at berove dem et Kungerige, um nugen af us stulde finde
Slatten for dem,"

„Dovne Born," sagdeKongen misfornoiet; „jeg ser
at I langtfra elster mig saa meget som eders Sostende.
Ieg forbyder eder at soge min Skat,"
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Om Nftenen kom de tolv Kongeborn trcette hjem og
havde Ingenting fundet. Da lo Kongen hoit og sagde:
„Det var bare en Prove!" og saa lod han hver af de sez
Prinserne fan en furgyldt Sabel og hver af de sez Prinses-
serne en Ring af fnntlende Gdelstene, men Mirza og Mirjam
fit ingen Wave,

Dm Natten havbe Kongen atter samme Drom og be-
sluttede ncrste Morgen at gjore en ny Prove, „Mine Born,"
sagde han, „Ko»gen af Persien drager mod mig med en stor

Krigshoer, og jeg kan itte gjore hnm Mudstand, Imorgen
stal han maaste indtage mit Land, I bliver sulgte som
Staver og maa stode eders Pander mod Joiden for den
store og ma>gtige Fyrste af Dsterland, Derfor giver jeg hver
af eder en Kamel lastet med Levnetsmidler, sorat I kan
redde eder, I som er unge, og lade mig, som er gammel,
blive tilbage i Fiendens Vold,"

Ester disse Ord blev der Taushed, oss alle Prin-
serne og Prinsesserne betragtede huerandre med Forbau-
selse. Men de celdre begyndte at hviste ti!
„Det er en Prove!" — og svarede: „Fader! vi bliver hos
dia,," Kun Mirza og Mirjam traadte frem med nedstagne
Nine og bad om at saa de Kameler, som Kongen havde
lovet dem.

„Hvad", sagde Kongen, „alle de andre bliver mig tro
og mine yngste Born vil flygte bort fra sin Faders An-
stgt!"

„Det er itke for vor Skyld, kjceie Fader, men for oin,"
svareoe Bornene og kyssede Hans Hcrndei,

„Gaa bort fra mine 2)ines Lys, utaknemmelige! og

i'
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lom aldng Mbage!" Mllbte Kungen vred, Og saa drev
han begge Bmnene med deres Kamelerud i den vildeTrken,

Mnzll ug Miljani red sorgende ved Siden af hinanden
ug vidste ilte andet, end at det var Alvor med Persertun-
gens Indfald, De haude straz i Begyndelfen aftalt en Plan
fur at redde sin Fader raadstug mi dermn, medens dered
i Drlenen,

„Vi stlll ride til den fremmede Kunges Leir," sagde
Mirjam, „Der vil jeg kaste mig for Hans Fudder ug tysse
Spidsen af Hans Sku ug grcrde alle Hans Siltematter vaade
med mine Taarer, indtil han luver mig, at han Me slal
gjure voi Fader nuget undt,"

„Men hvis han itke hurer paa dine Vunner, vil jeg
reise mig sum en nng Luve ug slaa ham ihjel," sagde Mir.;a,
„Da stal Perserne vcrre uden Kuuge ug nudes til at fly til
sit Land igjen; men um de slukker mit Lius Lys, dur jeg
glad; thi jeg har reddet min Fader,"

Imidlertid red de alt Icengere ug tcengcre ind i Drtenen
uden Vei eller Sti, Sulen gik ned, ug med det samme var
der Murte ug Nat rundt unilring, Og Samumvinden gil
um Natten gjennem Ortenen og burtfeiede hvert Spur i den
brcendende Sand, Men Burnene red uidere i Haab um at
tumme til Fiendens Leir,

Oin en Stund sagde Mirjam: „Sig, min Bruder,
hvorfor fnyser vure Kameler? hvorfur bliver de urulige ug
stansei, som um de Me vilde gaa lcengere?"

Mirza svarede: „Kamelerne fnyser, furdi de hurer
Loven, Ortenens Kunge, gaa nd paa Natteruu, Men
vcrr ved gudt Mud! Luven er crdelmodig ug gjor us
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Me noget ondt, saawnge den har Kazeller og Antiloper at
fange ved Kildcn,"

En Stund efter spurgte Mirjam igjen: „Kan nogen
have forvildet sig i Trkenen? jeg synes, jeg horer et Men-
nesics tlagende Raab langt borte i Morket,"

Mirza svarede: „3>cer ved godt Mod, det er blot Hycrnen,
som gaar i Lovens Spur for at dele dens Bytte, og Hycrnen
er feig, jeg stal jage den burt med min Ridepist,"

Tilstnt sagde Mirjam: „Nu horer jeg atter en Lyd
ganste ucrr, mcn det er en forfcrrdelig Lyd; hvad lan det
va're, min Broder? vure Kameler tverstanser og diirer som
Mandcltrcrets Lov for Iordstjcrlvet!"

Mirza svarede blot: „Hold dia, ganste ncrr til miss,
min Soster! vi vil befale os i Guds Varetcrgt," Mirjam
saa ei i Mortet, hvor bleg han var; han gjenkjendte Tige-
rens Brol, og Tigeren er det grusomste af alle Drlenens
Rovdnr, Naar nogen lommer nd for dens Klor, siipper
han aldrig levende derfra.

Nlligevel blev Mirjam urolig; thi det forstrcrktelige
Brol tom ncrrmere og ncrrmere, og hun begyndte at bede
en Bon til Allah, som pan Arabernes Sprog betyder den
eneste og almcrgtige Gnd, „Store Allah", sagde hun, „vi
er to fattige Born, forstudte af voi Fader og hele Verden,
Vi ved ingen Vei og Tilflugt i Nlltten og Drkenen midt
iblandt frygtelige Roudyr; du alene er voi Tilflugt og Be-
styttelse, Og om du vii, stal intet oildt hcrnde us, og din
Nlmagts Haand stal lede os trygt igjennem alle Farer.
Store Allah! befal dine Gngle at ledsage os til et godt
Hvilcsted, saa stal vi imorgen kaste os paa vort Ansigt
ved Solens Opgang og tilbede dit Navn i Morgenroden,"
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Medens Mirjam endnu bad, og Mirza havde draget sin
Sabel mod Ruvdyrene, kunde de hore den brolende Tiger
fjerne sig i fuldt Firsprang, som um den vilde ftygte for en,
der var sterkere end den selv. Og Kamelerne horte op at
stjcrlve og begyndte at aan fremad med forsigtige Stndt, og
Samum horte op at blcrse. Da sagde Mirjam atter: „Sig,
min Broder, hvurfor begynder Kamelerne at gaa?"

„Ieo, veo ikle", svnrede Ntir',a, „oet er uel, fordi den
hede Vino er ophort og Luften tjendes sualere,"

„Men jeg ser ligesom to lyse Striber 0M foian us, en
foran oin Kamel og en furan min, Hvao tan detvcrre, min
Brodei,"

„Ieg ser dem ogsaa", sagde Mirza, „det maa vcrre Stri-
ber fra Mannen i Skyen, eller ogsaa er det de smutte
St. Hans-Orme, sum ftinner, naar Duggen falder om
Natten,"

„Nei", sagde Mirjani, „nu ser jeg dem tydctigere. Det
er to hvide Engle, som gaar soran o» og leder vure Kame-
ler, og de er saa lette og gjennemsigtige soin den tlnre
Morgenluft, Lad os tatte Allah, min Broder, thi nu er vi
tomne til en Kilde, hvor jeg sei Palmer og BandoMe i
Englenes Lys,"

Mirjam havde Ret, De var nu tomne til en Oase i
Orlenen; de stcg af sine Kameler, gav dem Vcmd og ind-
rettede sig et Suvested for Natten, Men Mirza var endnn
itke uden Frygt; thi han vidste, at mange Dyr, baadc gode
og onde, pleiede at opsoge saadnnne Kilder og slutte sin Torst,
Og idet han ncermedc sig Bcetten, git Fuldmaanen op over
den store Orken og den gronne Oase, og Bcetken glitrede som
en lllng Solvstribe i Maanestinnet, Langs denne Stribe



7

stod en lang lang RMe, Huved ved Hoved; det var ftere
Tusender af Drtenens Dyr, der var komne for at drikke af
Bcrkken, Mirza saa til sinstoreForbauselse,atLoven stodube-
vcegelig ved Siden af den sly Gazel, Hycenen ved Siden
af Raadyiet, Tigeren ved Siden af den rcedde Antilope; men
iugen af dem syntes at have undt isinde mod fin Nabo eller
fiygte Hans Mrvcrrelse,

„Hu," sagde Mirza, „her lan ingen sove; her er flere So-
vetamerater, end vi onster, og somme af dem er ikte at
lide pcm,"

„Vcrr ved gudt Mvd, min Broder," sagde nu Mirjam
igjen, „ser du ille,, at de tv hvide Gngle flriver et Tegn i Dy-
renes Pande, saa at intet Dyr inat faar Lvv at gjvre nvget
ondt? Lad os derfur hvile trygge ved Palmens Fvd, Allahs
Haand bestytter vs, medens vi svver,"

O, hvvr det var deiligt vg svalt, da Mirza vg Mirjam
vaagnede ved Svlens Opgang nnder Palmer vg Mvrbcrr-
trcer i den gronne Oase, sum laa der midt i den stvre Dr-
ken! De liviede Kncr fvr Allah, svm de pleiede at gjore hver
Mvrgen ug Aften, vg tattede Nrkenens og Nerdens Staber
fvr Hans Nestyttelse i Nattcns Mvrle, da alle de vilde Dyr
laa vmtring dem som tamme Lam, Smaafugle med guld-
gule Vinger sana, rundt-om i Trcrrne Allahs Pris; Sva-
lerne fra Nvrden flvi over Vandet vg fangede Guldsmede;
i VMen plastede tv hvide Svancr, som vgsaa havde tyet
did fra Nordens Ninter, fra det fjerne Finland, I Arabien
er der aldrig Winter, men Heller aldrig Vaar, Drkenens Born
fryser aldrig, men faar Heller aldrig glcrdes ved Naarens
Liftighed,

Nu badede Bornene sig i Kilden, vandede sine Kameler,
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fyldte sine Lommer med Dadler, sine Lcederftaster med Vand
og led saa ud i Trkenen for at opsogc Perserkongens Leir
»g redde sin Fader, Kongen over det lyttelige Arabien,

„Lad vs ride mud Solens Opgang," scigde Mirza, „thi
Perserne bor i Morgenrodens Land, og der vil vi finde
dem," Men Mirza var itke saa taalmodig soin Hans Soster,
og han lcengedes alt mud Reisens Slnt. Da det led lcrn-
gere frem paa Dagen, begyndte Solen atter at brcende den
gule Sand, og Lnften blev hedere og hedere; intet Tnr og
ingen Stygge fandtes, saa langt Tiet lunde naa, blot Sand-
hoie i lange, runde og jevne Volgelinjer. Mirza begyndte
urolig at se sig am, og Mirjam spnrgte atter, som hun
pleiede at sporge:

„Sig, min Bruder, hvurfur er det scia tungt at aande,
og hvad cr det for en swr brandgul Sty, som stia,er op i
Syd ug toinmer ncrrmere og ncrlmere?"

„Allah er vred paa os," svaredo Mirza, „det er Tand-
hvirvelen, soin driuer mod os med Samuinuinden; og lwis
vi ikke stiger iled af Kamelerne, maa vi do,"

Begge Bornene hoppede nn af Sadlen og sogte Ly bag
Kamelerne, som lande sia ned paa Iorden med Ryggen mod
Vinden, Neppe var dette gjort, for den store brandgnle
Sky allerede var over deni suin en - Feld, Den snste frem
over deres Hoved med Tordenens Brag som en herjende
Haglftur og som et brusende Hav, Luften blev hed som i
en glodende Ovn, og hvert Saudtorn syntes at brcende som
Ildgnister, Paa samme Tid blev den tlare Dag ganfle mort,
man tunde hverlen se eller hore, og der var intet cmdet
Rand end at bedcette sit Hoved saa tcet som mnligt, medens
det sine, hede Sandstov trcrngte ind i Tine, Ncrse og Mund,
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Ser, Minnttcr varede dctte Trtcnens forfcrrdelisseUveir;
derefter blev Lnften atter tlarere, ozz Mirjani arbeidede sia,
forst med sine spoede Anne frem af de Sandhoie, hvori de
var bcgravue.

Derpaa hjalp hun ogsaa Mirza pcia Benene,
„O, hvoi jeg ei tsiad, at dit Livs Aande endnu levei

i dic,," sagdc ln«i.
sagdc Mirza, „hvad hjcrlper det, at vi lever,

naar vore Kameler cr dode, tvalte af Sanden! Statkels Mii-
jam, nu maa vi furaM, thi Nrkeilens Stib vil itke lcenger
bcrrc os over Sandhavet, oa vore Fodders Sparvil begraves
i Vildmarten."

„Lad itke dit Mad synke," sagde Mirjam, som nu
i sin Fromhed begyndte at troste fin Broder, „Paa hele Ior-
den findes intet Dyr saa hcrrdet mad Hede» som Kamelen,
der taldes Trtenens Stib, ug varc Kameler er omkamnc,
men vi lever. T>emf kan vi se, at Allal, bestytter os i Da-
gens Hede, som i Nattens Morke, Nu stal vi drittc af väre

Flastcr far at stylle Sanden ned; men siden stal vi gaa videre
under Kuds Engles Bestyttelse,"

Mirza tiede; men de drak af Flastcrne sin sidste Nand-
draabe, som styrtede dem meget; saa begyndtc de at fort-
scrttc Reiscn tilfods i den dybe Sand oa, i den brcrndende
Eolhede,

Gn Stund cftcr sagde Mirza atter: „Gr det vel vcrrdt
at ssaa videre, lad us sattte os ned og do!"

„Nei," saqde Mirjam, „vi stal a,aa for at rcdde vor
Fader, Ieg ser Sporcne af en Struds i Sanden; dem stal
vi folge,"
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De gil et Stykte, og Mirza sagde atter: „Nu er mine
sidste Krcefter udtomte, im maa vi do,"

„Nei," sagde Mirjam, „vi maa redde vur Fader, Ieg
ser en Vcekst i dm torre Sand: det ei Ieriko-Rosen, som
gronnes efter hundrede Aars Torke, naar den blot faar Vand
igjen, og snart bliver det gront,"

De M videre, og Mirza vilde atter taste sig ned ogdo;
men da lyttcde Mirjam mod den Kant, hvorfra Vinden kom,
og sagde: „Ieg horer tunge Trin af Kameler i Drkenen;
vi maa endnu leve for at redde vor Fader," Det varede
Heller ikte la?nge, furend en stur Karavane ncrrmede sig bag
Sandhoiene og fandt de to Born vandrende i Drlenen, Den
rige Kjobmand, som anforte Karavanen, forbarmede sig over
de ulyktelige, tug dem op paa sine Kameler og spurgte dem,
hvor de agtede sig heu,

„Vi vil gaa til Persernes Konge," svarcde Mirza,
„Da kan I folge med mig," sagde Kjobmanden; „jeg

reiser ogsaa til Persiens Huvedstad Teheran, og mit Aasyn
har fundet Naade for den store Khan, som ljober mitElfen-
ben og mit Ouldstov,"

Dette syntcs Mirza og Mirjam var en god Hjcrlp paa
Reisen, De tatkede derfor Kjobmanden og fulgte gjernemcd
i det Haab at kunne redde sin Fader,

Fire og tyve Dage forlob, for dc to Burn paa denne
Maade naaede Persiens Houedstad, og Dagen derpaa blev
de af Kjobmanden forte til Kongens gyldne Slut,

Kongen sad pan fin Glfenbens-Trone med to tainme
Lover ved sine Fodder ug vinkede til Bornene, at de stulde
sige sit Erende, Mirza og Mirjam rodmede som Roser, ikte
saameget for Kongen — thi de vai jo selv Kongeborn — som
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for Hans Lover, Men endclig traadte Mirjam frem, kastede
sig »cd for Kongens Fodder, tyssede Hans Tofler og sagde:

„Herre Konge, vi har hort, at du vil overfalde vur Fader,
Komien af det lyttelige Arabien, med Krig og slaa ham ihjel
og gjore Hans Born til Slaver; men det vilde vcere meget
ilde handlet, Herre Konge, Og derfor er vi tomne hid sorat
bede big, at dn Me maa gjore vor Fader nuget ondt, men
lade din Vrede tomme over os og slaa os ihjel, men lade
vor Fader leve, Hvis du Heller vil, at vi stal vcere dine
Slaver, saa vil jeg Dag og Nat bortvifte alle Fluer fra din

kungelige Trone, og min Vroder Mirza stal fursuare dig
mod alle dine Fiender; thi han er saa stcrk som dine bedste
Lover, Herre Kunge! Men staan voi Faders Nines Lys,"

„Og om jeg nu itke horer eders Bon", sagde Kongen,
„hvad gjor I da?"

„Da stal du stride med nng um min Faders Acmdedrcrt,"
svnrede Mirza; „og jeg vil styrte dig ned fra din Magts
Tinde, saa sandt Allah horer de retfcrrdiges Bonner,"

„Godt," sagde Koneen, „jeg vil betcrilke miss paa Sagen
i syv Aar, og i den Tid M jeg itke gjore eders Fader noget
ondt, Men san maa I vcere mine Slaver, indtil min Be-
siutning er fattet,"

Hermed var Vornene tilfredse, og de blev uu ovtagne
soin Slaver ved Kungens Hof, Der maatte de tjene i syv
Aar vg udfore mcmge haarde Arbeider, Prins Mirza maatte
hver Nat pudse Kongens Harnist blankt til um Morgenen,
og Prinsesse Mirjam maatte hver Dan, feie Dronningens
Gulv, Saaledes git syv Aar; men i disse Aar vozede
Borncne, blev stvre og blomstrende som unge Cedertrcer og
taalte med Olcrde Allina, fur sin elstede Fader,
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Da de syv Aar var forlobne, sagde Mirza en Dan, til
Mirjam: „Nu er Tiden forloben, ug Kungen maa fatte sin
Vestutning; thi jeg vil itke lcrnger tjene sum Slave,"

Mirjani saade: „Om det saa var tre Oange syv Aar
endnu, vilde jeg ssjerne tjene for vor elstede Fader,"

Idetsamme traadte Kongen ind oss sagde: „Nu har I
tjent miss tro i syv Aar, Nu ser jeg, at I er trofaste ns
Hjcrtet, som alle Mennester burde voere, og at I bar opofret
eders Ungdoms Roser af Kjcerlighcd til eders Fader, Der-
for vil jeg nu fortcelle eder en Nyhed fra eders Fcrdreland.
Gders sez Vrodre hai stjcrndigen taget eders Fader tilfange
oss sat hain i et dybt Fanssetaarn, og eders ser. Sostre holder
incd sine Mcrnd Vagt ndcnfor Taarnet oa, giver eders Fader
eil Dadcl om at spise, sorat han tilstut stal do af
Suit, Men for eders Trostabs Skyld uil jeg sende en
Krissshcrr for at bcfti eders Fader, Dn, Mirza, stal anfore nnn
Krigsha'r, oc, du, Mirjam, stal lose Lcrnker, Allahs
Domine er retfcerdige, Trofaste oss taknemmelige Born stal
gjore aodt igjen, hvad trolose og ntalncmmelige Born har
forbrndt mod sine Forcrldre,"

Som Kungen hnvde sagt, saa stede det, og snart rylledc
den persiste Hcer ud med Kameler ug Glcfanter under Mirzas
Anfurscl, Mirjain red paa en Kamel med gnldstutten Sadel
ug Perletoiler, og ser. surte Slavinder kjcrmmede hver Dag
hendes Haar, og ser. manriste Slaver gik ved Siden af hende
med sture Sulstjermc, som gav Slygge i Middagsheden,

Imidlertid sad Kongen af det lyttclige Arabien, Mirzas ug
Mirjams Faber, gammel og graa, sorgfulb og hnngrig, i sitensomme Fangetaarn og saa nd gjennem Ierngitteret i det
trange Taarnvindu. Da formorkedes engang Hans Vindu af
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en Mand, smn stud udenfur, uc; det uar den hundredaarige
Derwisch Enuch,

„Hvurledes er det med dig, Herre Konge", spurgte
Derwischen,

Kunaen af det lylteligeArabien svarede ha»i: „Enoch, mindes
du endnu inin Drom? lytkelige er de Mennester, hvem Allah
aldrig har stjcenlet Born; thi de har aldrig ncrret en Orin
ued sin Barin,"

„Nei", sagde Derwischen, „lyktelisse er de Mennester,
hvem Allah har giuet gude, trufaste ug lydige Burn; thi de
er Guldkorn i Fattigmands Hus ng Perler i Kungens Krune,
Men du, Herre Kunge, har uillet kjobe dine Borns Kjcrr-
lighed med Lester uin Kuna,eria,er, »g se, de har taget fra
dig baade Rige ua, Kjcerlighcd,"

„Nt", sagde .Kvngen, „jeg haude tu Bvrn, sum jeg elstede
hoiest; meu de bestvd itte Prvven; de var de forste til at
fvrlade mig. Og nu stal miue Dine itte lcengere se Dagen»
Lhs; thi mine Bvrn giver mig blvt en Dadel um Dageu at
spise, ug saameget Naud at dritte, sviu en Due dritker i den
svale Mvrgenstund, Sig, Guvch, hvrer du itte Allahs Tvrden
ncrrme sig fra Styeu fur at strasse de vnde Bern?"

Derwischen sagde: „Ieg hvrer dine Dvtre spille vg synge
til Gilde i dit tvngelige Telt,"

Kvngen sagde: „Ser du da slet iutet Lyn fra Himlen
staa ned paa Ivrden?"

Gnvch svarede: „Ieg ser nvget blinle dervftpe i Giloe
salen: det er dine Svuners nye Guldtrvner, svm de nu prvuer
paa sine Huveder,"

Atter sagde Kvngen: „Allah er dvd, ellers stulde ftigt
aldrig hcrude paa Ivrden, Ser du intet andet, saa vil jeg



14

ogsaa do, thi Vorns Utatnemmelighed aabner Forcrldres
(«mv,"

Men Gnoch svarede: „Bi endnu lidt, Heire Konge; det
tor hcrnde, at Allah lever, Jeg ser en Stovsty stige op ved
Randen af Drtenen, og der blinter noget i Solen som Lcmser
af Staal."

„Kommer det ncrrmere?" spurgte Konge»,
„Ia, det ncermer sig som en Haglstur uver de stolte

Tidsler paa Mcnsageren, Nu tan jeg fljelne Ryttere, Ka-
meler og Elefanter, Det el en stor Krigshcer, Herre Konge,
og furrest rider en statelig Prins og efter ham en fager
Prinsesse i Guld og Perler, Men oppe i Kungsteltet horer
jeg Raab og Vaabengny; dine Sonner ei komne i Strid om

Kronerne, og dine Dotres Harper er tnuste af Sverd,"
„Da vil jeg endnu bie lidt," svarede Kongen; og nu

hortes helt hen i Fangetaarnet et Ony af Vaaben, soin naar
Haglen slaar ned paa Sinai Vjerg; thi de ser. Prinser med
alle deres Hofmcrnd havde draget Sverdene mud hinanden,
og ingen merkede, at den frenunede Krigshcrr ncrrmede sig,
forend hele Leiren var omringet, og den frenunede Prins
trcrvede Purtene aabnede, Ingen svarede ham. Han huldt
med sin hvide Stridshest udenfor Porten, indtil Naabenlarmen
derinde endelig tystnede. Da lod han bryde Porten op, og
hvad saa han? Alle de sljonne Telte var og fyldte
med dode. Alle de ser. Prinser med deres Hofmcend havde
nedhugget hverandre til sidste Mand i Striden om Kronerne,
og alle de ser. Prinsesser laa dode ved Siden af dem paa
sine brustne Harper,

Men den fremmede Prinsesse red til Kongens Fange-
taarn ug lyssede Hans Haand og loste Hans Lcrnker og ledte
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ham ljcrrlig ud i den gronne Park; der fit han hore, hvad
der var hcrndt i Sluttet.

„Al", sukkede Kongen, „nu er jeg en gammel, barnlos
Mand, sum ikke mere har nuget at elste paa Iorden. At,
gid jeg var dod! gid mine trolose Born endnu levede!"

„Herre Kuuge," sagde Prinsessen, „hvad vilde du sige,
um Allah gav dig trofaste Born istedenfor dem, du har
mistet?"

„Nei det er umuligt," sagde Kongen, „jeg haude endnu
en Sun, som hed Mirza, og en Datter, sum hed Mirjan,,
men de har fur lcrnge siden furladt mig,"

Da lunde Prinsesse Mirjam ikke lcrnger holde sine
Tcmrer tilbage; hun faldt sin Fader om Halsen, kyssede ham
ug fortalte ham alt, ug Prins Mirza kum for at boie Knce
fur fin Fader ug give ham Riget tilbage, Og den gamle
Kunge blev saa glad, saa Md, og velsignede sine trufaste
Born ug bad dem tage mud Riget; men de trolose Born
laa alle dode og blev opbrcrndte i Ild; thi utaknemmelige
Born er den tungeste Byrde, som Iorden bcrrer.

Og den hundredaarige Derwisch Gnuch uelsignede Mirza
og Mirjam, at de, som Guds fjerde Bud lover, maatte leve
lcrnge paa Iorden, og saa er den Furtcelling ude, men
Allah lever den Dag idag.



Sullerlmsius.

vai sez Aar ug ratte Hilda ncesteu til Na?se». Hilda
var ti Aar oa, syntes, hun godt tunde ucrre Muster til Fritz,
Disse to tunusede hinanden hele Dagen og vidste tnapt,
huormeget de huldt af hinanden, Men de merkede det, »aar
de uar skilte, Naar Hilda uar paa Stulen, kjedede Fritz sig
ubestriuelig ug gjorde den ene gale Streg efter deil anden,
Og naar Fritz var reist med Papa til Forsa Brug, uar Hilda
hele Ugen raadlos og uidste itte, huad Hu» stulde gjore, inens
Fritz var borte,

Hilda gau sig eugailg til at fore en Daguug
gale Streger, i den beruuuuelige Hensigt at uplcrse denne
stjonneListe for hain ued en passende Leilighed, Hun sundt ud,
at det lunde ucrre en grundig.Reuselse for Fritz ug rigtig
tjene hain til Aduarsel, saa han stulde stanune sig dygtig
over sine Dnmheder, En mort Dag for Inl, da Hilda haude
faaet fri fra Stolen, ug Fritz haude ucrret scrrdeles ustitkelig,
sagde Hilda til hain: „Fritz, tuin hio!"

Fritz sad i en Krog og holdt paa at scrtte istand det ene
Vagben paa sinTrcehest, sum han netup haude tjort istytter,
da Hesten itke uar flint not til at trcrtte Lcesset, Han var
i daarligt Humor ug luo, sum han itke horte.

„Ku»i hid, saa stal jeg wfe noget for dig", sagde Hilda
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med en listig Mine; thi hun havde netop taget frem den
mertvcerdige Dagbog, Fritz tum, Han syntes om Gventyr,
han iom alle andre, og troede lanfie, at HNdo. vllde
ham um Soria Moria Slot ellei om Ridder Blaastjeg,

„Scrt dig nu paa Stammeleu og voer stille og snil, saa
flal du faa hore om Roveranforeren Bullerbasius Ruminelfeldts
Bedrifter og Gventyr,"

Fritz sattc sig pent, ug Hilda beaMdte nied en Fur-
tale: „Der var enganss en Rvveranforer, svm hed Vullerbasius
vg saa videre. Ha» havde en Fe til Gudmvder, ug da hau
gjorde saa mange Spilupper, maattc Hans Ondnwder ind-
rette en Boa,, hvori hun skrev op, hvad han havde gjort,
Den Vva, bestuttede hun siden at lade trykle i Hvvedstadeu,
fvrat alle Mennefter stulde faa uide, hvvr stpss og ufornuftiss
Bulleroasius havde va>ret, Nn, ser du, hm jea, laant Hans Ouo-
invders Bug, »g nu stal dn faa hvre alt, hvad Bnllerbasius
har at stainmc sia, uver," Fritz spidsede Nren; nldrig havde
han hort Tale uni en saadan Rovemnforer.

Hilda huldt gude Miner ug lceste af Daabogen:
„Deil Iste Ianuar, Vullerbafius begyndte Aaret ined at

sparlc istykker sin Seng, vg da han stvd vp, lagde han fin ene
Strvmpe i Paslevandsbollcn for at se, om den flod paa
Pandet, Taa lvin Maina iud fur han havde en Mama

ug sinctdte til hain ined den vaade Strompe, Var Me
det vel fvrtjent?"

Fritz saa fvrliauset nd saade inssen Tinss,
„Den ttte Iannar, Kattepus laa paa Matten fvmn

Kattelovnen, Bullerbasius tog Pns, st«>ppede den ind i Kal-
lewvnen vg lnttede Doren igjen. Der havde itte v«ret Ild
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siden igaar; men t>er var endnu Gloder, og Pus begyndte at
mjave forstrceNelig,

Papa kom ind for Bullerbafius haude ogsaa en Papa
befriede Pus og befalede Bullerbafius at tageet gloende

Kul i Haanden, Bullerbafius vilde springe bort, men Papa
lagde et Kul i Hans Haand og lod ham brcrnde sig en lideu
Smule. Da flreg Bullerbafius , , ,"

„Aa nei, jeg streg itke," sagde Fritz.
„Her staar, at Vullerbasius streg.
Den 2den Februar, Gutterne var i Kjeltebatten ug

Vullerbasius med. Da fandt Vullerbasius paa at grave sin
Hue ned i Sneen, saa at deu itke fandtes igjen for den ncrste
Vaar, da Sneen smeltede. Men da han dengang fros for-
dcrruet sit venstre Drc, stap han med en Furmaning." '

„Ieg kunde jo itke finde Huen."
„Hor videre! Den 2Nde Fcbruar, Mama havde Gg i

en Kurv, som om Vinteren stod i Forvcrrelset, huor ingen
boede, og hvor der itke var opvarmet, Bullerbafius fandtKurven
under Sofaen i Forvcrrelset og morede sig med at pilke det
ene Gg mod det andet, saa at de randt ud over det fine,
gronne Dvertrcek paa Sofaen, For den Moroen fik Buller-
bafius Arrest i det Iille Spisekammer; men der fandt han en
Syltetoikrnkke og tomte Krukken med Fingrene, Derfor fik
han igjen Arrest i Papas Vcerelse, og der maatte han twlde
sig stille,"

Fritz lu lidt furlegen,
„Ia, var det itke en dnm Roveranforer?" blev Hilda

ved, „Hor nu videre!
Den 7de Marts, Bullerbafius havde ogsaa en Sostcr" ,,.

„Som hed Hilda," faldt Fritz ind.
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,,7'ea, tror, Hu» hed Melusiua, Huu havde en udmcrtet
vattcr vss sod Dutte, soin hed Ellen, Meus Melusiim var
Mi Ttoleu, toss Vullcrbasiuc' Etten oa, pirtede itu hendes
ene Die for at se, hvad der uar indeni, Sideu hlensste han
Ellen ued Haaret i Kloktestrenaen, sorat huil stulde sna WW,
Da Melusina töni hjem ug ma stakkels Glleu, bessyudte !,nn
at M>de."

Fritz bleu rod i Ansisstet baulede med sine stja>ve
Stovlchcrlc »>od «kilvet.

Hilda blev ved: „Da beMidte osssaa Vullerdasiuo at
oad siu Soster om Forlndclse oa, stuss sizi, itte til Ro,

sorend Papa havde ladet Doktoren gjore Glleus Die
iaien, Var det at hau det?"

„.ui, »ien Ellen er jo frist iqjen," saade Fritz,
„Vare Skade, at Bullerdasius havde saa daarlisst Minde,

Eli Usse efter, den 14de Marts, stulde Bullerhasiud gaa paa
Sti og haude sumlet bort sine Uldvanter, Da fandt hau
Mamaö fine, hvide srauste Haudster, trat dem paa de sinaa
Vadderue si»e og l'egav sig ud paa Ttaren, Da han koin
hjem, stod alle Fingrene ud Mennen, den eue Handsten, oa,
den auden havde han mistet i Sneen, Var det pent?"

„Ieg frov paa Ha'»der»e,"
„Mcima stjendte, meu Vullerbasius dlev itte tlogere,

Deil Iste April vilde han strcrmme qmule Maren, Han stil-
lede to Stole, den ene oveupcm den anden, indenfor Sals-
doren, og paa den overste satte hau en Skanimel, og paa Skam-
melen en Btomsterpottc, Istedenfur Maren kom Amtmandinde
Möller ind ad Doren oa, havde na>r daanet af Forstrcrttelse,
da Stoleneramlede ned, oa, Blomsterpotten git istnkter. Da fit
Vullerbasius igje» Arrest,
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Den 20de April vilde Vullerbafius fursoge sin Duelig-
hed sum Bueslytte ugstsud en Pil ind issjcnnem Kjoltenvinduet.
Slap >»ed Formaning,

Den Mai rytledc han Stjcrten af Hänen ug blev
straffet med en Times Arrest i Honsehuset,

Den 4de ruede hail i et Deigtrug nd pan Vcrlten, vcel-
tede med Tiuget ug blev vaad uv ovei Trene,

Den l«de fyldte han sin Hne ined Stene ug scrnkede
den ned ved Strnnden, sorat den siulde blivc tcrt sum et
Vaudspand,

Den 22de havde Manni saaet Erter oul Morgenen, og
om Aftenen karede Vullerbasius up eil Erteseng for at se.
um Erterne havde vuzet, Slllp med Furmaning um itte at
va>re saa dum en anden biang.

Deu slug >,an istykler en 2hctop, stodtc ocn siden
i en Murter ug vilde nano Marc» til at tru, at det var
Suller,

St, Hansdag gjurde Bnllerbasins saa mangc Dumliedcr,
at dc umillig lan upreguecv , ,"

„Aa nei," sagde Fritz, „jeg rev dare to Hnller paa min
Truic, et stort ug et lidct,"

„Hor videre," blev Hilda ued. „Dcn <>tc Ilini gruu
han et Hu! i Haveu, ug i Hnllet lagde han Papas Signet,
Mamas Fingcrbol, sez Furukungler ug en Padde, Derpaa
fnldte han Hullet mcd Sand; det stulde furestille et Iurdtammer,
>"» hele Huset blev der nu en Sogen cfter Signetet ug Fin-
gerbullet, indtil Vullerbasius blev tagen i Furhur sum en mis-
tanrlt Person, Da tilstod han, at han havde gravet ned en
Tlat, ug blev afstraffet uied en Purtiun Lug, Var det
retfcrrdigt?"



„Men M loi itte," Fritz,
„Fy! stulde lm» lnve agsaa?
Bnllcrbasins haude endda lissesom on oild Samvittisshed,

for lian holdt siss hcle Eftermiddassen borte i Nadossaarden,
Altsaa oar Straf retfcrrdiss, Den Iuli ssik

han- paa Sthlter, snublede oss faldt, saa lanss han var, midt
i Assnrterne i en Mistbcrnt, Den :l<»te ssik han ndeu Lov
ned til Ltranden, stjoo Baaden no oss vilde ro, Men det
blceste haardt, oss vor ssode Mand drev tilsos. Da oessimdte
han at striqe om Hjcrlp,"

havde »ol orket at ro, ser du, men Aarerne var
for lansse,"

„Oss Rorstnrlen var for kort. Da roede Mads nd med
Etorbaaden oss forte den naadisse Herre iland, Bnllerdasins
blev straffet med fin essen Furslrcrktelse, Dassen efter red
han paa Vjeldekoen, faldt af oss sloss siss et Hnl i Hovedet,"

„Iess har redet paa inansse Hcste,"
„Det er muligt," vedblev Hilda, „T>en llte August

vilde Bullerbasius ogsaa ride paa Staldbutten Pelle, Men
Pelle foltc sifl furncrrmet ug ssav siss til at stange, Buller-
basins taq Flussten; Pelle efter! Tilflut rog de sammen
ved ug huis itke Maren just havde tammet
med Mceltespandet fra Fjoset, saa vcir der dlevet et stort
Nederla^,"

„>n'ss ham, ia jea, stug liani, saa , , ."

„Her staar, at Vnllerbasnis stuc, Pelle i Tanlerne, inen
i Pirleligheden streq hmi: Sode Maien, lain oss hja>lp mig!"

„Ia, men Kjeppen istyttei,"
„Naa, uidere, Den l!»de spiste Bnllerbasins sia,

sn>1 paa halvmadnc Stiltelvdcrr, '

21
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Den 2!»de vilde ha» lcere Me» at suoiuine i Vcrtteu,
Den 3<)te plumpede hau selu i, Den 4de September teanede
Vullerbasius Huslcrrereus Purtrcrt med Kul paa den «hs
huidtede Brandmur iKfMenet, Derfur fik hau Arrest,"

„>>a, inen ieg klov nd igjennem indvendte Fritz,
„Og scici fik Bnllerbasins Arrest paa Kuisten, hvdr ha»

ldd ucere at llyve ud gjennein H>induet, Den 1«de September
var der Tyttebcerplutning i Skvven, dg Vnllerbasins sprang
efter en Gkorn, indtil han faldt ned i en Myr, Der nustede
han den ene Stovle dg ddelagde sine npe Buzer, Den -'«»de
tdg han vp Pvteter dg hrig sig nied (<!revet i Fdden,
Den faldt han ned fra e» Ndgn,

Deu 4de Oktuber spmuli hau Miiiie», "lle Vcrrelserue
uied siue Swuler for at susse efter siu Hue oc; fandt
den i Vedtasse»; han havde stuppet den fuld af Sand ua,

deu der, Te» >«de Kuu hau hjeni uied naua,ei fuldt
af Ncrper, suui hau haude faaet af e» Gut, uq (sutten
havde stjnalet dem,"

„Det vidste ilte jeg," sagde ,nitz,
„Nei, han vidste det itle, dg derfar dlev hau ilte straffet,

Men han inaattc selv bcrre 3ia>perne tildage til Nyaaard,
hvdrfra de uar stjaalne, Den Ilide var hail grist nvk til at
smage paa en Flaste Anilin dg blev fdrfcrrdelia, syg, Den
!?de uar han attcr sna pa-ö Kar igien, at han lunde staa
Spiger i Mamas Messingstl, Silen blev odelagt, dg fur
ikte at giore den sanuue Dnnihed uin igjen, tilede vdr gdde
Mand den l>de en Pinde ind i Tnden paa Kaffelandeu,

Deu ,uurede han fia, uied at tcrude IId paa Mareus
Liu, huu spaudt, for deu Foruoielse fil hau
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igjen Lug, Deil Ndje Nuvember sinog han sig uden Luo
ud pan den tynde Is og drog op en anoen Out, sunl
haode plumpet udi. For dette fil Bnllerbasins forst Arrest
ug stdcn en Terte."

„Ieg fit Ms aa,saa," indveudte Fritz stult,
„Man qjor itte en gud Ojernina, fur Terter og Rus,"

sagde Hilda, „Boerre var det den 4de Decbr, Da lom Bul-
lerbasius i Trcrttc med Nyaaardsantterne om en stur Rari-
tet, som de havde fuudet i Stalden, og det uar en dod Mus,
Bullerbasius' sloq med sin Kjep til Karl Nyaanrd ug gav
ham et blaat Die, uc, Karl Nygaard uar mindre end han.
For dette stulde Bullerbasius bede Karl um Forladelse,"

»Det var Karl, som fmst stoa, mia,," sagde Fritz,
„Ia men Karl uar bare fire Aar oc, Bullerbasius sez,

Fyfor en stor Tlam at sian en saa I iden Out! Og daBuller-
basius itke vilde bede um Furladclse, fit hnn Ris af Papa,
Det uar forste Oana, bele Aaret, Bullerbasins maatte bede
om Furladelse; men nu lam det va'rste; hau badmedMuu
den, men itte med sit Hjerte, Gt Par Dage efter, da
Gntterne tastede Snebuld, klemte Bullerbasins en meget
baard Vuld lige i Ansisstet pan Karl, Bulden traf Karl
paa Kindet, ug Kindet hounede up, Hvad lalder man
sligt^"

Fritz tiede,
„T>et llllder man Hevn, og Hevn er, ncrst Utalnemme-

lighed ug Falsthed, det allerstMeste, sum sindes i et Menne-
stehjerte. Et hevnlystent Menneste er Guds Fiende, og alle
Gncsie i Himmelen grcrder uver ham, Hvorledes kan et
saadant Menneste noamsinde have rigtig Glcrde oa, Fred i
sin Samvittisshed?"
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Fritz bed Tcenderne sammeu og gjorde en forunderlia,
Orimase fur at hulde Taarerne tilbage, Om en liden Stund
ftod hau op fra Skammelen ug git bort uden at sige et Ord,

Hilda kjendte sin tjcere Bruder ug lud, sum hun Me
mertedc Orimascn; ilte Heller bad hun ham blive,

Gn halv Time efter lum Fritz igjen, sttaalende fur-
noiet.

„Hvor har du vcrret?" spurgte Hilda,
„Ia, ser du," sassde Fritz lidt forlegen , , , „du huster

ju Kjellen min, sum jeg fik i Iulellap ifjur. Rap he-
der den, ug der findes ilte saa gud Kjelte som Rap,"

„Ia," sassde Hilda, „jeg ved not, at du hulder mere
af Rap, end Mcids hulder af vur bedste Hest, ug dn stryder altid
over, at ingen har stiq Kjelte,"

Nu hcn jeg givet Karl Nvaaard Kjellen. Hau blev saa
glad, maa du'vide, ja saa glad, ja saa glad, at du ta» itke
tcente dig, hvur frpsstelig glad lian blev,"

„Gud du da, Fritz, blev itke du vsssaa glad?"
„Iu, du maa vide, Hilda, jeg har vcrret saa lei over

den dode Musen, og jeg har vcrret saa siem siden deu Oau-
gen, og det har vcrret saa tjedeluit; ug da du fortalte um,
hvorledes Ouds Engle grcrdcr, da var det, som jeg vilde
grcrde med , , . , og saa gil jea, til Karl, ser du, oa, nu
er det godt igjeu, og uu er jeg saa frygtelig glad, maa du
vide, ua, nu forst stal det blive rigtig Muru i Iulen"

- Hilda faldt Fritz um Haise» uss thssede ham og dausede
svv Gange rundt med ham, „Ved du hvad," saffde hun,
„Naar nu Feen, som er Gudmuder til Bullerbasius, sender sin
Dagboa, til Vyeu fur at trhktes, saa stal vi bede hende, at
hun ugsaa stal fortcelle um den dude Mns, Den Historie
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var baade det dummestc oss det tluc<este, Bullcrhasiuo hai
a,jort hele Aaret,"

„Bed heude oczsaa tale um Melusma! for, sev d», huis
Melusina ikte havde vcrret, var Bullerbasius bleven e» ristiä,
ftenl en,"

„Aa, det ei itte saa farligt med Bullerbasius; ha» er
lidt usthrliss idlandt; men Gud har givct ham et crrlistt
Hjerte; der bliver uot Mand af ham, Saaledes det med
den Roveranforeren,"



Oilckll Matti.

Vorte i Skuubatten lisisier en de»
har et Vindu, saa lidet, at naar en der ser det runde, lyslol
tede Huved pan en liden Gut, fylder han hete Mnduet,
For var der enStorstenspibe af Mursten, Vcrsisiene varrodmalte,
osi et pent Gjcerde siit rundt om Stuen ug den lille Potetes-
ager, Men uu ser der sättisit ud, mesiet sättisit, Rosien sti-
ger op sijennem et Hnl i Turvtasiet, osi b>jcerdet er ramlet ued
for lcrnsie siden; det lommer deraf, at der bor e» aammel,
blind Soldat vsi Hans lisiesaa sinmle Hustru; de lan hverten
arbeide eller bysisie, og de uilde do af Sult, hvis ilte Knb-
ben pnslede med at binde Nut osi Konen med at sijore
Limer, usi hvis iktc Susinet aariisi aav dcni tre Tonder Kuru
tit Brod',

Bedre saa det ud for fire eller fein Aar siden; da
lioede der i Stuen foruden de siamle et ungt osi mstt Par,
deres Son usi Sonnetone, De arbeidede ftittisi, og der var
Velstand i Huset, lisietil Ulykken kom. En Sondagmursieil
hcendte det, at den sture Kirtebaad, sum forte Orcendens Foll
til Kirten, tantrede for en Storinbysie midt ude paa Soen,

osi daade den unsie Mand osi Hans Hustrn osi ninnsie andre
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af Vygdens Folt omtom i Bolaerne, Men de to aamle
var den Dag blevne hjemme, Gubden fordi han var blind,
Hans Hustru for at stelle med et lidet Naru. Da Klullerne
riugede til Ondstjeneste auer Soen, var det tillige en
Siceleringning for de dode, lwem Gud saa hastig havde
taldet til e» evig i Himmeleu,

Saa fnd dc to gamle alene igjen i Stnen, med
fin Sorg, siil Fattigdom og sit lille Baruebani, Thi den
eneste Arv, de haude efter de tja>re dode, var en lide» Gut,
soni hed Matti, og da han var saa lideu, taldtes han gjerue

Matti, Den, soin ei forstaar Fiust, faar gjcrtte sig til
Navnet, Hau var runo og rodmosset, som et inodent
Wble, og crrlige, tlare, olcia Dine havde han, og et Haar
saa gult soin Guld; det var det eneste Guld, som Vittu
Matti eiede i Vcrdeu, Haus trivelige Ansigt var det, som
pleiede at fplde Stueus naar der var uoget merte-
ligt paa Fcrrde paa Vaudeveie», Hvis du uogeusiude for
der forbi, har du sittert seet hain, Kanste for du en mort
og raalold Hostafteil frem over Veieu, Da har dn seet
Ilden stinne og tlar sra (>>rue« i den fattige Stue;
den olinde Soldat sidder oa, binder sin Not, den aamleKone
lcrser hoit i Vioeleu om de sättine blinde, som bor i det
inorte Land, og som stal se det stinnende Lys; det Lys er

Kristus, som aadner de hlindes Dinr, Dg Bittu
Matti sidder paa Helien i Ildslpset, med Kätten paa sit
Fa»g; han horer saa fromt efter, som om hau godt stjouuer, hvad
Farmor lcrser; men saa tuunner deu sode Sovu over Hans
diaa Dine, og Hans ruude, rode Kind svnler sagte ned mod
deii gamles Kucr, Og sidder du end i den prcrgtigste Vogu
dernde paa den morke Vei, saa ser dn dog med Glcede og
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Misundelse iud i de» sättine Stuei> Armod; der ci Andagt
oc< der er Nstyld; der er Vonnens Fied, sou, lcegcr Hjertcts

der er Fortrostniua, til Gud, som drinqer Lise for
al Livets Nod, Denne Stue er rig; tror du, at deu oilde
bntte sm Slat for Paladserue-s Ould?

Meu farer du deu sainme Vei en Hommerdag, ser
du, at tcrt ocd Pladsen er der eu Grind; der maa du oat-
tert stanse, hvis i»ge» lommcr og lutker op, Men Ueut
dare, det varcr ille IceiM, for Vittu Matti er der, >>au
sees alt i Stuedorcn, hau sprinsser ooer Stot »a, Sten for at
»aa freni i rette Tid, det lcma,e, cmle Haar for
Vlcrsten, !)tu er hau ved Griudeu; har du eu Stillina,,
faa tast deu til ham, hau veuter det; meu helst eu uh Stil-

sm» hliuter, for det er Hans Glcede,
>Nte oed hau, hoad Ttiltiuacu zycelder; eu

volder hai» samme Fryd som en blanl Daler, Men pas
dig, saa du itke taster Etilliussen pan for Heste og
Vossn har tjort gjcnilem Grinden, Thi Vittu Matti tcrnter
itke lirngerend fra )ta'se til Mund; ser hau forst
blinte paa Veicn, saa taster ha» sig over den saa lang han
er, oa, ladcr falde Hestene paa Tnnden, Stjcrnd
itke paa hai» for det! Da du var liden, var du itke et
Grand tloa,ere.

Vittu Matti spiste haardt Vrod Sild >ued Thndtsl i
Hverda^la^; men uudertideu vautede der Poteter sur
Melt, oc; det var Gjesteoudemad,

Deraf triuedes hau oa, vozte oss blev rundere oc< ruudere
for hvert Aar, Lcrse tuude hau itke andet cnd Vo»ner og
de ti Guds Bud, Men han tunde staa paa Hovedet
stupe Kraate, hoor Grcröset var blodt; han tunde „fiste"
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aver deil dlaule Zo hiemme ved Ttrandeu, uaar Faruwr
ftulde vaste Hans Sljartcr, Ha» l»»de tfore paa flctte Veie»

ride Nabaeus Hest til Vaudiugvpladseu, helst am »agen
git ved Tiden af; hau t»»de paa I»een stjclue Rnpe-
spur fm Ttjcrrespar, ass Ulvespar havde ha» gad bireic paa,
Han tunde spitte en Slcrde af Fliser ug Heste ogKjor
af Grantangler, med Stitter til Ve»,

Saa lyder Listen paa Vitlus Vedrifter >t»ndstal'er,
ac, det uar Lcrrdam »ut fur en lide» en, Vien det
Me, Vittu Matti manglede en Tinq l,er i Ver-
den, Ieg ved itle, am ieg bor tale o»> det l han havde
iiMn Vnrer, Og der uar ta til det:

Far det forste var Hans Farfar Farmar nieget fat-
tige, ag far det andet var det haieste Made blandt alle Smaa-
gritter der i CKamdeu at qna »de» det, fan, Vittu Matti gil
uden. Me» dette lyarde de nicst til Hverdmio; a», Sandagen»
var de allesammen smn andre Falk, Tet var lmre Vittu
Matti, sam hverleu Tandaa, eller Mqudag havde det, soi»
hau hurde have her l Verde», ag det valdte ha», tilsidst niezien
Vedrovelse, Det varede lcrnge, far Vittu stjannede, at hau
maugleoe ualict;hau gilsaatapper aa, glad i sin lilleStjarte,
sam am der aldrig havde vcrret averflodicie Plali til,

Men hvad hendte! G» Sandagmarssen, da hele ttrcrn-
den modte ved Strande» far at fare til Kirte, ertlcrrede
Vilku Matti, at han vilde vcrre med.

„Det gaar ilke an, tjcrre Varn!" saqde Farmui,
„Hvorfur ikte det?" sagde Vittu Matti,
„Du har ingen Klcrder," Bittu Matti bleu »neget al-

vurlig, „Ieg tunde nut have et gammelt Stjort at lanne dig,"
saqde Farmor, „Men saa trur alle, at du er en ftijeute,"
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„Ieg vil itke Vcrie en Gjente, Zea vil ua>re en Mand,"
sagde Vittu Matti.

„Det furstaar sig," sagde Farnnn-, „Mand ei Mand,
oin han itte ei swrre end en Halvstilting, Vliv dallert bieuune
dn, Vittu min!"

Og Biktu bleu hjemine deu (kangen, Men itte lcrnge cfter
holdtes der Tinss iGrcenden; der ,nodte mana,e Meiluester, og
blandt andre kai» Wipplusti med sit Gjoglcrstab, Tn lsender
vel Wipplnsti, ved jcg? Alle vilde titte ind i Skabct, thi der
saa,nan „Keiser Napoleon Punaparta" med sin Guldlrone og
sin lausse Zahel, Stormossllleil med sine Tondelniand am
Mllven ug sit forfcerdelige Skjea,, Prinsesse Lindegnld, sam
forte Tiqeren Ahrimau i et Nisen Vmnburrifer,
oq TomtcMbben i Anoo Slot, Nogle gav Wipplnsti Kovver-
slilliiilier, audrc cmv hain et Vrod, mange (Mv l,am slet
ingen Ting, Nugle cmv ham ande Ord, men alle morede
sig prcrgtici,, Vikkn Matti horte andre fortcellc am
dettc Dss erklcrrede at l,au vilde med og se paa
lerstabct.

„Det aaar itte an, lja're Bar»/' saade Farmor igjen,
„Hvmfur itte det?" sagde Vittu Matti,
„Der tluuincr faruemnie Fult: TlUllineren, Slriveren,

Vassrettet 0ss LenÄuanden, >Ute lan du did ude»
V,!M,"

Viktu Matti stred med sig selv en Stuud, og alle Wip-
plusti's Dutkcr legede i Hans Hu, Nlslut sassde han: „Hvis
Farmor vilde lanne mig Skjortet , , ,"

„Der er det," sagde Farmur og stratlo, da den lille stab
tiede aver StneMvet i Skjortet, „Nu ser du ud soi» eu
l^jente,"
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„Ser jeg nd son, en Gjente, saa gaar jeg itte," sagde
Bittu Matti, „Ieg er ingen Gjente, jeg er en Mand,"

„Iovist ser du ud som en Gjente," sagde Farmur, „men
du lan jo sige til alle, sum du moder pan Veien, at du er
en Mand,"

'

„T>et lan jeg gjore," tcrutte Biltu Matti, »g saa git
han, Paa Veien modte han e» reisendc Herre, soin stausede
og sagde: „Kan dn sige mig, vesle Gjente, hvor Tinget
huldes?"

„Ieg er iugen Gjente, jeg er en Mand!" sagde Vittu
Matti,

„Du ser itke ud til det," sagde den reisende,
Vittu Matti svarede ingen Ting, men da hau tum til

<>>aarden, hvor Tinget huldtes, raabte hau saa hoit, at alle
lwrte det: „Ieg ser bare ud som en Gjente, men jeg er
en Mand,"

Mcrnd »g Kvinder siratlu. Gutter ug Gjenter samlede
sig i Ring om Vitlu Matti, llappede i Hamderne og raadte:
„Nei, se uesle Maja, hvor har du faaet saa vatre Klcrder?"

„Det er Faruiurs Skjort og itke mit," sagde Bittu Matti,
„Ieg er iugen Maja, jeg er Matti, kan I uel se."

Da tog den storste og vcerste af Gutterne Vittu Matti
paa Natten, bar ham frem til Ojoglerstabet ug streg ouer
bele Gaarden: „Hvem vii se en Halvstillingstarl?hvem vii se
en Mand i Stjort?"

Vilku Matti blev vond, tog Gntten i Haaret og luggede
ham ns alle Krcrfter. „Det er itte mit Stjort, det er Far-
mors Stjort!" streg han, og saa begyndte han at grcede.
Men den stygge Kameraten blev ved med sit: „Hvem vil
se en Mand i Stjort?" -Dg siig bar det afsted rundt
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hele Tiugsgaardeu, Gntteu raabte, ua. Vilku Matti luggede
og streg, Aldrig havde Bitku vcrret i slia, Skyds, Ha»
ciroed, I,an stress, lian tlorede, han lied, oa, da han
slllp los, tuc; han tilbens, det forteste han haude lcrrt, oa,
sprang og snublede i Stjortet, lravlede up ic,jeu med Granden
i Halsen, snublede igseu, tom paany op oq spranss videre,
til hau rullede overende.

Saa tom l,an audpustou uq swrtudrudc l,j«» til Farfavs
Stue, —

„Klcrd af mic< Stjmtet!" mabtr ha», ui! itte
l,avo uusset Sljort! jeg cr en Maud,"

„Orcrd ittc. Vittu miu," saade Farmor trostrnde,
du blir stor, stal du vise, at du cr cn Maud, saa sam

audcu,"
„"ni," sagdc „ug stal d» faa laaur

miue Buxer,"
T>e holdt saa hjertelig as Vittu Stattar, de cunule Ved-

steforcrldre, Han var jo, ncrst Gud, deres eueste Trost paa
Iorden; de havde ssiVet hai» guldbroderede Floielsbur-er, o,n
det havde staaet i deres Masst, Nu fil Vittu et Stytte
Sinorrebrod, oa, derined var hanc- Sorg siutt. Hau satte

i eu Krug af Stucn og tcentte itte mere paa, at det vai
en Stam fur en Maud at Mi llcrdt i Sliort,

NogenTid efter blev der Liv i Vpaden; Veien stadi eu
Stvvsty, - saaledes blev der ljort vg sprunaet; thi der ven-
tedes en l,oi Herre, som reiste omlring i Landet, ug saa hoi
var han, sagde man, at Kongen not itte var meget hoiere,

Hele Vyssden modte for at se paa hain, oa, der l>e-
rettedes paa fornudeilM Ti„li, „Hau tjorer
i Guldvoau," saqde »nau, mcd tolv Heste for, han er
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llcrdt fta Top til Tna i Solv oc, Bladmessing," (man
satte i med det fineste man vidste,) Men de smaa Born
havde sine egne Tcmler; de indbildte sig, at den hoie Herre
stulde bcrre pan Ryggen en stor Ncrversircrppe, „en Kont"
— fyldt med Solvmynter oc< Latrisstcrnger, som han stulde
taste ud paa Veien til Nornene, Dette Rhgte kom for Bikku
Mattis Tren, oa, straz ertlcerede han, at han vilde vcrre med,

Han havde alt sm egen lille Vilje, Vittu Stattar; han var
io Farfars oc, Farmors Kjcrledcrgge,

„Du vil!" sagde Farmur, „Ved dn, hvor din Vilje er?
— Jo, i min Lomme,"

„Og desuden har du ingen Klcrder," sagde Farfar og
smaalo. „Kanfle du igjen vil have Farmors Stjort?"

„Iea, vii itte hcN'e nosset Stjort!" streg Vittu Matti oc,
blev rod som en Hunimer, da han hustede paa ai den
Tort, han havde lidt for dette Klcedesplag,

„Nei, aldrig i Verden vil jeq have noget Stjort, Iec,
vil have Farfars Bu^er,"

„Man flcil hore meget, for Drerne falder af," sagde
Farfar; „tom hid da og folg mig op paa Loftet, saa M
vi provc, hvorledes Buzerne passer," Den, sum blev .qlad,
var Bittu Matti, han floi som en Kat opover Loftsstigen, saa
at ssarfar knapt kunde folge ham. Saa tom han til den
store gronmalede Kiste, som stod lcrngst borte i LoftZkrogen,
og som Vittu altid havde havt stor Wrbodighed for, hver-
ssang han var oppe paa Loftet for at scrtte ud Musefceller,
Det forste, som slinnedc den Iille i Ninene, var en stor Sabel
med aNnsende Skede.

„Den der vi! jea, ha'!" strec, han.
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„Io, Pyt!" sagde Farfar, „Hold.i Sabelen, til jeg faar
Uniformen op af Kisten,"

Vittu Matti tug Sabelen, og den var saa tung, at han
tnapt ortede at lofte den.

Gamle Farfar tlappede ham venlig paa Kindet.
„Naar du bliver Mand," sagde han, „kan det vel

hcrnde, at du ogsaa bcrrer en Sabel og faar Lov at staaes
for dit Fcedreland, Vil du det, Bikku?"

„Ia," sagde den Iille og rettede sig, „Ieg stal hugge
Hovedet af dem allesammen!"

„Aa haa! det tommer an paa, hvem du tommer til at
staaes med,"

„Ia," sagdeVittu eftertcrntsomt, „jeg stal hugge H »vedet
af Nlvene og Hogene og Brcrndencrslerne og alle, som gjor
Faifar og Farmor ondt. Ia, Farfar! og saa stal jeg hugge
Hovedet af alle, som talder mig en Gjente,"

„Naa,naa, Bikku! far medLempe og vcrr itke saa grusom,
Her har du Buzerne, Du stal vel haveKjolen med, tail jeg tro?"

„Ia, Farfar, og Sabelen ogsaa, og Hatten ogsaa,"
„Har Herren mere at befale?" sagde Farfar, „Du stal

faa det altsammen paa det Viltaar, at du itke gaar Icrnger
bort end til Grinden, naar den hoie,Herre tommer,"

„Ia, Farfar," Knapt var de tv tomne ned fra Loftet,
for Lensmanden tom farende som en Stormvind fremover
Veien ug raabte til hoire ag venstre, at Fvll stulde gaa til-
side, fvr nu lum deu hoie Herre, og om nogle Minutter vilde han
vcere her, Nu fil man det travlt overalt, og travlt fit mcin det
ogsaa i Stuen, Farfars Vuzer blev trutne paa Vittu
Matti; de var graa, med lyseoina Render paa den hdre
Side, og saa vide og store, at Vittu ganfle gudt havde tun-
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net lrybe, saa lang han var, ind i det ene Ben. Ia, det saa
ud! Men pan slulde de! Nedentil blev Halvparten brcrttet
op, og oventil blev de bundne fast med et Torklcrde under
Armene, higesaa vanfleligt var det med Kjolen, som ogsaa
var graa med blaa Opstag og snarere syntes gjoit til en
Icrtte end til en Lilleput, Da man hcengte den paa Biktu
Matti, sicrbteWlmerne paa Marten ogStjodernesopte Gaarden,
„Det gaar itke an," sagde Farmor, og saa fcrstede hun op
med Naale baade Wrmerne og Skjoderne,

Alle disse Tilstellinger syntes Bittu vai overstodige,
Nu stablede man op pan Hans Hoved den store Soldaterhat,
sum vilde hllve faldt ned uvcr Hans Iille Person lige til
Stuldrene, hvis den itke havde vcrret mer end halvstovpet
med Ho, Endelig fil han den tunqe, stcebende Sabel paa
Ryggen, ug saa var Ridder Lilleput fcerdig,

Aldrig har nogen Helt, der vendte hjem fra et vundet
Slass, vcrret saa stult som BMu Matti, da han forsteGang
bar Vuzer.

Hele Hans lille runde Figur forsvandt i de vide Klcrder
som Morten i et Hav, og man saa blot de smaa, blaa, cer-
lige Dine, de rodmussede Kinder og den Iille vigtige Stump-
ncese titte ud fra det smale Mellemrum mellem Kjoletraven
og Hatten, Da han nu saaledes statelig og velrustet mar-
scherede ud, horte man Sävelen skrabe mod Smaastenene,
Naalene faldt bort, Wrmerne og Skjoderne stjottede sig
selv, Hatten tog en Overhaling, snart til hoire, snart til
venstre, og hele den tapre Ridder syntes ved hvert Trin
ncrrved at ramle omkuld under Byrden af sit Heltemod,
Itke paa lang Tid havde dc gamlc leet saa hjertelig som
nu, Farfar selv, som nok tunde hore, men itke se hele Ud-

3'
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rustningen, svang Gutten vist tre Oange omlring, lyssede
den lille Ncrse, som stak ftem og sagde: „Gud siane lille
Bittu, maatte aldria. vcrrre Karl end du bcere Njorneborgernes
qamle Uniform."

„Pas nu pan," sassde Farfar, „Naar den hoie Herre
tommer, stal du gjore Honnor! Saa" — oa, nu lcrrte han
den lille at staa stiv som en Stolpe, barst i Ansigtet, ven-
stre Nrm strakt lanas Siden, hoire Haand ved Panden.

„Ia, Farfar," sagde Vittu, som altid var Icervillig,
Neppe stod Biktu pan Post ved Grinden, for det stovede

langt boite pan Veien, oa, den hoie Herre lum kjurende,
saa det gnistrede over Stenene, Nu val han ganste ncrr , . .

hei! det git i en Fart! , , , Da horte man Kusten plud-
selig holde Hestene an med et ptrro! og strar. derpaa raabte
han: „Op med Grinden, fort!"

Sagen var den, at Lensmanden i egen hoie Person
havde stillet sig ved Grinden for at passe paa, at alt gik
rigtig og Grinden fioi op paa given Kommando; dette
flulde give den hoie Herre en hoist fordelasstiss Tante om
Skik oc, Orden paa Veiene, Men da Vognen ncrrmeoe siss
medLvnets Fart, stulde det ulykteligvis hcende, at Lensmanden
i det samme vilde bukke siss allerydmyssst - oss bardus laa han
der i den vaade Groft ved Veien, Underlensmanden ven-
tede ved Grinden paa Kommandoordet; da han saa Husbond
falde, blev hau saa fortumlet, at han aldeles itke tcrnktepaa
at aabne uden sin Foresattes Befaling, saa forblev Grin-
den forsvailig stengt lige for hoie vedtommendes Ncrse,
Pognen vai nu nodt til at stanse; den hoie Herre tea, for-
undret ud, oc, Kusten blev ved at raabe: „Op med Grin-
den!"
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Da tog Billu Matti Mod til sig, tmadte frem, stjont med
megen Besvcrr, aadnede Grinden og gjorde Honnor til Puntt
ug Prilte, som Farfar havde lcrrt ham, — umttent som en
dresseret Hvalp, del har l<rrt sig at fidde, Kudjlen smelte
til, Hestene ryklede i; men i det samme raaute Herren i Vog-
nen: „Holdt!"

Vugnen stansede uu for anden (Aang,
„Hvad ei du for en Noen Figur i Bjmneburgernes

Uniform?" raabte den hoie Herre til Bitlu Matti og lo saa
hjertelig, at Vugnen rystede.

Bitku Matti forstod Ingenting, han huslede bare, hvad
Farfar havde sagt ham, ug gjorde igjen Honnor saa stiv ug
huitidelig sum muligt, Dette nwrede den huie Herre endnu
mere, han spurgte de umkringstaaende efter Guttens Furcrldre,
og Lensmanden, sum uu var truben up af Gruften, styndte
sig at oerette, at Gutten var en fader- og moderlos StaNar,
sum levede hus sin Farfar, en afdantet, udfattig og blind
Soldat ved Navn Hug,

Lensmanden sagde dette i den furagtelige Tune, som
undertiden bruges, naar en vcrrdig Gmbedsmand taler om
Fattiglemmer i Sugnet, Men Hans Fonmdring var itle li-
den, da den hoie Herre ved disse Ord oegav sig ud af
Vognen og lige hen til Husmandspladsen. Her blev et
Opstyr, Gamle Farmur var af Forstrcrktelse ncrr falden af
Stulen, da saa fornemt Fremmedfoll traadte ind i Stuen;
men Farfar, sum Ingenting saa, havde mere Mud ug pegte
hoflig derhen, hvor han vidste, at Bcrnten var.

„Guds Fred, mine Veuner!" sagde den hoie Herre og
rystede hjertelig de gamles Hcrnder,
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„Ieg synes, jeg slulde tjende dig igjen, gamle Kammerat,"
vedblev han, idet han nme betmgtede Farfai, „er det itte Hug,
Nl, 39 ved mit gamle KompaM?"

„Go, Hr. Kaptein/ svmede Farfar med stor Forundring;
thi han tjendte igjen Stemmen.

„Naa, Gud ste Lvv, at jeg endelig hm faaet Rede pan
dia,," sagde Landsherreil, „Har du da glemt, det var dig,
som i den hedeste Strid tog mig paa din Ryg og vadede
over Strommen, da jeg var saaret og afmcegtig ug ncrr ved
at falde i Fiendens Hcender? om ogsaa du har glemt det,
tror du vei, at jeg nogensinde stulde kunne glemme det?
Ester Freden horte jeg itke mere til dig; jeg sogte dig lcrnge,
og Mslut troede jeg, du var dod. Men nu hai jeg fundet
dig, og nu stlll jeg sorge for dig og din Hustru og den vesle
(Hutten din. En prcegtig Gut!" og nu greb Landsherren
Biktu Matti under Armene, loftede ham hoit op og tyssede
ham saa kraftig, at Hatten faldt af den lille, Sabelen
tlirrede, og alle Farmors Naale losnede i Kjule og Buzer.

„Nei, lad mig vcrre," sagde Vittu til Landsherren, „nu
har du faaet Hatten i Gulvet, og Farfcn blir vund,"

„Kjcrie, naadige Herre," sagde Farmor ganfle ftau
pan Bilkus Vegne, „vcrr saa naadig og tag det itke
ilde up, at Gutten biuaer Mund; han er, Oudbedre os, itke
vant til at omgaaes Folk,"

„Farfar stal saa en bedre Hat isteden," sagde Lands-
herren, „og I, kjcrre Mor! kan vcrre ubelymret for Guttens
Mund; det er jo brav at vcrre Karl for sin Hat, Hor
Vittu, du sei mig netop ud til atbliveendygtigMandmedTiden.
Har du Lyst til at olive en tapper Soldat som Farfar?"
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»Farfar siger, at det tommer an paa, hvem jeg slal
siaaes med," sagde Biltu,

„Du er en fiz Krabat," sagde Landsherren, „og Mod
mangler du minsandten itke,"

„Ia, Hr, Kaptein, det tommer deraf, at han idag
for forste Oang har Buzer paa, og Modet folger medBuzerne,"

„Sig snarere, at det folger med Bjorneborgernes Uni-
suun," sagde Landsherren, „der sidder megen Krudtrog og
megen 3Ere igjen i denne stidte Uniform, og saavanne Min-
dei gaar fia Slegt til Slegt, Men nu har vi en ny Tid,
og sutten lan endnn blive et Vern for sit Fcedreland,
Er du sterk, Iille Mand?" Bittu svarede itle; han ratteblot
ud sin hoire Langfinger for at trcetle Krog med Lands-
herren.

„Ieg ser det paa dig," sagdeLandsherren leende, „at du bli-
ver sterk, som en Björn, naar din Nrm faar vozet, Bil du folge
med mig og spise mygt Brod og drlkke Melk hver Dag? tanste
vanter der ogsaa af og til Lalrisstcenger og Kager, hvis du
er snil,"

,„Faar jeg en Hest at ride paa?" sagde Bitku,
„Ia det forstcmr sig," sagde Landsherren, Vittu spe-

tulerede en Stnnd paa Tingen, Hans smaa, blaa Dine ftoi
fra Landsherren til Farfar, fra Farfar til Farmor, fra Far-
mor igjen til Landsherren, Tilslut trob han bag de gamles
Ryg og sagde: „Ieg vil blive hus Farfar og Farmor,"

„Men tjcere Bittu," sagde den blindeSoldatmedrortStem-
me, „hos Farfar faar du bare haardt Brod og Vand og salt Sild,

Horer du itke, at den naadige Herre hyder dig mygt Brod
og Melt og andet godt, og tcrnt paa, at du faar eu Hest
at ride paa,"
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„Ieg vil blive hus Farfar, seg vii ille gaa fra Farfar,"
mabte Vittu Matti med Graaden i Halsen,

„Du er en brav Gut," sagde Landsherren med Taa-
rer i Dinene ug tlappede den Iille paa Hans runde Kind,
„Ia, bliv du hus Farfar; jeg slal surge fur, at huerte» Far-
far eller Farmor ellei du nugenstnde lider Nod, ug naar du
engang i Verden bliver vuzen Mand ug en tjcrt Karl, saa
tum til mig, jeg lever. Jeg flal give dig Iurd at pluie
ug Stuv at hugge, ug uni du bliver Vunde eller Suldat, det
er det samme, bare du bliver en crrlig ug trufast Sun af
dit Fcrdreland, Vil du det, Vittu?"

'

„Ia," sagde Gutten, stiv og strunk,
„Gud velsigne dig, Baru," sagde Farfar og Farmor ined

rorte Hjerter,
„Og Gud velsigne vort dyrebare Fcedreland og giue det

mange sciadcmne trufaste Sonner som du, Iille Bitlu!" foiede
Landshenen til, „Der er mange Born, som lober dort fra
det fattige, hacirde Brod ug griber efter de myge Bollerne, og
hvad de derved vinder, ved Gud og veres Samvittighed; itle
vinder deres Land! Nei, hcrdre diu Fader og din Muder i
deres Fattigdum, at det lan gaa dig vel og du maa lange
leve paa Iorden!"

„Det der staar i AVCen," sagde Bitlu Matti,
„Ia, men det staar ilte i alles Hjerter," sagde Lands-

herren.



Den gmnle Stue.

Vorte ued Nordsvidsen af Den, paa Toppen af Hoien,
sum sees over Trcrtopuene de diaa Bolger, stud e» meget
ssamlnel Stue, saa gammel. at inssen tunde sige, naar den
var bleven bygget, Umalet var den og Me eiMna, bord-
lla>dt. De halumorlne Stotte saa ud, jom um de vilde
ramle ned af VaMen, i Vinduerne fcmdtes ingen hel
Rude, hist oa, her var der bare Glasstaar igjeu, Storstenspi-
ben haude for loenae siden ramlet ned, ua, naar Gruen derinde
ilte havde c,jort det samme, sankoin det deraf, at den uar sam-
menfoiet af store, sterle Graasten, sum trudserFurgMiaeliccheden,
Ouluet var fuldt af store Huller, som Rotterne haude gnavet,
denaana, de endnu haude Haab om at rapse nuget gudt i
Stuen, uc, forresten saa det gcmste stouet ug sort oa, uryd-
disst ud i den forladte Kyc^ninli,

Meu der langt borte, i det allermurleste Hjvrne, halut
bag den hoie, uwgfaste Sena,, sum i tu Afdelinger ratte helt
op tilTaget, der glinsede noget saa fagert, saa fint, - inqen
vidste, um det uar Sslv eller Guld, eller Perler eller Wdel-
stene, eller Aftensulens tlareste Glans, sum haude stjaalet
sig ind gjennem en Sprcrtke glcedede sig ved at se sig
selv dubbelt stjun ug lys i den morle Stue, Eller uar det
en T)raae-Ild) som brcrndte uuer en forborgen Slat?
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eller var det tanfle den aamle Tomte-Gubben, som havde tcrndt sit
Lysiden stilleNften?Nei! M jeg sige dig, hvad det var? det
var hverlen Guld eller Solv eller Spogelser, det var blot
et StyNe af den gamle Stok i Vcegssen,

Den var af Alder og Fngtighed bleven aanste morken,
og nu lyste den i Mortet, som man stundvm ser gammelt
Trcr Det var det helc.

Men jeg har nu min egen Tru, Jeg tror, at alle de
vatre Minder, alle de glade Tanter, al den elstvcrrdige Skjemt
og Munterhed, som furdum trivedes indenfor denne Stues
Vcegge, de levede nu op igjen i Stuens morteste Vraa og
lyste der som en lyktelig Grindring om det forbigangne,
Jeg tror, at selv Hen gamle Furustot i Vceggen glinsede af
Olcede, og det vai Grunden til, at den lyste.

Vidste du alt, hvad denue Stue har seet i sine Dage,
stulde du tro som jeg. Den vai jo i gamleDage den eneste
paa hele den vatre 2), og dens Dor var aldrig stcrugt,
den stod aaben for fattige og rige, for sorgfulde og glade,
den bod dem alle et gjestfrit Ly, naar det sturmede, et Tag,
naar det regnede, en Skorsten til at koge den sprellende Abbor,
og en Seng af det allerblodeste Hs, naar Kvelden kom og
det smagte sodt at faa huile, Her sna man hele Summeren
igjennnem glade Mennester fra Byen og sm hele Omegnen,
De boede hei uden Krus og Omstcrndigheder, De kogte Kaffe
sammen i den store, blanle Kobberpande, de legede sineLege,
de sov ved hinandens Side i Halmen pan Gulvet, Men i
de hoie Senge ftk de crldste og fornemste ligge paa Ho: det
vai den fine Nerden, som sov paa Edderdun, Og alt det
Sljemt og alle de muntre Indfald, alle de Drillerier, de
lystige Dptog og de morsomme Tilstellinger, som denne
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Stue havde vcrret Vidne til, - nei, det vilde vcrre umuligt at be-
flrive. Nu stod den ode og forfalden, og af alle dens forrige Ind-
vaanere var der blot en eneste Slags, som ikke havde forladt den i
dens Alderdom; det var Myggene, De var i gamle Dage
Me meget vellomne der, dcngang Stuen var beboct af Folt, som
elstede Nattero. Man pleiede at lcrgge store Gnerbuster pan
Oruen og et Laag paa Skorstenen, saa at Stuen blev fuld
af Ron,; det generte Myggene meget, Men nu fit de ufor-
styrret danse sine yuadriller i Sulstinnet iudenfor det itu-
stagne Vindu; ftt de ille holde Gjestebud paa ungt Menne-
steblod, saa var de idetmindste fri for Gnerrogen, og da de
nulevende Myg flrod af at vcere Bmnebmnsbornebornsborne-
bornsbornebornsborn af de Myg, som havde fit Tilhold i
Stuen i den glade Tid, saa havde de beholdt en vis
Fortjcrrlighed for Stedet og trivedes endnu der, stjont deres
eneste Kost bestod af Soistin og Sommervind, At den gamle
Stue var bleven forladt, det tom sig deraf,at der nu fcmdtes mange
andre nyere og meget bedre indrettede Boliger paa Den, hvor
den, som havde Leilighed til det, pleiede at tilbringe Som-
meren. Der fandtes smaa virkelige Paladser med to Gtager
og med alle deBetvemmeligheder, som tcrnles tunde, og rundt
om dem/ saa man Haver med kunstige Alleer og Blomster-
senge, og naar man vilde smigre Gieren, spurgte man
ham, hvoiledes det var muligt her i den vilde Skov, ved det
brusende Hav at anlcrgge en saa Valter „Villa". Saa niklede
Nillaens Gier og mente: „Hm! naar man henter Gartnere og
Malermestere og Snedtermestere og en hel Hob andre Mestere
fra Byeu, hugger bort de vilde Troer og tlipper og pudser
og giver ud nugle Tusende Kroner, saa kan vel til Slut det
umulige blive muligt,"



De nye Villaer haude ualre Navne sum Lisedal, Tor-
genfri, Framnes u. s. v, Man buede der ganste sum i Vyen,
tug imod Visitter ug haude musitalste Aftenunderhuldninger;
der var grunne Spilleburde, Keglebaner ug Karusellei. Naar
man spadserede, var det paa sandede Gange, ug der gil grun-
malede tinesiste Broer uver de ncesvise Bcrtle, Men i den
grunne, duftende Skuu git inan kun af ug til, naar Finmarls-
bcrrene stinnede rudest pan Tuerne, eller Iurdbcrrene vintede
venlig i Bakkehcrldet, Da fcrstede Damerne sine Kjolefulder
up, tug smaa, sode Kurve i Hcrnderne ug M en Time eller
tu nd paa Guentyr; men de unge Herrer seilede ud i nette,
hvide Vaade med Flag ug Vimpler, traf Danierne igjen
ved en Ddde »g lignede dem ved Hyrdinder ug Skuvnymfer,
De havde den Gudhed at smage paa Bcrrene, men bad, at
de fur Alting maatte ftippe fur Kurvene,

Paa en af de valreste LuNer, sum bar det statelige Navn Nl-
banu, duede ta ungePiger, Antunie ug Marie, med sineFurcrldre,
Dr var vegge unge, vatre ug glade, deres Sind var lyst ug
let, ug uvergivne tunde de v«re begge tu; ug dvg var de fur-
stjellige, Antunie hang med hele sit uuge HjertesLyst ved Dagens
Furnuielser ug z2iebliltets viltre Fryd, Marie havde et var-
mere Hjerte, aavent for alle Indttyt, ug netup derfur
tmrde hun voere saa meget gladere, furdi hun af ug til
ugsaa uar surgmodig.

Furuden Furceldre, Sustende ug den hele Husstand, sum
nu var ftyttct ud fur Summeren, uuede ugsaa gamle Murmur
derude i sit eget Kammer oppe i anden Gtage, Hun vai

ncrsten niti Aar ug aldeles blind, ug hun havde vanstelig
fur at sause, hvad der passerede nu; men hvad der haude
tildraget sig fur ftere Menneslealdere tilbage, det lunde hun
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udenad som en Bog. Hun sad der og sang Salmer og
gjorde intet Menneste Fortrced, Hver Morgen kom alle
Vornene i Rad, kyssede den gamle pan Haanden og smaalo
sig imellem, naar hun for hundrede Gang spurgtedem, hvad
de hed.

Af alle Bornene var Marie den, som holdt mest af
gamle Mormor, og den eneste, hvis Navn den gamle itke
glemte, Derfor taldtes hun af de andre for Spoglille Mor-
mor; „for du er saa lig gamle Mormor i Stolen," sagde
de, Dg skjont Marie holdt af Mormor, kunde hun alligevel
itke lade vcere at se paa de inange Rynter og den graa, visne
Farve paa den gamles Kinder; og naar da de andre saade:
„Du er saa lig Mormor, du," grced hun.

Dette horte den nitiaarige, der hun sad, og sassde tro-
stende: „Grcrditke, Iille Maja sdu flulde se mit Portrcet,"

Thi hjemme i Vyen i det store, smutte Forvaeretse
bmia, to mcsset gamlc Billeder i »vale, forgyldte Rammer.
Det var e» nng Herre paa omtring ,tredive Aar i pudret
Parut med Pist, Kjole med store blanke Knapper, fine
Manschetter og et prcegtigt KniplinMryds, Dg ved Hans
Side paa det andet Billcde saa man en nna,, vatter oc> glad
Frne i Tyvecmrs-Alderen, med opstroget Haar, Troie med
lansst tcrtssnttendc Liv, Short af storblomstret Damast
og fine, lcma,e Manschetter, der hangned over de bare Arme.
Paa begae Pilleder stod Aarstallet 1775, Det var gamle
Morfars ug Mormors Portrcrtter, malede i Stokholm kori
efter Brylluppet; og Murfar var for lcrnge siden dod, men
den unae vatre Frne med den svodste oq leende, menallissevelsaa aodmodige Mine, med de tcrttelige Smilelmller i sine fine,
blomstrende Kinder oss den yndige, omme Gwns i de ud-
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tryksfulde, blaa Nine, det var hende, den blinde, nitiaarige
Kone, som sad der med de mange Rynker paa Kindet, med
den Ma Hud og de visste Hcender, i sit enslige Kammer; —

ja det var gamle Mormor for sytti Aar siden. Hun tcrnkte
endnu paa sin Ungdoms glade Dage, da hun horte saa mangt
et smigrende Ord om sit vatre Udseende, og derfur sagde hun
stille og godslig, uden en eneste bitter Tanke paa Forgjcen-
geligheden af al jordist Skjonhed: „Grced Me du, lilleMaja,
du stulde se mit Portrcet,"

En Morgen steg Solen rod op af Havet, mnd og storsom et Vognhjul, ug den Dag blev det meget varmt, An-
tonit og Marie tug sineKurve og gik udfor at plukleFinmartsvcer,
Det var saa vattert, saa stille i Lundene, under Birk og Or
var Skyggen saa herlig sval. De sture, morkerode Bcrr
glimtede frem under de tcette Blade ved Kanten af Tnerne;
— nei, saadanne Bcrr havde Smaapigerne aldrig plukket, saa
svulmende, deilige og saftige var de. Jo mere de fordybede
sig i Lovstoven ug de duftende Gnge, der endnu var uslagne,
des ftere Acer fandt de, ug des hurtigere fyldtes Kurvene. Det
vai uhyre morsomt, og saa blev de ved at plukke til langt
ud over Middagstid,

„Nu tan det vcere paa Tide at gaa hjem igjen; Solen
begynder jo at brcende saa hed som en Bageruvn," sagde
Antonie,

„Vent lidt endnu," sagde Marie, „jeg mangler bare
tyve Bcrr, saa har jeg Kurven fuld," — Dg saa gik de vi-
dere fra Tue til Tue,

„Her har jeg aldrig vceret," sagde Antonie, „Ser du
den gamle, forfaldne Stue der mellem Trcerne, den ser ud,
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som den kunde vcere Tomtegubbens Slot, Tcrnk du, at
man endnu lader Troldene blive boende paa voi vakre 2>,"

„Stuen ei styg og gammel," svarede Marie, „men vi
sial itke foragte den for dens Alderdum, Mormor ei ogsaa
styg og gammel, men hun er alligevel saa god og har vceret
saa vakker, da hun var ung."

„Aa, Tov! ftig en gammel Lade," lo Antonie.
„Men nu maa vi gaa hjem; fur det er min Tur at

stelle til Aftens,"
„Det er let sagt, men hvilken Vei slal vi gaa?"
„Kom hid! til venstre,"
„Du tager feil, det er til hoire."
„Det var ju herfm, vi tum!"
„Men fsrst boiede vi en god Stund til venstre, Ved

du, Marie, vi har forvildet os."
„Netop det samme tror jeg, Antonie."
„Hvad stal ui nu gjore?"
„Vi gaar langs Stmnden, saa tommer vi tilslut frem

til Albano,"
„Ia, imorgen! ved du itke, at Den er en hel Mil i

Omtreds?"
„Nf, hvor kjedeligt, og nu begynder det at regne,"
„Der stiger en tulsurt Sky uver Sulen; det bliver et for-

fcerdeligt Uveir,"
„Det brager i Styerne , , , Saa du Lynet, An-

tonie?"
„Draaberne falder saa store som Kirsebcrr!"
„Dg vore nye Klceder!" Og de to unge Piger begyndte

at springe alt, hvad de orkede, uden saa noie at vide hvor-
hen, Men Regnet faldt stridere vg stridere, de flammende
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Lvn fulgte tcrttere og tcrtterr paahinanden, gjennem Slyerne
lullede Toidenen med en starp, bragende Lyd, ligesom naar en
tung Vogn farer ovcr en stenlagt Gade, det var etrcrdsomt Veir.

„Nu orker jeg ikke merc," sagde Antonie, gjennem-
vaad, udmattet ug bleg af ForstrcrNelse,

„Lad us hvile her under den hoie Virk," sagde Marie,
„Nci, nei! har du ikte hoit, at Lnnilden uftc staar ned

i hoie Trcrr?"
„Det ei scmdt, vi maa springe videre,"
Og saa sprang dc, Men en Stund efter var de netup

paa det samme Sted, hvor de havde begnndt,
Nu blev de stakkels Smaapiger ilde tilmode, Antonie

greb fat' i en Trcrstamme ug sagde: „Nn gaar ieg Mc Icrnger,
um saa Lynet staar ned over mig,"

Marie begyndte at grcrde,
Men i det samme lettede den tunge Sky sig et Dieblit,

og Smaapigerne saa ganfle ncrr vcd sig paa Hoien den halut-
forfaldne Vcrg af den gamle Stue,

„Kom, Sostei!'' raabte Marie, og begge var i mindre
end to Minutter under Tag,

Hvorfor stulde Antonie nys ytre sig saa foragtelig om
den brostfcrldige Vngning? Der saa uryddigt ud, - det er
sandt, og naar man sammenlignede den med Albanu, tunde
der vcere meget at vemerke; men for Uveiret fandt man her
et gjestevenligt Ly, og naar man väre itke holdt sig for ncrr

Krogene, hvor Regnet dryppede ind igjennem det halvaalme
Tag, saa tunde man sidde ganste tryg og vel forvaret.

„Her har vi det jo som Perler i Guld," lo Marie,
som altid var fornoiet med lidet. „Ser du, Tomten hai
ventet fremmede, hvorfor ssulde han ellers have bredt frisst
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lan det regne og lnne: Stuen har alt doiet mangen en Skur
i sine Dage,"
, „Her har vcrret Fistere for idag," bemerlede Antunie,
„uq rct soin det er, har vi oem. De har lagt en Hernpande
igjen paa Oruen, ug derburte ser jeg Hvvedet afenNbvor,"

„Bare vi liavde lidt Ilo, saa vi kunde faa torret vore
K>a>der,"

„Lad se! Iv, der c,luder endnu et Kul i Asten."
„Blcrs, Antonie! Puh! Nok engang, Puh! Nu fcrnc,edc

det; vg Spaanerne brcrudee prcegtig, Her ligaer et Par Stytter
ssammel tor Or, vi stal faa m prcrgtig Ild, Her er not et
Stykte , , , , se saa; jea, sagde jo, at vi havde det sun,
Perler,"

Medens Marie talte sanledes for at opmuntre Sosteren,
haode hnn virtelig ocrret saa hcldig at fan tcrndt et tlart
brcrndende Baal' Det sprakede og gnistrede af den gamle
Or, som oar loumren i Vrcmd, og snart oar begge Smaa-
pigernes Klcrder ncrsten torre. De uilde nu paa Maafaa
soge at fiude hjein igjen, inen Regnet faldt tcet og stridt; i
siigt Veir var det umuligt at gaa ud pan vildsomme Veie i
hoit Grcrs,

De maattc da oente, og for den uentende bliver Tiden
lang. De gav sig til at undersoge Stuen ncrrmere; hvem
ved, hvad de der kunde opdage!

Antunie fandt pan den ssamle af Rva, Stou svcrrtede Vcrg
baade rorende og loierlige Vers, som hun deklamerede >ned
lomifl Hoitidelighed, Et Vers lod saaledes:

ssarvel, forglem ei mig!
Hvad Livet end mig ffjlrnfer

4
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Paa dig, paa dig jeg t«»lel,
Veate Sofie, paa dig.

„Veate Susie, det er ju Murmurs Furnavn!" raadte
Marie,

„Der ei vel mange andre end Murmur, sum la» have
hedt Beate Sofie," svarede Antonie ua, blev ved at dellamere
op og ned af VllMene, Men til Slut blev det stummert,
saa at hun itte mere tunde se, oa, da satte bestc>e Sostrene sig
iflsen ved Gruen,

„Ved du suttede Marie,
„Nu?"
„Vi maa blive her i Nat, Slig som det holder paa

at regne ug lyne, kan vi itke gaa ud ua, furvilde us i Tlo-
ven, nu Natten stunder til,"

„Al nei!" suttede Antuiue, „Men ei sutten,"
„T>et ved jeg Raad for/' svarede Marie (hun vidste

Raad fur Aliina,), „Ieg hai lcrst i en Vuh, at Nraberne i
Nltenen ofte noier sig med en Haaudfuld tusst Ris til Gftas-
verd."

„Gnerris eller Virteris?" drillede Antonie, „Huad
agter du at tosse Suppe paa?"

„Vent, stal du se!" Oa, nu tog Marie af fin Lumme
en Haandfuld Risenaryn; hun pleiede at spise dem tone, sum
Smaapisserne gjerne gjor, for de har traadt sine Barnesto,
Derpaa torrede huu Panden ganste ren, satte den ud i Reg-
net, fil lidt Vand i den og lagde saa Risenssivnene op i for
at toges. En Stund efter var dc "fcrrdiac, ug da Kun
saa havde presset lidt Va>rsaft uver dem, smaqte de fur
tra>ffelig,

„Du ved aitio Raad, du," saa,de Autunie
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Nu sogte Sniaapisscrne ud de» «neste Sena,, hvor der
fandtes aldcleö tort Ho, oc, lassde sig der til Hvile, efterat de
forst havde forsosst at Dore», san ssodt de kunde,

Snart soo Antoine godt.
Me» over Maries Dine tom ina,en Bluud; Hu» tcrntte

paa, hvor urolige Fow'ldre nu maatte vcrre for deres
Slnld, Hmi tcrntte paa ssninte Monnor, paa Versene til
Beate Sofie og tusinde andrc Ting, soin lommer i en ung
Piges Tcmker, »aar hun ikte ka» faa sove, Hu»
alle dc Kuuster, hun kunde, for at lokkc Soone» over Dien-
laaaciie, Hu» ta>»tte paa det ljedelWe huu vidstc, den ssanile
snusendcKaptci», soi» altid vilde kysse hende med fin tandlose
Mund; huu tcrllede fra e» til trc huudredc off trc oa,
tredive; Iusseutiug hjalp.

Tilslut vendte Hu» sig oi». Da faldt hendes Blik paa
de» nwrle Kross der midtiniod, Her lystc noget saa tlart
soni Ild, og aNigcvel var Lyfet blea,crc og hvidcrc end Ild-
flinuct, Hvad var „Skuldc jca, virtelig l,ave ladet e» Klo
fra Grue» falde tcr»tte Hu»,

Det ««aattc Hu» uudersoa,e, Hu» stod op og a,ik dcrhe»,
lltei, det var ikte Ild, det var iutet andet e»d det ganilc,
I,alvraad»e Tra,', fo>» lyste i Morkct, Marie moredc sig en
Stuud med at se paa det. Da fit hun et Styttc derfra Vie
paa et andet lidct Punkt i McMn, so»> oa,saa lystc, men
>ned et cndnu hvidere Ski», „Det cr ogsaa raaddent Trcr,"
tcrnltc hun og tog paa det n,ed Hannden, Me» nei, det
var en liden Ninq, soin sad der, oa, soin var stutket dyot iud
i Vcrssspra'kken, Mcd Moic fik hn» dcn ud oa. saa nu, stjont
det var mortt, at Skinnct toiu fra en liden Diamant, soi»
varindfattetiNina-Pladcn HvilkctFund! Det var en stor
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Taalmodighedsprove for Marie, at hun itte straz lunde faa
betragte Ringen ncrrmcre; hun trytlede den ind paa sin Finger
ug git tilsengs igjen, Nu lod itle Sormen Icrnge uente paa
sig. Ole Lukoie tog hende ved Haanden og forte hende sytti
Aar tilbage i Tiden; der saa hun gamle Mormor i
aarsalderen, munter og glad, tjcrrlig og Valter, som Marie selv
, , , , Hun sidder her.i dcn samme gamle Stue, hvor Marie
nu sover; 'men Stuen er hvid og ny og vatter den ogsaa!
Dg ved Siden af den syttenaarige Mormor staar en Valter
Gut paa thve Aar i Somandsdragt, De renser Bcer, de ser
paa hverandre. , , , . hville llare, venlige Dine! Var det
gamle Mormors Nine? , , , , Ia, ja, det var de samme,
men for sytti Aar siden! , , ,Da tager den vatre, lyse
Gut hendes Haand, styrter ud og seiler bort over Havet,
O, hvor gamle Mormor grcrder , , , , (altid stger ieg gamle
Mormor, hun er jo sytten Aar!) , , , , O, hvor hun M'der,
den yndige, unge Pige! Der lommer hendes Soflende
ind i Stuen, alle med Kurve fulde af Vcrr , , , , de
staar en Ring om gamle Morm , , , , om den elstede unge
Soster, de danser om hende, de uil troste og glcrdc hende,
men hun grcrder grceder og ser bort mod den blanle,
diaa Havrand, som taber sig i Nord,

Marie vaagnede og saa sig om, Horte var den unge
Pige, som grced; borte vai Gutten, borte den nye vatre Stue,
Hjemme i Albano, sad gamle Mormor nittiaarig og blind,
og Marie laa i den forfaldne, graa Stue, hvis Ncrgge truede
med at styrte ind over hende, Hun folte sig saa underlig
om Hjertet,

Alligevel sanl hun atter hen i de venlige Drommee
Arme, og nu forte de hende sytti Aar frem i Tiden, Hvad
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ser hun! Er det Hvor ulig sig selv, l'g doghvur lig,
Vorte er den gamle Stue, sporlost forsvunden, uden at nogen
levende Sjcrl ved, at den har vcrret til; kun Marie ved det, hun
alene, Paa det Sted, hvor Stuen havde staaet, og hvor Lotkerne
havde staaet, og over den hele fordums gronne D strcrtker sig nu

ug Torve og hoie Huse, Vognene ruller, det vrimler
af Mennester, der er Liv og Larm; Vyen er fiyttet, ud fra
fin gamle Plads paa Fastlandet og er bleven fire Gange saa
stor, folterig og velstaaende , , , at, men hvor er de prcrg-
tige Finmartsbcrr, de liflige Sangfugle i Lundenes ensomme

Dr er ftygtede for Larmen, de trives Me i de sirlige
Haver, som er anlagte overalt langs Stranden, Se der
lommer e» ineget gammel Kone, omgiven af sine Norne-
dorni- Born, Hun er lam paa Foden, hun kan itke
mere gaa, hun bcrres i en Stol; hun kan itke hore, men
hun er alligevel ikke blind som gamle Mormor, Hun ser
saa god, saa elstvcrrdig ud i fin hoie Alderdom; sig, hvem
tan det vcrre? Marie ser hende i Dromme, betragter hende
»oie, holder af hende, kysser hendes Haand, men kjender
hende itke , , , da hvister en Stemme i hendes Vre: det er
dig selv, det er Marie om sytti Aar! , , , , Da farer Marie
fammen i Sovne, hun bliver igjen saa underlig um Hjertet,
hun vii grcede lmade af Surg men hun tan
itke,,, hun foler sig saa gammel, saagamme!, hun erjodenlamme
og dove nittiaarige Kone, som sidder der i Bcerestolen , . ,

hun sev tilbage, langt tilbage, hun staar nu paa det Sted,
hvor fordum den gamle Stue havde staaet, og hvur dei nu hcrver
sig et lidet Lysthus med lyserode Silkegardiner og en liden
Vimpel paa Taget, Hun slger til sine Bsrneborns Born:
„Vil I tro, at her fordum stod en gammel, forfalden Stue,



54

sum haude saamange, ,nange Minder at fortcrlle; fur
hundrede ug fyrti Aar siden stud hei paa sanuue Sted
min Murmur ug sagde Faruel til e» glad Out, sum fur burt
uuer Havet ug aldrig kuin igjen , , , , ug fur sytti Aar
siden, da M selv var ung ug knn et Bar», fur jeg ug »li»
Soster Antunie uild i Skuuen, Vi suu m» Nallen i dell
gamle Stue, ug jeg fandt der en Ring , , , da var ieg sytte»
Aar! . , , Og de» unge Pige, sum stud mvrmest den
unge ualre Marie , , , nei! hvad siger ieg, den nittiaarige,
visne, lainine ug duue Kune! , , , den unge Pige saa for-
bauset up mud den gamle i ug sagde barnlig
ug uslyldig: „Gr det muligt, at Murmur ugsaa har ua>ret
sytten Aar?"

Da bleu Marie atter saa traug umHjertet, hun saa en
Taage lcrggesig uverLysthusetmed derudeSillegardiner ugVim
pelen paa Taget, ug Taagen indhyllede alle ug-
saa den gamle i sm Bcerestul ug Bornene, soni pluddrede mn
lring hende , , , ug Marie vaagnede i det sanone ug tjendte
vanne Taarer paa sine Kinder, Furstnrtket stud hun op , , ,

Nar hun virtella, saa gammel ug vissen ug sammensunle»,
sum hun nys havde seet sig selv i Bcrrestulen? At »ei, hun
var lige nng, lige let paa si» Fud, hendes Kinder var
fine, varme ug rude; hun saa paa sine Hcrnder, de var
lige ulode ug huide sum for! Ia hun var endnu sylten Aar;
hvad hnn havde seet, hvad der saa furunderlig haude rurt
hendes Hjerte ug fremtaldl hendes Taarer, det var en Drum
altsanimen!

Nar det uare en Drum?
Ia! Nu skinnede ju Tulen saa mmitert ind gieunem de

svrulne Rnder i de» gamle graa 2tue, ug Reguet
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var opliort, ost cn lifli>i Dnft bares ind ti! licndr sra de srisse
Vnnde,

Marie for med Haanden over sin Pande, „Det var
e» Droni," sagde huir til sig selv, „en underlig Drom!"

Gndnu sov Antonie, Marie vMede hende med et .ftyö,
jaa stjortedc de op sine Klceder og sagde Stuen Farvel,

Men de haude ilte langt, for de et lidet Stykke ude
vaa Toen saa en Vaad. Der sad deres Fader, som var
dleven bange, ug soin selv havde roet ud for at sosse,

inindre end en Tiine naaede de Albano,
Äntonie havde meget at fortelle, da hun var hjemme

>Mn, oin Tordenveiret, om den uryddige gamle Stue, om
de loierligc Vers pan Vcrggene, Men Marie git straz
til gamle Mormor, tog hende i Favn, tjcrlede for hende og
dedcettede hendes visne Hcender og hendes fnrede Ansigt med
sine Kvi- Hun tunde itte glemme sin Drom, hun tcentte
hestandig: som jeg er, har ogsaa Mormor vcrret; som Mor-
mor er, slal ogsaa jeg blive; og saa tcrnkte hnn paa den
valre Zomand, som for hestandig for bort over Havet, og
hnn tcrnkte, jeg vii ikle sige paa hvem, og hvor forun-
derligt det maatte va're om sytti Aar at tcrnle tilbage paa
ham og paa alle disse deilige Ungdumsdage, som hun. nu
havde leget dort i <<>>lcede. Da steg Taarerne igjen op i
Marien milde Mne, dc stud jo der hestandig paa Lm, saa
ofte hun var sorgmodig cller meget glad, den varmhjertede,
elsielige Marie!

„Tcrnt, Mormor," sagde hun, „jeg har vcrret i den gamle
Stue; der stod Mormors Navn paa Vcrggen, og hele Natten
har jeg drontt fornnderligc Ting om Mormor,"
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Men dell cmmle hoite hende itle, hun huldt blut Maries
Haand i sin ogkjendte opmertsomt paa Diamantnngen, sum sad
pllll Ringfinsseren, „Ringen , , , Ringen! , , ," sagde hun
med dirrende Rsst, „Huurfta hnr du faaet Rin^en?"

„Den fandt jeg i den am»!e ötue; den var stuttet dydt
md i en Vcrgsprcrtke,"

„T>et er den, det er den," uddnw den gnmle, boiede sia,
ned, kyssede Ringen uss trykkede den ind paa sin visne'Fin-
ger. „Tak, Maja min! Det er den, ia, ja! uetup den!
Ieg sogte den igaar, jeg den hele Daaen, ag det var
umuligt at finde den,"'

„Igaar, Murmor V Igaai':'"
„Var det itte igaar? Nei, du l,ar Net, det er ftere

siden. Det var, da ha» bort,"
„Var det den unge, vlltre Somanden i den diaa Twie ?"

„7,a, just ham! Kjender du ham?"
„Han, som rensede Ncrr med Mor»n'r i den Mille Stue

ug siden fdr dort dver Havet?
„Netop ja

,, , on oed lanste itle, at ui huldt meget af
hvemndie. Vi haude holdt af huerandre. alt siden vi var
smaa; han uar ju bare tre Aar crldre, Han uar for mia,
sum en Bruder, men han huldt mere af miss, end inan hulder
af sin Soster, Da han fur bort fur nugle Usser siden, saade
han til miss: „Veate Sufie, du holder itkte af miss, som jess
hulder af dia,, Jess farer nu dort uss tummer tauste aldriss
tilbage, Men her i Stuen hnr jess ssjemt den Rinss, du saa iaMi;
ssss den! den er din, Naar du issjen har Rinssen idm
Haand, da tan du begynde at vente miss; men finder dn den
aldriss, sna ser vi aldriss mere Kinanden issjen,"
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„Sogte Mormor Ningen?"
„Dm jeg ssgte den? Dag og Nat, Nat og Dag; men

jeg fandt den aldrig, Jeg sogte den Summer efter Sommer,
og han kom aldrig tilbagc, Sig mig du, Maja min, det er
tmiste lamge siden han for lwrt? Kanste fteie Maaneder?"

„At, Mormor! , , , det var for sytti Am siden,"
„Sytti Aar! , , , Varn, du har Ret, det tcrntte jeg ilte

paa, Hin Dag er for mig som igaar. Alt, hvad der ligger
iniellem, har strommet fordi mig som en Flod, ug jeg er
bteoen ensom tilbage paa Stranden, Sig mig, hvad staar
der strevet bag pan Ringen^"

„1772, Jeg lommer til dig,"
„Hnn kommer til mig. Ia nu ved ieg, at han kommer!

Nei, ikke han til mig, men jeg til ham, Han er ide lyse
Verdener, hvor ingen Nfsted mcre findes. Der stal ogsaa jeg
snart vcrre. Da kommer han til mig! , , ,"

„Nei, Mormor, du faar ikle do fra oo,"

„Sorg ikte du, Maja min, den lcmge Dag har fin Aften
saavclsom den korte, Men ligemeget on> Dagen har virret
lort eller lang, naar bare hver Time har fort os ncrimere
til Rige, Da moder Gn Kvelden med Klcrde og Hvilen
med Ro, og den evige Morgcn ganr salig ov over det for
gaiignes Nat,"

Saaledes taite gamlc Murmur med en saa himmelsl
som tnn den tcm haoe, der har vrovet meget

ug dug har bevaret sin Tro til Gnden, Da ncrste Sommer
tuin, gronnedes allerede det unge, spcrde Grcrs pan hendes
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Orav, Men Antonie og Marie reiste ined sine Fomldre
igjen ud til Den, og det uar paa samme Tid i August,

„Kom, Soster!" sagde Marie, „lad us se, omdenqamle
Stue findes endnu!"

„Ojerne det," saffde Antonie; „men n» stal vi tage
sillert Merle paa Veien, saa vi Me aaar vild," Oq
saa gil de.

Da de lum til den valrc Hoi ved Suen, sandtei> den

aamle Stue itke mere; den var styrtet saiuuien under
vembersturmene forlcden Host, uq en Del af Stottene havde
inan stcrbt bort; andre, sum var mest raadne, laa der endnu,
Ugesaa deu store Oraastenshelle, lmor Smaapigerne liavde
tosst Risenssryn, Myggene dansede nu, som for, uver den
lille Ruin, oa, den nedgaaende Sul tastede sine mildc Straaler
af Guld over de gamle Minders furladte Hjem,

„Hvad sei jeg!" raabte Antoine, „To!ntessudden er huc'
vild, Hans Slot er ramlet ned, og nu flvtter lian lansle sit
vjem til Albano!"

Marie horte hende ille, Hun saa pan Stue»5
Solens Guldqlans Iän over oem som et

FrenitidZhaab, og hun saade sagte ued stg selv: „Om sntti >'lar
ligger her en stor By med Stibe ug Fabrikter, og her pan
dette Sted staar et lidet LystlM med Vinipel i 3oppen
og lysersde Silkegardiner. Da minde-? inaen mcr, at her
bar staaet en qammel Stue, hvor a,ude, glade Mennester
har boet , , , , Gn gammel Kone er den eneste, sum min-
des det, , , ,"

„Kom, Marie, tom!" raabte i det sain,»e Antonie
Her vur.er de allcrdeiligste, rodestc, prcrgtigste Finmarls-
bcrr. Se, hvor de stinner! Kjend, hvor de dufter! Aa,



jeg ved itle nvget herligeie paa Iorde» end rigtig store,
tlare, msikeiode Finmarksbcri, Synes du itke det samwe?
hvad?"

»Iu, Jo! lad os plutte!<' sagde Marie og lo, Og i
denne barneftiste, nndiae, uMdige Latter forsvandt baade
Fortid og Fremtid,





Tornrose.
Et Eventyr i tie Afdelinger



personerne i Fsrste Afdeling.

Wongen,
Torniose som Svobebar»,
Hofmaistlllk von Enkel.
Ouerhofmestennde Kunigunda,
Overlokken.
Sam, < Tjeneste hos Overtotken,
Den longelige Amme,
Hulda,
Klar»,

°/ «ode sscer,
Stjernc,
Manne,
Lysoie,
Feen Mortoie, Dsdcns Datter,

Desuden Hofdamei, Hofmamd oq Tjeneie, jaaniansse, jomKonssen
har Raad til at holoe.

.handlinqen foreffaar i det tonqelige Slot,



Fgrltr Afdeliny: Faddrrgaucrne.

Overlllllen Wngende m«d <>n Guldstev), Hullui! Fin
dee her et ordentligt Menneste med saamegen Forstand
som en mager Kultun? Hele Slottet er forrytt, hele
Nigel er en Sva>rm af apstrcemte spanste Hons, Den ene
ftatser lud, den anden did, og ingen bryder sig um den lon-
qelige Middag, Sam, Sam! lwur halder du til?

Sam (spniMl >nd), Strax,
Kallen, 7»a saa! Er du der, Sodna>se! Vii du tage

Foden pan Nallen ua, udfore miur Befaliuger!
Sam, springer, jeg fluver, Hvad defaler Ouer-

tollen^

Kull en, Sam, det er idag en mertucvrdig Dag. Sia,,
nian stal stagte scr. Ozer med forgyldte Horn og sezteu eztra
fede Gjodlalvc, Mestermanden halshugge to Dusin
Kapuner, Fremdeles: femti smaldente Kyllinger; vur naadiae
Kouge syues om Kylling med og spauflPeber, Ndere:
nogle Spand Buljon med Hummcrposteier o, s, v.

Sam, Nei, va>r saa god at veute lidt! Sezteu smal-
l>eute Dr,er! Ser, Kapuner med forgnldte Horn, femti Hummer-
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posteier, fer. Spand Pictles med Vuljon og spanst Pcder
, , og saa videre,

Kokk e n. Hor efter, hvad jeg sigei! Laz, Flyndre,
Sardiner, Dsters og andre Havets Indvaanere, Gndvidere:
Salater, Agurker, Rodveder, Makaroni, og diverse
Oronsager, Gndvidere: >V>b,erge store soni Chimoomzo;
Krutaner, hoie som Babels Taarn; Oeleer som det rode Hao
og tilsiut Kager! Hust eudelig Kagerne, Vor naadigr Tro»
ning svne-e urimelig godt om Kager,

Sa m (tcellcl paa ssingrene). Flvndrer, Agurter, Rod-
beder, Isbjerge, Krotaner, Kmier og ändrc Hävetä >u,d
vaanere , , ,

Kokke n, Olem Me Kagerne! Folket derude mmi vi
ogsaa gjore tilgode, Oaa hen til Ncrpe-
land, ryt op alle Nceperne, ffrcrl dem og stuv dem; voit
brave Folk har Appetit, Taa, Vagcrens Bonner, gaa saa
til Stomagerens Kaaljird, vcrlg dia, ud hundrede Kaalho
veder og tog dem sammen med en af Vrandvagtene Honer,
forat Folket kan faa en traftig Kjodret, Kongen betaler,
naar han faar Raad, Alt dette stal va>re fcrrdigt om en
Time,

Sam (jpriiMl), Straz,
Kolke n, Hor, oent lidt! Hvad har du i Lon, Sam?
Sam, Tie Oange Mad og ser, Gange Stryg om Da-

gen, det ved OverkoNen,

Kotken, Min tjcrre Sam, du har forlidet at gjore,
du maa faa storre <lussger hom).
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Sam, Tuscnd Tak, Men hvad betyder nn alledisse
Gjestebudsgreier, Hcrr Dvertok?

Kokten, Hvad de betyder? Ved du da ikte, Klodrian,
at det idag er en stor Dag, en rigtig HoederZdag for vor
naadige Konge og hele Hans Rige?

Sam, Nei, det ved jeg rigtig ikke, Herr Overtol!
Kukken, Naa, saa slal jeg vispe din storknede For-

stand! Du kan vel stjonne, at en Konge nden Arving er som
en ftn Middag uden Efterrct,

Sam, Jeg kjender mange, som synes bedst om at be-
gynde med Gfterretten,

Kokten, Nn ved hele Riget, at vor naadige Konge og
Dronning hidtil ikke har vceret saa heldige at faa nogen Ar-
ving, forend Feen Lysoie igaar hcntede Dronningen den nl-
lersodeste lille Prinsesse , , ,

Sam, Det er Efterretten,
Kolke n, Rigtig, Gutten min! Idag M hun kristnes;

derfor er hele Riget i Vevcrgelse, derfor er her Gilde, og der-
for M Folket fan Ncrper ug Kaal, Sex, Feer er budne til
Fadder og kommer med prcrgtige Faddergaver, De skulde
vel egentlig vcere syv, for der er joligesaa mange Feer, som
der er Farvcr i Regnvuen; men Kongen har ikke mere end
sez Ouldtallerkener forudcn sin cgen og Dronningens, Dver-
hofmesterinden Kunigunda var af den Mening, atFeerumu-
lig tunde spise pcia andet end Guldtallerkener, og derfor bad
mlln ikke Feen Mortoic, som er den syvende.
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Sam, Montro Madamen stodt? Man siger, at
Mortoie Me er god, naar hun bli'r vond.

Kokken, Ia, hvem kcm hjcelpe for, at de» syvende
Ouldtallerken er icist til BlokZberg? Men staar du itke her
og prater Tiden bort, (lun<,er ham) mensKongen oss hele Hoffet
hvert Dieblik ventes hjem fra Kirken! Vii du tage Svv
milstovlerne paa!

Sam «prmger boit), Straz,

Kokten (alene). Det ei da uoegrioelisst for eu flet Hu
tommelse siige Gutter har, Her giver jeg ham den simpleste
Saa, af Verden at udrette, og saa stammer'han sig ikke ved
at hefte mig med sit enfoldigc Prat, Kjcrre Venner, ei her
nogen af eder, fom tcenter at blive Overtok, saa maa
han for al Ting flaffe stss en Out, som det er muligt
at faa Skit paa, (ssaai).

Overmundskjcenken ckommei, trlellende Sam ved Dret).

Aha! din Dllgdriver, tneo.seg dig endelig! du har Heller
itke en Smule at Vestille, du driver Dant fra Morgen
til Kveld. Pat dig ned i Kjcrlderen og tap femti Krus af
Hans Majestcrts hundredaarige Cypervin; saa fylder du to-
hundrede Kander med gammelt Vl ug agter dig vei for at
spilde en eneste Draabe; saa polerer du Guldtallerlenerne og
Solvbcrgrene, saa der itke findes et eneste Stovgran paa dem,
og saa springer du til Hofapothekeren efter femten Flasker
Likor, Alt dette stal vcrre gjort paa en halv Time, Den
lille Prinsesse kristnes idag, stjonner du det?

. Sam, Brrr,,, To hundredc Kander Cnpervin tappes
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i gammelt T>>, pudse lHuldtallertenerne, sna at femten Master
spildes van en halv Time, , , strar,, lSplin„er bort).

Mundskjcrnte n, Overlotlen stjcemmer bort hele Tje-
nerstabet, Kjcere Venner! om »ogen af jer tcrnler at blive
Overmundstjcent, saa raader jeg ham at have Die med sine
Folt ug give dem e n Tina, ad Gangen at gjore, ellers gjcr-
rer det over som ferflt Bl, (Gaa>),

Hofmarslalt uun Oirtel (tommer ind, trwttende Sam
i «ussnen). Saa, man understaai sig at smutte bort, naaiDvng-
heden har nuget at befale? Han er en Dagdriver, et Drog, en
Lad-Hans, Han har den Wre at tjene Hs, Majestatt, vor aller
naadigste Kunne, og stal vise tilborlig Iver i Tjenesten! Nu
«Ml han straz ud ug feier Slotsgaarden, stover Matterne,
ryddei Trapperne, pudser Laleiernes Nuktestinds Stovler og
blanter Spa'»derne paaKammerternernes Sto, Saa vasterhan
sit stmple Ansigt, for han understaar sig at fremtroede for
den allernaadigste lille Prinsesse, Hendes longelige Hmhed,
som snart naadigen vi! lndc sig bcrre hid med sinehsieGud-
modre og hele det ovrige Hof, Alt dette stal vcrre gjort paa
et Kvarter, forstaar han?

Sam, Trapper, Matter, Stoveloste, Kaleier, Kammer
piger i Butlestinds-Stovler, , , strar,! (snnc,er):

Hvlld maa et.Mcnneffe ysie^
Sam har jo intet at gjsre,
Sam er et Nrog, han er ssuniq >>id,
Sam har en Lsn af de swrste,
Nam flal saa mer med det fsrste,
Mere Iulinq ua, mindre Mad.

5»
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Hofmarskalten, Hvad er det for en upassendc Vise,
han understacn sig at forcdrasse i Koic Nvrigheds Ncrrvcrrelse?

T«M ssyngcr)-
Ozcr og Laxer »g honer,
Kager og Nirper og Voimoi,
Cypcivin og en fin Litor!
Aa, for et Leven og Vulder!
Tmn bcrrer alt paa sin Stnlder,
O, den Sam, T»m, jom intet gjor!

(splinger bort.)

Hofmarstallcn, Der ser man Folgernc af at vcrre
nedladende mod simplc Folk, Vor naadige Konac er paa min
Wre altfor populcrr, Pobelen begnnder at taae Wen Mine
ug te sig, soin om den var boifornein, ug det kommcr af, at
Folket har forlidet at gjore, Me» se, der lommer det store
Tog sm Kirken! Vagt i Oevcri!

(Gardcmusikken spiller den kounelisse Marsch, oc, hele Hosfet trcrder
ind i Procession. Fsrst Heroldei oc, Toldater, saaKonc>en, Ovcrmund
stjcenten oss Rigets hoie Herrer, saa Piinsesse Tornrose, baarcn paa
Armcne af den konssclige Amme, Prinscsscn har et Sllrb, saa langt,
at det maa txrres af fire Hofdanier, derpan folgcr Overhofmesterindc
Kunigunda, hvis Slub bcrres af to Hofdamei, derefter Kammciherrcr,
Kammeijuntcre, Kavallerer on Damrr, Madamev oss simple Folt,
som stal raabe Hurra.)

Hl'f maistalt.en, Kmiqen! Hip, hip, Hurra!
Follct, Hip, hip, Hmm!

H »fmarslalte».
Enona «tr Folket »cd.
Hvlld det hoie Barn stal liedei
Toi i Unoerdamgheo
Dere? Mnjestwt ieq uede.
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Vii Dc naadigen tilstede
Mig at vringe Folt Bestcd
Om det Navn, hun dobtes med^

Kun g en, Torniuse, min tjcere .hofmarstalt, Tornruse,
Nu vcrl med alt unodigt Kruo! Pigen er velssabt og dehover
ei at udstaffereö, Ouerhofmesterinde! Hvad er det fur et for-
fcrrdeligt Slcrb, sum De har hcengt paa Barnet? Hun er jo
udstyret som en Papirdragc med ,hale,

Overhufmesterinde Kunigunda (fur si« st<u).
At en Kolisse slig kan tllle, »

(ir i Snndhed en Standale,
lhoit,)

Huor deu Liliuetje «ar prcrgtig!
Det er Vid, som der er Vegt i!
Ha, ha, ha! En herlia, Tkjcmt,
Sjeldci! hort og aldrig glemt.
Äten da denue Dags Heltinde
Stal bli' Modcns Hersterinde
Og om Smagen naadig »enie,

Vsr mun alt i Vuggen finde
Hendc? Naade hoist muderne.

K ongen. Se, det talder ieg e» iietimelig og smut
Dpdiagelse,

Den lonflelige Amme, Naadige Frue! Tulla vil baue
Mad,

Kunigunda,
Kalde hendc Tulla! Amme,
W hun burde ret sig siamme,

(fornemt):
Tel Prinsesse» mo» behage
N» ,'it Maaltid ind at wge,

(Primesjen striger).
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A M me «,

A! det raader ilte jeg for,
Htmd montro hun nu er lei for
Nu behager hun at pibc,

KunigUNdll fti! Prinjechcn»:
Hendeö Naadc b«r beqribe,
At det itte passer siss
stor det hele ,hof at pibe,

Ammen,
Ieq flal stassge Tulla jeg,

Hofmarstallei,
Som uor hsic Konges Tolt
Jeg lundgjsr sor Land og Fult:
Kmissens «edle Naru har kaaret,
Da hun freni til Vaab blev bnaret,
Navnet Tornerofe hip!

Folket, Hip! hip!

Kongen, Hold Mund/'Hofmarstalt! Der lommer
nets Gudmodre i Solvvogne med hvidc Zvaner for,' Gr alt
i Drden til deres Modwstelse?

Hufmarslaltrn,
Alt, o Konsse, er Parat!
Nam faar fpringe, deu Krabnt,

Kongen, Mnndstjcrnl! Er min dedste Cppervin kmn
men pan Bordet?

Mundslicrnlen,
Ia, hvis itte, var det Stam!
Ieg hai gi't Beffed ti! Tani,
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Kvngen, Mestertul, er Mnden fcrldia, ag
lenerne i Drden?

Kokien,
Huis vi ci af Sam bli'i lurt,
Ska! det ssoa, jom det var smurl,

Sai» (ligcr ind gjennem Pinbuet>,
Sam stal danse i Oalop;
Men on, Sam nu siger: stop!

Ammen,
Pys, Vns! Tulla min!
Nu faar l,un se Gndmor si».
Gudmor er saa fin on, grand,
Suaner sex hun har i Spand,
Sille, Solv og Spcrndr
Tulla faar af hende.

Ooffet trcetter sig tilbage, ug Feerne lommer md, en ad Gangen,
alle med Kroner on Trnllefniste; med disse versrer de, den ene efter den
anden, Tornrose),

Fecn Hulda (, gi-mi ,«!a-d»inff>.
Alla min Vanda uej!
Oodhed «il jeg stjcrnke big-.
Godhed, Bmhed, Narnesind
Stal slaa Krans om Panden di»:
Aldrig sees i disse Säle
Taarer, som ei du vil fvale,
Torger, som ei du vil lindre,
Tmeiter, som ei du vil hindre;
Andres Nyrder stal du fjeine,
Andres Lylle stal du verne,
Andres Fryd i Barmen gjem
On din effcn Glcrdc fflem!
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Feen Klara <i hvid K!<rdning>
Ligll lux lllundlMllnd!
Ieg Ui! givc dig Forstand.
Klllie Tantcr uil jeg give,
«isdom sial dit Smytte dlive!
AI Nllturcns Ltjonheds>Vcrlde,
Ltou og Nyr og Hllv og Fjelde,
Kundstab, crdclt Sind og Wie
Ltll! min Torneiuse lll>re,
Til din Tlllc Iordens Vije
Lytte stlll og hoit den pnje.
Aldrig dog du tllnter p»»,
At du Alting tn» forstllu.

Feen Svl (i rod Kllrdning),
Ronda »liima alchi dent!
Ttjonhcd cr min rige Stjcenl!
Stjonhed cr suin Ttum pan Voue,
S<el cr den, jom mcr tan loue!
Nog stlll ei min Gllvc vrages;
Til din Jude Hjcrtcr dmgeo,
Nllar du slllllr dit Barneoic
Zdmyg op imod det hoie,
Vlomstcn lig, jom ved ei, Duftcn
Af dens Vlrgcr fyldci Luflen, —

Nenne ustyldsfulde Magt
Har jeg Toineroje brllgt.

Feen Maane (i gul «ludniug)
Uanga lintelingll duld!
Ieg dig gi'r det gule Guld,
Rigdom stlll du ugjna cie,
Sljmu lun lidet den tan veie
Mod en Slat, jom »lei oetydei;
Men »ani Hjerteto Rost du lydei.



Foillt stanje Armods Klllgc,
Ttal du !,aue («»ld at tllge,

Lcrsle fial du torre Tungcr,
Slutte Torst ug stille Hungel,
Dcrfur ucri mud Noden huld,
AIdrig tomiueo da dit Guld,

Feen Stjcrne (i uiulel
Vill uita audillstv!
Laugt jea ssjoi dit Iordeliv!
Det « Heller ei det vedste;
Dcrued ci dii H»llb du scrste!
')toiner Liuetö Traad.' spinder,
Ei bestandill Fryd du finder,
Men til Nornernc ui dedc,
Du, som er M Glcrdc,
At du maa i llluge Tidei
Gjoie lyft sui huci', som lider.
Da uelsiguet vli'r dit Fjed
Til dit sidste Hvilestcd,

Feen (i ulaa Mudning).
Solllnu lldoiillvej!
Kjlirlighcde» ssivci jeg,
At du tlln dit Liu foistjunue,
At du Kjlriliglied tll» lonnc,
Wjcrrlighed ti! HerrenS Hinuuel,
Til hucr Sjcrl i Iordcus Vrimmel;
Kjocrlighcd dit Hjerte dcrie
Til hver crdcl Dalld, til Aire,
Fcedrclllnd ug Fllder, Moder,
Mllnd og Venuer, Sostcl, Broder,
Kjcerlighed surude» List;
«edste Glluc» tuiu tilsidst,

Kongen, Mdle, hvistcriede Feer, eders Gauer er i Sand-
hed de bedste Gavcr paa >u>rdcu; inssen Kungc lan give sit

73
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Bllin saa kostbare Faddeigaver, Hvorledes stal jeg tilfulde
tunne pnse eders Gavmildhed?

K uni gun d»i,

Ct er sslemt, saajandt jess lcucr:
Vcerc tleedt, som Mude» trcrver!

Hufmarstallen,
Nric sirliss oss mcd Siuass,
Det er og en visstiss Sag.

Mundslja'nleli,
Oss ued Vordet fornemt te sig,
Ei mod Neqlerne forje liss,

Kolte,,
«»»»e statte en Salat, '—

Oss ei crde !on> e» Knt,

Kong en. Alt cr nu fuldendt paa den fottrcrffeligste
Maabe, Nu staai blot tiltmgc at hilse de crrede Faddere med et
Hurra og siden begive sig ti> MiddngVbordet,

Hofmarstalten, Hip, hip, hip , ,

Folket, Hip, hip, hip, , , ,

Kvngen. Holdt! Hvem tommer der i en Vogn med
ser, soite Svaner for gjennem den morke Tordcnsty?

Ly soi e. Det ei vur syvende Halvsostei, Dodens Datter,
Mortoie, Ieg bcrver af Frygt for vor elstede Guddatter,

K ollen. Ia, nu mna vi betale for den syvende Guld
tllllerten,,

Kong e n, Stille! Hnn er her alt.
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lFeen Msrtoie tneder ind i soit Oleednim, og l>ersrer Plinscsscn
med iin Tlylletvist),

Moikoic stil «oiicMl.
Alt er fuldendt nn? u nei!
Nid, I mig har sslemt og trcrntet!
Ved I, hvad jeg uilde stjcrnket,
Og hvlld nu jeg stjcrnter ei?
I min Hllllnd jeg Gaven gjemte,
Den, soin alle andre glemte,
Da de hendes Lod bestemte,
Denne Gave: Euigt Liu!
DsanetS Daad cr Tidsfoidriu,
Usselt Kram, som slaaes istykker,
Naar det forste Stormwg ryNer,
Dsdens Datter herster stille
Ved den rette Liuets Kilde,
Som er alle Vwsuers Nod!

, Barnets Gllvn du ei forstod,
Tuss min Gave ei iinud! — -

Alt, hvad disse andre giue,
Hendes Eiendoni stal dlive,
Nljonhed, Vid ug Guldet med,
Livstid nut u>i Kjcrrlisshed,
Altinss Tornerose faar.
Men naar hnn bli'r feinten Ane,
Te, dn stal den vcrne Mo
Paa en Ten sin ssinger stjcrn;
Tung bli'r Stjcrbnen> I maa bciee! —

Ind !>iin slnnire stal -^

zi t'»gc n.
Og d«?

Er dei iittet, jom ka»
2vai niiss: Er der i»c>en Naude?
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Drt cr Ttilchxcne Vud,
(^orsomdrr)

Red»i»n auer »» mi» öjcrl!
Eljebneno Viljc iugcn unider,
Me» rn Giiist af Hand der biwndcr:

la'»>ie Loftet uar . , ,
Ec, jeg ued ci Tuilliiigpar,
2«unc», Dode», Aogqr jureoor
Glnnscl uucr 2urn «n Glcrdcr;
2ov» cr >»crr tort »g lct,
Ätcn do>; Bar» af janmie ?El.
Ei hun stal i Dodc» dlessin',
Me» »aar Tnic» saaret l>ar,
Ltal Hu» i c» Tluimncr jess»e,
Oc; >»ed I>e»de fluinrer alle;
Heiidro Tovn b!i'r hu»dred Aar,
Forcnd Dodc» foreftaar i
Oss huw da, — for Tn»cn flaar,
2ljcb»e» )>ieddcrc» vii laldc,
Tta! ti! ssr>id h»» uaaffnc drai,

Dunllc 2lied»r, juom i Ä.nt!



Tonirose.

(Sllmmc Tul i ilonsseno midt pnn Veessssen i Bnssssrundeu
hliiisscr ct rodt Forhmiss, Femten Aar er henrundne, oss dcrfor er
olle Personci fcmten Aar crldre, undwssen Tam, som er den samme
lillc Spillcuink. Prinsesse Torarose er bleven en lanss Pisse. Ma»
faar se hendes Mania, Dronninssen, oss nossle andre nye Pcrsoner, der
iblandt PrinscsseNs Hoffrotener, Näreissä oss samt lille Susanne),
Narrinsa oq Lenfoi nwdeo i Talen,

Aa, Näreissä ! ei det diss!
Iess Iiar fast ihje! miss lee!:
Aa, du sknlde l,a»e scet -

Gscet! nn nei, du iija-tter ei,

Narcissli,
Nnn, liond er det<

Jo i Parien
2an Prinsesse» nossle sman
Udcn 2to oss >llwder ssan
Narbcnt pan deu haarde Marten -,

Let. oss ssind hnn yoftped did.
Forst !aa ss<w hnn dem sin H»e,
Oss sin Hnlodnss, rod oss hvid,
At bevare dem for Enne.
2iden ssaft lmn from oss blid,
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Slsret, Handfternc oq UaWe»!
Sine Tlo hun tlcrdte af
Oss de staNels fmaa deni qau.
Kunigunda stod pan Trappen,
Aa, det tmr et herlisst Stne!
Hurir hun qren, den qnnile Irue!
KMp sit Syn hun vilde tru:
Irstnen ndeu Kaabe, Hue,
Ia o Rcrdsel - udcn 2lo
Flsi ju jom en pluttct Due!
Aa, hvor Kunissuuda fftranq
Forat prirke for den Iille,
At, da falbt hun tcent, hvor ilde! —

»d i Tannne», fan det sana,.

Nllrcissa,
yreni PrinfeZfen

V evtui,
Nei, den qamle!

»indnu fer jeq hende famle, —

Ttraz Prinjessen uar ued Haande»,
Hun hjalp Iruen ud af Paanden
Line Stromper tral hnn af fiss,
Tror du, Kunissunda ssau
Nei, uu fsrst blev Ualelaat;
Gllnste bar, — o fcrle Tanke!
Var Prinsesfens Pusfelnute,

Narcissa,
hlmr hun er om off lilrrlig!

Levkoi,
Ia, jra Fod til Isse herlig!
Men, hvor uis o« lcrrd hun er,
Det begrilier ei ui andre.
Ntjlic, fan »iän hende vandre
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Enjmn »lellein Partena Trcrr,
Huad nio»tro Hu» gjorde der<
Filglene, som sladrer, ler,
Vuggcnde pan grsnne Grene,
Hende luaa til Selssab tjene.
Qg hun talte, from og tloc>,
Alle disse Fugles Sprog,
Kvirieuiri oq titterli,
3e, det tjender itke «i!

Narciösa,
Valter er Hu» mcr e»d alle,

V cvlU i.
Ia, foidi Hu» ei saa god,

Nlircissn,
Ni«

Keutui,
Mm »dm Overmud.

Vlstet -

c vto i,
Ät, nied Liv ug Nlod,

pvlld fan itke hun befale?
Narcissll,

Folket sisser jo, »t dette
sseer stj<rntet har,

cv toi,
Medrette,

Onde Tunsscr vil doss ssjcrtte . , ,

W»n du tie?
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NarciZsa^
Tom en Orav!

Taus jess er som Fist i Hav-,
Tal: jess horer til de teette.

Lcvtui,

Altsaa Tnushed maa du love!
Naar hnn fnldcr fcmten Aar,

Af en Ten et Ttik hnn fanr,
Ta stol Tornerose sove .

Llrnsse, lcrnsse.

Narcissd,
Ie« sorstaar,

Dcrfur !od jo Kolissen stitle
Alle Tene hid i V»ar!
De blev brcrudt i Konsseiw Gaard;

Itke en tilbage staar,
Toin wn hendes ssinsser, stitte.

Na rc is s d,

Men hnn d!i'r jo jxst idass
FeMteN , , .

Netop soni du sisser,
Deraf sees, hnor aabenbart
Spaamcrud tyuer, det er klart:
For, i alle Konsscus Nisser
Ingen Tenc siudes iner,

Tornerose rmassen cr,

Oss dcn ondc Spaadom visser;
Men jess sslemmer, ui stal fsre
Tornerose snart til pesten.



Narrissa,
Ia, faar Kunissunda hsre,
At vi intet gider gjsre,
Vist hun vcrrre bli'r end Pesten.

Levtoi,
Du har ssanjtc Ret. For Restcn
Nu er Fruen tsr igjen,
Lnd us lobe, ljcere i>en!

<Dc gllnr).
(Oucrinundstjllnlen »g Oveikotken kuinmer md fra hver

sin Side),

Muudsljcenlen. Sam! Huor er Sam? Altid M
mcin vente paa den duvne Slyngel,

K ollen, Sam, dit Drug! Hvor holder du til?^
Sam ffpringer ind). Straz!
Mundstjcrnten, DuDogeuigt! Du sprulne Vinglas!

Rap dig! Faa alt i Orden til den store Fest! Ned du itke,
det er PrinsessenZ Fodselsdag idag? Hust paa Neltaren! og
Ambrusiaen! undcrstaa dig bare at glemme Solobcegerne,
Tinstobene og Dllandcrne og de tincsisle Porcellcrnslopperne
og saa videre.

Sam, Og saa uidere! Og saa uidere!
K ollen, Er du gal, Gut! Har du itke allerede stegt

Ozerne, tugt Hvalfislen, stuoet Gulerodderne og forsynet Kro-
tanen med Prinsessens Navn? Hor, Gutten min, du er den
vcerste Dagdriver, jeg nogensinde har seet,

Sam. Dg saa videre! Aa, Herr Overtol! Aa, Herr
Mundstjcrnl! Det har jeg nu faaet hore i femten Aar; og

«
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intet Menneffe udretter saa meget som jeg. Väre jeg en
Gang kunde saa siippe at hede Gut! Jeg er jo en gammel
Karl, Herr Overkot, fire og tyve Aar (grwdende), og jeg stulde
for lcenge stden havt Skjeg; men jeg kan ikke faa det til
at uoze.

Mundskjoenken, Ni Aar er du, din Slikmund! m
Aar, Du bliver aldrig celdre, du, og du ved nok hvorfor,
det er, fordi du sorgede saa daarligt for Feernes Vevertning,
da PrinseZsen blev kristnet.

Kolke n, Hvad Skjegget angaar, er det en vis Na-
turens Orden, at stige Kokkedrenge itke har Skjeg, De vilde
jo bare dyppe det i Saucen, naar de ligger med Fjcrset
nede i Stegepanden,

Sam (grwdende). Var det min Skyld, at alt gik galt
ved den store Middagen for femten Aar siden? Hvorfor stulde
Feen Sol domme mig til saa haard Straf, at jeg i al min
Tid stulde blive en statkels liden Kotkedreng og aldrig faa
Skjeg ug aldrig faa bedre Lon? Jeg hulder det ilke ud
lcengere, jeg gaar til Feen Morkoie og beder om at faa
gjcrte hendes Natugler,

Mundskj cenke n ttniber ham i dct ene Dre), Vil du for-
foie dig ned i Kjcelderen?

Kokken stniber ham i det andet §3re). Vii du forfoie dig
op i Honsehuset?

Sam (i cn ynkelig Tone), Straz! lglllli),

Muudskjcrnten, Det er sandt, her laa vel et Hus
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ved Gildet for femten Aar siden. Jo, det var Greier! Gje-
sterne flulde scrtte sig tilbords, og der fandtes Me en

Karaffel Vand engang.
Koklen, Ia, jeg gyser, naar jeg tcrnker paa det, Ikte

saa meget Mad, at en Rotte knnde cede sig mcrt! Lytteligvis
skyldte, vi alt paa Sam, Naar man giver saa punktlige
Befalinger, . .

Mundskjcrnten, Og naar man har saa lidet at
gjme som han , , . Men kom, min Gmbedsbroder, saa tager
vi os en Styrkedrik, mcdens Sam steller alt istand til Mid-
dllgen, (De gaar).

Feen Morkoie stommer ind mcd en Tm),
Dsdelige! O, I blinde,
Som pan cgcn Klogstab tror!
I vil Sljelinens Vcrldc bindc!
Aldrig rokler I dens Ror!
Kongen her jaa Stjebnen truc,
Tcentte, han den kunde lue!
Han er tryg, foidi han brcrndte
Alle Tene, som han kjendte;
Se, han ved ei, hvad som hlrndte,
Ved ei, at han glemte en, —

At han Sorgen har iuentc;
Denne ene glemte Ten,
Som stod stjult i fnttigt Kllinmcr,
Var ei mcd i Baalcts Flammcr;
Denne ene sikkert rammer
Toineroje, ung og veen.

(Peger mud Forhcrnc;et i Baggrunden).
Hist, hvor ingen Fod tsr trcrde,
tzvoi kun Feer har sit Soede,
Vil jeg vcrrc stjult tilstede,

6»
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Tornerose, fagre Stat!
Se! din Stjonhed blcgncr brat,
Synter i dcn dybe Nat!

(Hun gllar md bag det rode Forhcrng),
Fe en Lysoie stommer ind).

Todens Dlltter! Mork at flue
Er dit Ms Uilde Lue!
Men du stlll foissjwves true!
Ieg ci her for at forsuarc
Torncroses Fremtidsfjed.
Denne Valmu, uuss ug spced,
Vozet op i Sovnens Gaarde,

' Hendc Sljcrrm oa, Skjold sial vordc,
Nlot hun i sin Hllond den bcrr,
Skal hun trodse Dodcns Hcrr.
Ei hun stal i Livcts 8!llcn
Kjendc Heden eller Tsrtcn,
I en lct oc; lisiin, Drom
Nuaqes hun paa Tidcns Ttiom.

(ssllar),
Dionningcn og K uni gun da (tonuner),

Hoie Dronnwss, jess forsitrcr,
Gansse bar var hexdes Fod
Som en strwllet Gnlerod.
Tll-nl Dem, Deres Majestcrt!
Hvis — da jea, vai uni; — en Herre
Mmc Ltrompcr havde seet,
At! nn er det menet vcrrre.

Diunnin^en,
Slaa Dem tun tilwals, min tjwre!
ssri uil Tornerose ucerc, —

Ic>i er sslad, hun slic, sig tcr,
Derued ingen Skadc ster:
Sncrpet Finhed, det er bare
ssor Vlnfcrrdisshed en Snare,
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Hofmarstalk von Cirkel (tripper ind)
Gjernc snsted jeg Besled,
Hvis mit Sporgsmlllll ei generer, —

Mon Prinsessen uu splldserer?
Mau forgjeves sig besucrrer
Med nt soge hcndes Fjed,

Dronningen,
Itke Heller jeg det ved.
Kllnste Fred og Lys hun spreder
Der, hvur Nsd og Armod grcrder,
Men, min bedste Hofmarstalk!
De slanr ued hcr som en Falt,
De er altfor ivrig — spar Dem!

Kunigunda,
Er det Oprsi'i saa forklar Dem!
Nyhedcri saa alldcnbllr dem!

Hofmarstalken,
Over iiivets Hcmmelighcd
Nigets Vise spelulerte,
Lcrnge de forgjeves stied,
Heftigcn de disputcrte,
Vmidt ei fiem et Hanefjed. —

Da nu deres Visdom endte,
Til Pnnsessen n«n sig vendte;
Svlli hun gav i sllmme Stund:
Livets hemmclige Grund
Ei llt elste . . .

Dlonningcn,
Vmv, min Dlltter!

Oveihofmesterinden,
Hrfnillndsdillllber! Ei jeg flltter, —
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Er et slllldant Svar
Jeg det finder hoist ussmmeligt!

Hofmarskalken,
Rigets Vise samles her
Forat smylte hendes Naade,
Hun som loste Livets Gaade, —

Se, hun Laurbcrikransen ba>r!
(Kongen tommer med Prinsessen ved Haanden; hun bcerer hvid

Klcedning og en Laurbcerkrans om Pandcn. Ester dem folger vise
Mcrnd og Hosfoll),

Kongen, Ieg takker eder, hoistcerede vise Mcrnd, at
I har fundet min Datter vcerdig til at bcere denne stjonne
Laurbcerkrans, Hun er furlegen over den sture WreZbevisning;
Svaret vai jo ganste fimpelt. Nei, mit Barn! og tak de vise
Mcend!

Tornro se (neier dybt).
Alt for ringe er jeg vist
Til den Kmns, som I lod binde.
Liden Sangfugl pan fin Kvist,
Mindste Vain hai tunnet finde
Samme Svar, naar Somrens Vinde
Suser gjennem Birt og Linde.
Gud er «is og vi er blinde.

(De vise Mcrnd boier sig helt til Iorden og gaar. Mundstjcenten
trcrder ind og rcckter frcm et Diadcm, som Kunigund» flrster pllll
sessens Pande).

Mundstjcenken,
Dette Dilldem stal standc
Paa Prinsessens cedle Pande,
Rigets Rand det sender her.
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Tornrose,
Dette Vud til Suar I beere,
At en Blonist mig uildc vccre
Lige dyrebar og kjcrr.
Gauen dog velkommen er.

Marcissa hcnter et Baand af Roser og Rubiner, hvormed hun
smyttcr Prmfesfen),

Narrissa.
Se Rubinen, hvor den brcrnder,
Preegtig er dens Straaleglans!
Landets Niddere dia, sender
Dcnnc rige Vlomsterkrans.

Turnrose. .

Gid det Rosenbaand, soin lnnder
Kunssens Hus til Mcrnd og Kvinder,
Til vor kjeere Fcedrejord,
Maa bestandig staa i Flor!
Sig: jeg haabei og jeg tror,
At de ingen Torne finder.

Lille Susanne (otte Aar gannnel, treeder frem og lysser

Piinsessens Kjole), Mangc for Skuene, som Prinsessen
var saa snil at give mig,

Tornrose (lofter hende op oy kysfer hende). Mange Tak
for den Glcede, at du itke fryser paa Fodderne, Glem mig itke!

Susanne, Aa, Prmsessen kan jeg aldrig glemme, om
jeg saa bliver hundrede Aar gamniel (gaar).

Le Vk oi (mcd et Par Mdstrsmper),
Om Undstyldning maa jeg bede!
Slal jeg storle eller grcrde^
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Ie« h°r Nud fra Mur Kiistine,
I hvis Hus du ofte var;
Hun er bange for, at dine
Fslidei ingen Strsinpei har.
Og den gcnnlc Kones Hcrndei
Dette Par Prinsessen sender.
Ei jeg sige maa fia hvem,
Men Hu» selv har bundet dcm.

Tornrus e (kysser Strsmpeine),
Aa, hvor tjlirlig gjoit af hende!
Hvilkct Svar stnl jeg vel sende?
Sig, at hei ved denne Fest
Gaver har omkring mig diysset,
Sig, at jeg har Strsmpen kysset,
Sig, at hun mig gleeded mest.
Jeg er mere arm end hun,
Alt hun gllv mig, hvlld hun eier;
At, mod slig en Gnve veier
Kronens Perler danrlig kun.

Kunigunda,
Hvor er Hoffcts gode Tone?
Stisniper cif en Bondckone!

Kongen Fru Overhufmestennde, det ei min Wje, at
Hufdamerne fra imorgen gacir med Uldstromper i Silkejkoene,
Det er meget sundt, og I bor foregaa andre med et godt
Gzempel, Tornrose! Du har ofte bedet din Moder om at
faa spinde paa Ten,

Tornrusc, Ia, Fader, det hai lamge vceret mit Dnste,
men Moder har forbudt det, og hendes Old maa jeg lyde.

K ongen. Det har havt sine Orunde, men idag fylder
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du femten Aar; du er itke meie et Varn, du tau uu spinde,
saameget du vil.

Dronningen, Mc idaa,, min Gcmat, mm imurgeu

Kong en (sllgte). Vcei tryg, jeg har ladet brcrnde up
alle Tene i hele mit Rige; Hoit) Turnrose! Din Muder
giver dia, Luv at spinde paa den fmste Ten, du finder,
Mundstjcrnt, jeg haaber, at man idaa, byder 0Z en bedie
Middag end sidst,

Mundskjcrnten, Deres Majestcrt tan stule paa vor
underdanige Tjenesteiver, Sam har faaet Bested,

Fe en Lysoie (tommer frem og lsfter useet af alle sin Valmu),
Arigi dalummer
Sevnen kommer!
Fllld nu i Blund,
Leende Mund!
Sov, stillc Da>,
Sov, Kongcboig!
Sov, lette Kvlll,,
Nov, Varncsoiss!
Hvil dig en Stund,
Rllppc Setund!
Sov, du Aarhundred, som styvcr saa tyst
Sov som e» Due ved Noscrnes Biyst!

Kong en, Godt, jeg vil scrtte mig paa min Trone og
vente paa Middagen, cllcr rettcrc MiddagÄuren; jeg
tror, jeg begynder at blive svvnig.

Dronningen (Bperi. Der er Turden i Luften,
K uni gun da (gijper), Mine Ligtornc spaar Regn,
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Hofmarskalten cgisper). Vi faar Uveir, jeg tjender det
i min Ryg,

(Kongen og Dronningen swtter sig paa sine Troner, og hele Hoffet
stiller sig i Grupper omtring dem. Alle — undtllgen Tilstuerne —

begynder at nikkc).

Tornrose,
Faber sagde: ,,Barnets Kaar
Fra idllg du stal forlade."
Er det tmi i VarndomZ Aar,
Tnaren i vort staar?
Er dc storc altid gladc?

Narcissll,
O, di» Ungdom, jom er ncrr,
Den er fager, frist og stjwr!
Du er clflet, holdt i LEre. . .

.

Tornrose,
Vlir da Veieu aldrig svwr?
Stal jeg aldrig Smerten bcrre?

NarciZsa.
Alting maa mau ei begjcire.
Styfri Varnets Morgen ei.

Pan de unges Himmel stige
Rosenrsde, underlige
Tommerfiyer. Glimt man fer —

Dog, jeg uit ei mere sige.
Oun gispey.

At, undstyld mig . . .

Tornrose (smilcnde).
Aa, jeg be'r!

<H»n betragter opmertsomt det rode Forhcrng. Alle dc svrige
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sovei eftcrhaanden ind, i den Stilling, hvori de staar ellei siddei.
Overtotken tommer, trcrllende den souende Sam cfter 3>ret).

Kong en (sovmde). Kllkken er sveden , , , Kyllingcn
flal hcrnsses.

Kutten M Sam). Der horer dn: Kungen siger, at du
stal hcrnges, Hvad gaar der af hele Slottet idag? Ieg
lummer ind i Kjokkenet, der sover Kotkepigerne ved sine
Gryder, Stegen sover paa Spiddet; Sleven gisper i Gryden,
Ieg gaar ind i Stalden; Kustene snurter, Hestene rorer stg
ikke, Ieg klyver ind i Honsehuset; Gjcetersten sover paa
Tcerstelen, Hänen nikker paa Vaglen. Den tongelige'Garde
sover uver sine Gevcerer. Kommando-Drdet er suunet paaOber-
stens Lcrber. Og hvad ser jeg? Her sover Kongen og
Drunningen og hele Hoffet Ustyldighedens Sovn. Det er
bare PrinseZsen, som er vaagen, zjdmygsteTjener! (gispcr).

Tornrose,
Mesterlok! men sig mig dog,
Sig mig, hvorfor sover alle?
Ia, Hans egne Vienlaag
Holder ogsllll paa at falde!

Kokk en, Ieg? Aa, eders Hoihcd! Ieg er saa muuter
som en ftaaet Aal. (Gisper). Det er Sams Styld alt-
sammen (ruster den sovende Nam). Ieg stal lcrre dig, dinLlld-
hans, at sovne i Tjenesten, (Han lsfter sm Haand til en Drefig,
»ie» souner i denne Stilling).

Tornrose.
Ogsall er alene
I en Drommeucrden hei.
Men det rodc Terppe der,
Hvortil tan vcl dctte tjene?
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Oun drager Forhcrnget tilfide, og man fer Feen Moikoie spindcnde
paa en Ten),

Morkoies Spindevise,
Ieg jpmder pan Tenen kun Sorgeu og Nsde»,
Kun Sorgeu og Nodcn.
Min Tllllld den cr tvunden af Nattcn og Doden,
Af Nlltten og Dsden,
Men Timerne stride,
Og Traadene glide,
De fnor fig i Msrket ved Mennestets Side,

Tornrose.
Huilten Stemmc, dyb og strriig!

Feen Lysl»ie stommer frem bllg hendc og Ilrktci hmde Vlllmuen>,
Dcnnc Blomst ved Hjertet hcrng!

Tornro s c,

Hvorfoi det?
Lysoie,

Min Bsn du hore!
Tornrose,

Blomsten tan ei Ttade gjore,
(Hun fcrstcr Valinnen ved fit Brnst),

Morloie (fyngcr).
Du fagreste Teine i Konningens Salc,
I Konningens Nale!
Se Liljerne fpinder i Eng og i Dale,
I Eng og i Dale!
Koni, lwr dia, at spinde,
Du Lykken stal finde!
Kom, tmarlige Rose! Hver Törn stal forivinde!
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Turnrose,
I min Bcirndom dog jeg hoite,
Dalens Liljc aldrig spandt; —

Moisomt uar det, det cr saudt,
Om jeg lidt ued Tencn rorte,

Morkoie,

Kunsten sittcit let du fandt!
T 0rnr 0se (bytter Plllds mcd Moitoie, tasscr Te»e», spinder ugsnnsser)

Huor dlodt og hvor villig dog Traadenc rinde,
Huor Uillig dc rindc!
Ät! kunbe for evigt jeg Sorsserne binde,
Zll Sorgerne binde!
Og Solstinnet sprede
Til alle, soin grcrde,
Til alle, som ucnter i Tanrer . . .
Au, — et Stil! min Finsser brcender! —

Morl oi e (hsit o« strengt),

Hvlld jeg spaact har, det hamdcr,
Sfjebnens Domme inssen ucnder.

(Mortoie fursuinder).

Tururuse ssluuirer sasste ind),
O, det uar san sljont at twnte,
Alle haude Lytten fat.
Glad jeg Livet vilde stjcente , . ,

Sol uc, Valli, god Nät! , , . God Nat!

'Ly svi e (foitscrtter Spiudeviseu),
At, tuude for cvigt du Sorgeme binde!
Ia Sdrsserne binde!
Og Tolstinnet sprede
Til alle, som grcrde,
Til alle, som venter i Taarer sin Gleede!



Tredjc Äfdeling: sirins Floresta».
I.

(Her optrceder nogle nye Perfoner: Prinsen, Varbra, Dorina og gomle
Susanne. Hundrede Aar er forlobne. Man ser en gron Plads med
en Grcrsbcenk. Lige soran ci et stort, hsit og blomstrende Gjcrrde af
Tornroser. Der hcrnger nogle Prinser i Gjoerdet, men man lan ikte se
dem for de gronne Blade.)

Dorina <en Bondegjente vandcr Rojerne og syngei),
0 kunde jom et Rosenblad
1 Vllllrens Lund jeg gynge,
O, kunde jeg, bestcmdig glad,
Som Skovens Fugle jynge, —

Da vugged jeg i joule Vind,
Og Tllllrer stulde ei init Kind
Og mine Tanker tynge.

Aa, hvur Guds Verdeu er deilig saa tidlia, paa Vaaren,
Kjcere Roser! Jeg kan ikke lade vcrre at vande jer, stjont
Mor itke synes om jer, Vox, mit Rosengjcrrde! Vor.
hsit som et Bjerg! Din Maa,e findes ikke i hele Verden,
det har Prins Aladdin saa,t, Han furstud sig paa Roser,
han. Det var Skade, at han reiste iforaaars, Han vilde
vel soge Prinsesse Tornruse, han, som de andre, Stulde
han bryde siss om en Bondegjente? Nei, en Prinsesse, det
er noget andet, om hun ogsaa har vceret dod og fortryllet i
undrede Aar,
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<Moi Barbra kommer ind med en Malkebstte i Hllanden),

Barbra, Staar du her, dm dovneGjente, og vander
de dumme Ruser? Har jeg Me sagt dig saa mcmge Gange,
at Tornroser bare er til Furdcerv?

Dorina, Hvorfor det, Mo'r?
Barbia, Fordi de. Wer, Og hvad duer de til?

Hverten til at koges ellei steges, de duer ikke engang til
Grisemad, Nceste Gang GrevenZ Forvalter kommer hid. Ml jeg
bede ham hugge ned hele Skrabet,

Dorina, Men, kjcere Mo'r! Folket siger jo, at der
bag Gjcrrdet ligger et fortryllet Slot,

Barbra, Folket prater Dumheder,
Dorina, Gamle Susanne, din Faders Farmor, siger

det samme,
Barbra, Hun er hundrede og otte Aar gammel og

gaar i Barndom,

Dorin a, Men hun har jo selv seet Prinsesse Tornruse,
Hun har tidt fortalt, at Prinsessen en Dag, hun spadserede
i Parten, klcedte af sig sine egne Sko og gav dem til Susanne,
sum dengcmg var otte Aar gammel,

Barbra, Naa, hvad saa? Det var dengang det,

PaZ paa her, mens jeg malker Kjorene, at der ikke igjen
komnier en gal Prins og hcenger sig i Gjcerdet, Svarte-
Pus tvcetter sig, det betyder ftere Fremmede, Oun gaar).

Dorina (alene). Hcenger sig, siger Mo'r Barbra? O,
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du sljonne Prins Aladdin, for noget san grusoint stulde
hcende dia. nei tusend Gange Heller (grwder) dilde jegse dia, M
med en hundredaarig Prinsesse, (Man horer ctIagthorn). Kan
det vcrre Aladdin? Nei, det er en fremmed Herre,

Prins Flurestan (toinmcr),
Siss miss du, min vnkre Tcrnc!

itke Veieu her
Frem til Slottet? Er det n<ir
Eller cndnn < det fjerne?

Dorina,
Hviltet 2>oN

Florestan,
Du vil ei ssjerne

Ud ined Sprussct, Naa bekjend,
Ät Prinsessen, liss eu Stjerne,
Tuobt i Skycr ioucr end!
Hrwr lylsnliss blir ei dc»,
Som fani hcnde Haanden rllkke
Oss den fnssrc Kvinde uwtkc
Ester hundred Aor issjen!

Dorina,
Er luin Herre Prins?

Florestan,
Det er jeg,

5?ss Prinseosen hnr jess tjccr.

Dorina,
Pcrr furjisstig, Prine«! det be'r jeg!
Nngen sanre farliss er.
sseerne bor ssanstc ncrr.
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Net ei dcm, soin uoldte Sorgen
Og fortrylled Kongeborgen;
Tornerose sover der.
Torne over Tlottet dcrttc,
Prinser komnier sorat vcetke,
Kan ei over Gjcrrdet rcrkle .

. .

Barbra (kommer).
Naa, se der, hvad sagde jeg?
Atter cn, suin Älntkcn bryder!
Helt oi», Herre! De fortn>der,
Hvis mit Rand De itke lnder, —

Gaa ei Dodens silre Vei!

Flurestan,
Farei Ingenting betyder!
Rwdsler rollcr itfe niig!

Varbra,
Er min Herre, som jeg aner,
Ogjllll Piins, saa hsr mit Nand:
3>U ei slig en Galinandsdaad!

Florestlln,
Mig en lonlig Ttemme manei:
Gjennem Gjcrrdet Vei jeg vcmer.

Varbra,
Prins! aa vcrr ei vild og taad!
Hsr mig! vcrr om Livet var!
Det bleu ynkeligen rovet
Frn hver Prins, soin dristig har
Over Gjcerdets Torne tlovet;
Veres Dod vor styg oc, snnr.

(Forcr Prinsen til Gjwrdet ug pcgei pan en af de dsde Prinser.)
7
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Dennc her omsonst hai provet, —

Kjendte I Prins Soliniani
Han har hwnsst her lcrnsse, han.
I b!i'r nok kurert af SkrcrNen!

lPesser pan en anden af Prinsernc.)
Te PrinS Mirsa! — i Hans Ryg
Hvepsen stak ham, stor ug styss,
Taa at han blcu drcrbt paa Fllrtten,

(Peger paa en tredje.)
Han ttil venstre soin en M>g —

Durina,
Aladdin! (Springer bort),

Barbra,
Ia, saadan hed han!

Hai» jea, oss furgjeves bad;
Overmodiss, miss oss sslad
Trued han, at Svcrdet bed, han!
Som en Myg bass Ojcrrdets Vlad
Mtelissen Doden led han;
Thi en Kjmnpe Edderkop
T<rt siss snoed oin Hans Krop.
Herre, hor miss! siss nu stop!

ur estä il,

Troldene ffal ri miss firwNe,
Om de saa uar dobbelt frcekte,
Torncrose har jeg kjcrr,
Tornerose jeg bcgjwr,
Tornerose vil sess Uwlke,
Hende sess i Hjertet bcrr;
Og mit Haab stal intet sucrNc;
Troldomsmassten stal jea, tncrkte,

Vllibra.
Det ei tappert sagt, det der!
Prins, han splitteissal su er!
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Hvis af Hans Furnuft en Gnist er
Endnn, Herre, i Behold,
Og han nsdiss Livet mister, —

Hor »lig: Der er inqen Trold.
Det er Vcell oc, Kjcrrringprat,
Euenthr og Strsner baie.
Hai en hurt saa desperat,
At en Middanslur stal väre

Hundred Aar? — tan stigt qaa an?
Menftn ganste siNert kan
Hcrnssc siss, min qode Wand!
Slic, en Skjetme faar nok han.

Floresta»,
Tornerose! Elstte Kvinde!
Er den ssamles Tale sand?
Slal jec; nldriss Waalet finde?

Varbra,
Skrobeliq er hano Furstand!

lDen hundrrdlmnc>c Snslliinc tommer; hun er krmnbsict oq luder
over sm Kruttc.)

Susanne,
Lever cndnu en, som kunde
Nlivne Torneroses Navn?

Barbra, -

Kjcrre Mur! »ci, ingenlnnde!
Ssss jer Hyttes lime Haun!

Flui estän.
Kanstc I Pnnsessen tjender^

Susanne,
Hundred. Acir med Strcrn og Savn
Fured Pande, Kind uss Hcrnder,

7'
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Men om Gud mig straffc vii,
Lcrgge et Aarhundred til.
For jeg sinder Gravens Gjemme,
Aldrig kan jeg dog forglemme
Tornerofes ljcrre Stemme,
Og hvor oin og god hun var.

(Hun fremviser et Par guldssnunede Sko.)
Hun har baaret dette Par,
Hendes sine Fod dcm traadtc:
Miss hun gav dem, og hun maatie
Traste hjeiu mcd Foden bar,
Ser du? — Endnu jeg dem har,
Lccr af miss, den gamle Kvinde:
VEdel Hondling ei forgaar,
Kjcrrlighedcnlj Frs du findc
Kan igjen om hundred Aar-,
Op af Tidens Snc det staar,
Vlomstrer i det vanne Minde.

Florestau,
Gamle, Tal! — N» freidigt Mod!
Frysst skal ci min Barm besucrre!
Frcm af Tteden, Klinge god!
Nu vi vovcr Liu og Blud
For det dhreste Klenod:
Kvindestjonhed, Manddoms HEre!

(Han drager sit Suerd oss hiisssser ind pan Rosengjcrrdet,)

Vaibra.
Icg-saa mangen vild Krabllt,
Eom sit Liv pan Spil har sat;
Ingen dog saa desperat
Nendte Hovedet mod Bcrssssen, , ,

Floresta»,
Muron brister under Essssen!

(Hau brhder ssjennem Ojlrrdet oss forfuinder,)
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Varbra (forbausct). Jeg trur, han hug sig tvcrrt igjen-
nem, Naa, det var ingen Kuust, Jeg sagde jo, at det bare
vai Snak med det furtryllede Slut,

Susanne,
Stive Törn siss maatte boic,
Masstlos er den morte Fe;
Oub stc Lov, mit ga>»!c
Fik se dette Under ste,
Nlut cr hundrcdaarig Ve,
Og Susllnne stal saa sc
End sin Bnrnduniö! Engcl lc.

Durina (springcr md; jubicndc), Mur, Mur! Under uver
alle Undere! Jeg gik i Stuuen ug grced uver den statkels
Prins Aladdin, suin den nedrige Gdderkup spandt ind i sit
Ncet. Da uwdte jeg en straalende Fe nied Krune f>aa
Huvedet. „Grced Me," sagoe hnn. „jeg er Feen Lysoie;
jeg furkynder dig en stur Glcrde, De hundrede Aar er furbi
idag Klutlen tulv prcrcis, Furtryllelsen er brudt, Gjcrrdet
stcenger itke mere Veien til Sluttet, Tornruse venter stn
Befrier, alle de dode Prinser stal igjen vcetles tillive," „Prins
Aladdin ugsaa?" spnrgte jeg, „Ia, PrinZ Aladdin ugsaa,"
sagde hun. Aa, hvur jeg er glad! Nu uil jeg synge igjen:

Icg ved en Vcn, soi» M hnr kjcrr,
Nllar Duggens Perlcr gynge;
Icg tor n sigc, hvcm han cr,
Det tan Hans Hjertc tyngc.
Han cr en Furu msrt ug stor,
Og jec, en Birt, huor Fusslctur
Mcd spcrdc Roster synge.
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II.
(Et «crrche i dct Slot, det sninmc jo», i fsrste Afdeling.

Det er ganstc nwrtt, Man hsrer to Stemmer wle,)

For st e St e m me, Her staar jeg i det furgangnes Nat,

Ester hundrcde Aars Furlub er jeg kuminen tilbage til dette
Slot ug finder det, sum da jeg forlod det. Alt er murkt,
alt er tyst, alt er dudt, Selv Mindet um en Kunge, der vuvede
at trodse min Magt, er ssuknet blandt Menneflene, Men jeg
leuer, Jeg bcerer Bud fra den duntle Skjebne, ug Natten,
sum upfluger alt levendc, furmaar intet mud mig, Jeg er
udsdelig.

Anden Stemm e, Udodelia,, men Me alene!
Forste St emme, Rost, hvcm er du?

, Anden Stemme, Rost, hvem er du?
For st e Stemme, Ien. er Morloie,

Anden Stemme, Ien, er Lysoie,
Morloie, Hvad vil du? Ved du Me, at jeg droeber

det, som kommer mig ncer?
Lysoie, Ved du Me, at jeg stjamker Av til det, som

du har givet Doden?
Mortoic. Det formaar du Me, Doden ermcrgtigere

end Livet,

Ly soi e. Du tager feil, stolte Fe! Livet er mcrsstigere
end Doden,

Mortoie, Tomme Ord! Her er alle dode!
Ly soi e, Nei, de suver.
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M vrk o ie, Den lange Svun!
Lysoie, Lys! Met bliuer strax lyst, oc, man jcr Konssen,

Nronninssc» og Hoffet sovende i samme Stilling som fsr, men alle
bcdcrttede mcd tykt Swv uc> Spmdclucrv.)

Mvrlvie, Spogeri! Blcendverk! Ha, dumdristige!
ved du ilte, at dettc ei imod Naturens Love! Det vvrde
Nllt! (Det merlner pannyt,)

Ly 8vi e, Mvrwic, jeg ved, at du er ufvrsonlig, Men
hvis du staar op i Skjebucus Bug syvende Side tilhvire
- vil du finde, at Prinsesse Tornrvse vg alle SIvttets Ind-

vaanere stal vaagnc til Liv igjen, saafremt en ung Ridder,
en Time efterat de hundrede Aar er forlvone, vover sit Liv
ug vcekter Prinsessen med et Kys pan Panden,

Mvrlvie, Du har Ret! Ieg har glemt denneSpaa-
dom, Men Timen er sncnt fvrbi! der vii ingen lumme,

Lysvie, Hvem ved?

Morko ie. Der mangler blot fem Minutter,

Ly soi e. Ne, om her inqen kvmmer! Om al min
Omsorg va, al min Kjcrrlighed var spildt!

M ork oie, Ser du nu, Daare! at den mcegtige Sljebne
endnu enssang ssjcrller dinc Vereaninan! Nu fattes blut sire
Minutter,

Lysvie,
O, huor lcrnge stal vi uente?
Slynd diss, styno dig, ubekjendte,
Som til Rcdniug Himlcn sendte!
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Hastig farcr Tidcn hen.
Stynd dig! Hvis ci st»x du tommcr,
Er af Torneroses Summer
Kun en visnet Knop igjen.

Mortoie (spottende).
Spar knn dinc Ord, min Vcn!

Lysoic,
At Minutterne har Vinger.
Lys!

<Dct lysner, man horcr Lann udeufor.)

Lysoie,
Nu er vor Redning ncrr!

Svcrdet imod Mureu tlinger. . .

Mortoie,
Enduu ei han toumien er,

Tlynd dig! Stynd dig!

Mortoie,
Alt er stut,

Lysoie,
Endnu mangler et Minut.

(Feerne goar tilsidc; Prins Florestan styrter ind og stanser et
Vieblit toivlende.)

Florestan,
Hvad er dette? Alle blundcr!
Hvor er hun, mud hvem jeg stunder i
Tornerose, svar, o svar!
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(Hau gnar hen til det rode Furhccng ug stydcr det tilside -, »mu scr
Toinrose suvcude «cd Tcuen.)

Fl orestan,'
Hun en himmelst Stjsnhed har,
Er det ei — Ieg diommer!

Morlsie (fm Side»).
Uebliklet h»n forsommer.

Ly s S ie ffra Siden).
Enduu tredivc Sekunder!

FI>,'restan,
O, du Deiligheds Vidundcr,
Ei jeg vover ucrttc, dig!

Mvrkoie,
Tcier! Han forglemmer sig!

.L, N s o i e.
O, Sekuuder, dvcrler, dueeler!

Flurestan,
Ieg pan hendeö Paude let
Trykter Kyssct, mens jeg knceler;
Vort jeg lllliidcr Ssvuens Net,

(Hau tysser Tornrose pan Paudeu, Hun staar sine Vine uu>)

Morkoie,
Vc mig, Dodeus Lcruter viiste,
Ul,sct seirer, Nntten flnr. . .

Lysoic,
O, hav Tllk, du llllersidste

Liussetund! Du uar os dyr.
(Begge Feer forsuiuder,)
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Toinruse (vaagncnde).
O, lunde for euiss jeg Sorgerne binde
Og Solstinuet sprede . . .

Hveui er du?

Florestan,
O Rosculuop!

Kun en frenrmed, soin big valte,
Soin sin dedste Glwdc jniagte,
Da du slog dit Die op;
Nu fan Msrtet intet magte!

Tornrose,
Teneu ssllU miss not et Stit; —

Saaret U«r ei llf de fncrre;
Sliss en Rift er let at bcrre!
Siden tror jess, at jeg fik
Miss en Lnr et Vieulik, —

Siss iniss, kaudet Middass uecre?

Florestau,
Svar miss forst: Hvorlecusse, kjwre!
Har dit Mc uwret tukt?

Tuinrosc,
Aa, min Ssvn hai mst forbrusst
Et Kvarter, ja knnste tuendc;
SM jess sov uss drsnite smukt.

Flurestan (jllsste).
Ei hun aner Tidens Flugt;
Hundred Aar ei wlded hende!

lhoit).
Tor jeg ucrnne Naun uss Stand?
Hsr mig, crdleste Fyrstinde!
Jeg koin hid din Haand at vinde,
Og jeg er Prius Florestan.
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3 >,' r n r u s e,

Slisst en Spvss kun vcrre ta»!
Sknldc du, en Riddersmand,
Have mig til Hustiu kaaret?
Nys foilod jess Baindmusaare!!

Flliresta n.
Du en Alder hai saa stoe
Smn min Tip> Tipoldeuwe,
Om hun uandredc paa Ioid,

(sllsste,)
Stop! Hlu looer Ntunden ouer!

Turnrusc,
Fl5restan! Forvist jess tror,
At jeg drsmmer; Alle souer,

Florestan,
Nei, giv Asst, de uaagncr alle!

tKongen og alle dc andre uaassner, den ene efter dm anden,)

K U N ss e n,

Kyllingstess!

Dlunningen,
En lunnner Dna,!

Kunigu »da.
Det var vist et Tuidendraq,

Hofmarstalte»,
Ia, en Sten jess kjender falde
Fia min Skulder, nied Forlov.
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Levkoi,
Blunded jeg?

Narcissa,
Ieg tror, jeg soo!

Kunigunda,
Midt pan Dag? Den Feil var groU,
Har I alle mistet Sansen?

Hufmarskalken,
Se pää mig! — Ieg holdt Volanseu!

Mundskjcrnken,
Heldiguis saa har ui Sam.

Kokken,
Huor cr Sam? — Der har vi hain!
Har vcl nogen seet vcrrre?
Droget souer! Ia, saa Siam!
Toin en Sten! Nei, det er frcrtt;
Ieg stlll lcrre dig, din Knegt!

(Hnn giv« Sam dcn L!refig, som har ventct i hundrede Aar,
Sam har i de hundrede Aar faaet langt Skjeg.)

Sam (uaagner).
Det var snilt, I vwtted, Herre!

Mjcnder pcm Hagen,)
Ieg har Pigger som et Suin.

Kotkeu.
Passer vllkkert, Gutten min!

Sam,
Iamcrnd tan jeg Vorster rcise!
Det var dog en artig Lur,
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Kungen,
Sam, ja nu kan stolt du tneise,
Stjcgget staar jo som en Mur.

Sam (hopper af Glcede),
Det er ftreegtigt! — Skjeg jeg har!
Nu er jeg en voxen Kar.
Hei, Hurra! Nu stal jeg staa lnig!
Nu tsr ingen mere staa nug,
Og saa fllnr jeg bedre Lou!
Sig: er Stjeggets Farve stjon^

Kun ge n,
Tort som Ibenholt, min Ssn!

Kutken,
Skjegget sort og Tanken gron.

(Barbia, Dorina og Susanne kommer.)

Nurina, Kum ug se, Mur! Dette Sluttet er rigtig
furtryllet, Derude paa Pladsen springer Fult, Heste ug Huude
um twerandre, Alle Prinserne lever, ug her er en lysleuendc
Kunge med sit allernaadigste lyÄeUende Huf, Naa, hvad siger
I nu, Mur?

Barbra, Huad jeg stger, dumme Gjente? Gr det itke
det, jeg altid hai sagt? Ia, vist er her Truldom; man
maa ju vcere dum suin en Hest, for itke at furstaa et saa
suleklart Hezeri, Kzdmygste Tjenerinde, naadige HerrKunge!
Gders Majestcrt har taget sig en lang Lur; jeg haaber, at
Eders Majestcrt nu er rigtig udsuuet.

Kungen, Huad er det, Kunen snatter om?
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Kunigunda, Det er simplc Fult, Deres Majestcrt;
Deres Toillet ei hsist ganlmcldags.

Varbra, Fruen er gammcldags, Frnen er llcrdt, som
Stik og Brug var far hnndrede Aar stdcn i miu Fars
Farniors Tid,

Kunigunda, Hvad fur naget? (^ainmeldagö? Under-
staar hun sig at sige, at jeg er ganuueldags?

Varb ra, Netop De! Maa man itke vcrre gammeldags,
naar mau har savet i lnuidrede Nar?

Kunig unda,
Hjeelp! dnniui!

Dr UNI! in g e n,

Hundred Aar?

2a m,

er « fra igaar,

K o n g e n.
Vi jess Lasss» ret forstaar . . .

Susanne (uiser de guldsommede Tle,),
Imud HimK',,5 store Undl'r
Ere Iordelivew Ttmidcr
Suni de flrisstiqe Lefuildcr-,
Et Anrhundrcd rr tilslut
Suin det hastM Niinut,
Ir!1, se,i, swlprcr her ved Star».'»,
Ovcr hiiudred Aar, mod Gravc»,
Var l>t Bar,,, dc, dette Par

(uiser Stoene)
Miss Prinjossru tjirrliq rattt'.
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K uni gun da,
Nys, dn Dammens Vllnd jcg smasstc

Dronninsse»,
Ia, det qanstl,' nyliss »ar,

Susanne,
Priset vcrre Gud, jom har
Villet naodisscu' tilstcdc
Miss nt qjeiisc Vlinidmno G!n'de,
Glad jen stnl i Grnvcn tiwde,

lHu» ganr he» til Torni ose, jo»! imidlertid har tlllt med Florestlln,
og tysser hendes Kjolc -, Toinrose betrasster hendc en Ttund foruudret,
cndcliss liendcr h»n hende issjen,)

Du er gamiuel, kruiu ozi trwt,
Ieg ei unss oc, frifl on >>t,
Sig, hvis d» on Grund tan finde:
Hui er jea, saa unss, Veninde?

Susan» c.
For dit Hsertes Ttyld, Du faar
Ogsaa oiMUia, huide Haar,
Nousse, hor en ganunel Kviude:
Florestan di» Dntter giv!
Han har reddet hendes Liu,
Hau Prinsessens Haand furtjener,

Florestan,
Lad iniss fan dit Naru til Viu,

«>,'NgcN,
Gjeinc edcr seq forener, —

Hor don forst, hvad Mania niener , . .
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Drunningen,
Mania svarer ja, hvis han
Er en crdcl Riddersmand.

Tornruse,
O, det ei Prins Florcsta».
Liv for Liu!

Kunge»,
Nei se, h»u retter

Siss saa vakkert eftcr Moi.
Hendes Lydisshed er stur,
Dcnnegana, jess Grnndcn gjcrtter,
Naa, jeg haaber, Prins! I scrtter

hoit den Vrud, I fani,
Stjont idac, hun netuft naar
Hnudrede ug femten Aar.
Thi naar Sjcrl til Sjwl sig bindcr,
Tidcn har kun lidt at sige,
Kjcrrlighedens Strm» jo nnder
Ind i Evisshedcns Rige-,
Hundred Aar soin Draabcr svinder.

(Feen Lysuie konnner,)
Der er Gudniur! Syiiss os du,
«Edle Fe! en Valter Vise,
Thi det Par, ui stuer un:
Narnesind oss mandig Hu,
Kan vi ei tilfuldc urise,

'(Alle lytsnster de sorlovede).

Ll)sVie si Baggrunden, ined Teneu i Haanden, syna,er.)
Ieg spinder en Guldtraad fra Fecrnes Rige,
Fra Fcernes Nige
Og Traaden har ikke pan Joiden sin Lige,
Pan Iorden sin Lige,
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As AVU « dc» nmdcn,
Af To! cr den touiidcn,
«,'!,>,', d>o»»»cr st» T>>om i 2.-l»>,d^i

A I l 0 (stcnunrr i incd).

Vi spinoer, ui spiudc,,' d«, s»ii>>,'»dl' L>M,
Dn> juiilcudo
To»i F«rm's bcstaudin sta! ,'»,<>»!',

Bcswudig stnl s»»>lke;
At F>yd !<»» t»>!
Ti! nllc', joi» gnvtx,
Til nUc, joi» i Tanrcv si» (^livdc.
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