
Den syngende og hoppende lærke

Der var engang en mand, som ville foretage en lang

rejse. Da han sagde farvel, spurgte han sine døtre, hvad

han skulle bringe med hjem til dem. Den ældste ville

have perler, den næstældste diamanter, men den yngste

sagde: "Jeg ville så gerne have en lærke, der kan synge

og hoppe." - "Ja, hvis jeg kan skaffe det, skal du få

det," sagde han, kyssede dem alle tre og drog af sted.

Da han skulle rejse hjem igen havde han købt perler og

diamanter til de to ældste, men den syngende og

hoppende lærke, som hans yngste datter havde bedt

om, havde han ikke kunnet finde, og det var han meget

ked af for hun var hans yndlingsbarn. Vejen gik

igennem en skov, hvor der lå et prægtigt slot, og der i

nærheden stod et træ, hvor han så en lærke springe

omkring og synge. "Det passer jo storartet," tænkte

han glad, og kaldte på sin tjener, for at han skulle

klatre op og fange fuglen. Men da de kom hen til træet,

sprang der en løve imod dem, rystede sin manke og

brølede, så alle bladene skælvede, "jeg æder den, der

vil stjæle min syngende og hoppende lærke," råbte

den. "Jeg vidste ikke, at det var din fugl," sagde

manden, "men jeg vil gøre min uret god igen, og give

dig en mængde guld, hvis du vil lade mig leve." - "Der

er kun en ting, som kan frelse dig," svarede løven, "vil

du love mig at give mig det første, du møder, når du

kommer hjem, så skænker jeg dig livet og oven i købet

fuglen til din datter." Manden ville først ikke gå ind på

det. "Det kunne jo være min yngste datter," sagde han,

"hun holder mest af mig og løber mig altid i møde, når

jeg kommer hjem." Men tjeneren var bange og sagde:

"Hvorfor skulle det netop være eders datter. Det kan jo

akkurat lige så godt være en kat eller en hund."

Manden lod sig så overtale, tog den syngende og

hoppende lærke og lovede løven det første, han mødte.

Da han kom hjem og gik ind i sit hus, var den første,

han mødte, ingen anden end hans yngste og kæreste

barn. Hun omfavnede og kyssede ham og var ude af

sig selv af glæde, da hun så, at han havde en syngende

og hoppende lærke med hjem til hende. Men faderen

gav sig til at græde og sagde: "Den fugl har jeg måttet

betale dyrt, min egen lille pige. Jeg har måttet love dig

til en stor, vild løve, som straks vil sønderrive dig."

Han fortalte hende, hvordan det hele var gået til, og

bad hende ikke gå der ud, hvad der så end ville ske.

Hun trøstede ham. "Du må holde, hvad du har lovet

far," sagde hun, "jeg går derud, og jeg skal nok

formilde løven, så jeg kommer sund og rask hjem til

dig igen." Næste morgen fik hun vejen at vide, sagde

farvel, og gik roligt ind i skoven. Løven var imidlertid

en fortryllet prins. Om dagen var han og alle hans folk

løver, kun om natten var de mennesker. Da hun kom

derud, blev hun venligt modtaget og ført ind i slottet.

Og da natten faldt på, forvandledes han til en smuk

mand, og brylluppet blev fejret med stor pragt. De

levede lykkeligt sammen, sov om dagen og var vågne

om natten. En dag sagde løven til hende: "I morgen er

der stor fest hjemme hos din far, fordi din ældste søster

holder bryllup. Hvis du har lyst til at være med, kan

mine løver bringe dig derhen." - "Jeg vil meget gerne

se min far igen," svarede hun, og løverne bragte hende

hjem. Der blev stor glæde, for de havde allesammen

troet, at løven for længe siden havde sønderrevet

hende. Hun fortalte dem nu, hvad for en smuk mand

hun havde fået, og hvor godt hun havde det, og hun

blev hos dem, mens festen varede, og drog så ud i

skoven igen. Da hun blev indbudt til den anden søsters

bryllup sagde hun: "Denne gang vil jeg ikke tage

derhen alene, du skal med." Men løven svarede, at det

var alt for farligt, for hvis en eneste stråle fra et tændt

lys faldt på ham, blev han forvandlet til en due, og

måtte flyve omkring i syv år. "Kom bare med," sagde

hun, "jeg skal nok passe på, at der ikke falder lysstråler

på dig." De rejste så af sted sammen og tog deres lille

barn med. Da de kom derhen lod de lave en sal, hvor

murene var så stærke og tætte, at ikke en lysstråle

kunne trænge igennem. Der skulle han sidde, når

bryllupskærterne blev tændt. Men døren var lavet af

frisk træ og det sprang, så der kom en lillebitte revne,

som ikke et menneske lagde mærke. Brylluppet blev

fejret med stor pragt, men da toget kom hjem fra

kirken med de mange fakler og lys, faldt der en stråle

så fin som et hår ind i salen på kongesønnen, og da

hans hustru kom derind så hun, at han var blevet

forvandlet til en due. "Nu må jeg flyve rundt i verden i

syv år," sagde den til hende, og ved hvert syvende

skridt vil jeg lade en rød bloddråbe og en fjer falde.

Det skal vise dig vejen, og når du følger den, kan du

frelse mig."

Duen fløj nu ud ad døren og hun fulgte den, og ved

hvert syvende skridt viste en rød bloddråbe og en hvid
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fjer hende vej. Hun gik ud i den vide verden, vendte

sig ikke om, og hvilte sig ikke. De syv år var næsten

gået, og hun glædede sig nu til befrielsen, uden at ane,

at den var langt, langt borte. En dag var der pludselig

hverken bloddråbe eller fjer, og da hun så op, var også

duen forsvundet. Hun tænkte, at her kunne mennesker

ikke hjælpe, gik op til solen og sagde: "Du skinner så

klart over bjerg og dal, har du ikke set en hvid due?" -

"Nej," svarede solen, "men her har du en æske. Luk

den op, når du er i stor nød." Hun takkede mange

gange og gik videre til det blev aften, og månen steg

frem. "Du skinner jo hele natten over marker og

skove," sagde hun til den, "har du ikke set en hvid

due?" - "Nej," svarede den, "men her har du et æg. Slå

det itu når du er i nød." Hun takkede månen mange

gange og gik videre, til nattevinden kom farende og

blæste på hende, da sagde hun til den: "Du blæser jo

gennem alle skovens blade, har du ikke set en hvid

due?" - "Nej," svarede nordenvinden, "men jeg vil

spørge de tre andre vinde, om de ikke har set den."

Østenvinden og vestenvinden kom, men de havde

heller ikke set den. Så kom søndenvinden. "Jeg har set

den hvide due," sagde den, "den fløj ned til det røde

hav og blev løve igen, fordi de syv år er omme. Der

kæmper den med en lindorm og lindormen er en

fortryllet prinsesse." - "Jeg vil give dig et råd," sagde

nattevinden, "gå hen til det røde hav. På den højre

strandbred står der nogle høje ris. Tæl dem, hug det

ellevte af og slå lindormen med det, så kan løven vinde

sejr, og de bliver begge til mennesker igen. Når du

vender dig om, vil du se fuglen Grif. Sving dig med

din elskede op på dens ryg, så vil den bære eder hjem

over havet. Der har du en nød. Kast den ned midt i

havet, så vokser der et nøddetræ op, og der kan fuglen

Grif hvile sig. Ellers er den ikke stærk nok til at bære

eder over, og hvis du glemmer det, falder I begge to i

havet."

Hun gik derhen og fandt alt, som nattevinden havde

sagt. Hun talte risene ved havet, skar det ellevte af og

slog lindormen dermed, så løven vandt sejr, og de

begge blev til mennesker igen. Men så tog prinsessen

prinsen i sine arme, satte sig på fuglen Grif, og de fløj

af sted. Og der stod den stakkels kvinde, som var

vandret så langt, ene og forladt og græd. Men så

fattede hun mod igen og tænkte: "Jeg vil gå så langt

vinden blæser og fuglene synger, lige til jeg finder

ham." Og hun vandrede langt, langt bort, til hun kom

til det slot, hvor de engang havde levet sammen. Da fik

hun at vide, at der skulle være fest, prinsen og

prinsessen ville holde bryllup. "Gud vil nok hjælpe

mig," sagde hun, åbnede den æske, solen havde givet

hende, og deri lå en kjole, der skinnede som selve

solen. Hun tog den på og gik ind i slottet, og alle

mennesker, ja selv bruden, så forundret på hende.

Prinsessen syntes så godt om kjolen, at hun gerne ville

have den på til sit bryllup, og spurgte, om hun ikke

ville sæge den. "Ikke for gods og guld, men for kød og

blod," svarede hun. Bruden spurgte, hvad hun mente

dermed. "Lad mig sove en nat i din brudgoms

kammer," sagde hun. Bruden syntes ikke rigtigt om

det, men hun ville gerne have kjolen, og til sidst sagde

hun ja, og fik kammertjeneren til at give prinsen en

sovedrik. Om natten, da han var faldet i søvn, blev hun

ført ind i værelset, satte sig på hans seng og sagde:

"Jeg har fulgt dig i syv år og har været hos solen og

månen og de fire vinde og spurgt efter dig. Jeg har

hjulpet dig mod lindormen vil du så forlade mig." Men

prinsen sov så fast, at det kun lød for ham, som om

vinden susede i granerne udenfor. Da morgenen brød

frem, blev hun igen ført ud, og måtte give prinsessen

den gyldne kjole. Hun var meget bedrøvet, fordi det

slet ikke havde hjulpet, og gik grædende ud på engen.

Mens hun sad der, kom hun i tanker om det æg, månen

havde givet hende. Hun tog det frem og slog det itu, og

ud af det kom der en liggehøne og tolv kyllinger, helt

af guld, og de løb omkring og pippede og krøb ind

under den gamles vinger. Man kunne ikke tænke sig

noget nydeligere. Hun rejste sig og drev dem foran sig

henover engen, til bruden fik øje på dem fra vinduet og

kom ned og spurgte, om hun ville sælge dem. "Ikke for

gods og guld, men for kød og blod," svarede hun, "lad

mig sove endnu en nat i din brudgoms kammer."

Bruden sagde ja og ville narre hende som forrige gang.

Da kongesønnen gik i seng spurgte han sin

kammertjener, hvad det var for en susen og brusen,

han havde hørt forrige nat. Kammertjeneren fortalte

ham nu, at han havde måttet give ham en sovedrik,

fordi der var en stakkels pige, som i al hemmelighed

skulle sove derinde. I aften skulle han gøre det samme.

Prinsen befalede ham da at hælde drikken ud ved siden

af sengen. Om natten blev hun igen ført derind, og da

hun begyndte at fortælle, hvor trist det var gået hende,

kendte han straks sin kære hustrus stemme, sprang op

og råbte: "Nu er jeg først frelst. Alt har været som en

drøm, den fremmede prinsesse havde fortryllet mig, så

jeg glemte dig, men Gud har løst mig af hendes magt i

rette tid." De gik nu sammen ud af slottet om natten,

uden at nogen mærkede det, for de var bange for
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prinsessens far, som var en troldmand. Fuglen Grif bar

dem over det røde hav, og da de var midt ude på

vandet kastede hun nødden ned deri. Straks voksede

der et mægtigt træ op, og der hvilede fuglen sig. Så

fløj den af sted igen og bragte dem hjem til deres slot.

Der fandt de deres barn, som var blevet stort og smukt,

og de levede lykkelige og glade til deres død.

* * *
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