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REJSEKAMMERATEN
- et eventyr i 14 billeder

Personer

Johannes fattig, men håbefuld ung mand

Faderen hans fromme og nøjsomme far

Kræn ufølsom gældsinddriver

Peer lidt mindre ufølsom gældsinddriver

Rejsekammeraten der har en gæld at betale

Den gamle kone som sælger ris og giver ros

Andersen som er med på den bedste

Schnoor teaterdirektør som trækker i trådene

Slagteren solid ernæringsdrivende

Fido slagterens varme hund

Kongen den milde og overbærende regent

Dronningen hans knapt så milde og overbærende hustru

Prinsessen deres egensindige datter

Marskallen det trofaste holdepunkt for hoffet

Hofdamen som både står og går bag prinsessen

Trolden som både er og gør afhængig

Alfer som hjælper de gode

Troldtøj som hjælper de onde
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1. billede:  Johannes’ hjem

En fattig hytte. Faderen ligger døende i sin seng.

Johannes (Ude)  Far, far! Jeg har flettet et hegn af pilekviste. Nu kan du ligge her i
solen og den friske luft uden at få træk.  (Ind)
Far? Er du vågen?

Faderen Du er en god søn, Johannes. Men jeg tror ikke jeg får gavn af dit
læhegn.

Johannes Hvad mener du?

Faderen Jeg følte en varm hånd røre ved mig. Og en uendelig kærlig stemme
hviskede: Kom.

Johannes Jamen far! Jeg har kun dig i hele verden. Vi to har jo kun hinanden.

Faderen Vi har alle vores tid. Og når den er udløbet bliver vi kaldt hjem.

Johannes Jamen, hjem: Det er jo her.

Faderen Livet på jorden har vi kun til låns en kort stund. Jeg er bare ked af, at jeg
ikke får lært dig nok.

Johannes Jamen du har jo lært mig alting.

Faderen Ikke det mest værdifulde.

Johannes. Hvad er det?

Faderen Hvis bare din mor havde levet.
Der står i biblen: En mand forlader sin far og sin mor og holder sig til
sin hustru, og de to bliver ét kød.

Johannes Så bliv her og lær mig det.

Faderen Læg din skæbne i Guds hånd. Så sker der dig intet ondt.
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Johannes Hvis du dør så er jeg helt alene.

Faderen Drag ud i den vide verden og søg din lykke. Verden er en stor
læremester.

Johannes Jamen far .....

Faderen I slagbænken ligger halvtreds rigsdaler. Det er din arvelod.

Johannes Halvtreds rigsdaler?! Åh, far! Dem kunne vi have brugt til at gøre
dig rask.

Faderen Johannes! Hverken lægen eller apotekeren eller den kloge kone kan
gå mod Guds vilje. Og med dem er din fremtid sikret.
Husk hvad jeg har lært dig ..…
Se, Johannes! Se ..… !

Johannes Hvad skal jeg se?

Faderen Lyset! Hvor er det smukt ..... (Dør)

Johannes Far .....? Far!!!

(Lukker faderens øjne og folder hans hænder.)

Åh, kære kære far .....

(Johannes drømmer en underlig drøm: Solen og månen danser for ham, mens
faderen ler til ham. Prinsessen kommer ind og danser med.)

Faderen Kom Johannes, kom! Verden venter på dig.
Ser du hvilken brud du har fået? Hun er den dejligste rose af alle
i hele verden.
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Sceneskift billede 1 til 2

Kirkegården. Klokker ringer til begravelse.

Præsten Af jord er du kommen.
Til jord skal du blive.
Af jord skal du igen opstå.

Din far var et godt menneske og god mod alle. Se blot hvor naboerne
pynter graven med blomster. Når du nu drager ud i verden for at søge
din lykke, så gå med Gud mit barn, og lad din far være dit eksempel i
et og alt.

Johannes Det vil jeg.

2. billede:  I kirken

En kiste med en død mand står på to bukke. Den nedgående sol skinner ind ad
vinduet på kisten. Det tordner i det fjerne. Under Johannes’ replikker forsvinder
solen, og tordenvejret trækker hen over kirken.

Johannes (Ind)   Mon ikke jeg kan hvile mig her?
Åh undskyld. Jeg så ikke at .....
Hvil i fred fremmede. Sådan lå min far også i vores kirke. Mange,
mange mil herfra.
Se mine knoer: Jeg har sat alle de forsømte gravsteder i stand. Måske
er der en der vil gøre det samme ved fars grav.
Åh, hvor er jeg træt.
(Falder i søvn)


