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PRINSESSAN
HENUTTANEB
EN SAGA OM

VÅDAN AV, eller
FÖRDELEN MED, ATT 

BADA I NILEN

Text och bild av
författaren
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 ”Ikke særligt seriøst.”

          Rich. Langsbroe        



- 6 - - 7 -

-Du ska aldrig bada uti Nilen,
kungen så sin dotter skarpt förmanar,
Där finns faror som du icke anar
Du kan bliva mat åt Krokodilen!

”Visst, min pappa, du är alltid klok
Vi går inte ner till slottets brygga
utan stannar hemma här så trygga
Kanske läser nå’n uppbygglig bok?”

Men helt ärligt var ej det hon sa
För prinsessans lilla lögn finns skäl
Ner till Nilen vill hon gå likväl

Där hon anat någon värd att söka
Någon som får hennes puls att öka
”Och att pappa inte vet är bra.”

Prinsessan Henuttaneb vill gå och bada med 
tärnorna, men pappa Amenhotep är bestämd: 1.
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Där som Nilen flyter fridsamt sakta,
dit prinsessan går ändå att bada
med sitt följe, sina tärnor glada
Struntar i att varningsord beakta

 

Lämnar klänning och peruk så gärna
samtidigt med sans och folkligt vett
Krokodiler har hon aldrig sett,
kliver i och ropar åt sin tärna:

”Xira*, kom nu! Här jag väntar redan
Vattnet är så härligt friskt och svalt 
Kom min tärna! Skynda är du snäll

Vi ska se om han är där i kväll
Gossen, som mitt hjärta åt mig valt
Skynda! Lotus kan vi plocka sedan.”

Henuttanebs iver gäller något särskilt.2.

*[Tji:ra ]
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”Ja, jag ser honom och undrar så
Vem är den söte gossen, som så blyg
alltid iakttar han oss i smyg?
Gömmer sig bland vass, kan du förstå?”

”Ja, för han är lika kär i dig
men är ännu rädd att dig besvära
Än han vågar inte komma nära
eftersom du är en kunglig tjej”

 

Tror sig osedd i sitt gömme sitta
Fast han obetydlig är och arm
kan han inte låta bli att titta

Dold han både ser och fantiserar
drömmer ljuvt, romantiserar
Ser sig vila vid prinsessans barm.

Ömsesidig affektion - tvärs över floden 3.
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En

Vid bad i Nilen, man sig noga aktar
Krokodiler ser man av och till
En stor, en best, i vassen ligger still
Lystet han de badande betraktar

Plasken, ropen, ädelt gyllne hull
frestar nu som plötsligt bjudna gotter
glider stilla fram mot Kungens dotter 
Furstlig middag snart gör magen full

Krokodilen är epikuré 
Men det dröjer långt emellan målen
Faraos dotter därför avses bli

skrovmål för en hungrande gourmé   
Faktiskt har han magrat omkring bålen
Nu vankas fest, nu fastan är förbi.

Det flodnära djurlivet. 4.



- 14 - - 15 -

Ett sus de hör, ett ljudligt ”smack!”
De hade inte anat krokodilen
Nu den flyter stendöd uti Nilen
Guppar bara stilla, matt och schack

Dråparen som tänkt sig väl att smaka
av de trinda skinkor, fasta lår,
fick istället pilen genom hjässan.

Flickorna sig skyndar raskt tillbaka
Men hur nära, knappt att de förstår,
att de blev mat, tärnan och  prinsessan.

Lossad ifrån den som varit gömd
pilen under himmelens kupol
viner som en blixt emot sitt mål
i perfekt ballistisk båge, väl bedömd

I rättan stund5.
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”Den kom från andra sidan; pilen
som tog bestens liv och frälste våra
Såna långa skott är mycket svåra
Räddaren han finns, där över Nilen”

”Vi såg honom den sköne herden
men tog honom för en fattig glytt
Fattig är han , men se vilken skytt!
Avstyr faran genast då han ser den”

Still är besten, ej nåt’ annat kan
nu med pilen som en röd markör
”Hjältens bragd, den äras skall och hyllas

och hans tomma fickor rikligt fyllas
Ett värv och titel, kanske guvernör?
Nej mer än så! Han ska bli min man.”

Henuttaneb inser sakers värde6.
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Sitter ensam i den ljumma natten
Sova kan hon ej för allt som hänt
Kärleks glöd har hennes hjärta tänt
Längtar hett sig över Nilens vatten

”Om i natt jag till hans strand ska simma,
över till min hjälte, där han bo
Ska han tycka illa - törs jag tro
han blir glad trots denna sena timma?”

Om så är, så mötas vi med fröjd
Vi får en lycklig stund vi båda
Alla sover, månen tagit höjd

Modig ska jag korsa Nilens brädd.
Jag är, när kärleken får råda,
ej för krokodiler längre rädd.

Nattliga tankar och beslut7.
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Det är stilla då hon stranden når
hennes plan känns vag och gunglig,
tvekar om hon borde åter vända

Gumsen glor på henne, som ett får
Inte kan han se att hon är kunglig
Undrar bara vad som nu ska hända.

Vaksam och med lugna tysta tag
simmar vår prinsessa över floden
Ingen observerar episoden
Bra så! Färden är av hemligt slag

En present hon gömt i rullad klänning 
som på ryggen hålles (nästan) torr
Hon närmar sig när månen står i norr
Hjärtat slår så snabbt av idel spänning

Diskret färd över mörkan flod8.
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(Omsider löser hon sig ur hans famn.) 
”Jag måste komma, för så angelägen 
var jag, nu jag känner mig förlägen
Ännu vet jag inte ens ditt namn 

I fara var jag när en pil så tvärt
frälste mig i allra sista stund.
Jag blev rädd, men tärnan sade att

det var du som räddade min stjärt
Sedan fick jag ej den minsta blund
måste simma hit till dig i natt.”

Hembesök på Östra stranden9.

Gossen vilar uti drömmars värld
Flickan lyser upp och honom ser
(...den som skaldar om vad sedan sker,
är blott en tölp och klander värd)
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”Jag är Moshi, här att vakta får
Vem du är jag vet, han säger blyg
När du badar tittar jag, i smyg
Förlåt! Jag vet så väl man inte får

Skjuta kan jag, träffar det jag vill
och när besten kom fanns inget val
Men prinsessa, vilka hemska kval!
Om jag missat fanns du inte till

Besten brukar ligga i försåt
tar ett lamm,  det kan jag tolerera
Men skada dig - aldrig jag tillåter!”

Det blir en kort visit, en av flera
Henuttaneb måste simma åter
Moshi säger vänta - jag har en båt.

  Om ”Gossen”,  fåraherden10.
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Som en hedersman han såg sig själv
En korpral och klåpare av mått
Ser avans och ett parti så gott,
då han hört vad hänt  vid Nilens älv

Hävdar skam förutan: ”Det var jag
Frälste sessan, från att bliva föda
Om jag ej var snar att djuret döda
Du skulle ingen dotter haft idag.”

Kräver rätt till flickan, stor i trut
Då prinsessan ut i vrede skriker:
”En sån falskhet och så fräck begäran

Ynklig lögnare som rövar äran
av en annans dåd. Och tror jag sviker
den mitt hjärta redan fått? Vet hut!”

(”Hedersmannen” mumlar tyst: 
Vi får väl se.)

  En ärketölp dyker upp och intar scenen11.
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Korpralen, ful och falsk, ljuger om min räddning
Pilen kom från andra strand, som tärnorna intygat
Far, ge ej korpralen makt och mig som fru 

Tyvärr, min kära tös, jag redan gett honom en högre tjänst
Han är på håll min släkting och tjänar numer som polis
Men låt se, giftemålet kan vilkoras, av en bragd ånyo:

  En orimmad mellanstrof om en palaver i palatset
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”Vi ska arrangera skyttetävlan 
kröna den som är med bågen bäst
Då ser med egna ögon varje gäst
skurkens lögner och hans falska ävlan

Vi ska ställa allt som det såg ut
dagen då allt hände där vid Nilen
Äras den som träffar rätt med pilen,
men den andres gunst tar genast slut.”

Farao tycker att idén är utmärkt:
”Låt utlysa en kamp inför publik
Ge skyttarna de platser där de stod”

Henuttaneb är snar med sin replik:
”Lätt från trappan, svårt över en flod
Men låt gå! Min hjältes bragd blir stärkt.”

Så blev det dags för tävlingen, publiken strömmade 
till. Enligt programmet var uppställning och handikapp 
enligt målningen ovan.

  Ett sportevenemang planeras12.
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Han som sagt sig vara bäst på båge,
tog nu sikte, sköt sin första pil
missade  och nästa gick i samma stil
Tredje pilen sköt han bom, med råge

Pil på pil ur stora kogret åker
allihopa brukte han till slut 
Resultatet såg rätt uselt ut
Hans bedrift var knappt ens medioker.

Herdegossen på den andra strand
tog sin båge och sin pil, sin enda
ställde sig därpå vid brinken färdig

Stadigt måste bågen i hans hand
hållas för att kunna pilen sända   
till en fullträff, sin prinsessa värdig.

  Ett matchreferat13.
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Hon hade uppskattat att komma omärkt, men 
där stod han på stranden och tog emot

En halv poäng till korporalen går
De blå som träffat, hade träffat fel
Av skjutna pilar, för hans del
blott en satt löst i målets ena lår

Han hör bruset ifrån folkets hop
man buade åt farsens givne narr
men nu var ju mannen så bisarr
tog allt skrän för glada bifallsrop

Men gossens enda pil, den röda
sköt han dit just där han skulle:
Mitt i halmodjurets hjässas kulle

Domar’n slapp ifrån all skiljemöda
otvetydigt flöt hans protokoll
Vinnarpilen kom från gossens håll.

  Matchresultatet14.
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Moshi ur en glad prinsessas hand, 
får Den gyllne korpen för sin bragd
Därtill segerkyssen, lätt försagd
sätts hans unga hjärta uti brand

Också drottningen sig mycket gläder
”Den där gossen kunde bli min måg
Praktfull bleve han om jag försåg
honom där med  smink och fina kläder.”

”Men mor! Det är väl inte alls kutym
döma mänskor efter deras skrud
Tänk, ibland du gör mig nästan rädd

Du kan ge Korpralen ny kostym
men med Moshi vill jag stå som brud
även om han så i lump går klädd.”

  Om segerns sötma15.



- 38 - - 39 -

Korporalen var ett riktigt fä
Gav ej upp en listig strategi
Nu han råkat att polischef bli
endast för att kungen är disträ

Genast smed den skurken lömska ränker
för att vinna guld och makt - och fru
Väg till tronen har han funnit nu:
”Äkta sessan,” det är så han tänker

  Ränker och onda anslag16.

”Först av allt, att gossen undan röja
så jag slipper störas av en svartsjuk
Sen Henuttaneb blir mör och mjuk

Såsom ingift kan jag intrigera,
efter tycke kungen dirigera
Och nu, dags att mitt geni avslöja:”
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Korpralen lade pannan sin i veck:
”Allt det här var bara list, en fälla
för att gripa och till svars få ställa
den som mördat flodguden Sebek

Ja, den krokodilen, den var helig
Om den ville Sessan illa vet vi ej
Dräpa helga djur är ej okej!
Kanske Sebek var blott lite kelig?”

”Gudamördar’n härmed grips och fängslas
I cellen får han tid att ångra dådet
ända till dess solen stiger opp

Då vi skiljer huvet från hans kropp
Henuttaneb ska aldrig mera ängslas
Bli min hustru, det är bästa rådet.”

  Den svekfulles första polisiära åtgärd17.
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Ensam under tysta natten lång
sitter gossen där på hålans botten
Grämer sig ej mycket för schavotten
önskar se sin kära än en gång

  Prinsessan och tärnan gör en fritagning18.

Till Henuttaneb hans tankar gå
Ringa är att herdelivet mista
om en kyss han kunde få, en sista
ifrån den mun han kom att älska så

Men från månljust ovan sker då att
ett rep - en väg till friheten det är
Slut på våndan, grubblet och på pinan

Tärna och prinsessa håller linan
gossen tar sig upp med lätt besvär
Fri blir Moshi denna Nildalsnatt.
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  Andra stranden19.

I Moshis tält, tills dagen börjat gry
planerade de två, bland lite annat
Henuttaneb nog gärna hade stannat
men om saker måste hon sig bry

Väcker Xira, nu ska saker hända
Över floden gossen för dem trygga
tar ett långt farväl vid slottets brygga
Brev med tärnan strax hon måste sända

Knäpp på näsan ska korpralen få
en gång för alla ska han fatta,
lära vad som ej är ’comme il faut’,

vem i spelet sist får skratta
och vem slutligen med skam får stå
”Han får se man mot mig gör ej så.”
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  Fällan gillras20.

Strax får korporalen hemligt brev:
”Jag har insett vad jag har att vinna...”
Henuttaneb begynner, listig kvinna
”...kom nu osedd genast hit”, hon skrev

”Tärnan visar vägen till mitt rum
skynda innan morgon åter randas,
längtar så jag längre knappt kan andas”
Överraskningen gör mannen stum  

Genom korridoren stegen ekar
Xira lyss till platta fötters språng
Nu har plan för hämnden satt i gång

Och vid dörren, dit som Xira pekar
”offret” stiger in förväntansfull
rakt i fällan för sin falskhets  skull.
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  Korpralens nederlag21.

När ur nattens ljuva sömn hon rycks
Drottning Tiye vaknar och förfäras
av en konstig känsla och besväras
av en typ som obehörig tycks

Hennes gallskri genom huset bär
Budoaren fylls av hov och vakt
Korporalen får ej mycket sagt
tänker blott: ”Farväl min karriär”

Vilsen fattar han att han gått fel
lurad av prinsessan och av tärnan
Lockad av ett brev med fagra löften

Gick i fällan, brukte inte hjärnan
Nu med vaktens lansar emot höften
inser spelet över för hans del.
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Kungens saktmod tar omsider slut
Han får nog av tvedräkt och av split
”På avstånd släkt hör ändå inte hit,
din makt tar jag tillbaka resolut

Ifrån Memphis ge dig av med hast
Avskum av den allra värsta sort.”
Korporalen lopp så hastigt bort
klädd i tjära och i fjäderskrud

  Näpst, räfst och rättarting22.

Om hans öde sen man blott kan ana
att han kom till kusten, och tog hyra
på ett skepp och reste till Marseille

Det tycks som om han fortsatt på sin bana 
att med illegala jobb bestyra
som konsult åt en rätt känd plebej.
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Henuttaneb till Moshi säger så:
”Far tänker du korpralens plats ska få
Med apanage, och titel likaså 
Jag tror, ifall att jag dig rätt förstå

I palats du skulle ej må väl
Smilfinkar som städse kring oss svassar,
tjänare som underdånigt tassar
Så hemskt! Men en plan jag har likväl:

Du har redan fått mitt hjärta ömt
Om du också gärna vill min skatt,
jag ger dig nu mitt löfte och min hand

Om en enlevering har jag drömt 
Kom och röva bort mig nu i natt!
För mig över till din egen strand!”

  Henuttaneb friar till Moshi23.
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Efterskrift
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Henuttaneb och Moshi blir De två.
Ej välsignade av far, men
han gav med sig och de kunde sen
skapa hem och lyckan smida likaså

De ökade sin lilla fåraskock
fick överskott att taga in till torg
Lycka fanns det gott om - mindre sorg
Barn blev många, också de en flock:

  En resumé efter att några år förflutit24.

Flickor två som liknar mamman
och två gossar som ska vakta får
Åsnor (minsann två) de kunde köpa

Det gjorde att familjen, allesamman
bort till Giza reser varje år.
(Och bedragarn? Han fick faktiskt löpa.)
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Detta hände sig 
under 18: dynastien,

För i runda slängar 3500 år 
sedan, när en och annan 

krokodil ännu kunde 
ses ända nere 

i Memphis
(Egypten.)

(Förf. anm.)
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