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Person.

FLINK, Stadspost.

(,Scenen i Stockholm,; rum, skog, gata eller hvil- 
ken dekoration som finnes till hands.)

Denna monolog får ej utan författarens tillå
telse offentligen uppföras.

Stockholm, C. A. Ålanders boktryckeri, 1888.



STADSPOSTEN FLINK (kommer hurtigt inspringande 
med en brefoåska i handen).

Sång nr 1.
(Melodi: »Anders han var en hurtiger dräng» etc. etc.)

Här ni den nya stadsposten ser,
Lättfotad som gazellen;
Tidningar, bref, paketer med mer 
För han till alla ställen.
Snabb som en hjort,
Allting går fort,
Det må nu vara smått eller stort.
Jag lägger af 
Raskt uti traf,
Är inte van att söla.

Billig jag är, för örena tre 
Gnor jag till stadens ända.
Än kan man mig i Hornskroken se,
Än vid Norrtull kan hända.
Men nyàrsda’n 
Var jag ej van,
Jag hann ej Lill för alla i stan.
Brefven, jag fick,
Nära uppgick 
Till trettiåtta tusen!

Men blir jag varm i kläderna, då 
Skall man min själ få se det,
Att blef hvar dag ock nyårsdag, så 
Skulle jag hinna med det.
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Postverket kan 
Söla min sann,
Fast det har både hästar och vagn;
Men jag är rapp,
Kan springa kapp 
Ett utaf statens iltåg.

Kapplöpningshäst jag passade till,
I fall man det begärde,
Kappas med fullblodshästen jag vill,
Vore det ock på gärde’.
1 piruett 
Är jag så lätt,
Jag skulle glänsa vid vår balett.
Sjöblom blef flat 
Ja desperat,
Om han fick se min lyftning.

(Dans under det att visan spelas igenom ännu 
en gång.)

Ja, hva’ tycks? ... Är det fråga om att slåss, 
så ska’ ni här få se på en som kan — springa. 
(Pekar på benen.) Di duga, di här fortkomstleda
möterna! . . . Vågar slå vad med hvem som helst! 
Och titta på de här (pekar på fotterna, hoilka böra 
vara ovanligt stora), enkom tillverkade af vår Herre 
för en trafvarelapp.

Jag lefver på stor fot som bankdirektörn . . . 
Men så mycket fortare går det undan. Från det man 
stiger upp på morgonqvisten och tills man går och 
lägger sig ständigt i rörelse. Visst kan det hända 
ibland, att när man har en liten rosenfärgad biljett 
till den trinda köksan, hon ber en stiga in i köket 
och sitta ned och ta en godbit ur skafferiet; men då 
ä’ det vi, som ä’ bestämda af oss. Godbiten tar man 
emot ... af artighet förstås . . . men sitta ned ?... 
Nix, madam! Med tuggan i mun sätter man af igen.
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Jag tycker, att man skulle bli mager . . . mager som 
. . . som Åbjörnsson! — Nej, gubevars ... var 
så god och se på mej . . . inte ä’ det här just någon 
benrangelsfigur? Trefligt lif i alla falll Jag skulleinte 
vilja byta med en minister, fast de kunna också få 
ta till schappen.

Sång nr 2.
(Melodi: »Usch, hvad det är hemskt och kallt vid polen» etc. etc.)

Hvem man kommer till med små paketen,
Ingen visar oss en missnöjd min;
Men den gladaste är dock poeten,
När man bär till honom punsch och vin.
Han slår i, han bjuder och han talar,
Och han klingar med oss, om ni tror 

{Med pathos, halft deklamerande.)
»Från Nova Semljas fjäll till Ceylons brända dalar, 
Hvar helst en usling fins, han är min vän, min bror!» 

(1'alar.) Men hos presten låter det så här:
Melodi: (»Jag vill ha rus>.)

Ack, käre vän, en slant jag ville ge,
Men säg, livad ä’ väl Mammons skatter alla 
Mot goda råd och Guds välsignelse?
En sådan vill jag också nederkalla.
Var stark i tron, du stackars verldens barn,
Och vakta, vakta dig för syndens garn!
Gå, käre stadspost ... gå med sinnet lättadt, 
Jag nu din andeliga hunger mättat.
(Talar.) Var det inte gentilt gjordt af presten? ... 

Men hos aktrisen går det till så här:

Sång nr 3.
(Melodi: ur »Svaga sidan».)

Se’n man af kammarjungfrun insläppt blifvit,
Man stiger fram och gör en artig bock,
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Hon tar emot en, det ä’ nästan gifvet,
I papiljotter och i morgonrock.

Och sitter med sin mops — förstås — i knäet; 
Men höra hvad hon säger man ej kan,
Ty hunden skäller så, det lilla fäet..,
Att tysta favoriten går ej an.

Kom närmre, stadspost, hörs hon dock betona, 
Och det är klart, att man då strax gör så.
I dricksslant räcker hon nu fram en krona,
Men man ett hundbett kanske ock kan få.

Och sen i skymningen i korridoren 
A’ nog en stadspost sådan flffikus,
Att han af jungfrun lagar så han får en . . .
Ja, nog förstå ni väl —• en liten puss!

(Talar.) Men si, det värsta jag varit ute för var 
när jag här om sistens hade bud till frälsningsarmen 
och blef mottagen af majoren sjelf, som ville om
vända mej och sjöng:

Sång nr 4.
(Melodi: »Singdudeladej»,.)

Ge verldenes dårskap och nöjena hin,
Hos oss finnas flickor och tro — som är fin! 
Kom, syndiga stadspost, jag omvänder dej,
Det der går för mej som — singdudeladej.

Här får man slå trumma och blåsa trumpet,
Här kan man bli löjtnant förr’n knappast man vet, 
Med Boltzius tvärt du blir bror genom mej,
Och han lär dej strax sitt — singdudeladej !

Se’n kom det i hast nära halftjoget fram,
Som djerft attackerade, så det var skam,
Ja, hallelujaflickor sletos om mej,
Så jag höll rakt på bli — singdudeladej!
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(Talar.) Ja, jag bief så perplex, att jag tog till 
schappen och stannade inte förr än jag kom till Jones’ 
grillrum; ty dit visste jag att de inte skulle våga sig 
efter. Jag hade bref till grillkungen, beställning på 
en fin middag, förstås, i hans eleganta våning. — Tio 
öre i drickspengar... Usch, hvad det går!

Sång nr 5.
(Melodi: »Uti en skog i Tyskland» etc.)

Man kan bli riker karl förr’n man ej det vet utaf,
För sjung opp, opp, opp! för sjung aj, aj, aj, aj, aj!
Ja, allt vid den här posten tycks riktigt gå i traf,
För sjung opp, för sjung opp, för sjung aj, aj, aj, aj, aj!
Och vi, som hela staden få gno ikring med fart,
Vi se allt hvad som händer och sker, det ä’ ju klart!

Och när man si så der kan förtälja hvad som händt,
Man skulle kanske duga till tidningsreferent.

Det lönar ej att fråga, ty svaret re’n jag hör:
Nej, inte referent, men kan hända — kolportör!

Nå, det ä’ inte värdt ju att hänga sej för det . . .
Postmästare i »Kongo'» jag blir — hvem håken vet?

(Talar.) Ja, jag kan bli litet af hvarje, jag, för 
jag ä’ sparsam, ska’ jag säga. Inte är jag goodtemp- 
lare, men inte goodpimplare heller — Nej, så der midt 
emellan! Protektionist ä’ jag, när jag vill sälja något 
... och frihandlare, när jag ska’ köpa något... se der 
min enkla trosbekännelse i den frågan. Men hvad jag 
inte länge kommer att bli, så ä’ det ungkarl! Ty hvad 
är väl allt godt i hela vida verlden mot sällheten att 
ha en liten gumma, om jag bara inte vore så obarm- 
hertigt blyg af mig! Lyckligtvis ä’ det skottår i år 
... så det kan ju hända, att någon liten tärna hjelper 

mig på trafven.
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Sång nr 6.
(Melodi: »Strömkarlen».)

Tjusande tärna,
Jag vill så gerna
Blifva din egen älskade skatti
Utom min syssla,
Skulle jag pyssla
Om lilla gumman dag liksom natt.
Fins någon, som en stadspost vill ha?
Säg bara till... af mej får ni ja!
Anna och Fia!
Skynda att fria,
Flickor, här ha ni mej !...

[Öppnar famnen mot publiken och står så med ut
bredda armar, under det ridån går ned.)
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