
6. Desember 
 
– Hei gamle kjerring. Sa Prins Pål, men i det samme han hadde sagt det, husket han 
hva mamma Dronningen hadde sagt. Man kaller ikke kvinner for kjerringer! Han 
flyttet tyngden fra den ene foten til den andre og rettet litt på prinsekrona og begynte 
på nytt: – Hei du damen, kan jeg hjelpe deg med noe? 

-Jej ha mila enene mie, Sa den gamle kjerringa helt uforståelig. 

-Eh, har du mistet endene dine? Jeg har ikke sett noen, kanskje de er hos naboen. 
Svarte Prins Pål hjelpsomt. Men kjerringa bare ristet på hodet. 

-Ei, ei, mi e ennnnee. Fortsatte kjerringa like uforståelig. 

-Om vi skal bli venner? Det kan vi godt, prøvde Prins Pål seg, men kjerringa bare 
ristet på hodet og pekte inn i munnen sin med en lang krokete finger. Hun var sikkert 
døv tenkte han, så da fikk han prøve seg på tegnspråk, dette var ikke prins Påls 
sterkeste side men han var innmari god til å improvisere. Han ønsket å si at kjerringa 
kunne være med inn og få noe å spise, siden hun drev og pekte inn i gapet sitt. Pål 
kunne jo ikke tegnspråk, men hadde alltid hørt at med han var det mye armer og 
bein, så derfor tenkte han at han nok ville kunne snakke med dem også. Han veivet 
og fektet, og det han ikke visste var at han fortalte kjerringdamen at han egentlig var 
en forhekset elgku som skulle til Setra for å gjøre seg fet.  

Kjerringa begynte å gapskratte så hun datt overende og lagde snøugler i snøen med 
de krokete armene sine. Oi, dette var jommen ei gal kjerring tenkte Prins Pål. I det 
samme smalt kjøkkendøra åpen og Dronningen stormet ut. 

– Madam Mimmi! Ropte Dronningen: – Ligger du der i snøen, uff og uff, for en 
ulykke! 

Den gamle damen klarte å på et underlig vis å karre seg på føttene sine: I fallet 
hadde hun mistet den ene neverskoen sin, men nå kippet hun foten tilbake i den og 
lente seg tungt framover på stokken:  

– Ei, ei, e ge bja, smattet den gamle kjerringa uforståelig. 

-Har du mistet tennene dine? Å nei, å nei! Ropte dronningen. 

Pål kikket fra den ene damen til den andre. Innerst inne håpet han at Dronningen 
ikke ville bli så gammel som denne Madam Mimmi. På en annen side kjente han at 
han var uendelig glad i moren sin. Enda en gang hadde hun reddet han fra en pinlig 
situasjon. Dronningen så til å forstå alle mennesker - ja selv dem som nesten ikke 
kunne snakke!  

Pål stakk hendene dypt ned i lommene sine. Ai! Fingrene kom bort i noe skarpt, han 
fisket det halvveis opp. Ja, han hadde jo nesten glemt det han hadde funnet i snøen. 



Disse tennene. Han skottet bort på moren sin, tilbake på denne Madammen og la 
tennene pent tilbake i lomma.  

 

– Finneren er vinneren, det pleide skogvokteren alltid å si, og det tenkte Pål også 
gjaldt tenner. Hva han skulle med dem, var han jammen ikke sikker på, men noe 
skulle han nok finne på.  

– Dere får komme inn begge to, lokket Dronningen og åpnet døra inn til bakveien 
åpen. Rusket sønnen sin moderlig i prinsekronen og stakk en kakebit i hendene på 
Mimmi. Og i det samme døren gikk igjen bak dem, løp en sort katt over slottsparken.  

 



 


