En Västindisk dröm
Scen 7
Liana: Oj, jag somnade visst. Jag måste vara sjuk. Jag mår inte så bra. Var inte
Puck här alldeles nyss?
Håkan: Krabbis, mitt hjärtegull, var tog du vägen?
Liana: Plötsligt mår jag alldeles förträffligt! En prins har landat på min ö! Hallå
där, min prins.
Håkan: Va? Jag?
Liana: Ja, precis du! Min Prins! Kyss mig!
Håkan: Va? Vad äckligt! Jag vill bara pussa krabbis.
Liana: (får tag i krabban) Du menar att den här ynkliga lilla varelsen står i vägen
för vår eviga kärlek?
Håkan: Ge mig min blivande brud!
Liana: Aldrig i livet. Du ska ha ögon bara för mig. Jag tänker mosa den!
Oberlas och Puck in
Håkan: Neeeej!
Obelas: För sent! Hon har fått ögon för en simpel människovarelse! Gör nåt
Puck!
Puck sticker
Liana: Här har du din krossade kärlek.
Håkan: Min älskling. Mitt liv är förstört. Jag ska kasta mig i havet!
Liana: Nej, du ska leva ihop med mig! (försöker följa Håkan, men blir stoppad
av O)
Oberlas: Stopp min sköna. Du glömmer att du är gift med mig.
Liana: Dig? Du är noll värd för mig. Vänta på mig, min prins.
Oberlas: Lyssna på mig Liana. Förlåt mig för att jag varit misstänksam.
Puck in och trollar
Oberlas: Jag ska förändra mig, jag lovar!

Liana: Vad konstigt jag mår. Det känns som om jag vaknat ur en dröm.
Oberlas: Förlåt mig, det var mitt fel. Jag ville att du skulle se på mig som du
gjorde förut. Så jag bad Puck om lite hjälp.
Liana: Jaså, det gjorde du minsann.
Oberlas: Ja, förlåt mig. Puck, kan du följa efter den där idioten som var här
nyss, så att han inte kastar sig i havet? Du kanske kan väcka den här räkan till liv
också. Min älskade alvdrottning, jag ska inte vara sur mer.
Liana: Och det svär du på?
Oberlas: Ja.
Liana: Och jag får gå till Legolas utan att du blir tokig?
Oberlas: Vi kan bjuda in Legolas på en festmåltid ikväll om du vill. Men du ska
veta att du kan prata även med mig.
Liana: Det var fint att höra.
Oberlas: Jag får nog ta och lägga på ett kol om jag ska ordna med fest.
Liana: Jag hjälper till såklart.

