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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Den lilla flickan och apelsinträdet
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Picture 1 Det var en gång en liten flicka som bodde hos sin styvmor. Styvmodern gjorde den lilla 
flickans liv till ett elände. Hon behandlade henne väldigt illa och slog henne dag och natt.
En dag la styvmodern tre apelsiner på bordet. Den lilla flickan var hungrig, så hon åt en av dem. När 
styvmodern kom tillbaka såg hon att en apelsin saknades. Hon frågade den lilla flickan, “Vem har 
tagit en apelsin?” Den lilla flickan svarade, “jag gjorde det. Jag var hungrig, så jag åt den.” Då sa 
styvmoderna: “Varför går du inte till din mamma?”
Den lilla flickan började gråta. Hon grät och grät. Sedan tog hon ett apelsinfrö och gick till sin mam-
mas grav. Hon brast ut i tårar vid graven. Hon grät och grät. Hon grävde sedan en liten grop och 
la apelsinfröet i gropen. Hon pratade med sin mamma, och sa: “Mamma, min styvmor dödade mig 
nästan för en apelsins skull.
Den lilla flickan började sjunga:
“Lilla apelsinträd, gro, gro!
Lilla apelsinträd, gro, gro!
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, gro, gro!
Åh! åh! Det lilla apelsinträdet började gro. Den lilla flickan förundrades och hon fortsatte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, väx, väx!
Lilla apelsinträd, väx, väx!
Styvmor är inte mamma, hör du mig? 
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, väx, väx!
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Åh! åh! Det lilla apelsinträdet växte. Den lilla flickan förundrades och hon fortsatte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre!
Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre! 
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre!”

Åh! åh! Den lilla flickan såg det lilla apelsinträdet som växte sig högre. Den lilla flickan förundrades 
och hon fortsatte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, blomma, blomma!
Lilla apelsinträd, blomma, blomma!
Styvmor är inte mamma, hör du mig? 
Styvmor är inte pappa, hör du mig? 
Lilla apelsinträd, blomma, blomma!”
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Åh! åh! Den lilla flickan såg hur apelsinträdet blommade. Den lilla flickan förundrades och hon fort-
satte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, bär frukt, bär frukt!
Lilla apelsinträd, bär frukt, bär frukt!
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, bär frukt, bär frukt!”
Åh! åh! Den lilla flickan såg den orange frukten. Den lilla flickan förundrades och hon fortsatte att 
sjunga:
“Lilla apelsinträd, bli större, bli större!
Lilla apelsinträd, bli större, bli större!
Styvmor är inte mamma, hör du mig? 
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, bli större, bli större! “
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Åh! åh! Den lilla flickan såg apelsinträdet blir ännu större. Den lilla flickan förundrades 
och hon fortsatte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, mogna, mogna!
Lilla apelsinträd, mogna, mogna!
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, mogna, mogna!”
Åh! åh! Den lilla flickan såg apelsinerna mogna. Den lilla flickan förundrades och hon 
fortsatte att sjunga:
“Lilla apelsinträd, bli söt, bli söt!
Lilla apelsinträd, bli söt, bli söt!
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, bli söt, bli söt! “
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Då klättrade den lilla flickan upp i apelsinträdet. Hon plockade en apelsin för att se 
om den var söt. Hon tyckte att den var väldigt söt och hon åt flera av dem tills hennes 
mage var full.
Hon tog sen tio apelsiner, la dem i sin väska och tog dem tillbaka till sin styvmors hus 
och la dem på bordet.
Styvmodern frågade den lilla flickan: “Var har du varit hela tiden?” Den lilla flickan 
svarade: “Nåväl, du skulle döda mig för den enda apelsin som jag åt! Så, i stället för 
bara en apelsin, ger jag dig tio!”
Styvmodern åt en apelsin och tyckte att den var väldigt söt. Hon sa för sig själv: “Hur 
kan jag få fler apelsiner? Jag ska säga åt henne att ta åsnan och gå till marknaden. Un-
der tiden klättrar jag upp apelsinträdet...”
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Hon sa till den lilla flickan: “Ta åsnan, gå till marknaden och köp några varor till mig.”

Den lilla flickan tog åsnan och gick iväg. Men hon visste att hennes styvmor skulle 
klättra upp i apelsinträdet. Hon manade på åsnan så att han skulle springa fortare, sen 
köpte hon kvickt varorna och återvände hem ännu snabbare.
Styvmodern klättrade upp apelsinträdet. När den lilla flickan kom tillbaka till huset 
kunde hon inte hitta sin styvmor. Hon sprang till apelsinträdet. När hon kom fram såg 
hon sin styvmor i trädet. Hon satt där med öppna armar och åt apelsiner, som om de 
alla var till för henne.
Den lilla flickan sa: “Vad gör du i apelsinträdet? Du har orsakat mig så mycket lidan-
de och nu är du i mitt apelsinträd och äter mina apelsiner!”
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Hon började sjunga:
“Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre!
Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre! 
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, väx högre, väx högre!”
Åh, åh, det lilla apelsinträdet började växa och fortsatte att växa och växa och växa. 
När den lilla flickan såg att det lilla apelsinträdet nästan nådde upp till himlen, sa hon:
“Lilla apelsinträd, bryt upp, bryt upp!
Lilla apelsinträd, bryt upp, bryt upp!
Styvmor är inte mamma, hör du mig?
Styvmor är inte pappa, hör du mig?
Lilla apelsinträd, bryt upp, bryt upp!”

Det lilla apelsinträdet bröts mitt itu… KRASCH! Styvmodern föll ned, mitt i havet.
Hon kunde inte simma så hon drunknade i havet. Den lilla flickan hade hämnats på 
sin styvmor för allt elände som hon varit tvungen att uthärda.
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