
Ote: ...rouvani! Hyvaa huomenta, kauniit neitoseni! Saanko kysya, minkatahden minua niin pelkaatte? Minkatahden pakenitte, minulle
jaahyvaiset sanomatta, kun viimein Tampereella olin? Saattaako Amalia mamseli olla niin kovasydaminen, ettei hanella ole ainoatakaan
ystavallista sanaa minulle antaa? Naiset eivat vastanneet tahan mitakaan. He tunsivat seisovansa loukatun voittajan edessa ja olevansa
hanen vallassaan. Fredrika yksinaan uskalsi nostaa silmansa ja katseli Nefnefia omituisella nenittelevaisyydella, jota taman uhkaavat
silmaykset eivat voineet kukistaa. Kah, majuri Nefnef, lausui han viimein, mina luulen, etta te olette kiukkuisen nakoinen. Oletteko meihin
vihastunut? Kohteliaisuuteeni olisi sopinut vastata kohteliaisuudella, sanoi Nefnef. Mutta naetteko, hyvat naiset, mina loysin teidat
kuitenkin. Koettakaa nyt tallakin kertaa paasta pakoon! Amalian vaaleat kasvot muuttuivat yhtakkia rohkeiksi ja ynseiksi. Han astui askelen
eteenpain ja sanoi: Te vihaatte meita, majuri Nefnef, te vainootte meita, te teette meidat vangiksenne. Olemmekohan me, heikot naiset,
ottaneet osaa sotaan? Jalo vihollinen osoittaisi kumminkin kunniaa sukupuolellemme. Nefnef nakyi vahan hammastyvan naista sanoista.
Han malttoi toki mielensa ja paastyansa hammastyksestaan sanoi han: Mitaan onnettomuutta taalla ei ole tapahtunut. Teidan omassa
vallassanne on, mitenka teita tastalahtien kohdellaan. Vai niin, lausui Fredrika, jos laulan majurille jonkun laulun, saan siis taas sokerileipaa
ja jos Amalia antaa majurin noukkia kukkia akkunastaan, suutelee majuri hanen kasiansa. Mutta nyt voin jutella, etta kaikki Amalian
kukkaruukut lyotiin rikki, kun majurin vaki poltti kotimme. Hyva majuri Nefnef, minkatahden ette itse ollut kanssa sytyttamassa? Ole vaiti,
sina nenittelija, keskeytti hanta Nefnef. Ja te, Amalia, muistakaa meidan molempien tilaa. Mina olen...
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