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Första Akten.

Theatem föreställer herr von Banns förmak, en stor, rikt
möblerad sal.

Första Scenen.

V. DANN, (kastande ett bref på sitt bord).

„Omöjligt, kan ej, går ej an"! Till slut
Skall man dock mer än menn'ska vara,
För att i längden härda ut
Med denna hjelplöst platta meniVskoskara.
Omöjligt i hvart bref, hvart svar man får,
Omöjligt hvart man kommer, hvart man går.
Jag rest kring verlden och jag fann ej
En lösen mer försliten än „jag kan ej";
Man nött på den i sekler, och ändå
Skall den väl än i sekler nötas på.

(med vekhet).

Jag kan ej ? kan ej — bittra, kalla,
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Förfrusna ord! jag mins hur stel er galla
På detta hjerta föll engång. Nåväl,
Jag har er hatat sen af all min själ.
För er skull flydde jag från hemmets stränder,
Min barndoms lugna dal;
Forlefde långa år i fjerran länder
Med minnen och med qval;
Fick kraft, fick vilja dock af mina strider,
Blef man, bröt hinder, grånade omsider
Och hemkom ändtligt pröfvad, trumpen, tvär,
Hälft menskohatare, helt miljonär.
Nu är jag här, har bott här länge redan,
Har önskningar, har medel, vill och kan;
Men pass! Allt samma bleka: går ej an,
Det spökar kring mig här i ny som nedan,

(Tar brefvet åter).

Han kan ej komma, skrifver han,
Han slutar just en tafla. Nå, än sedan?
Den kunde lemnas utan slut, minsann,
Och sved det, ville jag betala svedan.
En målare, en ung artist! —

Jag skickar vagn och hästar hela milen
Att hemta honom; kommer han? Jo visst!
Han slutar just en tafla: Amors list,
Och måste ändra rigtningen på pilen,
Han kan ej nu, med mera i den stilen.
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Man kan ej se förutan syn,
Ej väcka döda, ej på himlens fästen
Så stjernor, rycka andra ned ur skyn;
Det kan man icke, men för resten
Åt fanders med hvad man ej kan,
Med allt omöjligt, allt: det går ej an!
Man måste svälja is för att fördra det.

Andra Scenen.

v. DANN. JULIA.

JULIA.

Här är jag, onkel, hur vill onkel ha det?
Tvär eller rolig, osnäll eller snäll?

V. DANN.

Du skall bli målad här i dag, mamsell.
Ditt skick? Nå väl, hur du vill ta det-

JULIA.

Bli målad, skall jag målas?

V. DANN.

Ja minsann.
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JULIA.

Omöjligt, onkel, nej, det går ej an,
Jag kan ej

V. DANN, (stiger upp med häftighet och håller sig för öronen).

Kan ej! Jo du kan, kan målas,
Kan smörjas, svärtas, tjäras, ja, bestrålas
Med alla färger, som man finner till.

JULIA, (smekande).

Ja, snälla onkel, visst, om ni det vill.
Dock fruktar jag det kunde vara
För onkel sjelf ej utan fara
Att ha mig tjärad. —

V. DANN.

Hvad befalls?
Du hotar?

JULIA.

Nej, jag tänker bara
Om jag, som ej är varsam alls,
Kom i exstas och som en liten mara
Slog armarna så här kring onkels hals.

v. DANN.

Bort, stygga unge, du kan spara
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Ditt smek, tills jag får tid dermed,
Jag vill ej smekas nu, då jag är vred.

JULIA.

Vred? Nej, — hur kan? — Ack svara ofordröjligt,
På hvem? Hvarför?

v. DANN.

Du vet det bäst:
På hela verlden och på dig som mest,
För ert fördömda „kan ej" och „omöjligt".

JULIA.

Men, bästa onkel, medgaf icke jag
På stunden nyss att jag kan målas?

v. DANN.

Ja, sen du sagt omöjligt, slag på slag.

JULIA.

Jag medgaf ju, att jag kan tjäras, tvålas,
Hvad allt det hette, efter ert behag.

V. DANN, (stryker henne lätt på, kinden).

Väl, du kan allt, allt, allt, blott icke tålas.
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JULIA.

Men skall jag målas? Hvarför? säg mig det.

V. DANN.

Jag kunde svara: derför, rätt och slätt,
Att jag det vill —

JULIA.

Ja, men besinna,
Jag kan ha vilja mot, fast jag är qvinna.

v. DANN.

Just derför vill jag ge dig skäl.
(För henne framför en spegel)

Se på den bilden der, hvad ser du väl?
En liten häxa, vanskapt, vederstygglig?

JULIA.

Åh fy! En sårad flicka, stött, men hygglig.

V. DANN.

Må vara. Desto mera blott
Blir jag i mitt beslut orygglig.
Märk, med det lilla skönhetsmått,
Du rakt mot din förskyllan fått,
Skall snart du af en friarflock begäras;
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Och hvad blir då min lott?

JULIA.

Att ständigt med besök besväras.
Ha, nu förstår jag planen! Korrt,
Att hålla denna myggsvärm bort,
Skall utan nåd er arma Julia tjäras.

V. DANN.

Tyst, låt mig sluta, håll din näpna mund,
Om du kan vara allvarsam en stund.

(Rörd).

Mitt goda barn, du vet ej hur allena
Din stackars onkel lefvat all sin tid,
Hur ensam han måst kämpa ut sin strid,
Mot andras hårda hjertan sitt förstena.
Bland fremlingar i obekanta spår
Han vandrat från sin ungdoms första år,
Af ingen egen följd i lifvets skiften.
Först nu, nu, när jag nalkas griften
Jag fått ■—• •—■

JULIA, (omfamnande konom med innerlighet).

— en vän, som ej ifrån er går,
En egen, som kan läsa skriften,
Som i ert klara öga står
Och talar med så tydlig mening
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Om en ovansklig inre vår,
Om huru vekt ert hjerta slår,
I trots af all predikan om förstening.

V. DANN.

En vän, en egen! Ja, en vän,
Den vet jag att i dig jag ständigt finner,
En egen ock, så länge än

Min broders blod i dina ådror rinner;
Men märk, en vän, en egen, snart ej qvar,
Der onkel åldras ensam och förtegen,
Nej, svärmande i verlden, Gud vet hvar,
Med en än bättre vän, en mera egen.

JULIA.

Hvem, jag? Det sker ej, nej, vid Gud, det kan

V. DANN.

Hör opp med ditt fördömda kan ej, flicka!

JULIA.

Vill onkel tvinga mig att ta en man?

Y. DANN.

Nej, men det sker likväl till punkt och pricka
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Julia.

Det kan ej. Rår jag ej om min person?

v. DANN.

Vasserra ja, tills du fått blicka
I ögat på en man af ton,
En ung löjtnant, en grefve, en baron,
Som har för dig ett hjerta, och en ficka
Precis som gjord för min miljon.
En sådan kommer snart, som efterskrifven,
Och, barn, hur går det då?
Jo, då får onkel sitta öfvergifven
Och endast minnas, i sin vrå,
Att han en egen haft kring sig också.
Just derför skyndar jag att fånga
En lägenhet (de bjuda sig ej många
I denna bygd, så gömd, så vild)
Att få dig målad, för att en gång skild
Från dig se saknans stunder mindre långa,
Då jag får se och äga helst din bild.

JULIA

Min onkel, ack, hur kan jag vedergälla
Er godhet?

(Vill fatta hans hand).
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V. DANN, (döljande sin rörelse).

Bort, jag vill ej nu bli störd!

JULIA.

Ni rörs ren af att blott er föreställa,
Att jag kan bli ifrån er förd.

V. DANN.

Hvad prat! Hvem säger dig att jag är rörd?

JULIA.

Det hörs ju på er stämma, onkel snälla.

V. DANN.

Vid himlen har jag då kring verlden rest,
Och hårdnat under kamp mot nöd och smärta,
Mött oron öfverallt, men lugnet glest,
För att bli rörd af att en snärta

Kan möjligtvis* bli ryckt ifrån mitt hjerta?
Min stämma, att den ljuder litet hest
Och darrar litet, kommer allt af åren:
Sjelf fågeln piper klart ju blott om våren
Det ges en sjukdom, barn, för menskans röst,
En oundviklig, kalla den till höst.
Se der förklaringen, bort med all annan!
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Tredje Scenen.

v. DANN. JULIA. EN SLÄTMÅLARE.

(Målaren, med burk och penslar, klädd i ett skinn-förkläde öfversmordt med
färger, stannar bugande vid dörren).

JULIA, (för sig).

O Gud, min buse målarn, det är han!
Men hvad har onkel fått i pannan?

(Högt).

Ogörligt, onkel, nej, det går ej au!

MÅLAEEN.

Omöjligt, nådig herre, nej, jag kan
Ej stryka två hvarf med den ena kannan,
Det här är qvar blott

V. DANN, (häftigt uppbragt till målarn).

Ur min åsyn, man!
Fördömde „kan ej", bort, fördröj ej tiden,
Gå ned till gamle Trygg, han gör liqviden.

MÅLAEEN.

Får jag då ej arbeta mer?

V. DANN.

Jo, men hos mig ej längre. Packa er!
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MÅLAEEN.

Ack, nådig herre, aldrig har jag velat
Förtorna er, förlåt mig nu, jag ber,
Hvad jag af oförställd har felat.
Fördrif mig ej ifrån er gård,
I staden är man jemnt i knipor.
Jag har så många i min vård,
Mor sjuk och barn en rad som orgelpipor.

JULIA.

Ack goda, goda onkel, var ej hård!

V. DANN.

Kan ej, ogör ■— omöjligt om hvartannat,
Och idel nej, nej, nej! Det är förbannadt.

JULIA.

Hur är det rimligt att ni vredgas än?
Ni skrämt tillräckligt ren, kom nu med trösten
Och gör den stackars mannen glad igen.
Ni kan ju krossa folk med blotta rösten,
Lägg några mjuka goda ord i den,
Låt den bli litet hes, låt den få hösten.

V. DANN, (lugnare).

Man kan ej se förutan syn,
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Ej väcka, döda, ej på himlens fästen
Så stjernor, rycka andra ned ur skyn,
Det kan man icke, men för resten ■—

JULIA.

Kan man ha hjerta under västen
Och låta bli att rynka ögonbryn.

V. DANN.

Välan, mitt barn, tack för protesten.
(Till målaren).

Min vän, kom ej med ert: jag kan ej, mer.
(Räcker honom några guldstycken).

Se här! min vagn far snart till staden,
Beställ ut färg, så kan ni, som ni ser.

MÅLAREN.

För mycket!
v. DANS.

Öfverskottet tillhör er.

MÅLAREN.

Allt detta guld?
JULIA.

Det går nog åt för raden.
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MÅLAEEN.

Hur kan jag tacka nog? —

V. DANN.

Se så, gå ner
Och stryk hvad ni har öfrigt af er röra.
Sen ni det gjort, så kom igen
Hit upp till mig att efterhöra.
Jag har ett mellanarbet än,
Som lämpar sig för er att göra.

(Målaren går).

Fjerde Scenen.

v. DANN. JULIA.

JULIA.

Men, onkel, skall jag målas af den der?
Hvad har ni fått er nu i sinnet?
Jag kunde ju knappt stanna honom när,
Jag har en fasa ren för blotta skinnet.

V. DANN, (skrattande).

Du galna fjolla, hvem begär
Att för en smörjburk du skall sitta här?
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JULIA.

Ja, kan han måla mig ur minnet,
Så tusen gånger gerna då,
Han kan då få förtjenst för sina små.

V. DANN.

Hvad prat! En herrlig bild vill du mig lemna
På detta sätt till hugnad, när du far.

JULIA.

Hur skall jag ana till, hvad ni kan ämna?
Det bästa, onkel, är att jag blir qvar
Och spelar sjelf min bild i alla dar. —

V. DANN.

Och får, om du blir tjärad, strax dig hämna.
Men allvar, flicka, jag har hört
Att lyckan nyss har till vår grannstad fört
En verklig målare.

JULIA, (intresserade).

Ack, är det möjligt?

V. DANN.

Ja, det är möjligt, likså sannt och visst,
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Som att det är förgjordt, fördömdt, för löjligt
Med dina möjligheter först och sist.

JULIA.

Men bästa onkel, verkligt en artist?

v. DANN.

Just en artist och en berömd tillika.

JULIA.

Hit skulle komma en med sådant gry!
Det kan jag aldrig tro.

V. DANN.

Det gör mig lika

JULIA.

Man kan — — hur? utan nål ej sy?
Hur säger onkel? — ej på himlens fästen
Så stjernor, rycka döda ned ur sky — ■—

V. DANN, (förifrad).

Men man kan komma till en stad, en by,
En gård, ett torp, till verldens alla nästen
Berömd och oberömd, med penseln, lästen,
Med allt. Men vill du gäcka mig? Åh fy!
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JULIA.

Förlåt mig, onkel, saken är så ny,
Så oerhörd. ■—■ En konstnär här på orten!
Från hvilket håll i verlden kommer han?
Från Rom, Paris, kanske från höga porten?
En Turk till målare, ja, det går an.
Man kunde sitta för en sådan man.

V. DA NN.

Mamselln är skämtsam —

JULIA, (lifligf).

Nej, förklara
Er närmare. Hur skall jag det förstå,
Att någon kan en konstnär vara,
Och vara här i denna gömda vrå?
En konstnär, onkel, trifves bara
Bland idealer, lita ni derpå.
Han vill beundra, njuta, tjusas, fara
Till länder blott, der konstens tempel stå,

Han vill — —

V. DANN.

Nej, hvilken eld!

JULIA, (för sig).

Jag arma fjolla.
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Hvad jag var näi-a att förråda mig.

v. DA NN.

Hann Stockholm under din pensionstid vålla
Så varm artistbeundran, säg, hos dig?
Har någon artig konstnär bigtat sig?

JULIA, (stött och förlägen).

Min Gud, behöfver man väl kunna trolla,
För att ur tusen böcker fatta opp
En konstnärs önskningar, hans mål, hans hopp,
Det lif, som spänner i hans själ dess strängar?

v. DANN.

Förträffligt, allt det der är sannt

Och genom sjelfva stilens många slängar
Tillika ganska grannt.
Ett enda synes dig dock obekant,
Det enda, du, att han behöfver pengar —

JULIA, (med en suck).

Ack,, pengar!
V. DANN.

Pengar, pengar, kära du!
Af dem har målarn, som vi satt i fråga,
Behof, som alla andra,, till sin plåga.
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Han kommit till sin hemort nu
Från Sverge, der han bildat sin förmåga —

JULIA, (lifligt).

Hur, onkel? Hvem? Hvad heter han?

V. DANN, (utan afbrott).

Men der han, ung ännu, har svårt att våga
En täflan med så mången äldre man,
Som vill ha pengar och som måla kan.

JULIA.

Men är det då ej möjligt att få veta
Hans namn? (Fö,- sig.) Ack, det är Axel, ingen ann!

v. DANN.

Han heter Axel, — Axel — nej minsann
Jag mins hans tillnamn, nå, det kan förtreta.

JULIA.

Frank
V. DANN.

Frank, så hette han, just så,

Det fägnar mig, du tycks ju honom känna.
Då allt omkringgår var det kanske denna
Som lärde dig att en artist förstå.
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JULIA, (korrt).

Hur så?
V. DANN.

Blott säg mig hurdan är han, flicka?

JULIA, (i sin förra stämning).

Jag kan försäkra er, en man af ton,
Fast ingen löjtnant, grefve och baron,
Som har för mig ett hjerta, och en ficka
Precis som gjord för er miljon;
Han lärde rita blott i vår pension. -

Ja, ja, min onkel må visst blicka
Så mycket onkel vill på min person.

v. DANN.

Du är förstämd, jag tänkte skicka
Och tvinga honom hit ännu i dag;
Men det är bäst att vänta, märker jag.

JULIA.

För min skull inte; gör som er behagar,
Jag står till tjenst i dag och alla dagar;
Men onkel är så afvig nu, så tvär.

v. DANN.

Visst icke; det är du som afvig är.
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JULIA, (för sig).

Hur tanke tanke i mitt hufvud jagar!
O himmel, Axel, Axel är då här!

v. DANN.

Säg öppet om det vill accomodera
Princessan att bli målad nu?

JULIA.

Af hjertat gerna, jag har sagt det ju,
Allenast onkel icke vill studera
Så misstänksamt min minsta min alltjemt.

V. DANN.

Du yrar, vet du ej att tåla skämt?

JULIA.

Ja, blott deri ej ligger något mera.
Ni gaf mig ögon, som så när mig skrämt.

v. DANN.

Hvem, jag? Bekänn det, att på allt du hittar

JULIA.

Ja, onkel är förskräcklig, när ni tittar.
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V. DANN.

Du sett i syne nu, det är bestämdt.

JULIA.

Det syns en misstro hos er då, som smittar.

v. DANN.

Åh tyst! Jag rymmer minan rätt ock slätt,
Jag tar min tillflykt till mitt kabinett
Och skrifver några ord, med lätthet funna,
Som torde få herr „Kan ej" till att kunna.
Han måste komma. —

(Går in i sitt kabinett och läser till dörren).

Femte Scenen.

JULIA, (ensam).

JULIA.

O, så är mitt sätt!
Jag kunnat dock den goda gubben unna
Att se på mig. Hvad var för ondt i det?
Jag vore färdig att af ledsnad gråta.

(Niger utanför den slutna dörren och säger helt
sakta för sig med sammanknäppta händer).

Min goda, goda onkel måst förlåta!
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(Lägger handen på sitt hjerta).

Jag hade här en liten hemlighet,
Som jag på intet vilkor ville låta

Min onkel se, deraf kom min förtret;
Men jag blir genast god, som onkel vet.

(Går bort från dörren åter).

Men hvarför skulle han mig just betrakta
Den stund, jag hade svårast att mig vakta,
I öfverraskningens minut minsann,
Då pulsen bultade, då kinden brann,
Då tusen tankar flögo kring i pannan,
I hjertat sorg och glädje om hvarannan?
Ja, sorg i all min fröjd!
Ty att få råkas åter, hvilken höjd
Af glädje, och ändå hvad smärta,
Att han skall nödgas, detta stolta hjerta,
Blott för en lumpen penning offra opp
Sitt mål, sin varma längtan och sitt hopp.
Han tänkte få besöka konstens länder.
Hur sade han? Först efter år af flit
När jag ifrån Italien återvänder,
Då vill jag hamna vid vår hembygds stränders,]
Då vill jag komma dit, ua un ibo ,mt

Der du mig väntar älskande, ocmHttjogen4,

Ack, denna sällhet var iföif dig (#rmoglen<, nåd I
Min arma Axel! iSejjuiW 'faså^dsfaiåm&i dioi
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Begär ej glans och lagrar, men begär
Blott porträttera hop en liten summa,
För att kanske om några år,
Med modet brutet och med viljan sår,
Få fara ut i skygd af dessa dumma,
Små, runda tolkar, dem en verld förstår
Så ytterst artigt, fast de äro stumma.
Men hvad, om jag till onkel går,

Bekänner allt och säger: ack, försumma
Ej nu att göra hvad ni kan förmå
För Axels lycka; den är min också.
Ni är så rik, för hvem vill ni väl spara?
Gif honom medel att kring verlden fara!
Jag skulle icke fåfängt be, o nej!
Det vet jag visst, men Axel vill det ej.
Han har förbjudit mig att nämna
Ett ord om vår förlofning. Han vill lemna
Sin konstnärsbana, har han bedt mig tro,
Förr än han vill af någons gunst bero.
Jag tror det ock; de voro inga tomma
Föl-flugna ord, hans ord. Nej, alltförväl
Jag lärt mig känna ren hans stolta själ.
Och nu, och nu så skall han komma
Och såsom förr i Sverge måla mig.
Skall han väl tycka, att hon liknar sig,
Och icke vissnat ren, hans blomma?
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Ett år förflutit sen jag gick
I min pension och sen vi skildes.

(Ser sig i spegeln).

Bestämdt har jag sen dess fått mera skick.
Men då var ögat som en liten vildes,
Nu har den mulnat ren min blick;
Dock nej, det var ju blott en tår, som spilldes.

(Dörren röres).

Oh, den som helst en stund här vara fick
Allena!

Sjette Scenen.

V. DANN (inträder med ett bref i handen). JULIA.

V. DANN.

Nu, låt se om det slår klick.
Nu tror jag han skall komma, snabb som ilen,
Den gunstig herrn höll på med Amors list,
Så skref han nyss, nu tror jag fullt och visst
Han låter guden sjelf få sköta pilen.
Han satt som fjettrad vid paletten sist,
Nu skall han sprängas lös,

(Skakar brefvet).

se här är kilen.
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JULIA.

Men, bästa onkel, han är dock artist.
Man måste fara varsamt med en sådan.

v. DANN.

Åh, du kan vara ganska trygg för vådan.
Den kil, jag brukar, är ett löfte blott
Att köpa taflan, som han målat sednast,
Om färdig eller ej, allt lika godt.

JULIA.

Och så tror onkel, att han gör sig brådt?

v. DANN.

Jag låft betala hvad som helst, allenast
Han ej vill söla, utan kommer genast.

JULIA.

Jag fruktar, onkel valt det sämsta sätt
Att skynda på hans ankomst.

V. DANN.

Hvarför det?
Skall ej ett sådant anbud honom locka?
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JULIA.

Han kommer föga om han tror er pocka.

v. DANN.

Hur pocka? Han förstår ju lätt,
Att gubben offrar på en nyck, min docka.

JULIA.

Men aldrig säljer han sig åt er klocka.

V. DANN.

Tyst då, för tusan, engång! Jag är mätt
På alla dessa upptåg, svårigheter,
Omöjligheter med och utan vett,
Allt hvad er legion af inkast heter.
Han måste komma. Gud ske lof, jag har
Här i min närhet en, som mig ej plågar
Med motstånd, skrupler, inpass, galna svar,
En man, min bästa skatt sen fordna dar,
Som följt mig, följer mig, hvarhelst jag tågar,
Ej ställer is emot mig, när jag lågar,
Och hejdar med ett nej livart steg jag tar.

(Ringer).

Gif akt, min Julia, du skall se en karl,
Som vill, som kan, som hugger i, som vågar
Och som förstår att svara, som jag frågar.

(Gamle Trygg inträder och stannar aktningsfullt vid dörren),
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Sjunde Scenen.

v. DANN. JULIA. TKYGG.

V. DANN.

Du måste åter in till staden, Trygg!

TRYGG.

Skall ske.
V. DANN.

Om den ej kroknat ren, din rygg.

TRYGG.

Allt annat!
V. DANN.

Tag min vagn för andra gången.

TRYGG.

Den fick ett fel i ons på tistelstången.

JULIA, (skälmskt).

Förträffligt!
V. DANN, (harmset).

Så, på tvären här också!

TRYGG.

Men det är lika allt, det går ändå.
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V. DANN, (förnöjdt till Julia).

Du hör! (Tia Trygg). Låt bota vagnen då på stunden.

TRYGG.

Vår smed har rymt till krogen ren, den hunden.

JULIA.

Aha!
V. DANN.

Fördömdt!
TRYGG.

Men smedjan, den står qvar;
Jag har skött slägga förr i mina dar.

V. DANN, (till Julia).

Gif akt! (Tui Trygg). Får du din vagn som du vill ha
den,

Så spänn i blinken för och far till staden.

TRYGG.

Med samma par som sist?

v. DANN.

Ja, orka de?

TRYGG.

Om två ej orka, hene, tar jag tre.
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V. DANN, (till Julia).

Hvad menar do? (Tiit 7^). Tag, om du vill fast fyra,
Blott det går fort.

TRYGG.

Blir något att bestyra.

v. DANN.

Ja, du skall skaffa målarn hit.

JULIA, (i det hon fixerar Trygg, för sig).

Han skrufvar läppen, ha, det var en bit,
Som tycktes smaka gubben smått af syra.

TRYGG.

Skall karln i vagnen, straxt jag kommer dit?

V. DANN.

Ja det förstås; minuterna ä' dyra.

TRYGG.

Då får jag bruka all min flit,
Ty junkern gaf mig ren en artig hyra
För det jag var en smula envis sist.

JULIA, (förnöjdt).

Märk, bästa onkel, märk, han är artist,
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Han kommer när kan vill, men ej på dagen.

V. DANN.

Men kan skall komma nu, ock det är visst.
Jag vore annars på min Trygg bedragen.

TRYGG.

Får jag, ifall kan tredskas, ta'n i kragen?

JULIA.

For Guds skull, onkel! Nej.

Y. DANN, (med stor belåtenhet till Julia).

Bekänn blott nu,
Den der gör inga svårigketer, du.

(Till Trygg, i det han räcker honom brefvet).

Se kär, gif detta fram! Om han ej jäfvar
Allt hvad i verlden nämns reson,
Kan fröken vara lugn för hans person,
Och du få slippa bruka dina näfvar.
Men nu är konsten den att vara snar.
Hur länge kan det räcka, fönn du ställer
I ordning allt och far
Ock är tillbaka åter? Kanske par,
Tre, fyra timmar, kur?
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TRYGG.

Å, stickor heller!
Det går väl af med en, ifall det gäller.

V. DANN.

Men passa på att du ej kör omkull.

TRYGG.

Jag får väl akta mig för vagnens skull.

Y. DANN, (till Julia, med belåtenhet).

Förstår du hvad en man, som denne, väger?

JULIA.

Ja, gudbevars, jag ser att onkel äger
I honom en, som säger ja till allt.

V. DANN.

Och är i stånd att göra som han säger.
(v. Dann och Julia närma sig förscenen under samtalet, och Trygg blir

qvar vid fonddörren, så att han icke hör dem).

JULIA.

Kanhända till och med, om ni befallt
Omöjligheter?
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Y. DANN.

Tror du honom vara
Nog galn att lofva allt?

JULIA.

Ja, fresta bara,
Bjud det befängdaste!

V. DANN.

Så får jag nej.

JULIA.

Vill onkel hålla vad? Ni får det ej.

V. DANN.

Du skall få lära känna karln i blinken.
Trygg! (Båda närma sig honom åter).

TRYGG.

Hene!
v. DANN.

Du har märkt strax bortom byn
Så stiger vägen rakt mot himlens bryn.

TRYGG.

Ja väl.
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V. DANN.

Så snart du hunnit högsta brinken.
Så tar du middagssolen ned ur skyn.

TRYGG.

Jag må försöka på, på Guds försyn.

JULIA, (klappande, händerna).

Gudomligt! Präktigt!
V. DANN.

Han begrep ej vinken.

JULIA, (skälmskt till Trygg).

Ack, Trygg, ni vet hur mon jag är om hyn;
Tänk dertor nu bland skyarna deroppe
På mig en smula, tag mig i ert hägn
Och hemta mig en liten flaska regn!
Jag sätter värde på hvarenda droppe,
Ty vattnet här är så förskräckligt hårdt.

TRYGG, (förtrytsamt).

En flaska regn? Att ta den med blir svårt,
Den kunde gå i kras ock släcka solen.

V. DANN.

Aha! min fröken, knäpp på den fiolen!
Han kan ge svar på fråga, som du ser.
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TRYGG, (till v. Vann).

Jag är ej van att säga nej åt er.
Tål också skämt af er, men ej af alla.

V. DANN, (ironiskt till Julia).

Har fröken något mera att befalla?

JULIA, (vänligt).

Ja, att ej Trygg får vara ledsen mer.

TRYGG.

Tack for den rösten! Trygg är hastigt slagen:
Godt ord af er, och allt är godt igen.

JULIA, (gladt och vänligt).

Men kvem bad onkel skryta kela dagen
Med er fullkoinligket, min vän?
Ock kvem bad er, livad som var värre än,
Be att få fatta en artist i kragen.

V. DANN, (till Trygg).

Se så, gå ställ din vagn i skick, var flink.

TRYGG.

Allt skall bli färdigt, kerre, i en blink. (Går).
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Åttonde Scenen.

y. DANN. JULIA.

JULIA, (för sig).

0 Gud, nu far den gamle björnen
Med uppdrag, sådant onkel nyss det gaf.
Det blir bestämdt spektakel af.
Ack, konstens väg är full af törnen.
Skall Axel kommenderas som en slaf?
Hvad är att göras?

Y. DANN.

Barn, du tänker
Helt visst på målarn nu ock din kostym?

JULIA, (allt ännu för sig).

Han kommer aldrig om man kränker
Hans kederskänsla.

V. DANN.

Din barett med plym,
Hvad tror du, fäst med en rubin, som blänker?

JULIA.

Han är för stolt dertill.
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V. DANN.

Om sen du stänker
En rad af stora perlor kring din hals?

JULIA, (uppvaknande).

Hvad säger bästa onkel, kvad befalls?

Y. DANN.

Kors, hvad uppmärksamhet åt mig du skänker,
Jag tror, min själ, att du ej hört mig alls.

JULIA.

Förlåt, jag kar så mycket att besinna.

V. DANN.

Det tror jag nog, det är ej svårt att finna.
Men livad?

JULIA.

Jag glömde — nu är väl för sent
Att ge åt Trygg ett uppdrag som jag ment.

V. DANN.

Att kemta någonting från skyn kankända?

JULIA,

Nej, blott från staden.



38

V. DANN.

Det blir ganska lätt
När kan bin- färdig, skall jag konom sända
Hit upp till dig, så kan du gifva det.
Det gäller visst din toilett.
Låt konom endast snart få återvända,
Sjelf går jag nu ock ställer allt på rätt.

nrionde Scenen.

JULIA, (ensam).

JULIA.

Det kjelper ej, jag måste gå emellan,
Om Axel någonsin skall komma kit.
Min Gud, att skicka Trygg som kärold dit
Med pock ock trug, nej, väne såg man sällan.
Men kvad bör göras? Vänta, några ord
Med blyerts blott, — jag säger icke rader,
Jag tecknar dem i kast vid detta bord —

De skola verka mer än myriader
Af onkels, jag är viss derom.
(Sätter sig, tar ett blad ur sin plånbok, skrifver och förseglar hastigt en

liten biljett, den hon visar i sin hand, i det hon uppstiger från bordet).

Se här! det blef ej långt; allenast
Halfannan rad: ~Kom, blif ej ledsen, kom,
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Och, goda Axel, kom för min skull genast!"
Ja, han skall komma, jag är viss på det.
O att jag finge honom lika lätt
Att bjuda till att onkels tycke vinna!
Ett ord af mig sen till, det hjelpte ock.
Ack, onkels barm är ej af sten ock stock,
Han skulle göra allt, det kan jag finna,
Ock Axel slippa längta, tråna, brinna
Ock se från öde trakter bort mot dem,
Der lagern gror, der konsten kar sitt kem,
Fast ej lians lilla arma älskarinna.
Hvad om jag skrefve? Dock jag kan ej kinna.
Der finns så mycket att ge akt uppå
I onkels lynne, om man önskar få
Ett insteg i hans varma hjerta. — Inga
Omständigheter får man göra då,
Man måste kalla alla hinder ringa,
Man måste hoppas allt och allt förmå,
Stå färdig när som helst att sönderslå
Sin panna mot livar mur, att den betvinga,
Omöjligheten sjelf till lydnad bringa,
Som envåldsherre genom verlden gå.
Befalla, kämpa, trotsa, icke tinga;
Kort sagdt, af lagar hylla endast två:
Att aldrig bli en slaf af några öden
Och förr, än säga kan ej, tåla döden. (Kon paus).
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Om Axel visste att bete sig så!
Väl kunde han med lätthet dertill öfvas,
Om tiden endast medgaf att jag skref.
Han har i lynnet allt som kan behöfvas
För en despot. ■— Dock Trygg må bli mitt bref.
Åt honom vill jag blott i uppdrag gifva,
Att noga onkels sinnelag beskrifva
Och bedja Axel vara på sin vakt,
Och villigt efter gubbens sätt sig lämpa.

(Besinnar sig)

O, du min vishet! livad du fint ger akt!
Just detta vore att med all min makt
Få Axels stolthet väckt att börja kämpa
Och göra tvärt emot hvad man har sagt.
På detta sätt just skulle han bli bragt
Till lust att hyckla all slags brist och krämpa
Och gnälla onkel ond rätt efter takt.
Nej, annorlunda skall det göras.
Tyst, det är Trygg, det är hans steg, som höras.
Min plan är färdig. Axel, nu
Skall du få se, att du kan föras,
Ja, som en liten docka, bästa du.
Förlåt, men onkels hjerta måste röras,
Och det är blott ditt väl, som afses ju,

(Dörren röres).

Men först skall Trygg bli mjuk.
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Tionde Scenen.

JULIA. IKYGG, (inkommande något häftigt).

TRYGG.
Nu, fröken!

JULIA, (låtsande förtrytelse).
Hu!

Är det väl menskligt, att man så skall störas?
Om ni vill skrämma mig på detta sätt,
Så klagar jag för onkel, vet ni det?

TRYGG, (förundrad).

Jag skrämt?
JULIA.

Just ni.
TRYGG.

Hur har jag kunnat skrämma?

JULIA, (något obeslutsamt först, men snart med mycken bestämdhet.)

Jo, med er grymma kast ock med er stämma.

TRYGG.

Att hasta hör just ej min ålder till.

JULIA.

Nå, med er uppsyn då, om ni så vill.
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TRYGG, (förargad).

Den kar ni sett kvarenda dag här hemma.

JULIA.

Se så, nu gaser det igen, ert blod,
Men jag förlåter, jag, om ni förlåter.
Det är så klent ibland mitt tålamod,
Men blir ni god igen om jag blir god?

TRYGG, (för sig).

En evig skiftning fram och åter,
Och gamle Trygg får lof att skifta med.
Hon har en engels makt, fast hon är led.

JULIA, (för sig).

Man måste skrufva pipan tills den låter.
Ni mumlar bara. Ja, visst är ni vred?
Ni vill kanhända, att jag gråter

(Högt).

Och tigger er om fred?

TRYGG.

För Guds skull, fröken, skynda! Tiden lider
Var viss att gamle Trygg gör allt för er.

JULIA.

Se, den försäkran slutar våra strider.
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Här är ett bref, som ni åt målarn ger.
Är det för tungt?

TRYGG.

Gud signe er, ni ler.

JULIA.

Mins, att ni lemnar det i målarns händer,
Ej visar det för kunder och för fränder,
För onkel och hvar menska, som ni ser.

TRYGG.

Beköfs ej varning. — Hvad skall göras mer?

JULIA.

Ack, gamle Trygg, när ni tillbaka vänder
Och har er reskamrat på tumanhand,
Så stäng då ej er tunga bakom tand
Och var ej trumpen, som ni brukar vara.

TRYGG.

Om han vill fråga något, skall jag svara.

JULIA.

Ja, men ni måste göra mer, ett grand,
Ni får på edra ord ej spara.
Ni måste, som af egen drift, förklara
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För honom hvad han har att akta på,
Ifall han vill er herres ynnest vinna.
Gif honom vinkar om att eftersinna
Hvad vinst han kunde hafva af att få
En miljonär till gynnare. —

TRYGG.

Rätt så!

JULIA.

Men blanda mig ej in, ty jag är qvinna.
Säg honom hur han bör till väga gå:
Se ödmjuk ut, från början allt till slutet,
Och klaga, klaga, klaga oafbrutet.

TRYGG.

Det bär till fanders.

JULIA.

Tyst, och hör mig då!
Ni måste låta honom tydligt märka,
Att tårar mest uppå er herre verka;
Att onkel gerna ställer hårdt mot hårdt,
Men hjelper den, som finner allting svårt;
Att intet gör hans lijerta mera böjligt
Än orden: kan ej, går ej an, omöjligt.
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Bed honom derför blott se ömklig ut
Och sucka: kan ej, kan ej, livar minut.

TRYGG.

Det blir spektakel af ■—
JULIA.

Se der! Jag finner
Att ni är ledsen än, jag märker grannt
Att gammal harm inom er brinner

TRYGG.

Mitt gråa hufvud vill jag ge i pant —

JULIA.

På hvad? På att af er jag intet vinner? —

TRYGG.

På att hvad fröken menar ej är sannt.

JULIA.

Men hvarför vägra då att hjelpa?

TRYGG.

Det blef ej hjelpa, fröken, det blef stjelpa.
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JULIA.

Att göra som jag ber?

TRYGG.

Ja, kommer han
På detta sätt, blir målarn körd på porten;
Han tål ej någon ynkrygg, herr von Dann.

JULIA.

Jag önskar målarn drefs från hela orten.

TRYGG.

Så, är det så bevändt, då går det an.

JULIA.

Jag kar alls ingen lust att målas,
Kanske, som man mig hotar, tjäras, tvålas,
Gud vet allt hvad, en främling till behag.

TRYGG.

Han skall bli tvålad sjelf, försäkrar jag.

JULIA.

Är det då afgjordt, kan jag derpå lita?
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TRYGG.

Var säker. Trygg förstår sig ej på krita,
Hvad kan har lofvat, löser han kontant.

JULIA.

Farväl då, gamle kund, ni är galant.

Elfte Scenen.

JULIA, (ensam).

JULIA.

Det är som om jag vore i pensionen:
Allt samma skälmen i hemmet än!
Jag talte aldrig rätt ens der den tonen,
Och sjunger här likväl den om igen.
Fy. jag är stygg, men för mitt hjertas vän.
O, Axel, om jag hoppades dig råka
Så glad, så modig nu, som förr du var,
Då skulle jag visst ej mitt hufvud bråka
Med konster från min korta klädnings dar;
Men då fanns glädje, nu är sorg blott qvar!
Jag måste frukta, att ditt mod är brutet,
Då konstens land du mot vår öken bytt;
Jag måste frukta, att för det beslutet
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Ditt sköna hopp om glans och lycka flytt.
Jag velat lifva opp din kraft på nytt.
Ja, den skall vakna, när man vill dig böja
Och vågar ödmjukhet dig föreslå;
Mot fruktad kränkning skall din själ sig höja,
Och hög och ädel skall bland oss du stå,
Och onkel tjusas när han ser dig så.
Och jag skall än få se ditt öga ljunga
Af harm, af trots, af stolthet, fritt och klart,
Och höra dessa ord ifrån din tunga,
Som få af hvarje puls i hjertat fart.
O, det blir himmelskt! Dyre, kom, kom snart!



49

Andra Akten.
Samma rum som i förra Akten.

Första Scenen.

JULIA. FKANK.

(Frank sitter vid ett bord i öfre ändan af salen och håller på attspika duk
på ramen, till det blifvande porträttet. Julia står nära till och ser på).

JULIA.

Du var förstämd helt visst, när nyss du kom,
Låt bli att neka det, bekänn det bara.

FRANK.

Tyst, Julia, tala icke mer derom.

JULIA.

Hur vill jag annars väl förklara
Den kalla obekanta blick du gaf
Till svar på min?

FRANK.

Den vet jag ej utaf.
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Kall kunde den ej gerna vara
Då bjertat brann —

JULIA.

Jo pytt!

FRANK.

Jo ganska sant,

Kankända bar den sken af obekant,
Den måste så ju för den platta skara,
Som omgaf oss på kvarje kant.

JULIA.

Derute ja, men sen derinne
I farstun? Har det fallit ur ditt minne
Hur onkel gick tillbaka litet grand
För att om vagn ock kastar ordinera?
Då stodo vi vid öfre trappans rand
Ett tjog sekunder visst, om icke flera,
På tumankand.

FRANK.

Ock om vi stått der tio tjog, kvad mera?

JULIA.

Det torde kanske föga intressera,
Kankända skall du till ock med bli stött,
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Du vet dock sjelf, bur kyligt den blef mött,
Den varma kyss, jag då till välkomst skänkte.

FRANK.

Visst möjligt, när hvar stund jag tänkte
Om kan vändt om ock såg oss kyssas — kan,
Den gamle, grå toppridarn, kerr von Dann.

JULIA.

Min Gud! Hur kallar du min onkel?

FRANK.

Vådan
Tar jag på mig, var lugn i kvarje fall.
Toppridare, så kallar jag en sådan,
Som fordrar att man krypa skall
För konom eller hans miljon i lådan.

JULIA.

Har onkel fordrat detta?

FRANK.

Han väl ej,
Men hvad som är detsamma, hans lakej.
Det skedde visst på principalns inrådan.

(Kort paus).
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Men nu, min Julia, är man honom qvitt,
Nu höra vi hans steg i trappan redan,
I fall han kommer —

JULIA.

Nå, än sedan?

FRANK.

Nu få vi kyssas fritt.
(Ställer bort ramen och stiger upp).

JULIA, (afvisande).

Du har ditt arbete, var god och sitt!

FRANK, (stött).

Så, har du hunnit lära dig den tonen
Af söta onkel ren och af miljonen?
Men jag, jag lyder pipan ej —

(Omfamnar och vill kyssa henne).

JULIA, (skjutande honom tillbaka).

Nej pass!
Jag tycker ej om kyssar å la glace.

FRANK.

Men, Julia, säg hur vill jag väl förklara
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En sådan ändring, kan den verklig vara?
En kyss?

JULIA.

Nej, nu är jag i min tur kall,
Fast ej som du det var i alla fall.

FRANK, (förtrytsam t).

Ha, for jag för att nå en fröjd som denna
Till detta vargaland, en svag minut,
Med äfventyr att surna här till slut!
Jag var förgjord, det måste jag bekänna.

JULIA.

En vacker början! Surna vid en hand,
Som en gång var hos dig så högt i tycket,
Och kalla detta land ett vargaland,
Ditt eget hemland! Nej, det är för mycket.
Vill du ej surna, väl, så sätt dig ned,
Arbeta, måla, lemna mig i fred.
Du skall få ämnen nog, blott du mig lyder.
Se så, palett i hand, att börja med!
Begynn, herr målare, gör först etyder.
Här har du strax en flicka, som är vred.
Jag blir modell.

FRANK, (försjunken i sig sjelf).

Farväl då, fröjd och lycka
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I denna länge, länge drömda hamn!
Farväl mitt glada hopp, att här få trycka
Min största skatt på jorden i min famn!
Min sällhet var en skuggbild blott, ett namn,

JULIA, (bevekligt).

Men, Axel, Axel!
FRANK.

Ingen man af heder
Vill bli behandlad så. Det är nog af.
Jag är ej den, som tål att tryckas neder
Och minst af den, som jag mitt hjerta gaf.
Jag är en konstnär jag ock ingen slaf.

JULIA^
Men Axel, kör mig då I

FRANK.

Man djerfs begära,Att jag skall dyrka den, som pengar har
Man ber mig klaga, tigga; pass! nej sväraDet tänker jag åt judar en och hvar.Jag packar mina penslar hop och far.

JULIA, (fattande hans händer).
Min goda, goda Axel, men besinna,
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Att skrämma så din Julia! Att du kan!
Jag är ju ej artist, ej målarinna,
Ger du modeller, bjud dem åt en ann.
Hvad gagnar mig att se en vredgad man?

FRANK.

Att neka mig en kyss!

JULIA, (sträckande sin mund mot hans).

Se här, tag tvänne.

FRANK, (dragande sitt hufvud tillbaka).

Ej nu, en annan gång.

JULIA.
Nå lika godt.

Låt mig få stryka rynkan ur ditt änue,

Ett år har hunnit fly, sen jag det fått.

FRANK.

Tyst, jag hör steg!

JULIA, (lyssnande).

Nej, det var vinden blott.

FRANK.

Så vill du verkligt än min Julia vara?
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JULIA.

Hvems då i vida verlden om ej din?

FRANK.

JNa Val. (Omfamnar henne).

JULIA.

Tyst, onkel hörs.

FRANK.

Å, ingen fara!
Det drog i trappan blott; nu är du min.

JULIA, (kysser honom lätt på pannan och sliter sig lös).

Släpp, dyre älskade, han kommer in!

Andra Scenen.

y. DANN. FRANK. JULIA.

V. DANN.

En vacker dag!
FRANK.

För mycket sol, min hene.
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V. DANN.

Just solen, tycker jag, ger den behag.

FRANK.

Ursäkta mig, så tycker icke jag.

Y. DANN.

Den sortens smak förstår jag ej, dess värre!

FRANK.

En sal, som denna, tål ej mycken dag.

V. DANN.

Rätt ledsamt, att den ej är er i lag;
De andra rummen äro alla smärre.

FRANK.

Då tar jag detta stora helst ändå.

V. DANN.

Der träffar ni min smak. Mig tycks, i små
Bli alla tankar små, liksom betryckta

FRANK.

Så framt de icke födas ren förryckta,
Då svälla de i alla fall.
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V. DANN.

Får gå.
FRANK.

Men dagern här är afskyvärd.

v. DANN.

Hur så?

FRANK.

Man målar icke gerna i en lykta.

JULIA, (tyst till Frank),

Men, Axel, vill du tvinga mig att flykta?
Bemöt den goda gubben ej så kort.

FRANK, (tyst fåll Julia).

Bemötande mot anspråk, sort Tnot sort,

Y. DANN.

Hvad mått och steg st^- 0

tt .- , ~ v då att taga?
Hur önskar ni? r M

På något- .vankad g&r det an

ifr" ,ätt «** M«* m förßyag*'

maa kunde ~-

FRANK.

Kunde? Jo, man kan
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Allt hvad man vill. (För sig). Tror han jag tänker
klaga.

Y. DANN.

Det kallar jag att tala som en man
Man kan om blott man vill, det tror jag äfven.

FRANK, (tyst till Julia).

Hör hur han gör sig till den gamla räfven.

JULIA, (tyst till Frank).

I kimlens namn var köflig, kan är sann! (För sig).

Jag är olycklig, var f»-
-v«- «« jag vann?

Här har jag tyget, som jag ställde väfven.

V. DÅNN.

Godt mod vid rodret har god hamn för stäfven
Men nu, om nu jag \dsste, hur man bäst
Bör ställa till. Befall blott! Hela huset
Står till er tjenst.

JRANK.

Nå v'"l e^ täcke, fäst
För hvarje fönster, tempererar i^186*''
Det kan min herre minnas till Mnua?*"

V. DANN.
Gå, Julia, genast du ock skaffa täcken. '
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FRANK.

Behöfs ej. Jag blir hemtam snart som gäst,
Jag vill gå sjelf och välja dem på fläcken.

V. DANN, (tyst till Julia).

Blir det ej karl af den, så rider necken.

FRANK.

Han finns dernere ju er ynkerygg.
Han som mig körde hit?

Y. DANN.

Hvem, gamle Trygg?

FRANK.

Han spelar gerna adjutant åt värden,
Han för mig till värdinnan —

JULIA, (tyst till Frank).

Du är stygg.

FRANK.

Jag känner gunstig herrn, sen sista färden.
(Går).
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Tredje Scenen.

v. DANN. JULIA.

V. DANN.

Förunderligt! Jag är som skygg
För denna arma yngling, jag den rike
I verlden har jag aldrig sett hans like,
Så stolt, så fri, så öppen, så bestämd.

JULIA, (för sig).

Nå, Gud ske lof, så slipper jag bli skrämd
För hvad jag ställde till.

V. DANN.

Ett kungarike
Skall säkert icke räkna många slike.
Mig har han fångat strax med första blick.

JULIA.

Men, bästa onkel, litet mera skick,
Det kunde dock ej skada, vill man tycka:
Han är för spotsk, som främmande ännu.

v. DANN.

För spotsk? Kantänka! Ja, han vill ej smycka
Sitt språk med fraser, söt och honungsljuf.
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För spotsk? Min fröken, ja, så menar du.
Jag vet, den som hos er vill göra lycka
Skall gå på tå, som om han gick med krycka,
Skall buga, smila, tala som ur bok.

JULIA, (för sig).

Ack, vise onkel, hvad du tror på tok!

v. DANN.

Men annat är att hufvudet förrycka
På snärtor och få bifall af en klok.

JULIA.

Min bästa onkel!
V. DANN.

Hvad behagas?

JULIA.

Jag tror att ni bedömt oss skeft ändå.

V. DANN.

Det vore kärt, dock tviflar jag derpå.

JULIA.

Det är en lott, som ständigt var de svagas,
Att hållas af de starkare för små,
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Små, andligt fadda, skapta blott att jagas
Af deras nycker, ej att dem förstå.
O det är qvinnans öde, men det dagas
Engång, det törs man spå.
Föröfrigt äro vi just som vi tagas,
Eländiga, om man vill ha oss så,
Bedrägliga, ifall man vill bedragas;
Men trogna, sanna, hjertliga också.

v. DANN,

Nej, kvilken lära!
JULIA.

Vill ni den försmå?
Förlåt mig onkel, läran är vår sagas.

V. DANN.

Jag tycker om dig, barn, håll ut, får gå.

JULIA.

Jag undrar föga dock, när jag betänker
Hur litet onkel har fått göra rön,
Att ni gör qvinnan orätt, att ni skänker
Så ringa aktning åt vårt arma kön.
Blott kärlek vinner kärlek, som sin lön;
Ni har ej älskat. — Men förlåt, jag kränker
Ert hjerta blott.
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Y. DANN.

Far fort! Det är min bön.

JULIA.

Ni sått ert guld ock skördat svek ock ränker.
Men hvad, i himlens namn? En droppe blänker
I onkels öga? O, hvad den är skön!

V. DANN.

Hvad nu? Ett litet solstygn blott, ej annat.
Du kikar då på allt, det är förbannadt.

JULIA.

Må vara då, ett solstygn ur er själ,
Som smälter litet is, jag ser det väl. (vekt).

Ack, onkel, hvad har ni ej måst försaka
Af lifvets sanna lycka, hvilket schakt
Af verklig sällhet bröt ni? Se tillbaka
På dessa år, som ni tillryggalagt!
Hvad blef er vinst, den glädje ni fick smaka?
Jo, guldets glans och rikedomens makt,
Bekymmersamma lika att bevaka
Som att förvärfva, har ni ofta sagt.
Men aldrig har en qvinkg hand sig lagt
Rätt mjukt i er, — ni har ej ägt en maka,
Ni lefvat, njutit, lidit blott för er.
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V. DANN.

Låt bli att titta, flicka, tala mer.

JULIA.

Jag frågar hvem på vida jorderingen
Er mött med värma, utan svek?
Jo, en, här hemma en, ett barn i lek,
En fågelunge, som nyss lyftat vingen,
Som fladdrar kring er och med skämt och smek
Än retar er till harm, än gör er vek.

V. DANN.

Vek! Det är osannt. Vek? Det gör mig ingen,
Men är du ensam, du? Än Trygg?

JULIA.

En ek,
En knotig ek, ett exemplar af tingen.
Och, om ni vill, vår hushållsfru, fru Bingen,
En skrumpen varelse, en vidbränd stek
På verldens glöd af mödor och bekymmer.
Att ni ej lärt er af oss två

Värdera qvinnan, kan man lätt förstå
Men jag försäkrar, att det skymmer
För edra ögon nu ändå.



V. DANN.

Och om det skymde, hör jag dock. Håll på!

JULIA.

Jag sagt ren kvad jag kar att säga,
Mer än jag bordt, kanske;
Jag vet, att mina ord ej mycket väga,
Men sanna äro de.
Jag märkt så nu, som härförinnan
Hur ringa aktning onkel bär för qvinnan,
Ock derför — —

V. DANN.

Har du velat ge
En liten läxa åt din onkel arma,
Som ägt två ögon att ert värde se
Och dock ej lärt att älska, endast larma
Om er, om allt på jordens rund.

JULIA.

Ack, misstyck ej!
V. DANN.

Nej, tack af hjertats grund
For dina ord, de öppna, varma.
Du är mig dubbelt kär i denna stund.
Hur vill jag fordra, att ditt öga,
Som sett af lifvet än så föga,

66
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Skall genomskåda detta hårda skal,
Som är ett gammalt hjertas stela yta?
Men, vet du, skulle kälften af de qval,
Som bott derinom, engång flyta
I dina ådror, sågs om några dar
Ej ens ett skal af dig, min flicka, qvar.

JULIA.

Hvad, onkel? Har ert kjerta klappat
Af andra qval, än öfver likars nöd?
Hvad? Har ni spelt det spel om lif ock död,
Som kallas kärlek?

v. DANN.

Jag kar spelt ock tappat

JULIA.

Ock lefver dock!

V. DANN.

Om denna matta glöd
Som trettiårig aska fått begrafva,
Om denna gnista under stelnad lafva
Bör kallas lif.

JULIA.

O, tala icke så.
Nu vet jag hvarifrån den värma stammar,
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Som ständigt röjs hos er, ja, stundom flammar,
Som ofta, ofta smälter er som vax.

v. DANN.

Om du ser spöken, flicka, går jag strax.

JULIA.

Men, goda onkel, hvarför neka
Till dessa känslor, eldiga och veka,
Som väckas dock så lätt uti er barm;
Än skapa sällhet vidtomkring, än leka
Som barn bland oss i fröjd, i harm;
Som aldrig skada någon, endast vålla,
Att man blir varm tillbaka, att man kan
Så innerligt, så hjertligt af er hålla?

V. DANN.

Nu tyst! Du talar som en liten fjolla.
Jag får ej äga känslor, jag, en man;
Mig får ej någon makt förtrolla.

JULIA.

Men onkel tåras ofta som en ann.

V. DANN.

Man har ett värde dock att upprätthålla.
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Man är en karakter, en stel, välan,
En menskohatare, men ingen nolla.

JULIA.

Men onkel tåras ofta dock.

Y. DANN.

Se der!
Der är du med ditt tåras åter,
Du vet dock, att en man jag är,
En man kan mulna blott, en qvinna gråter,

JULIA.

Men onkel likaså, om ni förlåter.

V. DANN.

Du är oslipplig, unge, säg mig när
Du sett en verklig tår uti mitt öga,
En tår, som fallit ned? Det tror jag föga.
Min blick kan synas skum emellanåt,
Den skyms af töcken då, men ej af gråt,
Af töcken, som helt lätt deröfver simma.

JULIA.

Ack, huru ofta såg jag ej den våt,
Så våt, min onkel, att den tycktes glimma
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Du toka, så gör äfven minsta dimma,
När solen kastar litet sken ditåt.
Men hör mig nu, om du kan spara,
En half minut, ditt sladder, att jag får
En smula tid att mig försvara.
Ett gammalt hjerta, huru stelt det slår,
Har vår nångång, fast ej den varma, klara,
Den mäktar dock utur den is, som år
Inom oss hopat, lösa, ej en tår,
Nej töcken, barn, en liten dimma bara.
Hvem styr den dimmans vägar sen, hvem rår
Derför att den vill helst i ögat vara?
Men Ögat mulnar, sjukas då — har vår.
Se så är saken.

JULIA.

Onkel sluta
Ej än, säg, när ni är så himmelskt god,
Hur var den qvinna skapt, som hade mod,
Att se er kärlek och att den förskjuta?

V. DANN.

Jag var en fattig yngling, och jag stod
I verlden ensam, utan stöd att luta
Min blomning mot. Jag blommade likväl,
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Ty eld och kärlek bodde i min själ,
Och kärlek, flicka, gafs mig fullt tillbaka.

JULIA.

Hur blef då ej den älskade er maka?

v. DANN.

Jag sagt dig ju, att jag var fattig, jag.

JULIA.

Och hon, den arma, var tillräckligt svag
Att ej för er ett lumpet guld försaka?

V. DANN.

Ej hon, men den, som skref för henne lag.
Vi drömde blott om fröjd och lycka båda,
Men unga drömma de, de gamla råda.
Kort sagdt, hon gafs som offer åt en man,
Som, förrn jag fick en aning om min våda,
Med börd och skatter hennes fader vann.

JULIA.

Och ni?
V. DANN,

Jag?
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JULIA.

Blef?

V. DANN.

Blef, sen mitt lif förbrann,
Den torra mumie du nu kan skåda.

JULIA.

Nej, onkel, ljug ej så, det går ej an.

Y. DANN, (upprörd).

Håll! Ur hvad djup i afgrunden, på jorden,
Fick du i dagen de fördömda orden:
Det går ej an? Just nu, i denna stund
Hur kommo de, min Julia, i din mund?
Ja, det var de, som släckte min förhoppning,
Som bröto ned min lycka i dess knoppning,
Som jagade mig sjelf kring verldens rund.
För dem och „kan ej" kar jag gått i grund.

JULIA.

I grund? O, att ni talar så! Jag frågar:
Är den en mumie, kvars inre lågar
Af lif, som ert?

V. DANN.

Mitt barn, du tycker så,
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För det jag skälfver för ett ord, som plågar,
Lif? Om du sett mig lefva, sett mig då,
När hopp och kärlek bodde än härinne!
Ännu, sen många lustrer gjort sitt tä,g, —

Jag blygs att nämna det, — kan minsta minne
Från dessa tider bryta upp en våg
Ur vinterisen i mitt frusna sinne,
Som när jag nyss den unge målarn såg.

JULIA.

Såg honom? Onkel, säg, förtälj, förklara —

V. DANN.

Det var en blick, ett menskoöga bara,
Jag såg, men detta öga, denna blick,
Dess färg, dess djupa glans, dess hela skick,
Såg jag i vida verlden blott hos tvänne,
Hos honom, honom, flicka, och — hos henne.

Fjerde Scenen.

v. DANN. JULIA. FRU BINGEN.

FRU BINGEN, (häftigt inträdande).

I himlens namn, kom hjelp mig, herr von Dann!
Kom hjelp mig att mot målarn strida!
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Han kommer, båda komma, Trygg ock kan;
Han fått den gamla dåren på sin sida.

V. DANN.

Var kort, min fru, så kort ni kan!

FRU BINGEN.

Visst kan det smärta en, visst kan det svida
Uti ens kjerta, att en okänd man

V. DANN.

Tyst, gnäll ej så! Er röst är svår att lida.
Säg lugnt hvad saken gäller.

FRU RINGEN.

Så minsann!
Jo, målarn kan grasserar efter täcken.

V. DANN.

Hå! är det derifrån den kommer skräcken?
Gif konom dem, så slippen I kvarann.

FRU BINGEN.

Omöjligt, kerre, nej, det måste nekas.
Att känga dem för fönstren ut att blekas,
Ack nej, det kan man ej, det går ej an.
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V. DANN, (utom sig).

Ni är den värsta mara, någon fann.
Fort ur min åsyn med ert tjut och gnissel
Förgjorda öronrasp och ögongissel!
Jag kan ej tåla

JULIA, (trädande emellan med lyftadl finger).

Kan ej?

V. DANN, (slående sig öfverraskad för pannan).

Jag, en man!
Men jag vill visa, att jag kan fördraga.

(Går till fru Bingen, med synbar kamp mot sin hetta).

Min fru, min goda fru, vill ni ej taga

En liten hvila? Sätt er, lugna er.
Det gäller ju ett lappri, som ni ser.

(Tyst till Julia).

Hvad menar du, säg, hör jag till de svaga?

JULIAj (tyst till v. Dann).

Ack, bästa onkel, blott ni kunde laga,
Att ej er styrka såg så tillgjord ut.

Y. DANN.

Tyst! Du kan reta mig, du ock, till slut
Se efter än!
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(Till fru Bingen, som satt sig, men vill stiga upp igen när han nalkas).

Min bästa fru, sitt stilla!
Ni nämnde täcken nyss, var det ej så?
De kunna blekas, kunna fara illa?

FRU BINGEN.

Jag sköter ej ert hus för att förspilla
Hvad i min ringa vård jag kunnat få.

v. DANN.

Ja, tack! Jag tackar er, jag måste gilla
Er omsorg så i detta, som i allt.

(Tyst till Julia).

Hvad syns, fördrar jag nu?

JULIA, (tyst tillbaka).

Det är en villa,
Ni krusar bara, och ert krus är kallt.

V. DANN, (skakande på hufvudet och gående tillbaka till fru Bingen,
efter en kort paus, lugnare).

Fru Bingen, vi bli båda gamla,
Och ålderdomen har just ej behag.

FRU BINGEN.

Man kan ej
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V. DANN, (uppbrusande äter).

Hur?

FRU BINGEN.

Förhindra sig att samla
År efter år, dag efter dag,
Så länge man är till.

V. DANN, (lugnare).

Det medger jag.
Det kan man ej, men eljest kan man mycket,
Långt mer än ni och mången annan tror.

FRU BINGEN.

Att kunna tåla är dock hufvudstycket.

V. DANN, (för sig).

Det der var bra. Så sade ock min mor.

FRU BINGEN.

Isynnerhet, kerr Dann, när man beror.

V. DANN.

Beror?
FRU BINGEN.

Ja, såsom jag och många andra,
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Som haft vår bättre tid och sett den vandra,
Vi lefva sen på nåd.

V. DANN, (rörd).

Min bästa fru,
Gör mig ej sorg, vi missförstått hvarandra.
Ni lefver här på ingens nåder nu.
Att jag blef ond här nyss, det må ni klandra;
Men hur min vrede är, det vet ni ju.
Mitt hårda språk, det ber jag er förgäta,
Det är gudnås som lynnet är.

Ni vet, att ålderdomen gör mig tvär,
Förarglig ofta, knarrig, snar att träta.
Dock vet jag att ert värde mäta,
Vet hur omistlig ni är här,
Hur det stod till i gården er förutan.

JULIA, (tyst till v. Dann).

Nu ljudar åter rätta ton i lutan.

V. DANN, (tyst till Julia).

Tig, unge, jag kom af mig, glömde rakt
Att visa hur jag har mitt sinne späkt.

FRU BINGEN.

Ack, goda hen von Dann, kanske att rutan
Gör solen mindre skarp.



V. DANN.

Hur menar ni?

FRU BINGEN.

Jag menar: om jag ger kvad de begära?

v. DANN.

Hvad! Täcken?
FRU BINGEN.

Ja, det måste väl så bli.

Y. DANN.

Det fägnar mig, det gör ni rätt uti.

FRU BINGEN.

Jag är så lätt förstämd, jag kar fått bära
Så mången bitter sorg.

v. DANN.

Som gått förbi,
Jag koppas det?

FRU BINGEN.

Ja, himlen vare ära!
Dock undrar jag, att jag så häftig var
Emot den unge målarn, fast så nära
Jag såg hans båda ögon.
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V. DANN.

Hur?

FRU BINGEN.

Ett par,
Hvars likar jag ej sett sen unga dar,
Då jag dem såg hos engeln här, er kära.

v. DANN.

Ni mins dem, fast ni knappt dem såg, förrän
Ni måste flytta från vår ort igen
Och fick först, sen de slocknat, återvända.

FRU BINGEN.

Hvem glömmer dem, som engång såg dem täuda?

v. DANN.

Och målarn? Hennes ögon likna hans?

FRU BINGEN.

I allt, gestalt, blick, trolskhet, färg och glans,
Det är som om han ärft dem, så de blända.

JULIA, (till v. Dann).

Men om han vore hennes son, kanhända?

V. DANN.

Nej, nej, hans namn är icke hennes mans.
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Femte Scenen.

DE FÖRRE. FRANK. TRYGG, (med några tScken).

FRANK.

Det var ett sökande förutan ända
Att finna nycklarna. Se här vårt fynd!
Gå nu och städa efter oss, fru Bingen.

FRU BINGEN.

O jemmer, de ha hittat nyckelringen!

V. DANN, (leende till fru B.).

Nu är er rätta pröfvotid begynd.

FRU BINGEN.

Men hvem kan väl bli ond på honom? Ingen,
(1 det hon går ut).

Med bästa sidentäcket är dock synd.

Sjette Scenen.

DE FÖRRE, (utom fru Bingen).

FRANK, (blickande efter den utgående).

Hon var ju mensklig nu, den gamla maran,
Derute höll hon ett förfärligt larm.
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V. DANN.

Ursäkta, herre, endast faran
För hennes täcken gjorde henne vann.

FRANK.

Varm? Kalla det ej värma, som var harm.

v. DANN.

Man måste tåla något af de gamla.

FRANK.

Rätt gerna, blott de nöjas med att samla
En hop miljoner stilla och i fred
Och låta bli att pocka, gnata, skramla
Och vända hela verlden upp och ned.

v. DANN.

Det sista, herre, är de ungas sed.
Att tala öppet klär, men ej att svamla,

JULIA, (tyst till Frank).

Det slutas aldrig väl, om han blir vred.

FRANK, (utan att akta på Julia, häftigt till v. Dann).

Att svamla? Hur? Hvad menar ni dermed?
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V. DANN, (med hetta).

Jag menar jag. (Hejdar sig). Nej, låt oss vänner vara,

Ni är för god att fråga, jag att svara.
Räck mig er hand.

FRANK.

Får gå, här är den, tag.

V. DANN.

Jag råkar snart i ifver.

FRANK.

Också jag.

JULIA, (för sig).

Nå himlen vare tack, den slöts då striden.

V. DANN, (tyst till Julia).

Det blir en sann artist af den med tiden.
(Till Frank).

Miii unga vän, jag tror vi lätt fått krig.

FRANK.

Jag tror det ock; det feltes ganska föga.

V. DANN.

Jag brusar upp mot dem, som stöta mig.
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FRANK.

Och jag mot dem, som vilja spela höga.

JULIA, (förstulet till Frank).

För min skull, Axel, hejda dig.

V. DANN.

Ert språk förstår jag ej; stor sak! Ert öga,
Det är en tolk, som talar till min själ,
Och gör att jag ej allt så noga väger.

FRANK.

Om så är fallet, har jag skäl
Att vara nöjd att detta arf jag äger.

v. DANN.

Ett arf? Hur sade ni? Af mor, af far?

FRANK.

Min bästa herr von Dann, det har
Så liten vigt för er att detta höra.
Min blicks legend hvad kan väl den er röra?
Jag kom att nämna den ett arf, det var
Emedan förr jag hörde folk så göra
Här i mitt hem, i mina barndoms dar.
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V. DANN.
Jag häpnar,

FRANK.

Nu till arbets! Det skall lätta.
(Till Trygg).

Se så, min gamle kund, vak upp, var snar,
Se efter att ni får er tross till rätta
För tre af fönstren, detta, detta, detta;
Tag täcket!

TRYGG.

Hur skall jag det fästadt få?

FRANK, (visande på bordet).

Der kar ni kammare ock nubb, låt gå!

TRYGG.

Man kan ej spika genom täcket keller.

FRANK.

Vill ni stå här och pruta, när det gäller?

TRYGG.

Åhå!
V. DANN.

Man kan ej? Fy du! Spika på!
(Trygg fäster upp täckena).
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FRANK.

Vid detta fönster skall staffliet stå.
(Flyttar staffliet på sin plats och ställer upp ramen).

Ock kär, min Jul—■, (rättar sig) min fröken, ställer
Jag stol för er, sitt ned!

V. DANN, (tyst till Julia).

Den der är skapt att tämja små mamseller.

JULIA, (för sig).

Blott kan ej ville tämja gubbar med.

FRANK, (till Julia, som satt sig, i det han fattar sitt kolstift och ställer
sig framför sin tafla).

Se så, tag nu en min, som när ni glades
I djupa hjertat och till hälften ler.

V. DANN.

Hen Frank kan jag få vara här tillstädes
Och se uppå? Säg öppet ut, jag ber.

FRANK.

Den talar ständigt öppet, som ej rädes;
Blif qvar, tag plats, i fall det roar er.

(Till Julia).

Ej bitåt! Se åt sidan litet mer.
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V. DANN.

Ursäkta att jag frågar än. Är drägten
Som den bör vara? Hon är hvardagsklädd,
Kanske för mycket enkelt, är jag rädd?

FRANK.

Skall fröken presenteras utom slägten,
Kanske på hofvet?

v. DANN.

Skämta ej, min vän,
Min Julias drägt, er smak bestämmer den.
För min del ser jag helst om hon får vara
Så enkel, som hon rörs kring min person,
Ty blott för mig, mig gamle, målas hon.

FRANK.

Det gör mig nöje, och jag kan förklara
Att ni i detta tycke träffat ton.

Y. DANN.

En hufvudsak är likhet, likhet bara.
Nås den, så vill jag ej på summor spara.

FRANK.

Herr Dann, ni tänker nu på er miljon;
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Men vet och hör det utan alla fraser,
Jag har mitt gifna pris och tar ej gracer.

V. DANN, (för sig).

Man kommer då ej ur en fläck med den.

JULIA, (till v. Dann).

Håll ut, min onkel, tröttna icke än.

FRANK.

Min fröken, passa på, gör ej grimacer!
(till Trygg).

Och ni, ni har ju slutat, gå er väg!
Hvem bjuder er stå qvar och gapa?

v. DANN.

Gå, Trygg! Är något otaldt än, så säg.

TRYGG.

Nej, herre.
FRANK.

Marsch! Rör föttren, gamla apa.
(Trygg knyter handen och går brummande ut).
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Sjunde Scenen.

DE FÖRRE, (utom Trygg).

V. DANN.

Min unge vän, om ni har tålamod,
Så låt mig tala fritt, det är min vana.
Jag känner er ej närmre, men kan ana,
Att ni med all talang dock ej är rik.

FRANK, (leende.)

Nej, kerre, jag är fattig, mängden lik.

v. DANN.

Och det finns törnen på artistens bana.

FRANK, (med en blick på Julia).

Men också rosor, blott man vet att spana,

v. DANN.

Jag tänkte, sen jag nu är en relik,
En skugga blott af hvad jag var tillförne,
Och måste vänta, hvarje dag, mitt slut,
Få rödja undan för en vän ett törne,
Få skapa någon liten fröjd förut.
Jag äger skatter, mer än jag behöfver,
Kan slösa en miljon, och dock ha öfver,
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Hvad gör jag väl med detta öfverflöd?
I lifvet föga, mindre än som död.
Jag har hört noga åt på alla kanter,
Men har ej slägtingar, ej ens förvandter
Att lemna mina rikedomar åt;
Jo, en ändå, det lilla stycket,

(Pekande på Julia)

Som här ni ser, knappt värd en enda plåt.
Hon skall få allt;, och det är dock för mycket.
Ni finner nu hvarför jag nyss er gaf
Den vink, det anbud, som ni böjde af.

FRANK.

Ett är mig dunkelt dock; jag kan ej finna
Hvad jag har gjort för att er ynnest vinna.

v. DANN.

Visst ingenting, men allt förklarar sig
I dessa ord: ni intresserar mig.

FRANK.

Det är långt annat än jag djerfts förmoda.
Men har ni mer än nog för er person,
Så bjud åt någon annan af ert goda,
För min del var jag ständigt af den tron,
Att ingen inan får vara nådehjon.
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JULIA, (för sig).

O min beräkning! Ack den hårda pannan!

V. DANN, (tyst till Julia).

Blir han ej målare, blir ingen annan.

JULIA, (tyst till v. Dann).

Min goda onkel, gör ännu försök!

V. DANN, (tyst till Julia).

Må ske engång, men det går upp i rök.
(Till Frank)

Ni är artist, jag vet att ni som andra

FRANK, (afbrytande).

Nej, fröken, hvilken min! Säg, skär ni lök?

V. DANN.

Jag menar, unge vän, att ni tänkt vandra
I konstens sköna spår Europa kring;
Men utan medel gör man ingenting.

FRANK, (visande sitt kolstift).

Här är mitt medel.
V. DANN.

Bra, rätt bra, men verlden
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Tar penningar för allt, kan ni förstå.
Ren sjelfva resan, herre, blotta färden,
Vagn, hästar, allt blir dyrt, var viss derpå.

FRANK.

Har man ej råd att åka, kan man gå.

v. DANN.

Välan, ni går. Men vet ni hvad det kräfves
För tålamod att gå, hur svår och lång
Ni måste finna vägen mångengång',
Hur värst af allt att tiden går förgäfves?
Men låt oss anta, att ni nått ert mål.
Ni tänker dröja der, ni vill studera.
Godt, men ni är ej gjord af jern och stål,
Ni vill ha husrum, kläder, mat, med mera.
Det kostar; ni är utan mynt; säg kan
Ni tänka på att dröja qvar der längre?

FRANK.

Jo, jag kan svälta, herre, det går an;
Man spänner endast bältet litet trängre.

JULIA, (tyst till v. Dann).

Han är artist.



93

V. DANN, (tyst till Julia).

Långt mer, han är en man,

FRANK.

Vill fröken hvila litet, så välan.

V. DANN.

Ni afslår då mitt anbud, ni föraktar
Min ringa tjenst?

FRANK.

Jag nämnde mina skäl.
Jag får ej motta den, men jag betraktar
Mig som er godhets gäldenär likväl.
Och nu att henita färg! Ett kort farväl!

(Går).

o
Åttonde Scenen.

v. DANN. JULIA.

V. DANN, (betraktande teckningen).

I sanning, ja, en likhet, det är gifvet.

JULIA.

Ack, onkel, jag är ledsen, jag vill dö.
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V. DANN.

Hvad nu? Derute finner du en sjö,
Gå, kasta dig i den, så slipps ju lifvet.

JULIA.

Ja, skämta! Jag är allvarsam.

v. DANN.

Hvad grubblar fröken på? Säg fram!

JULIA.

Jo, på herr Frank, och på hur öfverdrifvet
Han bär sig åt mot er i allt.

v. DANN.

Den saken, flicka, kan du ta helt kallt.

JULIA.

Jag vet, att han är fattig, ja, jag känner
Hur djupt bekymren på hans sinne tärt.
Han är så ensam, har ej slägt och vänner,
Han söker inga, aktar det ej värdt.

v. DANN.

Då liknar han ju mig, det är mig kärt.
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JULIA.

Men hvarför vill han ej bespara
Sig alla sorger, säg mig det,
Då onkel bjuder hjelp?

v. DANN.

Jo, jag kan svara:
Det sker af stolthet, och han handlar rätt.

JULIA.

Och sen hans ton mot er, hans hela sätt —

v. DANN.

Det kunde något höfligare vara.

JULIA.

Ack, onkel, tröttna ej ändå, var huld,
Var vänlig allt ännu, följ blott ert hjerta.
Ni är så ömsint, ni är god som guld.

V. DANN, (täppande sina öron).

Heda! Du är förgjord, du yrar, snärta.

JULIA.

Det måste fram, jag säger det med smärta:
Han rår ej för sitt sätt, det är min skuld.
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V. DANN.

Din skuld? Nej detta blir för galet!
Din skuld? Hvad är din mening med det talet?
Hans skick, hans sätt, hans språk, hvad rör det dig?

JULIA.

Hör endast, att jag får förklara mig.
Jag hade två förslag, och gjorde valet
Så dumt, som möjligt.

V. DANN.

Gåtor allt ännu.

JULIA.

Jag kände förr herr Frank, jag sagt det ju.
Att han var fattig, visste jag tillika,
Men stolt också, ja, mer än många rika,
Dock, det var då, när han sin framtid såg
I ljus ännu, i glans sin konstnärsbana,

Nu var han kommen hit. Jag måste ana,
Att han var bruten nu till mod och håg.
Jag tyckte, onkel, att hans öde låg
I mina händer, tänkte på er vana
Att hjelpa alla, kvar ni någon fann,
Som trädde modigt fram och vann ert tycke.
Då grubblade jag fram mitt mästerstycke —
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V. DANN.

Ock detta blef, ifall min tro är sann,
Helt visst för ditt geni ett kostligt smycke.

JULIA.

Ack, jag lät Trygg beskrifva hen von Dann
Som en magnat, som en komplett tyrann,
Hvars lif det var att kufva, att befalla,
Att fordra slafvisk ödmjukhet af alla.

V. DANN, (förvånad).

Jag borde svära. Hvad i alla dar
Var då din afsigt dermed?

JULIA.

Jo, att väcka
Hos Frank hans stolthet, om den döfvad var.

v. DANN.

Och den blef väckt?

JULIA.

Ja, om ni fordrar svar,
Men, ack, förmycket, att det kan förskräcka.

V. DANN.

Men nu, min fröken, sen du redogjort
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För denna plan, den älskliga, den täcka,
Säg, tycker du, du handlat som du bordt?
Hur har du valt personer, tid och ort?
Jag säger: saken är den mest besatta,
Jag i min lefuad sport.
Att ta min Trygg till hjelp, för att förplatta
Min karakter inför en ung artist.
Hur du har kunnat röja sådan brist
På takt ock hållning har jag svårt att fatta.

JULIA.

Min goda onkel, det var qvinnolist.

V. DANN.

Just rätta ordet. Ja, jag måste skratta.
Men märker du, hvad du ställt till,
Din qvinnoslughet hvad af den är blifvet?
Jag har den unge mannen kär, jag vill
På allt sätt hjelpa honom fram i lifvet;
Jag visar vänlighet, gör anbud; — han
Han håller mig för en förklädd tyrann.
Ta skänk af mig? Nej, hellre allt försaka.
Han tror mig stolt, och han är stolt tillbaka,

Hvad står att göras nu? Du har ju haft
Hans Öde, som du tyckt, i dina händer;
Så styr det, visa nu din kraft!
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Jag ser ej råd, hur helst jag saken vänder;
Jag vågar ju ej ens förklara mig,
Af fruktan att för svårt blottställa dig.

JULIA.

Ack, onkel, att ni rör i dessa bränder,
Som fräta i mitt hjerta nog förut!
Låt mig få hemta mig, en kort minut.

(Besinnar sig en stund med handen öfver ögonen).

Ja det går an, ja på min ära,
Rätt träffadt, fast min hjerna rullar kring.
Herr Frank bär än i dag en ring,
Som jag i Sverge ren såg honom bära.
Med denna gör han säkert ingenting.
Var vänlig nu, försök begära
Att köpa den; bjud mångfallt värdet sen,
Den. har också en furstlig ädelsten.

V. DANN.

Man må försöka på —

(Lyssnar. Steg höras i trapporna).

Tyst, han är nära.
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Nionde Se en ess.

DE FÖRRE. FRANK, (bärande sitt färgskrin i ena handen och
med den andra fösande framför sig slätmålaren från förra akten).

FRANK.

Ni önskar dela med er, nå välan,
Se här har jag en skråbror, herr von Dann!
Han talar ständigt om betryck och knipor;
En sten kan röras af hans nöd,
Hans sjuka hustru och hans orgelpipor,
Som gnälla hela dagen efter bröd.
Gif honom något af ert öfverflöd!

v. DANN.

Herr Frank! Han var väl nyss häroppe
Och fick sig redan då en skärf;
Men säkert är det klent med hans förvärf,
Och hvad jag gaf är kanske blott en droppe
I hans behof. Nå väl, han skall få mer,
Om ej för egen skuld, så dock för er.

(Till mannen).

Gå nu och måla planket färdigt, herre,
Bestämm sen priset hur ni vill;
Tags det för högt i växt, är det ej värre
Än att jag lägger endast hälften till.
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Se så, stå här ej längre och förspill
Er tid. Nu rantar hvad ni gjort och gjorde.

SLÄTMÅLAREN.

Ack, nådig hene, jag är svårt deran,
Jag saknar ord, omöjligt, nej jag kan —

Jag kan ej, kan ej tacka som jag borde.

Y. DANN, (skrapande sig häftigt i hufvudet).

Fort ut i frid, ni alla Kanejs smorde,
Ni kung af hela riket Går-ej-an!

(Slätmålaren skyndar ut).

Tionde Scenen.

DE FÖRRE, (avarblefne).

JULIA.

Men, gode onkel, hvarför vill ni skrämma
Den änna mannen ständigt? Är det rätt?
Ni tror er kunna allt, båd svårt och lätt,
Och kan ej ens er hetta hämma.
Kan ej — ni sjelf, ni borde säga det
Rätt ofta, som man ser, hvar dag här hemma.
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V. DANN, (med stor gest).

Vill du ditt kan ej närmare bestämma?
Jag kan ej se förutan syn,
Det vet jag, ej på himlens fästen
Så stjernor, rycka andra ned ur skyn —

JULIA, (afbrytande).

Allt detta ej, men mycket till för resten.

V. DANN.

Tig, stygga unge! Du är svår som pesten,
Bestämm mig närmare hvad jag ej kan!

JULIA, (vekt, men lifligt).

Ni kan ej se en varelse som lider;
Ni kan ej afslå någon mensklig bön;
Är lindring möjlig, när ett hjerta svider.
Kan ni ej låta, bli att göra rön.
Ni kan ej — hvar som helst en sträfvan röjes
Som vill det ädla, men af tvång fördröjes —

Emotstå lusten att befrämja den;
Ni kan ej såra ovän eller vän.

Ni kan ej hindra blicken eller rösten
Att yppa hvad inom er föregår:
Er stämma darrar ofta och får hösten,
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Ert gamla öga fuktas och har vår.
(Slår armarna kring hans hals).

Ack, goda onkel, nu på nytt en tår!

V. DANN, (skjuter henne bort och stryker sig hastigt med handen öfver
ögonen. Till Frank, som under tiden gjort sin palett färdig).

Der ser ni, herre, en, som vet att skrufva
Med knappt ett ord af sanning i sin mund,
En riktig fågel, just en äkta dufva,
Och henne har jag kring mig här kvar stund!

FRANK, (för sig, med synbar rörelse).

Den satans Trygg skall få sig bot för snufva.
Att ljuga så. (tecknande åt Julia). Sitt, fröken, en sekund.

V. DANN.

Här kan ni finna hvad jag måste tåla
Af denna flicka, ja, långt mer dertill;
På detta vis är hon i stånd att måla
Sin onkel svart och hvit, allt hur hon vill.
Det här var ett sätt, vill ni höra flera?

JULIA.

Ren mund, min onkel, ej ett ord nu mera!
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FRANK, (till Julia).

Men i er färg hvad växelspel!
Er kind har nu en glöd, att den kan bränna.

v. DANN.

Herr Frank, jag ser en blixtrande juvel
Uppå ert finger; låt mig fritt bekänna
Att lust till diamanter är mitt fel.

FRANK.

Hvad sen?
V. DANN.

Jag menar om ni sålde denna?
Höj pris, om det på pris beror.

FRANK.

Dess pris, herr Dann, är högre än ni tror,
Den löses ej med guldet i er låda;
Den är mig kär; näst mina ögon båda
Det enda arf, jag äger af min mor.
Betrakta den, se den är skön och stor.

(Sträcker sin hand nära under v. Danns ögon).

V. DANN, (uppfarande från sin stol).

Ni heter icke Frank, ni söker dölja
Ert rätta namn?
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FRANK.

Hur kan ni mena så?

V. DANN.

Jo, denna ring är mig bevis derpå.

FRANK.

Min ring?
v. DANN.

Ja, hör mig! Sen af ödets bölja
Jag drifvits vida verlden kring,
Då sände jag den ring ni bär, er ring
Till en, en qvinna, som ej fick mig följa,
Ej dela mina skatter, men som var
Min barndomsvän, min brud i fordna dar.

FRANK.

Jag häpnar.
v. DANN.

Hördes då er mor ej nämna
Mitt namn nångång?

FRANK.

Nej aldrig; endast en,
En namnlös, henne kär för längesen,
Som, sen han tvungits att sin hembygd lemna,
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Sändt henne denna ring från fjerran hamn. —

Blott hennes sista suck ljöd som ert namn.

v. DANN.

O himmel! Hvad du velat ämna
Åt mig ännu. Kom, gosse, i min famn,
Kom äg mitt allt, var som en son mig nära!
Men hvarför bytte du ditt namn?

FRANK.

Jag fann,
Jag tyckte mig för fattig att med ära

Mitt stolta, högtförnäma slägtnamn bära.

V. DANN.

Då, gosse, kan du ta det åter an;
Nu kan du hissa flaggor som i hamnen.

JCLIA, (i det hon, aftorkande sina tårar, skjuter skälmskt undan c. Dmn
och slår armarna kring Franks hals).

Skall jag ej också få min del af famnen?

Y. DANN, (förvånad).

Hvad nu? Släpp af! Det der är galnskåp ju.
Hvad tänker du uppå, säg, yrar du?
Du är ju rakt ifrån förståndet, flicka.
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JULIA, (med låtsad enfald).

Ack, alldrig vet jag att mig skicka
I onkels tycke som jag bör.
Gör jag ej rätt? Jag gör som onkel gör.

V. DANN.

Ja hon har mist all sans, det kan ej klicka.
Jag är bestört. Förlåt, min son, förlåt!
Hon är som litet tokig mellanåt.

FRANK.

Nej nu är tid att täckelset må falla.
(Till v. Dann).

Min far, min far, om jag er så får kalla,
Er Julia gör ej första gången så;
Vi varit länge ense ren vi två.
I Sverge ren blef aftaldt mellan båda,
Fast vi haft skygghet för att det förråda.

Y. DANN.

O himlens makter, .jag välsignar er
För det mig unnats denna dag få skåda.
Det haglar på mig glädje mer och mer.

(Sluter båda i sin famn).

JULIA.

Nu, onkel, har jag sluppit ur min våda:
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Jag narrats att ni är tyrann, och ni
Att jag är tokig, — det kan qvittadt bli.

v. DANN.

Du tokas jemnt.

JULIA, (seende upp mot v. Dann).

Men hvad är det för glitter?
En tår, vid Gud, som i ert öga sitter
Och faller ner och följs af en kamrat;
Bekänn det bara, nu är onkel flat.

V. DANN, (stryker sig öfver ögonen).

En tår? Hvar tror du dig en sådan finna?

JULIA.

Nej blygs ej för den mer, låt den få rinna.
Ni är så skön i ålderdomens dag,
När hjertat speglas i hvart anletsdrag,
När ögats kyla smälter bort i tåren,
När den är sjuk er blick, när den har våren.

Y. DANN.

Håll munnen, unge, nu! Jag är en man,
En hårdnad man; jag kan hvad menska kan;
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Men att stå här och se er fröjd och lycka,
Och allt hvad jag har kärt i famnen trycka,
Och qväfva minsta tår af glädje — nej!
Det är omöjligt, barn, det kan jag ej.

Ridån faller.
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