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HERMAN von ÅDELSKÖLD,]
Geheiinc-Råd. ' I

~ , i <

l Broder, oen
TOBIAS von ÅDELSKÖLD, [ ‘Jenstfne.

Capten.

Frökcn ULRIKA v. ÅPELSKÖLD,

Räjjgts Dottcr,.

WALTER, dess Kammartjeuaic.

Öfverst? von HAMMER.

PATSIG, dess Kainniartjenaf?,

Löjtnaat WAYSE.

FABIAN,

HANS BORNMAN ~ en huffdraäng Gubb®,

BETJENTER,

(_Sccncn dr på et af Gcheinie ■Rådets Gddst

Borjau af Tredje Akien i en By, ej långt
derifrånf)



:§TA AKTEN,
{En Sai meä fiera Dorrar.)

FöR S TA SC£NE N. ■
Xpe-t (tr Morgan, En BHjent dukar Thelordd

En annan dammar. Meikit.ro.a. Erokin UlrikA
■kominet tn , ganska sijyggt neli netit kludd.y

ULRIKA;

God dag, minä Barn! Ån soFver väl alla?
Betjdnteh. Nådig Frflken år "redad ner i

Trägårdcn.

Ulrika. Ja, hon är alltid den Forsta, just
som lienncs salig Mor. Det var en bra Gnmma.
-u Nsr Haiven gbl tredje l gångcri visp var
hcw Ur ''irmn. Hör Frans! lur än
qvan mycket Damtn Dä gålide. OrdspWktt t
Morgbhs-tuhd har Guld i niuim . Bruka-s mi

bara bland Dagkarlar. Dm gyllene ÅlcLtii hae
ljngesedah fiyktat för jli nalucrn, Frans j
Spegfilrapien, Du dammar sä

fcflr ej g<sra nägon ting vårdslöst hår i \



ty deraf kommcr at man får gora så myeket två
gungdr,

Betjenten. De fördömda Flugorna

Ulrika. Du bar rått, milt J3arn! jag
hatar intct Guds Händers Vcrk, men de Flu-

gbrna de äro så orcnliga Vurelser. Man fär
intct åta en skcd Soppa i Fred. Ilvar Ljuskro-
na ITu- man Loi at dra Öfver mcd Flor. De re-
speöera ej en giinp; min ' Herr Morfars

Portråt. Nej , tacka vii jag Vintero.
Bctjcntcn. Man kundc silliä Förgift i

Fönsterna.,

Ulrika. Alldeles Infe. Man bör cj för'
gifta någon Ting i Verlden, cj en gang en Flu-
ga. Vår Herre lärer nog veta hvartil hän ska-
pat Flugorna, fast jag i ali öumjukhet bekån*
ner at jag ej begriper det. (Til den andre
Bctjenteii) Se der, min kara Peter! under pre*
pen är Koppen inte ren»

Betjenten. jungfrun

Ulrika. jungfrun! Det år din skulld,

Kotn ihog, min Son! at du är nykommen, och
at man genom renlighet ställer sig in här i
Uuset* R*na Hånder, rent HjerU; plär man

sågm

2



kiiga; Den som håller sig sjelf dch sit Rurrl
snyggt, är säilän någon elak Menniska.

Betjenten. Meri Jnngfrun är ilnedlei?;
tid

• Ulrika; En Jungfm, en hra Jungfrii, el
godt Kräk, och ållt.pa hciinc är hvitt som Snö;
Jag kan ime lida , min Son! at Tjenstfefolk

klaga pä hvarandra. Fördragsamhet g<sr en äi-
skad, sä ibland Ilögre , som Lägre. SkValler
är en stor Spyfluga, som brummar ritan på allå
Fönster, och snmtsar alli.

Bct jenien (yill sv aro)

Ulrika (alfvarsamt ) Gå hän dch gör Kop;
p'en ren. (Betjenten går)

ANDRA SCENEN;

ULRIKA (ensam )

{Hon slar i Kaffc åt stg, Thcskeden faller från
Koppen, och stdnker litti på hcnne.')

Hm, Hm! Se där en Kaffefläck på min
livita Kladning. (//on doppar Nusdnkssnibben i
et Clas Vatien , och ivdttar borri Iluekcn.')Xtven tien renligaste Menniska kari ej alitid
ftia sig frän Fläckar; den bästa är ej ritari Fel.

A a Da



Da vi en gäng komina l den Stora Tyattcn.der-

uppe, vai dcn, soin da blott bar Kafteflackat
at aftvå! Var dcrfSro tålig Ulrika; bry dig

. into om när Herman brutnmar. Hans önda Tyri-
ne är ju cj niigra Blätkfiåckar!

TREDJE sceni:
TOBIAS och UL.RIK.A.

Tobias {bar en llisc;.

Morgon, Syster !

Ulrika. God Morgon! Dior Tobias!
Tobias Qned GluHighet.) ' se hara!
Ulrika, llvad "v: del? {mcd god: Skflmt)

Jag tror du vill satyrisera öfver mig.

Tobias. Satyrisera? Jag?

Ulrika. Jag år ju ocksa en förtorrkad
Hosenstjelk.

Tobias. Firtorrkad? Haa kx vål Böfvelrt
hellcr! Sev du cj de gröna Ktioppama, som
spricka ut der? —('med Liflighet) Jag gaf dcn
fårlorad. Vattnad, flyttad i Solen, i Rågnet i
hela fjorton Dagar; allt förgåfves. Ocb im

kommcr den sig likvål, före. Jag frSjdar mig
soin st Barn.

Ulrika.



ufrika (leende) Ja, just sora et Barn.
Tobias, Ser du. Systeri Man för intet

f<srtvifla hvarken om MenniskorJ cllcr o m .Ro-

senstjelkar. Vintein härjar dessa, och Olyckan
dc forra; men handtera' »Icm hara med Omhet,
sä skjuta de åter nya Knoppar.

Ulrika. Du är alltid f.irdig med dina
Applicatioher af oförnuftiga Blommor pi Cuda
Behite.

Tobias, Tro mig, min Systeri vi äre
ocksa. Blommor, endast raed den skillnad, at

vi vandra omkring. Kan hända vore det bät-
tre

Ulrika ( leende) Om vi vore fastvuxna vid
Markon ?

Tobias. Alldeles. Fornöjd med sit Stäi*
le, anlingen Solcn visade sig om Morgonen,

eller först emot Aftonen; skulle hvar och en
vara så glad som jag.

Ulrika. Gud har gifvit dig den Gäfvan,
at suga en Droppa Hanung ur hvar Blomma.

Tobias. Har hau det? (siftter ner Rn-
senstjdken, neli hietpper ihop fjltnderna) Di bar
riiij gode Giid ; gjurt roig Ij ckligare ån tusende.

A 3 U j r i k a.
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Ulrika, Och din Gikt?
Tobias. Än sen —■ Om det ej fpnnos PUU

pä Joiden, så funnes ej bellcr någon Glådje.

Ulrika. Du förkyler dig i BJgn

Mst. Din smak för Trädgärdsskotseln ,

Tobias. lät »ig behälla des. Jag är den,

lycklignsie Monark. n år min,

Minä Urdcisälarc tritvas vål.
De kanna tui g endrrt af Viilp.firningar , pch b?-
]tfna ivig mcd Frukicr.

Ulrika. Bara den inte voro så osnygg^

Tobias, Osnygg 1? hur d"i?

Ulrika. Du, kommer. ibland. lii Bordet,

<ned Hånder —i
Tobias. Vid hviika, liiet Jord få.itnafe

Mr och der. Hvad gor det? Menniskan år, j»
sjelf en Joidklimp ?

Ulrika. Ack; Broder! det år en fatal Tan-
]<a. Jag*gor mig nußesvär at borrttorrka hvar
Dämmsmula, och sluteligen blir jag sjelf et

■Stoft.
Tobias, Jag talar ogärng om Döden. lian

Jr en priyiligerad lörstörare af ali Glådje, en

igkfåck för heisi Nation, man må gifva bpnoffl,

hIHU
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burn bebagligt Namn som båldst, eller roäla ho.
noin som en Ångel med en omvänd Fackla.
Vore jag Mälare, så skullc .jag afbilda bonom
soin en Najad med en Urna, hvarutur Tårar
slrömma. ,

Ulrika. Pårlor i den Rättfärdigas Krans,
Tobias, Glada Menniskor äro hans värr-

sta Fiendcr. Dem får ban iänge fcedja, innan
dc göra sin Vallfart til Erfurt, för at dansa
Dödsdansen.

Ulrika, Om ändå Bror Herman kunde af
dig lära den sköna Konsten, at ständigt vara glad.

Tobias, Det lår sig ej så lätt.
Ulrika. Hans Nycker äro stundom o.

drågliga.

Tobias. De aro en Brors Nycker.
Ulrika, Det är väl sanntj men at ofta

«tan den minsta Örsak

Tobias. Så myeket bättre; du hafva vi
cj nagot at förebru oss.

Ulrika, Ofta för Småsaker
Tobias. Da fmner jag det lustigt.

' Ulrika, Ofta meri så mycken Bitterbct
Tobias. Det skadar honotit mäst sjelf.

A 4 Ulrika.
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Ulrika. Om imn inte vlste, at hän vet»

kcligen inenade sa hjertans vai -p-

Tobias. Och nät man det vet, h.varfor©
förarga sig deröfver? Giftet förlur hormin3 o^ s

bränner det blott lit-et i Hudcn.

Ulrika. Det svidet likväl stundom rätf
Eiyckct.

Tubia ;. Dtf det g-if i Manni,

gkor, som mllsLe täla J • Sncuur, s.i

tackpm Gud at vi endast hafva en Erota Egen.
sinnighet at uthärda.

FJÅRDE S CRN EN.
DE FÖRRA,WALTER.

Walter Qfimmer jcrtrctad nr sin Ikrrci

lulvimare) Det g-S» Dr långt.'.

.dirik.a. IJvad fattäs dig, Walter?

Walt"er. Man h'<sr ej annat ån Sldllsord ■-•
fiiin dagliga I'rukost.

Ulrika. År elin Ilerre upsligcn?
Walter. Ja.
Tobias. Och träter igen ?

Walter. Förfärligt.
Ulrika, för hvad Orsak?

Walter.

8



Walter. Först röktc det Hiet iny då vä.s>
fiades ban öfver Skorstensfåjarn y sen öfvec

som byggt Huset, och ändtligcu
Öivcr den, som plfmmit Spisar ~

Tobias. Ha! ha! hai

Ulrika. Hän bade rätt, ty Rokon fåstcjf

Sig vid Gardinerna.

Walter. Sedän blef ban åter munter, da
ban s3g det vaekra Vådret; prdtade och skrat-
tade, tils jag skulle sätta på de nja Skor.
na-, som olyckligtvis voro för tranga.

Tobias. Då tyeker jag ban: lirer hafva
«tfarit emot Skomakarn,

M

Walter, jag berattnde bonona stra.x oin
Ilåstarnes Fodring, ocb det Smns.ka. Klofycr-
fröet, som ban skänkt BSndcrna; at det stod
så bårligt, ocb at hela By n glackle sfg «Terät.

Ulrika. Ocb det gjorde lionotn Stcr lugn.

Walter. På stunden. Hän blef' glad, och
funderade på nya Planer at förbättra' sinä Böa-
ders Viilkor. Böfvcln vet bur det bar UI, at
jag stiillt bans Dosa i Fönstrct lion skail
Blitid atå på det lilla Bordct bredvid Urct —•

laaA 5



hän sökfe henne några Minutcr, kallade roig
en oduglig Stackare, och körde ut roig.

Tobias. Hän hlir så snart gnd.
Walter. Man kunde önska at häldre hli

Jcdrd på Porien',

Tobias. Hän menar ej så illa,
Ulrika. Visst inte.
Walter. Ack båsta Herr Captcn! hvnd

kan det hjelpa mig? Ofta såttcr jag mero Vär-
de på et godt Ord , än på dcn Lott han
tiidclt mig i sit Testamente,

Tobias, Det hcdrar dig,

■Walter. Fordom var det annorlunda. I
Staden vid IdåfVct dc tnthiga Göroinåkn.

Det fnnns alltid en olyeklig hår., en dår,
dcn han nicd sit Forord lijclptt ur Xödcn. Glad
Opnade han Ögonen, och glad tils.iöt ha-n dem»

i Tobias, Då gjorde han alldclcs. soui jag,

Walter. Det var olyckligt at han skulle
ta Afsked. ''På Landet, på minä Gods,; ky.ia
"Walter, dår skole vi njuta Lifvet" Jag
fröjdade mig som Israels Barn, när de gthgo
vr Egypten. Hår sitta vi nu, hafva intet at

3 och tråta af Ledsnad. (g. ' >

Ulrika.
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Ulrika, Alla Grannarna' har hän redan

?krämt sin väg; och jag fruktar at den ärliga
\Valter lä,rer ock snart taga Hatten pcb Käppen,

FEM TE SCENEN.
geheime-rådet, DE FÖRRA,

Ge hei rn e-Rad e t ( kömmer Jortretad in’

sm Kctmmare, sdtter sig vid Thibors.ct Och sd~
gcr kutteri') God Morgon,

Tobias \sitter på andra Sillan af Thea•%
tern , har stullt Rnsenstjelk.cn hredvid sig , lu-

tar sig ner emot den , och beskådai : dcn under
Senna Sccne, på alla Sf der) God Morgon, La-
sta Eror! /

Ulrika (aunligt) Hur bar du sofvit?

Ge h. R,"d. Min Systeri du känner mi,g,
Det finnes tvä Talcsätt, som alltid försätta mig
i elakt Eynnc. Hur mår Rh ? Och hur har Ni
fnfvit ? Det är bara Snicksnatk; ty af hundra
Menniskor, fijSga nitti nic Fan efter, om jag,
sofvit vai ellei; Ula, '

Ulrika. Sä kan j'ag ju fu vara den hun,
drade ?

Tobias, Hyad bUr då af mig?i
Ulrika,



Ulrika (hjertligty Tro mig, Hennan! Fru-
kosten smakar mig ej, förr an jag vet, om min
goda Bror, som jag bar at tacka derför, has
Sofvit roligt.

Gch. RS.d, (rdcker hcnuc handen) Slå i åfc

fiiigj gamlaj g«da Syster. (WcJ miftK sltamt)
,[{[ ock fi-aktcra dig mcd en Complimang t

Det smaJfti» sä vai, då det ges mig af din hand,

Ulrika. J.ig hör det med mera ftöje af

min Brors Mann , iin för 30 år sedän af, nugon
ung Plcrrcs. (, hau står i)

Gcb. R.åd. (tii Tobias) Hvad Sr det du
betraktar su noga, Bror TrådgårdsmSstare?

Tobias. Jag fröjdar mig.

Gc h. Rad. Ja, det gör du alltid. Men
li varat mi?

Tobias, Öfver et Roscnblad, som dJr
aprickcr ut.

Gch. Räd, Gä i mit Drifhus, dSr kan du
fmna blommsrnde Rosenbuskar diissintais.

Tobias. Dem bar jag cj sjelf dragit np.
Det Sr en skön Inråttning af var Pierre , at vi
blolt frÖjdas öfver sådant, soin kostat oss Mö>
da och Arbete,

G eh. Kucl»
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Geb. Råd. ( fortretad) Min Gud! det dir

Kaffet är ju kalit!

Ulrika ( dngslig) Jag skall straxt ilta v2r<
ma det. {lion tar Kannan, går til DSrrcn och
rrrpar en Bitjent) ,

Geb. Rad. Häf sitter jag tm med tom»

ma Magen.
Tobias. Da af Sjfdcns krafter sa myekei

lifligafe.
Gch. RS cl. Me n jag fiSgar cj cfter SJi*

lens Krafter, jag vill ha Kalle.

Ulrika. Du far strax.

Geb- Rad. Upvärmclt Startit,
i

Ulrika, jag lät koka nytt.
Geb. Rad* Det drar ut en balf Titnwa»
Tobias. Det hftnclc mig nyss det samma#

Och jag glåddes deråt.

G di. Ra il. (forargad) Åtcr igen?

Tobias. Den som far ailt vid niitistä
Blink, njuter biott til Hällien; dcn som mSst«
vånta, njuter dubbelt.

Geb. Råd. Jag tror du skullc tri oeh
incd fröjda dig, om Hymnein en gäng lijllc act*

T obias<



Tobias. Utan Tvifvel,

Ge h. Räd. forsmddligt ) Vet du ock Ot-
saken?

Ö .

Tobias. Ah ja; jag har beständigt ön-
skat mig en hastig Död, och i det fallct skullc
Vi allesamman bli plattadc som Patinkakor.

Ge h. Räd. (anot sin vilja leende') Du är

en Narr. Mun måste le iit djg, oin man vore
alldrig su. förtretäa.

Tobias. Se det, min Bror! gläder mig
obeskrifligt.

Ge h. Råd. Det tänkfe jag, ha! ha! ha!
\

Tobias (instupinier hjerieligen) Ha! ha!
ha! ha! ha!

Ge h. Rfid. Bror Tobias år eri god Meri-
niska; det år blott Skada, at han gräfvcr sl
bestånrligt i Jorden , och kryper bland Kuskai-
lla. Der sitter ju åter igen en Löirnask på
(han tar borrt dr?i, neli kastar den ut genoni
lonstrd) Antingen skall ban ha Spindelvuf el~
ler Löfmaskar

Tobias. Jag later dem tnänga Gänger sit-
ta qvat, för at cj befa dig det Nöjet at plåc,
ka borrt dem*

tflrikäi
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Ulrika. Skaffa mig bara nog Blomrflot til
Sföllopet,

Tobias. Jag vill spara några til ditt
«Sil.

Ulrika. Bcspottare ! {til Gehiihe - Uudet}
Basta Bror! jag har en Begäran.

Geh. Råd. Ålskade Systeri du begär så
säilän, och så litet 4 at jag kan säga ja, innau
jag ännu vct hvarom Frägan är.

Ulrika. Du känner min Fosterdotter >

Geh. Kåd. En hra Flicka.

Ulrika. Himlen väre Tack, det är hon*
När vär goda Kaplan lag pä DSdssängen, lof-
vade jag honom at draga Försorg för denha
lilla Fader-och Moderlösa. Jag har hallit mitt
Löfte, och upfostrat henne christligt och renligt.

Geh. Räd, Det bar du gjort; och den
som en gäng til sägcr at gamla Jungfrur ej g-
ra nägon Nytta här i Verlden, den har med
jnig at göra.

Ulrika. Ingen Verkpingskrets är sä H*
ten, och ingen Menniska sä ringa, at hon ej
kan göra Nytta, om kon bara viil*

Tobias*



Tobias. Och ujuta Glädjeh, bara liort
viii.

Ulrika. Alit Godt fur Belönlhg; hvarffl-
rc skutle sSledes en gnnubiil Jungfrn bli lottlös,
da hon g<sr det GoÄa? Odct nekade mig den
Ly eka n at hl i Ator, niin Ömsorg o eli luit Iljcrta

liafva det oaktadt försk-affat mig dfcnna Lyckam
Jag är Mor. Jag har i Fredrika upfostrtt et
tack,samt Barn. I gar koni on ung rask Karl i-
från Stadenj en Kspmafl, snvggt ocb bätt
klådd , och tahule vid mig abgSende Fredrika,

lian skall ha en anständig Utkomst, och hans
Uus skall vara su fäjadt och slädadt som et
Dackskap.

Ge h. Rad. SS gift dem du i Gu.ds Nanm!
Ulrika. I Guds Kanin!
Geh. Rad. För HeingilVcn vill jag sflrja;
Tobias. M.ytten til Kranseh skali hun f 4

af n
Ulrika. Iljcrtlig Tåck, jiskadc Broder!

Nu bar jäg ock en annan Glådje at. utbe mig.
Tobias, En Qlådje? Det tycker jaj
Ulrika, Jäg önskaclc at Bröllopet kunde

Jilllas håt i Hu Jet, ora du cj har nfigot dcw
emot i

Gch. Rå«L



, V "id. Intet det m

TM ii i- i. Jag ville Eörä åen
, och läia v'ga benr,'

•lifvit dö;

TobiHs. Skont! Skönt!

tcdes din Tillfite"
"(■a; och

li\ad •■ 5k och Killrar formS, star til Tjenst.
TJli limleti bcj \ O! Det

Dag.
) .Di viii jaa; lii ta .;;';

■ uppc och nere. Speg
i r.vcd Kota ocb

lata putsa opi).

) Hvad? Min I '

■ ]d S bcgriper ej

Smuts och Da
åd. Del n te.

Bordct kan, mau sl
i-ct.

Ge h, Il Sd.

UU.
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Ulrika, Om jag kornmer dit in, klädd
med Släp, su upsla Moln at Danini.' t. V5

Oeh, Rad. Du bar intet der at bcstål-ia.

Ulrika. FÄnstrcn äro svarla.

Gch. Räd. Om du för t-rrt.tr mrg., '«a 41-
ter jag igetvmsjra dem hoit och hallit.

TJJ.rrk b. Du for ut en -Llteririfddtig ocb
prornenerar, oc

•G e li. Rad. Jag for imet ut ! ]

te {an. Ooh förr iin jag tillalor det, ma

don -och Bfudjgtrqpraen ftvra Uin i Vald !

Tobias. Men Bror Herraan

G e li. RS d. Men Bror Tobias ! jag bar
iirin slßrsta Manterhot blifvit pk en gå.ng föt*
sait i elakt Lynne.

Job ia s. Du måste glfva eflcr. Eläk?
Lynne år" irigeri god Sak. Du mtste betånka,
at du gör Syster Ulrika et Nöje, iiksora jag

med minä 16ftnaskar.

Geli. Råd. Med din Tillåtelse, min Bror!
den sora viii roa alla Menniskor, år eh Narr,
rtan Charakter.

Tobias.



{ständigt lika jJrnojd') Me» en
&\<td Narr.

li. Råd. En Deg, som Jlter knäda sig
ai' hela Vcrldens Fiilgrnr.

Tobias. En Blomma, som sprider Val-
lilla »för en h var.

Geb. Råd. Et GråsStråj som böjet sig
alla Vindar*lUL tlllll V tuutii *

Tobias. Och som ej afbrytes af nSgon
Enda. , ,

G eh. Råd, En Man utau Alfvarsamh<:t kan
blott bebaga Fmntiniren.

Tobias. Et Hjerla, som är öppet för
livarje glad Känsla, finner öfverallt Förtrogna.

. Geh. Räd, (med »terä Haftighel ) Rulla
Hjertan ; tuttia Hjernor.

Tobias ( studiar, öch ser på hönöm med
Porelsc, Efter en Panne gnalar hän de Järsiä
Takterua nf dcn bekanta Ei s an ; ”Gläd dig åt
Lijtt t C3c.)

G eli. Råd. Den sora ej bar nSgon Ting
eglt, iär rätta sig efter andras Nycker.

T o b i a_S {■sjuvgir) ”SäU i din Ålders Vär—”

B % Geb, B. id»

19



Gchi R “d< Det är en uscl Rådsla Briät
pa Förständ

Tdßift:s. ,,Då allt Ting blomstrar”—”

Ge h. '■

äitt GaåU. ■ (åpringet ui)

Tobias (sjuuger dc bifgge sidsta TakteY*
ra) det förgar.”

Uh-i ,-:i. Ack! Mcd bvilkip Eittci!i.- !

Tobias (liität sig emot Rosnist]e’kett, torr•

har\ en Tär ur dsat, o eli sjunger) "GUu dig
at Lifvet —”

Ulrika. Solsken den cna Stundcn, ocb
Stonn’ den andra,

i .

Tobias. ”Säll i din Ålders V3r —”

Ulrika, Hän sondrar alla iiriin sig.

Tobias. "D:1 alit Ting blomsliar —
u

Ulrika. Och förbittjrar sjt egit Lif.

Tobias. "Snart det f6r",".r."

Gcb. Rad. [bommer tilbaha, och rcfckef
Tobias Haudcn) BrorJ Jag har förolåmpat dig,
föilät nu

Tobias (shahar hauj Hand') Se, mi

åa mig hjertaaa glad.
Geh. Rud,



G cli. R*d. Ingen Osämja, goda Tobias!

Tobias. Osåmja? jag vct ime hvad det
vill säga, Osämjajär en Ting, hvaraf man ej
njuter nugon Glådje, och således ej något 16»
mi g.

Geh. Råd. Minä Uttryck falla sig så

Tobias. Hade de ej fallit sig så, sii hade
jag cj tm baft det Nöjct at se in i ditt bro-

aerliga Hjerta.

En Betjent ( hdmnier in) Öfverstc von
Xlammcrs Kammartjenare fir koitunen.

Geh. Räd. Åndteligcn. Låt Jionom kotn>
ma in.

SJETTE SCENE.N.
PÄTSIG. de förra.

Tatsig, Min Nådige Herrc, soin nyss
ommit, bcr at få göra sin Upvaktning,
Geh. Rid. Ilvar är han ?

Patsig. På Vårdshusot.
Gah. Rad. livaiioie intet här?
Patsig. lian viii öfverraska nadig Frs-

- mcd sin nya Suts-UnHorm.

B 3 [Geh. Råd*
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Geh. Rnd, Ga och slg honot», at’ gamla
Vänner ser ma n häidre 1 NattrScken, an iStttta*
Unifotmen. (Patsig viti ga) Å» mer: j.ag töff-
modar at din Herre flyttat hit med alfo?

Patsig. Ah ja, har är oss goclt at vara.

Ge h. Riid. Hutudan Edrfattning har ha»
tagit mcd siiia Egeiidouwt?

i ! De disponoras n !

Furstlig C n.

Ge h. Råd. Hum! jag vill inte

Patsigf Hän hoppades ej hcllctj meti det
skeddc UkviU

Ge h, B, Sd, Skulldcr sälcdes?

Pa,ts,ig. Mer an Taktegel.

Gch. Rad. Lika mycket! En Van äc an-
elu en Vän j ju fättigarc, ja mora vålkommen»
Gå, jag väntar elin Horre med OtSUghet.

Ulrika. Och när lian komtnec -en annan
gäng, min Vän, sä skrapa af Eöttcrna tiågot li-
tet, innan hän stiger in.

Pätsi g (går)

SJUN-
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SJUNDE SCENEN.
DEFÖ RR A, utom PATS I G.

G c li. Räd. (ganska mniiter') Glådjens mi-
rra Barii!

Tobias. Hjertans gårnn, Hvarfifver då?

Geh. Råd. Hvad menar du Syster , månne

d’in Fredrika och min Thcrcsc kunde stå Brud
på en ång?

Ulrika». Dä sknlle vi få mycket at Sjssl*.
Tobias. Ken också cj N6je. Hur

tnenar dii min Bror? Har redan en Fostcrson
Ifven anir.ålt sig ?

Ge h. Råd. Hördc-du ej hvcmi som nyss
kömmit ?Kömmit f

Tobias (siudsor) Öfvcrstc- Hammer?
Geh.R ä d. Just hän.
Ulrika. Gamla Öfvcrstc Hammer?
Oeh. Rärl. GatnmaM Gatnmall Hari har

änrn e Fcmti År.
Tobias. Oeh Thcrese?
G*h» Kati, År et Barn
Tobias. Just derför,

Geh. Råd. Hvacs lycka ligger tnig om

Hjert.it, Jag har s ett' nog mänga Giftermäi af
A ij, Man-

si»
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Miinako» och Foglaqyitter afohitna en Ya.raj

April -Dag, dertippä koin en Frostnatt oclv
Ulomman djddc borrt.

Tobias. OcksS brukar man ej plantera

:s at viii \

Tob .

. li. Rj tl.

Tobias. Säilän.
Gch. Räd. Man hae vaclier Figur; ha*

tlansar yål ; lian bitter vai ti.l Häst; hän praMS
om ingen ting, och sk.rattar åt «llt; Hän stäl-
ler tii Lpstbarhetcr ; på Spektnk.ler.na sitten hän.
Lakoin - Menne, pa Assombieor slflr hän frarafes
IKnne ; han gfimmcr hcrines Solfjåclcr ;

ka, ocb iöivarai en föriorad :

Helgedom, Ack! dett.a smi
Skullc en så artig Yv
Fprt Hand i Hand til Akarcl,

Ulrika. Ja, Bror'Herman bar Ratt.

Ge h. Rad. Blott det närvarande Ogon.
tiUcket Les tammet Fiickornas BöjcUcr och Bc«



siat. Dc väljä Manner som Ilnfvudbonader,
och ombyta dem niistän på lika Sått. Ncj, j.ag
Vili ej bereda niitt Barn en sadan Olycka. Der*
f(?rc lemnade jag Häfvet och stora Vcrlden.

Tobias, Har du trott dig gSmma henna
fjr Kärlekcn, sä är du bedragen ; ty den SkaN
ten truffar ,pä henne, äfven med förbundna Ogon.

Ulrika. Utan niitt Råd ger cj Tbcicsa
liorrt sit Iljcrta,

. ■ '

Tobias. Goda Systeri Råd i Kårlck baf*
IVA vaniigtvis blott Tilein decaf.

Ulrika. Blott Ofversten ej snusade ,s;\
v.jligtj Fingrac och Näsa aro ju helt gtila deraf*

Ge h. Räd. Hän år »in gatnla goda Van,
Tobias. Flickorna mi for Tidcn. ålska

just intet det som år gaimnalt, ej en gång gam*

tn alt Vin, y

ti cli. Rå<J. Vi årc u : tilssmma
Jiaf-. i Tjenst på en gå

vulj luu hjr ci'ta hui]

To lii a.s. dig sjelf mcd hor.onv
Geh. "Råd. (-lel

;tcn.
B 3 T o b ia s.



Tobias., Det är ingen Recommendationi
hos Fadren,.

Geh.. Råd,. Hän: Sr en rask Ebkling,
Tobias. Det är ingen Recommendatiott’

hos Fiickan,

G eli. Rad. Jag har honom at tacka för
det jag nu Ac en förmögen Mann; ty en HSn-
2else ville ■— n. en” det 5c för. viti löftigt. Korit,
hän Jr i Bcßof , och jag vili ddia med mlg St

honom.
Tobias. Gni tTn gifver Honom Thercsc, sS.

fåc' lian BroEslollem

Gch. Rä<3. Hcnnes Hjcrta åt fritt,. ocTi
hon Lydci Lfms

o.Klas. Ah ja, om dii blott fordiar
Jkydnad

Geh. Rad. Om Ni viiste liur delta I
pt-t lifvar mig, sa fÄtsiördc ' c ]a

Lyi<:ic mcd Miner och Ry"cknin ;ar p;l AxUrhiu
Tobias. Himlen bevarc oss! |ag atiser

en glad Mcnnlska för en Klenocl, sotii glindrär
5 Soten, och aktar mig noga at eferpå kasia otin
Skugga.

Ge h. Råd. Tag emot honom vanligt.
Tobias.
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Tobias., Ar lian munter, ti! Sinnes, s!i äi
;anska välkortmien.

Geh. Rad, Lait ingen«4ing fela honotti.
Ulrika. Hans Rum aro vedan tikeds; ha»

skail ej finna en smula Damm der en gang.,
&j»h. Rud. Et godt Glas Vin
Tobias, Vin fröjdar Menniskans Hiettä,

Geh. Rad. Några utvalda Råtter

Ulrika. Derotn drar jag Försorg.
Geh. Rå d. Hvad tyeker du, mfh Systeri

De der Rapphönsen jag sköt i går

Ulrika (nagot Jarldgen) Rapphönsen,
Geh. R.åd, Du kan tillaga dcm sa viti.
Ulrika. Ack Bror! det g<sr naig ondtj:

Rajaphönsen kan du ej fä,

Ge h. R£d, Hyatfdr infe?
Ulrika, Kattorna ha ätit up dcm.
Geh, Rad. Der ha vi clct_j Man kait cj

fa bchalla nägot för sig sj.cif! Ingen Eftersyn,'
Kattorna rcgcra hela Husct!

Ulrika, Skafferict blef lemnadt olist hioit
et ögonblirk

Geh. Räd. Der har jag spiungifi htnkrfng
en
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en half Dag, bar pustat och svettats', bar änd-
teligcn skjotit en Stek fit hvem ? at l\at.
torua.

Ulrika. De illistiga Djnren slinka ora-

lirin g öfver allt
✓ : -V ? --.:- _i : %*g- . • ; •*-■•-

Gch. Råd. Och Frfiken min Syster
elitikcj ingenstädes omkring, Bara hon får Kaffa

och Lin, så frägar hon Fan efter sin gatu'
|a Bror. 1

Ulrika. Det var hSrdt! —■
Tobias. Men Bror!
Ge h, Råd. Men min Ilcrr Bror! Har du

ej också Lust at fröjda dig deräfver, at Kaf*

torna ätit up minä Rapphöns? (

Tobias Ätmindstone —1

Ulrika. Den stackars Lisa har dervid li*
Öit mera an du.

G cli! Råd. Lisa? Hvadhar I
Ulrika. Ilon ville springa eftcr Kattca,

föll Trap'pan utföre ooh bröt sig i Iloftcn.
Gch. Rad. Sappcrnicnt ! Och det

pian ej om straxt —Walter! Walter j Mitt I.lus«
Apothck'. (Jum s£riugcr ui)

ji.aa



Tofclas (Zfojic) Och Rnpphönsen ära

Ulrika. Kätten, och jag bafva Ett F<3r-

Tobias. Jään hän hjelpa Lisa, sa får hari
sitt goda Lynne åter.

1 Ulrika. För huru längc? Ack Bror!
Man kunde stutidom Gud förlate mig!

önska at man vore sjuh 5 ty de Sjuka taga siij
båst ut med hononi. (knjt går nt)

Tobias; Förmodligen efter hän sjelf sf

en sjuk Sfackare. Derföre bör man hafva TS.
lamod med honom. Och hvarföre icke ?Vi kun.
lie gå undati för hani onda Lynns; men hau
sJclf mäs,te beständigt dras dermed. Lycka
at Sjukdomen cj smittar. Det är Ilkväl
at man borde utstryka Turkarna ur Titanien,
och såtta Vrcsighe t och claktLynnc i deras Ställe.

ÅTTOJXDE SCENEN.
THERESE och TOBIAS.

Therese (stortar in fned Hdftighct dcft
Cldiljt) Båsta Morbror! Hau är koir.mcn,

Tobias, Redan?
T h c r c s i»
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Therese, Hans Ryttare. Formodligeh är
liemi ajeli' cj längt horrta.

Tobias. Hau h-iller pa at, Mä da pk sig
Stats-FJuiformen.

T lurci e. HvairT&re det 2

Tobias. Ah en Nfalin via hans Al-
ut hurma teli-' a.

Thcrcse. Ack! han bfebfifVer vist ingen
Jåna-o Prydnsd»

Tobias (foriiiidrad) Sa? vc>l ' J
Ja;; Ifadtt ktiappast trolt, at en Marin, som

'<"■. samina Tid som d'm Far, kunde
gÖfa så hastigä Ei-ötringar. Nii, det fåVnar mlg.

1 Therese (forundraä') J:> Er inlct»

Tobias. Kaiiäke du itfrslår dig ej sjelfU

Therese. Ni afhör min Eer.rttelsc så k;

IMåi Ni fordom hörde riägot bcruttas cm Eriö-
Jtcrson ,

så —«

Tobias. Oni min Fosterson? Talar du
«)m honom ?

Therese, Ora bvilken »nrtHs?

Tobias (.Springer uf) Hvaf "är hari? Ilvat
Jlr han?
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NlO NDE SC EN EN.
FABIAN. DE F 6R‘R A.

Fabian '.{itiger militurisfit in
, uch r-uttar

■sig vid D6r>-en )

Tobias (mci vtmilrkt -GPii-fje) Fabianl
Välkommen Kaimat! Ivona närmarcl

lr a b-i ;in (^£;iv--. ,:;y:i' ncgru Sfteg))

Tobi as. Hvad ha'r du för god<t at Saga?

Fabian. 13 rt ii ia Hm
I.öjtnrrntcn.

Tlicrcsc- M;°r ban vai?
Fabian. Gud ske Lii! Halaan bar ännu

ej blifvtt atlarjiaerad.
Tobias, livsr år hän ?

Fabian. Umier Marsshe.
Thsro.se. Hitit?
I'abia n. Ja. Sq.vadron bar i Dag Ra s(«-

dag i Ehersclorf, en Mil härifrå.n, Om hän fär
*3 mycken Ledigbet, sä rider hän hit pä et par
Timmar i Eliermjddag.

Thcrese [vill gifva känom Pengar) Se där
Fabian! drick min Skäl.

Fabian ( ororiig) Rättnu, Nådiga Frfl-
kenj Dcrutc.

T o b 1 a *.



Tobias. Tag du, vi åro ej pä ParadeÄ
hu m era. (sttttcr sig)

Fabian (fan emot <)ch gommsr dcm me/l
Skyndsamhet)

Tobias. Hvarfäre
vit pii så lång

Fabian. Vi liatVe nyttjät Pappcrct til
«

' Tobias. Har . !

Fabian, Nastan hvar D

Therese» Ilar dia liene aldrig blifvlt
s£rad ?

Fabian, tindantagancles et par ilugg •-*

Therese ( ungslig) liugg'L '

Fabian. Och en Contnsion —«

Therese. Ack niin Cod !

Fabian Qmålcenttc') Bagatel;
• stormat.
Töbiz.9>fspringer «/>) Et Batteri?

. Fabian. Da var Jet lictt oin U

Tobias [ganska
i

Fabian. Tiet var vi<i —■ viii —■

Tobias. Lika myeket.
T abi aa. Tiendens Kartåseher hade rctltirt



lagit borrt en Bataillon Infanterie, sä at blott
Jiär ocb' der några- Mann voro qv(ar, lika sora

et Dnsski Sidesftx efter en Hagelskur.

Tobias (otälig) Fåt bli dina Likncher,

JnS. vidare, Förmodlijen fick Cavailcriet Ordrcs?

Fabian. \i ryckte fram.

Thcrese. Och din Herre?

Fabian. Var inidt ibtand oss. Nar vt

itu nde vara ungctår et par hundra Steg deri-
fiin, pjff en Kala

Thcrese. O Gudl
Fabian. Var Ryttmästare stupade.
Thcrcsd. Och din Herre?
Fabian. Spvang raskt af Håsterv.
Tobias (m cd okael I.iflighci') S itien af;

Eller hur f

Fabian. Vips voro vi alla af Håstarnak
Värjan ut! Siiat Lederna!

Tobias (nurmar sig i\til Fabian) yifiarel
Vidarel

Fabian. Fräiri&t Marsche! (hän marjcherar
iiågra Steg, och Tobias cffven)

The r esc. Jkg ryser —<

Fabian. Det gjorde ej min Herre; hati
Hpmuutraäe osj alla.

C Tobiasi



54
Tobias. "Valin Fabian! Nu mStte vi re-

dan sti ur.dcr Kanoncrna.
f Fabian. Alldeles; men där är en fSrban-
nad LÄpgraf, som ån uppehaller oss.

Tobias. Vi mjiste frain.
Fabian. Sabcln i Munii —>

Tobias. Karbincn uplyftad —i

Falii« n, Nu vada vi —<

Tobias. 'Nu klåttre vi np —.

' , Fabian. Nu Viro vi uppc.
Tobias, Vidoria!
Theresc, Och din Hcnc?
Fabian, Min Herre fick en Sf jernai.Krtanp.

iälet, och jag denna Medaillc.
Tobia:;. En Stjerna ? Tappra Gosse! Hil-

lu många Fröjder lian redan har gjort mig! —-

Gä, rid , traFva, gSjloppcra ! lian skall komma!
'Jag viii se honom! jag.vill fröjda mig! S3g
honom at jag ar plagad af Gikt, mcn at jag
frågar Fan dercfter; utan at jag, alla Lakare
til Fö.rtret, år beståndigt glad. (/w« Sprin-
ger fort)

Therese. Hålsa honom ock ifrån mig,
at —■ (Jinn kan t] uttrycka sig)

Fabian. Hvad ikall jag saga, Nådig
Fiöken*

Thcresc.



Tlicrfcse (forldgen ) llvad du vill.
Fabian Qskcmtandc) At Ni begär veta }

Brn lian pcksS, iir bjesserad ?

Therese (dngsligt) jagvill inte hoppas >—.

Fabian. Hän bar fatt en svär Blessurc.

Therese. Hvar? Hvar?
Fabian, (slar si‘g pa Hjertai tued en ha«

Stig Rårelsc, äch fdUcr Handin lika fnyndsaviti
gor hdgrr omomdcr Kr. beh viarfglurar ui)

p
Therese (fditer Ogonen på Golfvet, räd »

nar halflecndc . Efter tn Pausc idgget hon Hän-
tien pa Hjertat 9 •sev ät llirnlen 3 kudpper ih,oft
Sinä Hiiadtr t/led Kihistä. Sen läter hon Hdn•

derna falla, och skakar sorgtigt på Hufviidet.)

•TIONDE SCENEN.
TOBIAS och THERESE.

Tobias. Ålskade Therese i
Therese (spritter til)
Tobias. Nä, hvbriöre fönkräcks du?
Therese. jag —> Jag vet ihte jag

tror jag förskråckes l‘6r tnig sjelf.

Tobias. Jag tänkle gsra dlg en Fräga.
Kinner du Löjtnaht Wnyse?

'c »
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Therese, Ni skåmtar, Skullc jag ci lian-*
na Er Fosterspri ?

Tobias. Riktigt Therese lilla! hän är c,j

niin Son, hän ur biott min Fosterson.

Therese. Gör hän er ej sä myeken Gl4-
dje, som et egit Barn?

Tobias. Visscrligen , men derom är kko
Fraga. Vct du viii huru jag lårdc at kumia
tlenna iinga GösSen*

Thcicse. Ni har betåttat det mex 5.n
en g|ng.

Tobias. Du tyekes likvål hafva gl6mt
det- Vi voro i Affairen vid —■

Therese. Man plpndradc en By
Tobias. Hän var dl Korpral —.

Therese. Och trängde* med någr% Gre.
«adicrer in i et brinnande Hus.

Tobias. Jag tärikte: Skada at en så hyg.
gelig Pojke skall lågga sig pä Plnndring

Therese. Men hän f<srde et Barn nr LS-
gorna —.

Tobias. Bravo Kamrat ! ropade jag til
hcnoni, är detfa ditt Bytc? .

Therese. Hän gaf det tilbaka til dess
Mor , ooh sin' fccnningpung derjämte.

T obias.
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Tobias. Efter Affaircn upsökte jag ho-
nom —< »

Theresc. Hän höll sij undan.
Tobiasf Jag fann honom likväl. Hvem

är du, gode Yngling?

Thercse. En Eader- och Modcrlös.
Tobias. Hur heter du?

Thercse. Wayse.
Tobias, Har du för iJfrigt Intet Namn?

Thcrese. Intet.

Tobias. Märk Thcrese, hän hadp intet
annat Namn,

Theresc. Hvad betyder det?

Tobias. Myckct, ganska myeket. Det
gifves Gudnås! sa nrånga Sakcr i VerlAen, hvar-
öfver jag cj kan fröjda mig, odi dit hör ocksä

■N amn. Men vi liafve.nu kömmit sä långt.

Thor e se. Och betyda ingen Ting.

Tojbias. Och förn ä ganska myeket.

Thcrese. Om delta'vore Ert Affvar, s5
Lado ni ej säfaderligcn dragit Försorg om honom.

Tobias. Det gjorde ja;;, cfter hän glädde
mig. Mig iir det cj förbadit. Förster du mig

Thcrese
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Therese lilla? Jag kan frdjda niig at e a MennJ.
ska litan Nymn; Du intet.

Therese, Ilvarlore i(k e ?

Tobias, Emedan jag hUllcr förc, at det
skulle g6ra din Far liten GUdje,

Therese, Min, Far är cn-god,, förnuftig
Mann,

Tobias. Mif Bnw\ uiecl F6r«
miff et soit) med HShon: Det ges ingen .

Ipm ika i VctWen; rlct mii
lei, et Å.rt kan ansea soin cr, Brfetfålltghetj I^ ll

foruår mig orh jni* —' ; :,

dig. Af- åu : ade in, för at ke-
räin m'?g Fabfaos ankonv;t —at

en Iliaat |a ■ ■■ - tiytktc on

Pucat i Hantien p 3 hbnotti a(> du iviecl st
'ken Varma underrättadc dig om hans [lal-

sa -■. a( du Lkknade viti Batterits BestOTtuande
w Se på mig. n

Tberese. (Ser / mcd tor!:irc!thct).

Tobias. Ja, ja, jag bar , lorstått tiig.

Therese ( Jattar hans Hand') Bästa Far-
bror? Ni, so m betraktaf allt, Ting på den löjli-,
ga Sidurij hvavförci pii en gäng su alfvarsam ?

Tobias.
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Tobias. Det är svfirt nog. Mcn din Far
bar Afsigtcr. Jag älskar dig, och vill förekom.
ma Olycka. innan det är for scnt. tlier
{Hm betraktar hnnom upmurksami) är det re-

dan för sent? -h Du svarar ej?

Therese (J6r!u;en , Jrycker hans liand
pH sit Hjerta, sedän CU sinä Ldppar, och i-

lar borrt.)

ELFTE SCENEN.
TOBIAS Ensoin .

([Hän runkar på Hujviidet) Hm! Deröfver
kan jag cj fägna nrig Adelsman —h Ofrälse

' Om det da skall vara en GrSns mellan bäg-
ge, hvarföre år den ej bredarc? —i Hvarföre
kan man se ifrän den ena Stranden öfver til tien

andra och fatta Tycke.för hvarannan? —< Dcri
liar antingen Nafarcn bcgått en Durahetj cllcr
•ck i—i Menniskan. {Jion går')

ANDRA
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;AHDtA ÄKTEW, .

FÖRSTA SCENEN.
I

CEHEIME-R.-.

1" c> 1) ir: ~ . >• i '.')

Geh. R 'vav.i Ooh.
"

'■
Tobias. SlOn, frukisam Vådtfriek.
'■' ■ ; . Jag <■ i n :.;.

■ v
tiji*

[lla.

° el !-;'. »iii
ut och tflgs-

och K"ipp i Hand -

■ ; ■ .

Geh. Råd. Du
Tobias- Alldelca"! ' I Ima Inu dina

i£lrrar och .minä ior skola upfi
Ge h. K åd. ( . Pai ken sfla'

dcrsplitir
Tobias, il.ini gtfatt fe det ej Sfver,

iemnar blott Spoj- af Välsignclser ci

Gcb, Räi



Geb. RJd. Ja soin här o m Dagcn, dä
fem Pär blefvo 'ihjäkslagna af Haglet.

Tobias, Ovilleen Njutning 1 at da Räg-
Het är förbi, få komma ut i friska Luften, oefi
liksom å nyo få insupa Anda och Lif.

Ge h. Rå d. Det kan man just kalla ai
liamta ali sin Gläclje iftan Luften.

Tobias. Ser du Bror! der borrta är Uim-
ien åter igen bUk

Geb. Råd. Ocb din Inbillning rasenrö.k

Tobias. S’å myeket bättre! En rosenreid
Inbillning är bälsosammare än Guld-Tinktur.

Geb. Rad. Den sednare kan man köpa,
tuen ej den fijrta.

Tobias. Kspa tien kan man väl inle; '

tticn man kan fdn ärfva den.

Geb, Rad» Den är en tilfäUig Gäfva»
Tobias,. AUdeles inie. Ora PUitatk ha»

Rätt deri, at Dygdcn blott är en Vana, bv:ar-
före inte ocksä den Konsten at i- Inbillningea
ujuta Glädjen?

Q e h'. Räd. Jaa; vct väl at eri Mann skrif*
vit en tjock Qyafts m Konstcn at

C S r<3



ra glad-, men jag bar aldrig hört om nånsin n.V

gon fattig Djefvul derigenom blifvit rauntrare,

Tobias. Af Böcker lär man sig det vist
ime.

Ge li. RS cl. Hur då?

Tobias. Et gladt Kftcrgifvande , cI.NcU-
lätav‘ie ora du sä Lchagar kalla det, til s ma.
I . ;a för: öjelser; intet ;■ i sinä iw-
Aringar af t högt tita.n dc .•'.

<i/ Hlttnrcn; en Blick pi i Ar, ofta b

jt;i (iästä Timma , om den närvarande a.r rnindre
J/dtaglig; —• et visst ■ hu.\hällsaktigt Sioseri

eJeriftenoßi at mau i ©ag sparar sig et Jitet N&-
je, itk at deraf Runna ha roligt i Morguii; -

fclokt Vai af sådaria Njutningar, soai cj

för »tark Skakning, ooh således tntet matta;
':, Bror Herman! Menniskan är rik, bsra

lioji cj pä samma Sdtt soin Barn ,

lina Kostbarheter för lysande Leksakcr.

Ge h. Rad. Jag är saledcs et Barn 1 Du
menar det?

Tobias. Jag rnenar at jag år en Tuk,-
»om Star bar och pvcclikar , under det at den
lipCrhkade Naturen kailar mig til Glädje. Ovä-

di et
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dret Sr förbi, det rägnar bloft teit sakta; jag

»näste skynda at flytta at minä PoroerautS-
TtäcU ign'-)

ANDRA SCENEN. ..

GEH E IME.KÄDET (ensam.>

Go da Bror! Ja, om Mcnniskan kunde
fSlja det hon erkånnt )'6r Samit och Godt--'ss
•skulle Philosuphcrna vara Ilalfgudar men det
aro de Gunås into! Mcd alla sinä Morali*
ska Principcr gora de Sncdsnrang liksa snact

sora vi andra fattiga Syndare. Kroppen ——

och dess Regent Mngen O! man gör gansb»
„ RStt deruti at män mälar Åriglarna] sota vinga-

de Hufvuden. Gif clem Magar, och sniUU sivul-
le Vingarna sanka sig.

TRE DJ E SCEN E N.
OFVERST E von HAMMER.' GE H. RÄT>.

Öfverat on. {klddd _ut»n Smak , starkt pit.

drad , Hattcn under Annen, it hnrrt Rur i Hh<
dat) Hår Sr jag, min Ilcrr Bror!

Ge h. Rild, Hjertans vålkornmen! (pm.faittt•
nar hon ovi)



Ofverstcn ( fdrnyar Omfamningcn
, mcn

soker at skona sin Frisnrc) Du scr at jag, min

lirnd til Ara, bar upputsat mig, som om jag
ginge til en Vaktparad,

(Tcb. Råd. Du kommer sålcdes vcrkligcn
m-

för at bli min jVlåg.

Ofverstcn. Pä min Ara ! Med Tidcn
»

blir man gamma! man bar cj några Barn

Geh..Råd. Annu ingen Undcrrjttelse om
din föiinpna Son?

Ofverstcn; Mar jag ej nämt det?

Geb. Råd. Nej.

Ofverstcn. Jag bar gldmt det. Et halfC
År sen ban rest, skref ban mig til et rörande
Afskedsbref, och störtade sig i Donau.

Geh. Råd. Död? t

Ofverstcn. Ja, och sä godt vartiot. Den
Pojken var en Romanbjclte, och det bar aldrig
blifvit Folk af bonom. - Efter jag nu är cn-

sam ocb bebofver Omvärdnad , bar jag, på Fä-
dernas Sått, beslutit at ta mig, en ung Hustru.

Geh. Räd. Mcn min Thercse år iinnu ba-
ra Barnet,

Öfver-
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Ofvers te n. Sä myeket bålfre! Barn äro

så litta at böja, som Grässträn.
Geh. Räd. Ilon är likvål fllnk odi ra,k,

Ofversten (stuller sig i Positur~) Hvad
är jag dS?

Geh. Rad. (leinde) Du Hetr Bror? •

dansade- rätt ansenligt pä hennes Moi", Brdllop.
Ofversten, För en Laiska siiger jag In-

tel Srt ncj, . Miyj- & ■
Gcli, Rad. Lika myeket. De skickliga-

Sle Danseiaer aro ofta de sisusta Manner.

Ofversten. Rått su, Hcrr Bror! viira

förfådcr »lansadc mlndre och drucko mer. Nti
för Tiden är dat tvärt om; det kommer 3i
Låsnjng,

t (

Geh. Räd. Det finnes ej mer nägra Sali*
skaper utan Qvinfolk.

Öfvcrslen. Til och med börja de frla.
ga sig in i vara Kfubbar.

G o li. Rad. Barnsöl ocli Hemkommor, sam£

d& och dS en Kaffe-Visit —t det var vara fordna
Jniars hela Omgångc.

Ofversten. Dans vistc inan cj af oftarä

in vid Bröllop.
G e h, Rii,



Gch. Rad. Nu springa de ur Hus och
i Hus.

Ofversten. Och Barnen upfostras ibland
Drängarna.

Ge h. Råd. Sjunga Airer och utsy Task*
höeker, det lira dc.

Öfversten, Men syltä Kll och lågga in
Gnrkor , derom ba de ej det mjndsta Begrep.

Geh. Iluil. Iluru m."nf;a Kludningar Grann-

Qvinnan har, det veta dc nog.

ofversten. Mfen kuru myeket Carn mäti

far af et Fund Lin, det veta de inte. Och vet

du hvarlfrän det konimer ? Det koinmer ai*
Dåsning.

G e 1;. Rad. Annat var det i vår Tid.

Otvcrstcn. Dä vi id( - hos ti iti
Farfar pii Slottet Gripenstcn -

Gch. R&å. Dii suto Fiickörna vid B'or«
åel sotu Ljus.

Öfvcrsten. Kunde knappt andas innoin
det tranga Sndrlifvet.

Ge h. Rad. Blcfvo rsda som Skarlakan ,

fär man säg pä dem.
Öfversten, Talade blott när de tilfriU

G eh. Ka d<
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Geh. Rad. Sa snart Rufeljcrna framsst.

te s
Öfversten. Ah, da fingo de gä sio ylif*
Geh. Rad. Når Farfar Lörjade drick.a
Öfversten, Sm{go vi os; ner i Tfrä'.b-,:;

j«

den —•

Geh. Rad. (snm geiiom Atcnkan pa <?-■).<*

Barnår bjir jver och ruer HJiig) Kljttrade «p i
det Stora Korsb.xsträd et —■

öfversten. Och sulo der til dess lioU
mästaren ropade — 1

Geii.'Råd. Herman! leopold!
ofv e r .41 en, Mvar Miller ni Hi.s?
G sh. Rad. Vi tego soni Miiren

Öfversten. Vien den claka Tvådg*iJj»
mUstarn gaf honorn' en Virit

Cch. Räd. Der stod lian och-hotace —.

Öfversten. Och yl capiUile/ade aiJKacfflf

de Straffet.
Geh. Rad, ’’llvem steg först up ?

1’haita,

made hän
Öfversten. Men ingeh förrådde dea

andra.
Gchl R5. d. Ville lian ha.ccr oss til Cöf.»

nelius, Ncpos -

Ofvcf-



Öfversten. SS roåstc lian gc godaOrd
G eli. Råd. Eljest suto vi qvar.
öfversten. Dcrföre liit lian oss ock svet-

fas vid dc tråkfga Böckerna
Geli. Råd. Tiliä Klåckan slog sex.
Öfversten. Då sågo vi på hvaranhatl

och smälogo.
G eli. Rad. Påminner du dig iinnu Klåc*

taus, Ljud. .
'

Öfversten. Om jag kunde måla, sä
skullc jag just kunna afmåla deti

Ge h. Råd. Up ifrän Stolcn,

Öfversten. Boken under Bordeti
Ge h. Råd. Hals öfvcr Uufvud utföf

Trappan.
Ofverstcn. Ann i Ami ut pä Angcn—
Ge h. Rad. För at kasta Ball
Ofverstcn. Se liuru hau sttidsar!

(De buggc Gußbarne homma tj ihog an*

nat } an at dc kusta .':

Gcli, Råd. Jag slog hcnom säjiögt sora
Slottstaket.

Öfversten. Jag tar ändå Lyran när lian
liommer ner.

G eh. Ra d<
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Geh. Råd. Jag slår honom på Sidan, at

hän cj far öfver Plankct.

Öfversten. Jag slår honom mot Moren,
Bt hän studsar tilbaka.

Geh. Råd. Akta hara min Mörs Föhiter»
Öfversten (efter et dugtigt Slag) Högt

Öfver Gafveln!
Geh/'Råd. (gSr et likadant) Högt up åt

‘Tornetl ;

Öfversten. Ånda högt up til Flaggcnt
Geh. Råd. Der Hgger hän i Takrännah.
Tobias (såm nnder Leken kömmit in

, öch
med FSrundran sett dcrfin , utbrister iet Star*
ihratt.)

(De akclra lii brydäe öch skdmifias,')
Tobias. Låt inte mig störa eri MotioÄ

äf god. (går)
Öfversten. Hcrr Bror! Vi hafve lekt

som Barn;

Geh. Råd. Vili såga ingen Ting. Barna
lek ät eli vcrklig Meikin f6r Guhbehi ]ag
har dervid bilfvit tulg jaa nyt't. En gammat
Vån, soin Upgräfvet Sådlna Påmirinciser utui;

det ncdsunkna Herculahum af våfä fordnä U/ig--
1? doraaa
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donisnöjcn
, föryngrar nicrd an gyllc-

ne Luffsalf.' 1
o ■ ■ Ti
Öfversten. Semmlcr och tiercu!es| Hur

Jcomnia lifkmhiTms ?

Geh. Rad. Dcrförb skall du ock gifta
dig mcd tnfiG Döffcr'.''" ■ -

«» ■ . - (•-

Ofverstc.fi, 'ju förr iu~Mldr<f.
Ccl), Råd, [Jåila mig SAilslcap vid Kitkat»

tingen r'""-'■
"

Öfversten. Det skall jaij.

Gcli. IlHd. PSminna rnig hvarje barnslig
Motvilliglict, livart enda Skålmstycke

Ofvcrstcn. Amne I'ör .niångein lustig
Afton.

G eli. Rad. Dränka hvar och en Alder-do.
reens Vresighet i Eågareit af vara Ungdoms-
fröjcler. r

Oiversten. Vål ann, Herr BrorJ, Hirr
»nart få vi Bröllop?

Gch. Råd. Du har ju ej ånnu en gång

sctt jßruden.

Ofvprsten. Jo vissi har jag seit henne,
lion fick just då pk första Tänderna.

Geh. Räd, Sen den Tiden är hon rayo
ket forändrad»

Ofvcr»
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Ofversten. Dä slog hon ralg, ora jag

teoin henne fdr närä.
Geh. Räd, Nu är hon en god, föirrbftig

flieka.
oOrversten. Förnuffcig? Bärå intet toi?

fnyeket ?

GeH. Rad. Ilvad tnenar dll med det?
Öfversten. Läser hon också?

ö ' ' - * •» i» il
Geh. Råd. Äh ja*

Ofversten. ttvad läser heh?
Gch. Råd. Hvad soin hälst.

Ofversten. Skada! Eri Flitka böf ej la?a
sora häfst. Eri BUiel, En Kokbok, Eri

Kalcrider, och pä shl hdjti Millcrs inoraliskä
Betraktelser år allt Irvad jag Uädaricftcr kun til*
läta henne,

Gch. Råd, Uvfliforci det?
Jpfvprsten. Hcrt. Biodc*l Bovkapssjukart

ar svSr, men Låsning är åiulä svilrarc. Då Rid-
darne änriu inte kunde iäia, da de malade et %

i StS.Het— lt6t- sit Kanin, drogo ut V.rjan, och
forscgjatte Dokrimeftterria med Knappen af Tä'»
stet —i dii var det -goda Tidcr.

G eh< Rå d.- Hrii! soin mäti tair del. ’’



ofversten, Gcnom LSsning fdrloradc jag

min salig Hustru; genotu Läsning ligger min
Son i Donau.

Geh. Råd. Den har ock sin goda Sida.

Ofversten. De tuma Sidorna, som fin-

nas i Bfirjan och Slutct af Böckerna, de aro
goäa Sidor. Til osh med för Bonden skrifves
nu f<sr Tidcn hur lian skall hara sig åt., när
lian lider af Nöd eller Sjukdom. Det är gan-
ska ill a 1 När Bonden Sri Nöd, så mä lian
iedj il , men ej liha.

Geh. Råd, Min Therese är ej någon Bond-
fiieka.

Ofversten. Så raå hon dä pl förnämt
Vis Hånderna i Rors; jag vill häldre fm-
ra en Amant hos henne. In en Bok.

Geh. Råd. Se der kommer hon med en
jßok i Hand.

Ofversten. O veJ (hän drar fram el

gar Ilandskar ur I'iekaii)

FJÅRDE SCENEN.
THERESE. DE FÖRRA.

Cc h. Råd. Romm nånnare, Therese! Jag
fär
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får presenfera för dig Öfverste Hammer, oeh
Önskar at hän må behaga dig.

Therese. En Ears Vån har Råttighet til
en Dotlers Högaktning.

Öfversten (stdllcr sig i Posilnr') ÅlskJ
vSrda Fröken! Jag önskar få blifva hennes Rid-
dare»

,Therese. Sa snart min Far anstållcr et

Tornerspcl, vill jag klåda den tappra Ridda.
ren i minä Färjor.

Öfversten. Jag kastar min Handske p5
Jorden, och pästår emot hvarjom och enoni, at

Therese von Ådelsköld iir den skdnaste och dyg.
digaste Fröken i hela Landet.

Therese. Jag vill tånka på d«t Pris,
som jag blir min Riddare skylldig.

Gch. Råd. 'Derpå har hän sjelf redan
tänkt.

Öfversten. Sedän de skona Tidetna mj

tnera ilro förbi, då man sin, Damc til åca, tum-
lade en Häst och bröt en Lants, så är det pas-
sande at geaom andra vigtiga Pröf pa Kärlck
och DyrkSn förtjena detti» Pris. Det väre mig

derföre tiUåtet {lian numiar sig til hame
D 3 md



5,4
pud sirl
Tiokcn ijrun litiinc, ocli. /.. .'jöruojd vt

:n lons.tret,~)

Tlicrcs, Ucrr GiVcrstc! li
gör ni?

Ofversten. ligs\i

'i I >.:,f i)

()Fv erste n. /

Thcrese. En hclt ny F.ok

yfycrston', Et nytt Föf l
iicresc. Annu olnst .—«

•ien, SS mycket bättrr.•
The re se (£z7 j;';t far) Det var Schiller*

jenien, som jag just j morgons fick ifrun Sla-
jlcti

Ofversten-. Ilon 1' en.

'lherese (ser ut genom Jöustvet)
' en, Papa! ligga ieke Schiilcrs' Xenicn mii.lt i
Swutsen,

Ofversten, Dit
Thcresc {otaligt) vet cj, min llcr-

{e, 1.,:k! det skail Leiydj —.

Gfvcvjten. Et vilu-vnanilc Rovis -



Tlieresc, Vördnad f<sr min Far afhfilUr,
Hiig

Gch. Råd. (lccndc~) Var obckymrad, mit
Bam! hans Afsigt år god. Hän tror at Lus-
ning fördcrfvar Fruntimren; och eitiit han Ut«

valt dig til sin, Fru
Tlicrese (forstcnad) Mi>>, ?

.Ofvcrsten. Ja, henne, min vaekra Frökcn.

Therese. Förlat, Hcrr Ofverste! en AU
skarc, soin börjar med at kasta minä Bockcr ut

genom Fönstret —<

f Öf versten, År just en Adelsman af gam-
jnalt Skrot och Koni.

Ge h. RSd. NS, nå, Tlcrr Bror, det var
något for myeket raskt. Sada nt der tiliä ter mait

sig ej gärna for RröllojSet.

Ofvcrsten. Jaa; handlar sppct pa För-
fådrcns Via,

The rea e. Ert Skämf oroar mig, min go*

cla Far.
Ge h. Råd. Flicka, tiet gåller din Fycka,

•ch derföic skämtar jag cj.

Therese. Hvad ? Ni vili vcrkligcn ►— ■
D 4. Ge h. RåJ.
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Geb. Råd. *jag viii ingeti Ting, men jag

Ther e s e- At —<

. *

Geh, R:id, At du §Sfv? denna Hcrtu
\lin Hand.

Ther e s e. Min Hand?

Ge h. Råd. Ån sen dås
Thei;ese. Hans Är —i

Ge h. Råd, (7«nt?<). Ansvara, £sx hau»
Trohet.

O fve rs te ti. Pä min Åia. min Frdken !;

Jag skall bli Er så trogenj som Herculiskus siä
■Herculadisla.

The ies e (med Dclicatessey Vissa Faso»
Per —«.

Ö veisten. Jag ålskar vara FSrfiders Sedet.
•G eh. Råd. Flicka, du, gär för långt.
Tbetesc, BUf ipte and., bista Far! >«»

Mit Hjerta —«

Ge h. Råd. Jag hoppas at du Snnu ej vet

du bar et Hjerta-
Öfvcrstcn. Det Sr också et fijrbannadfc

slod med det Hjertat.

Thercsc. År jag da min goda Far sa bc-
tfiäjtlig, at ban viii -h upoffra mig?

G e h. Råd.



Ge h. RSd. Upollra?
Ofversten. RninansprUk.

Ge h. Råd. Therese! jagvar så nöjd, s»
\

Jnnerligt glad, emedan jag yäntade Lydnsd
af dig.

Therese. Blott Lydnad?
Ge h. Råd. Jag trodde det skulle vara sä

lätt för dig, a.t mcd, et Jfritt Hjerta köpa dir»
Fars Tugn.,

Theres.e {suclavde) Och mrt f Lu-gn?
Ofversten. Vai obckymrad , min Fr<sw

ken! Eit Eugn skall hos mig ingalunda slörasj
nej, pa min Ära ! N.i skall sofya til Middagen,
och spatseca til Qvä-llen; men intet läsa.

p

Therese. Hcrr Ofvcrste! Ni ålskar F&;»
fådernas Pfägseder'?

P

o£ve rs te n- Visserligcn.
Therese. Suledes ålvcn Oppenhjert ighet 3'
Ö fversion. Det är min FaVorit-Dygd.
Therese. Su fiir jag,'b«kän.o3 £or E,r* afs

Jag alldeles, intä dnger til en Fomtidens Ridda-
jej ärbara HustVu»

Ufyerstca. Fsr mycken BeskedUghst!

Ö5 Tbesesöt
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Thcrese. Jag kan bvarktm spinna cller
yåfva, hvarken koka etler baka

Öfvqrsen. Skall urs";ktas.

'I ! trc.ie. jag kan bioti Usa oeh skrifv.i,

Ofvcrsten. Bågge Dylania aro oiVerrlo-
iiga.

Ther c i p, [ag kan hyarken tilrcda Drop-
par cller '

Qfversten. Det beh6f\ heller nu
f6r Tiden. Hamburger Tidningen lerhnar sä.
mänga Areana,

Thereic. I Sts.llet för et Hus-Apothefc
iger jag et vackert Bibliothek.

Ofvcrs te n. Det kommer i Siottsgrafven.

Tlieresc. J.ig kastar mig dit cfter.

Ofversten, Just som min I'ojke. Det
kommer af Låsning-

, CJch. Rad. Taga Kompliracntcina s!i snart
filut.

Thcrese. Ack niin Far!
G eb, Rad. {Jiårdf) Gu. up på din Kara->

mare.
Thcrese. Förskjut m'ig inte!

G cli, Råd»
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Geh. Råd. ( nnldare ) Af du öfycrtygad'
gm at jag ålskar dig?

Thercse, Huru skuUe jag, kumia tvdla
derpå.

Geh. Råd, Menar du at jag \TU dia
Olytka 1

Therc se Vhst intet,

Gch. Rud. År ditt JTjcrta fritt?
Tlicies r. '.

. , Ja,
G rh, RSd. Så (vingar jag 3?g ju infe.Geh, RSd. Sä tvingar jag dig ja infe.

Du förrnas rncd en stadig, solid Mann. Hau
kan vål inte courtiscra, nien hän skall bli djro
Van; och det ur längt bä,ttfe.

Thercse. Vid ha ns Af behöfver maa
blott Vånskapen, rocn vid roina

Ge h. Råd, Du ska 11 ijJJcJja elin gatnla
Far. Du ska II vcdcrgålla honom, för det hau
cj gaf dig tiägon Styfroor. RchöiVer jag v'd
säga roer?

Thercse (vnder sinä Ifdncjler af Angslan')
Ge h, Råd. Af detta ditt Svar?
The res e ( hietpper ihop Hujidtrna uiect (is

bcdjtinde Åtbord,')

Ge h. Rad, Gå från roina Ögon! Jag ka n



Cj tåla sådana Mancrer. Et Barn, som vridef
Hånderna, när det skall göra sin Far lycklig,

hvarken Kansia för Kårlek cller Pljgt. Gä
pä din Kammare och bläddra i dina Romancr ;

och om du finner nägon, gom predikar Olyd-
nad, sä kasta den i Smutscn til Schillets Keiden.

Thercse (går borrt grStandc.')

FEMTE SCENEN.
GEHEIME-RÄDET. ÖFVERSTEN.

Geh. Räd. ( mv.rqnerar Lcdsnad dch For•

argelse,)
Öfversten. Var obekymrad, Herr I,Bror J

Barnsligßlygsambetj intet annat. Det ger slgnog.

Geh. Räd. Och hennes Vcdcrvilja s!
€•

OFvcrsten. Den ger sig.
Geh, Räd. Hennes Tårar?
Öfverstcn. Torrkas borrt.

Ge h. Räd. Henncs Suckar?
Of veisten. Uph&ra nog,

Geh. Räd. Jag kan bli rasande ! DcrmaPlaa
fcar jag så långesedan uttånkt, och ansett dcn
eicd saama ögon som en Trädgåidsxnåstars de

Tråd,
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af hvilka lian pä sin Aldcrdöm våotat

Skugga.

Öfversten. Du hade ej hoft gtfva heti*
ne Böcker. Det kommer allt af Läining.

Geh. Råd, Äh bvarföre intc? ( fSrargnd )

Öfversteft. Ty bvarföre låseir man an-

dras Tankar? om ej föe at §lömraa sinä ejuaf

Geh. Råd, Om ens egna Tankar äro dum*
ma, sä gör raan ganska väl derliti.

Öfversten. Låsning är —•

Geh. Råd. Et angenårat Tidsfdrdrif.
Öfvers te n. Tiden *är dyrbar, och ett

gång skall man göra Råkenskap dcrförj raen
Låsning är —«

Geh. Råd. Bättre än at r6ka Tobak.

Öfversten, Förlåt mig, Herr Bror! Vid
Tobakspipan kan raati göra raånga vackra Bc-
traktelser. En Tobaksrök - Sic transit Gloria
Mundi. Mcn Låsning år —■

Geh. Råd. Jag ber dig för Guds Skulld*
Berr Bror! hör up! du se/jag brinner, ocl»
du gjuter Olja pä. Elden t

Öfvetf,



Ofvers.fön. .Sä lit ost dissipera oss. Vi
skole gä i Stallet. Har du skdna Häslar?

, G6h. Räd» : ,Nej.

Ofverstcn» Har du Handar?
Ge h. 11 a cl. Nej.
Ofver s t c n, Pipbufviulcn 'i.
Cc h. jlful. Ncj,
ofveisten. Nu livn.d" bar dll
Ge h. Ivild. ]ag har en Dotter, åoai götr

intg Hiifvudet vafröti

ufverstcn. ,';' hufVitflefL Et
* . .'■ ö

varmt Hufvtid afkyleä f<srtråffligt af et varrot
tihkuf-ond.

G eh. feåS; (speftdlt) VcrU\-'cnl
Qfvcrsten, jag fii- m;na. ifråri Polcrt j

Ccn kan lcmrri eli ita Ad/esser-
Och. Råd. (,» '.) Det ar jit

täti i gt (

Ofversten. Urom det, ffeff Broderl b!ir'
tiu bedragert; ty drt gifves
skor, som göra oäkta ILiiVtidcn , koita clcm i
Linolja och Sinnober

Ge h. Råd. \Jattar hnnom harit i armeii)

Komi»} korrmi, Herr Bror', jag skall fijra dig.
Ui'■,



Ofvcrsfcn. Ilvart?
Geh. Rad. Ilvnrt'du viii.
Ofvcrsicn. Ilåstar liar du intc; S

tlar ej heller; au har kanske en GcvårKammare?
O eli. R?,c 1

. Ja', det har ja".

Of verbien. Skönt, skönt, clå skall Aa
bcumiro minä Kutidskaper

G cli. Rad. 'Du linner den kau liunJa 1
Oördning

Ofversten. I Oordning? aj, aj i det
kommcr af Lasi i

G cli. Räd. Åndå en gang? (storskrattar
cj IlUka) Jag har tiyjä skjutit ilij'l en galen
lhind; mcnar du at han äfven blilvit galen af
Läsnjngl

Ofyersten. Väl möjligt, Den som laser
niy.cket, vårdsiösar sinä Ilundar, öeh dä mä väl
dc arma Djuren slutligert bli galna.

Ge h. Rad. Gu för Fan! {Springer ut)

Ofyersten. Fan finns i Bibliothekcr j

mcn cj i Gevär-Kamraare, ( går ejter honom')



SJETTE Sd ENE N.
f OlitAS. Nägra BET JENTER, jo» h jr»

SldmstcrAriihor, folja honom.
Tobias-. Bär hit Kulkema under dett»

Eönstrct, ty det bar Aftonsolen, {Bctjenterna
sutta, ner Kriilorna och gå)

Tobias (syssclsatt mcd Blommorna) VeU
keligen mä itke Bloröinoma bättre liär i Veri.
tien än Menniskorna. Hveni bär Vål eri M’en-
iiiska i Aftdnsolcn, da bon ej inerä kari gl tlit
sjelf? En god Blomma blir ansad och skott;
tn god Mcnniska biir 'det säilän'; öcb hura
tofta blir cj en härlig Monniskoplänta undan»
röjd, för det hori stär et förriätnt Ogräs i Vä-
gen, Komm hit, du täcka Hyacinlb —sä
■— öpna din Blotnma. - Du bar riistan blom-
mat ut min Afbild dxs första Blominornä
gro rcdan visnade mcn, gode Gud! Du gaf
K)ig ju också litet Soi vid min Eefrmds Alton!

SJUNDE SCENEN.
THfcRESE och TOBIAS*

Therese (ser sig behymrad omkringf, sen
tjiringcr kon hastigt Jram) Atk bästa FarbtorJ

Tobias*
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Tobias, Hvad felas dig? Du vet at OI

och Ack! fdr mig ej åro våikomna.

Therese. jag nräste sucka, ty min Far
Vill at jag skall sucka hela min Lefnad.

Tobias, Det vill hän intet. ‘

Therese. Jag skall gifta mig me dj deft
garala, fatala Öfversten,

Tobias Hm! Då jag faatbinjec denna.
Liljan vid en torr Qvist, sa flr hon et St^d.

Therese, Behdfvcr jag det, så länge toin
-Far lefver.

Tobias. Meo din Far lefver ej i Evighet.
Therese. År dft Ofversten yhgre ån hän ?

Tobias (fSrlägen') Nej, det är hän väl
inte.

Therese. Och kanii jag älska honom? '

Tobias (hijer pä Axlarna ) Det ve,t jag
inte.

Therese. Nej, jag kann inte ålska ho-
nom! Tro mig, tästä Farbror! jag kann san»
netligcn inte älska hOnoto*

Tobias. Sa slg-Tionomj det»
Therese. Jag bar ragt iionom det.

li T o b i M#
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Tobi-as. "Oi h Hae tror det intet?

Therese. Åtmi csfone rättar hän sig :cj
derefur.

i, Han linicr Vai at en så ung

tltcka a tui cj vet hvad ;åga.
Th cic e. A'(!

Tölia ;. S..'. ■ — flet
Thcfcso (nnifamiiär ) Mm F«r-

bior! hjöfp niig!
Tobias, ltvn-m^l'?
Therese. Ni bar - lau’g>3fcdalt gisäat i~—

Tobias, Hvad di?
Therese. sko.na mig ■ f'6r eri Bekannehe
Tobias. Är da Hiet käe i mig?
Therese, Ni gör narr af mig

Tobias. Jag tackVr ror emt Sraickcr.
Tliere.se- Ni är så god —

i
Tobias. Vili cfu bcsticka mig

Thercse. Ni scr så gäma lyckliga Mep*
niskor ■—

Tobias. Intet på andras Bekostnad,

Therese. Minä Onskningar
Tobias. Mäste råtta sig cfter di*n Pligt.
Therese. Jag trodde at alla minä Plig-

tcr stodo skrifna i mitt Hjerta.
. Tobias.



Tobias. Jag hoppas, det.
Therese, Hvarföre finner jag ej denna

deribland?
Tobias. Förraodligen bar Passionen borrt-

jagat den.
Therese. Hvad skall jag då göra?
Tobias, ofvervinna Passionen.
Therese. Och om in tel det går ann?
Tobias. Tala, tiga, lyda.
,

Therese, I Dag är Ni sä bvanligl all>
Varsani.

To,bias. HÄrer du ocksä til det Folket,
hvars Vänskap man fötiofar, om hran ej talar
dem i lag ?

Therese, Nej, min bästa Farbror! min
imdra Far! Jag vill rätta mig cfter Er; men Ni
måste nmgås med mig soin med et Barn, för
hvilket man linierar, ät' det toå skrifvä räta
Rader.

1 ohi as (\tappar Tienne på Axtln } Bcsked'
liga Flicka! ja, jag vill faii din SkrifmäätSre.

Therese. Ni;*srtskaf jii min Sållhet? Åt
flfit ej sännt?

Tobias. Alldeles.
thereso. Ora det Vore tajSjligt —«

töbias* Hvilkef?
Th e r e s e.
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Th crese. Ack! jftg alskar hottom af hela
»litt HjertSi

Tobias. Hvein du?
Therese. Öch mi, d”i hän fått en Or-

den , är lian jii Adclsman, lika sii vai sora Sig*
frid von Lindenberg?

.Tobias. Blott ban vore lika så rik sora
denne.

• Xl-V ■ ■Therese. Det fragar min Far ej efter.

Tobias. Kinner den unga Mannen ditt

Tinkesatt?
Therese, Ah ja..

"Tobias. Har hän vågat at gÄra <lig Anbud?
Therese., Äh ncj.
Tobias. Och 'anelit aron Ni {«'Verens?

Therese. Det sker, rnan vet ej huru.
Tobias. Åtnöjjie hän sig -blott, med .Ogon*

Språket? eller -

Therese {forldgai) Jag har —< gifvit ho-
nom sn Ring.

Tobias. En Ring?
Til Souvenir.

Tobias. Ocb hän?
Tliercse (kastar en hastig Blicl pa sitt

Liltfinger , på hvilket hon har en Ilårring.)
Tobias.

68



Tobias. Så, så, jag forståc Pantomimen.
Flicka! da har gjort en Dummhet.

, Therese, Utaf allt mitt Hjerta?
Tobias, Sä myrket värre! Ooh min Fo»

sterson håt gjort en Elakhet.

Therese. Ni gör honoru Orätt.j Ijaft ät
den beskedligaste, den bästa Yngling.

Tobias. Men Ringen —i
Therese, Hän hae hundra gånger sagt

«nig, at lian cj hade nägpt Hopp —•

Tobias. Men Ringen —*

Therese. Hän har hundra gänger bedt
mig skanka mitt Hjerta ät en värdigare.

Tobias, Hvarföre g6r du di intet det?
Therese, Efter —> efter. jag ej funnit nl«

gon värdigare.
Tobias, Cch emedan allt fflrmodligen ie»

lie var hans Alfvar. < Vat förnuftig, skilljena
ät. SSdana Blommor trifvas inte. Den fader-
liga Forbannelsens Frost

Therese, (rysev) Derför, skali Gud ooh
mitt Hjerta bevara inig.

Tobias, Förllla dlg på Gud, men ej pS
/ . *

ditt Hjerta.
E 3 Therese.
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Tberese- Kärlckeri fdrädlar. Jag kann up-

offra min Sålthpt för rnin Far, om sä ändteli-
gen -skall vstfa.

Tobiafe. Tänhto inte Fpjken så med, ja,

yar hän ovärdig din K^rlek,

Tbefcse. Tala ömt rned bonofn,

lobias, Når haf du höft rnig tala annor-,
lunda? Jag ville hara, —• Jag tyeker ej ona
at hän kommef bit. Ni ej se hvai;andrat

Therese, Hur länge?

De förstj trcttj Åren rådcr jag-
•j dertiL

TBercse, FJi skamtaf, Hv?m ye( hurii
Tärningarne falla?

Tobias. Den som BUekar emot sin Ftam-
tid pä, samma S&tt sopi en som s(år vid et Spel-
Bord, och väntarpä en blind S(uoip, Sr en Narr,

Therese. Blott jag finge lefva ogiftt Ka-
ra jag sluppe at gc den gamla Qfversten luip
Hand! Rada mig , båsta Fafbrorl hara jag slup-
pe det!

Tobias, Ja, gpda Flicka! byad skall jag
ifåda dig? Vänd dig dijredle til honorn sjclf;

uptåck;



uptäck för honom mcd Friroodjghet ditt Hjcr-
tas Belågenhet Är hän en ådcl, känslofull
Mann, su skall hän af sig sjelf afstä --

Therese. Ja det vill jag! Til äfventyrs
lyckas det mig at röra honom; at göra jonoin
til min Förespråkare.

Tobias. Hå, hå! Der svingar sig ditt
Hopp ater up i Skyavna; blott dejs Vingar ej

äro af Vax, Var försigtig! Såg into allt pä en
gång. Den som gär I'ångsamt stickcr imet Töi-
ne i Fötterna. Qian klappar hennc på Ktndbc-
net, hnn kysser dans Hand} fran går)

Therese. En hjertans, god Mann!
Skada at hän ej har äiskat! du visto hän at en
Pii i Hjertat smärtar mer, in en Törntagg i
Fotqn.

ÄTTONDE SCENEN.
OFVERSTEN, TH EK E s S E.

ofversten. PS min Ara, niin Fröken!
det år mig kllrt at tråflfa lienncj ty oss cmellan
sagt, hennes, Herr Fara Gevär-Kammare du.
ger inte.

Therese, Hän 4r ej nägon Kännarc.
E 4 Öfver-
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Öfverstcn. Inga andra än Fransoser, hse
ccb der en Mayljndnrc , lutter Fabriksyatox»

Fn endå Chronackei-Bössa af Johan Ljtnmer,
den är god , men förrostad.

The ies e. Min Farbror var fordotn —-

Ofversten. Ne], da skujfe Ni bos mig
få se nägot annat Jag bar Bössot af Pickcl,
Wilfer, Stcgelin —<

Theresc. Vägar jag —«

Ofversten. Jag bar Sakburget-GcvSc af
Johan Slegreiter

Therese.. Bästa lieri Ofverste

Ofvertten, Jag bar Viilinger- G,ev;vc af
Mekhior Wetschgen,

Therese. Jag förstSr mig icke detpå.

Ofversten. Jrlvad? .Ni äc en liton arg
Skälin; Ni har tråifat inig, juit sotn Ni bado
skjntit med en Lobössa cfler tnjg.

Iherese. Alldeles emot min Vilja
Öfversten,. Nå, det gör ingcn IRng. Na f

en sadan Diana synes (undcrvisanJc) Diana

k\ar Jagt-Gudinnau hos dc bliuda Hedningarna.

T h e r e s e.
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Therese. Och hatade Kararna,

Öfversten. Ni skall nog koninsa s 3 längt,
med Ouds Hjelp, soin min hÖgstsaliga Fru Mo.
der, soin skjöt sin Hare, su vai som nägon,
och när hon var ensajn 3 så hon Ufveo
sin Pipa. »»

Therese. Vid Aminnelsen af denna för.
träffJiga Mor besvär jag Er

Öfversten. Hulda Fröken! Intet om Ec-
svårjningar, det är Satana Verk.

Theresc. I föriitande pä Ert Ådelmod.

Öfversten. Ja, det iätcr jag gälla. Ä»
deirnod är en ridderlig Dygd.

Theresc. Ni bar gjort mig dcn Aran —•

Öfversten. Hörsaroste Tjenare! Aran är
min,

- '

Therese. (tned Besliedlighet) Men ej I\är*
leken.

Öfversten. Sä myckct bättre.
Therese, Huru , Herr Öfverstel —«

Öfversten, Jag vet nog at nu pä en
Tkl clen fördömda Möden insmugit sig, at blj

kära i hvarandta för Bröllopet; men så- Lör det
E ? «J
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ej vara; tv det år inte öfverenstimmande med
Föff.idrcns Seder.

Thcrese. Efter mitt Begrep —-

Öfvcrstcn. Ilon bar sinä Regrcp afl.ås-
ning. För trehundra Ar sedän listc uran inte?
•ch föcåUkod.e sig inte.

Theresf. Riddarsagorna pasta Motsatscn.

Ofversten'- Jag ville at alla Sagskflf-

vare sutte nnder Ruir.erna af mitt gamla Stam-
god*. En tu.cktig ock anständig Frike n i fem-
tonrie Serulum sag sin M: nti i Ansigtet först
tre Dagar Biöllopjet,

Tbercse, Och om hän misshagade Iden.

Ofversten. Sä älskade kori honom lik-
Y-il som sig bordes.

Theresc. Iljcrtan och Qöndor voi'Q den
Tiden lifegna.

(jfversten. Om hon försäkrar mig at hon
ånru icke ålskar mig, su uptar jag det med
jnyeket Nöjc —<

I’ierese. Ack; Del är ocksu det enda
Möje jag kan förskaffa Er.

Ofvet-
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Öfversten. Eftyr jag deraf med Tilfreds*

ställclse förnimmer, at hpn är upfostrad i Tukt
pcji Arbärhst, sora det hpfyes en Tysk Frölrcn,

Therese. Också akulle jag för et Är se-

dän hafva ansett 'mig lyckUSr Wt eP W»pn mcd
pdra Forljenster —i

Öfversten» Hörsamste Tjenarc!

Therese- Hos hvilkpn den gamla Rid-
dcrliga Årlighgten åter uplifyats

Öfyer s t e n (nier och nicr Jornojd)

SaiHife Tjcnare!

Therese. Blifvit intagen afmina fä Behag,
O
Öfversten, Hennes tVPgna Slaf!

Therese. Mcn Jag älsfcar redan en
annan —,

Öfversten (ttudsar) Ilvad?
Therese, Den förtråffiigasje Ynglfng*
6f v er s 1 e n (hnstar fårlcfgcn, pläekar pq

fljpnfhftterna). Sä? —•

Therese, • jag älskar honorn mcd sadan
Häftighet och Virma —«

Öfversten. Det kpmmer- af Läsning,
The resc. Han har mitt hela Hjerta!

O f v««■•»



Ofversten. Det skall hän ge iiriin sig.
Thereje. Alldrig rnera, -v

Ofversten. Hah bar stälit det.
Therese. Jag bar skånkt honom det.

Öfverst.öti. Utan Er Fars Sarutycke.
Th et e se. OfverraskacT af Kårleken —<

6f v ers t en. En Eikka h&r ej laita Äfvcr-

raska sig; ty det ftar ibland rätt elaka E öljder.
Tberese* En så ädei Matin
Ofversten. Visserligen; min Eamille är

en af de äicista.

Tberese. Ni missbrukar väl inte min
Oppenbjertighet ?

6f¥ es sten, Inga-luoda; jag hryter hai-
sen af den unga Glopen , och dermecl Bastal

The te,se. Min Kärleh skaii fö-lja honom
i Grafven»

Ofversten, Der unnar jag honom den
rätt gårna.

The te se. Skulle Ni allt;d v : ’ja se Er
Malta bedrÄfvad?

Qfversten. Derför sörjer jag; vi gu pl
Jagt; min Våtkupp : det år enHund,som mun-
trar Sinnet,

T he r es e.
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Tberese, Ni g<sr narr af mig, Herr 6f>
verste! det bar jag kke förtjent.

Ofversten. Ni förtjenar en hra Mann,
och det skali Ni fä.

Tberese. Ert Ådelmod var mltt end»
Hopp,

Ofversten (ineärorstalUiing ) NS, nS ,

jag hat Medlidande nied Er Ungdom. Mesui*
skokärlejccn öfverskylev Nästans Feb

Tberese. SS tänktc vara forclna Riddare.

Ofversten. Då de voro af äclel B<snl,
bch foljoktligen voro min Nästa

Tberese. Åfven hän år vård Er Vänskap,

Ofversten S°.? (.hnstar) Hnr beter hän du?

Tberese (»»ci Mifstroend() Ni akulle
väl ej

(Jfv„crste,n. I\Tin FrÄken! Om jag skali
hjelpa borom, sä bör jag vål vcta burn hän
beter.

T h e res e. Nå väl —< hän kallar sig Waysc,

<sfver-teti. Wayse? von Wayse? Dm
Famillen kånncr jag inte.

Tberese.
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Therese.'Hän är blott rik, pu Förfjcnst;
blotl ådel af sit Hjctta.

Öfvcrstcn. Hvad? ei on gS.ng Adelsmah?
Therese. Hah har förvärfVat sig det skö-

tiastc Adelskap; hän tjente up sig genom ut-

märkt Skicklighct frårt Soldat til Löjtnantj oeh
köptc med sit Blod en Stjerna.

Ofvefstcn. Såledcs en ChbValier dc For-
tune. Ilvar vistas deh uhga EljcltenV

Therese. Ej längt hårifrån, i Ebersdorf
rastär hah i Dag med sih Sqvadrom

Öfv öisten. Det är Väl. Jag skall ta H
hied honom.

Therese. Försåkra honom om min oför«
inderliga Trohet.

Ofvcrsten. Jarj skall försåkra honom at
hän är en ncdrig —<

Therese. Hvad, Herr Öfvcrstc?

Öfversten. At hän skymfat Fämillerf
.von Ädelsköld.

Therese («iri Ovilja ) Blött Falskhet >

Sinnelag skymfaib

ö f vtfi 1*
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Öfversten. Elän mäsle på Stället afsäga

sig all Rätt til Er —>

Therese. Det g6r hän inte.

Ofversten. Eller ock skola minä Pisto*
le af LnZbtiffo Comminazzo förmå honom dertil.

Therese. Ni har fcedragit en godtrogen
Flicka; Ni har hiekat ur mig min ÅlskaresNamtr
ooh Vistandö; Ni Vili skillja tvä goda HjertanJ
Ni vill med. Vålid släpa mig til Altaret; detta,
min hierre! skymfar edra Anor.

Ofversten. Hvad? Beskymfar jag minä
Anor ?

Therese, Meh det skall e] gagna EE*
jåg ger Er ändå alldrig min Hand.

e

Ofveräten* Det får man se*

Therese. På edra Hotelser fär Löjtnant
Wayse svara.

Ofversten- LAjtnant Wayse, ha I ha! ha!'

Therese. Har hän intagit et Batteri, s&
lärer en gammal Invalid rngalunda skråma hqinora.

Ofversten, En gammal Invalid . Sap-
perment!

Therese. Det Gr jag också säga Er,
tlerr



Hcrr öfvnrsfe! efrer Ni åndå vrft det hiäita, och
efter jag ej häller M£d»n vårdt at förtiga nå-
got. Löjlnanfcn har fått en Ring af mig, soin

eli Paot af min Kur lian skiekar
mig dtnna Ring tilbala ginotn fin Rival, sä

var var.t Aftal, dn Jorst cir jag åter fri. {Mcå
en forsmudlig nigmng) fcbrsök sin Lycka 5 skaf-
£a hit Ringon, och Jag tiihor Er. (går)

NIONDE SCENEN.
ÖFVERSTEN Ensam.

(Stampar pud Kap pe n i Golfvet ) Del,
kommer af Låsning. , Men far jag henno en
gång licra til mig, så skall cj någon Bok kotn-
ma öfver Tröskeln. Då vill jag förskrifva en
Bcsökare från Berlin, som skall stå vid Porien
och vända ut och in pS hVars oth tns Fickor
som går in, pä det cj en gång en Almanacha
må siippa igenom. —j> Hör'l Patsig! ■

TIONDE SCEN EN.
OF VERSTEN. PATSIG>

Öfvcrsten. Du förfogar dig straxt til
Ebcvsdorf.

J? ats i gt Til Ebersdorf»
Öfver»
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6fver s t e n. Det frågar du eftet ch visa

Löjtnant Wayse.
PatS i g, LSjtnant Waysc.
Ofversten» Husar , Dragoh, Cuirassicr,

hvad vet jag! korrt , af Cavallerit.
Pats i g. Af Cavallerit.
Ofversten. Dn hålsör ifrån dih Hörre
Patalg. Ifrån nädig Ilerr Ofvtrstcn vön

Hammer ?

Ofversten. Ingalulida, rått och ilått i-

från elin Ilerrc, Den Karien år Öfrålsc; jag

Vili ej at ma n skall lii veta at iag har med ko-
li o m at göra.

Pätsi g. Men cm lian frSgar hvero hitit
tlcrre år?

6fv e r s't cn. Så svafar du, at lian fäi; tids
hog veta det; ty jag år'sinhad at skjuta*!ionoin
en Kiila för Pannan.

Pat3 ig. Pm!
Ofversten. Emcdah hän vågat kasta et

djeift Ut;n på min Eäitnrö.

Patsig» Mcn oni hän uptar Koinpllman-
gen illa -

Ofversten. Jag ftar ju sagt dig, at hait
å.c Ofräise.
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Patsfg (tar sig på Ryggcn) Dc OFrälsc
Knytnäfvarna

Ofversten, Hall din MuTm och rid, Sg
snart jag putsat, och laddat minä Pistoler, sit-
ter jag up på den bruna Hingstcn, och rider
efter dig.

Patsig. Det vore mot Respekten; ty då,
vore Hans Näd bakom nrjg.

Ofversten (lyftev up Kappeti .)
Patsig (drar sig Jårfdrad tilbajui ) Ja,

det är en annan Sak.
Ofversten (drifver hnnom n (Irmari och

•ndrmare til Dårrai) Kiinner du denne?
Patsig. Ty värr !

Ofvcrsten. Förstår du?
Pätsi g. Fullkoniligt,
Ofvcrsten. Du ridcr?
Patsig. Jag rider. (får)
Ofversten. En dagtig Kfipp är Sndå on

härlig Ting. (lian svingar Kdö/icn) Ståll fram et
helt Dussin rin"losoplicr,-ocli jag di*puterar dem
öfverånda, allesamman. Jng tror Karien 1 01--

jar pä at låsa. Det griper omkring gjg som V'i-
Sten. Om inte detta Onda snart utrotas, så lä-
sa Menniskorna snart ifrun sig ali Subordinatiort
bär i Vcrlden. (går)

TREDJE
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, TMEDJE AKTEN.
{En B-mdstugti i Ehersdorf.)

t’öRSTA, SCENENt
LÖJTNANT WAYSE (ensam.)

(Ser nt gettoni pånslret) Det är inte msj-
ligt. Amingen har Karien störlat; eller hae
flet bindt honotn nägon annan Olycka {gär
brolig frani och iilbaka , och s.er dä och då vt
genom Föujirct) ilan hade en Håstj som, jag
viii siä Vad, kiinde ldpa en Tysk MU pa fe tri
fach tjugii Minuter. (Pcust) Mäm:e .roan up.
pchäller honom der? Skulle Tlfercse uppe-
iiiiiki l:r.:iom V (Pause) Min göda FoStuTar.
år v.il inie sjuk ? —ellcr TheresS? — (mtd O-

talighet) Fabian! Fabian! Jag bad djg skynda
{jår se hoitoni på långt Hall ) Ändttligeu

könimer hän der borrta i Krokeri- F6rbahnadt!
lian tider Fot öin Fot. (vinkar at honotit at

uida sig) Når han far sS och förlustär sig,
år det ej underligt at jag får jfi liår ctch iör-
tvifh ai' Långtnu
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AN DRA SC E N EN.

LÖJTNANTEN tu h FAIj IA N fcivgoi
druckeK.')

Löjtnanten. Hvar bar du sä lange hal-
lit Hus?

Fabian. Jag bar slagit mig lös något litel.
Löj tnanten. Karl, jag tror du Sr drucken?
Fabian, Erucken? Ne}! Fabian Kvumm-

koln dricker slg alldrig drual.cnj tar sig blolt
en iiten Förplägning dä och da , Iri! ha! hä!

Löjtnanten. Ilvein bar gifvit dig den?
Fabian Värden pä hvita Dufvan. Ni kin-

ner ju den rÖdnlsiga Fatron, en Mil hadirän?

Löjtnanten. Är det möjligt? I stället
för at rida tiJ Slottet, såtter* du dig at supa
pä Värdshusct.

Fabian. Uimien bevare mig! Jng koen-
nver ju Mn Slottet.

Löjtnanten. Afo de alla friska?
Fabian, Frlska som Nötkärnor, utom

Fröken
Löjtnanten (hasligt) Hur? är lion sjukF
Fabian. Inte nårande hop just om at

.
v hon

- /
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hon var sjukj men så sa hon ej heiler at hon
var frisk. (

,

Löjtnanten. Din Tgk! Duiörskråckte
mig itien hvad sade hon ? hvad gjor-
de hon ?

• s r >,
r

•Fabian. Hon gaf mig en Dukat, och sa-
dc: ”Se dår, åtliga Fabian! drick min Skål.” ,

Löjtnanten. Var det. alltsammans?
Fabian. ÅtmindUone var det dat båsta.

Löjtnanten. Fragado hon inte efter mig?

Fabian. Jo visat.
w . ( v „

Löjtnanten. NS, hvad da?
I , ~ ; ..

■- V ' \
Fabian. Som Som man plär fräga*

Jag måstc beråtta burn vi stormade et Battcri,
ocb Herr Capten var s a god och stormade det

f

äfven. Nar vi mars cherade genom Löpgrafven,
höll nådig Fröken på at dö af Angest.

Löjtnanten) [ganska glad) \ erkligt?

Fabian. När Herr Capten ropadc Victo*
ria! sä tindrade* hennes Ö^on.

Löjtnanten. Och lion gaf dig en Ha-
kat? Hvar bar du den?

F 3 Fabian.
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Fabian. Vlrden på bvita'Dufvan bar våxr

lät sig til dcn.

Löjtnanten. Puminlnifvud! Jag sktjlic
hafva gedt dig dess dubjfla värde.

Fabian. Mcn jag akulle orkka , ty rj
Ivdde minä Ordrc;. Når Buicljcn var tömd;
red jag i ali Majrlighet och Yälmäga hk.

Löjtnanten. l ali Maklighct‘r föftfäffligt*

Fabian. Hufvpdet var 91!g nSgot tungt.

Löjtnanten. Dp tänkte ej derpä at din
Jlerrcs Hjerta imediertid blef allt tyngre pely
tyngre.

Fabian. Nej , dej-pä jänkte jag min SjH

inte. Fröken och Vinet, Vinet och F'rökcn,
deasg voro minä enda Tankat.

1.ojtna p t e n. Jag vill rida dit,
Fabian. Skall jag sadlaj
Löjtnanten. En dumm Fräga} ja yisst.

Rcdan för en Timma sen hade jag gjort ifrän
mig.

Fabian, pm åndå Fröken ej gifv-it mig
nugot at göfa pä hyita Dufyan, (hän vUL gå)

TRE DJ E



TR ED J E SCENE N.
PATSIG. DE F OKRA.

Patsig. Logerar Löjtnant Wfaysc bar?

Fab iän. Herr Löjtnant Waysc jogerar Ivtr.
Patsig, För dig må hän yäl vara Hcrre,

Pabian, Grobian! När dnfeko vi Brorskäl?
Löjtnanten. ilvein åt Ni, min Väin ?

Hvad vill Ni?

Patsig. Min nådig Hcrre låter liälsa —•

Löjtnanten. Hvcm är Er Hcrre ?

Patsig. En Herrc at Pamille.
Löjtnanton. Har heter Hän?
Patsig. lian vill intet compromettera sit

Namn i denna Affairen.
Löjtnanten, I hvilken AfFaire?
Patsig. Soin här.stammad af en gammat

Slägt, kann hän cj ducllera med en Ofritl.se,

Lsjt n an t en. Så kanri lian lita bli,

Patsig. Vigtiga Ovdsakcr lomia lionom
icke desto mindre , at skjuta Er en Kula föc
Pannan,

Löjtnanten, Mig?

F 4 P a t S i g»
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Patsig. Om Ni är Löjtnnnt Wayse?

Fabian ( visa.r kinoni Kuyh:(!j'vc’t) Hcrr
Löjtnant!

Lflj t n anten. Lål t!on Narrn pvata, {Hi
Patsijj) s g Er Mene?

Pätsi g. Nej.
Löjtnan.tcn. Kånncr ban mi§?
Pitsi g- M
T.öjtnanten, Oeh Namnqt år en tiera»

ligbet?
Patsig. Ja,
LÖJthantcn. Och Ordsakcn til Utma»

ningen ?

Pätsi gi Min liene har triilafc Er innoin
sin Park,

Ldjthanten. Då. tar hän felt,, ty • ias
jagar aildrig.

Patsig. Det bc-tyder , sienrikt taladtj
haus lirud.

Löjtnanten, Brud! hviiken Brud*?
Patsig. Den högvilbqnaa präkqn Xherese

Von Adelskoid.
, LSjtnanten. Hvad! Hon skujlc vara ick-

lolvadl
P a t s i g.
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Patsi'g, Och innoin iUtaTJagar nådig Fru,

I

LSjtnanten. Pu Ijugcr, eläiuliga Mcn-
niska '

Patsig. Skymfa Ni, min Horre skall nog
h Joinas.

Löjtnantcn. G5, såg din trotsiga Ano-
uym, at hän må komroa, om hän bar Lust.
Jflen snart, snart, anuars kommer, jag kanskq

til lionom.
• Pätsi g. Hän iårer cj långe låta vänta pii

sig. (vill ffä)

Fabi a n. Kamrat

Pätsi;’; ( foraktligi ) Kamrat? Jag tjenar

lios en Hrnäm Heire.

Fabian. Sdlecles cj Kamrat, ulan en ge*

mcn Te*lp! När Vuaa Hcrrar slfUs pa Pistoler,
sd tyoker jag vi kuuna ta Sakein i NäfVen 3 och
putsa Skägget liten Somia pd hvaranaan.

Pal.';i g. Cm hän nägöij gang sl:"r cfter
min FästnnS, ctä s kali jag se til 3 om jagkau ned«“ / -

1-» J V *I J

ISta niig sd mycket.

fjArqe



FJARDE SCKNE N.
FÖJTMaNTEN och FABIAN,

Löjtnanten (går gdnska oroligfram Och
tilhaka ) Ilur hjnger delta tihanmians? —• är
det möjiigt ! —• Therese Brud ?! .—i
Mcnederska,?! —• Jag bar kanske ingen Rättig.
het tii Menne —. Hcnaes friviiltoa Ed skall ij

'binda Herne —• det var initt sfdsta Ord vid
Var Skillsmä ,sa — 1 men at jag skall först få yc-

ta delta grnlliga Bcslut af en fiämmande lie-
tjent —. at Jion ej en gäng var så bamihertig
at sjclf gifva mig en medlidao.de Vink derom.

Fabia n. Ooi jag vore i ilcrr Löjtnantens
Sialle , {hän kncfpper sig i Pannun) så satte jag
fj nijndsta Tjo tii hela Saken,

Löjtnantcn. Hvera är dpnna Ernilgum
litan Namn , spin viU skjuta niig för Pannan ,

sen hän genomborrat initt Hjcrta?

Fabian. Förmodligen en stackars Cory
tlon, spm Flifvit afvirad, Med Fröken kann haa
pj s|äas, derfoic håUcr hän sig tii Er.

Löjtnanten, Såg uu någon Främinan-.
(äe på Slottct?

Fabian,
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Fabian. Nej, men jag p*minner mig,
at olan nämnde om en Fråmmandes Ankontst,

Löjtnanten. En Brudgams?

Fabian. Ncj , Gud bevars! Jag såg ej

pägra Tccken til Bröilop en gång, Ipga Ba-
Jtclspr , inga yinbntpljer

Löjtnanten, Tag bit minä Pistoler.
Fabian {lnger ner deni af fåjgen) De å-

po ån laddade. Men plcrr Löjtnant

Löjtnanten. Hvad yli 1 du?
Fabian, Om dft iinnti voro et patteri at

bestorma, sa sade jag: I Guds N.amn! Men a
yåga sit Lif fsv hvaj ooh en Narr —•

Ldjtnantpn. Ar det min Skulld?
Fabian, SJtulle Ni oeksa foija bonom,

pm ban spri}nge i Sjön? det e. n a ur, min Själ!
lika sl förnuftigt som det andra. —• Förlät min
Dristigbet. Ni är en bra liene, men en uvg

Herre; och da Er.Fosterfay utvaldp den gamle

Fabian til Fr Lcdsagare, gaf lian mig Rältig-
bet at såga et Ord mora, ån sorn cljcst paa,

i

sadt sig.

Löjtnanten, Jag tackar dig, äriign MppnJ
',p«.
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Du bar Kitt, och i hvart och et annat Fall skul!o
jag poka pii rnitt Bröst och såga; jag bar vi-
sat Mod för Fäderneslandet; det tilbör minä
Dagar. Mca mi det gållcr Thereie J;! g
ar niitt Fönruft ej mera.m^ktig.

Fabian (ser ut igenvm Funstrct) Der sti-
ge,r en af,

Löjtnanton. Ha! mrtt Bloti svatlir !

Fabian, Hän bar ridit dugtigt, det m-
kcr af Illisien.

Löjtnanton, Hvcm är dot?

Fabian. Es Mann i Unifortp. Hau slrtif-
var hit til litiset.vai

-
nit ta iniset.

Löjtnanten. Beväpnad 3
Fabian. Hän bär et par Pistoler under

Annen.
Löjtnanton (griper til Pistolerna , sora

ligga pii. Bordet) Na må hän komina.

FEM TE SCENEN.
ÖFVERSTEN. DE F^llßA.

Löjtnanten (Jorskräekt Inter fran I',

lernä falla, vdr.dcr sig borrt , sl&r IL

i och mumla--for sig sjctf) Mi» Far!
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' Of v cr s ten. .Min unga HerrcJ är Ni Löjt-
hatlt Wr.ysc?

Löj t nan-t eri'(vander t_ig )rrt.gan-
ska ')

.ersteri, Om Ni t Ert an-

i bcr jag Er at a

Otverstc von Hammer med Svar.
f*

Löj tnanten (omifler sig tlled Odmptkhet
ti! hanhin , r.ch' meA neidot anirad Kåst) Jag •

ja jag är Ljjtnant Wayse.

Fabian (iittrfckcr mcd tina Ålbqrdcr i
iia loru;. tr "Stu hierre; .

Of\ Ni har fflrfört FrÖl

Ådchköld. *

Löjtnan te n. Det Uttrycket år nog hs«dt.
Ofversten, Ni har pratat mcd , heunc

*om Kårlek.

L<sjtnantcn. At jag ålskar liennc Sr cj

cSgon FÄrbrytelse,
öfvers.ten. Jo visst, Ni Jr ju intc A-

[iian.

I.öj tn an te xi. fn; 1; hoppas at genom l
ra Företag g*6ra lig henties Hand.



Öfversten. Men hennes Hand fir redari
borrtgifveh,

Löjtnanten. Törs jag fräga, til hvcm?
Öfversten. Til mig, nnga liene!
Löjtnanten (rytker på Axlarna) Fröken

ina då sjelf göra som henno behagar,
Öfversten, Ni afsägcr Er sålcdcs ällä

Ahsprak?
Löjtnanten. Jag hade inga siulana.
Öfversten ( spefulLt ) Verkligt? det går

bättre in jag trodde. Man hade beskrifvit lio-
nom som en desperat Sille.

Löjtnanten, Om niitt Mad äf min Kung
öKxrtvgad.

Öfversten. Alit för bra. jag k o jti
Hien för at fofdfa af Er tvä Ting.

Löjtnanten. Fofdra.
Öfversten. För det 'första: Eft Hedcrsord-

at Ni ej mera vill se Fröken von Ådelsköld,
Löjtnanten, Ack, ora bon vcrkligt ät

tr Maka, sä samtycker jag gärna.

Öfversten. För det andra : mnste Ni
lemna mig en viss Ring, som Ni en gäng fått
Sf hcnne;

L <5 j t n a ri«



Löjtnanten. En Ring?

Ofversten. Ja, min Horre! en Ring. Ut-
uni '(Jenna gär Jag ej ur Stället.

Löjtnanten. Jag ber Er, Herr Öfver-
Ste! var nöjd mcd den Scger Ni SrbaUiE dfver
en plycklig Yngling. Låt mig Rekalla denna Ring;
den utgör hela min Rikedom.

Ofversten. Nej , nej ! Ringen maste

jag ba-
Löjtnanten. Ni förmäler Er mrd Frd-

kcn; Tbcrcse skall bl* Er Muka; bvartll tjenar

en obetydlig Ring?
6fvfcr s t c n. UtanKrlis! Ringen skaij jag ha,

LAjtna-nteri. Var ådelmodig!

O vei'st en. jag' vill into.
I. ojtnanten. Ni hade fordoin en ,Son —i

lian var min Van
Ofversten. Vackert Sållskap!
Löjtnanten. Låt mig behälla denna Ring,'

so nl Er Sons fåderne-Arf.

O f v e r s t en. Inga Omsvcp, jag gsr det intc,

Löjtnanfen (med Ståndakfighet ) Herr
Ofvcrste ! jag bar gjort hvad min Pligt fot-
drat; mcn Ringen lemnar jag irte.

Ö f v cr-
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Ofverstcn. liite? Det vill vi se,

Löjtnanten. Handini' Ni.mccl ofvcrlägg*
liing?

- wOfverstcn- Fram med Pistolcrnc toit
Ut Distanccn

1.6 jtnan ten, Jag skjuter info.
Ofverstcn. Kanskc slåss Ni häldre pii

Värja? Ahl Ni skall äfven då linna Er Manrt*
{lian letgger Pistolcrna få Bordct, och drn*1

ut Vdrjan ,)

Löjtnanten, Jag slilss inte* -

Ofverstcn. Pnltron! Drag!

Löjtnautcn. Skymfa häst Ni vill ,

dtat; inte.
c

Ofverstcn ( rasar ) Pojkc! Jag rånncr
Värjan igenom dig.

Löjtnanten- Nå vai, sH mörda Er o-
lyckliga Son.

Ofverstcn {låtcr Vaajan falla) Min Son?
Lojtnantcn. Ja, jag är det! Jag är der!

stackars Carl, som Ni uts.tängt frän Ert Faders*
Hjerta; som länge irrat omkring Verinen, sotii
en Tiggare, til dess hän, understSdd af en å-
delmodig Mann, sjclf hanat sig Vägcn til Åraii

öch
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<öch sölft at fflrtjena det Arfclsfcap , hvarpä hait
tordom Sgdc rättmåtiga Ahspräk.

Ofversten ■(stoder sig på Vdrjan) At da
Vcrkdigcn min Son Carl?

Lujtnahtcn. Blef då infet af minä An«
letsdrag qvar i Ert Iljerta?

Ofversten. Jo, jo, jag kånner jgen dig.
HvarfSre skref du mig til at du stärtat dig i
Donau ?

L6jtn an te li, För at til åfventyrs förso-
ha Fr genom min Dsd.

Ofversten. Du har 'hallit dig tapper, liat
Det år mig kårt. Gif Inig Ringen t

heh vi åro fdrscnade.

Lcsjtnah t e n. Min Far

Ofversten. Du år skylidig a't lyda*
LSjtnanten. Jag vct det.

Ofversten. Så lyd dä.
; ' ■ ' s. :

Löjtnanten. O min Far! hvem har h-
•gve Begrcp om et Barns Skylldighctcr, dnjag

Ofversten, Bevisä då deti
Röj tnanteji. År icke Alsägdse fräh allit
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de Rättigbcier, soin en oskylldig Kårlek gaf

mig, de'mast taJande Eeviä?
Öfversten. Men lion ger mig ej sin

Fland, om jag kommer tilbaka utan Ringon.

Lojtnan te n. Ålskar Ni Th.erese, soin

jay äis!,,u- henno.
öfversten. JsTcj.

Löj tn an te n’,, Och andl
Öfversten, Jag nijste giftä mig med ben-

uc, oller muste jag -svålta ihjll.

Löjtnanten (forvunad) Kuru?

Öfversten. Min Förmögenhet 5r för PJ e-
o

ker ! Skulld öfver Oroncn, man hotai* mig med
Fängclse.

Löjtnanten. Jag gär i Bergen för Fr, .

Öfversten. Du ? Du bar ju ingen Ting.

Löjtnanten, Lcmna at rolg Flickan, och
tag bfi benncs Förmögenhet,

Öfversten. Jag skulle lefva af min Sons
md? i

Löjtnanten. Af Er Sons Karlek,.

Öfversten. Nej, det gör ja g ej. LSt
nu se hvad det blifvit af dig, Du påstod ju

bestån-



bestlndigt at Läiriing förädlade Hjertat; uply-
Ste Mennitkan om sinä Pligtcr, inpräglade derri
djuparci? Låt nu se hvad du lårt af dina Böc-
ker? Här stär en gatnmal Far litan Bröd; ert

ärlig Mann, soiri man vil 1 kasta i Fängelsc;
der stur hans Son ; dehr.e konri rådda honom i

lian behöfver blott tasa tn liten, clåndig Ring
af Fingrct, och Fadren är Mlst. Hvad säga
dina BöikerV Hvad bör en guel Son göra i sa-

darit I'all'2 ■

LÖjtn a rt fo n (efter en l.arrt Strid med .sig
S]df) Hän måste om det ock «kiille söntjer*
Silta hans Hjerta (hän drar Ring ai n.f ti
gret) Der,mlh Far!

ÖfverSten (gSviiner den hastigt) Åndte*
ligen! Sa upfyllcr man fjärde Budct efter Fä-
dernas Scd. Nu skall du ättr igen vara miii

Son Carl. Men du fåt ej komina hfeni til migj
i ansccndc til StyfmoJrcn, förstSr du. Men jag

lofvar dig at fä sßrifva, och jag skail ibland sva-

la dig. ,Lef väl. (lian tiili ga)

L6jtn a n t e n (vh cl Smurta\ Min Far'! Skall
jag da för så, tnänga Upofifrirtgar, inteft eri gång
Stnaka den långc saknade Lyckaft at siulat i Ej

dra Armat? .

G 3 OTvaf
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Ö Everstein Komin hit och omfamha mig.
Löjtnanten (ilar til honom, och tryeker

honom mcd Varma til sit Erosi,')

Ofvcrs ten (6/vetvinner mcd mdJa, enQyar•

lefva af Hansia) Alit år giomi. Lcf vai.

Löjtnanten. Jag skall lyda— jag skali
alldrig tnera återse henno mefi cln Ni eri

gång blir sjul-c, beh NT sknlle fful.ta at Er
Dödsstund raikas

, lofva mir , at dä *fifm'indsto-
ne ropa mig til Er Säng ■, och medela mig Er
faderliga Vålsignelse.

Öfvcrstcn (emot sin villja ietc.lä, clStjn•

sin Rorelse , rdeker honom Ilandcn och suger)
Jag lofvar det pa min Ara! '(Pause, Man
ser få honom at Fadcrs-kdnslan i hans Erosi
sdker at shaffa stg Luft; tuen lian forqvdfver
dat-, scfger hastigt) Gud välsigne digi (lia-
siar ut)

SJETTE SCENEN.
LÖJTNTANTEN. FABIAN,

Löjtnanten (xtår ncdslagetO)
Fabian. Mcd forlof, Herr L(sjtnant! N 2

bar just en nädig Pappa! —.

L«sj tnan.
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LÖJ tnanten ( med Alfyar') För hvilken
du måstq halva VÖrdnad,

Fabian. Ah ja, af Kärlek til Ederj ty
Ni bar handiat so,m —■

Löjtnanten. Som en Son.

Fabian. Hela Händelsen är obcgriplig. "|

I.ö jtnan t e n, Också gör du häst at hei6
och hallit glömma den.

Fabian. Hur skall jag kalla Er hädän-
efter ?

Löj tnanten. Soija hittils.

Fabian- Hm! En Adclsmann, som utgec

aig för Ofrälsc
Löjtnanten. Hessa pläga Just intet vara da

sinistä Adlingar,
Fa'bian, Vet då Er Fostcrfar

Lojtnanten. Nej, hän vet inte, ocli
Skall ej £å vcta nugot.

Fabian. Ni är skylldig honom Förtroende.

Lojtnanten. Jag är skylldig min Far
än mer.

Fabian. Vi maste rida dit.
Löjtnanten. Har du redan glömt —?

G 3 Fabian.



Fabian, Hän yäntar Er.
LAjtnanten Qanker efter) Det gör ban

Itanske,
Fabian, Hvad skaU ban lanka, pm Ni

cj kommer ?

Löjtnanten. Min Far ber.iitar vfil
Fabian, Åh det latcr ban nog bli,

Lfljtnantcn. Så sko so tn Gud vill!

Fabian, Den goda, gamia Mannen skall
hSHa Er fAr l|tts nnig. ,

Ldjtnanten. Det, Sr vai tnöjligt,,
Fabian. För otacksajn,

Löjtnanten. O J det skvdle smårta uitte *

Fabian. Dcrfote tycker Jag, at vi boR
anella nch vida.

Löjtnuntcn, AUdvig mcr! Jag gaf milt
töfic.

Fabian, Nå- s& vill jag {idä åstad, Jag
Jiar ej gifvit något Ldftc

LAjtnanten- Ja, g<sr det. Jag skaU
skrifva lii min Fosterfar. Mun fivmcr lltt en
FÖrevAndning*, Ilastiga upbrof tl - Ovdres, cllcr
Kagot dylikt, Mcn du fär inte pladdra, bör du?

F abian.
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Fabian. Dä f.ir jag inte .häha pa Vårdcn
pii bvita Dufvan; ,ty då kann -Vinct J6sa Tun-

■ san > V:i hsc s“)

SJUND E SC EN EN. v

(En Sai pd Sluttct.)

T HERESE. ULRIKA. TOBIAS (som
klappar ur sin Fipa , veh luggjr den på

Eord&t,')
Ulrika, Ken bvart tog vårt Främraande

Vägen ?

Tobias. Om Korstagen ånnu vore i Bruk,
sä akulle. jag tro at ban‘gjort en Resa til den
heiiga Grafven.

Ulrika. Hän galloperade ut genotn Por-
ton, just som Döden i Birgers Leonora.

Therese, På samma sätt s' ali ban ock
. föra mig härifrån.

Tobins. Karin hända förtr&t lian djrj Up.
riklighet, oth recoi

Theresc. Ackm-j! Han liotacle at rida
til Ebersdorf.

Tobias. Til Ebersdorf.

G 4 . Tobias.
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Therese. Fdr at lå ta den gamIa Naftat-,

ten gälla, och flt aftvinga TÖj.tnanten min Ring.
Tobias. Då träffar hän den råtta. Mon

Böfveln !■ Hur ftek haa veta Ldjtnantcns Nam»
och Vistande?

Th crese. Af mig.
Tobias, Det yac intä hra.
Thcresc. Hän gjorde mig godtrogen.

Tobias. Det katin gifva Ankdnjng til en

dumm Historia.

Thetess. Ni fdrskraxker mig.

To.b.i a-s, (wr v,t genfivi Ffinstrcty Skulle n.äU
got hafva föcefallit , så bar atUiinditonc diil
gamba Riddare kömmit helskinnad derifrao. Hau
Kommer frisk och sund der borrla.

Thercsc, OI lörskräckUgt TR.
stånd

Ulrika. Mftl Barnl tm bar du Lägenhefc
at öfva dig ide Qvinnliga Djgderna. Tåiarnod
och Saktmodighet,

Tobias. Och at e) anse någon f<sr ringa,

Ulrika. Och at samtycka til en lätt Of-
Jergång fdn Sorg tU GUWje.

Tobias.
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Tobias, Afven af Dygdcn taga Qvinnor.
ast'det bästa för sig.

Ulrika. Eftcr Ni försmår det..

ÅTTONDE SCENE N.
öfversten. deförra.

Öfversten. Victoria .

r min Fröken! Er
Riddare bar segrat.

Therese- Jag förstår' Er inte, Hcrr Of*
verste!

Öfversten (jen sig ötftkring 3 sakta) Qm
yi vore allena

Therese, Jag vet ej af nagpn Ilemlighet
oss imellän.

öfversten (sakta til herne) Hat Ni rc>
dan glömt? Ringen

Thereso (hågf) Min Farbror och :nU

Tante kutina höra alit.

Öfversten. Afven ora Ringen.

Therese (otålig) Jag <5nska de at Ni skaf-
fade mig Gy.ges Ring, pä det Jag kunde göra
«iig alla' Odragliga»

G 5 öfvsi*



Ofversten ( ryeker på Axlarna) Gygcs
Ring! det konnner af Läsning.

• " <*

Ulrika. Herr Ofversten bar slåpat myc-
ket Darom med sig in.

Ö f versten. Jag bar ridft som en Ilusar.
Ulrika. Man scr hvart Fjut.
Ofversten, Få tre Timmar til Ebersdorf

och hit tili .>L:'.

Tubii»/.. Angelågna Forråthiingar för-
jnodligcn ?

Ofversten. Cupido Jånade mig sinä Vin-
gar. (f«7 Therese mcd en Professori Min e) Cu-
pido vpr hos de blinda Hedningarna Kåileks.
Gtiden.

Tberese. Kinner Ni ingen annan ån Ksr-
leks - Guden ?

Ofversten. Ingen,
Ulrika. Vi vånta Främmandc frän fe-

tersdorf.
Ofversten. Ni lärer vänta forgåfves.

Tobias. Min Fosterson, Löjtnant Wayse
Ofversten. Koinmcr intct,

Tobias. Hvarför det?

Thcr e s e
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Thcrese (med Angcst) Jag vill inte hop-
pas, at

Ofverstcn. Hoppas, hoppas.
Ulrika, Mitt Barn ! du darrar.
Ofverstcn, Jungfrur rouste darra, når

Riddare kampa om Priset*
Thcrese. Jag vill icke hoppas, at Blods-

utgjutelse —i
Ofverstcn. Siiliä. Hän låt det inte koin'

ma så ISngt,
Therese, Har Ni talt vid Löjtnantcn?
Ofverstcn, På min Ara,

Tobias. Och s lagits nied lumoni?
o
Ofverstcn. Bertil hade hau cj Lust.

Thcrese ( bitande ) Emedan lian cj had#
lust at begä en Dåraktighet.

Öfvcrsten Lika godt, da lian kröp til
Korset, så konini dot rriig pä et ut.

Thcrcsc {sp(fnllt) lian kröp lii Korset ?

r
Ofverstcn', Hän krökte sig som en Mask.
Tobias ( leende ) Ha! ha! ha! som en

Lindoina.
Thcrese, Qch Herr ofverstcn var Rtd*

dar Sand Göran,
Tobias.

107



Tobias. Far man veta hvad Ni aftvuru
git denna usta Masken?

Ö f vei-st en. Hana Hedcrsotct, at cj mera
se Fi6 en.

Therese. Och jag ?. er E der mUt Hctlcn-
ortl, at jng skall i Dag alcr se bonom.

Ö. f vie rs te n. Om huru myeket sla vi Vati?
( smilan.de )

Therese (_i ei Utbrott of O.villfi ) Atk,
Herr Ofverste! Om Cupido ej liinat Er nygot

annat an sinä, Vingar, tl flacksäc Ni ens.am öf-
\er Eerg och Dalar.

OCv ci- ;ts n, Jo, joi Han Lar ot.k Unt
piig <-n 1

Theiese. Det matte forhaUa sig så med
Er och Ringon, som Lessing såget om v'i;.st

ioik och Dygclen : (,forsmddligt) Man skry tei-

ni 1st af tiet soin man inte hor.

Of ve rs te n ( tar i Fickan ) Kakalornra !

(hän tagcr fram Rinjen, och håller den triun

fhtrands for kenties Ogon.)
Tlier es e (kastar en Blich ierpå, och ger

til et Skri.)
Tobias
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Tobias. Ar det miSjligt?
Ofversten. Pä min Åta!
Th ererc. Ja, det är den sanjma. Ni har

rnördat Löjtnanten, f
. ÖfV"erstcn. Alldeles ihte. Vi hafve

skiljts St som de hasta V.inner.
Thcrese. Hän svor at denna Ringen

akulle följ.i nononi i Grafven.

Ofversten.» lian befinner ratt väl.

Tobias. Alfvarsamt, Hcrr Öfverste! jag
tar en stor , en faderlig Del i denna Ynglin*
gens Ode.

*»

Ofversten, Alfvarsamt, Herr Captcnl
jag sade pä min Åra! och jag är Adelsbiann.

Tbercse. Gaf lian Er Ringen godvilligt?

Ofversten. Godvilligt.
Tobias. Och afsade ali Rått til min Sy*

sterdotter ?

Ofversion. Ja vissi;! År tiet sä myckej
underiigt, at en Romah-Kixjek tar eii sa jJW
lig Ånda ? l

Thcrese. Kvad sade hah? Jng viii böra
hvad hah sade?

Ofversten. Han sade ingen T
ELta
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Hän gaf mig Ringoni; jag förmodar at det dr
tilrdckligt.

Therese. Ack! allt för myeket!
Ulrika. Obegripligt!
Tobias. Hm! hm! det tyeker jag ej otti.

Vai är jag hjertans glad, at de ma FörbindeU
se, som var litan Åndamål, bljfvlt uphdfven j

men Suttet anstar mig inte.

Öfversten- Hvad skulle hän g6ra? När
hän hörde at Fröken gjort det lii Villkor, at
fä denna Ring af hans Rivals Hand, så

Therese. Sä lemnade lirin den?
Öfversten. Så lemnade hän den.
Therese ( borjar grata') Ve mig ! Jag dr

bedragen.
Ofvcrsten. Det korrtner af Läsning.
Therese. Hän var cj värdig min KärleL

Öfversten. En Ofrdlse,

Therese. Var åter fritt, arma Hjerta!
Öfversten. Bravo!
Therese. Stralfa honom med Förakt l
Öfversten. Bravissimo!
Theresc. Och sedän tilslut dig för evigt

Kr KdtlekenJ
Öfver-
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Öfversten. Hall! hui!! Efter ' sora Ni
var »å; goil oi

The ;• E ie, : Ef \ ill

skar Et. Gii . en! Jag

öfversten. Jag tänkle nog det skulie
sig. Jag’skall ropa nädig Pappa.

.Thercse, Ropa h vein N i behagar.
Ulrika (tav home i Annen) Burn! Barn!
Öf \c r i tje n. PS det vi, eftel 'rena

Scd, måtte fiia vår FArlofhing Uet.
therese-. Ja, ja, pS Si
6 i ve t ■te n. < Oth ErfitlopetS

Thcrcic. J>i iorr, ju buttre.

Ulrika (varnanSt) Barn! Barn!

f li c r e s e. Men Löjtnanten. mistrf oek bjudas,
O fveri i en. lian lärcr ej komina.
Theresc, lian skall komma. Jag skall

klåda mig pråktigt; jag skall anvfmda alla Toil-
lette-Ronster för at blifva intagande,

Ofversten. Su. nlyckct båttre'}

Therese. Jag skall skåmla, skrattaj dnn-



na
»i; ttfed korioin sjclf skall jaj ikdtata; taeå
hon'6 n .sjelf skall jag dansa.

Öfversten. Ho! ho! JSinet är vanut 5
lm b'sr man smida. igar sty/ndsamt wt)

NIONDE SCENE N.
DE FÖRKA, uroin Öf VEV.STEN-.

TberCse (licmfiter tit sig sjelf, och j

ilruilu-s') lian g"r,

Ulrika. Han gSr efter din
Thcrcsc. O Guill h\tad bar jag gjort?
Tobias. Du bar harit dig fokigt ät. Et

.\t, sora raan fattar par Depit, at

vis et dumt 12'eshit-
Thcresc. Urskulldå I. (3j! r-.:-. nicn , om M

kann.
Tobias. Urskullda hofiora,kanh jag iitcj

nien jag b<sr ej Keller ffirdomnia. hönom, förr
an jag bört hans Skål,

Thcrese. Cjorde jag tiet? O! da varjag mtt
åri barnslig; du bar jag feiåt emot det båsla,
det trognaste Kjerta. lian .;r visst oskylklig.

Tobias. Hän kann hafva fiSrlorat Rirtgenj

T h e r e s b.



Therese. Hän bar fdrlorat honom! Utan
VTviCyel bar hän förlorat honom! Gåtan blir snart
hplÖstj ocn dä tar jag blygas inT<sr honom.

1 obias. Fr li Ofverstinnan von Hammer »-*

Thcre s e. Ni £r grynun, hiistä Ohkcl!
1 abi as. Du Ville ju sjelf ha Bröllop

et-tu-tre?
.Therese. Alldrig mc;.

Ulrika. Det gåf ej ann.
Therese. Nu låier min Far komina —•

Tobias. Förmodligen.
Therese. öfvcrsten lårer såga hohom at

jag saratyckt
Tobias. Det bar du också gjurt.
Therese ( kndppcr ihhp Hdndcnia) Gud,

i hvulken Labytint bar min Obetänksamhet stör-
tat mig !

TIONDE SCENEN;
FABIAN. DEFORRA.

Tobias (.m. saari han jar se Unäfn) Ah
Fabian ! Nu iar man tjplyinini;.

• Therese {Springer iii honöm) Hvar åc
Ilcrre ?

H Fabian
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Fabian {rnetrscherar frem til Tobias, ulan

at svara, och ger hanoin it Bref)

Therese. Lefver din Horre? Menni-
ska! svara!

Fabian, jag har Ordrcs at inte svara.

Tobias, 6arn! Barn! Man har skrifv.lt,
sålcdes maste ban väl lcfv.% (/imi dpnar Bref-
vet och laser tyst)

Therese (betralitat haus Anslgte mal
dvgsliga, fnrskaude Blickar,')

Tobias {slutar , och skukar på Hufuudet.')
Therese. Nä?
Tobias. I Brefvet står ingen Tina.
Thercse lu&en Tin;; ?

Tobias. OFörÅiodade UpbrpttsOrdrcs
ban hann ej komina ban tageV Afsked - ön-
*kar dig Lycka til din Förmälning

Therese, Önskar mig' Lycka! FÖrträffligt!
'lobias. Hvad betyd,er allt delta?
Ia b ! an. Jag är stum.

lobias. Hafven J verkcligen Marsch.
Ordrcs.

i iän. Om tiet stär så i Brefvet, så lii.
«r det vai vara sannt. '

Therese.
f 1



The-rbse. Har du sett hf.gon IVåin-mandö
hos din Herre ?

Fabian. Ja.
Therese. Gaf din Herre den Främman-

de en Ring?
Fabian, Ja.
Therese (ulotti sig') Det är således sanat !

Tobias. Gaf hän Ringon goUvilligt?
Fabian. Ja.
Therese. Och önskar niig Lyeka til tn TA

F Örinäluin g ?

Tobias. Ilönlc du deras Sa mtai?
Fabi a n. Ja.
Tobias. Eeråtta,
Fabian, Jag vägar inte.

Therese (viti gifva linnoin en Ptmg) Tag
detta, ärliga Fabian! och heratta.

Fabian. Den nrliga Fabian tar cj emot
några Penningar, för at förråda sin Herre.

Tobias. Har ban sil strångt förbudit djg?
Fabian. Ja.
Therese. Sä säg inig åtmihdstone orrt

lian lefver? hvar lian ;ir? hvad hän gör?

Fabian, Hän grfitcr.

H % The rese;
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nö -s-sa
Therese. GrStcri-ran? (iitbryter i Ta far)

O! se! jag gräter äfven.

Fabian. Nadiga Fröken ! sa far Ni cj e.

mottaga tnrg. ]ag bar redan utslatt nög mcd

min stackars Herre. Vinet har jag innu l lluf-
vudet och derpä sådana Tärur Dä kann
man -snart bli en Skilm.

Tobias,, Fabian! du Vct hvcni jag ar.

Fabian, Ilerr Capten von Ådelsköld,
Tobias. År jag dl ingen Ti ti g mer?
Fabian (rord) Min gomla, goda kierre,

min Välgisinrc!

Tobias. Som alldrig rfidt dig at begä
någon Nedrighet.

Fabian, Och skall cj hcller gdra det.
Tobias, Om jag sålcdeS ber dig, at du

räddar min Fostersons Åra ,

Fabian. Hans Åra?

Tobias. Eftcr Utscendet har han ej hand-
lat rätt.

Fabian. Sapperment! lian bar iiandlat
Som den bästa Adelsman vid hela Armecn.

Tobias, Bevisa det om du kann.

Therese. Eetänk at hän har Omständig.
hctcr-



/

heteinä emot, sig och fsr bvem? fsr bans
Fosterfar, bans Vålgorarc.

Fabian. Ganska riktigt. —1 Man skall
väl lyda, utan at raisqneraj och om det blott
ankommer pä min goda Herxcs timmeliga Lyc-
ka (lian Uigger Fingret på Munntn) siilille
jag tiga som Muren. *~ Men bans Ära! den
Inter jag ej antastas.

The r esc. Sä tala.
Fabian. Jag skall tala —< men Herr

Captcn —i nudig Frokcn Ni miiste gifva mig
Vittnesböcd at jag ej är drucken.

Tobias. Hvalfflr det?

Fabian. Ty om jag bcgjren Dummhet, sJ
kann likvål inte min Herre säga: Karl! du var

drucken ; utan på det hu.gsta: Karl! du var en
Asua', men du mente vdl.-

Tobias, Mitt Ihtygande ska 11 skydtla dig.
Tbcrese. Och mitt.
Ulrlka. Fabianl du ;ir en renlig Gosso,

men något vidlöfu-g.

Fabian. NS, i Guds Nanin ! Min Ilcr-
rc bar lemnat ifrån sig Ringen, det är sannt;

men til hvcm bar lian lemnat 9en?
H 3 Tobias.
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Tobias. Til Ofversten.

Ulrika. Til ÖfVerstc von Hammer.

Therese. Ackldet är lika ilta.j hän skul*
},c alldrig lomnat honom iirin sig.

Fabian, Intet en ging til sin Far?
Thqrcsc ( fåraanad) Til sin Fat ?

Tobias, Karl! år du. tokig?
Ulrika. Fabian! du njåtbe vål ändå vara

litct drneken?
Fabian. Jag säger, at flerr Löjtnani

Wayse är He ne Ofveiito von Hapitjiets Soi}.
Tobias, Hvad säger du?
i»abian. Jag säger, at hän ej ville gifvai

lirin sig Ringen mecl nagot Yiiikor —-

Ther c s e. Men ?

Fabian, Men OfVersten talade om myc-
kcn Sk.ulld; o.iu nödvändigheten at solia et nkt
Oifte

Tobias. St, så.

Fabian. Hän nänmde Fängelse, Hungcr,
& cetcra

UUika. Aj! Aj 1

S'abiatu Min goda Herres Hjeria lägade
af



at bamslig Iv+rlck, ocb hän lemnade Ringen,' O 7

för at hjelpa sin Far ur Nöden.
Therese (Jallcr sin Farbror om Haisen,

»ch f.ysscr honom nud Kcljtighet ; itfven sin
Tunte; och sedän nodgar hon Fabian at emotta-
pa Tunge.ny Tag Fabian- jag hei dig 13r Guds
£kuU! Tag! Den Gkidje du bar RSrorsakat mig,
kan cj betalas med Guld! (med glad For-
tjusning) Hän är oskylldig ! Hau är oskyHdigt

Tobias {torrkar c;i Tar ur Ugat') Det äc
han den goda Ynglingcni

Ulrika, (.'ib Adelsmann pii Ki3pet.

Fabian. Sa god som dess Far.
Tobias. Bittre äfl dess Far.
Theresc. Nu, bilna Farbrorf nu' kann

jag dl (Tt a Ul;a hono.p>?
Tobias. Min THlStelse har du.
Ulrika. • o<"h min VålsigneJse.
Tobias. Det sltulle flgna tr>lg ofvermattan.
Ulrika, j- aLLt på det

lista.
Tobias. Bara elin Far
Ulrika. Och hans,

,

« Therese. Viira Böner

H 4 Totia;.
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Tobias. Gå Fabian! yånfa der nere
S yar.

Fabian (marcherar

Ulrika. Jag fruktar hara at du skjåmt
borrt Saken med din Ofyexilnjng,

Tobias. Och den unga Hcrrn liade ej
n"got Förtroende til sin Fosterfar. Hadc lian
förut gifv it mig en Vjnk om sin Börd , 'så hadc
vi läni es.edan kunnat bringa Saken i Ordning,
JVlen dc dåf Uuga de prata pth tiga, bägge
Delarna i Otid.

Therese, Hän ville ej bafva en eländig
Slutnp at tacka för sin Ly eka ; hän yillc hinna

til Mtriot genpm Förständ och Hjerta —<

Tobias. St! Jag böi; dem komina,

i£LFTE SCENEN,
GEK EIM E-RÄDET. ÖFVERSTEN.

DE FÖR RA,

Ge li. Rad ( ''aniha mmt(r) Rättsä^Therese
lilla! det är bra, Nji år da äter min Jydiga
Flicka. .

Ui ve*'3 te n. Jag sade ju } at det ski
gä öfycr.

* G e h. Rfid,



'iit
Geh. Räd. Minä Barn! lät oss fira en glad

Aftprv, Ni klagar ibland öfver mitt onda Lyn*
ne; men i Dag skall Ni få se roig lustig. 1 dag
kann intefc slöra min M‘unterhet.

Ulrika. Uimien gifye detl
Öfveestejä. Åndteligen sker det ei\ gång

ft förnuftigt Gifterjnal, efter Förfädrens Sed.
Bru’dgiimmen, en stadgad Mann, bar, som vätt
och tilbörligt är, först vändt sig til Fadrenj
och Brudcn, en årbar Fröken, haråtlydt sin Pligt.

Geh, Råd, Alldrig et Ord om Enleye»

ment, eller Mänskcn.

Öfverstcn. Intel Ord om klagande Tuf.

turdufvor.
Tobias, Eller om Hjertats Sällbet.
Öfverstcn. Alldenstiind och emedan vi

bu församladc äre, för at cTtcr Förfldrens Sed

Gc h, Rad, Hall, Herr BrorJ De fullst
Glasen fela <ipnu.

Tobias. Hall, Herr Bror! Kärleken fe.
lar ännu.

Geh. RSd. ( md Alfvarsamhet ) Brqdcr*

hvad skall der betyda? Störa inte min Glådje. *

H Tebiai»



Tqbias. Om jag gör det, sS Sr det för-
sta Gången i min Lefnad jag är en GUidjens
Förstörarc,

Ulrika. Båttrc at ban talar nu, ån når
det är för sent. •

Gch. Räd. Men ban skall inte tala. Hau
bar intet at tala.

Tobias. Herr Ofvcrste! Ni nåmner sa

ofta Förfijdemas Sed, Far jag lof at såga Br
b«ru vara Förfådcr gjordc?

Qfversten. Det vet jag redan förut.
Tobias. Jag tviflar derpå, Når vara För-

fäder bade nägra bra Söner, så voro' de stolta
deröfvcr.

,Gch, Rad. Ilvartil tjenar detta Snick-
»nack ?

Tobias (litan at låta stSra Och når
de ej kunde gifva detn nägot, sä logo de ät-
minstpne ej nägot ifran dcm.

Qfvctstcn (forldgcn) Jag vct intc Herr
Captcn

Ge h. Ra tl, Såg mig för Guds Skuil, min
Bror! hvar bar du ditt Förnuft?

Tobias, Fräga denna Flerrn hvar hän bar
sit Hjerta ?

6 f v er-

122



tzj

å fvers t en. Ånnu har ingen tviflat pi
miU Hjerta.

Tobias, Ja, ora Ni derraed menar det
s,amma sora Ec V(frja,

Geb. R,"td. Du glömmer borrt, at du är
i mitt Hus.

Tobias. Hän glömmer borrt at lian har
en Son.

Ge h. Rad. At hän bar baft.
T obias. At hän verkeligen bar.
Tbcr c s e ( afsides} Watts Uimien bistä

Olin goda Gnkql!

Öfvcx s t e n. En Roman-Hj.elte.
Fobias, Ey, Hsrc Qfvcrste! det liat

hän cj förljent.

Geb. Rad, Har NI mig for Nart ? Jag
ffirstår alldrjg et Örd’.

lobias. Dst behijfves- blott et Ofcl, ffl;-
at öpha Ögonen på dig'. Min Fostetson, Löjt-
»ant Waysc , är haqs Son, Döjtnant von Hammer.

Gc-b. RJd. S.l? r-* sa uiycket båUvc 1 Bjudl
bonom på Bröliopet.

Tobias. Mcn hän älskar Tbcresc.

Cc h. Rä&
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v Gch. Rfid, Sä myeket värre Mr honom,
Tobias. Af sonlig Pligt bar hän afstätt

sina Rättigheter.
Gch. Räd, Rättigheter ? Sappermcnt! Hvil-

ka Rättighetcr ?

Tobias, Thefcse 1 ålskar honom.
Geh. Råd, FiickaJ Jag viti inte fflrmo-

Uf Veisten, Det kommer af Läsning,
Geh. Råd. Du svafar inte?
Ofversten, Roman-Griller.
Geh. Rad. Du slår ned Ogonen?
Tobias. Bättrc at du ser henne med ncd-

siagna , än med gråtande Ögori.

Geh. Rad, Jag vill icke pns se henne mer,
Jag vill förskjuta henne,

c’) fver s t en. Det 5.r rätt.
Ther esc. Min Far!
G e li. Rad, Jag är inte Far at en Siin-

aa, soin bängcr efter hyilken Landtstrykar®, soin

först kommer,
„

Ofversten Det år rätt,

Gch. Ra;d, Säg! Vili du vara lydlg? ,ViU
du göra mig Glädje,

T.h P(c se, Med mitt Blod
G ch, Rad.



-N.

rn*n T 'r? i%s
Geh. Råd. Här är ej Frågari öm ditt Blod»

ofversten. En Roman-Terun ,

Geh. Rid. Vili du gifya Ofversten dia
Hand r{

Thercse. Utan initt Hjerta —?

Geh. Räd. Så slit sönder dc Band, sora
förena ditt åmma Dufve-HJerta med din Far»
Hjerta! Förena dig med den der Pojken! Löp
borrt, likasom hän, iirin din Fäts Hus! Afsäg
dig, sora ban, ditt ärliga Nanin, och slåpa dig
fram, som hän, belastad med eti Fan För-
bannclse i Jiminer och Eländc!

I

O Gud! O Gudj (Jion kndppet 1

ihnp Hilnderna och gär ur)

Ofversten. Det var det garnla, åkta Ritß
darspråkct.

Tobias. Det är stor Skada at Ni koonti
sä scnt oeh så bittida til.Verlden.

Öryersten. Hur då?

Tobias. För sent för Er sjeif, och fär
bittkla for min Brorsdptter.

Geh. Rad. Min Bror! jag undanber iiitg
dina bitande Anmärkningar, ,

foh', a*.
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Tobias. Jag talar kahske in(et Riddat»
Bpråket.

Geh. Råd. Jag vore nöjd om du blott taite
förnuftigt.

Tobias. Jag tror at jag gör det.
Geh. Rad. Du sttiickrar djg.
Tobias, Menliiskors vanliga Egcnkärlek.

Geh. Rad. Du är korit om Hufvudet—-
tattar strax Eld-

Tobias (mcci mildt Lojc’} Jag?
Geh. Rsd. Bcveks af hvarje Tåf

Tobias. Mitt Århundras Fei.

Geb. käd. Låter bedra dig af hvarje Pogi

tisk Dikt, föra dig bakom Ljuset af hvarje Ä£-
Ventyrare

Tohia s. Bättre at blifvä bedrngcn, åh at
bedraga. *

Geh. li "id. Du är Skulld til ali Omia
, Tobias, jag ansåg det för en Bfors Pligh

Geh. Råd, Har satt en hop Ideer i Huf-
yudet på Flickan

Tobias. Som sutto längt föiut i bennes
tljerta.

Geh. Råd. Du är en Ungdomcns Förfö*
rare —■

Tobias
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Tobias (ser mcdlidandc på hindut, Ef~

ter en karri Pärise gnolär lian dcbågge forsia
Taktcrna af Visani Glad dig åt Lifvct!)

Geh. Råd. (Sbm blir mer nch Mter\fSrbii*
trad) Såttcr din högsta GJådje i at kuutta son-
«Jerslita en gammal Fars Hjcria

Tobias (sjunger) ”1 dina unga dar
Geh. Råd. (rr.Sar) Korrt—> du •du — 1

du år en Narri
Tobias (uphår at sjunga) och ser bedrSf*

Vad på, lionnm.)

G.e h. Rad. Na, hvarföre sjunger du inte?
Tobias (ganska rdrd) Broder! jag kami

infe sjunga. Gud förläte dig det, at du bragt
dln.Brur sä långt. (hau går')

Ulrika, För Gpds skull! Bror Herman!
besinna dig.

Geh. Råd. Hvarpä skall jag besinna mig?
'At du också värit med? At du ock hudit til ai
uprela denna vanartiga Flickan emot sin Far.

Ulrika. Ack nej! Det vet Gud.

Geh. Råd. Förmodligen har Lfljfnanteft
litet rcnare Manschetter än hana Far, ooh det-,

med har hän vunnit ditt rentvättade Hjcrta.
Ulrika*



H Jr, ikä, Bror'!
/T 1 Tl O 1 T . «11

. Geh. Råd. Jag Vili fåda dig at taga dirt
iBenjamin Schmolk i Hand j och gå och mätä
Kalkoncr.

Ulrika. Min Bror 1
Geh, Rad. Men gamla Jungfrur kuppia

så gärna

Ulrika. Det går för långt. (hän går ui)
Geh. Råd. Och at säga Sanhihgen, sä

heter du dig just into som en ålskvärd Friarc.

Ofversten. Efter FÖrfädernas Sed

Geh. Råd. Vara Förfäder hade inga Se-
der. De voro Tfilpar allesamman, dera man tili
för tidcn cj skulle tåla i hedcrligt Sällskap.

' ■ r
Oversten. Dc vidtlierömde Riddare

Ge V. Råd. Mcn min Dotter behöfyer in.
gen Riddrfre, utan ,en Mann af -Belefvenhet, soai

feann umgås förnuftigt med henne.

Ofversten. Jag tånker, Herr Bror
. t

Geh. Råd. Du tänker för litct.

Ofversten, Mcn , jag kånner —i
Öeh. Råd. D« känner aildelcs inte ? neli

det
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det Sr ånclä värre, ån nåi man kinner ioc
uiytkct.

ÖCverslcn. Jag märkcr r.og at jag må«
£»c Ictnna '»")

#

G cli. Räil. (msani) Alla I3pa sin kos. In*
gen , på hvilkcn jag kan f?, siåcka min Ilarin,
(Jian Springer några gånger fram nch tilbaKa ,

stadnar , uch Inter pS. Naglarnu) Jag var nastat»

för elak emot min Bror och Syster. {Päusc*
Jian tar Tobaks-Pipan af Bordet, som Tobias
lemnat, sonderbryter den i smä Bitar, 6ch ka*
Star dent amJafing, under det Rideawi faller,%

FJÄRDE



Born m an. ECter det ej var rågon Bctjcnt
i Börmaket, soin kuncLe annäla mig, så tänkte
jag den gamie hundraurire Hans Bornman kann

*il. jj? «4 « **■ -• Ji -d. -*- ** tÄ

!■ "«VjHT"**'*'' Vj^X^fcjiTlCTCi— .■■!—■ -

r :n.

{I- ' '' m

af ' "i<t.
—, (//,:); ) -i Fri
sfcc (tr : —i- ]

til i ..

Herf -

gir ocli gvater ncr il *—■ jentcn :t

gä mig t; r v'.igcn —■ Ti . i si=£ Jr.jj
har ö.' vcr!J.it n : ",, det åi ; t '

Verldej] Jös It' r fylemn-skän
Lynr.c, suai Medvstandet at ; rt inu.

an n n"a se
HANS BORNMAN. GEHEIME-RÅDET.

Bornman. God Dag, nådig Herre!
Gcb. Råd. ( 5-trctad) Tadt.



i in til siu liene , uun at

iki.
Cc!,, Elid» ilvad viii du Gubl.e?
Bo

■

rskapet I

i

i tuin Koji i_:cl iillä de:i kai
ifbäri.

Wt ! ) i iinnu Gubbc! Jaj iior dii
ilritvcr Spot-t

B-o
Lofct. Gud här pS mio Wfe* 'Äider skinkt mig

,; , ;ir flink i ■ h<s
åessa iva , ' Fnts,

beh s": li ; at komina lu; ;;

Öeh. Råd. (haifbågt) Jn fjjfr, j|
Bornman. f."in H Uat

i.cn BiWn ocli lkirn;.! :m halva
tood mcd dna Gamla. De skrifei i »tiilet f<sr-
Ät tala. Den sota g"r l!;,: ; i, uUn at >cta ufs

tkt, sknlle tro ak i min liydda vore evigi liat
frfch Tveddgt; men de skrika af Kårlek tii

Ia G -



m S==a

Geh. RSd. Cm indä hela mitt H 9lfolk
hörde det! Mcd mig har ingen Tälamod J
Bror Syster- Dolter Ingen! {hän
slår sig jår Pannan') OJ Jag (t et Utbrott
af Vrcdc) Packa dig dih Våg, Cubhe! Du gör
mig alldeles rasandc.

Borniiian Uuni, nådig Pierre?
■— Plvad var det jag hÄtde blygs Gubbc,
du är döf, du har cj rutt förståit din goda
Pierre.

Geh. R”d. Jag sade at du skulle gä.
Born m an. Utin et godt Ord bar jag ttn-

ru alldrig hlifvit borrtvisad. Det var en Tid,
da jag behöfde irera än Ord, och Ufvcn da
komin jag in*-et forgäfves. Arno 87 Boskaps-
sjtikan —1 Arno 90 det starka Haglet —1 minä

Pam jämrade sig, inen jag var vid godt Mud.

Jac går t il nädig Uerrn, sade jag, och tog min
Käpp; hän hjelpcr mig vai —■ och lian hjelptc.

Geh. Råd, (mildare) Ren godt.
Eornman. Det var i denna Kammaro,

nadlg Herre' iag skLille sitta; jag akulle drhka
et glas Vin ; och jag fick både Afvel och Si-
dc’knrn. Pä detta Siälle har jag ntgjutit nrna

Titcksambets THrar —< jag kann ej lemna det.
ulan at öoska Välsignclser,

Geh. lUd.



Geh. Råd. Sitt dig, Gnbbe! sjtt dig.
Bornman. l\i afslår ju into min Begä-

f

ran? Ni kommer ju på BröllopetV —< Mitt Hus
Välstånd, Edra Underhafvandcs Kärlek, bägge
Delarna aro Ert Vcrk- Jag Sr Far för 26 Barn
oth Barnabarn, Alla ålska oth Ura Er, oclij

det bar den gamlc Hans Bornman ifrån dera»
Barndom inpcåglat hos dem.

Geh. Råd. Jag skall knmma,

Bornman. Et Fröjdcrop skall emottaga Er.
Geh. Råd. Säg mig, gamlc Maun! hur

bar du dig åt, at de dina' älska dig?
Bornman. Jag iilskar dem tilbaka.

Geh. Råd. At de med Tål.mod fördraga
din höga Ålders Svagheter?

Born m an. Jag förclrager deras Ungdonn
Svagheter.

Geb. Råd, At dc med barnsligt Förtroen-
de nårma sig til dig, utan Fruktan?

Bornman. Jag tri er alldrig, fr alhid
tnunter <—• - förstör ingcns Ro. För, tnig bel of-
vcr ingen tvinga. sig; jag scr gurna at ele Unga
förslusta sig; ha dc dansat sig frötta, så ber.it-
tar jag dem Historier ifrån Sjuåriga Kriget, el-
Icr om Kometer och dubbla Aro minä

I 3 - Kara



irtfma ocli le»
itllän minä, l\vh\

iAb c ]

en Ivruka eller et Gia i
] l . I lil.cn ctlcr

1 ■> , • -

fl re <!■ .111 ;

£».< -tn i 11

' , åter '>\ ti rct.

11 at roina Sm i di ■ . ; .l

■

fn, in;',cn
D(sd, Js, i;i.;-, är s;iker der-

: det blif
' ej aiienast i miu Hus, utan i lie-

n.

Gc' letf
:) }?. v/sf! Do



dersa äro de enda iSrar jag skali prässå ur tili-
nä Medmennhkors t-gin.

Ge h. Rå d. Jag ber dig, gamle Mann! lär
mig den Kolisten at fceuändigt vara 'J ihnn til
Siuais} ocb at ej aflägsna Mcnnishor jfran mig
genom Egcmiinnighet ocb elakt Lynrc.

Bornman. Elakt Lynne ? <-> Jig vet ock.ä
bvrid det vill säga, men blott när j g är sjnk.

Ocb dä innesfuter jag mig i niin Kanin.arc och
s.jgcrt Barn, lemua mig allcna. Men- en frisk
Menniska bar i sitt Väid et godt Medel femot
deuna Fiendcn,

det fir?
ifnmafi. Arbete, nadfg flerre! Ari

en arbetsam Menniska år alliid en gind Mepn.i-
ska. Jag är burfi i , ■
i ::1: dakt I.vn-
ne, och ! ' ' 'us-

■

ocksu rädu för i : skaffacfe

1 ' :

Domherfai sjtinga;
Öcli pfif ade mat

Sirumpor. En Sai. ig Hcrte! ■■-



1 3<5
pa år en härlig Sak, och jag säger ofta; Kar-
isma Sro mera fallr.a för elakt Lynne an Qvin«
folken, emedan dc cj sticka Strunjpor.

Geh. Räd. Jag tackar dig, gamle Mann;
du predikat för inig en hälsosam Sanning;
och jag skall dra Nytta deraf. Den grånad*
Hfilmannen får gå i Skoian hos. en enfaldig Bon»
de. Gå, jag kommer til Bröllapet. Då sko-
la vi cm Qvållen såtta oss i en Vrf. vid en Eå-
gare Vin, och då vill jag iära Koristen af dig
st förena Varens Blommor med Vinterns Snöi
Ga, gå, (hän skakar dcss Hand) men lait för-
ut förfriska dig uied Mat och Dricka.

E o r n in a n (svarar beskcdligt på fians-IJand-.
iag) Jag år redau upfriskad at Er Gon.heU är}

TREDJE SCEN E N.
GEHEIME RÅDE.T cns.anu

Hän bar Rätt. Jag var van vk! Verksam-
het. En Åmbctsman bör se sig noga töre,
jnnan hän öfverger Hvirfveln, s.otn soånde alta
dcss Kraftcr, fijr at kasta sit Ankar I stilla
Vatten, —< Jag vill anlågga en Trådskola
en Acacie-Plantcring Jag vill dik a ut Kärr,
oeh.göra Saodhedar fruktbara Bror Tobias

skali



skall Iara mig Trå,dgårdsskstseln —i oth om
Vintern? Da vill jag skrifva en Bok, om det
ock inte skulle bli annat än Obscrvationcr på
Väderleken, eller en Afhandiing om Snudackor-
oas Utsccnde.

FJARDE SCENEN
GE HEIM E-RA D E T. WALT E R.

Walter. Nådig Herre) —.

Ge h. Råd. Ilvad vill du Walter?
Walter (jned ficsliedlighct) Jag ber om raitt

Afskcd.
Ge h. Rad. ( forvånad) Du?
Walter. *Tag cj onådigt up —1 Ni år en

god, en fortråfFlfg Horre —i jag ur Er med Sj'sl
ooh Eljerta tilgifven, det vet Giul men jag
bar et så grantyekt Sinnelåg jag kann cj ut-
hårda iängre.

Ge h, Råd. HvarkJre into?

Walter. Sen vi flyttat hit ut p" I.anelet
jag ville så giirna, göra til nöjes —■ n;en går

väl nSgon Dag förbi, soin jag cj* ST.r upbäia
Snubbor?

G e !\. Rad. Emcds n du förtjenar der.?,
Walter, Kanako förtjenar jag dem oft»

15 »oa



i ■—> meti vti%t alldrig mcd viilija. —< ofla år
■

Grli, R äd. Det år intc säilötJ jag ;;,6r
a Orätt.

Walter. Intet med Vilja; mcn det el

J ■ -nnet öfverraskåV Kr. C >1 e-

• ■ i vårdt at nåinna, (Y.r i
ink -h i 1

loma ( .' • irta
ammar af godj Folk ■ min

i> ix p tti ;dom tvan

nier >—

tankan tniist. - -

1

Sliv.
i

li. Räil, Din Narr! det yar ej

Iter. Ncj, det yar in!e Ert Alfvar;
moi | mii; i Hjertat soin Knifvar; -

jag lånklc : <'ii 11 'ro I.r'n, ,
du mii hlilldre liila Bjr.Ht-, ;°n lftta så mbäbandla
din Hetat ■—< Ni lerj tler/e! n .ja,

Betjent' har ock Heder, och Herrskapet borde cj

*<s'ca qvifva denna Känsiä.
G eh. Råd.



Geh. Råd. ( s,toitV Du moraliserar mig,
Walter. Uimien bevare niig!
Gch. Råd. Gä för Fan!
Walter (efter en smårtefull Pause ) Jaa

hade 'gårna önfkst at pä et vänlignre S;itt få
niitt AHked; jag hade gårna sett at an en ging
fa kysia den Hand, som gjort mig si inånga
Välgärningar; mcn det lärer ej ske. Gå för
Fan i arme Walter! (lian viU jå),

Gch. R3d. Walter!
W alle r. N; ; d: g H erre!
Gch. Råd. Du har tjent mig i 20 År,
Walter. Tjugu Är.
Geh, Råd. Och nu Vili du flvtta?

\

' Walter ( 'suäkand.;) Ja, nädige Horre [

G eli. Råd. (liasiirt) Si flytta! flyttas
Walter (viU gn) . >

Geli.' Rå d, Walter?
Walter- Nadig lierre!
Geh. Jläd. Var det uke du, som en*asn

följde mig, när
Flstningen ?

Wait e r. Dat vnr jag,
Gch, Rad. Soin hjolple mig at tunja

tor och afrotta' SpindJarl
W alt* t«



Walter. Det gjorde jag.
Gc!i. Ra n. (ejter en I'ause, mcd Rorclse)

Blif nvsr.

Walt er. Atk!
G eli. Råd. Tag. {hr. n, ger hollini jnuPnn-r)

Walter. Ncj , nädige Horre! Guds
Skull inte! En Skink i delta Ognabllck akulle
tryeka mig hårdare än Skåll^ord.

Gch. Rad. (* jommer Ptinjen) Jag har för-
olämpat' din Iledcr. {hän rcicker sonom sin Hand)
iörlut mig.

Walter (fattar hans Hand med Ihlftig-
het, tryefer den til sinä l.uppar, viti talo., böf-
jar pä at snyfta, och loper derifraa)

FEMTE SCENE N.
HEIME-RÅDET ensam.

e

(Tarrkar en Tar ur Ojat) Jbland bur man
lii och mcd fela, for at halva det Nöjct at up«
rittu hvad jort dia Felket hai

J:i ,'iudni mig af Kitlek til mig
sjclf. Jag kann cj ?n gång rjkna mig det til
Förtjcnst; ty hvem vinner dtrpil?

(T'y« Reljcntcr homma ".tr et af Rummeu, och
bura en Kojfert.')

Geh.JUd,
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Ge li. Ra cl. Hvad är det? Hvad buren
Ni der?

Betjenterna. Hcrr Capten skall resa
borrt. (,;å)

Gch Råd. Rosa borrt? Gud hevars f6»
det! Så alfvarsamu.lilrcr våi ej min goda Eroa
tagit det?

(Tv° F.c'je:: f cr komina ifrån and ra Ruut•
ftiet med en Koffert')

Ge h. Råd.‘ An raer. Hvart liån ?

Betjent e rn a. Nådig Fröken skall reia

ut Staden med Mams eli Fredrika. (£(•’)

Gch. Råd. Också min Syster? Det 5r ffr
bårdt. Fct är väl sannt, jag har ffirgätt mig;
jag bar gjort co Dunmihct —• men at, straxt pac*

ka ner lemna mig ensam sora en Spetälsk *->

det år f6r hfrdt.

SjETTE SCENEN.
ÖFVERSTEN. GEH EJ M.E -RÅD E T#

Ofversten. Jag ser allelianda Res-An»
stalter.

O rh. Råd, Bror och Syster villja rcsa<

Ölversten. Lytka på Rosan!

G eli. RS&
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g. . ■
Öfvör ste h. Hm!

FBrlust?

■ Gch. llåö- Vid \ . ". ,

gor män den ci:n Förlu?» . . Det
Lila nog. . . i väi-

i 6 når de : s a oss.

©fverstcn- Ilvadsor: irdt, slfir
fcj at åndra.

Och. Rad, Hvarföre intc?
Ofversten. Lycklig Ivan, som .glömma

kann
Geh. RSd. Det sorh ej Star' til at Sndräi- , t

Jag bcr dig } licrr Bror! ffirskona migfrän di--
na Verser.

Ofvcr <-. tcn. Det ;*r el t, sl.önt
Tånkrim. Du set dersf at

Gch, Råd. Vii tnöj

Ofverston. Och at ja:; ribg år i Stiina
at de länga Vlnterqvällama --

Gch, R ful. Låsa up ur din .Stammbok --

Öfvcrstert. Korrtligcn, lieir Bror! låC
der) fara, soin ej viii stadna qvar, Pa min Å-
ra, skall jag icke halla dig skadeslö-j för alit!*
tamman.

G e li. R»d,



Celv Riil. Du lofvar myxket.
Ofversten. Och huller Ord fcftei

vi \:'.r iipa
; -h

, Geli. RåjJ. Jag nVcr inie Tobak.
I, Du lfir .£. Ivjii'ur;en

itt -h

Ge h. kil tl. Jag rulef into.
veisten. Sen vi ätit spfva vi Mijdag—

G< ';. I,UU, Alit iur Ira.
.-

—.

Ge h. Rad. ja,g spelar inle.
Öf v crs n skära vi

fc-ufvucteti lJ a min Åra, Hfiir Bror! Den Fa-
con jag ger dera , pa hvad Sått jag r/Jkcr desa
btuna ~r

G eb. R." d. ( fattar honotit hastigt vid Ho*d)
Ja, ja, vi skotti fÄka tilsatnmans, tills vi «tSffc.
na i R;öken! hien mi ber jag dig , lemna nug
Llott et Ugonblick ensam.

Ofveisten Då skall jag gå Hugot iitet i
Staliet.

Ge h. Ra d. Gsr det.
Ofversten, Och sedin ska-ll ".%

n;i:i VSstirA, för at i ja hcßr.e

lipfriskands Siail.lukien, (gär)
SjU:\DÄ



SJUNDE; SCt NEE'
GE II E IME.R A DET tnsami

Dcnna Mann skullc årsåtta Syster och Brcf?
• Hvilkct Bvte! Det är ilta, tiär man liat
fit taeka en Menniska -för nSgot, deu man ej
kann högakla. Pä der. Sidan har jag alldrig
känht honom. Ungdomen prdfVar inte och
Vid mognarc' Ar hafva tilfåfliga Tjenstcr omgif-

1 vit Vians toma Hufvntl rocd en Gloria. Bond
nied hanoin! Hän tnä taga min Förmögenhet»
och gifva niig minä Syskon £ter! Lär.tiian
dS alldrig at säfia Vårde på det Goda, t'<srr ån
man förlorar det? —<

ÄTTONDE SCENEN.
ULRIKA och GEHEIME-RAdkT.
Ge h. Räd. (mcd beklummt Hjerta) Systeri

jag hör at du vill resa?

Ulrika (Lika så) Ja, Bror!
Gc h. Rad. Du gör vål inte soin frSm»

mande Ministrar, när Häfvct förklarat dem Kng
rcsa ulan at ta Afsked?
Ulrika, tiimien bevarc mig! Jag har hait

många glada Stundor här i Husetj jag trodda
pcte



otk at tuin sidsta akulle träifa mig h:lr.
kar) Det var cj miu ijdc.

P

■Ccb. Råd, {incd Omhct) Mvarföre inlc?
Ulrika. Ilvad soin Uu lig ;er tungt på

initt Hjcrta, Eror Herman! £r inie.t Hat, ulan
Bedrofvehc. livati sein imellän oss f<srefallit.
förqväfy.cr. alidrig min Tackiamhet.

Ge h. Råd- Miu Gj.ul! bvad bar då före*

fallit ? '

Ulrika. Du bar rj beiuött mjg, söm sig
bordt.

Ge k, Råd. Men, Syster! du kånuer jit
initt Sått —i

Ulrika. Jag vet du menaf cj sa lila; ock>
så har jag stätuligt fordragit alit meel Talamotl
Och Kärlek —.

Ge h. Rfid. Åu i Dag?
Ulrika. Imellän fyra Ögon är bffa det

blott et KnåppnSlttjyk, sora imellän fcx Ögoti
tårar djupt. I Dag bar tiu i en Fråmjjiamies

Näryaro på et uog stoårtande Sått förplåmpat
din Syster. —f din stackars Syster sotn af dig
ujutit sitt Nådebröd —■

Ge h. Rad. Nådebräd —. det var et dumt
Utfr.yck.

Ulrika. Ja 3 jag blygcs c] viol at effent*
J* lijjen
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ligen förklara det: du har allt sen vår Mors
Död betedt dig mot mig som en Far —<

Geh. Räd. Och ibland brutnmat som en Far.

> Ulrika, Utom dig hade jag roäst söka i
mitt Stift, ibland Oskyllda, hvad här din bro-
dcrliga Kårlek gal mig i Ofverfiöd, Mcn Hcr.
man ! •—> en Välgdrare ätagcr sig frivilligt en

svär Pligt. Hvad hän gcr, är det .mindsta;
kuru hän ger det, der! ligger Vårdct.

Gch. Räd. Fortfar, Sjål !

fortfar.
Ulrika. Jag har ständigt tcgat; lut mig

också en gång fu säga hvad jagtånker: Sadan
tror jag, mätte Kung Saul halva värit, *dä Da.
vid spelade pu sin Ilarpa. Men vi hafve hvar-
ken David eller HafpaJ för at ställa dig tilfreds.

tGeh. Rad. Hon har Rätt.

Ulrika. Jag rescr ifrän dig, Förakta inte
minä systerliga Förmaningar- Har du troget

Folk, su hali dcm vai. Trät inte fsr hvarje

Lappri. Begär inte at dina Betjenter skola va-
ra fullkomliga, då intet Herrskap pa Jorden är
fullkomligt. Haf blott Afsccndc pa Rcnlighet
och Välvillja, och lut dig nöjasdermed. —• Jag
fccr dig, Bror Herman! komm ihog minä Ord,

pä



på det at —> mitt Hierta bldder vid at utsåga
det på det at du ej må blifva allena i dina
sidsta Ogonbiick,

Geh. Råd. Skulle min enda Syster öfver-
gifva mig i min Dödsstund ?

Ulrika. Nej, Broder! jag kommer når du
liter kalla mig.

Geh. Råd. Men nu ?

Ulrika, Nu far jag —■ jag mSste.
Geh. Råd. Hvein tvingar dig?
Ulrika. Ack! mitt söndcrslitna Hjerta.
Ge h. Rftd. Du re-er? —. 'Åfven cm jag

inför alit Husfolket årkiuner, at jag upfört mig
illa emot dig? i

Ulri k a. Åfven da.
Geh. Råd. Och at det ej mera skall

hlnda ?

Ulrika. Också då. Förlåt mig, min Bror!
du har så ofta lofvat. Det synes olyckugtvis,
at du ej kann bulla det.

Geh. Råd. Jag har ingen annan Bergen
at ge dig, iin mitt Hjerta.

Ulrika. Den Borgcn är god, nien haa
fjättra.s af ditt onda Lyane.

K. i Gsh. Råd,



Geh. Råd. Min Gud! HVar vill clu du
ta Vägen ?

Ulrika. Ti! Staden, til min Fosterdot*
fer, Hon och hennes Fästman halva loivat m ett
Tårar i Ogoncn, at bedra inig soin en Mor. Se
hara huru skdnt det är , at fbrena med sig go-

da Mennjskor genom Kårlekens Band, sora äro
längt starkare fin Naturens.

Geh. Räd, (med Smurta) Du vill rasa i.
frän din Bror —>

Ulrika. Til min Dottcr,

Geh. Råd, Til en Frfimmarde, sora du
ej kåuncr —<

Ulrika. Jag upfostrade St honom en bra
Hustru; hän skall b!i tacksam,

Che h. Råd, Och öin du skulle bedra dig —?

Ulrika. Så far jag til mitt Stift, och vån-
tar Dödcn.

KIONDE SCENEN.
TOBIAS. DE FÖ.RRA,

• t

Tobias ( resfärdig) Bror Herman! Gif mig
«Un Hand.

Geh, Råd. Ja, Broder Tobias ! blott du
lofvar
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lofvSr at ej lemua henne , fdrr 5n hon kali-
nat.

Tobias. Det kann jag inte,

Ceh. Rad. Earn! Ni handien nog hardt
med mig.

Tobias. Tiink pii I; \a cl som händt.
Ge h. Rad-] Jag bar förgåtit det; ocksä

du; hoppas jag, bar glömmt det.
Tobias. Du känner rrig, Brodcr! jag år

gSrr.a munter och glad , jag frojdar mig åt allt,

ocll det Sr blott Glädjcn, som hällcr mig qyiir

i Verlden. I cl il l Hus det gör mig Omit
at säga det i ditt Hus, kann jag) cj fröjdas

mera, ty du blir med bvar Dag odrågligare.

Ge h. Rad. Kalla mig hvad dimvill,
nien folkit.

Tobias. Den Bitterhct du i Dag

Ge h. Råd, . Var en Dummbet'. Mcn To-
bias! gamla , gamla ärliga Tobias! Mitt IJjerta
visste intet derafj lät cj beller ditt Ujerta er-
fara ucr,

Tobias. Goda Bror! Jag kUnner dig, octi

vct, ai du i dctta Otpnblkk skulle U|

Inalfva din Förmögenhet, for at halva dctta Up-
trädet ogjordt

K 3 Geli, Räd.



Ge h. Råd. Det vet Gud at jag gärna
gjorde.

I Tobias. Nå, det fröjdar mig; men jag
,vet åfven sfi visst, at du rasta Minut intet kann
svara Isr et Da Capo, om det ond* Lynnets
Furic kommer öfver dig. Dcrföre lät oss skill-
jas utan Ovänskap,

G eh. Råd. {med återhållcn Kansin } Min
Bror törs jag erinra at din Tension är obe.

tydlig? Tag ej ilta up, det sker af godt
Hjerta,

Tobias, Jag tar ej lila opp, Bror Mer*
man; tvärtom fägnar det mig.

Ge h. Råd. Du har utom dess dclat det
lilla med din Foster^on.

Tobias. Nu tilhdr det honora at vedet-
galla det, och det gör hän.

Ge h. Råd, Du vill fara ifrån mig, och
ej en gäng dela mitt ufverliöd —<

Tobias. Tala intet ut, Jag far til
gammal Krigs-Kamrat, som vil ickc har mer an
et Ben; men et friskt och gladt Hjerta. Hans
Inkomster äro lika sä Stora soin minä. Med
Murterhet shola vi nog ta oss fram.lUUIhCI 1 Cl ai.Ula VI lIUq Ift Uäj iidlll»

Ge h, Råd. (med Stigandc Angest') O Gucl?
minä

10



minä Barn! Ni förkrossen mig arma, gamla
Mann !

Ulrika Bror! här äro Nyck-
larna til allt hvad du anförtrott mig.

Geb, Råd. Syster Ulrika ! År ej Nyc-
keln til ditt Hjerta deribland?

T obias. Vili du. gera mig et N6je n3r
jag kommer för at hälsa pä dig, sa lät väl ani

sa min Trädgard och minä Blommor.
Gch, Råd. Barn,! är def du Ert Alfvar 1

Skall jag da verkligen bLi ali ena ? Skall jag vak.
na, utan Er Morgonhälsning —< gä til Sängs,
utan at man tryeker min Hand —■ ocb] d's sora

en Pflgrlnr i Öknenl? —< Skall jag köpa Om*
vårdnad vid min Sjuksäng? •—<■ betala Tärarna’
vid min Dödsbädd ?

.TIONDE SCENEN.
TIIERES E. DE FJO RR A

T lie r esc (jow under sidsta Scenen med
Ritdsla inkonvmit , Jlyger til sin Far y ach sluter
hindut i sinä Armar) Min Far! min Far! Hae
Ni alkletcs förgåtit mig? —■

Gch. Råd, Ja, clig bar jag annu qvar.
O! Om du ocksu öfvergåfve mig.

K 4 Tberese

151



Therese (mrd rt fiarns Enthustamy Ali-
►

eliig, alldrig , jag viher pj ifrän Kv. Jag vill
göra allt, för at Ofvitta Er Systcfs och Brops

Körlust; jag vill bli en sä god Malmpr sommin.
Tantc. Jag vill alltid vara glad spm min 0.0-kcl.
kcl. Qra Dagen skcVer jag Ijushaliet, om Af-
tonen laser jag .för Er, Alldrig skall Ni se mjg

\

ledsen, alldrig en Skrynka pä min kanna.

Gch, RJd. Åfvcn om jag skulie bemöta
dig sä pvänligt spin i Dag ?

Therese Bcniöten piig hur Nj behagaf,
jag vet likvn.l at Ni åls&w mig.

Gch, Rad. (gmsfya ror<l ), Ja, jag 3,1.
• dia.

Thetese. Dä jag iljnnr var et litct Barn»
ocb lag illa sjuk i Kcpparna, dä säg jag Et
Ångcs.t och Ed ra Tartu. liitti!, hae jag cj kun.
nat göra mjgot, för at vedcrgälla .des.sa Fadcrs-
tarar; men i Dag fo.rdrar Ctlct, at be-
visa min barinliga Tacksaraket! Jag sörjer öfvxc
minä Siägtingars Borrttesa; och jag ar gjad der.
öfvcr, at min Ngrvaro äf oumbårug t«sr min
Far. Jag afsägcr mig alla tie glada llopp, soin

mitt äl?kandc ITjertrv skapa,tle si§; jag var ftjrr
Dotter an Äiskatinna- Jag afsäget et Vai, soin

miu



min Far oMlligar. Hos honom vill jag blifva!
Le iva Cgift sköta honorn på hans Aklerdom
<—• förljufva I ans n liina Ögonblick i—i dettaVai
skall hän ej missbilliga.

Ulrika (greitcr i StiUhet,)
Tobias {klappar hame xlduligt på Axdn.)
Gch, K u cl. (smeker hrnne med faderlig

«•

Gmhet) Mitt Earn! min goda Flicka! ja, du
skall felrijufva-min Lcfnads - Afton. Men kana
du vål .svifva oreknng nied mig på de Fålt,
der min Ungdoni föificSt? Kana du vål på*
nunna mig öin minä Barndonis Dagar? det
kanna blott dessa

.
När jag en Vinter-Afton

vill vara rått glad, sä såtfcr jag mig Imellän
dessa Lå ;gc. Vi regerade i Huset, lekle Blind.
bock, och visa hvarannan de Årr som vi finga
i de stygga Trapporna. Systcr Ulrika! ——

erinrar du db; jnuu detta Ärret? {lian jpekar i
lyannan.)

Ulrika {bcvekt) Ab ja!

Gch, Rad, Tobias hadc kastat din Dåc.
ka up iet Träd. Du skrek, jag klåtlradc dxt
up

Ulrika. Tu WU och slog dig —-

Cc h. Rad. Jag kormu deriftån med dettc»
K 5 Årr,
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.Årr. Til äfventyrs fick jag det ien gftd Stuncf,
för at påminna dig i en elak at jag älskat
tlig i Eemti Ar. Du är rörd , min Systeri
Ätcrlag ditt Beslut! —i Komm ibog vara For-
äldrars Glädjc, när de sågo oss alla tre sä eni»
ga ? Ila vi da vandrat Hand i Hand hittils,
för at vid Grafvcns Brädd skilljas? Tänk
på min goda Hu.strus sidsta Natt da jag tröst-
lös vankade af ocb an (jned Rost')
ocb dn svor at cj öfvergifva mig!

Ulrika (snyftande) Gif mig Nycklarna til-
baka.

Gcb.Räd. (fortjiist) Se der! der, geds
Syster ! ocb med dem den, högtidligaste Ed

Tobias. Svär inte.
Geh. Räd. Jo, min Bror! jag katin svär-

ja, ty jag bar fått låra et bepröfvadt Boteme*
del emot denna olyckliga Sjykdom,

Tobias, Et Arcanutn? lät höra.
Ge h. Råd. Arbetc -h Veiksamhet
Tobias. Se min Bror! dit gör mig

bjertans Eägnad; ty i Sanning, elu bar sagt sannt.

Gch. Räcl. Vili elix iFS rtrdstan pS elettä
Medcl bjelpa elin sjuka Bror?

Tobias. Jag kommct tilbaka } su snart
du börjai*tilfriskna,

G e h. Räd<

14



Geh. Råd. (ejter en Fausc) Du skall åt-
niindslonc hjelpa mig at hra din Fostersons
Bröllop?

Tobias ( studsar) Min Fostersons?
Geh. Räd, Therese, jag laser åndå nS»

gon Srnärta i dirja Blickar. LSt se, om jag, o»
aktadt mitt onda Lynne, kann påfinna Koristen
at försona dig och din Farbror med mig?—År
det inte sannt, Broder! at du går i Bergen för
Fojkens Redlighct ?

T obias. Mcd Lif och Sj.il!
Geh, Rad. {til Therese) Och du?

e
. Therese (rndnar och slår ned Ogoncn .}

Gch. Rad. SS väre tvånne Ålskandes För*
ening dcn första Symptomen af min lofvadeFör-
bättring. (Hän tar Therese i Hand , och J6r
herne tU Tobias) Tag emot Hcnne , min Bror!
pä din Sons Vägnar.

Tobias. Ar det dxtt Alfvar?
Therese (vid sin Fars llals) Min Far 5
Tobias. Sapperment! det fröjdar mig!

det pör mig ea osiijlig Glåclje! Tack skall
du ha min Bror! jag blir qvar hos dig. Fan
tn mig blir jag inte qvar, om du ocksä ville
trampa snig under FöUcina.

Ulrika
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Ulrika. Du har handlat ädelt! nu strast
vill jag foga Anstallt <nn Brollopet.

Geb. Råd. Lät skura och ställa i Ord-
ning ofver allt, åfvcn i min Läskammare, ora

du sä behagar.
Ulrika. Alit blankt ocb rent ! rned gladt

Hjerta!
Geh. Råd. Men komm da ulcr igen i mi-

nä Armar. Det Ur åndå liksom det skulle blif—-
vit qvar någon Ovänskap, innan vara Hjertan
klappa mot kvarannana Bröst, ( hau önifamnar
Tobias med ena ,

och Ulrika med andra Annen j

Thercse ömfattar kait s Kndn ,)

Tobias. -Båsta Bror!
Ulrika. Götia Herman!
TJieresc. Ålskadc Far!
Geh. Rad. Gud! huru mycket skönare är

det cj at vcta sig vara dlskad, an at blott va-
ra fruktad !

ELFTE SCENEJN.
OFVERSTEN. DE FÖRRA.

Ofversten. Nä, Resvagnarna äro fdre-
gpännda, Kofferterna pusatta, och Ingen rcscr.

Geh. Råd.



■57
Geh. Råd. Ingen reser, och alla blifva

gdyna hos mig.

Öfversten. Så? Muru har allt sä ha.
stigt blifvt omgjordt?

Geh. Råd. Hcrr Bror! för allt i Veri*
den, et Ord om din Son.

Öfversten. Jag läser inga Romancr, och
talar ogärna om Roman-Hjcltar.

Geh. Råd. Låt oss bekänna, at ingen»
dcra af oss bägge gjort särdclcs I'igur i en
Roman.

Öfversten. Ocksä har min Åregirighct
alldrig sträckt sig så långt.

Geh. Råd. Du har gifvit din Son Llfvetj
.mön utom det gjort ganska litet för honora.

Öfversten, Efter hän var en Narr.
Geh. Råd. Jag stär i tnycken Förbindcl*

se hos dig, och dnskar at få afbörda den.

Öfversten. Din Dotters Hand afbötv
dar allt.

Ge h. Rad. Men hon har ingen B(S»
jelse at ge dig den.

Öfversten. Det kommer af Låsning.

Geh. Råd»



Geh. Råd. Det mS komma hvarifrån det
villj korrt sagdt, hon bar ingen Eöjelse.

Ofversten. De förhannade Böckerna!
Geh. Räd. Hon ålskar din Son.

Ofversten. Det angar mig inte.
Geh. Rad, Jag hoppaa vedergjlla Fadren

derigenom, at jag gflr Sontn lycklig.
Öfverstcn. Då boppas du för mycket.
Geh. Råd. Jag afstår til honom tvännc

Gods, och updrager St hans barnsliga Ömhet at

värda din Ålderdom.
Ofversten. Skalt jag sSga dig, Hcrr

Bror! hvartil det ger Anledning.
Geh. Räd, NS vai?
ufversten. De skola hela Dagen cj gö-

ra annat in låsa.
Geh. Räd, Nå i Guds Namn !

Ofversten, Fan bdller, Gud förlåte mi-
ra Syndcr!

Geh. Rad, Jag mäste bckanna för dig,
at äiven i mitt Hus blir hädanefier et annat
Lefnadssätt.

Öfverstcn. Börja med at bränna up ditt
Bibliothek,

Geh, Räd. At föröka det, vill du säga;
ty
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ty ifrån denna Dag blir hvarje Eormiddag et

Bussin Skalldestyeken bögt npläste.
Ofversten, Skalldestyeken? prr!

/G eh. Råd. Eftcrmiddagcn en Roman.

Öfvcrstcn. FörträfTligt l och om Aito-
nen ?

Ge h. Råd. En Cotnetlie,
Ofversten, Skönt!
G uh. Räd, IJvar och en skall vara när*

varande vid denna Lelline.

Ofversten. Och innom Ar och Dag kama
du sätta dem alla pT Därhuset.

G,eh. Råd. Jag hoppas at du slår ned di.
na Bopålar lios oss?

u lvcrsten. jag? Minä BopSlar ho? Er?
således äfven närvarande? (med qvdfd Illskä)

Hur betle den fdrdömda Menniskan, soin . up-
fann Boktryckare Korsien? Hän mä beta fmr
lian vill, blott lian voro i Bläkulla J {'sprin.
ger ut.) .

Ulrika. Hän lärer snart besinna sig.

Thcrese. Om vi Rikalle honom för Lås-
ning

Ge h. Råd, Halla honom et par goda Rid-
Hästar —*

Tobias. Och skaffa honom et, Battcri af
Piphufvuden - TOLETE



lÖO

TOLFTE SC ENE N.
FABIAN. DE FÖR RA.

Fabian (_ stichcr Hiifvudet in igenom DSr*
tend)

Tobias {blir linnom varsc') Komin nänna*
te-, ärliga Fabian! Du kommer just til pasiT

Fabian, jag skullc i underdänigbet be llerr
Cupien öin at blifva expedierad.

Tobias. Sadla din Häät,
Fabian, Pä Stnnd,

Tobias. Ocb rid sä Fort du kann.
Fabian. Ja
Tobias. Ocb framför til din kierre
Thcrcsc. En Kyss liian mig.
Fabian (/orskräekt) En Kyss! Hans Nåil

Gcheime-Hiidet bar b<srt
Oeb. Rad. Ja, ja, säg din Ilbrre, at LTfl-

ken Therese von Adelsköld Sundcr boticm tri

Kyss, oth at Gcheimc-Rådct bar hdrt det.
Fabian (jer på dan alla mei Glad jr i

*

i)"oncnj Det betyder ju , at

Tobias. Rid du bard, dlh 1 ierre skall
snart fä veta bvad det betyder.

Fabian. DS kann mari i Sanning -isi*
dösättä dcn tUbörUga Vördnaden o. h i ‘idjaä

sem et Barn, Tobias,



Tobias. Fröjda dig, gamla Fabian! Glä.
dje Sr angenåm för Gud; silcdcs. icke sfridande
pinot Vördnaden för Menniskor.

Fabian Cutom sig) Gud! di maste’jag
yäl i

Tobias. Skynda dig sä fort du kann.
Fabian. Laga at jag kommer fort. (Sprin-

ger med Skyndsamhet ut ),

To.bia,:. Andteligen har hän en gång glijmt
borrt at m-arseberu.

Gch, Räd. K 6? på, min Bror! hur var.
d?n der Visan du förargade mig me cl i Dag 9

Tobias (sjunger) ”Gl:id dig åt Lifvet— ‘e

Ge h. Rä tl. Hall! håll! så nät hade jag,
gl_smf min Läkarc. ( skynda,r nt)

Tobias. S 1 n Läkarc ?

Ulrika. Hvad menar hän dermed?
Tobias. Har det värit någon Frimman*

d? Eos honpm?

Thsv e se, Jag har c| sc(t någon.

SIDSTA SC EN EN.
PE H- RÅDET. HANS BORN MAN»

DE FOF RA.

Qe h, Rid. ( injårer d<n luomia Homman,
L



gär efter en Stol , osh ' jdtter Guhben midi pä
Thcatcrn) Här är den Mannen, sora helat mitt
onda Sir. Det är hän, soin gaf mig anyisniög

pS Arbetsamheten soin det bästa Låkemedei der-
för H6r, gamla Bornmanj Vi skolä fira vl-
ra Barns Bröllop tilsanmr.sns, Din Sonson och
inin Dotter sr.ola vigas pii saamia t)ng.

Eornman. Ly eka och Välsignelsc, nådi-
ga Frökfcn ?

Ge h. Råd. jag förcf dip Sonsons Brud til
Altaret; och -“du, gamla Mann! fdrcr min Dotter.

Bo rh rh ahi Ack, nädig Hcrre! en sadan
Ära

Geb. Räd. NS j Bror Tobias! Din Visa
• Här sittcr en Icfvandc Bok »m Kansien at
stdndigt vara glad.

T obias ( borjar) Gläd dig åt Lifvet —“

Alla instdmma.
Säll i din Alders Vär;
då allt Ting blomstrar
snart det förgår.

TherCse ehsam.
Blott Vcrksamhet den Batsam liarj
sora Onda Lynncts Gift förtarj
och Arbetc gör Sinnet lätt.
®ch ljusnar muina Stunder.

A ILA.

Må derfar Glådjen,
Äfvcn i Äldrens Hisst 3
lifva vårt Hjerta,
«Ida värt Bröst!






