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PERSONERNA.

På branten vid havet:
Två vandrare, en äldre och en yngre.

På fartyget;
KAPTENEN,
EDGAR,

EEISE,

EN SKEPPSOFFICER,

EN STYRMAN,

EN SKEPPSPOJKE.

Tid: förgången.
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Man ser krönet av en naken brant. med en förfalleu sten-

bänk. Där bakom stiger ur djupet ett stort sken, men beslöjat
av dimraor och skiftande under förbiglidande moln man anar

att det är havet.
Två vandrare, en äldre och en yugre, mötas på krönet. De

aro klädda i sida färglösa kappor, bära stav i handen och säck
på ryggen. Båda ha någonting stelt och overkligt översig;
båda äro gråa.

DEN ÄEDRE
kommer gående, stadd på nedfärd från någon högre belägen

trakt. Hän stannar tvekande vid stenbänken.

Bångt, långt borta var jag. Tungt sov jag
uppe i vindstilla berg, med huvudet lutat mot
moinen. Varför väcktes jag? Varför bjöd mig
en röst att åter fatta staven? Vem kallar mig?
Hän sätter sig eftersinnande på bänken, siirrät ned mot sin stav.

Ingenting minns jag. Bara att jag sov, dröm-
löst, utan en önskan. Vem är jag? Vart skall
jag hän?

Vänder huvudet utåt skenet;

Där stiger ett stort ljus emot mig. Det ström-
mar in i minä slocknade ögon, det stryker som
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en vind genom dunklet i min själ. Nu vet
jag: det är havet.

Tänker en stund, upprepar:
Havet

DEN YNGRE VANDRAREN
kommer stapplande uppför branten, hän dignar under bördan
av sin säck. Då hän nått stenbänken, vill hän gå förbi och vi-

dare uppåt, men förm&r ej.

den Äedre:

Kom, sätt dig här och vila. Låt oss tala en

stund. Det är så ensligt i dessa trakter.

den yngre:

Ensligt? Jag har mött tusenden, men icke
den jag söker.
Hän lyfter varsamt sin börda ned på marken. Sätter sig bred-

vid den andre och stöder huvudet tungt i händerna.

den äedre:
Vem är du?

den yngre:

Jag är en fridlös.

DEN äedre:
Fridlös? Vad betyder det ordet?
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den yngre:

Jag får ej ro, jag söker. Förstår du inte?

den äedre:
Ocb vad bär du i säcken, som tynger dig så

svårt?

den yngre:

Svara mig du. Vad tror du tynger mest av
allt en skuldra kan bära?

den äedre:
Jag vet inte, jag bar glömt det. Kanske bar

jag aldrig burit något.

den yngre:

Så skall jag säga det. Det är tomheten som
tynger mest av allt. Jag bär ingenting i min
säck, det är mitt elände. Bara tomhet, bar a
ett gapande hål. Förstår du att den bördan
väger?

DEN ÄEDRE
ser undrande på honotn.

DEN yngre:

Jag går med en obesvarad fråga, som ropar
efter svar. Den frågan är allt jag bar med mig
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från livet. Den är tomheten i min säck. Den
är min svidande törst, som inte får dricka.
Aldrig får jag ro för den frågan, om jag ej
finner dess svar.

den äedre;

Var söker du det svaret? Vart vill du hän?

den yngre:

Minns du en sak. Där borta fanns det tusen
kyrkor, de böjde sinä torn som sträckta armar
mot skyn. Minns du att människorna gjorde
detsamma i sinä stilla ocb förtvivlade stunder,
alla sträckte de händerna mot något hinsides.
Vad strävade de efter, vad sökte de? Rätt-
färdighcten. Vi visste alla där borta att rätt-
färdighetens rike måste finnas någonstädes, på
denna sidan. Landet där allt får en lösning.
Där varje gärning väges på vedergällningens
våg. ]ag söker vägen dit. Vet du var det lan-
det ligger, så säg mig det. Eller finnes det
icke alls?

DEN äedre:
Jag har aldrig sökt det landet. Kanske fann

jag det redan där borta.
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den yngre;

Du talar sällsamt. Vein är du?

den äedre:
Det vet jag ej.

den yngre:

Och vad bär du själv i din säck?

DEN ÄLDRE
löser remmen kring sin påse, tar upp ur den en handfull stoft,

som hän ömt och varsamt läter glida mellan sinä fingrar.

Se, det är ej mycket. Bara en handfull stoft.
Men det är nog för mig. Ännu kan jag känna
en slocknande värme mot minä kalla händer.
Ännu andas det en hemlig doft från allt jag
älskade där borta. Vad det var minns jag ej
mer. Det blev ej mycket kvar av allting, ser
du ju. Men det är nog för mig. Jag bar sovit
gott med min säck under kinden.

den yngre:

Vad drömde du, medan du sov?

DEN äedre:
Intet drömde jag. Jag hade hara ro.
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DEN yngre:

Förunderligt. Hur har du köpt dig den ron?

den äedre:
Det vet jag ej mer.

DEN yngre:

Minns du ingenting om allt som var förut?
Du sade att du älskat.

DEN äedre:

Ja kanhända. Jag känner ej igen det ordet
mer. Det var bara något som brann och slock-
nade. Jag gick ifrån det, då det var fullkom-
nat. Som ett tilländalupet solvarv var det.
Ett fullbordat kretslopp.

DEN YNGRE
ser plötsligt upp och betraktar honom forskande ett ögonblick.

den äedre:
Jag seglade bort från alltsammans. Över

långa, ljudiösa dyningar; de blevo allt längre
och tystare. Alltmera vindstilla blev det, men
det oroade mig ej mer, jag gled framåt utan
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vind. Så steg jag i land vid denna kust. Då
var det som något förlist hade äntligt hunnit
hamn. Och jag vandrade upp i de tystaste
bergen. Där somnade jag med huvudet mot
min säck.

Paus.

Det är underligt, jag börjar minnas alltmer,
då du sitter närä mig. Vem är du? Det fläk-
tar något förgånget från dig, jag vet ej vad.
Det är som bure du en het eld i bröstet, den
brinner mot mig med ett sken från förr.

DEN YNGRE
ser åter forskande på honom. Båda silta orörliga och betrakta
varandra; deras profiler siä tecknade med en ljusrand mol ske-

net där bakom.

den äedre:
Varför ser du på mig så?

den yngre:

Du har visst haft mycket att skaffa med
havet.

den äedre:
Ja, jag minnes det nu. Mycket.
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DEN yngre:

Se dit ut, där är havet!

DEN ÄEDRE
vänder huvudet låugsamt utåt skenet. Hans ansikte förändras:

dragen levä upp och mistä sin frånvarande frid.

DEN YNGRE
har rest sig, står och fixerar honom oavvänt. Hän kramar sin

stav i händerna. Andlöst:

Vad ser du?

den äddre:
Å, väck det ej allt! Det liknar ett vrak som

stiger ur djupet, svart och tungt. Det höjer
sig, höjer sig alltmer. Nu äro masterna ovan

vågen . . . nu flyter det. Mitt fartyg, jag
känner dig!

Hän reser sig halvt.

Nu hissar det segel . . . Rorsman, vet du
kursen? . . .

DEN YNGRE
står stel ett ögonblick, så kröker hän rovdjursaktigt mot den

andre. Hest:

. . .Det draget av gammal falk, på spaning
efter rov ... Jag känner det draget. .

. Tnum-

ferande: Det är du! Så fann jag dig äntligt. . .
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Vili kasta sig över houom, men kan ej. Då höjer hau staven tili
slag, men den stannar som fastnaglad i luften över haus huvud;
hän sliter i den den faller i spillror tili hans fötter.

DEN ÄEDRE
har rest sig, står orörlig och lugn.

DEN YNGRE
vacklar bland spillrorna.

Jag ropar dig, rättfärdighet unna mig
min hämnd!
Hän höjer en spillra av staven och gör ännu en ansats, men

slungas tillbaka och sjunker hop på marken.

Förgäves . . . Samma blindä öde'följer mig
än. Samma grymma gyckelspel. . . Rätt-
färdighet, jag ropar dig!
Hän reser sig upp på knä, rister sinä krökta händer som två

klor mot den andre.

Ser du dessa händer! I liv ocb död ha de
sökt din strupe. De funno dig sist, men än en

gång glider du ut ur mitt grepp, du bala orm!
Ser du dessa krökta händer, så vet du vad du
gjort!

Men jag skall hata din evighet full med mitt
eget kval. Jag skall spräcka din ro med min
borrande ångest. Förbannad väre du!

Hau sjunker tillintetgjord samman över sin säck.
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den äddre:

Min vän, du glömmer att du är död. Du
glömmer att slagen ej falla lika blinda här som

av livets käppar. Varje ord du slungar som ett
svärd emot mig det når ej mer minä öron,
om jag icke förtjänar det ordet.

Pekar på spillrorna av staven:

Se, hämnden blev dig ej beskärd. Så är jag
ändå en annan än du trodde.

DEN YNGRE
reser sig tili hälften upp, sträcker armarna bönfallande mot ho-

nom. Ropar:

Du, som skar mitt liv i trasor! Du, som jag
sökt på evighetens alla vägar! I namn av mitt
elände svara mig: Vad gjorde du?

den äddre:
Den frågan bar kallat mig hit. Ur fjärran

slog mot mig din ångest och väckte mig. Jag
hörde en stämma: Stå upp, befallde den, än
har du en vandring kvar, än bar ditt öde ett
sista krav att gälda.

Du sökte rättfärdighetens rike. Du ropade
efter vedergällningens våg. Det riket är här,
där vi stå inför varandra. Den vågen höjer
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sinä skålar omutlig mellan oss. Allt skall
varda vägt.
Hän vänder sig utåt havet, står stilla ett ögonblick, sträcker

handen bakåt raot den andre.

Kom hit tili min sida. Din fråga skall änt-
ligt få svar.

DEN YNGRK
lyder viljelöst. Båda ställa sig bredvid varandra, luta sig fram
över stenbänken och stirra ned i skenet, som växrmot deras ögon.

den äedre:
Alit förgånget, allt förlist och sjunket nu

lyftes det åter ur glömskans sjö. Där seglar
vårt gamla fartyg ser du hur dukarna
svälla . . .

Nu äro vi ombord vi och ödet.
Tag kurs, du store okände rorsman!





OMB O RD
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i

En rymlig kaptenskajuta på ett fartyg. Den ligger i jämn-
höjd med däcket; en öppen skjutdörr t. h. i fonden leder tili ett
litet förrum, som är inbyggt i kajutan, och vidare genom en
ytterdörr ut i det fria. T. v. därom i fondväggen två runda
mässingsraraade fönster; därunder en lång väggfast vinkelsoffa
och golvfast bord. Tili höger en sluten trappa ned tili det inre
av fartyget. På vänstra sidan en väggfast bädd, närä den en

spegel. Vidare en sekretär med tung gammaldags stol, ett skåp,

loggböcker,’ nautiska instrument o. s. v.

Det är lugn afton. Djuset silar i sneda strlmraor ned ur en

takruta; rödskimrande vattenreflexer tränga underifrån genom
de runda fönstren och irra upp längs väggarnas panel.

kaptenen och elise stå vid bordet, lutade över ett sjökort.

kaptenen:

Ja, fru Elise, nu tror jag snart ni har hiivit
invigd i sjökortets alla hemligheter. Ni är
verkligen mycket läraktig, för att vara en så
tmg dam. Men det var väl inte heller så märk-
värdigt som ni väntade.
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ELISE:

Jo, det var förfärligt intressant, kara kapten.
J ag är inte litet stolt över minä nya knnskaper.

Dekiamerar; Dongitud ooh latitud! Polhöjden
bestämd. Tretusen grader västlig längd, tre-
hundratrettiotre minuter och trettiotre sekun-
der. .

.

KAPTENEN
skrattaude:

Stopp, för tusan, och fäll av, fru Elise! Så
där stora tai rymmer inte vårt lilla klot. Nu
snurrar ni allt några varv runt hela planeten.

Elise:

Det var just vad vi allesammans gjorde för
en vecka sedän. Utom ni förstås, kapten. Den
var avskyvärd, sjösjukan. Ni skulle sett den
långa magra miljonärn från kolonierna, hän
som är på hemresa och bor vägg i vägg med
oss. På morgonen efter den förfärligaste nat-
ten, då det äntligt började taga av, ja då hit-
tade vi honom med haisen inklämd emellan .. .

nej, om jagkan berätta det! Vad hän vred
sig i sinä miljoner, stackarn! Då hade vi det
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långt bättre, vi som knappast har en trasa kvar
att kalla vår egen. sittert: Vi som kallas fån-
gar Och landsförvista med en varm blick på kaptenen:

men som i stället tycks ha kömmit under
särskilt beskydd

.
.

.

KAPTENEN
ser ned i sjökortet.

Elise:

Men nu måstejagut tili min triumf! xutar ge-

nom ett av fönstren. Se där står ban vid relingen
och anar ingenting ont, stackarn fy, den
magra miljonäm står och pratar med ho-
nom . . . Höjer hottuiit ett «nger. Jag undrar vad
ni vet om polhöjd, minä herrar? Men jag måste
överrumpla Edgar nu genast, i morgon har
nog hela lärdomen blåst sin kos. Tack, kära
kapten!

Gör en rörelse mot dörren.

kaptenen:

Nej gå inte ännu, fru Elise. Vi var inte fär-
diga med vår resa än. Se här, visan här
har ni det långa fula knäet, som utmärker hur
vi drev bort ur kursen, två kela dygn. Sedän
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dess har vi jämkat oss upp mot linjen igen, så
här, snett, nästan rätt i sydost, ett streck på
syd. Och här är sjökortet slut.

ELISE;

Och vad kommer det sedän? p ekar : Bara
tomma bordet?

kaptenen:

Det kommer ett annat kort.
Går tili sekretären, trycker fram en lönnlåda, soker i den och

vecklar varsamt ut ett gulnat blad, mindre än det förra.

Det här kortet är inte för vem som helst. . .

Elise:

Å, en relik kanske?

kaptenen:

Ja, varför inte. I varje fall ett helgdags-
kort.

Betraktar det tyst några ögonblick.

Se, så här går det ihop med det föregående,
det där är samma meridian. Ungefär här är
vi nu, och liität går kursen.

elise:

Men det där då? Det streckade fältet, som
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liknar en stor ö. Är det redan någonting av

kusten kanske?

kaptenen:

Nej, inte ännu. Den får vi i sikte först i
morgon vid middagstid, om allt går väl. Den
syns inte på det här kortet.

✓

eeise:

Men vad är då det streckade fältet för något?

kapeenen;

Det är ett område. Ett område på öppna
sjön.

eeise:

Usch, varför blir min snälla lärare så ogin
med undervisningen, nu plötsligt! Vad är det
för hemlighetsfullt med det där »området»?

KAPTENEN
ser henne i ögonen.

Jag skall säga er det, fru Elise. Kompassen
förvirras där.

eeise:

Vadförnågot? Kompassen förvirras
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kaptenen;

Ja, nålen dansar runt. Den råkar ur funk-
tion.

Elise:

Det var ju besynnerligt. . . Eftersinnande: Men
hur hittar man fram då, utan kompass?

kaptenen:

Man styr efter solen och stjärnorna.

Elise:

Om de inte lyser

kaptenen:

Ja, så kommer man väl alltid någonstans.
Förr eller senare stannar nålen, och man bar
fast däck under fötterna igen.

ELISE
ryser.

Hu, det där var ju kusligt
Finns det många sådana områden, kapten?

kaptenen:

Ja, det finns en del i olika vatten. Men
man brukar undvika dem. Jag bar inte mer än
en gång förut. . .
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Eitse:

En gång förut?. . . Skall då vi in i den
hemska ringen nu?

kaptenen:

Det kan inte undvikas. Stormen förde oss
långt ur den vanliga kursen. Vi skulle förlora
ett par dygn på att kryssa upp igen och hålla
oss utanför.

eeisb:

Och när kommer vi in i ringen?

kaptenen:

Efter mörkningen, det beror ju på kvälls-
brisen. ser på tiockan. Om ett par timmar skär
vi strecket med stäven.

tystnad.

ElylSE

slår plötsligt om;

Nej, nu måste jag skratta! Jag tror jag re-
dan har hiivit så fullfjädrad sjöman, att jag
börjar tro på skrock. Det gör ni ju allesam-
mans, inte sant? När vi stiger i land, kom-
mer jag väl att rulla sorti en gammal beck-
byxa, hahahaa .

. .
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Alltså, här hade vi ett »område». Ett dun-
kelt och hemlighetsfullt. Men vad betyder då
den purpurröda linj en, som skjuter in i det
se här?

kaptenen:

Den har jag dragit upp. Det var vår kurs
den gången, för längesen. Vi visste hur vi seg-
lade, utan tillhjälp av kompassen. Vi hade
solen med oss då. Och stjärnorna.

ELISE:

Än de här lustiga punkterna då? Alldeles
som vore det utmärkt stationer på vägen. Och
några besynnerliga tecken vid var och en av

dem. stavan Kl.-2-p-n Klockan två på
natten! M-a M-a Nej, resten är obe-
griplig.

kaptenen:

Det är de märkligaste ställena på vägen.
Det här är inte något vanligt sjökort, fru Elise.

ewse :

Jag ser det. Där, nastan mitt i den farliga
ringen, är ju någonting ritat med blodröd färg.
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Som en fågel med lyftande vingar. Och sedän
tar allting slut.

Såg ni någon fågel där, kapten?

kaptenen;

Ja, en härlig fågel.

ELISE:

Hur såg den ut? Berätta!

KAPTENEN
med underlig röst:

Den var för sällsam, den kan inte beskrivas.
Den hade följt med fartyget ända från land,
jag såg den flamma ornkring oss hela vägen.
Men därinne i den magiska ringen kom den
mig så närä . . . Redan höll jag den nästan i
min hand, jag såg hur stjärnskenet brann i
vingarna på den . .

. Men .
.

.

Elise:

Men så lyfte den igen?

kaptenen:

Ja så lyfte den

Elise:

Och sedän var allting slut?
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Ja, sedän var allting slut. Ätminstone för
mig. Jag tappade stjärnorna ocb kursen, det

blev mörkt. Men fartyget seglade nog vidare,
med mig ombord . . .

Stryker sig genom håret, skakar på sig.

Äh, nu är jag inne på sjömansfantasierna
igen!
Hän vecklar ihop sjökortet, går tili sekretären och gömmer det

äter i lönnlådan.

EEISE
bar satt sig, ser på bonom länge och stilla.

Säg mig, kära kapten, var det den där fågeln
som gjorde er så god som ni är?

KAPTENEN
vänder sig bort, tummar på en loggbok.

eeise:

Där steg vi ombord hos er, förföljda, skym-
fade, utplundrade. Det sista vi såg var bajo-
nettglimtarna, det sista vi börde var den råa
bevakningsofficerns ord med en rysning ban
som räckte er det hemliga brevet. Reser sig;

ängsiigt: Säg, kapten, ni bar väl öppnat det
redan?
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obehagligt berörd, hastigt;

Ja naturligtvis
.

.
.

ELISE
andlöst:

Och vad stod där? Var det någonting om
Edgar?

kaptenen:

Äsch, just ingenting . . . Några likgiltiga in-
struktioner. Några förhållningsorder bara.
Det var ju alltsammans den fördömda galna
smädediktens fel. Hur kan man hitta på så-
dana barnsligheter en smädedikt mot rege-
ringen! Som inte precis drar handskar på hän-
derna, då den laser poesi . . .

elisb:
Ja, Edgar är en hetsporre, ni känner honom

redan. På honom biter ingenting. Hän var
munter som en spelman, genast hän steg ut
genom fängelseporten. Att bli deporterad var
för honom som att ge sig av på en lustresa, lik-
giltigt vart. Vet ni vad hän sade om det
otäcka brevet?

333> Med ödst ombord.
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Nå?

ELISE:

Det innehåller naturligtvis en upplaga i guld-
tryck av min famösa dikt, sade hän.

Men jag var förfärligt ängslig, fast jag inte
vågade visa det. Kanske fick ni order att be-
handla oss som fångar, kapten. Men i stället
vanut: i stället har ni värit som en far för
oss! Ni har gjort mig så glad och trygg igen
som bara ens egen Avbryter sig; lekfuiit: Säg,
kapten, skulle ni velat ha mig tili dotter? . . .

KAPTENEN:

Ni vet inte vad ni säger, fru Elise.

elise:

Hur så?

KAPTENEN
med ett bistert försök att skämta:

Jo, om ni hade värit min dotter, då skulle
ju

EUSE
tänker efter, brister i skratt:

Då skulle min mor ha värit er hustru, kapten!
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ser bort.

Just det ja
Paus.

Elise:

Vet ni, man säger att jag liknar min mor,
sådan hon var i min ålder. Men jag tror det
är alltför smickrande.

kaptbnen:

Nej, det är det inte. Likheten är fullständig.

ELISE:

Vad? Kände ni min mor?

KAPTENEN
bugar.

elise:
Å, nu minns jag . . . fast jag var ju ett litet

barn då ännu. Hon berättade ibland om en
lång sjöresa tili kolonierna, vart fick jag inte
riktigt reda på, och varför hon hade rest dit
inte heller. Far talade aldrig om den saken.

Forskande; Inte var det väl. . . var det kanske
på den här båten?
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likgiltigt:

Ja. Det är mer än tjugu år sedän, långt
innan ni blev född. Jag hade nyss blivit kap-
ten då. Men jag minns ännu att vi hade en

mycket angenäm överresa.

ELISE:

Ni kom inte in i den magiska ringen den
gången?

KAPTENEN

Nej, naturligtvis inte. . . Kompassen vi-
sade orubbligt riktigt.

edgar blir synlig ett ögonblick i ytterdörren tili förrummet.

Hans gossaktigt smidiga gestalt skymtar mot aftonbranden.

Edgae :

Hallå, Elise, är du där? Kom ut och se på
delfinema! Vi har en hei bataljon i kölvattnet.

Elise:

Strax, jag konimer!

kaptenen:

Ännu en sak, fru Elise. Men ni får inte
nämna något för er man, inte nu åtminstone.
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Brydd. Ni sade någonting om dotter... Ja,
kan vi inte låta det få bli litet i den stilen,
sedän ... Ni bar ju egentligen inte tak över
huvudet, ni båda. Kanske har jag taiat om
för er att jag äger en liten lantgård därborta .

. .

inte vidare komfortabelt, men kanske ändå . . .

Jag skulle inte störa er mycket, jag seglar ju
för det mesta. Fru Elise, vill ni inte flytta
in dit? Tills vidare. Tills ni kan återvända,
kanske?

EEISE
tar hans båda händer.

Kara, goda kapten!

kaptenen:

Nej, inte tacka. Inte det

EDGAR
kommer militäriskt in, gör gruudställning. Hän är klädd i en

avgalonerad officersuniform.

Jag har äran rapportera att delfinerna är
försvunna. Bataljonen har gått ned. En kring-
gående rörelse att befara.

Vänd mot kaptenen, raljerande:

För Kapten får jag underdånigast anmäla
att lustjakten Elise inte lyder roder längre.
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Jag befaller: vändning babord, ut genom dör-
ren, tre streck på syd, kurs på delfinerna
hon lyder inte. Akta er, ni gamle triton där!
Ni bar visserligen galonerna kvar, och det bar
inte jag. Men jag bar haft sporrar, jag . . .

eeise:

Usch, du med din galna teater! Nu går
vi tili delfinerna.
edgar gör ställning och helvändning, elise kastar en slängkyss.

KAPTENEN
efter dem i dörren;

Glöm inte vår lilla supe. Sista kvällen
Hän går några varv runt i kajutan, stannar, bläddrar i en
skeppsbok, Tar en liten metallklocka, öppnar dörren t. h. och

ringer nedåt trappan. en skeppspojke kommer.

kaptenen;

Bär in litet kvällsvard åt oss. Men säg tili
bos kocken att det skall vara någonting
extra. Mycket frukt. Och tre flaskor av mitt
bästa vin, du vet.

skeppspojkbn:

Ska ske, herr kapten.
ut.
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ställer sig vid ett av föustren och ser ut. Hän dröjer orörlig en

stund, ett slocknande rött ljus faller in mot hans ansikte.

. . . Där står hon . . . som då. Böjer huvudet
bakåt, ena armen lyft under nacken . . . som
ett slumrande barn. Aftonglöden omkring
henne . . . den glimmar i håret. . . vinden leker
med de fina slingorna . . . alldeles som då.
Allting är detsamma. Havet bar inte föränd-
rats .

. . inte den mojnande kvällen . . . inte
hon. Samma smala axlar, samma mjuka linje
av hennes famn, där den tecknar sig mot hori-
sonten ... Jag kan höra den linjens musik,
den bävar mystiskt in i mig . . . som en ton
från outgrundliga sammanhang, från ett nå-
gonstädes, där allting rinner upp ... Ä du
linje, du brinnande linje! ... du böjde dig så

närä mot min famn en gång. Men så slocknade
du . . . Skenel mot hans ansikte har tagit av .

. . SOtH dll
slocknar nu.

Hän går inåt rummct.

Ja, allting är detsamma som då. Men är jag
själv en annan? Jag vet inte. Jag vet bara
att det förgångna rullar mot mig som en flod-
våg jag hör den komma, allt närmare . . .
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Jag bygger dammar mot den ... jag skickar
minä stackars vågor av godhet för att möta
den . . . för att dämpa och mildra den .

.
.

Men kanske är den för stark . . . kanske.
Hän går begrundande några varv, stannar vid sekretären.

För resten . . . Här är en tredje makt med
i spelet.
I«åser upp en låda och tar fram ett grått konvolut. Väger det

länge i handen.

Regeringens sigill. Och påskrift; Att brytas
på öppna sjön. Det betyder: innan kusten
kommer i sikte. Det betyder i natt, senast i
tUOrgOn bitti. Torkar svett ur pannan. VarfÖr blÖt
jag det inte förr, varför inte för en vecka
sedän? Jag hade en ond aning blir den
bättre av väntan?
Hän sticker in en kniv under sigillet, handen darrar. Står tve-

kande ett ögonblick, så slänger hän kniven.

Nej, ännu inte! Vad där än må stå, det kan
inte hjälpa oss. Alit det kan är fördärva några
sista timmar.
Hän låser in brevet i sekretären, går ett varv, stannar och tar

I en kompass mellan händerna.

Ännu vilar nålen stilla. Ännu ha vi frid en
stund.

Hän sätter kaptensraössan på huvudet, går ut.
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n

En kort stund senare. kaptenen, edgar och elise sitta vid
bordet, som är dukat med fisk, frukter och vin. De aro i upp-
rymd stämning.

I taket hänga två tända skeppslanternor, på bordet stå
tvenue tunga ljus i kupor. Genom fönstren och den öppna dör-
ren ser man den mörkblå havsnatten, raed blossande stjärnor
och ett vitt ljus över vattenvidden.

kaptenen:

Jo, jag skulle heratta om min första jakt
därborta. Jag tar alltså min bössa och vand-
rar i väg. Jag hade inte gått långt det var
mitt i en palmdunge så får jag syn på något
som rör sig uppe i bladverket. Någonting
mörkt och nmt. Jag tar korn och skall just
trycka av, men hejdar mig i sista ögonblicket.

Vad tror ni det var?

Elise:

En kokosnöt!
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Edgar;

En apa!
kaptenen:

Nej en negerunge.
De brista i skratt.

Elise:

Skepparhistorier!

Edgar:

Å tusan, då kan det vara så gott att man är
avväpnad därborta, tili en början åtininstone.
Är det sant, kapten, att jag skall bli målad
svart och få en ring i näsan? Så lär det ju stå
i brevet.

eeise:

I det fanns ju din dikt!

KAPTENKN
mörkiiar.

Dumheter ... Se här, litet mera frukt. Och
mera vin. Drick ut, minä vänner!

Har ni hört hi s torien om det brinnande
korset?

ELISE

Nej, berätta!
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Den borde egentligen vår gamla styrman
kryssa fram med, hän har kvar den rätta spök-
skräcken i ögonen ... Ja, var inte orolig, fru
Elise den slutar bra.

Det var en halvklar månskensnatt mitt ute
på havet. Vi hade gått i rak läns, med månen
rätt bakom oss. Småningom mojnar det av
och blir blickstilla. Inte det minsta drag. Men
vi märker att vi glider framåt likafullt, dukarna
slaknar inte, de står spända för det vita ljuset,
som faller in i dem, och vi seglar utan vind.
Ingen säger något, men vi börjar titta ängsligt
på varann. Med detsamma ropar utkiken att
vi bar land rätt förut. Nu visste ju vartenda
liv ombord, att vi hade flera dygn tili närmaste
land. Ser ni det? frågar vi varann. Jo,
vi såg detsamma allihop en hög kust som
kommer allt närmare, och en vik som öppnar
sig emot oss, som en sugmun på en stor polyp.

Då kommenderar jag vändning. Rorsman-
nen rullar ratten åt styrbord, helt ut men
vi glider bara spikrakt framåt som förr. Hän
försöker med babord det bjälper lika litet,
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vi länsar rätt in i viken. Det börjar isä sig i
ryggen på oss, vi står stela och väntar att vi
skall törna på. Men det kommer ingen törn.
Viken tar aldrig slut, den liksom rinner undan
med oss, den rullar ut sig i det ändlösa, allt-
efter som vi seglar. På båda sidorna har vi
höga berg, alldeles svarta, men själva sugs vi
ljudiöst vidare på en flod av månljus. Uh,
det var inte roligt! Jag försäkrar att vi låg på
knä och läste böner, medan kallsvetten drop-
pade i däcket, plitt, platt. . .

Edgar:

Det var ju en stämningsfull spökballad.
Men hur kom ni ur den?

kaptenen:

Jo, med ens ser jag att styrman försvinner
under däck, och jag hör liur hän hamrar där
nere. Så dyker hän upp igen med ett stort
kors av trä, som hän har smetat över med beck
och beklätt med drev. Hän gör an det vid en
flagglina, tuttar på och låter det gå tili väders.
Några ögonblick seglar hela f under det
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flammande kristna korset ja, vi fick för
resten eldsvåda i riggen, trots nattfukten
ett toppsegel strök med på kuppen. Men när
vi var Mara med släckningen och såg oss om-
kring, så fanns det inte kvar ett spår av hela
häxeriet. Vi låg orörliga mitt ute på havet.

eeise:

Vad var det då?

Edgar:

En hägring naturligtvis.

kaptenbn:

Fråga styrman om den saken. Men ni skall
göra det innan det börjar lukta land, som hän
uttrycker sig. Då är det för sent. Hän tappar
ali inspiration, så fort hän får fast mark för
ögonen.

EEISE
raed glaset i sin hand, ögonen tindra:

Kara kapten, varför måste denna kärliga
resa ta ett slut? Så vackert blir det aldrig mer.

bdgar:

Vår bröllopsresa, ja. Varmt och enkelt, höjer glaset:
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Det måste medges, kapten, ni har inte
precis behandlat oss som fångar. jag kan
inte återgälda, inte tillsvidare. Men ni skall ha
tack. siär om; Det enda obehag ni har
berett oss var sjösjukan. . .

Edise:

Vänta, det kan komma mera av den sorten!
Fast på litet annat sätt. skrattar. I huvudet.

Edgar:

Hur så?

eeise:

Får jag säga det, kapten?

KAPTENEN
nickar.

eeisb:

Jo, vi kommer snart in på ett »område». Där
blir allting virrigt.

KAPTENEN
upplysande, tili Edgar:

Det är en fläck med magnetiska störingar,
ett par tundra sjömil i omkrets. Kompassen
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funktionerar inte där. ser P å kiockan. Vi borde
skära gränsen om en stund. Behagar ni
inte en aprikos? Drick ut, min vän!

KUSE
har rest sig, går fram och lutar sig mot dörrposten, halvt i

skuggan av förrummet.

Å vilken ljuviig natt! Så ljumt, så balsa-
miskt! Bara ett lätt vinddrag . . . och sorlet
kring fartygssidan, helt sakta. Annars kunde
man tro att man glider genom en stilla blå
evigbet. Har ni sett på stjärnorna? Som vita
rosor, man kan se dem spricka ut ur himlen.
Men ser man länge på dem, krymper de ihop tili
små ljusröda knoppar igen, och så spricker de
ut på nytt, ännu härligare . . . Och marelden!

Hon går några steg ut, man ser henne luta sig mot relingen.

Edgar;

Hon älskar poesi, min lilla Elise. Men jag
är inte riktigt övertygad om att lion fullt upp-
skattar min utmärkta dikt efter allt vad
den ställt tili. Skål för den, kapten!

KAPTENKN
rör ej glaset.

Den skålen har jag inte rätt att dricka
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Edgar;

Nåja, politik . . Har ni rätt att dricka för
min hustru då?

KAPTENEN
höjer långsamt glaset.

Måhända

EUSE
kommer åter in.

Vet ni, det är sora miljoner lysmaskar ring-
lade kring båten. Å, vad det skall bli under-
bart, det där med »förvirringen»! Att glida in i
det mystiska landet Ingenstans, där man bara
har stjärnorna att styra efter . . .

Kapten, vi kommer att ha dem med oss den
här gången!

KAPTENEN
reser sig halvt, ser ut genom fönstret ovanför sitt huvud.

Ja, det ser ju lovande ut, tillsvidare. Men
jag tycker inte om färgen på havsytan. För
mycket fosfor. I de här vattnen slår det has-
tigt om.

Elise:

Hu, ni gamla ovädersprofet där!
Sätter sig åter.
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Vet ni vad vi nu gör? Vi tar om den gamla
leken, som vi började härom kvällen. Vi be-
rättar »det var en gång».

KAPTENEN och EDGAR

Bra! Utmärkt!

eeise:

Men det skall vara litet mera allvar än sist,
minä herrar.

Edgar:

För mig kan jag garantera. Du känner min
obotliga melankoli.

kaptenen:

Förslagsställarinnan börjar,

EEISE
dröjande, tned handen kring glaset. Hon ser upp mot lanter-

norna, ögonen lysa.

Det var en gång ... Ja, det var en gång
en ung flicka. Hon satt vid sin sybåge i ett
fönster, hennes gråa far stod bakom henne,
med handen på hennes skuldra. När skall livet
komma tili dig, mitt barn? sade hän, måtte
det dröja, måtte det bli varsamt mot dig.
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Då, just då knallar det tili nere på gatan, och
hennes far drar henne bort från fönstret. Men
hon ser ändå hur där bygges en hög barrikad,
och på den Springer upp en ung officer. Ku-
lorna viner kring honom, det yr rappning och
flisor hän står lika rak med sin dragna sa-
bel å, hän var vacker! Men så faller hän
plötsligt Edgar gör en stor gest, sjunker med hängande

armar bakåt i soffan så faller hän, Och hon
ser honom inte längre. Hon hör bara att
man stormar barrikaden. Då kan hon inte
styra sig, hon Springer ner på gatan och hennes
gamla far efter henne. De bär in den fallna
i sista ögonblicket, porten hinner knappast
smälla igen, så ljuder det kolvslag och eder på
andra sidan .

. .

Men hän var räddad, fienderna hittade ho-
nom aldrig. Hän var inte dödsskjuten, och
hän blev långsamt frisk hos dem. Så försvann
hän åter en dag, ingen visste vart.

Och ändå hän lämnade något efter sig.
livet hade kömmit tili henne. Hon sökte ho-
nom, sökte i vimlet på gatorna och torgen,
länge, länge. Alit var förgäves. Då får hon
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genom två främmande människors samtal veta
var hän finnes. Hon går länge och ser på sin
far, hon pysslar om kuddarna under hans gråa
huvud, när hän slumrar in i sin stol. Men en
dag är hon färdig. Earväl, far, säger hon, nu
går jag. Hän står och ser efter henne med
en lång blick, men hän förstod inte.

Ocb hon gick. Och hon fann honom. Hon
tog honom med sig, och de reste bort tili det
förtrollade landet. Det var en god människa
som hjälpte dem dit. Hän liknade hennes far
för många år sedän, och hän var så god bara
för en obeskrivlig fågels skull, som engång
flugit ifrån honom . . .

Hon höjer glaset, tårar i ögonen.

Kapten, nu är sagan slut.

KAPTENEN
lyfter glaset, vill säga något, men förmår ej.

EDGAR
Springer upp, tar hennes händer och kysser dem.

Elise! .
.

. Hän besinnar sig-, slår äter om tili sin ral-

janta ton: Det var en förtjusande barnsaga, Elise!
Den skall vi berätta för negerungarna, uppe i
paimenia.
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kaptenen:

Nu är det er tur.

Edgar:

Javisst, det var en gång!
Hän reser sig tili hälften, ena kuäet mot softan, glaset i handen.

Det var en gång en gardesofficer. Hän
byggde en barrikad och stred mot packet, ända
tills barrikaden föll. Så byggde hän en ny
barrikad. På den stred hän tappert mot kär-
leken, men också den föll. Då blev hän för-
tvivlad över nederlagen. Och sorgen gör sin
man tili poet, som känt. Hän skrev en dikt, en

Underbar dikt med Iremolerande patos: den
lästes runt hela vårt vackra land, i slott
som koja, av hög som låg. Nu råkade landet
för ögonblicket ha en regering, sammansatt av
idel djupsinniga poeter. De blev naturligtvis
avundsjuka, och hän kastades ned i en mörk
fängelsehåla.

Där satt hän så och tänkte på den försvunna
solen. Men en vacker dag kommer där en fjä-
ril fladdrande in genom gallret. Hon sätter sig
på hans axel just här, där galonerna suttit
förut. Här är jag, säger hon, vill du ha mig?
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Naturligtvis, svarar hän, hur kan du tro något
annat.

Nu fogade Vår herre, att det i fängelset fanhs
en tjock prelat. Tili honom fördes de, omgivna
av ett lysande brudfölje, och hän vigde dem
samman. Kärleken förmår allt, sade hän, och
se hän fick rätt. Ty fängelseportarna öppnades,
och med en furstlig eskort tågade de ut.

Hän dricker, svänger glaset rytmiskt:

Så for de på bröllopsresa, kapten,
men lätt var deras bagage.
Det var blott ett brev med en dikt, kapten,
ett guldtryckt persiflage.

Springer upp från bordet.

Nej nu ska ni höra den berömda dikten!
Hän rätar pösande på sig, deklamerar med glättigt hån:

Se, tuppen sprang upp på sin sophög i hast
och började ljudiigt förkunna:
»Min mor var ett rötägg, min far var en kvast
och min mormor en bakgårdstunna.
Jag bjuder, att den som i solen vill upp
må svära mig trohetseder!»
Men vänta du bara, du skränande tupp,
du skall plockas på varje din fjäder!
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har mörknat, slår knytnäven hårt i bordet.

Håll! Jag förbjuder er att fortsätta. Jag
bar inte order att låta er smäda regeringen,
pojke där!

Edgar:

Ä, jag glömde alldeles att också ni hör tili
hönsen.

eeise:

Fy, Edgar!
Edgar:

Tili de lyckliga »nya», menar jag. Lekfuiu,

Tänd tili kaptenen: Ocll Offl jag inte lyder?

KAPTENEN
kalit:

Så kan jag låta fysiljera er, tili exempel.

Edgar:

Jag visste verkligen inte att vi var på ett
Örlogsfartyg. Spelar dodsfruktan, skakar i lederna.

Brrrr . . . Då är det väl försiktigast att sätta
sig.

KAPTENEN
ler smått förläget.

Nåväl, jag ber om ursäkt för min häftighet.
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Jag har min lovartsida, där det fräser ibland.
Skål, minä vänner!

Men jag kan inte riktigt förstå varför ni,
som är ung, skall stå på det gamlas sida?

Edgar;

För mig finns inte något gammalt, just där-
för att jag är ung. Jag har inte hunnit siitä
ut det, jag. För resten vad är nytt och vad
är gammalt? Det nya blir gammalt, och det
gamla blir nytt igen. Vänta litet, och ni skall
få se att jag är på det nyas sida.

kaptenen:

Ordlekar

Edgar:

Och det är en sak jag inte kan förstå. Var-
för varje ny generation nödvändigt skall revol-
tera mot det föregående. Också om detta före-
gående var förmer. Revoltera tili varje pris,
likgiltigt huru ... Nej, jag har traditioner i
blodet! Snart finns det hara en sak, sora det
verkligen lönar sig att revoltera mot mot
de eviga, packaktiga revolterna.

Där har ni det nyaste nya, kapten!
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EEISE:

Slut nu med politiken! Det går runt i huvu-
det på mig redan.

kaptenen:

Nåja, jag är ju inte någon politiker. Men
jag är gamnial sjöman. Och jag vet en sak:
att det inte finns något förfärligare än lång
vindstilla. Hellre då storm

Edgar:

Som dränker hela skutan, menar ni?

kaptenen:

Den saken beror på kapten och besättning.

EEISE
klappar i händerna.

Slut med politiken, minä herrar! Och skål
för landet Ingenstans, där finns ingen politikl

kaptenen:

Ni kallar det landet Ingenstans, fru Elise.
Ser ned i glaset, sakta: För tnig heter det ILOg

annorlunda .
.

.

Edgar:

Tili exempel Någonstans .
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ser upp på honom, vasst:

Just det, herr Edgar.

EEISE:

Det där lät som början tili något. Ni har
glömt er tur, kära kapten. Det var en gång . .

Nu får vi höra er historia.

kaptenen:

Vi var ju redan så långt från sagorna.
Med en veraodig blick på henne: Men efterSOm ni ber
mig, fru Elise . . .

Hän täuder en pipa, lutar sig bakåt. Börjar mycket långsamt:

Det var en gång en gammal man. Hän satt
och tänkte på Jorden, klotet som ser oss födas
och dö.

Du gamla klot, tänkte hän, jag liknar dig.
Du fullbordar ditt utmätta kretslopp, det räc-
ker blott ett år. Jag fullbordar mitt kretslopp
jag också, men det räcker längre, mycket
längre. Jag hinner blott med ett enda varv,
och du med så många.

Du gamla klot, tänkte hän. Där du rullar
fram i din ödsliga rymd, kommer du åter tili
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samma trakter, där du värit förut. Det finnes
ett ställe på din bana, ett hemligt bälte, som
du gled igenom då du var ung en gång. Men
ännu är där något kvar i den nejden. Där
simmar i mörkret ett förbrunnet ljusstoft, det
synes icke, men det finnes där. Och det kan
tändas åter, det väntar blott på dig. Ty när
du kommer igen, när du glider in i det osyn-
liga bältet, då tändes det. Mörkret föder, det
flammar omkring dig, det regnar blommor av
eld mot ditt bröst. . . som hälsningar ur glöms-
kans rymder, hälsningar från fordom . . .

Hän tystnar, suger på pipau och stirrar upp i röken. Fattar
glaset med ett ryck, ler ansträngt.

Ja, det var ju bara en liten kosfnisk allegori.
Ni bar förmodligen hört talas om stjärnfalls-
nätterna, fru Elise?

en skeppsklocka klämtar några slag. Kaptenen reser sig.

Vaktombyte! Ursäkta mig för ett ögon-
blick. -

Hän går ut.

Edgar:

Det var en underlig historia
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Elise:

O ja, och vacker!

Edgar:

Vet du vad. Det förefaller mig som . , . hur
skall jag uttrycka det. . . som hän ville någon-
ting särskilt.

ELISE:

Inte är det åtminstone någonting illa, i så

f ali. Å, du vet inte hur god hän är. Du vet
inte att. . .

Edgar:

Vad vet jag inte?

euse:
Det är en sak. Men jag får inte tala om den

för dig. Inte ännu. Då hon ser hans misslynta min:

Nej, nej, Edgar varför skall du ta det
så där? Det är ju någonting som gäller oss
båda. En överraskning. Hän har något i
beredskap för oss. Någonting vackert

... ja
rörande . . . och lyckligt för oss . .

.

Edgar:

Vad är det då?
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ELISE:

Nej fråga inte. Jag får ju inte säga det.

EDGAR
hetsigt:

Såå .. . Du kan ha någonting gemensamt
med en annan, som är förbjudet område för
mig!

EEISE
kastar sig in tili honom.

Edgar, vad tror du om mig! Kysser honom häftigt.

Vili du veta det då?

EDGAR
ser plötsligt strålande på henne.

Nej, Elise, du får inte säga det! Döftesbry-
terska lilla ..

. Kysser henne. Nu vet jag var
jag bar dig här, här i min famn . . .

skeppsklockan klämtar åter, denna gång längre och efter-
tryckligare. De sätta sig upp.

ELISE:

Det var en underligt lång ringning. Tyckte
du inte? . . .

Edgar:

Vad bryr jag mig om skeppsklockan.
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Det ringer någonting annat i minäDekfullt:

öron.
Elise:

Vad kan det vara?

Edgar:

En hemlighet. Men den delar jag bara med
dig . . . Gissa!

ELISE:

Jag kan inte.
Edgar:

Så skall jag yppa den utan något löftes-
brott. Hau lägger armarna kring hennes skuldror. Med

munnen tätt tili hennes hår, halvt viskande: Det tili-

ger. .
. ringer inne i mitt blod: Sista natten,

sista natten här på bavet. . .

De sjunka hän i kyssar och märkä icke, uär kaptenen kora-
mer in. Hän står orörlig och fixerar dem ett ögonblick, så
klappar hän hårt i händerna.

kaptenen;

Mitt herrskap, vi har skurit ringen!

ELISE
far förbryllad upp, går ett par steg mot dörren.

Å, är vi nu i landet Ingenstans? . . .
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med underlig tonvikt:

Nej, i landet Någonstans. Hän går tili kompas-

sen, böjer sig över den. Kolli llit OCll S 6, llcllGll
dansar.

Edgar:

Ja verkligen!
Elise:

Då måste vi taga vara på den mystiska
natten. Kom, Edgar!

Hon tar honom vid handen, gör en rörelse mot dörren ut

tili däcket.

EDGAR
med en het blick på henne, avsiktligt tydligt;

Nej, den här vägen!
Mjukt och rytmiskt, nästan dansande drar hän heune mot

trappan, som leder ned tili det inre av fartyget. Vid dörren
vänder hän sig om och bugar; en glimt av triumf i ögonen.

Godnatt, kapten. Och tack för i kväll.

ELISE
rodnande, kastar en förlägen slängkyss.

Godnatt, kära kapten!
De gå ned.

KAPTENEN

står länge och ser efter dem med en hungrig blick.

Turturduvor!
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Men det svävar en hök över er, duvor små
en hök med gråa vingar! Nu skall vi se vad
hän vill, nu skall vi. . .

Hau stänger dörrarna, drar hastigt gardiner för fönstren.
Så går hän tili sekretären, låser upp och tar fram det gråa kou -

volutet. Viftar med det hotfullt bort mot trappan:

En hök med gråa vingar ... Nu måste vi
äntligen få veta ... I morgon siktar vi kusten.

Hän river upp brevet, läser. Några ögonblick står hän stel,
hans ansikte grånar.

Ååh, var det verkligen delta
Hän sjunker ned i stolen framför sekretären, med papperet

i sin hand. Så sitter hän länge; hän ser förstörd ut, men sam-
tidigt är där något av påträngaude vilda idder i hans ögon.
Plötsligt reser hän sig, går rolöst av och an i kaj utan, tills hän
stannar framför kompassen. Lutar sig över den, klämmer den
hårt mellan häuderna:

Du dansar, din djävul, du dansar
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Kort därpå. Ett enda ljus brinner på sekretären. kaptenen

sitter och skriver på ett papper, men avbryter häftigt och reser
sig. Hän kraraar ihop papperet och slungar det i vrån.

kaptenen:

Försvara sig .
. . motivera . . . komma med

undanflykter! Det finns inga undanflykter.
Det finns hara ett: att lyda order. Eller
att inte lyda . . .

Tar sig för bröstet, river i käptensrocken. Säg d.ot tili
dig själv, kapten där du lyder ju hara

order! Dika väl som du fordrar att man skall
lyda dig. Det är ju inte du som . . . Hest, haivskn-

kande: För djävulen, det är ju inte mitt f el!

Order! Högsta order!
Hän stannar mitt på golvet, lyssnar. Går hastigt tili ett

av fönstren, tittar ut genom gardinspringan, jämkartyget bättre

för. Öppnar dörren tili förmmmet, gläntar forskande på ytter-

dörren. Kommer in igen.
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Var där någon? Jag tyckte det hördes nå-
gonting.

Hän går ett varv, ser på sitt ur.

Det lider. Över midnatt redan. Ndgot måste
här göras.

Tar den lilla metallklockan, öppnar dörren tili höger och
ringer nedåt trappan. skeppspojken koramer halvklädd in.

kaptenen:

Kalla hit första officern. Men genast.

skeppspojkbn:

Ska ske, herr kapten!
Skyndar ut genom dörrarna tili däcket.

kaptenen ordnar sin klädsel, ser sig i spegeln, slätar med
hånderna över ansiktet; därpå väger hän än en gång det gråa
konvolutet i handen och flyttar det under ljusstaken på sekre-
tären. Det knackar. första officern in.

officern:

Herr kapten.

kaptenen:

Jag kai en fråga att göra er.

officern:

Tili er tjänst, herr kapten.
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trevande:

Hade vi inte tidigare en gammal soldat bland
*

matroserna? Men hän omkom ju i f joi, icke
sant?

officern:

Javisst, hän omkom. För närvarande har
vi inte mer än sex vapenövade karlar bland
besättningen.

kaptenen;

Sex. Ni räknar besynnerligt.

officern:

Nåväl, sju. Jag är den sjunde.

kaptenen:

Men vapen vapen finns det ju inte? Åt-

minstone inga brukbara.

officern:

Det beror på vad saken gäller. Vi för ju inte
örlogsflagg. Som kapten torde veta består
vår hela beväpning av ett dussin gevär och
lika många pistoler.



KAPTENEN

67

stampar i golvet.

För djävulen, kan man inte kasta skräpet
över bord! Kan vi inte förklara att vi är
obeväpnade ocb därmed punkt?

OFFICERN
förvånad, rycker på axlarna.

Herr kapten, tyvärr blev saken kontrollerad
av myndigheterna vid vår avfärd.

KAPTENEN
hest:

Såå . . . det var sant. . . nåväl. Hör på, jag
måste rådgöra med er. Om jag gåve er order
att fysiljera en person här ombord ... nu i
natt. . . vad skulle ni göra?

ofpicern:

Jag skulle naturligtvis utföra den bagatel-
len, herr kapten.

kaptenen;

Jaja, självfallet, given order åtlyds. Men
jag menar hur skulle ni gå tili väga vid
exekutionen?
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Saken är lätt arrangerad. Jag ställer upp
den dömda på yttre sidan om akterrelingen,
kroppen faller över bord med detsamma vi ger
fyr.

KAPTENBN
ryser.

Men kan ni garantera att det inte hörs dit
ner tili. . . tili de andra? Att det inte väcker
uppseende, menar jag?

okficern:

Någon fullständig Ijudlöshet kan jag natur-
ligtvis inte garantera, vi kan ju omöjligt hindra
våra gevär att smälla. Men vi kan inskränka
piporna tili minsta möjliga antal, två tili exem-
pel. För resten får vi hjälp från himlen, om
vi väntar en timme elter ett par. Av allt att
döma är här i antågande ett oväder, som kom-
mer att överrösta och skyla allt. kita på mig,
herr kapten, det kommer varken att höras
eller synas något.

Tänker efter.

Det enda knepiga blir jumed denförtjusande
lilla änkan, jag menar sedän efteråt. Och något
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beror ju också på hur den dömda själv förbål-
ler sig. Det blir förstås att väcka bonom.
Men vi bör utan svårighet kunna hitta på nå-
gon anledning att kalla den unga mannen upp
på däck ■— bonom ensam och sedän
När hau ser hur kaptenen mörknat: Ja, jag kan illte
dölja att jag förstår vem saken gäller. Jag
mottog ju eskorten med fångarna och rege-
ringsbrevet, som jag förmodar inneböll denna
order att. . .

KAPTENEN
bryter ut:

Tig! Med vilken rätt blandar ni er i minä
personliga angelägenheter?

OFFICERN
bugar.

Jag ber om ursäkt, herr kapten.

kaptenen:

Och om jag vägrar att låta det ske?

OFFICERN
ler ansträngt.

Så förmodar jag att den fysiljerade blir vid
liv
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Förstår ni inte, människa! Jag menar vad
tror ni sker om jag vägrar? Och vad skulle
ni göra i mitt ställe?

officern:

Jag skulle obetingat lyda order och. låta
fysiljera den unga spefågeln. Vad följden av
en vägran bleve ja, ni känner vår regering,
herr kapten. Vi vänder stäven hemåt om nå-
gon vecka. För resten, detta är ju er ensak,
jag lyder bara er order för min del.

kaptenen:

Just det min ensak. Som ännu är oav-
gjord. Ni har alltså att liålla er beredd för
exekutionen. Men inte nämna ett ord om det
förestående för någon.

Var god och kalla hit första styrman, nu
genast. Godnatt!

officern;

Godnatt, herr kapten.

KAPTBNBN
hejdar honom vid dörren.

Ännu en sak. Utan min befallning sker
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omständigheter. Det är jag ensam som bär
ansvaret.

officern:

Självfallet, herr kapten.
ut.

KAPTKNBN
ensani.

. . . Skulle obetingat lyda order, sade hän.
Ja, naturligtvis .. . Det skulle jag också
gårettvarv om inte den ordern vore alltför
frestande att lyda! stannar, gräver naglarna in i sittbröst,

ådrorna svälla vid hans tinningar. Otti d.6t illtC SllttC 611

vällustig djävul härinne, som viskar tili mig!
... Nu är stunden din, viskar hän, nu
tar du revansch på ditt öde . . . Viska, din
djävul, jag hör dig nog! . . . viska om fortsätt-
ningen också, när hän är ur vägen . . . haha,
just så, din satan .. . En skyddslös kvinna,
viskar du .

. . och bödeln kan trollas om tili
beskyddare . . . vem vet. . . därborta, sedän,
småningom . . . just så, din satan . . . stampar i

goivet. Men ännu har jag kvar en gnista i mig
av något annat Gud vet vad det heter . . .

71
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i yrsei; Marianne, jag vill inte häm-
nas på dig!

Det knackar. första styrmannen kommer in. Hau är en

gammal enkel man, böjd och mager. Står stilla utan att säga

någouting.

KAPTENEN

ser på honom länge. Med vek röst:

Styrman, vi båda bar skurit många vatten
med samma stäv.

styrmannen:

Ja det är då visst oc sant, kapten.

kaptenen;

Och vi bar hjälpts åt i många svårigbeter.
Styrman, kan ni hjälpa mig också nu?

Tar konvolutet från sekretären. Se här läs! Det
brevet fick jag vid vår avresa, men jag bröt
det först för en stund sedän.

STYRMANNEN
lutar sig närmare ljuset, läser långsamt; funderar, titlar upp.

Ja, den saken är väl klar

kaptenen:

Nej, det är just vad den inte är.
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Nu förstår jag inte kapten. Varför skulle vi
inte skjuta honom, när vi har fått befallning?
Jag kan tanka att det känns lite otrevligt för
kapten, så glatt som det har värit med ung-
domarna på den här resan. Men inte är det
orsak att låta samvetet slå läck. Hän har
väl gjort någonting, tänker jag, eftersom hän
skall dö.

kaptenen;

Det är inte den saken. Ser ni, styrman
bara det vore någon annan . . . Men hän är
den enda man under solen som jag inte kan
låta skjuta.

styrmannen:

Varför det då?
kaptenen:

Därför att jag hatar honom! . . . hatar honom
alltför mycket sedän i kväll.

styrmannen:

Hå, då borde det väl gå desto lättare.

kaptenen;

Nej, ni förstår mig inte, styrman.

5' 73
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styrmannen:

Kan så vara, kan så vara.
Tiger, ser sig huttrande omkri:

Det är någonting besynnerligt med de bär
vattnena, där kompassen inte visar rätt. Vi
var här en gång förut, fast det redan är tjugo
år sen dess. Minns kapten det? Den gången
blev kapten lika underlig som nu, det var inte
lätt att förstå vad som gick åt kapten.

För resten, det är en sak tili som är besyn-
nerlig. Då hade vi ombord en ung kvinna.
Jag vet inte om det är gengångare jag tror
på, men på den här resan bar vi henne tillbaka.

kaptenen:

Ni bar märkt det, styrman. Nej, bon är inte
någon gengångare. Hon är samma människa.

styrmannen:

Så . . . såå
Jo, den gången gick det också någonting i

olag för kapten. Jag minns så väl hur jag stod
i timtal och bultade på dörren här. Men den
förblev låst ända tills vi var i hamn. Vi fick
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reda oss bäst vi kunde utan befäl. Det var jag
som fick ta ansvaret för manövreringen på mig.

kaptenen:

Styrman, det måste ni göra nu med. Ser ni,
det kommer för var och en någon dag . . . eller
någon natt. . .då man har nog med att manöv-
rera sig själv. Jag har min natt nu.

styrmannen;

Om det är nödvändigt ja, kapten, jag
skall göra mitt bästa. Men det blir ett större
ansvar den här gången, det vill jag säga på
förhand. När vi var här för tjugo år sedän,
då var det ingen nöd leksaksväder hade vi
ända tili kusten. Men nu stävar vi rätt in
mot en molnbank i sydost, den ser ut som en
himlastor bläckfisk, och den stryper stjärnorna
en efter en. Lyssnar; man hör en vindstöt genotn riggen.

Där var redan den första trevaren. Snart
har vi alltsammans över oss.

Ja, kapten, jag skall gå im.

kaptenen:

Vänta, ett glas skall vi dticka i alla fali.
Hän söker fram en flaska ur skåpet och häller i två små glas.
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Skål för den gången för tjugu år sedän! Och
skål för den här natten med!

STYRMANNEN
med tömt glas:

Den skålen borde vi ha druckit först efteråt.

KAPTENEN
ställer in glasen i skåpet.

Efteråt... Vad vet vi om efterät, kara
styrman?

styrmannen

fram tili honom, lägger handen på hans axel.

Men gör det inte, kapten! Jag menar låt
skjuta honom . . . Annars kan det bli kaptens
tur, när vi kommer hem igen.

kaptenen:

Det vore väl inte det varsta. När man för
andra gången ramlar ner ur riggen, så har man
i varje f ali inte så långt kvar.

styrmannen:

Jag begriper inte riktigt kaptens liknelser.
Men jag anar att det här slutar illa.
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Mot dörren; vänder sig om. Dyd Order, kapteu! Det
är mitt ord.

kaptenen:

Tack, styrman!
Tar hans hand, trycker den hårt. styrmannen går ut.

KAPTENEN
vandrar av och an över golvet; stannar, lyssnar tili en ny vind-

stöt; ser på klot ckan.

Snart måste det ske om det skall ske
Torkar svett ur pannan. Fram tili kompassen, klämmer

den mellan händerna.

Du dansar, du dansar... Åt vilket hali
skall du stanna?

Hän sätter sig på sin bädd, stirrar framför sig. Sitter länge

så. Plötsligt reser hän sig.

Vad var det inte steg? Knackade nå-
gon? . . .

Hän står mitt på golvet och ser mot dörren tili förrumraet.
Den öppnas långsamt, gläntande, sedän med ett ryck. elise

kommer in. Hon är halvklädd, men bar en kappa svept om-

kring sig; alldeles vit i ausiktet.

KAPTENEN
ryggar tillbaka, meu fattar sig.

Å, fru Elise! . . . Vad gör mig nöjet. . . så
sent?
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EEISE
tar stöd mot stolen vid sekretären,

Jag vet inte . . . Det var någonting som . . .

Den förfärliga marelden . . . och kvalmet! Jag
kunde inte sova. Jag anade ... jag kände på
något sätt ... jag vet inte hur . . .

kaptenen:

Och er man, är hän med uppe på däck?

Elise:

Nej hän sover . . . hän. Vänder huvudet bort och

brister i gråt. Ser upp, halvskriker; Kapten, jtlg vet
allt!

kaptenen:

Vad vet ni?
ELISE

Alit! ..
. Alltsammans! Att ni vill döda

Edgar! Att det stod i brevet!

kaptenen:

Äh, jag har ju sagt redan . . . Det var ju
hara

EEISE
lugnare, hårt:

Nej, kapten inga barmhärtiga lögner!
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Det lönar sig inte, jag vet det allt. Här har ni
gått som en tiger i bur, jag såg er genom fönst-
ret, gardinen var inte riktigt fördragen. Jag
hörde vad ni ropade »Det är inte mitt fel!»
skrek ni »order!» Och jag stod på vakt, när
första officern kom ut härifrån. Hän gick raka
vägen ner i mässen och synade gevären det
såg jag genom en glugg i däcket. . .

KAPTENEN:

Nåväl, det är lönlöst alt neka. Ni vei det.
Men jag visste det inte förrän i kväll. Jag
anade kanske ibland . . . men jag hoppades,
och jag sköt upp saken. Först i kväll bröt jag
brevet, efter det ni hade gått, ni och . . . er
man.

ELISE
andlöst:

Ooh vad ämnar ni göra, kapien?

KAPTENEN
ser bort, svarar ej. Hän går ett par steg bakåt, sätter sig tungt

på bädden.

Fru Elise, svara ni först på en fråga. Vad
skulle ni göra i mitt ställe?
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EEISE
ser bort, svarar ej. Lång tystnad.

kaptenen;

Ni svarar ingenting, fru Elise

ELISE
vrider sig i ångest, Springer fram tili bädden och kastar sig för

hans fötter.

Gör det inte, kapten gör det inte! Jag
kan inte mistä honom åh, vad vet ni hur
gränslöst jag älskar honom! Vi har ju hara
varandra kvar . . . ingenting annat, ingeriting.
Ni är inte ung som vi, ni har glömt hur det
var . . . Och är det någon mening i detta, är det
någon rättvisa? . . . Bara för den stackars dik-
tens skull!

Hon knyter armarna kring hans knän; kappan glider nedåt
från skuldrorna.

Å, säg att ui inte gör det, kapten! Ni som

är så god, ni som var en far för oss . .
.

KAPTENEN
tiger, smeker hennes hår. Hans ögon få en allt hetare färg,
händerna glida alltmera nedåt och fatta darrande om de smala

axlarua.
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EEISE
märker det icke, pressar sig hårdare in mot hans knän.

Säg att ni inte gör det, kapten! Jag skulle
tacka er. . . älska er . . . Bed mig om vad ni
vill, riv hjärtat ur bröstet på mig bara ni
räddar honom! Fordra ett offer av mig, det
största ni vet, det skall inte vara för stort!

KAPTENEN
rycker tili som för en stöt, tar sig åt pannan.

Vad säger ni . . . offer? Och ni vore färdig
tili allt jag begär?

EEISE
ljust och hängivet:

O ja!
KAPTENEN
hest, viskande:

Det finns ett offer, som kanske

EEISE
som förr:

Och vad är det?

kaptenen:

Förstår ni det inte? Vad är då det mesta en
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kvinna kan offra? .. . Giv bort er själv
bliv min .

. . nu, nu i natt! . . .

ELISE
far tillbaka, stirrar på honom.

Är detta ni, kapten?

KAPTENKN
som i feberyrsel, famlar med händerna efter henne.

Ja, det är jag . . . Har du då ingenting märkt,
vet du det inte att jag älskar dig! I mer än
tjugu år har jag älskat dig, hela mitt liv har
ropat efter dig, Marianne! ... Varje storm har
sjungit om dig, varje vindstilla viskat med din
röst. Och solnedgången alltid såg jag ditt
hår glimma mot den ... Det finns inte en
tumsbredd ombord, som inte är förhäxad
hela fartyget är fullt av dig, det har seglat i
tjugu år med en dröm i lasten ... Varje knar-
rande fog har berättat om dina fötter, varje
segel har böljat efter linjen av din famn å,
överallt var du! Den gamla relingen med sinä
krökar den har stått och väntat väntat
att du än en gång skulle luta skuldran mot den
och välsigna den med dina smala armar . . .
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Allting väntade, allting ropade efter dig, Ma-
rianne! Det var hara jag själv som inte visste
att du skulle komma . . . Men nu är du här,
allt är som då. Det är samma natt, och vi
är åter inne i den magiska ringen. Nu måste
undret ske! .. . Du svek mig den gången,
Marianne, du kom inte, fast jag väntade
mig tili döds. Men i natt skall du komma. Jag
kan inte försaka dig än en gång . . . Mitt liv
måste äntligt få famna den enda mening, som
det föddes tili... Å, Marianne, kan du fatta
hur mycken längtan tjugu år ha samlat?
Stilla den, fräls mig, Marianne! . . .

EUSE
har rest sig, ryggar tillbaka ut på golvet.

Marianne? ... Vad menar ni, kapten? Det
hette ju min mor.

KAPTENEN
ropande:

Ja, och du är densamma, Elise!

Elise:
Ååh, nu förstår jag allt

Hårt, rösten darrar av förakt:
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Det är således inte bara för min man jag
skall offras. Men också för min döda mor.

Paus.

KAPTENEN
har vridit sig i smärta under hennes ord; kämpar en Stund, blir

sraåningom lugn. Vekt:

Nej, inte så .. . Det är din mor som räddar
oss. Frukta inte för det offret, Elise!

ELISE:

Jag kan inte

KAPTENEN
reser sig.

Så fanns det ändå ett offer, som var för stort.

EMSE:

Jag kan inte. Vad som helst, bara inte
det! Om ni är en man av ära, så borde ni
förstå att det är omöjligt.

kaptenen:

Jag vet inte vad jag är. Jag vet bara att jag
är ödets man, just nu, i natt. Jag bar liv och
död i min hand, jag kan väljä. Det finns
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hara en makt, som kan besegra mig och rycka
valfriheten från mig. En enda. Den bär det
slitna namnet kärlek.

ELISE:

Och denna smutsiga byteshandel vågar ni ge
det namnet?

KAPTENEN

Jag menar det inte så . . . inte gentemot
mig. Elise, jag vill veta om din kärlek tili
honom är så stark, att du anser honom värd
det priset.

EEISE
frysande:

Jag kan inte. Det är för avskyvärt

KAPTENEN
ied onaturlig köld:

Nåväl, hän är inte värd det piiset. Så
lyder jag order och låter saken ske.

EUSE
vrider sinä händer.

KAPTENEN
går tili metallklockan på sekretären, lyfter den.

Så ringer jag efter första officern då? -
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ELISE
rusar fram, griper honom i armen.

Nej vänta! För Guds barmhärtighets
skull! .

.
. Kanske . . . om jag måste . . . Åh, är

ni en människa eller en djävul!

kaptenen:

Men jag vill inte att du skall f orkasta dig,
Elise. Kanske är hän inte värd det priset.
Gå ut och tänk över saken ensam. Men minns
att det är hans blod det gäller, och minns att
tiden är knapp. Du har inte någon lång stund
på dig.

ELISE
glider ljudiöst ut.

KAPTENEN
står och ser efter henne, hans ansikte förändras. Hän brister
hop som efter en övermänsklig ansträngning; vacklande går

hän mot bädden och sjunker i snyftningar ned framför den, hu-
vudet begravet i händerna. Så ligger hän länge. Därpå reser

hän sig och vecklar varsamt undan ovantäcket, fingrarna darra.
Sakta:

Du gamla bädd, snart skall du få en säll-
sam gäst. . . Men hon kommer inte som den
du väntade . . . för tjugu år sedän.
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Hän står eftersinnande, så går hän tili sekretäreu, sätter sig.
Tar fram papper och penna, skriver någonting, trycker sigill på

papperet och förseglar det. Präntar långsamt utanskriften, reser
sig, läsande;

»Att brytas i hamn»
Ivägger brevet på sekretäreu, bredvid det gråa konvolutet.

Därpå stryper hän ljuset, drar gardinerna från fönstren, ställer
sig och ser ut. In i kajutan faller ett sparsamt, askblekt ovä-
dersljus; växande vindstötar fara då och då genom riggen.

KAPTENEN:

Det lider. Hon kommer inte. Var då ali
min grymhet förgäves?

Hän står orörlig, väntar. Med ens tar hän ett steg tillbaka.

Var det inte hon? Det fladdrade någonting
borta i kröken. Lyssnar. Är det steg?
Dörren öppnas, Elise kornmer in. Hon går som en sömn-

gångerska rakt fram tili kaptenens bädd och sjunkernedi den.
Kappan glider av henne på golvet.

KAPTENEN
ser orörlig på henne. Sakta:

Du kom ändå, Elise.

EEISE
svarar icke, borrar huvudet ned i kudden.

KAPTENEN
fram tili henne, böjer sig över bädden.

Så kom du tili sist... tjugu år för sent. Det
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var inte tili mig du kom, fast du vilar i min
bädd.

EEISE
tonlöst:

Skynda er.
kaptenen:

Nej, inte det . . . Du förstod mig inte . . .

lyckligtvis. Jag älskar dig mer än du visste!
Jag ville ju hara veta om din kärlek tili honom

var så stark, att jag kunde förlåta den.
Den var övermakten, Elise.

ser på henne länge.

EEISE
med huvudet i kudden; dovt:

Skynda er, kapten!

kaptenen:

Ja, jag skall skynda mig,
Hän går tili sekretären, tar de båda breven, synar dem noga.

Det här var mitt det gråa.
Hän sticker konvolutet under uniformsrocken. Fram tili Elise.

Det var ännu en liten sak. Här är ett brev
tili dig . . . och tili din man. Kanske kan du
ha någon nytta av det. . . sedän.
Vili räcka henne brevet, men hon rör sig icke, och hän lägger

det vid hennes fötter.



Men du får inte dröja här, Elise! Du skall
skynda dig ned . . . tili honom. Hör du? Inte
dröja . . .

Och nu farväl. Var lycklig!
Hau faller på kuä framför bädden och kysser sakta hennes

hand. Så reser hän sig beslutsamt och går ut.

EEISE
ligger som sanslös en stund. Sedän stöder hon sig lyssnande
upp på armbågen, gör en rörelse som för att fly. Men hon
hejdas av ett tilltagande buller från olika håll av fartyget; ge-
nora vindstötarna hör mau ljudet av rop och brådskande steg.

EDGAR
rusar in geuom dörren nedifråu; hän är halvklädd, en lanterna

i handen.

Var är Elise? I,yser omkring, ser kappa n på golvet

och sedän henne, står ett ögonblick som i svindel. I,yser när-
mare, kröker för att kasta sig över henne. Hest: Ddt VcH

er överraskning, Elise . . . hemligheten ni bar
på! Märker brevet.Och vad är det här? River upp det.

Någotslags testamente, tror jag . . . hahaa . . .

ja vid Gud! . . .

Bullret därute ökar.

FÖRSTA OFFICERN
hastigt in.

Var är kapten? Ar kapten här?

6* 89
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Edgar;

Nej. Men tag hit honom bara.
OFFICERN ut igen.

13
EEISE

sätter s!g upp i bädden. Extatiskt:

Nu vet jag vad hän ville! Å, hän var inte
den du tror!

STYRMANNEN
in med en lanterna; hän skälver i hela kroppen.

Gud hjälpe oss! Kapten har gått över bord!



EFTERSPEE
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Man ser åter de båda vandrarna på krönet av branten.
den äldre står ännn orörlig och stirrar ut över djupet; den yngre

har glidit ned mot stenbänken, hau ligger med huvudet gömt i
sin säck, skakad av snyftningar.

Moln och mörker vältra upp emot dem, men under det föl-
ande förtunnas de, och skenet bryter åter fram, starkare än förr.

den äedre:
Så var det. Nu sjunker vårt fartyg ner
i glömskans barmhärtiga vågor.
Det slukas av töcken, det synes ej mer,
det svinner i tidernas böljande mist
och dock, nu når det en hamn tili sist
med alla förlista frågor.

Hän sätter sig och ser på den andre.

Vad hejdar vårt ödes rullande våg,
vad mäktar dess bränning stanna?
Men säg mig, du som min tvekamp såg,
vill ännu du mig förbanna?
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DEN YNGRE
ser långsamt upp.

Jag visste intet. En ohygglig gåta
blev allt mitt liv sen denna natt.
Det finnes ting, dem ingen kan förlåta
sorti icke deras hemlighet får fatt . . .

Vad visste jag! I dagar och i nätter
jag hotade ock sporde men hon teg,
och sten på sten av tunga oförrätter
jag bar tili muren, som beständigt steg .

Jag sporde åter, men hon böjde bara
sitt huvud nndan för min hätska blick.
Hon skulle smutsat något med att svara,

och därför teg hon stolt - och gick.
Dock märkte jag ett nytänt sken
i ögonen, de skimrande och svala:
det liknade en visshet, alltför ren,

en kärlek, alltför vacker, för att tala . . .

Ack, intet mäktar lidelsernas brand,
där offret tänt sin tempelhöga låga!
Hon drogs ifrån mig av den döda hand,
som bräddade mitt liv med plåga.

Hän blickar bedrövat mot marken.
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den äldre:

Så rullade vågen, ohejdad än,
långt ut i det tidlösa vida,
men motsjön gungade stilla igen
mot kusten, där människor strida.
Ett växelspel över tidernas rå,
ett bud mellan skilda stränder .

. .

Jag visste det ej, där jag somnat grå
med pannan i trötta händer.

Hän lyfter sin säck i knäet.

Ej finns det en röst som kallar mig mer
mitt ödes lopp är fullkomnat.
Men ljuvt blir att Intä sitt huvud ner
mot säcken, där drömmarna somnat.

DEN YNGRE
reser sig.

Hav tack alltså! Jag får ej längre stanna,
jag måste hän. Giv mig tili stöd din stav!
Jag tar min säck, men utan att förbanna
den börda som jag själv mig gav.

95
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Hän får staven. Så fattar hän sin säck, faller på knä och
böjer skuldran mot den för att lyfta den från marken. Men den
väger intet; häpnande, äunu på knä, höjer hau den på sinä
sträckta händer upp i skenet.

Se, se! Den väger intet mer! Förbi
är ali min grymma plåga!
P'örunderligt! Är jag då äntligt fri?

den äddre:

Vad väger den tyngsta fråga
för den, som äntligt i handen bar
den frågans hela svar!

DEN YNGRE
stiger upp, säcken vilar på hans arm. Hän ser sig omkring i

det växande skenet.

Jag sökte hämndens väg och här jag står
med hatet fallet som en bortglömd sägen,
vars mörka maning intet mer förmår.

Här var rättfärdighetens ort belägen!
Hur sällsamt varje väg ett öde går
är slutligt enda rätta vägen!

Hän ser stilla på den andre, raed staven höjd tili uppbrott.

Talar långsamt;



Det bittra livet öppnar månget spel,
som aldrig tili en lösning hinner.
Nu vet jag dock den makt som spelet vinner
är ej det blinda mörkret i vår själ.
Alit flyttas över, vart vår vandring går,
allt följer med, tills det sin lösning får.
Ja, mycket som så oförlåtligt gällt,

i nya rymder får det ny betoning,
och långsamt klarnar spelets dunkla fält
tili allt det oförsonligas försoning.

Sträcker handen mot den andre.

Farväl, min van. Nu vet jag att jag går
i ärenden med oförgänglig mening.
Den långa väg, som än mig förestår,
den leder bort emot mitt ödes rening.
Ren ser jag skymta vägens nästa skäl.
Farväl, min vän, Gud signe dig!

den äldre:
Farväl!

den yngre går uppåt bergen. den äldre sitter kvar och ser
efter honom.

977. Med ödet ombord.
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