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Ö Faust! Icnina dessa bittra frågor,
som bringa mig i vanmagt, mig förfära.

Fen.?/. Den store Mepliostopbiles är så förtviflad,
för det ban blifvit stängd från himlens fröjder ?Du kan af Faust lära manligt mod,
och att försmå den fröjd, som ej blir din.
Gå, bringa detta bud till Lucifcr;
du sett bur Fausts tvifvel på en Gud
bar fört bans ande till en evig död.
Säg, att ban lemnar honom denna själ, '
om ban får lcfva tjugufyra år
i alla verldcns vällustrika fröjder ;
om du får för beständigt tjena mig,
att gifva mig bvad helst jag täcks begära ,
och, säga mig bvad helst jag täckes fråga;
att slå min ovän, bistå mina vänner;
och alltid lyda vid min minsta vink.
Gå, skynda dig till afgrundens monark,
men kom i mitt studerrum midnattstiden,
och gif mig då din herres svar till känna!

Hepkos top itilcs. Skall ske, Faustus. (gär.)
I1 åns τ. Ack hade jag så många själar som

der finnas sljernor, gaf jag dem för honom,
som gör mig till en herre öfver verldcn,
och genom luftens rymder slår en bro,
som öfver hafvet för min krigarskara;förenar afrikanska strandens höjder
med Spaniens i-ike till en continent,
och gör dem båda lydiga min spira.
När nu jag ernått bvad jag efterlängtat,
skall Kejsarn lcfva endast på min nåd,
och ingen Tysklands furste utan den.
Tills Mepkostophiles tillbaka är,
jag vill begrunda denna gudakonst.

ANDRA ACTEN. Scen Ϊ.
(Faust i sin studerkammare.)Faust. Nu, o Faust,

du måste bli fördömd, och kan ej räddas,
livad båtar tanken då på Gud och himmel?
Bort med så tomma drömmar och förtviflan;
på Gud du tvifla må, tro Belzebub.
Nu, vänd ej åter, Faust, var beslutsam.
Hvi vacklar du? det hviskar i mitt öra:
afsvär Magien, och vänd till Gud tillbaka.
Nej hvarför det, han älskar dig ju ej;
den Gud, du tjenar, är din egen lusta,
som främjas bäst af tro på Belzebub:
ett altar och en kyrka gör jag honom
och offrar honom blod af spenabarn.

(De två Englarne.)
Den onda E. Far, fort i din berömda konst, o Faust-
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Den goda Ε. Nej, öfvcrgif nu den fördömda konsten.
Faust. Hvad gagnar Lön och själsförkrossning, ånger?
Den goda E. Ach genom dem bereds dig väg till himlen!
Den onda E. Nej illusioner, galenskapens följder,

de göra dem, som öfva dem, till dårar.
Den goda E. På himlen tänk och hvad till himlen hör.
Den onda E. Nej, Faust, tänk på heder och på rikdom. (Engl, gå)
Faust. Rikdom!

Ja Embdens herradöme skall blimitt;
när Mcpliostophilcs skall hos mig bli,
hvad makt kan skada då ? Du är in salvo ,·

låt bli att Dilla: Mephostophiles
kom, bringa glada bud från Lueifer.
Det ärju midnatt? Mephostophiles,
kom, veni, veni, Mephostophiles.

(Mephostophiles kommer.)
Förtälj, hvad Lueifer, din herre, säger.

Mephostophiles. Att jag skall tjena Faust i hans letnad,
om du vill köpa med din själ hans tjenst.
.Dig Faust längesedan lofvat det.
Men nu högtidligt bör den pantförskrifväs
i ett contract, som skrifves med ditt blod:
ty denna säkerhet sig fordrar Lueifer.
Och vägrar du, går jag tillbaks till honom.
Nej stanna, Mephostophiles, och säg
hvad godt din herre har utafminsjäl.
Hans rike den förstorar.
Är det det skäl, hvarför han frestar oss ?
Solamen miseris socios habuissc doloris.

Hvad, plågas ni, som blott martera andra?
Ja väl, så mycket som en menskoande.
Men, svara Faust, får jag nu din själ? ,
Då vill jag bli din slaf och tjena dig,
och ge dig mer, än du förstår begära.
Ja, Mephostophiles, jag ger dig den.
Tag då helt modigt blöd utur din arm,
sätt ut en tid, vid hvilkcns slut min herre
din själ kan fordra som sin egendom; '
då blir du stor som sjelfva Lueifer.
Nu, Mephostophiles, för din skull Faust
tar kål på armen, med sitt blod han nu

, sig pantförskrifver sjclf åt Lueifer,
den afgrundskung, som bor i evig natt.
Se detta blod, som droppar från min arm,
det vare nog, att tillfredssälla dig.

Mephostophiles. Men skrif dermed ett gåfyobref, o Faust.
Faust. Skall ske ! Men ser du Mephostophiles,

hur bloden stelnar, att jag ej kan shrifva.

Faust.

Faust.

Mephostophiles.
Faust.

Mephostophiles.
Faust.

Faust.

Mephostophiles.

Faust.
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Méphostophiles. Jag sl;affar eld, att det på stunden tinar. (Går.)
Faust. livad bådar det, att så min blod bar stelnat?

Vill den ej gerna, att jag skrifver brefvet ?
Hvi flyter det ej, att jag nu lian skrifva?
Dig Faust ger sin själ: der blef det stelnadt.
Men hvarför ej? är ej din själ din egen?
Så slirif igen: dig Faust ger sin själ.

(Méphostophiles med en kolpanna.)
Méphostophiles. Se Faust, bär är eld; sätt armen bit.
Faust. Så, — nii begynner blodet åter flyta;

nu vill jag skrifva slut, på ögonblicket.
Méphostophiles. livad gör jag ej, att vinna mig lians själ?
f aust. Consummatilm est, nu bar jag sltrifvit slut,

Oeb bar till Lueifer min själ förskrifvit. '
Men livad är denna inskrift på min arm?
Ifomo fuge; inen bvairt fly ? till himlen?
Då skulle han mig störta till sin afgrund.
Jag mig bedrager, bär står intet skrifvet,
J°, jag ser tydligt, hur just bär står skrifvet:
Homo fuge; dock skall ej Faust fly.

Méphostophiles. Jag hämta vill bvad som behaga skall
hans själ. {Gårt Djeflar komma, med kronor och
kostbara kläder, till Faust. De dansa och aflägsnu
sig. Méphostophiles kommer.)

Faust. Säg, Méphostophiles, bvad vill den synen?
Méphostophiles. Ej annat Faust, än din själ förnöja,

och visa dig bvad somMagien förmår.
Faust. lian, när jag vill, jag kalla slika andar?
Méphostophiles. Ja, Faust, och dessutom mer än så.
Faust. Mottag Méphostophiles då denna rulle,

en pantförskrifning af båd' kropp ock själ:
men mot det villkor blott, att du uppfyller
confractets alla punkter och artiklar.

Méphostophiles. Jag svär vid helvetet och Lueifer,
att efterkomma allt som lofvadt är.

l· aust, Så lät mig läsa opp det med dess villkor:
Primo. Alt Faust skall bli en ande till form och väsende. Secundo. \tt

Méphostophiles skall bli hans tjenare och honom lydig. Tertio. Att Méphosto¬
philes skall göra och gifva åt honom bvad helst han fordrar. Quarto. Att han
i sitt hus och rum skall bli osynlig. Ultimo. Att han skall inställa sig hos be¬
sagde Johan Faust alltid, i bvad skapnad och form denne behagar. — Jag, Jo¬han Faust i Wittenberg, Doctor gifver härmedelst kropp och själ åt Lncifer,
Österns Furste, och hans Minister Méphostophiles; och öfverlåter dem yttermera
fullinagt, att, då fyra och tjugu år lupit till ända och dessa ofvanskrifna artiklar
blifvit iakttagna, hämta och bortföra Johan Fausts kropp och själ, till deras bo¬
ning, livar helst du är. Med egen hand Johan Faust.
Méphostophiles. Säg, Faust, lemnar du mig nu contractet?
1'aust. Se här, må fan dig fördel ge deraf.
Méphostophiles. Nå väl, nu må du fordra hvadduvill.
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l aust. Först vill jag fråga dig om helvetet.
Hvar ligger livad vi kalla helvete?

Mephostophiles. Inunder himlen.
Faust. Ja, så gör allting annat ; menlivarest?
Mephostophiles Emellan dessa elementers gränsor,

der vi marteras och förbli för evigt.
Ej helvetet har gränsor, stänges ej
inom ett eget rum ; hvarest vi äro,
der är just helvetet, och der det är,
der måste städs vi vara. Ja, om verlden
tog slut och hvarje väsen blefvc renadt,
allt blefve helvete, som ej är himmel.

Faust. Jag tror att helvetet är blott en saga.
Mephostophiles, Så haf den tron, till dess erfarenheten

din tro förändrar.

Faust Tror du, jag fördömmes?
Mephostophiles. ia. väl, du måsle ; här är documentet,

hvari du gifvit Lucifer din själ.
Faust. Ja, äfven kroppen; och hvad är det mera?

Tror du att Faust kan inbilla sig,
att något qyal finns efter detta lil' ?
Nej , det är prack och idel käringprat.

Mephostophiles. Jag sjelf är ett bevis, att så ej är;
Jag är fördömd och nu i helvetet.

Faust. Nå, är det helvete, jag alltför gerna
vill bli fördömd: kan äta, dito sofva,
spatsera, disputera, ha, ha, ha.
Men lappri det·, nu vill jag ha en hustru,
den aldraskönsta mö i hela Tyskland;
jag älskar vällust och det täcka könet;
hvad är ett lif, förutan vif.

Mephostophiles. Nå väl, o Faust, du skall få en hustru.
(Hämtar en Djeflinna.)

i ausl. livad syn ?
Mephostophiles. Nu, Faust, vill du ha en hustru?
Faust. Här är en sköka, som är satans het;

nej jag ger f-n en hustru.
Mephostophiles. Ja äktenskap är blott en lumpen form,

och älskar du mig, bry dig cjderom:
jag skaffar dig de skönsta glädjeflickor,
och för dem hvarje morgon till din bädd:
den ögat väljer skall ditt hjerta få;
ja vore hon en kysk Penelope,
som Saba vis, och tjusande och skön
som Lucifer var skön, förrän han föll.
Tag denna bok, studera den helt grundligt;
att läsa dessa rader bringar guld;
att rita denna cirkel uppå golfvet,
blixt, åska, stormar och orkaner skapar·
Läs andahtsfullt tre gånger dessa ord,
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Faust.

ff" agner.

Faust.

Mephostophiles.

Faust.

Mephostophiles,
Faust.

Den goda Ε.
Den onda Ε.
Faust.

Den onda Ε.
Faust.

och harneskklädda män stå hos dig redo,
att uti verket ställa hvad du vill.

Tack, Mephostophiles, för sköna boken,
jag kär skall akta den som sjelfva lifvet. (17å.)

II. Scen.
Den lärda Faust, för att lära känna
Astronomiens hemligheter, skrifna
i Jofurs hök, det höga fh-mamentet,
sig svinga tycktes till Olympens höjd,
förd på en vagn af flammor, hvilken drogs
utaf ett spann af drakar under oket.
Han skyndat till en kosmografisk färd,
och, som jag gissar, kommer först till Rom
att Påfven se, och påfvehofvets skick, *
och taga del uti Sanct Peters fest,
som denna dag högtidligt firad blir. (Går.)

III. Scen.
(Faust i sitt studcrrum och Mephostophiles.)

När jag ser himlen, börjar jag mig ångra
och dig förbanna, Mephostophiles,
som mig beröfvat denna rena glädje.
Dig sjelf du tacka må; du sjelf oss sökte;
men tror du himlen är så härlig sak ?
den är till hälften ej så skön som du
och någon, hvilken. andas här på jorden.
Hur kan du det bevisa?
Ät menskan skaptes jorden, — hon är bättre.
Om himlen är för menskan till, den är för mig;
Jag öfverger Magien och ångrar mig.

(De två Englarne komma.)
Dig ångra, Faust; himlen skall förlåta»
Du är en ande, Gud kan ej förlåta.
Hvem hviskar till mig, att jag är en aude?
mig, vore jag en djefvul, Gud förläte;
ja, Gud förlåter, om jag ångrar mig.
Ack, men ej Faust någonsin sig ångrar. (Engl, gå.)
Jag är förhärdad; kan ej ångra mig:
Rnappt kan jag säga: räddning, tro och himmel:
Svärd, gift, en snara, en förgiftad dolk
jag välja kan, att rädda mig från lifvet;
och längesedan vore det väl gjordt,
om nöjet ej besegrat min förtviflan.
Har ej Homer jag låtit, sjunga för mig,
om Alexanders kärlek, Oenons död?
Och har ej han, söm byggde Thebes murar,
med Mephostophiles stämt upp musik
med ljufVa harpans tjusande accorder?
Hvi skulle då jag dö och platt förtvifla?

£> t
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Nej, Faust, du skall icke ångra dig;Kom låt oss åter räsonera om
den höga, djupa stjernelärans ting.
Säg, äro många sferer öfver månen;
och alla himlakroppar blott en glob,af lika art som deras centrum, jorden?

Mephostophiles. Som elementer äro himlarne;
från månen sjelf till den centrala globen,invecklade uti hvarandras kretslopp,de allasamman röras kring en axel,
hvars ända kallas vcrldens vida pol:
Saturn, Mars, Jupiter ej äro namn,
som diktats opp; de äro aftonstjernor.

Fausl. Men liafva de samma rörelse, både situ et tempore?
Mephostophiles. Alla röra sig från öster till vester på 24 timmar på verldspolcr-
na; men ha olika rörelser på Zodiacen. Faust. Så enkla frågor kan Wagner be¬
svara; har Mepliostophiles ej större kunskap ? Hvem känner icke planeternas dubbla
rörelse, att den första upptager en naturlig dag; den andra olika tid: Saturnus 50 år,Jupiter 12, Mars 4; Solen, Venus och Mcrcurius 1 år; månen 28 dar: det der ärprimafrågor; men säg mig, har hvar sfer ett välde eller intelligentia? Meph. Ja.—Faust. Hur många himlar eller sferer finnas? Meph. Nio: de sju planeterna, firma-mentet och den styrande himlen. Faust. Men jir icke coelum igneum cl clirysiallium?Meph. Nej, Faust, det är blott en saga. — Faust. Så besvara då denna fråga:Hvarföre inträffa icke conjunctioner, oppositioner, aspecter, cclipser alla på sam¬
ma tid, utan somliga år ha vi flera, somliga färre ? Meph. Per incqnalcm iwo-
tum respcetu totius. Faust. Nå, godt; men säg mig nu hvem skapade verlden?Het vill jag ej. Faust. Bästa Mepliostophiles, säg mig det. — Meph. Tvinga migej ! Faust.' Skurk, har jag ej förbundit dig, att svara mig? Meph. Jo, men intet,
som är mot vårt rike; så är detta: du är fördömd; tänk på helvetet. Faust O
Faust, tänk på Gud, som skapte verlden. Meph. Kom ihåg det. (Gär.) Faust.Fördömda ande, gå till helvetet; du har fördömt min själ, som var förtviflad!—
(De tvä Englarne). Den onda E. För sent. Den goda E. Aldrig för sent, omFaust vill ångra sig. Den onda E. Om du ångrar dig, skola djeflarna slita digi stycken. Den goda E. Ångra dig och de skola aldrig röra ditt skinn. (Engl,gå). Faust. O Jesu Christ, min Frälsare, min Herre, hjclp Faust frälsa sinosälla själ!

(Lucifer, Delzebub och Mephostophiles homtna in.)
Lucifer. Ej räddar Christus själen, han är rättvis; och ingen ann än jag bryrmig derom. Faust. Ack! hvem är du, som ser så ryslig ut? Lueif. Jag är justEucifer, och här är min kamrat, helvetets furste. Faust. De kommit Faust, föratt hämta dig! Bclz. Vi kommit för att säga dig, att du gör oss orätt. Lueif.Du anropar Kristus, mot ditt contract. Beiz. Du får ej tänka på Gud. Lueif.Tänk på fan, Belz. och hans mor. Faust. Förlåt, jag vill ej mera göra så; jaglofvar att ej mer se upp till himlen. Lueif. Så visa nu, att du oss tjenar hör¬samt; vi högeligen tacka dig derför. Beiz. Faust, vi kommit hit från helvetet
att visa dig rolighet, sitt ner och du skall se de sju dödssynderna, hvar uti sinskapnad. Faust. Den synen skall behaga mig så mycket, som Paradiset Adam,då han skapats. Lueif. Tyst nu med Paradiset oeh märk på: Gå Mephostophilesoch hämta dem. (De sju dödssynder inträda.).

Belz. Fråga dem nu Faust om deras namn och egenskaper. Faust. Det skalljag genast göra, hvem är du, den första? Högmodet. Jag är lik Ovidii loppa;jag kan hoppa i «pinnans alla vrår; ibland sitter jag som cn peruk på hennes
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panna; fin hänger jag som en kcd om hennes lials; fin kysser jag henne Iii* ensolfjäder; och än förvandlande mig till ett linnetyg gör jag livadmig lyster. Men fy,livad luktar här! Jag vill icke säga ett ord till för en konungs lösen, om ejgolfvet parfumeras och Letäckes med tapeter. Faust. Du är sannerligen en hög¬färdig själ; hvem är du, den andra? Girigheten. Jag är girigheten: född af engammal girigbuk i en skinnpung: och kunde jag nu vinna min önskan, skulledetta hus, du och allasamman förvandlas i guld, att jag måtte sätta er i säker¬het i min kista: O mitt kära guld! — Faust. Och hvem är du, den tredje?Afundcn. Jag fir afunden; född af en skorstensfejare och en månglerska. «Jagkan icke läsa, och derföre önskar jag att alla böcker brändes opp. Jag harblif-vit mager af att se andra äta. O att en hunger komme öfver hela verlden, ochjag ensam lick lefva; då skulle den se huru fet jag skulle bli! Men måste du sittaoch jag stå? Jag ville hämnas. Faust. Ut, afvundsjuka qvinna! Men hvem ärdu, den fjerde? Vreden. Jag är vreden: jag har hvarken fader eller moder:
jag sprang ut ur ett lejons mun, när jag knappt var en timma gammal; och jaghar allt sedan löpt fram och åter i verlden med detta koger och svärd, sårandemig sjelf, när jag ej lick någon att fäkta med: jag var född i helvetet, och tyc¬ker om det, ty någon af Er lär vara min fader. Faust. Och hvem är du, denfemte? Frosseriet. Jag är frosseriet: mina föräldrar äro redan döda, och fan imig, om de lemnat mer än en knapp pension; och derföre köper jag migblott trettio målom dagen (and ten beavcrs?), ett lappri, så mycket att man uppehåller lifvet:Jag är af kunglig börd! min fader var en Skinka von Specli, och min moder varen Oxbog von Claretvin; mina faddrar voro följande: Peter Pichelhcring ochMartin Mårtensbiff; men på qvinnosidan Margaretha Mars-öl. Nu, Faust, hardu hört all min ätt, vill du ej bjuda mig på supé? Faust. Nej, tack. Frosseriet.Fan annamme dig. Faust. Nej dig, frossarc. Hvem är du, den sjette? Lättjan.Hojho! jag är lättjan; jag föddes på ett ställe, der solen baddade. Hojho! jagvill ej säga ett ord mer för en kungs lösen. Faust. Och hvem är du, Mamsell Sly-na, den sjunde och sista? Vällusten. Hvem jag, Herre? jag är en som tyckermera om en tum rått liött, än en aln stekt stockfisk; och jag heter Väl-lust.Lueif. Åt helvete! Marsch! (de sju dödssynderna gå). Faust. Ack huru denna
syn förnöjer min själ. Lueif. Men, Faust, i helvetet finnas alla slags nöjen.Faust. Ack! anåtte jag få se helvetet, och komma åter helbregda; huru lycklig skullejag ej då vara! Lueif. Du skall få se det Faust; vid'midnattstid jag hämtar dig:till dess läs denna bok från perm till perm helt grundligt, och du skall få hvadskepnad som du vill. Faust. Tack, store Lucifer! Jag håller denna bok som lif¬vet kär. Lueif. Nu farväl, Faust. Faust. Farväl, o store Lucifer, kom hit,kom Mephostopkiles. (De gå ut ål olika håll.)

TREDJE ACTEN.
Chorus.

Den lärda Faust, för att lära känna
Astronomiens hemligheter, skrifna
i Jofurs bok, det höga firmamentet,
sig svinga tycktes till Olympens höjd,förd på en vagn af flammor, hvilkcn drogsutaf ett spann af drakar under oket,
besökte moln, planeter, sjerneverldar,
tropikens, zoner, himlens väderstreck,från månans grund med tvenne silfverkorn,till höjden utaf Primum Mobile,
och reste rundt om denna vida krets,
kring himlens pol, kring dess concava rund;



från öster allt till tester flydde snabbt
bans spann, om åtta dar tar ban tillbaka.
Ej länge dröjde ban i hemmets lugn,|
att hvila opp sig efter resans mödor;
af nya planer åter jagad bort,
ban opp sig svängde på en drakes rygg,
som luften klöf med sina vingars par,
ocli företog en kosmograflsk färd,

• att mäta jordens kuster ocli dess riken;
och, som jag gissar, länder först till Rpm,
att Påfven se, och påfveliofvets skick,
ocli taga del uti Sanct Peter fest,
som denna dag högtidligt firad blir. (Går.)

I. Scen.
Faust och Mephostopliiles.

/ Vi o v? Vi. nu? min bästa Mepliostophiles,
till stor förnöjelse passerat Trier, —
som gärdas om af fjällens höga toppar,
med murar utaf sten och dalars sjöar, —
och ej eröfras kan af någon furste;
sen från Paris vi följde franska kusten,
ock sågo Mayn, som tog i Rhen sitt utlopp ,
hvars stränder kransas om af drufvo-lundar,
sen till Neapel och Campaniens Eden,
med stolta, präktiga palatser prydt,
och räta gator, med en stcnlagd grund;
der sågo vi Virgilii gyllne graf,
der väg är huggen genom hårda klippan;
sen till Venedig, Padua och Östern,
der »ågorstädes stod ett präktigt tempel,
hvars liöga spets de gyllne stjernor hotar,
och byggnad gjord utaf mångfärgad sten,
och taket prydt af guld med konstnärs hand
•å Faust har tills nu tillbragt sin tid.
Mert säg mig nu, livar hvila vi oss nu?
Har du, som först jag dig befallte, mig
ledsagat inom Romarstadens murar?

31rphoslophilcs. Ja i kära Faust; till bevis derpå
se Råfvens präktiga palats framför dig '
och, som vi äro rara gäster, väljer jag
hans innersta gemak till vårt logis.

I·'ausi. Hans Helighet, jag hoppas, oss välkomnar.
3Jcphostopliilcs. Det är detsamma , ty hans villebråd

vi ändock skola smaka; men, o Faust,
hör nu livad nöjen Rom kan bjuda dig;
vet då, att staden livilar på sju kullar,
som bilda grunden för dess stolta prakt:*
just genom stadens midt sig ormar Tibern,
och skär den tu med gula vågens flöde;
hvaröfver livälfva sig två sköna broar,
som så förena livarje del af Rom.
På bron, som kallas Ponto Angelo,


