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Benvolio. Nu är mitt kufvud lättare än förr,
då det beliornadt Tar, dock är mitt lijerta
långt tyngre än mitt liufvud, — slår så fort,
tills jag får skåda denna trollkarl död.

Mårten. Hyar ställa vi oss sjelfva, min Benvolio?
Benvolio. Här stå vi, för att dölja första stormen.

O kade jag blott bär den kelvetskunden,
mitt dystra vemod skulle fly på stunden.

(FYedrik kommer.)
Fredrik. Tyst, tyst, på stunden nalkas trollkarin oss ,

ock kommer ensam kit, i mantel klädd;
att skurken fälla, håll dig nu beredd.

Benvolio. Min blifver denna beder: svärd slå till;
kan gaf mig korn, kan skall ock ge sitt liufvud.

(Faust, kommer med ett falskt liufvud.)
Mårten. Se, der kan kommer.
Benvolio. Tyst, tyst; mitt svärd gör uppå allt en ända ,

hans kropp vi fälla, själ'n till Satan sända.
Faust, Ack! — Fredrik. Suckar Ni, Herr Doctor?
Benvolio. Hans lijerta briste under suckar; Fredrik,

så gör jag straxt uppå kans sorger slut.
MurtenJ Slå nu med villig kand kans kufvud af.

(Benvolio slår af Faust lians falska liufvud.)
Benvolio. Nu är den djefvuln död, må Furier skratta.
Fredrik. Var det den stränga blick, den fasans mine,

som kom de onde andars grymma furste,
att skaka ock ätt darra för kans trolldom?

Mårten. Var detta kufvud det fördömda, som
för Kejsaren Benvolio bragt på skam?

Benvolio. Ja det är kufvudet, kär är kans kropp,
som för sitt streck fått lön, förtjent fulltopp.

Fredrik. Hans namn med nesa höljdt vi skola söka
att skymfa ännu mer, dess skam föröka.

Benvolio. Min skymf jag lönar, då jag först vill fästa
två stora sl.iljda korn uppå kans kufvud,
dem känga i det fönstret, derjagsjelf
den skymfen led, att vcrldcn må få se
min kämnd, som rättvis är.

Mårten. Hvad skall man göra då med skägget? Benv. Vi skola sälja dal
till en skoretensfejare; jag försäkrar det skall kålla nt längre än tio björkqvastar.
Fredrik. Nå, men kans* ögon? Benv. Vi skola taga ut ögonen; och de skola tje-
na oss till knappar för kans läppar, för att bevara kans tunga från att förkyla
sig. Mårten. Ett fint streck: ock nu, då vi delat i tu honom, hvad skall krop¬
pen tjena till? (Faust stiger 0]ψ.) Benv. Millioner, Hin Onde har fått Iif igen'
Fredr. Gif honom kans liufvud, för Guds skull.
Faust. Behåll det: Faust vill se edra kufvu'n,

ock händer, kicrtan straflas för ert brott.
7*
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Förrädare, hvad, vissten J ej att
jag 24 år fick lefvakär?
Och haden J med svärden skurit kroppen,
och huggit kött och ben så fint som sand,
så vore genast dock min själ tillbaka,
och jag en menska åter, hel och sund.
Men livarför längre skjuta upp min hämnd ?
Asteroth, Belimotk, Mephostophiles!

(Mcph. och andra djcflar.)
Fort stigen upp på dessa skurkars ryggar,
och flygen hört med dem högt upp till himlen;
sen huiVudstupa slungen ned dem till
den lägsta afgrund: håll, ty verlden skall
se deras qval, förrn helvetet dem straffar..
Gå, Belimoth, tag denna skurken bor.t,
och slunga'n i en sjö af slamm och dy:
tag du den andra, släpa'11 genom skogen
bland kvassa törnen, tagguppfyllda buskar;
då undertiden denna skurken flyr
med Mephostophiles till något fjäll,
som rulle ned och krosse skurkens ben,
som han har ernat sönderslita mig.
Fort bort! i verket ställ mitt bud på stund!

Fredrik. Var nådig, milde Faust, skona våralif! Faust. Bort! Fredr. Den
måste gå, som drifs utaf Hin Ondfe! (De gå.)

III. Scen.

Soldater i försålct.
IVu hållen eder redo; skynden Er,
att hjelpa dessa herrar, lxvilka nyss
jag hörde tala med besvärjaren.
Se här han är; förpassa, döda slafven.
Hvad är det här? Försåt, ställdt för mitt lif!
Försök då hvad du kan: halt, usla pack!
ty dessa träd sig flytta på mitt bud,
och stå som bålverk mellan Er och mig,
att skydda mig ifrån ert fräcka tilltag:
men, för att mota edert svaga anfall,
se en armé på ögonblicket kommer.

(Faust stampar på marken, och en djcfvul inkommer och trummar, efter
honom en som bär en fana, och andra med vapen; Mephostophiles med fyrver¬
keri; de anfalla Soldaterna och drifva dem bort.)

IV. Scen.

(Genom olika dörrar komma Benvolio, Fredrik och Mårten, blodiga om huf-
vud och ansigtc, och fläckade med dy och gyttja: alla med horn på hufvudet.)
Mårten. Hvad, nu! Benvolio! Benv. Här; hvad, Fredrik! Fredr. O hjelp
mig, bästa vän; hvar är Mårtrn?^Märien. Kära Fredrik, här, till hälften qväfd
uti ett gyttjigt träsk, dit mig vid hälarne de Furier släpat. Fredr. Se, Mårten,
åter har Benvolio horn. Mart. O jemmer! hvad nu, Benvolio? Benv. O himmel

1 Soldaten.

2 Soldaten.
Faust.
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hjelp mig; skall jag än bli skymfad? Mart. Nej, frukta ej, vi kunna icke döda.
Benv. Ack mina vänner kafva så förvandlats: o afgrunds kämdl J alla kafvcn
korn. Frcdr. Rätt så, du menar dina egna blott; känn på ditt hufvudi Benv.
Föf tusan! korn igen! Mfirt. Nå, karmas ej5 vi alla fått vår del. Benv. Ilvcm
tusan kjelpcr den fördömda trollkarin, att vi ett dubbelt straff till råga fått ? Fredr.
Rvad skall man göra för att dölja skammen ? Benv. Om vi forfölja'n, för att åter
hämnas, kan utom horn visst ger oss åsneöron, och gör oss till speclakel för all
verlden. Mart. livad bör man göra då, Benvolio? Benv. Jag bar ett slott i den¬
na skogens närhet, dit draga vi oss hän ock lefva gömda, tills tiden borttar
denna djurens prydnad: då olycksmoln förmörkat så vår ära, vi helldrc dö med

,sorg, än skammen bära. (De gå.)
V. Scen.

Faust. Hvad annat är du FaUst än en menska,
till döden dömd; din sista timma nalkas;
förtvillan stormar i min inre verld;
qväf dessa känslor med en stilla sömn.
Förlät ej Kristus röfvaren på korset? —
Alltså var lugn i hoppet, älven du.

(Παη somnar.)

FEMTE ACTEN.

II. Scen.
(Aska och blixt. Djeflar ined dukade bord: Mephostophiles för dem tillFausts studerkammare: sedan inträder FVagner.)

Ofvers. har här förbigått de sid. xxm. omnämnda scenerna på prosa, lik¬
som I. Act. A. Scen., (imiterad efter Greene Fryar Bacon), der Wagner för
nagra gyllen får Clown att pantförskrifva sig åt honom på sju år, och hotar ho¬
nom, då han ångrar sig, med djellar, som uppträda, men lofvar, lära honom be-
svärjningskonsfen, som han II. Act. Scen. IV. försöker; i III. Act. III. Scen,
der Clowns stjäla en bägare, och ertappade kalla till hjelp Mcpkostophilcs, som
docli förvandlar den ena af dem till en apa· IV. Act. V. Scen. till V. Act. II.
Scen. berättar på torr dialog och prosa om hästhandlaren, som finner att
den häst, han köpt af Faust, vore en höknippa, och huru hart sedan, för att väcka
Faust, och få köpeskillingen tillbaks, drager honom i benet, som följer med;huru Faust åt opp en formans hölass, skaffa Hertiginnan af Anhalt drufvor om
vintern och visar hästhandlaren att lian ej har träben. — Alla kritiei erkänna att
dessa stycken föga hedra Marlowe ("an intermixture of booffonery weakcns the
cffect,and leaves it 011 the wliole rather a sketch by an grcat Genius than a fi-nisked performance." Hallam. I. c. 235.), om han författat detta, hvilket medskäl betvillas (se sid. xxni.), ty det var vanligt att man sedermera tillade scenertill stycken (såsom det händt med Greens, Feeles, Ckapmans, Middletons ochShakespeares första: Bey der Menge der Vorstellungen, der Gier nach dem Neuen
geschah es nun hier, das Manches alte beliebte Stück von diesem oder jenem jün¬
gerem Dieter verändert, durch Auslassungen entstellt, durch Zusätze verunziert
wurde, dass man ungereimte Spässo einschob und, je öfter man es spielte, esseiner wahrer Gesstalt immer unähnlicher machte. Ticck Sh. V. I. xxxvu.) ja edi¬tionen 1663 innehåller nya scener, af kvilka en är tagen ur Juden af Malta.Det hade dock redan 1602 i MSS. fått tillägg.
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IVagner. Jag tror, att min Herre tänker dö inom kort; ty kan kar satt
opp sitt testamente, ock gifvit mig sin rikedom, sitt kus, sina gods, och alla
sina guldkärl; dessutom 20,000 redan myntade dukater: o jag undrar just livad
han tänker på! Om döden dock vore nära, skulle kan väl icke förlusta sig så der;
han sitter nu till bords med Studenterna; det dukas opp sådana läckerheter, att
Wagner aldrig i sitt lif såg maken: se der komma de, säkert är måltiden n«
slutad. (Går.)

III. Scen.

Faust, Mcphostophiles och några Studenter.
I Studenten. Herr Doctor Faust, efter vårt samtal om hvilken bland vackra
fruntimmer vore den skönaste i hela verlden, hafva vi ossemellan öfvercnskom~
mit, att Helena af Grekland är den beundransvärdaste skönhet, som någonsin
lefvat: decföre, Herr Doctor, om Ni ville visa oss den godheten och låta oss se
denna makalösa grekiska skönhet, som all verlden beundrar för de9· herrlighet,
skulle vi anse oss vara Er mycket förbundna.

Som, Faust, mina herrar, noga känner,
er oförställda vänskap, och han plär
bifalla hvad som vänner billigt önska:
J skolen se den makalösa sköna,
i ståt och majestät ej sämre prydd,
än när med henne Paris tor från Hella«
och förde bytena till Tröjas land:
men våren tysta, farligt är att tala.

(Musik. Mephostophiles för in Helena, som går
öfver scenen.)

Var det den Helena , kvars skönhets glans
höll Greklands hjeltar tio år vid Tröja?
Jag mägtar ej beskrifva hennes skönhet,
hvars majestät all verlden ren beundrar.
Nu ha vi sett naturens skönsta alster,
vi ta farväl; må för den sköna synen
ni bli för evigt säll, och bli välsignad. (Stud. gå.)
Farväl: detsamma önskar jag Er äfven.

(En gammal man kommer.)
Jioi gamle M. Min bästa Faust, öfvergif Magien,

som locka skall din själ till helvetet;
och som all frälsning dig omöjlig gör.
Fastän ditt brott ej liknar någon menskas,
så fortfar ej deri liksom en djefvul:
du «ger dock en älskvärd själ, o Faust,
om ej af vana synden blir natur,

„ty då skall ångern komma alltför sent;
då är du bannlyst ifrån himlens åsyn,
ocli ingen dödlig tolkar dina qval.
Måhända tycks dig min förmaning hård,
och föga angenäm, men tyck ej så;
ty kära son, den yttras ej af vrede,
och ej af afund, men af redlig kärlek,
och ömkan med det qval, som väntar dig;
jag hoppas derför, om min milda varning
dig sårar, den likväl din själ förbättrar.

Fausl.

2 Studenten.

-5 Studenten.

I Studenten.

Faust.
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Hvar är jag? usle! ack livad liar jag gjort?
(Mephostophiles ger honom en dolk.)

Sin Tätt utkräfVer Helvetet och ryter:
"Kom, Faust, kom, din tid är inne snart5"
och Faust komma skall att fylla löftet.

Af. Håll Faust; tag ej ett förtvifladt steg;
jag ser en Engel sväfva ölVer dig,och med ett glas, som fylls af dyrbar nåd,
försöker gjuta det in i din själ;
bed derföre om nåd, och fly förtviflau.
Min vän! jag känner att min själ, som slitcs,
får tröst af dina ord, men lemna mig
cn stund, alt jag min synd begrunda ma.

M. Jag lemnar dig, men med bedröfvadt lijerta,
och räds för den, som ack! din själ förgör.(Går-)

Faust. Fördömda usling! ack livad har du gjort?
Jag ångrar mig och känner dock förtviflan;
afgrund och nåd hos mig om seger strida,
hvad skall jag göra,.för att döden fly?

Mephostophiles. Förrädare! jag tar din själ tillfånga,
ty du olydig är min herre, — din; —

gör aflali, ocli jag sliter dig i stycken.
Faust. Jag ångrar, att jag nånsin lionom sårat;

min Mephostophiles, din herre bed
förlåta mig min oförskyllda fräckhet,
och med mitt blod jag åter vill bekräfta
det förra löftet, jag gaf Lucifer.

Mephostophiles. Gör så, min Faust, utan all förställning,
att större faror ej ditt hrplt må följa.

Faust. Min vän, martera den gemena gubben,
som sökt att locka mig från Lucifer,
med största plågor, som vår afgrund bar.

Mephostophiles. Hans tro är stor; jag kan lians själ ej röra,
men vill försöka livad som plåga kan
hans kropp, som dock är endast föga värd.

Faust. En sak, min tjenare, jag nu begär,
som mätta skall mitt iijertas hela åtrå:
att jag må cga som min älskarinna
den sköna Helena, som nyss jag såg,
hvars ljufva famntag rigtigt qväfva må
hvar tanke som afråder mig från löftet,
och jag må hålla hvad jag Satan lofvat.

Mephostophiles. Het, jemte allt hvad som min Faust önskar,
på ögonblicket blir i verket ställdt.
(Helena går öfver scenen emellan två Cupidoner.)

Faust. Har detta anlet satt i rörelse
de tusen skepp, brännt Ilions höga torn? —
Gör, Helena, mig med en kyss odödlig.
Sug ut min själ med kyssar! — se, den flyr,
kom Helena, gif mig min själ tillbaka.

7w

Faust.

Den gamle

Faust.

Den gamle
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Här vill jag bo, ty bär på dina läppar
* bor himlen; allt, som ej är du, är intet,

jag Paris vara vill, och för min kärlek
skall Wittenberg, i Tröjas ställe, stormas;
ocb jag vill strida med din svaga make,
ocb bära dina färgor på min hjelm:
ja, jag vill såra Peleus son i balen,
ocb gå tillbaks, att kyssa Helena.
Ack! du är skönare än qvällens bimmel,
som kläds i tusen tusen stjcrnors skönhet ;
mer lysande än Zevs, då lian i lågor
sig visade o ve! för Semele;
mer ljuf än luftens herre, då han b vilar
i Aretbusas azursköna faran.

Du, endast du, skall bli min älskarinna! {Dt tja.)
IV. Scen.

Aska. Lueifer, Bchebub och 3Iephos!ophilts.
Lutifer. ^rån underjordens Zevs vi stiga upp,

att se vårt väldes undersåtare;
de själar, synden märkt till svarta söner
af helvetet, bland dem till Taust först.
Vi bringa dig den dom, att du för evigt
skall bli fördömd; om tiden inne är,
då ren din själ förfallen är åt oss.

Mephostophücs. Den olyckssälle Faust kommer bit
i detta rum i denna dystra natt.

Beliebub. Ocb här vi skola stanna, för att märka
bur Faust må uppföra sig.

HephostophUes. Hur kan han annat än förtviilad rasa!
Det svaga verldsbarn! nu hans lijcrtblod stelnar;
lians samvet isar det, ocb bjertat föder
i födsloqval en verld af tomma planer,
alt undfly djefvulen, — men allt förgäfves;
hans rätt af nöjen kryddas bör med qval.
Han och hans iamulus nu nalkas, båda
upptecknat Fausts sista vilja nyss.
se, bär de komma. (Faust och FFagner.)

Faust. Nå, Wagner du bar läst mitt testamente;
bvad tycker du derom?

agner. Så> väl, min Herre ,
att jag i allsköns ödmjukhet ocb pligtigt
kan gifva Fr uiitt lif, min tjeiist till tack.

(Studenter inträda.)
Faust. Tack Wagner! välkomna, mina Herrar. I Stud. Min värde Fans·.,
jag tycker att ert utseende är föräiidradt. Faust. Ack! mina herrar! 2 Stud. Hvad
menar Faust? Faust. Min· bjertans vän!, om jag med dig som förr tillsamman·
lefvat, lefde jag ännu, men måste nu för evigt dö. Ack, se; se kommer han ej,
kommer han ej redan? 1 Stud. Min dyre Faust, bvad betyder denna fruktan? 2
Stud. Har vårt nöje så 1'örbytts till sorg? 5 Stud. Han befinner sig ej väl af en¬samheten. 2 Stud. Är det så, skola vi skafla läkare, att Faust må bli e*reiad<
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5 Siud. Det Är bara ledsnad och betyder intet; Faust. Ledsnad öfver en dödlig
synd, som bar bragt bropp och själ i fördöminclse. 2 Stud. Se upp till himlen
Laust, och kom ihåg att nåden är oändlig. Faust. Men Fausts synd kan aldrig
få förlåtelse; ormen, som förledde Eva, kan räddas, icke Faust. Ack, mine
herrar! hören mig med tålamod och darren icke för hvad jag säger. Ehuru mitt
hj er ta klappar och bäfvar vid tanken derpå, att jag tillbragt dessa trettio år med
studier; skulle jag dock önska, att jag aldrig sett Wittenberg, aldrig läst i bok!
Hela Tyskland, ja hela verlden kan vara ett vittne till mina underverk: för hvilka
Faust förlorat både Tyskland och verlden; ja, himlen sjelf; himlen, Guds säte,
de saligas thron, glädjens rike, och måste stanna i helvetet för evigt. Helvete!
O helvete, för evigt. Kära vänner, hvad skall det bli af Faust, då han för evigt
stannar i helvetet? 2 Stud. Anropa dock Gud! Faust. Gud, hvilken Faust afsvu-
rit? Gud, hvilken Faust hånat? O, min Gud, jag ville gråta, men djefvulen
suger in mina tårar! Strömma ut blod i stället för tårar! ja, lif och själ. —
Ack! han, han gör min tunga stel! — ö jag ville lyfta upp mina händer; men
se, de hålla dem! de hålla dem! Alla. Hvem, Faust? Faust. Jo, Lucifer och
Mephostopliiles. Ack! mina herrar, jag gaf dem min själ för min konst. Alla.
Gud förbjude det. Faust. Ja, visserligen förbjöd Gud det; men Faust har gjort
det; for 24 års tomma glädje har Faust förlorat evig glädje och himlens salighet.
Jag skref en pautförskrifning med mitt eget blod; de 24 åren äro förbi; tiden
Ir inne, och han skall hämta mig. i Stud. Hvarför talte Faust ej förr om detta
för oss, att prester kunnat bedja för dig? Faust. Ofta tänkte jag göra det; men
den onde hotade att slita mig i stycken, om jag nämnde Gud; att hämta mig till
kropp och själ, om jag någonsin lyssnade till Guds ord; och nu är det försent.
Mina herrar, gån bort, att ej J mån omkomma med mig. 2 Stud. Ack! hvad
skola vi göra för att rädda Faust? Faust. Bry Er ej om mig; utan rädden Er
»jelfva och gån. o Stud. Gud skall styrka mig; jag vill stanna hos Faust. 1
Stud. Fresta ej Gud, min vän, utan låt oss gå i nästa rum och bedja för honom.
Faust. Ack, beden för mig, beden för mig; och hvad buller J än hören, mån J
ej komma till mig, ty ingenting kan rädda mig. 2 Stud. Bed du, och vi vilja
bedja att Gud har barmhertigbet med dig. Faust. Mina herrar, faren väl! om
jag lefver till morgondagen, vill jag besöka Er; i annat fall är Faust redan i
helvetet. Alla. Farväl, Faust. (Stud. ga.)
Μe-phostophiles. Nu har du, Faust, mer ej hopp om himlen

förtvifla derför, tänk blott på den afgrund,
som hädanefter måste bli din boning.

Fåust. Med trolldom du, min fiende, besvek mig,
och tog ifrån mig evighetens glädje
med frestelser.

Hephostophiles, Jag det erkänner, Faust,
och gläds att, när du var på väg till himlen,
jag stängde den; och när du tog din bibel,
så blädde jag oin blad, och ledde ögat.
Du gråter! Men för sent. Förtvifla! Dårar,
eom vilja le på jorden, måste tårar
der nere fälla. (Meph. går. Den goda och onda

Engeln inträda från olika sidor.)
Den goda E. Ack! Faust, om du lånat mig ditt öra,

oräkneliga fröjder väntat dig;
men du böll verlden kär.

Den onda E. Och lånte mig ditt öra, derföre
du skäll för evigt smaka afgrundsqvalen.
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Den tjnda Ε. Ηrad gagna dig nu all din rikedom,
och alla dina nöjen, all din prakt?

Den onda E. Till intet, — öka hlott ditt qval deröfver,
att du i helvetet skall sakna det;
som du på jorden njöt i rikligt mått.

(Musik, under det thronen sänker tig ned.)
Den goda Ε. Ack, du förlorat himlens salighet,

osäglig fröjd, och nöjen utan slut!
Om Gud och himmelen du hållit kär,
ej helvetet och Satan öfver dig
haft någon magt: 0111 du gått denna väg,
se i hvad ljus och glans du sittat då
på denna thron, lik dessa ljusa helgon,
och triumferat öfver helvetet 5
nu har du allt förlorat; arma själ,
din goda Engel måste lemna dig;
se afgrundssvalget öppnas för att ta di g.

(Går. Helvetet st/nes.)
Den ondfi E. Låt Faust nu din klick med skräck se ned

i detta plågorum, ofantligt, evigt:
dit slunga Furier de fördömdas själar
på spett som glöda; deras kroppar koka*
i bly; men andra stekas der på kol,
och kunna aldrig dö; i denna cldstol
sig kvila själar, hvilka lidit nog;
de der, som ha till mats blott röda flammor,
de voro frossare och läckergommar,
och sågo skrattande, hur tiggarn dog
yid deras dörr af svält. — l)et der är lappri,
ty du får se väl 10,000 marter,
»om dessa öfvergå i ryslighet.

Faust. Jag har sett nog för att marterad bli.
Den onda Ε, Ej endast se, du måste känna dem,

du måste smaka alla qval, ty den,
som älskar nöjet, bör för nöjet falla:
nu Lemnar jag dig, Faust, på en stund;
sen skall du darra, darra af förfäran.

(Går. Klockan slår elfva.)
Faust, O, Faustus!

Nu har dn blott en timma qvar att lefva;
sen måste du för evigt bli fördömd.
Stån stilla stjernor, hvilka evigt skriden, —
att tiden stannar, midnatt alldrig kommer.
Stig upp igen dn sköna verldens öga
och gör en evig dag, åtminstone
låt denna timma bli ett år allenast,
en månad, vecka, ja en enda dag,
att Fausts själ må ångra sig och frälsa».
O lente lente currit c noctis egui!
Men stjernor skrida dock och tiden löper,
och Satan kommer, Faust blir fördömd,
Jag vill fly upp till himlen! — Hvem är der,
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som drar mig ned igen? — Se Kristi blod
på firmainentet glöder: blott en droppe
utaf ditt blod kan frälsa mig, min Kristus! —
Slit ej mitt lijerta, då jag nämner Kristus.
Jag ropar honom dock. O spar mig, Satan! —
livar tog det vägen? — Blodet har försvulinit,
och se, en hotfull arm, en rynkad panna! —
O berg och höjder fallen öfver mig,
mig döljen undan himlens tunga vrede I
J viljen ej! Så må jag ned i jorden:
dig öppna jord! — Ack nej, du vill ej ha mig.
J stjernor, som min födslotimma styrde,
och korat mig åt död och helvete,
nu dragen opp mig som en dimma i
det inre af det moln, som seglar der;
att, när jag åter kastas, ut i luften,
och kroppen flyr ur edra svarta munnar,
min själ må svinga fri till himlen opp.

(Klockan slår half tolf.~)
, IVu slog hon half; snart är det elut med mig.

Ack! om min själ bör lida för sin synd,
gör en gång slut på eljest ändlöst qval.
£åt mig i helvetet få lefva tusen,
ja tiotusen år, men sen bli salig. —

. Men de fördömdas qval ha ingen gräns.
Hvi blef du ej ett djur med dödlig själ?
ilvi är den själ du har odödelig?
Om själavandring endast funnes till,
så skulle denna själ fly ifrån mig
och taga plats i något djur! Ηvad djuret
likväl är lyckligt; när det dör, dess själ
upplöses ju i elementerna;
min måste lefvay för att evigt plågas.
Förbannad vare du min far, min mor!
Nej du förbanna må dig sjelfochden,
som dig beröfvat himlens salighet. (Kl· slår tolf.)
Hon slår, hon slår! min kropp till luften flykte,
ty annars för till helvetet. dig Satan.
O själ! förbyt dig till små vattendroppar,
och fall i hafvet, att du mer ej finns.

(Aska. Djeflar.)
Förbarma dig, o himmel, blicka ej
så grymt på mig! Må än en stund jag andas,
j ormar! — Gapa ej du röda afgrund!
Kom icke Satan. Jag vill mina böcker
först bränna opp. O, Mephostophiles!

(De gå. Morgon. Studenterna komma.)
4 Studenten. Kamrater låtom oss besöka Faust,

ty så förfärlig var väl ingen natt,
sen vcrldens skapelse begynte först;
ej hördes förr så rysligt skri och rop;
o måtte himlen hafva räddat Doctorn-

8
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2 Studenten. O himmel, hjelp oss! se här Fausts lemmar,
helt sönderslitna utaf dödens hand.

5 Studenten. De Djellar, Faust tjenat, gjorde det;
ty mellan klockan tolf och ett jag tyckte
jag hörde skrik och höga rop om hjelp;
vid samma tid sågs huset fylldt af eld,
med ryslig fasa af fördömda andar.

2 Studenten. Nå, fastän Faust fick ett sådant slut,
att hvarje Kristen räds att derpå tänka,
och som han var en man, en gång beundrad
för lärdom, underbar, vid Tysklands skolor,
så skall hans slitna kropp högtidligt jordas;
och hvar student, i svarta sorgekläder,
bevista skall hans sorgliga begrafning. (De ga.)

Chorus.

Afskuren är den gren, som skulle stigit
så högt, och bränd Apollos lagerqvist,
som en gång prydde denna lärde man.
Nu Faust dött: beskåda här hur rysligt
han föll och må hans fall den vise varna,
att blott med undran se förbudna ting,
som locka med sitt djup förvetna sinnen,
att öfva sådan konst, som Gud förbjudit.
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