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Aktie-Bogtrykkenet.
(Forhen •. Det Mallingske Bostrykkcri. .



PERSONERNE

Fru Constance Ravn.
Fru Eva Ravn.
Ritmester Gregers Kaas.
Helge Ravn.

Handlingen foregaar paa en gammel gaard i

det sydlige Norge.

Som musikstykker benyttes:

I første akt Griegs Solfager utid Erlkonig..
1 tredie akt Chopins Præludtum c. moll..





Iste akt.

_al med mørke vægge. — Midt i baggrunden
 et indelukket glaskarnap, ganske opfyldt af blad
planter, der ogsaa breder sig indover gulvet til
begge sider. — Paa hver side af karnappet høit,
smalt vindue i rundbuestil. — Klare, hvide gardi
ner foran.

I forgrunden tilv. (for tilskueren) et vindue i
.amme stil som de i baggrunden; — længere til
bage en porcelænsovn, — længst nede en dør.

I forgrunden tilh. indgang gjennem en mørk
portiere; — længere tilbage en stivrygget sofa;
foran denne et bord med mørkt tæppe; paa dette en
hvid blomst i blåa, siank vase. Paa den anden side

af bordet (nærmest midtgrunden) en chaiselongue.
Desuden om bordet to lænestole.

Frem fra kulissen .tik. er stillet et flygel, paa
hvis laag der ligger nodehefter og staar en stor. lav,
mørk vase. Foran flygelet en pianostol. — . Under
vinduet tilv. en lænestol.
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Paa væggen tilh. (over sofaen) et meget stort
maleri, forestillende en bleg mand. Billedet er mørkt
holdt undtagen ansigtet, der træder sterkt frem.

Naar tæppet gaar op, er mørke rullegardiner
nedrullede foran alle tre vinduer. — En enkelt sol
strime falder ind fra venstre — mellem gardinåbnin
gerne. — Ellers er scenen dyster.

FØRSTE SCENE

Fru Constance Ravn
(en ældre dame, statelig,, sortklædt, staar ved blomsterne i

baggrunden).

Gregers Kaas
(ind fra venstre. Han er en ældre, korrekt antrukken herre med
et meget alvorligt ansigt. Naar han taler til fruen, er hans stemme

dæmpet og ligesom ængsteligj

Goddag!

Fruen

Goddag Gregers Kaas!
(Kaas tar hendes haand. De blir et øieblik staaende og

se paa hinanden.)

Fruen

Min kjære, bedste ven!
(Kommer i det samme til at se bort paa maleriet. Slipper

hans haand. Farer lidt sammen. Stryger med haanden henover
ansigtet.)
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Kaas

Hvad var det?

Fruen

Det var han derborte, som gjorde mig

saa ræd. Han saa paa os.

Kaas

Aa, nei men Constance! Begynder nu
dette igjen, da !

Fruen
(bortover gulvet med langsomme skridt).

Ja. Jeg kan ikke gjøre for det. Jeg

kan aldrig vænne mig til det billedet.

Kaas

Men jeg synes nu ogsaa, at du har det

rigtig mørkt og uhyggeligt hermde. Kjære

— hvorfor ruller du alle gardinerne ned, nåar

solen skinner saa deiligt udenfor?

Fruen

Er det solskin?
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Men kjære — ved du ikke det engang?

Fruen

Nei. Og forresten — huf! Jeg synes

netop slige solskinsdage er de allerværste.

Det er, som alting stirrer. Tier stille og
holder aande. Bare stirrer.

Kaas

At du kan si sligt, Constance! Men

det er jo rimeligt, nåar du sidder hermde i

de skumle stuerne dag ud og dag ind. Kom

nu og bliv med ned i haven, du; — der er saa

vakkert. Æbletrærne staar ganske dyngende
hvide af blomster hele veien nedover. Kom

nu, kjære !

Fruen
(støtter hovedet i haanden).

Aa nei, jeg synes ligesom, jeg ikke har

noget med de hvide blomsterne at gjøre nu
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mere. — Og nåar jeg nuomstunder gaar

igjennem en skov, som springer ud, da synes
jeg bare, jeg maa graate. — iHenimod Kaas. Ser
paa ham, ryster langsomt paa hovedet.) Saa gamle vi
blir, du! Saa gamle aar for aar!

Kaas

Ja, vi gjør nok det — vi to — Con
stance

Fruen
(pludselig heftigt)

Og saa synes jeg, det er saa rent op
rørende, at alt det, du ved, at det skulde

kastes slig bort for os begge to til ingen

verdens nytte. Hvad? — Er ikke sligt op
rørende? (Kon pause. Roligere.) Og derfor er det

saa rent forunderligt at se hele livet rundt

om sig saan om vaaren. Se det mylre frem

og folde sig ud i slig glæde og slig rigdom

og slig harmoni. — (Stille.) Da er det, én

faar lyst til at lægge sig ned i mosen og

bare graate sig rent bort.
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Det er vist rigtig kleint med dig idag,
vennen min.

Fruen

Ja du! Det er kommet saa over mig

igjen altsammen. Jeg pleier altid at ha det

saan, nåar dagene begynder at længes udover.

Kaas

Ja, jeg har lagt mærke til det.

Fruen
(haardt).

Men nu maa det da ogsaa ha slut en

gang! — Vi kunde sandelig være straffede

haardt nok nu ! Baade du og jeg. Og faa
lov til at være i fred snart.

Kaas
(tager hendes haand og klapper den).

Saa, saa! Ikke tænke paa noget ondt

idag! Saa! laften kommer jo Caspar hjem,
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og saa blir det sommer, og saa skal nok alt

bli bare godt og deiligt for Constance igjen!
(Fruen støtter hovedet i haanden.) Ikke Sandt ?

Fruen
(som før. — Eftertænksomt og med myg stemme .

Børnene ja, — børnene ja — —

Kaas

Ja? — Saa skal vi ikke længere snakke
om det onde. — Skal vi vel?

Fruen
(mygt og stille)

Du Kaas? Jeg synes ofte, det er saa

besynderligt, at din datter og min søn skulde

komme til at holde af hinanden og faa det

saa godt sammen. Hvad? — Og at netop

det, som er gaaet istykker for os to, at netop
det skal bli saa deiligt for dem.

Kaas
(ser ret frem for sig; ganske sagte).

Ja. — Der er mange ting — saan, som

rent kan se ud som en styrelse.
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Fruen

Ja — du! Havde jeg ikke havt de

gutterne i al den tiden, da jeg gik her for

tvilet og saa ganske alene, — jeg havde ikke
holdt livet ud! Aldrig i verden!

Kaas
(bøiende af).

Forresten — er de ikke noksaa forskjel

lige, Caspar og Helge?

Fruen

Svært. Caspar — ved du jo — rent

ustyrlig af bare livsglæde. Og saa Helge,

som gaar for sig selv og grunder akkurat
som da han var liden.

Kaas

Var han slig dengang ogsaa?

Fruen

Ja, kjære — han var bare barnet, da

han begyndte at spekulere paa det, som han
nu har det saa travelt med at skrive om.
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Kaas

Om synden og straffen? Er det ikke saa?

Fruen

Noget sligt jo. — Men alligevel var de

brødrene rent uadskillelige. Sammen sent og
tidligt. Og det venskabet har fortsat —

tænk! De har korresponderet med hinanden
hele tiden.

Kaas

Saa det har de ogsaa?

Fruen

Ja. — Aa, hvor lykkelige de nu blir
over at se hinanden igjen!

Hm — men — der er jo saa mangt

og meget, som kan være anderledes nu end

dengang.

Kaas

(sidder og dreier lidt forlegent paa sin ring).
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Fruen

Kan du si sligt da, Kaas? Hvad ial
verden skulde det være? Kan du fortælle

mig det?

Kaas
(som før)

Aa - husk at Helge er blit en voksen
mand. Og Caspar er jo kommet til at holde
saa meget af en anden.

Fruen

Pyh — tror du ikke, gutterne kan være
lige gode venner for den sags skyld ?

Kaas
(sagte).

Naa ja; — jeg mente nu heller ikke
større med det.

Fruen

Ja, men hvorfor snakker du hele tiden
med slig trist stemme? Eller — tror du
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kanske Eva skulde skille dem? Er det det.
du mener?

>

Kaas

Haah — nei

Fruen

Kjære — jeg ser da ikke andet end at

alt gaar godt. Helge og Eva, de holder da

ogsaa rigtig meget af hinanden, tror jeg.

Du har vist ret. (Med et vist eftertryk.) De

holder vist ogsaa af hinanden, Helge og Eva,
ia. (Gaar langsomt bortimod vinduet tilr.)

Fruen

Men nåar saa er, skal du ikke snakke

slig, Kaas. Du ved jo saa godt, at dette

med børnene — Herregud! — det er det

eneste fredelige og deilige jeg har at tænke

paa. (Reiser sig og gaar henimod Kaas.) For jeg skal
2 — Den sidste dag.

Kaas

(reiser sig og knapper sin frak).
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si dig, at med mange af de andre tankerne
kan det stundom være saa underligt. Under

tiden er det, som de mister fodefæstet og

begynder at gaa i luften slig som det er i
drømme.

Kaas

Nu snakker du jo igjen som for en

stund siden. Hør, jeg tror rigtig, jeg vil

gaa indom doktoren idag og tale med ham

om dig.

Fruen

Doktoren? — Pyh — doktoren! (Griber
ham i armen.) Du ! Ved du ? Bedst SOm

jeg gaar hermde ganske som almindelig og

tænker paa Helge, som jeg har faaet hjem

igjen, og Caspar, som snart kommer, — saa!

— med engang ! — saa møder jeg disse

forferdelige øinene —

Kaas

Øinene ?
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Fruen

Ja. Og smilet! Dette haanlige, bebrei
dende smilet.

Kaas
i sagte).

Hvilke øine mener du? Er det — er

det — din mands?

Fruen
(utaalmodig).

Ja, ja, ja vel! — Og saa — du skulde
bare vide — saan i skumringen, nåar jeg

sidder her alene: da er det tit, som alting

herinde i stuen — stolene og altsammen —

begynder at se paa mig med dette bebrei
dende smilet hans.

Kaas
(med høi, almindelig stemme)

Men dette er da bare ren overspændt
hed, du.
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Fruen

Kanhænde. Men det er jo lige fælt for

det. Og nu i det sidste har der været noget

andet ogsaa. — Der er noget besynderligt

rundt om; det er som luften er bleven syg
her i huset.

Kaas

Luften — syg — siger du!

Fruen

Noget saant ufatteligt er det, ja. (Med

hænderne for ansigtet.) Noget Stort, ufatteligt, SOtTi
kommer.  — Huf, nei, nei!

Kaas

Men husk Constance, at om saa det

kom, dette store ufattelige, saa var vi to,
som stod sammen om at bære det.

Fruen
(skræmt).

Hvad mener du — ? Ved du da noget:— ?
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Kaas

Jeg mener bare, at vi altid maatte kunne

hjælpe hinanden. Vi, som har delt al sorg.
Staaet sammen om alle hemmeligheder.

Fruen

Aa nei du — ikke alle heller. For der

er noget, som sidder bortgjemt inderst inde i

den mørkeste hjertekrogen. Og det faar en

nok se at skjule. Det maa en nok bære
alene, du.

Kaas

Skjule, siger du! Har du da noget at
skjule for mig, min ven?

FVuen
(vender sig bort. Tier. Kort pause.)

Kaas

Kjære, kjære Constance! Du er saa

nervøs, saa nervøs. Men du kan jo heller

ikke bli andet end daarlig, nåar du sidder
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hermde for nedrullede gardiner dag ud og

dag ind. — Kom nu, du. Bliv med ud i
solskinnet, hører du!

(Tager hende under armen og fører hende ud mod høire.)

Fruen

Nei, kan du ikke lade mig blive her.
For det er ikke bedre derude. Alle de hvide

blomsterne. Og saa alt det græsselige sol

skinnet, du snakker om hele tiden, — huf,

jeg er ræd for det!
(Begge ud.)

ANDEN SCENE.

Døren tilvenstre rives op. Eva stikker hovedet ind og
ser sig om. Kommer hurtigt ind, nynnende, med hænderne
fulde af blomster. Hun er ung og høi, rank og fyldig. Klædt
i hvid morgenkjole med rig kniplingsbesætning. Svært, sort
håar, vaadt og blankt udslaaet nedover ryggen. Hun sætter
blomsterne i vasen paa flygelet.

Strax efter Helge, ung, brun, sommerklædt, solbrændt
— fra venstre.

Helge, Helge — aa, er det dig, er det dig!

Eva

(kaster blomsterne, imod ham).
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Helge
(med Eva i sine arme).

saa glad! Hvor det var deiligt!Er du

Eva

aa! forfærdeligt! Er ikke Ai glad?Ja

Helge

Jo

Eva

glad!Hvor

Helge
(smilende).

Hvor glad ?

Eva

Hvor glad! . Sig det strax!.Ja!

Helge
(smilende).

er saa glad som et stort, ungt træ!Jeg
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(fra ham).

Haa — aah ! Det var dumt. Tænk glad

som et træ ! (Ser sig om.) Huf, hvor her er

mørkt ! (Det følgende, idet hun løber rundt og ruller op alle

gardiner — baade i baggrunden og tilv. Udsigt over hvide frugt

trær, — sterkt solskin slaar ind.) Lad OS faa hele dagen

hermd — hele den stormende solen! Aa —

en skulde la hele himlen skinne paa sig slig

en dag.

— Isch  — alle disse klærne! Jeg skulde

ha lyst til at ta dem af allesammen og la

solen straale lige ind i hjertet paa mig!
(Pludselig hen til Helge.) Du?

Helge

Ja?

Eva

Nu forstaar jeg det

Helge

Hvilket?
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Eva

At du var glad som et træ!

Helge
(ser smilende paa hende).

Skjønner du det nu, da!

Eva
(henrykt).

Slig en saftig, rigtig saan — hensynsløs

ung eg! Med svær, rund krone, som solen

skinner paa! — Hvad? — Og rigtig sterke,
stenhaarde arme!

Helge
(smilende).

Arme ?

Eva

Sa jeg arme?

Helge

Ja — det gjorde du.
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(tæt hen til ham).

Træet mit! Er du et træ? (Han omfavner

hende. Hun hvisker.) Vil du knase mig med gre
nene dine, du?

Helge
(holder hende ud ifra sig).

Har du været i bad?

Eva

Ja. Aa — det var saa friskt ! Sjøen

sprøited grøn som glas over hodet paa mig.

Helge

Du straaler saa i øinene. Og saa det
vaade, sorte haaret — det ser jo ud som en

dyremanke! Og saa dufter du jo af det
salte hav.

Eva
(pludseligt hen ti! stolen ved vinduet).

Kom, lad os sætte os her.

Helge
(ser sig om).

Tør vi?
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Eva

Din mor og papa gik netop ned i haven.
Kom! — Saa maa du se mig ind i øinene

og holde mig om halsen. Og saa maa du

fortælle mig noget rigtig deiligt. —
(Han sætter sig i stolen. Hun paa knæ foran ham. Solen

falder over dem. De ser hinanden ind i øinene. s
Pause.

Helge

Jeg tror, du kunde suge livet ud af

mig med de øinene dine.

Eva
(læner hovedet tilbage i hans arm, smiler svagt op til ham).

Tror du? (Lukker øinene. Sagte'. Eortæi mig

nu noget. — Hvor gik du hen, da du gik
herfra mat?

Helge

Inat?

Eva
(hviskende).

Ja ja —

(hviskende).
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Helge
(begynder hviskende, men med stigende intensitet)

Husker du, at det alt var ganske lyst,

og at jeg sprang nedover markerne? —
Husker du, at du stod i vinduet og vinkede

til mig med haanden? — Det var, som jeg

endnu havde dig nær hos mig, og derfor

blev alt, hvad jeg saa og sansed, bare dig.

— Sjøen laa i solrendingen og glittred mel

lem træstammerne. Og saa blev det dig,

der smilte overalt. — Alt blev dig — bare
dig! -

Tilslut blev jeg rent gal ! Jeg bare

rasede nedover, slog mig tilblods gjennem krat

og grener, hujed og skreg! Indtil jeg kom

ned til stranden. — Da rev jeg klærne af

mig og styrted mig i den kolde sjøen, og saa

vendte jeg ansigtet mod himlen og lo!

Eva
(har reist sig op paa knærne, aandeløst fulgt hvert ord).

Jeg har aldrig seet noget saa deiligt som

dig! Du er som en ung, vild gud!
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Helge
(mere og mere i extase).

Og saa kom hele stormende skogen væl

tende nedover bratte berget i lysegrøn fos.

Og saa et sekund var det, som jeg syntes,

at altsammen! •— den unge solen, som stimed

der stolt og modig op i den svimlende blåa

himmelen, og havet, som laa i fest udover —

lyst og uden stans, og stupene og jøklerne og
tinderne, som jubled, jubled den ene høiere

end den anden — alt, alt! — at det var

mig altsammen! Mig!

Eva
(tier aandeløs).

Helge
(som før — men hviskende).

Men saa strøg de blanke smaasjøer saa

rart og kjælent henover hele mit legeme.

Da blev jeg stille med ét igjen og lukkede

øinene. For da var det, som du kys
sede mig.
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(tar ham om hovedet med begge hænder og ryster det).

Vil du nu gjøre mig gal igjen, brune
vildmand!

Helge
(kysser hende ømt paa panden).

Eva
(ser paa ham. Stille).

Aa  — tak fordi du gjorde det! Nu er

det, som din sjæl strømmer varm ind i bry
stet mit.

Kort pause.

Helge
(lægger sin arm om hendes hals. Siger sagte, monotont, smilende).

Er du den hvide pigen, som stod henne

ved vinduet i maaneskinnet igaaraftes?

Eva

Aa! (Skjuler smilende ansigtet ved hans skulder.)

Helge

Er du den pigen, som lo med de hvide

tænderne, da solen kom ind idagmorges?
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Eva
(som før).

Helge

Er du den pigen, som strakte armene

ud mod mig, da jeg løb nedover engen? —

Eva
!Der gaar pludselig et ryk igjennem hende. Hun reiser

sig op, — meget alvorlig, — og gjør to-tre nervøse skridt hen
over gulvet. Stanser — stryger hænderne tilbage over ansigtet.)

Helge

Hvorfor blir du saa rar med ét — ?

Eva

Aa — det var bare noget —

Helge

Var det noget ondt?

Eva

Ja.

Helge

Hvad tænkte du paa, Eva?
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Noget forfærdeligt.

Helge

Sig, hvad det var.

Eva

(tier.)

Helge

Kan du ikke si, hvad det var?

Eva

Jeg tænkte paa, om nu Caspar
indad døren.

pludselig
kom

i Helge farer sammen, vender sig bort. Eva
ned gardinerne i baggrunden). Kort pause.

ruller lang-somt

Eva
(sagte).

Du Helge!

Helge

(sagte).
Ja?



3 3

Eva

Ved du, at din mor og min far har

været glade i hinanden?

Helge

Hvad er det, du sigen! Mor — og
•din far!

Synes du, det vilde ha været saa stygt,

om din mor og min far havde holdt af
hinanden ?

Helge
(raadvild).

Jeg ved ikke jeg, Eva! Nei, aa nei!

du maa ikke se slig paa mig! (Ser sig om

værelset.) Aa — hvor aking med ét blev for

andret! — — Mor og din far — — !

Eva

Synes du, det vilde være saa rent, saa

rent übegribeligt ? Sig mig, Helge, holder
du mindre af din mor nu— efterat du har
faaet vide dette?

5 — Den sidste dag.

(med dæmpet, forferdet stemme).

Eva

(etpar skridt frem. Haardt)
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Helge

Aa — hvorfor spør du mig om saa

mange vanskelige ting? (Næsten angst.) Eva l

— nu ser du igjen saa fremmed paa mig.

Det var, som øinene dine med engang gled

langt bort fra mig.

Aa — Gud ! Jeg forstaar ingenting
mere nu!

Eva
(rolig).

Jeg havde bare lyst til at vide det. For

jeg ved med mig selv> hvordan det gik, da

jeg fik høre det om papa. Vi er kommet

mere og mere bort fra hinanden siden da.

(Blødt og stille.) Og saa kunde det jo hænde, at

jeg selv fik et lidet barn; — aa! hvor jeg;

vilde holde af det! Og kanske det kom til

at holde af mig — i begyndelsen ialfald. —

Derfor vilde jeg saa gjerne faa rede paa, om

det vilde foragte mig eller noget saant, hvis

det engang fik vide —* dette — — at jeg

har været glad i dig.
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Helge

Nei — kjære dig! — Men du ved jo,

hvad mor har været for mig! Helt fra jeg

var barn og lige til nu. — Aa — du skulde

set de brevene, jeg fik, mens jeg var i ud

landet — de søde, smaa brevene. Og der

for kan du jo forståa, — at jeg ingenting

har anet, — at alt kommer saa rent ufor

varende — alt det, du nu fortæller.

Eva
(har fulgt hvert ord med øinene. Lægger sig ned over flygelet

og jamrer smerteligt).

Helge
(fortvilet).

Nei — du maa ikke tro noget saant,.
Eva! Hører du — Eva da!

Eva
(reiser sig langsomt op, ser paa ham og siger blødt, men alvorligt).

For et barn du er, Helge ! (Fortsætter febrilsk.)

Forresten har du vist misforstaaet mig. Papa

og din mor var glade i hinanden, men der
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har aldrig været noget saant mellem dem som
raellem os — (utaaimodig.) Skjønner du?

Helge
(nikker.)

Eva
(hurtigt og febrilsk

Du ved, at din og min far altid havde

været gode venner. Men saa kom dette paa,

og saa reiste papa bort i flere aar. Men

saa — da din far laa paa sit yderste, kom

han tilbage, og saa blev der vist en slags

forsoning. Han tog nok en mængde løfter

af dem — din far — : at din mor aldrig

skulde gifte sig og noget saant. Og endda

papa og din mor var glade i hinanden frem

deles, saa lovede de det altsammen — begge
to. For det var jo det sidste, din far bad
•om. (Næsten truende.) Men de holdt sit løfte de

to, Helge! De holdt det hele livet de to, du!

Helge

(stille).

Gjorde de det!
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Eva
(som før).

Og ved du saa, hvad det har været for

et liv? Kan du gjøre dig nogen forestilling
om det?

Helge

Det maa ha været forfærdeligt !

Eva
(roligere).

Og alligevel ved du ingenting om det.
For du ved ikke, at din far endnu sidder

her hver dag som lyslevende og ser paa dem
og stiller sig imellem dem, hver gang de

mødes. Det ved ikke du, Helge. Hver gang

de bare saameget som tar hinanden i haan
den, saa føler de strax den døde mands blik

imellem sig. — Kan du tænke dig noget

saa skrækkeligt?

Helge

Men Eva — hvad er det, du mener!

Eva

Ser du det maleriet du?
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Helge

Ja — det er jo min far?

Eva

Jaha — det er din far, det. Og det

har hængt her hele tiden; — det var ogsaa

et af løfterne, han tog, at de aldrig skulde

flytte det.
Helge

Ja — men jeg forstaar egentlig ikke —

Eva

Naa — (Tar ham i armen.) Finder du ikke,

at der er noget rart ved det maleri?

Helge

Noget rart? — Nei; — hvad skulde
det være?

Eva

Det rare ved det maleri, det er, at en

aldrig i verden kan bli de øinene kvit, hvor

en saa gjør af sig. Se her — hvis en staar
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heroppe (mod baggrunden) ser du nu, at øinene

ligesom blir levende — at pupillerne vender

sig i øienhulerne og dreier sig langsomt
•efter en?

Helge
(hvisker forferdet).

Ja!

Eva

Og nåar vi saa gaar nedover igjen, skal

 du se. Se nu! Læg mærke til øinene nu

igjen! Ser du, at de snur sig og ser stivt

paa dig, om saa du gjemmer dig helt hermde

i krogen ? Hvad ? Og kan du saa skjønne,

at slige øine, som ser paa en hver eneste

<Jag, at de tilsidst kan bore sig ind i en selv,

saa de blir siddende derinde og stirre som

to lysende katteøine frem fra mørket af ens

•egen onde samvittighed ? Skjønner du, hvad

jeg mener, Helge?

Helge
(stille).

Ja. Det ved Gud, jeg skjønner!
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Og saa sommer og vinter! I dagslys og

tusmørke. Og saa de lange, mørke uveirs

aftener, nåar det er rigtig forrygende uveir.

Da maa jeg læse høit af Bibelen for papa

og din mor. De sidder der i sofaen, og jeg

sidder her. Og ofte, nåar jeg da ser op paa

ham, er det, som han er traadt ud af ram

men og staar gråa og stiv bag sofaen og

stirrer paa de to. — Og saa er her en

tuding af stormen og en rumsteren af rotter

henover øverstelofterne — og saa sukker det

og jamrer det ofte saa fælt henne i ovnen —

(grøsser) huh ! det er saa forfærdeligt altsammen i

Helge

Har det været saan hele tiden, Eva?

Eva

Nei — det er det alleryærste! Jeg har
næsten ikke lagt mærke til det hele før nu

— siden jeg er blit glad i dig. — Men nu
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plager de mig ogsaa, disse øinene, saa jeg
næsten ikke tør tale høit. — Altid er han

der; — huf — der staar koldt af ham, —

jeg har ham efter mig, hvor jeg gjør af mig
i hele huset.

Helge

Stakkars dig!

Eva
(ind til ham).

Aa — jeg vil bort! Jeg tør ikke være

her længere! Kan du ikke ta mig med dig,

Helge? Aa — tag mig med etsteds langt

bort, hvor der er rigtig megen deilig sol!

Helge
(ømt).

Ja, ja, ja!

Eva

Jeg tør ikke være længere! Hele den

sorte høsten, alle graaveirsdagene og aftenerne.

Og vinteren! (med graad i stemmen.) Og nåar jeg saa

tænker paa hele det lange livet, Helge — —
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Hvordan er det da — du — ?

Eva

Aa, da er det ligesom

TREDIE SCENE

Fruen og Kaas ind fra venstre.

Fruen

Godmorgen, barna mine. Godmorgen, Eva.
Coddag, gutten min. (Ser paa Helge.) Naa ?

Helge
Hvad ?

Fruen

Men Helge, — glemmer du ganske at
kysse din mor idag? —

Helge
(hen til hende).

Aa — kjære, kjære mor! (Kysser hende paa
panden.)

(Der høres stemmer; — de farer fra hinanden.)
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Fruen

Lad mig se paa dig! Du er saa bleg!
Hvorfor er du saa bleg?

Helge

Er jeg bleg, siger du ?

Kaas

Nei — tænk — det synes jeg da ikke,

man kan si, frue. Det forekommer mig, at

hr. Ravn ser ud ganske som sædvanlig.

Fruen

Vaaren er saa farlig. En maa ta sig

ivare — særlig de første dage, nåar solen

faar magt — Aa — jeg er ganske træt!

Helge

Kjære — er du træt, mor? Vil du

ikke gaa ind og hvile dig lidt? Det er vist
bedst, du.
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Fruen

Kanske det. Farvel saalænge, da. Glem

nu endelig ikke violoncellen, Kaas.. Husk, at

iaften skal vi to spille sammen. For en fest

det skal bli ! — Ja — tænk — imorgen har

vi Caspar her igjen — leende gjennem alle

stuerne. Blir ikke det morsomt, Helge?

Helge

Jo, mor!

Fruen
(til Eva).

Vil du hjælpe mig lidt, Eva ? (Eva tar hende
under armen. Fruen, smaaleende, idet de gaar ud tilhøire.)
Og du da, mor! Jo, jeg tænker nok, du

er glad, at du faar manden din hjem igjen nu!

FJERDE SCENE

(Kaas og Helge bliver et øieblik staaende og se paa hin
anden. Helge undviger hans blik og gaar hen til vinduet tilv.)

Kaas

De holder vist meget af Deres mor,,
hr. Ravn.

(Begge ud.)



45

Ja. Jeg holder meget af min mor.

Kaas
(lidt søgende).

Sig mig — kan De mindes Deres far?

Helge

Nei — kun ganske svagt. Jeg gik jo

stadig paa skole inde i byen. Egentlig kan

jeg ikke sige, jeg har været hjemme, før
efter hans død.

Kaas

Men da blev De her hele tiden; — for

det var jo saa, at Deres mor altid vilde ha

begge sine sønner om sig i den tid ?

Helge

Ja. Fra jeg var en tolv-tretten aar, og

til jeg blev student, var min mor og jeg

sammen sent og tidligt.

Helge

(halvt fenet til karmen — i solskinnet).



46

(fixerende).

Og saa Deres bror Caspar?

Helge

Ja. Han ogsaa.

Kaas
(som før).

For De og Deres bror holdt

svært meget af hinanden?
JO ogsaa

saa

Helge
(møder Kaas's blik).

Ja.

Kaas
(som før).

Var saa gode venner — saan —, havde>
fælles interesser, — var saa elskværdige mod

hinanden, som brødre egentlig sjelden pleier
at være?

Helge
(som før).

(Kort pause)

Ja — det var vi, hr. Kaas.
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Kaas
(fremdeles fixerende, men med ligegyldig stemme).

Det maa vel blive noksaa besynderligt
for Dem at træffe Deres bror igjen nu?

Helge

Tja  — hvad mener De egentlig med det?

Kaas
(som før).

Naa — ikke andet end at der jo kan

hænde noksaa meget — saan — paa slige

sex aar. For det er jo sex aar, De nu har
været i udlandet?

Helge

Ja — lad mig se — jo det er vist
sex aar.

Kaas
(som før).

Interesserne blir jo efterhaanden saa for

skjellige, — man stifter nye bekjendtskaber;
— ja se nu Caspar, han har jo faaet en
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hustru, der vistnok er alt i verden for ham.

(Med alvor.) Jeg har sjelden seet et saa smukt

forhold, som der har været mellem dem i de

tre aarene, de nu har været gifte.

Helge
(tier).

Kaas
(efter et kort ophold).

Agter De maaske nu at opholde Dem
herhjemme en tid?

Helge

Jeg ved ikke. Jeg ved overhovedet
ingenting om fremtiden.

Kaas

Virkelig! Men De agter da at fuldføre

Deres paabegyndte arbeide? Om synden og
straffen? Ikke sandt?

Helge

Jeg ved ikke.
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Kaas

Saa. Hm. — Men hvis De synes, De

kan, vilde jeg gjerne bede Dem om at blive

hjemme hos Deres mor nu, hr. Ravn. (Betonet.)

Vil sige, hvis De synes, De kan da.

Helge
(pludselig skarpt).

Tør jeg spør, hr. ritmester, — hvad

mener De egentlig med dette: «hvis De kanh

Kaas

Jeg bare mente, hvis De ikke havde —

nogen slags forpligtelser, som gjorde De
fandt, at burde reise. Hvis dette ikke for

holder sig saa, vil ingen glæde sig mere her

over end netop jeg — det kan jeg forsikre
Dem Om, hr. Ravn. (Et par skridt mod Helge. Med

varme.) For jeg skal sige Dem, Deres mor

trænger Dem. Deres mor er ikke rigtig rask
nuomstunder.

Helge

Hvad er det, De siger? Er mor syg?
Hvad er det, som feiler hende?

4 — Den sidste dag.
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Med Guds hjælp er det intet farligt

en sterk nervøsitet eller noget lignende. (Varmt.)

Men De og Deres bror bør være om hende

netop nu, — tro De mig! — Aldrig har hun

saa meget trængt til kjærlighed og omhu og

fred i sindet som nu. — Og saa er jo I to
de nærmeste !

(Kort pause).

Helge
(staar med bøiet hoved i dyb eftertanke. Ser pludselig op paa-

Kaas, gaar bort til ham, rækker ham haanden).

Jeg tror næsten, jeg forstaar, hvad De
mener. Tak for alt, hvad De har — —
tak for alt Deres venskab, hr. Kaas!

Kaas
(lidt forlegen).

Aa kjære (trækker sig lidt tilbage.) Ja — det

var altsaa ikke andet, jeg ønskede at tale med

Dem om. (Ser paa sit ur.) Naa — jeg ser, det

er paa tide at gaa hjem. — Og saa vil De

have mig undskyldt? — Farvel saalængeT
hr. Ravn. (Vil gaa.)
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Helge

Vent lidt, hr. Kaas. De vil vist tillade

mig at følge Dem ned?

Kaas

Tak! De er virkelig altfor opmærksom.
(Begge ud tilvenstre).

FEMTE SCENE

(Eva indad døren i forgrunden tilh. Ser sig langsomt onv
i værelset. Gaar med bøiet hoved hen til flygelet. Stanser et
øieblik. Sætter sig pludselig ned og begynder at spille. Sol
skinnet falder over hende.

Helge ind samme vei. Gaar lydløst nogle skridt frem..
Bliver staaende og se paa hende).

Eva
(holder et øieblik op at spille. Siger monotont og uden

at vende sig).

Jeg føler, at du staar og ser paa mig.
(Spiller videre.)

Helge
(gaar hen bag hende, fener sig over hende, kysser hende).

Eva
(lader hænderne synke paa tangenterne).

Aa — at du kom — endelig
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Helge
(sagte).

Naar jeg kysser dig, skjælver du jo over

hele legemet! — — Har du været svært
bedrøvet i formiddag, stakkars dig!

Eva
(reiser sig).

Ja. — Jeg har været svært bedrøvet i

formiddag, du.

Helge

Tænk — imorgen

Eva

Nei, nei, nei! Vi vil ikke tænke paa
imorgen! Vil vi vel, du!

Helge

Nei — lad os ikke det! Vi maa bare

være sammen hele, hele tiden. — Aa du var

saalænge borte. Hvor var du henne? —Du

maa aldrig bli borte fra mig saa længe mere!

(sagte, alvorligt).
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Eva
(i andre tanker).

Jeg skulde jo hjælpe din mor. Og saai

siden var jeg inde og stelled lidt i soveværelset..
(Helge gjør en liden bevægelse. Eva ser det, vender, sig og;
gaar bortover med hænderne for ansigtet).

(Pause) .

Helge
(hen til hende — ømt).

Hvad er det, du!

Eva
(vender sig, smilende).

Jeg bare graater lidt.

Helge
(kysser hende paa øinene. Sørgmodigt}._

Du, min ven!

Eva

Kysser du mig paa øinene?

Helge

Du, min ven!
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(tar nogle konvaller fra sin kjole og stryger med dem om hans
tindinger).

Vær ikke bedrøvet, du. Alt det stygge,

du tænker paa, visker jeg bort med konvaller.
Saa! Er det vel ondt nu mere?

Helge

(ler lidt).

Eva

Ler du af mig? — Ler du af mig!

(Slaar armene om hans hals — lidenskabeligt.) Jeg elsker

dig! (De ser paa hinanden, bliver alvorlige.) Nu er igjen

øinene dine bedrøvede. (Angst.) Snak! Hvorfor

snakker du ikke? — Snak til mig, hører du. —

Aa, jeg er Saa ulykkelig! (Kaster sig hulkende paa
chaiselonguen.)

Helge
(knæler ned og lægger sit hoved ved siden af hendes).

Du maa ikke graate, for da graater jeg

OgSaa. (Farer op.) Pas dig!

(Eva farer op med hænderne pressede mod brystet.
Begge ser mod baggrunden. Lytter. Pause. Eva sætter sig).
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Eva

Der var ingen. Aa, jeg tror, jeg dør

af angst! Tænk, hvis nogen var kommet!

:Se paa dørene! Se, hvor truende de ser ud.

Stakkars os to smaa børn. Allesammen
vil de os ondt! Allesammen i verden!

Eva
(stryger ham over kindet).

Helge

Nu smiler du jo igjen?

Eva

Ja, men du smiler jo ogsaa. (Ler.)

Helge

Gjør jeg det? Ja. Naar du smiler, da

smiler jeg ogsaa, og jeg ved ikke selv hvor

for, og nåar du graater, saa graater jeg ogsaa.

(halvhøit, forskræmt).

Helge

(sætter sig hos hende. Tar hendes haand).

Ja ja ja! (De ser hinanden ind i øinene. Eva
smiler).
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Akkurat det samme som jeg?

Helge

Ja. — Og om natten, nåar jeg ligger

vaagen, da maa jeg ofte staa op af bare

glæde, fordi jeg føler, at du tænker paa mig,

og da straaler det lille, rare smilet dit, saa

der blir ganske lyst inde i min hjerne. —

Men saa er det ogsaa ofte, jeg ikke ved,

hvor jeg skal gjøre af mig, fordi jeg føler,,
at du nu er bedrøvet.

Eva
(sagte).

Hvor vakkert du taler, og hvor du er
snil mod mig!

Helge
'stryger hende nedover armen).

Eva

Du? Naar du nu snart har glemt mig

og er langt borte, saa skal du bare huske
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paa, at der er ingen, som har holdt af dig:

slig som jeg.
Helge

Hvor svært du mistror mig, du!

Eva

Ja, ja, ja! Aa —du er jo saa ung

og saa vakker! — Snart, snart hører du.

Jeg ved det. — Snart!

Helge
(tar hendes hænder).

Nu ser jeg dig dybt ind i øinene

rigtig dybt ind! Helt derind, hvor sjælen

sidder. Og tror du da, jeg kan lyve for
dig? — Du?

Og saa siger jeg til dig, min eneste ven,
at af alt i den vide verden er bare du til

for mig. — Alt sov i mig, før du kom og

slog dørene op til mange deilige sale i mig
selv — —

— Aa — hvor alle ord er taabe-

lige! — Nei — du, Eva — nåar du ser
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paa mig saan som nu, da kommer der væl

tende — varmt og kvælende — en hel strøm

af øm deilighed op i mig. — Men nåar du

vender dig bort, aa! da synes jeg, hele ver
den visner!  —

Ved du, Eva, at jeg aldrig har vovet at

sige til nogen anden kvinde «jeg elsker dig»

— aldrig, hører du! (Knæier.) Og nu siger jeg

— jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker
dig — nei, aa Gud! — dit søde smil, dine

kjære, kjære øine, dine smaa fingre — (kysser
dem — rent ude af sig selv.)

Eva
(har hørt smilende paa ham)

Jeg kan ikke bli bedrøvet over dette!
(Læner sig frem og kysser ham paa haaret. Springer pludselig
op og løber hen til vinduet tilv. Strækker de nøgne arme ud
af morgenkjolens løse ærmer op i solskinnet.)

Aa! hvor det er varmt! Aa, hvor jeg
er glad i hvide blomster!

Helge
{endnu knælende. Ser paa hende. Hænderne foldede og strakte

henover chaiselonguen).

Se, — solen omfavner dig!
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Eva
(ler i henrykkelse)

Aa — sol, sol, deilige, deilige! (Piudseiig
itille, vendt mod Helge.) Du ! -—

Helge

Ja?
Eva

(stille).

Jeg kunde ha lyst til at stikke øinene

ud paa dig! Hører du! Jeg kunde ha lyst

til at kysse blodet ud af munden din, jeg

kunde ha lyst til at brække fingrene dine

JStykker. (Med hænderne for ansigtet.) Aa Gud, —

jeg tror, jeg blir gal af glæde!

Helge
(reiser sig hurtigt).

Der kommer nogen!

Eva
(til vinduet, leende).

Nei, se paa den rare skyen! Den ser
ud som en hane! En hane med trekantet

hat paa! Hahaha!
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SJETTE SCENE

Kaas
(ind fra venstre).

Hvad er det, I har det saa morsomt

med, da?
Eva

Aa det er slig en komisk sky. Kom,

papa, skal du se. Kan du se, den ligner
en hane? •

Kaas
(fixerende Helge og Eva).

Naa. Ja.

Undskyld, hr. Ravn, jeg tør ikke bede

Dem være saa venlig at gaa ind til Deres

fru mor og spørge, om jeg kan faa lov at

tale med hende et øieblik. Det var noget,
som hastede.

Helge

Ja — jeg skal strax gaa. (Ud tiih.)

Eva
(følger hemmelig Helge med øinene. Idet han gaar ud, vexles

et hurtigt blik mellem dem).
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Kaas
<har atter betragtet dem. Henimod Eva. Stirrer hende skarpt

i øinene. Eva ser paa ham igjen).

(Pause).

Du elsker ham.

Eva

(tier).

Kaas

Du elsker ham.

Eva
(gaar tæt ind til ham. Ser ham ind i øinene og siger lavt, men

lidenskabeligt).

Ja, det ved Gud i himmelen, jeg gjør!
(Ud tilvenstre. Kaas blir staaende og se efter hende. Da hun
er borte, vender han blikket mod maleriet, medens

tæppet falder).

Kaas

(rolig).



2den akt.

Som i første akt. Men nu er alle gardiner
oprullede. - Indad de høie vinduer luer en dyster
rød, truende aftenhimmel. Værelset i tusmørke

FØRSTE SCENE

Idet tæppet gaar op, staar Fruen lænet mod vinduet tilh
.baggrunden. Gaar langsomt etpar skridt fremover med hæn
derne overkors over bryste,. Blir staaende og se paa maleriet— Det banker.

Fruen
(svarer ikke, staar i samme stilling)

Fruen
(tier).

Kaas

(indad døren i baggrunden tilh.).
Faar jeg lov?
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Kaas
(ind. Stanser et øieblik og betragter hende. Frem. Strengt).

Hvorfor staar du nu igjen og stirrer

paa ham?
Fruen

(exalteret).

Jeg vil ta ham ned og skjære smilet ud

og brænde ham op.

Kaas

Det vil du aldrig gjøre, Constance!

Fruen
(vender sig mod Kaas).

Tror du ikke, jeg tør! Tror du ikke,

jeg vilde le, nåar jeg saa ham brænde? —

Aa jo, jo, jo du — det kan du lide paa!

— Skoggerle !
Kaas

Hvorfor er du saa underlig iaften? Du
taler saa høit.

Fruen

Ja, jeg vil tale høit. Jeg vil skrige! Aa,

nu har vi jo gaaet i alle disse aarene og
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hvisket og skottet rædde derbort. Han har

pint os tildøde i alle disse aarene  — han der!

Kaas
(sagte).

At du kan ville tale om alt det, nu!

Fruen
<ryster langsomt paa hovedet, stryger sig over øinene — ynkende).

Aa ! (Ser langt paa Kaas, hænderne falder matte ned.)

Kaas

Nu er det vist svært daarligt med dig.
Tror du ikke, det er bedst vi sender bud
efter doktoren?

Fruen
(mat).

Doktoren — ? Hvad skal doktoren her?

Kaas

Det kunde jo hænde, han havde noget,
som kunde hjælpe.
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Fruen
(exalteret).

Hahaha! — Han med sine smaa draabe

flasker ! (Bortover gulvet etpar skridt tilv. Sagte.) Aa nei,

du! — Der er nok ingen hjælp i det nu

længer.
Kaas

Du skal ikke være saa vis paa det endda.

Fruen
(mat).

Der er ingenting, som kan hjælpe mig.

— Naar det først kommer, da er der ingen

ting mere, som hjælper.

Kaas

Ja men — husk da paa mangen gang

før, du er kommen dig. Husk paa det,
vennen min.

Fruen

Du skulde ladet være at vise mig den

store, lyse himmelen derude, du! Ser du,
5 — Den sidste dag.

(dumpt — næsten truende).
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hvordan den ser ud nu? Hvad? Ser du,

den er rød som blod? — Føler du ikke,
hvordan alt med et er blit dødsens stilt som

paa dommens dag? Hvad?

Kaas
(skræmt og sagte).

Dommens dag?

Fruen
(nikker paa hovedet).

Ja. — Dommens dag.

Kaas
(tager sig sammen, gaar hen til hende og siger med høi,

alvorlig stemme).

Nei — nu maa du ikke snakke saa

stygt igjen, Constance. Husk nu paa, at nu
kommer snart Caspar — og alt dét.

Fruen

Aa — hvad nytter det vel ! (ind mod ham,

heftigt og indtrængende.) Forstaar du da slet ikke,

Kaas, at det er de usynlige, som er her i
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huset iaften ? — Hys — hører du da ikke,
hvordan de kommer fra alle kanter! Hører
du ikke?

Kaas
(med hverdagslig stemme).

Nei, nu forstaar jeg dig sandelig ikke

igjen. De usynlige — hvad er nu det for
noget da? «

Fruen

Jeg ved, at der ikke blir blund at faa

i hele nat bare for deres skyld. Hele tiden

kommer de til at luske paa strømpelæsten op

og ned i værelset.

Kaas
(som før).

At du nu kan bry dig om sligt! Det

er naturligvis disse tykke rotterne, bare, som
render over gulvene, kan du da skjønne.

Fruen
(overhørende hans replik).

Just nåar jeg har slukket lyset. — Saa

hører jeg, at det begynder at reise paa sig
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helt oppe paa øversteloft. Kommer saa ned

over loftstrappen, knirkende og knækkende,

trin for trin. Stanser lidt foran døren og

lurer. Tar i laasen saa sagte, saa sagte og

smyger sig ind. Og saa tusler de og tasser

de bortover tæpperne og kniser og hvisker

rundt om i krogene. Og stundom lægger de

sig helt nedover mig og aander paa mig, saa

det brænder henover panden.

Kaas
(griber hende i armen — angst).

Constance!

Fruen
(hviskende. Vendt mod indgangen tilh.).

Hys — hys — hører du ikke noget?

Derinde er de alt. Der er ganske tykt op

af dem derinde! — Hører du ikke, de stry
ger henover væggen — ? — Se, nu skal
du se — — !

(Helge kommer stille ind gjennem portieren tilh.).
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ANDEN SCENE

Kaas
(skræmt).

Hvem er det?

Helge

Kjære — det er jo mig — Helge velt

(Frem etpar skridt.) Skræmte jeg dere ?

Fruen
(endnu med den exalterede stemme).

Kom herhen!

Helge
(hen til hende).

Men mor — hvad er det? Du ser saa

underlig ud !

Fruen
(som før. Tar ham i haanden, ser paa ham).

Siger du ogsaa det! Nei, du maa ikke

slippe! — Saa! — Hold mig rigtig godt og
fast i haanden — Aa haardere! (Stilnende af i

betoningen.) Saa-h, ja — !
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Helge

Mor, du skjælver jo Nei, men hvad
gaar der af dig?

Fruen
(stryger haanden over øinene — mumler).

Ingen ting du — ingen verdens ting.

Kaas

Ja — saa kan jeg kanske gaa da,
eg

Fruen

(pludselig ivrig).

Nei, nei Kaas! (Ser paa dem begge to. Stille)

Det er noget jeg maa tale om med Jer begge

Kaas

Med os begge?

Fruen

Ja. Det er Dem, som har gjort mig

saa bange idag, Kaas. Saa forunderlig, som
Helge siger — Det var det, De sagde i for
middag —



71

Kaas

Det i formiddag — ? Men kjære
det var da ikke saa ment!

Fruen

Saa skulde De heller ladet være at

det. For nu (farer med haanden over øinene).

sige

Helge
(urolig).

Men hvad i alverden er det da

noget, du vil tale med mig om, mor?

for

Fruen
(ser paa ham)

Ja — kanske Du syntes jo,

var saa forunderlig, sagde du.

jeg

Helge
(mere og mere urolig).

Hvem er det om da?

Fruen

Det er egentlig om Eva.
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Helge
(som før).

Om Eva?

(som før).

Nei, men hvad er det, du mener?

Fruen

Du — hvordan liker du Eva?

Helge
(som før).

Hvordan jeg liker Eva — ?

Fruen

Ja. Har du vel noget mod hende?

Helge
(befriet — men uvis).

Nei, men kjære dig — hvad skulde jeg
ha imod Eva ?

Fruen

Ja — og Caspar ogsaa. Det angaar
egentlig alle tre.

Helge
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Fruen

Nei — det troede jeg ogsaa. — Alle

mennesker holder af hende. De maa smile,

bare hun ser paa dem. Ikke sandt?

Helge
(leende).

Ja — naturligvis. Men hvorfor troede

du egentlig det?
Fruen

Aa — jeg ved ikke, du. Det var bare

noget, Kaas og jeg stod og snakked om i

formiddag. Caspar og du har jo altid været

saa gode venner, ser du, og saa kunde jeg

ikke vide, om du kanske vilde føle det, som

Eva var kommen lidt imellem ligesom.

Helge

Men mor! Hvordan kan du nu finde

paa noget saa rart?

Fruen
(næsten triumferende).

Nu Kaas — der kan De se! Hvad

siger De til dette?
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Til dette, frue — til dette kan jeg jo

ingenting sige.
Fruen

Gudskelov da ! Saa skal da alting ende

lig engang bli godt.

Helge
(omfavner hende).

Kjære, velsignede mor!

Fruen
(klapper ham ømt).

Min egen gut ! — Aa ja, det var nu

godt vi fik snakket om dette alligevel. For

du maa ikke vente dig Caspar anderledes,

ser du. Aa, han gaar saa rent, saa rent op

i Eva. Hun er alting for ham. Jeg har ofte

tænkt mig, •— hvis der engang skulde til

stode Eva noget, —uf nei ! det stod Caspar

aldrig over!
Kaas

Undskyld frue. Jeg maa nok gaa ud i

salen en liden stund. Jeg havde lovet at

hjælpe folkene med de store lysekronerne.
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Fruen

Ja, men' det vil da sandelig jeg være

med paa, kan De skjønne. De har vel givet

ordre til at tænde alt hvad der findes af lys

baade i salen og i hele huset

Kaas
Ja

Fruen

— saa Caspar kan se det lyse langveis
fra. — Ja, for en fest det skal bli her i

huset iaften ! En ren glædesfest, Kaas. Farvel
Saalænge da, Helge. (Begge ud tilvenstre).

TREDIE SCENE

Helge
(blir staaende et øieblik i eftertanke. Lister sig saa hen til
døren tilh. i baggrunden og raaber ud med hviskende stemme).

Eva! — Eva!

Eva
(indenfra, hviskende).

Ja — ? Er det dig? (Ind. Nervøs. Klædt

stramtsiddende, dæmpetrød kjole). Det Var godt, jeg

traf dig. Jeg har ledt saa efter dig.
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Helge

Hvad er det, hvad er det!

Eva
De ved alt.

Helge

Hvad siger du!

Eva

De ved altsammen.

Helge
Hvem f

Eva

Papa. Han har seet det. Og saa

imiddags, da du gik, spurgte han, om jeg
elskede dig.

Helge

Hvad svarede du?

Eva

Ja! svarede jeg. Ja, det ved Gud!
svarede jeg.
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Helge

Sagde du det, Eva. Men din far,

hvordan tog han det?

Eva

Han bare saa paa mig. Og saa gik jeg.

(ind tii helge.) Og nu har jeg gaaet og ledt

efter dig siden. For nu kan jeg ikke holde

dette ud længer. (Fortvilet.) Aa — han maa,
han maa ikke komme iaften!

Helge
(hen for sig, tonløst).

Nei, nu ved jeg ingenting mere!

Eva
(pludselig fra ham med skinnende, harmfulde øine. Haanligt

og høit).

Nei. — Haha! — Du ved ingenting

Og tør ingenting og vil ingenting og kan

ingenting. — Haha! —

Helge

Men — Eva!
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(harmfuldt, haardt, fortvilet).

Ja, ja, ja! Eva ja! — Jeg ved bare

dette, jeg. — (Overgivet) Aa — ! ogsaa kan det

jo være det samme! (haardt) Nei, gaa — bare

gaa! Rigtig langt bort, saa jeg aldrig mere

faar se dig for mine øine.

Helge
(blidt).

At du kan sige saa meget ondt!

Eva
(haanligt).

Ja; — du ved jo ingenting mere! (ind mod
ham. Ser ham ind i øinene. Dæmpet, lidenskabeligt). Mand!

— Hvorfor sidder du her og venter — med
hænderne i skjødet?

Helge

Fordi jeg ikke kan røre dem, Eva.

Fordi der staar saa mange menneskers lykke
imellem os.

Eva

Aa — ord, ord, ord! Du skulde bare

vide, hvor jeg er træt af alle disse ordene!
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— Vi snakker jo saameget, at vi tilslut selv
tror, der maa ske et mirakel, at himlen skal

aabnes og Vorherre komme i skyerne. —

Haha! — Men jeg ved det før alt, alt

sammen! Hører du! Mand! Jeg er kjed
af alle disse ordene!

Helge
(betaget, sagte).

Hvad mener du nu, Eva?

Hvorfor tar du ikke det, som dit er, du

som er sterk og straalende? Hvorfor tar du

mig ikke med vold, om du saa skulde dræbe

alle dem, som staar iveien for os, om saa

du skulde faa blod paa hænderne?

Helge

Naar du er saan som nu, da kunde jeg

— da kunde jeg — —

Eva

(med hed, dirrende stemme).

(mere og mere betaget)
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Ja — hvorfor skulde ikke du gjøre det?

Hahaha — og alligevel le af dem allesammen?

Du, som er en ung, vild gud!

Helge
(som før).

Tør du sige sligt? Tør du, Eva! Slig
en — slig en forferdelig stor synd? Tør du!

Eva

Naar jeg var sammen med dig, turde

jeg brænde i helvede.

Helge
(stødvis og i feber).

Du tar veiret fra mig, menneske! Det

var netop dette, som jeg var saa ræd for.

Som maatte stænges inde. Som aldrig maatte

komme frem i dagens lys. Og saa — med

et eneste ord — saa sprænger du alt istykker.

Og nu staar det der, — tar magten fra mig,
Saa jeg glemmer alt. (Med hænderne for ansigtet i for

ferdelse.) Gud — hvad har du sagt! Ved du
det! (Ser paa hende — sagte og skræmt.) Caspar!
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Eva
(høit og haanligt).

Ja — Caspar, Caspar! Jeg siger det
høit: Caspar! — Det er jo bare en fremmed
lyd, som ikke gjør mig bange. Det var en
mand, jeg blev ført hen til, da jeg ingenting
vidste om mig selv. — Men nu er jeg vaag
net op, og nu ser jeg for første gang i mit
liv. — Og bare dig er det, jeg ser nu. Bare
dig ser jeg i solen øverst oppe paa forklarel
sens bjerg!

Helge

Aa aah Gud, Gud (omfavner hende i
viid extase.) Jo, Eva, jeg tør! Jeg tør det nu!
Jeg tør gjøre den umaadelig store synd og
alligevel le — haha! le mod hele himmelen!

Nu ser jeg dig igjen, min elskede, slig
som jeg vil. Ung og stolt og sterkere end
alle mennesker. Nu vilde jeg gjerne faa lov
at dø.

6 — Den sidste dag.

(svimlende).

Eva

(stille, med lukkede øine).
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Helge
(dæmpet).

Hvorfor siger du det nu ?.

Eva
(som før).

Fordi dette maa være det deiligste i
verden. Jeg tror aldrig, det kan blive saa
deiligt mere som det er nu.

Helge

Aa nei, nei. Ikke dø! Leve, leve, leve!
Glemme altsammen og leve! Aa-h Gud!

(Lidt elter, mere dæmpet). Og hvis vi ikke fenger
kan glemme —da —"— holde op at leve

— men sammen. — For nu tror jeg ikke,
det vilde falde saa svært for os to.

Eva
(som før).

Nei, — nei — nei.
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FJERDE SCENE

Kaas
(kommer stille ind fra baggrunden tilr. under næstsidste replik.

Blir et øieblik staaende og se paa dem. — Frem. Høit).

Hør, — skulde vi ikke nu snart lade
være med det der. (Helge og Eva farer fra hinanden.

Roligere.) Dørene staar aabne. Der kan komme

andre end jeg. (Kon pause, tu eva.) Det er paa

tide, du klær dig om. Gjæsterne kommer

snart. Og din mand kan være her hvert
øieblik.

Eva

Jeg gaar ikke, før jeg selv vil.

Kaas
(rolig).

Nuja. Du faar saa gjøre. Men der er

forresten noget, jeg gjerne skulde tale om

med din svoger alene.

Eva

Kanhænde jeg ogsaa kan ha et ord at
si med.
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Jaja. Kanhænde det, ja. (Tii helge, skarpt.)

De forstaar naturligvis, at De nu øieblikkelig
maa reise bort?

Helge
(fenet mod flygelet med den ene arm. Ser paa Kaas, sløvt

og ligesom borte fra det hele. Stille.)

Reise bort?

Kaas

Ja! — Jeg behøver da vel ikke at staa
her og forklare Dem hvorfor f

Helge
(tier. Bøier langsomt hovedet).

Kaas

Det bare forundrer mig, at De ikke selv

for længe siden har indseet det. — De med

alle Deres theorier om synd og straf — —

Helge

Theorier? — Ja  — ! De kan være bra

nok om hverdagen. — Hvis det bare ikke

var dette gaadefulde og forferdelige. Det,

(stille og übevægelig som før).
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som ligger bortenfor alle theorierne. —• For
slaar først det ned over et menneske, da er

det som at føres langt udover havet. —

Ikke øine kyst tilslut. — Ikke paa nogen

kant. — Over sig hele den straalende himme

len. — Og under sig — dybet.

Kaas

Vel. Kanhænde theorierne ikke duer

stort. (Ophidset.) Men ialverden, ser De da

ikke, hvad De holder paa at gjøre, menneske?

At De vælter skjændsel over Deres navn,

at De ødelægger Deres hjem, at De dræber

lykken for Deres egen bror? Ser De da slet

ingen verdens ting?

Helge
(stille som før).

Nei. Jeg ser ingenting. Forstaar ingen

ting. Jeg har glemt alle mennesker.

Kaas
(som før).

Naa! Alle andres lykke vil De altsaa
offre Vel! Men betænk Dem! Betænk om
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De tør bli en æreløs mand, som hele verden

vender ryggen. Om De tør offre freden inde

i tankerne. Trygheden! Betænk Dem!

Helge
(som før).

Ja. Den ogsaa. Alt.

Kaas
(som før).

De er gal! Men De skal bort! Øie
blikkelig! Forstaar De?

Helge
(et skridt frem imod Kaas. Ganske rolig).

Jeg ved ikke; — men jeg tror, De

mener mig det godt. — Hvis De bare for

stod det, saa. — Forstod, hvad det vil si at

ha gaaet alle de unge, farlige aarene og vogtet

paa sig selv. Gaaet alle hverdagene og sparet

alt sammen og lagt alt det bedste i sig selv
tilside. Bare ventet. Haabet. Trod.

Kaas

Trod ?
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Helge

Ja. Trod paa den store søndagen. Den,
som skulde komme efter alle de stakkars hver

dagene. Da en skulde faa lov at ta frem alt

dette, en havde gaaet og gjemt paa. — Den

store søndagen! Hvid og stille skulde den

være. — Alt skulde stanse og svimle. Og
en selv skulde ikke kunne tale, ikke tænke

engang. Bare folde sine hænder og hviske :

Min brud, min brud! Velsignet være du!

Eva
(følger ham med øinene — aandende ud).

Ja-h!
Helge

Nu var den kommen. Virkelig! — En

eneste gang i dette eneste livet. Men saa

staar der pludselig en fremmed mand imellem

og siger: Væk med dig! Gaa din vei!

Kom aldrig igjen!

— Hvis De bare forstod, hvad det vil si !

Kaas

Jeg forstaar bare, at her ikke er anden
udvei.
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Helge

Men hvad vil De saa, at jeg skal gjøre

af mig? Hvad i Guds navn skal jeg bruge
dette livet mit til?

Kaas

Aa — det er vel neppe saa farligt, som
De tror.

Helge
(ryster paa hodet).

Farligt? Aa jo. — Jo, det er nok far

ligt, De. — Men det kan jeg jo ikke forklare.

Forresten har slige ting før været farlige i vor

familie. Mindes De ikke det, Gregers Kaas?

Kaas

Naaja — det kan vel være. Men saa

faar De se at finde paa noget andet, som

kan fylde livet for Dem.  — Gjør noget, bliv
til noget! De er jo en flink, ung Mand.

Helge

Haha! Flink, ung mand! (SerpaaKAAs,

stille og aivoriigt.) Ved De den ting i verden,

(ler sørgmodigt).
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den interesse — det arbeide, som ikke vilde

forekomme mig — — bare rent übegribelig

ligegyldigt? — Jeg ved ikke.

Kaas

Ja, da skjønner jeg ikke bedre, end at
De faar se til at klare Dem, som De bedst

synes og kan.
Helge

Og alt dette her, — skal det bare dø,
det da? Bare dø, dø hele tiden?

Kaas

Faar saa gjøre. Der gaar mangt og

meget med for nogen hver saan i løbet af
et liv, kan De tro, hr. Ravn.

Helge
(pludselig betagen af raseri).

Nei, nei! Det faar ikke lov til at dø!

Der skal ikke komme en fremmed mand og

ta livet fra mig og trampe paa det og si:

gaa! (Lige henimod Kaas.) Hvad kommer mit liv
Dem ved? Hvordan tør De fordriste Dem

til at tale til mig? Svar!



90

(rolig).

Hvor De er ung. Mærkværdig ung.

Helge
(i extase).

Ja, jeg er ung! Ung, ung som en gud,

er jeg! Hører De, gamle, gamle mand!
Hahaha!

Kaas
(ser paa ham. Sagte)

Hvorfor ler De, Helge Ravn? Hvorfor

hoverer De over mig?

Helge

Nei, nei Kaas ! Det mente jeg ikke !

Tilgiv ! Jeg ved ikke selv, hvad jeg siger.

Jeg mente bare, at det stundom kan stelle

sig slig, at livet blir en af to ting. Enten

saa rent, rent umisteligt, at en blir gjerrig

paa hvert eneste sekund. — Eller ogsaa —

— aa! — da blir det jo bare den latterligste
af alle latterligheder! Forstaar De ikke?
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Kaas

Helge
(ivrig).

Aa jo, jo kjære! Og da forstaar De

ogsaa, at nåar en staar der og skjælver for,

at dette ene umistelige livet skal glide bort

mellem hænderne paa -en, da ser en ikke

fenger, da glemmer en alt, da existerer ikke

synd fenger for en. Ikke sandt — det
skjønner De nok?

Kaas
(tar sig pludselig sammen).

De tar feil, hr. Ravn! Her er ikke

tale om, hvad De tror, De kan. (Siaar i flygelet.)

De maa og De skal reise.

Eva
(rolig).

Men jeg reiser med.

Kaas

Reiser du med — ?

(tier, ser ned).

(sagte, forferdet).



92

Ja, — det ved Gud ! Saalangt og saa

længe han bare vil.

Kaas
(som før).

Hvad er det for noget, I har fundet paa,
I to?

Du, som er min far, kan du for alvor

ville ha mig op i (grøssende) op i dette græsse

lige igjen, nåar du nu kjender til, hvordan

alting har sig?
Kaas

Tror du, at du kunde bli glad et

eneste øieblik i dit hele liv, hvis du gjorde
dette, Eva?

Eva

Ja, ja, ja! Mange tusen øieblikke!

Kaas

Men tror du ikke, der var noget, som

vilde gaa og forfølge dig sent og tidligt —

Eva

(hen til ham. Alvorligt).
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en stemme, som altid vilde sidde og hviske

dig noget forfærdeligt ind i øret?

Eva

Aa — jeg kjender en, som er sterkere

end alt forfærdeligt!

Kaas

Forsøg nu at tænke dig om ganske

roligt. — Naar nu han er borte, og den

første, vanskelige tid er over, nåar livet igjen

gaar sin hverdagslige gang, — tror du egent

lig da, det vilde være saa slemt? — Tænk

nu rolig efter, hører du!

Eva

Ja, har jeg jo sagt! — Aa, det vilde
bare være rædselen over al rædsel.

Kaas
(meget alvorlig).

Nei, Eva; den kjender ikke du noget til.
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den,

net

°S

Hvad er det, da? Ved du det?

Kaas
(langsomt).

Ja. — Det er den evige samvittighedskval

Eva

Samvittighedskval — ?

Kaas

Ja. Just. Samvittigheds kval.
Kort pause.

Eva
(stille).

Men der maa da være noget her i ver

som er sterkere end den ogsaa!

Kaas

Nei. Der er ikke. Er den først vaag
for fuldt alvor, blir den bare altid større

større og alt andet mindre og mindre.

(slagen, stille).



95

Og tilslut findes der ikke andet til end bare

den. Og da er der ikke raad for at faa

den bort igjen.

Eva
(eftertænksomt)

Jo. — Der maa være

Og. der er ogsaa noget, naturligvis. Et
eneste et, ialfaid.

Kaas

Hvad skulde det være, tror du?

Eva
(ser paa ham — rolig.)

At dø.

Kaas

Det er saa let sagt. Men det er ikke

saa let gjort. Ikke for to elendige mennesker
ialfaid. — Nei, du kan tro — Eva! — det

vilde være vanskeligt for dig og ham.

Eva
(med graad i stemmen)

Hvorfor det? Naar der nu ikke var

mere igjen ? Naar alt andet var forbi ?



96

En kan ikke dø, nåar en først er rigtig
dødsens rad.

Eva
(haanligt, men med graad).

Ræd!

Kaas

Ja. Ræd. For det vilde I snart bli, I to.

Eva

Ræd — for hvad?

Kaas

Ræd for straffen, Eva; ræd for hvert

menneske, du mødte. Ræd for at se dit eget

ansigt i speilet tilslut. Alt vilde anklage og

forbande dig. Og nåar I saa var drevet helt

ud til afgrunden og saa ned i mørket, da
vilde I bli allerræddest.

Helge

Naar vi var to, som gik sammen ind i

det mørket, De taler om, da tænker jeg ikke,

vi vilde være synderlig rædde.
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Eva

Ja — aa ja, Helge! Det er sandt, det
er sandt!

Kaas

Idag kanhænde. Men ikke siden. Ikke

om nogle aar. Ikke nåar tusen forskræmte

tanker har bidt sig fast om hjertet og ganske

tat magten fra dig. — Lammet viljen, ener

gien. Og kanske følelsen ogsaa — for den

sags skyld.
Eva

Gaa din vei! Jeg er bange for dig.

Der fryser is om alle de kloge ordene dine.

Kaas

Stakkars lille Eva!

Eva

Nei! Ikke stakkars, lille Eva! Jeg -er

ikke det! Og derfor skal heller ikke du

eller nogen anden faa lov at ødelægge dette
for mig. (Med mere og mere graad i stemmen.) HveiT)

7 — Den sidste dag.
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er du? Jeg kjender dig ikke. Hvorfor

kommer du her og kaster skygge over dette,

som er vakkert, dette, som er mit eget, —

aa! — det, som jeg har længtet saa for

ferdelig efter. — Gaa,  — kan du ikke gaa!

— Eller lad os faa lov at gaa — aa ja, lad

os bare faa lov at gaa!

Kaas
(til Helge).

Holder De endnu fast ved Deres forsæt?

Helge
(rolig, — med samme tonefald som i beg. af scenen).

Naturligvis. Ellers var der jo ingen

mening i at gaa rundt og leve her i verden.

Kaas

Men hvorhen? Har De tænkt paa det?
Hvorhen ?

Helge

Etsteds langt bort, om det er nødven

digt. Inde i urskogen kanhænde. Der maa
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der da ialfaid være en krog, hvor der er
fred at faa for os.

Kaas

Den krog findes ikke. For De bærer

jo forbandelsen med Dem, hvorlangt og hvor
længe De end reiser.

Helge
(stamper i gulvet).

Hører De? De skræmmer mig ikke!

Kort pause.

Kaas

Er dette Deres sidste ord, hr. Ravn ?

Helge

Ja. Dette er mit sidste ord. (Vender sig
og vil gaa.)

Kaas

Nei — undskyld endnu et øieblik. De

vil erindre, at jeg iformiddag fortalte Dem,

at Deres mor var syg. De vil fremdeles
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erindre, at jeg fortalte, hvor høilig hun nu

trænger til fred og ro i sindet.

Helge

Skal De nu skræmme mig med hende

ogsaa ?
Kaas

Jeg har idag talt om Deres fru mor

med hendes fege. Jeg spurgte, hvilken ind

flydelse et voldsomt sindsoprør sandsynligvis
vilde ha paa hendes helbred.  —

Ved De, hvad hendes fege da svarede?

Helge
(tier aandeløs).

Kaas

Han svarede, at Deres fru mor for tiden

er saa svag, at hun i saa tilfælde utvilsomt
vilde miste sin forstand.

Helge
(blir et øieblik staaende ganske übevægelig. Bevæger feberne
uden at tale. Synker overende i chaiselonguen, stadig stivt stir-

rende paa Kaas).
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Kaas
(sagte og blødt).

Og saa gaar jeg til Deres mor og siger,
at De reiser iaften, Helge Ravn. (Ud tilvenstre.)

Helge
(blir siddende sammensunken, übevægelig).

Eva
(gaar stille hen til ham, tar hans haand og stryger den varligt).

(Tæppet falder.)
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Aaben plads i en park. Tilh. og tilv. lave
havebænke.

Baggrundstæppet forestiller en allé indover un
der gamle klippede trær. Helt bagerst skimtes
mellem trægrenene et langt hvidt hus, med lys i
alle vinduer. —

Over trærne hvælver sig en bleg stjernehimmel.
Idet tæppet gaar op, høres fjern samtale, enkelte

latterudbrud fra et muntert selskab inde i huset.

FØRSTE SCENE

Fruen og Kaas ind fra høire. Begge ser ophidsede ud.
Fruen er i stort, sort toilette, Kaas i kjole og hvidt slips.

Kaas

Men dette gaar slet ikke an. — At vi

allesammen forsvinder saan udenvidere og lader
gjæsterne alene.
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Fruen

Hvorfor reiser han, spør jeg.

Kaas

Kjære, jeg ved jo ikke mere, end hvad

jeg har sagt, hører du.

Fruen

Der kom et telegram, har du sagt. Ved
du ikke mere?

Kaas

Jeg ved ogsaa, at dette telegram maa ha
indeholdt noget frygteligt. For da han læste

det, blev han ganske hvid i ansigtet.

Fruen

Hvad stod der saa i telegramet?

Kaas

Det fortalte han ikke. Han gik ud af

værelset uden at sige et eneste ord.
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Fruen
(lynsnart, mistænksom).

Gik han, siger du? Hvordan kan du
da vide, at han vil reise?

Kaas

Lad mig da faa tale ud, kjære! Han

gik ud af værelset, som jeg har fortalt. Men

ude paa gangen hørte jeg, han stansede med

et. Og saa kom han ind igjen. «Jeg maa

reise,» sagde han bare.

Fruen

Ikke mere? Ingen grund?

Kaas

Nei. — Siden saa jeg ham hernede

parken. Han tog vist veien nedover alleen

Fruen

Var han alene?

Kaas
Ja.
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Fruen

Aa men Kaas — hvordan kunde du se

paa, at han gik alene!

Kaas

Hvad skulde jeg vel gjøre? — Men nu

kan vi ikke staa her længere. — Gjæsterne

maa alt ha lagt mærke til det. Nei — det

gaar ikke an!
Fruen

(halvt for sig selv — i eftertanke).

Jeg maa tale med ham. Her stikker

noget Under. (Gaar et par skridt — stanser.) Hvorfor
ialverden skulde han ellers reise bort nu

netop, da alt skulde bli godt? Kaas! Hvorfor!

Kaas

Jeg ved jo intet vist, — men — . Han var

ganske forstenet — havde næsten tabt mælet.

— Og da — da gjorde jeg mig jo mine

egne tanker derom.

Fruen
(betragter ham nøte; — med stænk af haan i tonefaldet).

Saa? — Saa det gjorde du?
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Ja. Jeg tænkte mig muligheden af, at
dette var en efterretning om, at han havde

mistet en, han holdt meget af.

Fruen
(betragter ham hele tiden mistænksomt).

Hm!

Kaas

Naa ja — kanhænde det ikke er saa.

Slig saa det ud for mig ialfaid.

Fruen
(betragter ham endnu en stund. Gaar tæt hen til ham. Høit).

Gregers Kaas! Du staar her og lyver
for mig.

Fruen

Ja. Der er en anden grund til at han

reiser. Og den ved du. — Du lyver.

Kaas

Lyver — ? Jeg — ?
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Kaas

Gregers Kaas pleier ikke at lyve.

Fruen

Nei. — Men nu gjør han det. — Helge

ogsaa — allesammen! Hvorfor kunde ikke

ellers Helge kommet til mig, fortalt mig dette?

Svar mig, du ! Hvad er det, han maa skjule
for sin mor? — Aa Gud, aa Gud, hvad er

det, han ikke tør si til sin egen mor!

Kaas

Ved du ikke, at der er enkelte øie

blikke i livet, da man maa være ganske alene ?
De første, bedøvende øieblikke.

Fruen

Ja — vel — nok; men hvorfor behøver

han da endelig at reise bort? Hvorfor er

netop hjemmet pludselig blit rent som for

giftet for ham, saa han bare maa bort, bort
over hals og hoved — ? Hvorfor?
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Paa dette ved jeg ingenting at svare
dig, Constance.

Fruen
(tæt ind til ham, méd stille, dump stemme.)

Om jeg nu vidste det alligevel — (griber

ham i armen.) Du ! Om jeg nu alligevel forstod,
hvorfor I lyver? Forstod, hvorfor hjemmet

er blit det eneste sted i verden, hvor han

ikke tør være. — Forstod alt dette, som I
skal skjule for mig  — —

Kaas
(sagte og skræmt).

Hvilket — ? Hvad taler du om — ?

Fruen
(betragter ham skarpt).

Naa. Det <?r altsaa dette!

Kaas
(som før).

Men hvad i alverden — !
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Fruen

Du behøver ikke længere at spille ko

medie. Tror du ikke, jeg kan høre det paa

stemmen? Se det paa dine øine?

Kaas

Snak ud, da! Hvad mener du?

Fruen
(etpar langsomme skridt bortover. — Hen for sig).

Saa maatte det komme engang. Ja, jeg

vidste det jo, jeg vidste det jo.

Kaas

Nu skal du sige, hvad du gaar og ind

bilder dig. Hvorfor tror du, Helge reiser?

Fruen
(ser ned — langsomt).

Fordi han nu ved, at

Kaas

— ved, at
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for

jeg

Fruen
(som før).

at han er din søn.

Fruen

Det er det, som har forgiftet hjemmet
ham.

Kaas
(übevægelig — hvisker hæst).

Min søn!

Fruen
(vender sig, faar se hans forvildede ansigt. Skriger —).

Aa!

Kaas
(hen til hende, tar hende fast om haandleddet).

Min søn?

Fruen
(slider sig fra ham, hænderne for ansigtet).

Aa — hvad har jeg sagt, hvad har
sagt!

Kaas

(viger tilbage uden en lyd).



1 1 1

Kaas

Ved du det?

Fruen
(hviskende).

Ja.

Kaas
(hviskende).

Ganske, ganske sikkert?

Fruen
(vender sig rolig og med løftet hoved. Høit.)

Ja!

Kaas

Og dette, min Gud! — dette har du

nægtet, — nægtet lige siden dengang, jeg
saa indtrængende bad dig sige hele sand
heden — ? — Og nu — nu — nei dette

er altfor, altfor skrækkeligt.

Fruen

Jeg turde ikke dengang. Det var en

rædsel, Kaas, det var slig en forferdelig
rædsel, at jeg ikke turde. Kom sandheden

(efter hende, hviskende).
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for lyset, da syntes jeg, min hjerne maatte

springe istykker.

Kaas

Men til mig, til mig, — kunde du ial
faid

Fruen

Nei. Ikke til dig heller. Til ingen,

ingen. Kom de ord over mine feber, maatte

jeg dø. (Kon ophoid.) Og nu er det altsaa

alligevel sagt. Aa, hvor jeg er frisk nu!

Ikke ræd mere! Det er som jeg endelig

engang kan pUSte frit. (Gaar hen til KAAS, lægger

haanden paa hans arm.) Ja, aa Kaas ! hvor jeg nu

endelig engang i livet kan puste frit igjen.

Kaas
(gaar raskt fra hende nogle skridt mod baggrunden. Stanser,

tar sig til hovedet, mumler hen for sig).

Nei — nei — nei! — nu hjælpe Gud
os alle!

Fruen
(efter ham opover scenen).

Kaas !
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Kaas

Hys! der kommer nogen!

Fruen

Hvor?

Kaas

Derborte under trærne! Se, nu rører

det sig

Fruen

Det er Helge! — Kaas! lad mig nu

tale alene med ham.

Kaas

Ja, du faar i Guds navn det! — Jeg
holder ikke ud længere. (indtrængende.) Men tal

ikke til ham om dette! Hører du! Du

maa ikke! Da brister alt!
(Kaas ud tilvenstre.)

8 — Den sidste dag.
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ANDEN SCENE

Helge
(kommer langsomt ind fra høire. Kfedt som før. Gaar over

scenen uden at se moderen).

FURUEN

(henimod ham).

Helge! (Tar ham om armen og fører ham nedover

scenen tii bænken tiiv.) Hvad er det, du! Har du

det saa ondt, saa ondt! Barnet mit, hvad

er det!

Helge
(sætter sig paa bænken. Ser ret frem for sig og tier).

Fruen

Nei, jeg skal ikke spørge! Ingen skal

plage dig. Vi skal gaa saa stille omkring dig

allesammen. — Aa — men bliv her, Helge!

Helge
(tonløst).

Nei, jeg maa nok bort (vender hodet, nikker

alvorligt til hende.) Tak mor !
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Fruen
(blødt og sagte)

Kan jeg slet ikke faa lov tii at hjælpe
dig med nogen verdens ting?

Helge
(løfter pludselig hovedet og ser sig om).

Hvor alting er übegribeligt ! Parken og

himmelen og tiden, som gaar. Og huset, som

ligger derinde og skinner. Hvor det er übe

gribeligt.
Fruen

Kommer det til at vare saa svært længe,

før du vender hjem igjen, tror du?

Helge

Ja. Nu har jeg sagt farvel til alt.

Farvel skog, har jeg sagt. Farvel våar!
Farvel altsammen!

Fruen

Aa nei men Helge! Det behøvede du

da ikke. Du har da hele livet liggende foran

dig, barnet mit.
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Helge
(langsomtj.

Nu er denne søndagen forbi, mor!

Fruen

Aa — det blev en trist søndag for os

det, du!
Helge

Det var den store søndagen, mor. Den

store, forferdelige søndagen. Og nu er den
ikke mere. Tænk, tænk nu er den ikke

mere! Hvor alting er blit nat. — Bare nat

overalt. Kan du tænke dig noget saa tyst

og stille? Trærne sover, nåar en gaar forbi
dem. Bare stjernerne, disse Gud Faders

stjerner, de staar deroppe og ler og gjør

nar — — Uf nei, hvad er det jeg siger!

Fruen
(blødt).

Min egen, kjære gut!

Helge
(pludselig i extase).'

Nei men du! Ved du hvad? Ved du

yderst ude paa Ørnestupet? Der har jeg
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staaet iaften. — Haahaa, det var vildt, maa
du tro. Havet brast istykker og slugte hele
solen. Men jeg — ser du — jeg stod der
stolt og stor og høit over det hele, og jeg
lo af det altsammen og raabte udover: Sol,
ved du, hvem jeg er? Hav, ved du, hvem
jeg er? Jeg er en ung, vild gud — Hei!
(Brister sammen paa knæ foran fruen med hovedet i hendes skjød.)
Aa, mor, mor!

Fruen
(tar hans hoved mellem sine hænder og vugger det frem og tilbage).

Saa, saa liten gut! Saa, saa liten gut!
(Læner sig ned imod ham.) Du ? Husker du, da du
var barn? Da sang jeg ogsaa slig for dig —
Saa, saa liten gut!

Helge
(reiser hovedet, støtter det i hænderne og ser paa hende).

Nu er jeg ganske rolig igjen. Du maa
ikke bli ræd, om jeg er lidt underlig af mig.
Du? Snak lidt til mig. Du har saan blød
stemme.

Fruen

Vil du, jeg skal tale mere om déngang?
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Helge
(som før).

Du var saa snil mod mig, da jeg var

barn. Jeg har vist aldrig takket dig for det.

— Tak, mor! — Aa, jeg vilde saa gjerne

si noget til dig, som du kunde bli glad over

Og huske, nåar jeg er borte. (Kysser hendes hæn
der ømt.) Tak, — mor! —

(Kort pause. Fruen stryger ham over haaret).

Helge

Du er saa vakker, mor! Og saa er det

saa deiligt at si mor! Kunne si det høit

— og se alverden ret ind i øinene, nåar jeg

siger det. — For dette, — det kan da ingen,

ingen i verden ta ifra mig. Kan de vel?

Fruen
(sidder ganske taus og übevægelig. Ser ned).

Helge

Alt blir saa stilt og vakkert, nåar du

sidder hos mig. Jeg vil altid huske dig slig
SOm nu. (Kort pause. Langt og ømt.) Mor /
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Jeg ved ingenting i hele verden saa rent, saa
ukrænkeligt rent som en mor! — Mor -

Fruen
(reiser sig pludselig med lommetørklædet for øinene)

Helge
(stille).

Graater du, mor?

Fruen
(omfavner ham heftigt).

Farvel. Gud velsigne dig. (Hurtigt ud tilv.)

Helge
(stille, vendt mod baggrunden).

Graater du - mor - ! (_*_ «g  __ P*
bænken.)

TREDIE SCENE

Eva

(ind fra baggrunden tilh. Hun er klædt i hvid, festlig dragt
Gaar langsomt nedover til Helge).

Helge
(løfter hovedet )

Kommer du — alligevel
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Jeg stod der. Hele tiden.

Helge
(begraver hovedet i hænderne .

Aa — nei, nei !

Eva
(stryger ham over haaret).

Skal jeg gaa — ? Vil du, min ven?

Helge
(op, ivrig, ængstelig .

Nei, nei, du maa da ikke gaa! (Trækker

hende ned paa bænken.) Du maa da ikke gaa!

Eva
(tar hans hoved mellem sine hænder. Høit og klart).

Lad mig se paa dig! Saa jeg aldrig
skal glemme dig mere i livet.

Helge

Er du ræd for at glemme mig?



I
1 2 1

Eva

Saa store øinene dine er. Overjordiske.

Langt, langt borte. (Pause. Inde fra huset begyn
der de at spille piano og violoncel.)

Helge

Hvis du kunde gjøre alting om igjen,

vilde du da, at vi to aldrig skulde have
mødt hinanden ?

Eva
(i sørgmodig henrykkelse).

Aa, nei, nei, nei !

Helge

Vilde du ikke?

Eva

Hele livet har vi jo følt sammen. Og

endda mere ligesom. Vi har jo sprængt alle

livets grænser. — Forbi alt, vi har hørt tale

om, og ind i noget blindt, uendeligt. — (Tar
sig til hovedet.) {Jf nei !

(Ophoid. — Mat.) Aa — jeg er saa træt.

Jeg vil ikke drømme saa ondt mere. Jeg vil



122

vaagne op snart nu. Væk mig ! Jeg vil ikke
drømme saa ondt mere.

Og nåar jeg saa vaagner, da skal alt

være deiligt og fredeligt som før. Solen skal

skinne og jeg skal være et lidet, uskyldigt

barn. (Pludselig angst,) Aa — Helge, Helge, jeg
er saa ræd for Gud!

Helge

Hvad?

Eva

Jeg er saa forferdelig ræd for Gud,

Helge!

Helge

Hvad mener du med det?

Eva

Før iaften, da jeg syntes, at nu kunde jeg

ikke mere, nu nu —, — ja, saa var
det, at jeg ikke vidste min arme raad

Helge

Og saa bad du til Gud — ?
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Eva

Ja, saa bad jeg til Gud. Ganske slig,

som da jeg var et lidet barn og var bange.

Dengang var det altid som Gud svarede mig

og trøsted mig saa mildt og godt.

Men iaften svarede han mig ikke. Han

taug ganske stille. Han sad som en stor

vrede og saa paa mig og taug. Og da blev

jeg endnu meget mere ræd.

Helge
(stille).

Tror du det er, fordi du er glad i mig?

Eva

Ja.

(Kort pause. Musik).

Helge
(lidenskabeligt).

Jamen, hvorfor skal han ha gjort det

saan, da ? Hvorfor kunde han ikke ha stelt

det paa en anden maade for os alle?
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Eva

Ja — hvorfor kunde han ikke ha gjort det!

Helge
(reiser sig i voldsomt oprør, strækker armene mod himlen).

Hvorfor piner du os, du deroppe, du

som styrer og har magten ? Hvorfor! Hvorfor!
(Hænderne glider ned for ansigtet i stor smerte, og synker saa
slappe ned.)

Eva

Hør! Hør det forunderlige de spiller.

Helge
(stille).

Det er slig. musik, de spiller over døde.

Eva

Saa rart. At de spiller det for os
netop.

Helge
(hurtigt hen til hende).

— Du? — Jeg laa ude paa Ørnestupet

før iaften. Helt yderst ude paa kanten.

(Kort ophold. Musik).
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Stirred ned alle de tusene fodene. Tilsidst

var det, som alt begyndte at bevæge sig

omkring mig. Først ganske langsomt. Hele

firmamentet begyndte at svaje. Fortere og

fortere. Tilsidst svinged det rundt i en sus

altsammen. — Og det var, som jeg gled —

gled — længere — og længere udover kan
ten — ind i den susende hvirvelen — ud i

himmelrummet — ud i den svimlende evig
heden.

Eva
(begraver sit hoved ved hans skulder).

Helge
(sagte).

Tænk. — Nu skal du snart gaa fra mig.

Eva

Jeg er saa træt. Jeg vil aldrig reise

mig mere
(Musiken stanser)

Helge

Hør, nu stansed musiken.
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(tonløst).

Da er han kommen.

Helge

Holder vi ud at gaa fra hinanden?

Eva
(som før).

Her har jeg det godt. Jeg vil aldrig
reise mig mere.

Staa derude — sammen — vi to. Glide
glide sagte udover kanten — —

j
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Eva

De vil graate saa. Allesammen.

Helge

Jeg kan ikke tænke paa det længere.

Det er, som jeg svæver afsted — udover,

udover, — etsteds langt borte fra jorden.

Eva
(tonløst).

— ude i himmelrummet — ?

Helge

Skal vi!

Eva

N ej — aa | jeg er saa ræd for Gud!

Helge

Saa skal vi bede til Gud begge to!

Eva
(slagen).

Ja --!
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Helge

Begge to, du! Rigtig skjærende bøn
og indtrængende.ligt

Eva

Aaja! Lad os!

Helge

Og saa vil han nok være snil mod os,
har det saa ondt. Tror du ikke vel?som

Eva

Jo! Tænk, jeg begynder at tro det!

Helge
(reiser sig).

Der kommer nogen oppe i havegangen.
nu, Eva.Vælg

Eva
(tonløst).

Jeg gaar med dig.
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Helge

Ud i den svimlende evigheden. Tør du?

Eva

Ja. — Vi har vist ikke hjemme andet

steds, vi to.

TREDIE SCENE

Kaas
(hurtigt ind fra venstre).

Men Eva — er du her! Caspar er

kommen! Han gaar og leder efter dig!

Eva
(som før).

Farvel papa.

Eva

Farvel papa. Tak fordi du var saa snil

mod mig.
a — Den sidste dag.

Kaas

Skynd dig og kom. Han er her om et
øieblik.
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(til Helge).

Men se da til at komme Dem afsted

menneske!

Helge

Ja, nu gaar vi. Begge to

Kaas

Men er I ganske rasende? Eva! Kom
strax! Hører du!

Eva

Vær ikke bedrøvet, fordi jeg er ulydig.

Jeg kan ikke andet, end hvad jeg nu gjør.

Bliv ikke altfor bedrøvet, kjære papa.

Kaas

Gud i himmelen, hvad skal jeg gjøre.
Hvis han kommer hid, da er jo alt tabt! —
Naa — i Guds nåvn da. (Hviskende.) Hør her

begge to! Bare et øieblik. Saa skal I faa
lov at gaa. — Kom herhen. — Nei saan !
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En paa hver side. Og lov saa, at I ikke

skriger, nåar jeg siger det. (Et øiebliks ophold.det. (Et øiebliks ophold.

Tæt hen til Helge. Hvisker.) Helge Ravn, jeg er

din far

Helge
(staar et øieblik som forstenet. Hvisker).

Min far — De!

Kaas
(som før).

Din far.
(Pause. — De blir staaende og stirre paa hinanden).

Helge
(hviskende).

Det er løgn

Kaas
(hviskende).

Jeg er din far.

Helge
(som før).

Min far — De (ser paa EVA.)

du Og du — (Skriger. Farer løs paa Kaas).

Og
Det
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er løgn! Sig, det er løgn, elendige! Sig,
det er løgn, eller jeg slaar dig ihjel!

Kaas
(übevægelig, med høi, rolig stemme).

Jeg er din far.

Helge

Sig, det er løgn, kjære, kjære! Jeg
skal gaa bort — alene — aldrig komme

igjen — bare sig, det er løgn — for Guds
skyld !

Kaas
fsom før).

Jeg er din far.

(Helge reiser sig op med hænderne for tindingerne.
Raver nedover scenen i samme stilling. Blir staaende et øie
blik ved nederste kulisser — stirrende. Ud.)

Kaas
(til Eva).

Du maa ta dig sammen. Jeg har sagt

til Caspar, at du er syg. Hører du, barn,
tag dig sammen.

(paa knæ, hviskende).



133

Eva

Ja.

Kaas

Du maa ikke staa saan, hører du. Der

kommer nogen. — Jeg hører dem oppe i
alleen.

Eva

Hvad siger du, papa?

En stemme
(bag scenen).

Eva, Eva! Er du her, Eva?

Kaas

Hører du? Det er Caspar! Hører du

Stemmen
(nærmere).

Eva! — Eva da!

Kaas
(raaber).

Ja. Her er vi,
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Stemmen
(ganske nær).

Eva ogsaa — ? Men kjære Eva

Eva
(opimod baggrunden).

Ja, nu kommer jeg.

(Tæppet falder).

.._,..
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