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T I L li LÄSAREN.

*rn jag anmärker att detta försök till en öfver- 
sättning af Shakspeare lärer vara det första, som 
blifvit allmängjordt på vän språk, så tror jag 
mig hafva sagt nog för att, i hans beundrare och 
vänner samt alla dem, som känna svårigheterna af 
företaget, kunna vänta billiga domare. 'De skola
inse att jag sökt gifva mitt original sä rent, som 
vid ett första försök torde vara möjligt. Högre 
anspråk än de, som här äro uppfylda, skulle kun. 
na göras af läsare, redan förtrolige med den sto
re skalden. Antalet af dem är ännu ibland oss 
högst inskränkt, och deras fordringar kan j ag blott 
möta med den försäkran, att min varmaste ön
skan är att öfverträffas och att hafva brutit banan 
för lyckligare efterföljare.



1 de fà förändringar jag tillåtit mig har 
jag till större delen följt Schillers omarbetning af 
detta skådespel för Theatern i Weimar. Sa,. har 
jag med honom i IV Akten- utelemnat Z Scenen, 
der Lady Mi.cdnff och hennes son mördas. Port
vakt arens roll, J Sc. n Akt., har Schiller helt och 
hallet omarbetat. Jag har gifvit den sådan som 
den är hos ßhakspeare , utom i det korta samta
let med Macduff och Lenox , (1er jag följt Schil
ler af skäl, som kännare af originalet lätt inse. 
IZidigt hans exempel har jag af ven i Häxesdngen 
IV Akt. i Sc utelemnat de rader, som begynnas: 
Pour in sow’s bloc»! c!rc. I de beggé första 
Uaxescenerna förekomma af ven smärre afvikelser. 
— Dessa, är o de betydligaste ■ friheter, som jag 
tagit mig med mitt original.

Mängden af Svenska Läsare skall så lätt för
låta mig dessa, att jag tvertom väntar mig före
bråelser för en alltför stor samvetsgranhet. De 
känna blott Shakspeare* till namnet , äro vana att 
dérmed förena många vidunderliga föreställningar 
cch hysa kanske dm mening, att ingen ting är 
lättare för en öfversättare, som har den lyckan att 
vara född i ett upplyst tidehvarf, än -att ge den 
gamla Britten några läxor i den goda smaken. 
De, som känna honom bättre, äro af en annan me
ning , pfver hvilken har ej är stallet att säga nå
got ; ty clet är ej för Shakspeare jag ville skrifva 
detta förord. Lian behöfver Ingen anmälan, intet 
försvar, Har han ej genom min åtgärd blifvit 
alldeles oigenkännelig, så talar han för sig sjelf
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Originalets versbyggnad har jag sökt efterbil
da. Shakspeäres jamber ära högst lediga och fria 
och smyga sig efter ämnet, som ett rikt draperi 
efter den herrligaste kropp. Det är en förtjenst, 
hvari jag ej kan hoppas att liafva uppnått ha
nom.—Apostrofen har jag stundom tillåtit, mig 
att nyttja. Jag skulle kunna säga att den i Dra
matiska arbeten , der versen måste närma sig mera till 
talet , är mer är annars ursäktlig; om det ej vore 
min öfvertygelse att den i allmänhet i Svensk vers , 
med urskiljning nyttjad, borde tillåtas. Man har 
lagt ett. fasligt hat pä denna lilla , oskyldiga figur; 
och den tid har varit, då en stackars Poet satte 
hela sitt goda namn och rykte pä spel, om han 
råkat skrifva: had’, i stället for.- hade. Emel
lertid tycktes man vara nöjd, blott den ej vågade 
sig fram på papperet, och man apostroferade or
den, som förut; men utan att säga till. Så skrif- 
ver mari: röjs, tycks, för röj es, tyckes, 
menska för men ni ska, ja till och med ren, 
pen för redan, sed a n. Det ser ut som man verk
ligen trodde språket vara obesmittadt af apostrofen, 
blott, den ej utsattes, och framförallt blott det accentlösa 
e i slutet af imper fedierna alltid fick vara oqvaldt och 
bibehålla en otillbörlig vigt. Detta är ej af sä ringa be
tydenhet som det torde synas. Denna endu omständig
het , hvarigenom poeten tvingas au i. versen lägga 
tonvigt pä stafvelser , som ej äga någon, gaf ass 
en verslära, som slutligen skulle gjort språket lika 
accer.tlöst, som det franska, hvar ef ter man ville, 
bilda det , om ej dess natur varit alltför mycket 
deremot. Det enda medel mot denna oreda var



au i Svëias.toi «rer göra den metriska versen in- 
htmsis, emedan den ej tål afvikelser från ordens 
runa tonvigt- Adlerieth har 
derigeaom fiiwärfvW sig .ett odödlig för tj enst om 
sin fäderneslands språk.





PERSONER.

;Hans Fältherrar.

1
!

)>• Skotska ädlinsar. 
1 
1

J

Duncan, Konung i Skottland.
Malcolm, ?, c..C hans Soner.Donalbain, >
Macbeth,
Danrjuo,
'Macduff,
~Ltnox,
Dosse,
Menthet,
Angus,
Cathness,
Eleance, Ranquos Son.
Seiivard, Earl af Northumberland, anförare för 

Engelska krigsmakten.
JJnge Seiivard, hans Son.
Seyton, en Officer i Macbeths följe.
En Läkare.
En Portvaktare.
En gammal man.
Tre mördare.
Lady Macbeth. ,
Hennes Kammarfru.
Hecate och tre Häxor.
Lorder, Officerare, Soldater, Betjening.
Banquos vålnad och andra syner.

Scenen i slutet' af fjerde akten är i Eng
land ; för öfrigt under hela stycket i Skottland, 
och mest på Macbeths borg.



I. Scenen.

En Æppen hed. Åska.

Tre Häxor.

Första Häxan.
Här bestämmas härnäst vara rnötesstunder 
I regn, i storm, eller blixt och dunder? 

Andra Häxan.
När larmet är slut, när krigslagan brunnit, 
När slaget förloradt är eller vunnit.

* Tredje Häo:an.
Det sker förr’n solen till nedgång hunnit. 

Första Häxan.
Platsen hvar?

Andra Häxan. .
På heden här.

Tredje Häxan.
Der ock Macbeth traitas lär. >

F ör st a Flu xan.
Ändarne kalla. Jag kommer, jag kommer! 

Alla.
Paddock ropar. — På stund, på stund!
Upp genom luften vi göra var rund.
Fult skall bli vackert och vackert styggt. 
Genom moln och dimma der se'’’-’ vi tryggt.

(De na.)
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II. Scenen.
Ett låger nSra Fores.

D un can, Malcolm, Donalbain med följe.
(De mota en sårad krigare.)

Duncan.
Hvem är den blödande? utaf hans tillstånd 
Det syns han .kan oss gifva nya budskap 
Om de upproriska.

Malcolm.
Jus't samme man

Som engång, lik en modig, god soldat,
Mig frälst från fångenskap. Hell tappre van! 
Berätta hväd du vet! Säg hur stod striden 
När sist 'du såg den.

Krigaren.
Tvékansfullt den stod,

Som när två simmare sin styrka mäta 
Med pressad konst. Den grymme Macdonwald 
(Värd vara en rebell ; ty utorndess 
I mångfallr matt all last uti naturen 
Hos honom frodras) från de västra öar 
Emot dig förer Kerner, Gall owglasser, 
Och lyckan, smilande åt upprorslågan,
Sig tedde fal för en rebell. Men fåfängt '
Den tappre Macbeth, väl förtjent af namnet, 
Föraktar hennes svek. Med svingade svärd, 
Som rökte utaf blodig bragd,
Fik ärans älskling,
Han bröt sig väg tills han för slafven stod,
Ej honom helsping böd och ej farväl ,
Förr’n han.hails hufvud kiof till käften ned 
Och så uppsatte det på vår. Törskansning.

/
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Duncan.
Ö îappre frände! värde ädling!

Krigaren.
Men,

Idksorn den öster, sorn ger morgonrodnan, 
Oek sänder åskmoln , och den vreda stormen, 
Så utur segrens sköt, ur inedgångs källa 
!Ny sicräck bröt fram. — Mark! Skottlands Konung 

märk!
Ej förr rättvisan, väpnad utaf modet,
»Rragt dessa Kerner till en neslig flykt,
An Norrges Konung, seende sin fördel,
Med blanka vapen, friska skaror bryter 
Sig fram : gör striden ny.

Duncan
Modfällde detta

Ej våra höfvitsmän Macbeth och B an quo? 
Krigaren

Som sparfvar örnen, harar lejonet —
Att saga sanning Herre! voro de
Som mordgevär med en mångdubblad laddning;
Så föllo deras hugg pa fienden ,
Som ville de sig bada uti blod 
Och namnge än en hufvudskalleplats.
Jag kan ej mer . . .
Matt är jag, mina sår behöfva hjelp.

Duncan
De hedra dig, så väl som dina ord.
Gå, skaffa fältskär! (Officern ledes bort).

Men hvem kommer der?
(Rosse träder opp.)

Mulcolm.
Det är den värda höfdingen af Rosse.



Lenox.'
Hvad brådska i hans blick! Sii blickar den 
Sorn bådar stora ting.

Uosse.
Gud skydde Kungen! 

Duncan.
Hvarfrån, min ädle liöfd ing ?

Mosse.
Ifrån Fife;

Her Norrska fanor, nyss sa trotsande,
Nu flakta svalka åt vårt folk, —
Den Norrske Kungen med ett skräckfullt autal 
Kom., understödd af Din trolöse höfding 
Al Cawdor, och oss böd en olik strid:
Üill vapenlyckan, väpnad, sjell steg ned 
Och ställde hk rom mot en värdig like,
Som stred med honom om livart enda fjät 
Och tämde så lians yra, Med ett ord;
Vår segren är.

Duncau.
Hvad lycka !

'.RosSS, '
Så att nu

b ve o, Norrges Kung, af Dig begär förlikning; 
Ej heller vi tillstadt hans folks begrafning, 
Förrn han betalt på Sarrct Kol umbans ö 
Fill var skattkamrnar tiotusen daler.

Dun tian.
Ej mer skall denna Cä.wdor födas, lik ;
E.n orm uti var barm, Oål må han dö!
Och med hans titel helsar du sen Macbeth.

Ltoss c.
Skail ske, min Kung,



Vim-

III. Scenen. 

Heden. Åskdunder.

De tre Häxorna.

Första Häxan.
Hvar liar du varit, syster?

Andra Haxan.
Förgjort boskap. 

Tredje Iläxan.
Syster, hyar du?

Första Häxan.
I Syrien säg jag en sjömans fru 
Kastanier i förklä’t hon hade.
Jag räckte fram handen, sad’: ”gif mig nu!’5 
Men: ”ryk och ränn Häxa!” hon sade.
Den .välkomsten skall hennes man bli dyr,
Der på Tigris’ .vågor sin båt han styr.

Ty i skapnad en råtta-—mitt fartyg ett sail —-• 
Jag skall segla dit, han skall känna sitt troll: 
JMitt segel skali blifva en ekorns- svans.

Så går sjöfarten som en dans.
Andra Häxan.

En vind jag dig förär’.
Första Häxan.

Du är min syster kär.
Tredje Häxan.

Jag ger dig en ann’ att du ej må klandra. 
Första Häxan.

Godt, sjelf äger jag alla de andra! ——
Hvart han går, livar enda hamn 
Skall sända stormar ur sin famn,
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Storm vind komma från hvar'ört,
Som står märkt pä sjömans tort.
Han siall tvina som ett strå,
Magra , torrka och förgå.'
Vakte han i nätter sju,
Trött till döden t hvart nu,*j 
Sömnen skall ej honom nå.
Hans skepp , med bruten mast och rå ,
Skali vräkas omkring pa stormande haf,
Och djupet dock neka honom en graf.

Se hvad jag har!
Andra Häxan,

Låt se! Lat se!
.Första Häxan.

.En styrmans tumme! —med suck och pust 
Han skeppsbrott led på sin fädernekusi.

1 red je Häxan. (man hSrer stumma,) 
Trnmmar! Trumman!
Macbeth kommer. Var färdig, gå unnan ! 

Alla tre.
Be prophétiska - Systrar hand i hand 
Lida öfver “sjö och land.
Så i ring de svänga sig,
Tre gångor for dig,
Tre gånger fö r m i g ,
An tre gånger så att det nio gör -*» —»
Nu är besvärjningen som sig bör,

(Macbeth oclt Banquo uppträda )
Macbeth.

En dag — så skön —- så ful, jag än ej såg. 
Banquo.

Hur långt är det till Fores?.— Ho äro dessa 
Så skrumpna, och så Hida i sin drägt,



Som likna ej invånare af jorden»
Dock äro på den? Sägen , lefven I ?
Och aren varelser, som inan ma fråga? —~
J tycks förstå mig; ty J läggen alla 
En skråmig finger på en visnad läpp;
J borden vara qvinnor, eåra skägg 
Motsäga detta.

Macbeth.
, Talen om J kunnen!

Första Hexan.
Hell Macbeth! hell dig höfdinge af Glamis! 

Andra Hexan.
Hell Macbeth! hell dig höfdinge af Cawdor! 

Tredje Häxan.
Hell Sail Du Macb'et ix! sorn engång blir Konung.

Banquo (till Macbeth.)
Vän! hvarför studsar ni och synes frukta?
Det låter ju allt godt?

(illt HSxorna).
I sannings namn,

Säg ären J blott syner, eller det 
I verket som J synens? Skönt J helsen 
Min ädla vän med stora förebåd 
Af nära lycka och ett kungligt hopp,
Att han ses tjust. Till rnig J talen ej 
Öm uti tidens sådd J kunnen se 
Hvad korn, som blomstrar, hvilket som dör ut, 
Så talen då till mig, som beder ej, ej räds 
Er ynnest, edert hat.

Första Häxan.
Hell!

Andra Iidxan
Hell !
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Tredje Häxan.
Hell !

Första Häxan.
Ringare än Macbeth och. större.

Andra Häxan.
Ej så lycklig, dock lyckligare.

Tredje Häxan.
Sjell icke Konung, blir du kungars fader.
Der for hell er!

Första Häxan.
Hell, sail Macbeth, Eanqu o! 

Macbeth.
Stan dunkla Talare och er förklaren !
Jag är, jag vet det, hofdinge af Glamis;
Men hur afCiwdo; ? Ca w dors höfding iefver 
I glans och Lycka, och att konung bli 
Står icke inom trolighetens synkrets,
Ej mer än att bli Cawdor. Sägen, hvadari 
J fingen sädan nyhet? och hvarför 
På heden här med slik prophètisk helsnlng 
J gan emot oss. Talen! jag'besvär er.

(HSxorna försvinna-)
Manqua.

Som vattnet har ock jorden bubblor. Dessa, 
De voro sådana. Hvart ' Föro 'de ?

Macbeth.""
I'luften svunno de. Hvad' ■ kroppsligt’ syntes 
Smalt bort i vind —■ — Vill väl de hade stannat!

’ Banqdb.'
Hvad! voro dessa ting ock verkligt här?
Ha vi elå ätit af den galna rot,
Som tar förnuftet fånget ' — -



Macbeth-
Aï ed ra barn bli kungar!

JBanquo• /
Ni blir kung!

-Macbeth.
Och Cawdors höfdiug. ock. Var det ej sä? 

Banquo.-r
îokstafîigen. Men se, hvem kommer dar?

Ko s se och Angus tfida upp. 
-Rosse.

I lycklig stund o Macbeth!
Fatt tidning om din seger

har vår konung 
är liäh läser,

I fiendernas flykt, allt hyad du vågät,
Dä täfla i hans'själ beröm och undran,
Hvem dig,hvem honom tillhör —Men förstummad 
Han sågs, då än vid slut af samma dag',
Han finner dig bland Norrmäns höga leder, 
Sjelf ensam ej förfärad vid ,de_ d-oclar, ...
Som du ikring.dig sprider. Tfijtï: som.. tgl,
Då korntno bud pa kurd, ocli. hyart och • ett. • 
Var lastadt med' ditt lof i rikets' frälsning,
Och lade det for honom ned.

/mgus.
Vi sändes,

Ifrån vår .Kung och lierre att dig tacka,
Au fora dig till honom, ej dig, löna.

Jiosse ... ,,T ; r
Och-till en förstling af än störte heder ■%
Han bad dig hel sas holding utatjÇawdor. 
.Hell värde Höfdiug! lycka till-den ära,
Som dig tillhör.

B anq uo ............
Hvad talar djef.v.ulV sanning ?
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Macbeth
An lefver Cawciors höfding. Hvi mig kläda 
X länad drägt?

-4ngas
Han, som yar höfding lefver ; 

Dock dödsdom trycker nu det lif, som ban 
Förtjent att mista. Om han med de .Nomska. 
Vår sammansvuren , om han tjent rebellen 
X löndom, eller om i råd med båda 
Han syftat på sitt lands ruin, jag vet ej.
Men riksförräderi bekant, bevistj 
Har störtat honom.

Macbeth (f°r S1g)*
Sâled’s (11 a m 1 s ! Cawdor! — 

Det största fattas — fhogt.)
Herrar, tack föp mödan! ««,

(Till Banquo.)
Väl! hoppas ni ej edra harn bli kungar,
Då de som gjort mig höfdinge af Cawdor 
Ej lofvat eder mindre?

JBançuo
Tror ni så;

Tätt torde hågen tändas er till kronan , 
XJtöfver detta Cawdor. 'Sällsamt är det;
Och ofta att oss vinna 1 förderfvet 
Berätta mörksens sändebud oss sanning,
Och locka med oskyldigt lappri in 
Uti de värsta följder . . .
Elt ord J fränder! (Han talar med de andra.)

Macbeth («rsig).
Tvenne sanningar!

En lycklig förberedelse till knuten 
f Af kungaspelet. — Hafven tack J Herrar ! •—«
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En underbar uppeggelse! — den kan 
Ej vara ond, — ej god; om ond,
Hvi gaf den dä en underpant a£ lycka, 
Begynnande med sanning? jag är Cawdor, 
fgi, god : - b v i känner jag en frestelse
Hvars bild i fasa reser upp mitt hår 
Och skakar i mitt bröst mitt fasta bjerta.
En fruktan for ett verkligt ondt rör mindre, 
Än den förskräckta själens egna tanke;
En bild, ett inord , som än blott sker i hjernan, 
Upprör mitt väsen så att all min lifskraft 
åörqväfs inför en sken, och intet är 
Ferutan hvad som icke är.

JBanquOi
Se på !

belt hänryckt tyckes ju vår vän?
Macbeth.

Vill ödet.'
Mig ha till Kung, så må det ock mig kröna: 
Men jag går ej, ett steg derför 

Banquo.
Ny beder

Är liksom nya kläder, hvilka passa 
Först efter något bruk.

Macbeth*
Hvad vili må komma! 

Ock genom värsta dag går timman fram. 
Bariquö.

y i vänta up på er, min ädle Macbeth! 
Macbeth.

Förlåten mig.’ Mitt tunga hufvud var 
■ I drömmar sänkt.,1 J3n möda, ädle vänner,
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Är tecknad i den faok, hvars blad jag vänder 
Plvar dag, att ej' er glömma.—Nu till Kunden3 

(Titt Bantjuo.). . b
Tänk pa livad .händt, öCh se’n , vid lägTighet, 
33ä tiden vagt .det, lät oss derom tala 
Med öppet hjerta till hvarandra!

Manque.
G er na.

Macbeth.
Till dess då, nog! — Vi följe eder vänner» 

IV. ScENfiN.
Fores. Ett rum i Slottet.

Duncan, Malcolm, Dona Iba i ri, 
Lenox, följe.

Duncan,
Är dotaen verkstäld uppå C a vt dö.r? äro 
De återvända, som vi sändt cfertlll?

Malcolm.
Ej än, min Förste. Men jäg träffat en, 
Som skådade hans. död, och som berättar 
Att han upriktigt vidgått sina brott, 
Bönfallit om er tillgift, visat djupt 
Sin ånger: intet här uti hans lif 
Så anstått honom, som att lemria det.
Han dog lik en studerad i att dö,
Beredd ätt kasta bort det dyraste 
Han ägde likt ett lappri.

Duncan.
Ej det finnes

En konst att läsa själen uti ögat.
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Han var en riddersman, på hvilken jàg 
Min hela tillit byggde ■— Adle fraude! -««> 
(Macbeth, Banquo, Rosse och Angus uppträda) 

Min oracles synd just nu 13g tung uppâ mig. 
Hu är sä langt; framför mig, att all lön 
Enapt med. den shall’sta flygt kan ' hinna dig. 
Snart önskade jag mindre din fdrtjenst,
3?-å det för tacksamhet och för Helönins 
Jag kunde ha ett matt. Nu lemnas mig 
Blott säga: uti mig din skuldnär se.
Du mer förtjent än allt hvad jag kan ge. 

Macbeth.
Den tjenst, och >pligt, som jag ar skyldig, lönar 
Sjelf sin utöfning. Eder höghet egnar 
Att emotta vår tjenst och tro ; den är 
Eörpligtad er, er thron och edert folk,
Och gör hvad rätt är blott, dä gör den allt 
För ert behag, er heder.

Duncan.
’ Var1 välkommen!

Jag har begynt plantera dig och vill 
Ock föra dig I blomma. Ädle Ban quo’
Ej mindre du förtjent och måste ej
Bli kand att hafva mindre gjort: kom hit.
Intill mitt hjerta !

Manqua,
Om jag växer der 

Ar skörden eder egen.
> Duncan.

I sin fyllnad
Min glädje lånar tårar utaf sorgen
Att dölja sig. — Nu Söner, Fränder, Herrar!
Hvars platser äro närmast thronen, yeten!



På Malcolm, som vår äldste Son, vi fästa 
Vart Eikes arf. Han är nu mera Prins 
Af Cumberland och denna hetlef skall 
Ej komma oâtfôljd ; tÿ adelsfröken 
Pä alla, som förtjent dei, skola glänsa.

(Till Macbeth).
Nu till Inverness. Jag vill bli er gäst» 
Att jag må bli er ännu mer förbunden. 

Macbeth
Het öfriga min omsorg är. Jag sjelf 
Vill föra budskap och min hustru glädja 
Med eder ankomst, derför underdånigst 
jag tager afskedi

Duncari.
Väl! min vätde Cawdor.

(Han ta ar rttetl ö a st q u o.) 
Macbeth (afsidcs).

En Prins af Cumbërla nd! Se der en sten 
Uti min väg, sont är mitt fall , om jag 
Ej kommer öfver! Stjernot döljen er!
Att ljuset ej tnå se min svarta atra.
.Låt ögat icke se hvad handen gör,
Det skulle se hvad det skall rysa för!

fg"r.)
Dunccti.

Sant Bäste B an quo! Han än fullt så tapper, 
jag föder mig af hans beröm och ära.
.Det är en fest för inig. — Men följom honom, 
Hvars omsorg gått förut att göra oss 
Välkomna! — Ja, han äger *j sin liked

CDe 6*0
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Inverness. Ett rum i Macbeths slott.

Lady Macbeth (nsande ett bref.)
. . De moite mig pâ segrens dag; och jag 

Vet senona den säkraste kännedom att de hafva 
mer än mensklig kunskap. Da jag brann af be
gär att fraga dem vidare, förvandlade de sig i 
Juft och fdrsvunno. Under det jag stod han- 
ryckt af förundran häröfver, kommo bud frän 
Konungen, som med lyckönskan kallade mig 
Höfding af Cawdor; med hvilken titel ds 
prophetiska systrarna förut hade heisat mig och 
hänvist mig på framtiden med de orden: Hell 
dig, som skall bli f va konung! Detta hax 
jag velat underrätta dig om, dyraste Maka, som 
skall dela min åra, på det du ej må beröfvas 
den förnöjelse dig tillhör, genom okunnighet 
om hvad storhet dig är lofvad. Dagg det pä 
hjerfat och lef väl !

Du Cawdor är och G1 a m i s —— och
skall bli

Hvad' dig är sagdt. —- Dock fruktar jng ditt
sinne

Är allt för fullt af mertskokärleks mjölk 
Att gå den raka väg. Du vill bli stor,
Är icke utan. ärelust, men vill 
Ej något omit skall derpå följa, vill 
Då en gång vara stor och vara helig*
Ej spela falskt, men dock med orätt vinna, 

’Det vill du gerna ha, som ropar dig:
J'Så skall du göra om du vill mig äga;5? ^

B
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Men frulctar snarare att sjelf det göra'
An Önskar gerningço ej gjord. — Kom hit?
Att jag mitt mod må gjuta i ditt cira 
Och med min tungas tapperhet bestraffa 
Allt hvad dig håller af från diademet,'’
Som irter än mensklig lijelp och ödet synes 
Framräcka åt din panna. — Hvad vill ni?

(En betjent uppträder.)
Bttjenten.

I qvall är Kungen här.
Lady Macbeth.

, Du är ej klok.
Ar ej din Herre med, och skulle han 
Ej hafva undarrättat mig förut?

Betjenten.
Jrg ber om gunst. Det är dock sant i—vår höfding 
Ar ock på väg, en af kamraterna,
Som red förut i bast, är här, så trött,
Att knapt han hade lungor för sitt ärn’de.

Lady Macbeth.
Forpläga honom! hän för stora bud.

(Hetjente» gSr j
Den korp är hes, som helsar Duncans, intag 
Inunder detta tak ■ J andar! kommen, — 
Som spännen tanken uppå mord , afklädén 
Mig här mitt kön och fytlen upp mitt inre 
Med idel grymhet! Gören tjockt mitt blod 
Och spärren vägen till for agg och ånger,'
Att intet styng af återförd natür 
Mitt fasliga beslut ml skaka, innan 
Det gernitig är!—» Hit, kommen till mitt bröst 
Och sugen mjölk för galla, mord-demoner 
Hvarhelst uti osynliga’ gestalter
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T spejen pa förderf. Kom tunga 
Insvepa dig i afgrunds mörk sta 
Att ej min dolk ml se det sar ] 
Ej himlen, sönderrifvande ditt t 
Mig ropa: hall!,— Min G1 am i s ! St

(Macbeth uppträdet;.)

Än större genom det piophetiska 
Mel ldi g s om e n g & n g ! <■ ■ • J 

ditt bref
Mig ur det kortsynta närvarande. 
I detta nu jag känner en hel fr ang 

Macbeth.
Min dyra vän! i 

Öch reser hän?

afton kommer 
Lady Macbeth.

Macbeth.
I morgon *— som 1 
Lady Macbeth.■

Den morgonen skall solen aldrig 
■Ert anlete, min vän, är likt. en 
Der mermiskor mä läsa sällsam ti 
För att bedraga tiden, likna den, 
Er mun, er hand, ert öga hjude v 
Som blomman ljuf, var ormen un 
Sörj for var höga gäst! mitt vare 
Det stora verket utaf denna natt 
Som skäll St virå nätter, vara 
Ge all den lust era herskare btsh 

Macbeth•

Vi skola ridas-
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Lady Mrtc5ef/i 
V isa gladt behag

Der fruktan bor, der skifta färg och drag.. 
Det ofri ga förtro ât mig !

, (s*0

VI. Scenen.

En plats framfÆr borgen.

Musik, facklor. Duncan, Malcolm, Dol 
nalbain, Eanquo, Lenox, Ros

se, Angus. Loi je.

Duncam
Litt vackert läge äger detta slott 
Och luften käns här lätt och smekande.

Banque^
Ja svalan, denna sommargäst, som älskar 
Att vistas uti höga murar, visar 
Med sina trefliga små bo, att himlens anda 
Här kännes ljuf. Här ses ej pelare ,
Ej taklist, eller hörn, der icke hon 
Har byggt för sina små en vagga, och 
Der denna fromma fågel slår sig ned,
Har jag förmärkt är luften mild.

Duncan
Se der

Vår ärade värdinna! —• märk! den kärlek 
Som följer en, är stundom ens besvär;

’Och likväl tackar man» derför soin kärlek.
Så lär jag er att tacka för den möda 
Som nu vår ankomst gör.
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Lady Macbeth
Mifi -kung, vår tjenstj 

Ora tvåfallt; trefallt gifven, to re dock 
För svag att svara’ emot all den heder,
Så hög, så vigtig, som. Ers Majestät f 
Mar hopat på vårt hus: Nu till de gamla 
Ni nya värdigheter lagt. Vi äro 
Flott edra arma förebedjare.

Duman.
Hvar är vår Höf dinge - af Cawdor?- Vi 
B a skyndat oss för att beställa honom 
"Qvarter här hemma; men han, rask till häst, 
Af kärlek förd, skarp som hans sporre, nådde 
Dock förr sitt hern och er. Nu, ädla fru!
Vi äro Öfver natten eder gäst.

Lady Macbeth,
Sig sjelfva,- allt livad de besitta, äga 
Flott edra tjenare för er. Ni är 
Här i er egendom,

Duncan.
Gif mig er hand

Och för mig till min värd! vi älska honom. 
Och ämna att fortfara i vår nåd —
Med er tillåtelse nu min värdinna! —

(De gä.)
VII, Scenen.

Musik och facklor, Taffeltäclcare och JBetje« 
ning gå öfver Theatern med anrätt

ningar. Derpå M a c b e t h ensam

Macbeth.
Vore det der med gjort, då det är gjordt, — 
.Då väl att det görs snart ! Om inordet *kuml*
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<3ck q.vafva följderna och fånga lyckan,
Se’n det har gjort sin sak, —- att detta slag 
Ock vore ett och allt, och. denned slut,
Blott här, på denna tirnlighetens rand . . ,
Jag skulle väl ha möd att öfverhoppa 
Det lif, som tömmer — men i dessa fall 
Det straffas redan här: en blodig lära.
Bard ut engång, går ofelbart igen 
Att plåga upphofsmaniien och rättvisan,,
Som mäter billigt, kalken återräcker.
Som vi förgiftat, åt vår egen läpp. —- 
Han borde vara dubbelt säker hos mig,
Först sam hans frände och hans undersåte —- 
Det talar strängt mot görningen och se’n» 
Jag är hans värd; som for lians mördare 
Bort sluta dörren, sjelf ej föra dolken. 
Dessutom denna Duncan, han har burit 
Sin värdighet så mild, har altid varit 
Så ren uti sin kungapligt:' hans dygder 
Som englar skulle uppstå och basuna 
Förbannelse, mot mig; Förbarmandet,
Dikt ett spädt, naket barn, på stormens vingar, 
Ja himlens Cherubim, pä luftens hästar,
Skull’ stiga ned och biåsa in mitt mord
J. hvarje öra, dränka uti tårar
Hvart enda öga - Och livad , är den sporre,
Som drifver mig? Blott ärelystnaden,
Sorti kollrande i ansats faller kull,
Och tumlar så på andra sidan målet —
Hvad nu? Hvad nytt?

(Lady M a c b e t b uppfrJdef-}
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Lady Macbeth
Re’n kungen nagst har spisat* 

Hvi lemnade ni rummet?
Macbeth.

Frågade
Han efter .mig?

Lady Macbeth.
Jag trodde att ni visste —* 

Macbeth.
Vi vilja ej ga längre uti saken.
Han nyss har hedrat mig; och jag har köpt 
En gyllne mening ocrt mig ibland folket,
Som jag vill bära innan den blir sliten 
Och ej si snart bortkasta.

Lady Macbeth.
Var det hopp

Hvari ni klädde er, da drucket? Har det 
Då somnat se’n och vaknar nu så blekt 
Att skygga för hvad nyss det modigt ville? 
Från denna stund så vet jag hur du älskar. 
Blygs du att vara i din egen gerning 

•■Hvad i begär du är? Vili du besitta 
Det soin du anser vara lifvets prydnad 
Och likväl vara för dig sjelf poltron,
Och viljande, och vågande ej, — löpa 
Sont katten i ordspråket.

Macbeth.
Tyst! jag ber dig.

Jag vågar allt som anstå kan en man.
Den som mer vägar är ej någon.

ÎLady Macbeth.
Var det :
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Ett djur kanske som förr förmådde dig ,
Att af din plan ge mig förtroende?
När ni det vågade då var ni man ;
Och om ni vägar mer sä är ni ock 
Sä mycket rnér en njan. Ej tid, ej plats 
Var funnen då till mig rît talte först;
Ni ville göra dem: de a.ro gjorda;
Men er de gjort till intet — Jag var mor.
Jag vet b v ad det vill säga till att älska 
Det barn, som diende lag vid mitt bröst.
Jag ville, då det log emot min blick 
Dock slitit bröstet frät} dess späda läpp 
Och stött dess hjerna up, i fall jag svurit,
Som ni har gjort.

Macbeth.
Men om det icke lyckas?

Lady Macbeth.
Ej lyckas! — Sätt ert mod på rätta stället 
Och det skall l yckas. Låt biotî .D u n c an somna. 
(Och resans mödor skola förr än vanligt 
Inbjuda sömnen) —- hans två kammarherrar 
'Med vin och drycker skall jag så betvinga, 
Att minnet, h jer nans väktare, skall bli 
Liksom en dunst och tankens läger likt 
En öde plats : — då uti djurisk sömn , .
De ligga dränkta, som i död, livad kunna 
Ej ni och jag då fritt verkställa med 
Den obevalcta Duncan, och med dessa 
Hans öfverfyllda väktare, som skola 
Uppbära skulden utaf detta mord?

Macbeth.
Eöd mig ej döttrar! endast manner bör
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Din oförbarmande natur frambringa. *—
Skall man ej tro när vi med blod bestänkt 
Den söfda vakten och tillika nyttjat 
Just deras dolkar att de gjort det?

Ladu Macbeth.
Hvem

Skall vaga annat tro? vi vid hans död 
Ju häfva sorgerop!

Macbeth.
Jag färdig är ;

Hvar sena spänd till denna fasans gerning. 
3Com! Dåt med vänlighet oss'ondskan hölja 
Falskt anlet’ måste lijertats falskhet dölja.

Ü m
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E. A E K,

En gärd innom slottet.

Banqao, Fleance Mr en fackla 
framför honom.

JBanquo•
Hvad lider ,natten , Gosse P —

Fleaiiçe.
Jag hörde icke klockan? Mån’ är nere.

Banque.
Den nedgår tolf.

Tiefince.
Det är väl senare,

JBanquo.
Här tag mitt svärd ! —~ Man sparsam är i himlen. 
Dess ljus re’n firo släckta — Här, tag detta! 
Af sömnighet är tungt som bl y mitt liufvud. 
Dock ville jag ej sofva. Milde Gud !
Förtag de onda tankar, som i sömnen 
Naturen, lernnar rum, —* Gif mig mitt svärd! 
Hvem der ?

(Macbeth kommer, ea betjent lyser honom med facila,) 
Macbeth.
E n vän !
JBanquo.

Hvad ännu uppe? — .Kungen gått till sängs 
Han var ovanligt manier och liar rikligt

AKT
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Beskankt ex folk. En diamant han sänder 
J-lär till er fru, med helsning, att hon är 
En älskansyärd värdinna. Xyoklig, nöjd 
Han gick till ro.

Macbeth.
Wi voro oheredda,

Var vilja var i tjenst hos oförmågan,
Vi eljest bättre gjort.

Banquo.
Här felte intet —-

Förleden natt jag drömde om de tre 
Trollsystrarna: Er likväl na gon sanning 
De sagt.

Macbeth.
Jag tänker icke mera på dem. 

l ikväl om en beqvämlig stund vi funne, 
Vi ville tala några oxd i ämnet.
Sätt ni blott tiden.

Banquo.
När det är er lägli 

Macbeth.
Bifaller ni —»■ och kommer det dertill 
Det skall er skaffa heder.

Banquo.
Så vi dt ej1

Jag mister någon, då jag vill 
Men äga kan rent bröst och 

. Må rådet vara go.dt,
Macbeth.
God natt, så 
Banquo,

Jag tackar er ; sof väl
(gär med FIear.ce.}
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..Macb.etJi, jtdi ketjenten)

Sag til! din fru, när som min drick är 
Sa ringer hon at mig — Gâ du till sängs!

(Betjsnteji går,}
Ar det en dolk,' som jag der ser framför mig,’. 
Med fastet mot min hand ?' —i Kom lat mig ta dig! 
Jag har dig ej och ser dig dock ännu.
Ar du, förskräckeliga syn, ,ej fattlig 
3För känslan som för synen p. — eller är da 
En dolk i tanken blott, en skenbild endast 
Utgående från' hjernans feberhetta?
Jag ser dig än, och till din form så kroppslig, 
Som denna jag bär drar. —
Du visar mig den väg ,* som jag skall gå:
Ett sådant verktyg skulle jag'just bruka..
Mitt Öga-är en narr bland mina sinnen,
Om det ej är mer värdt än alla : iin
Jag ser dig —- på ditt blad och fäste blod
Som icke var der förr. Allt är blott sken.
Det är den blodiga förrättningen
Som träder så för ögat. — Nu naturen
Syns död på halfva jorden, onda drömmar
Sig smyga intill sömnens stilla bädd;
Nu börjar häxerht sitt fula verk,
Och bleka mordet, väckt af ulfvens tjut,
Som är dess skyltvakt, går förstulet fram 
Med vidt utmätta röfvarsteg till målet,
Ett spöke likt ««* Du säkra, fasta jord!
Hör ej min fot, hvad väg den tar, att ej 
De stumma stenar sjelfva sammanklinga;
Och ropa hvad jag gör och bryta af 
Dén rysliga dödstystnad, som så väl
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'Àr passande för denna stund. — jag hotar; 
Och änmi ïefvër han ! ' må det ske snart!
Ord ge för kylig"vind it verkets fart.

(Man bur en klocka.^
jàp. ?jr._ och det är gjorclt! inig klockah kaflar.’ 
Hör'ej o Duncan, hör ej detta ljud,.
Som kallar dig till afgrund eller Gud!

tgär.)

II. Scenen- 

Lady Macbeth.
Hvad dem berusat, det har gjort mig djerf,
Bet släckte dem och mig det gifvit eld!
Tyst! — Hör! ...
.Det ugglan var, som skrek, den leda väktarn,

. Som tar god natt sä fasligt — Han är der. — 
Jag ställde dörren öppen. Väktarn®
Man hörer snarka. Jag har blandat dem.
En. nattdryck sådan, sä att död och lii 
Må trätas om de sofva. eWer dött.

Macbeth- (înnanfSre.)
Hvem. der? hollah! —

Lady Macbeth.
O ve! jag fruktar tie.ha vaknat upp,'
Och det är ogjordt. Trottet ej .— försöket 
Förderfvade oss:—*TysU —Jag framtog vapnen,1 
Han kunde ej ta felt — Had’ han ej liknat 
Min fader dä han sof, jag hade gjort det.
Min man? “~

Macbeth, (kamnter tillbzksf) 
Jag har gjort gerningen. — har du hört bulle||



*■3? .

Lady Macbeth
Blott ugglans si ri och syrsorna, soin låts,' 
Har ni ej talt ?

Macbeth
mx ?' .

Lady Macbeth:
Nu.

■ Macbeth.
Då jag kom ned ? 

Lady Macbeth

Macbeth
Hor ! *—
Hvem är i andra kammarn?

Lady Macbeth-
Don al bal n.

Macbeth- på sim händer.) 
Det ar en sorglig syn. ~—

Lady Macbeth■ ,
En tokig tanke. Är det sorglig syn?

Macbeth.
Der skrattade en i sin sömn, den andre 
Skrek mord! De väcktes opp. Jag hörde dem. ■ 
Då läste de sin hön och sofvo åter.

Lady Macbeth.
Der ligga två tillsammans i den kammarn; 

Macbeth.
En skrek : Gud skydde oss! «— den

Amen!
Som om de sett med dessa bödelshänder 
Mig stå der. — Jag ej kunde säga amen 
När som de sad’: Gud skydde oss!



Lady Machbeli. 
ïîStânk det ej så djupt.

Macbeth.
Men h var före

Mar det mig, icke möjligt säga amen?
Mig väl be höft välsignelse; och amen 
Ëj ville Ul: Htin strupe.

Lady Macbeth.
Man må ej

tänka nppå dessa gerningar.
Det gör en rasande.

Macbeth.
Mig tycktes höra 

En röst som ropade. ”Sof icke mer ' 
”Macbeth lönnmordar sömnen, den oskyldiga,’ 
”Den helga sömnen, som upplöser stilla 
”Den hårda knuten af hvar dags bekymmer , 
”Hvar lefnadsdags ’välkomna död, det bad , 
”Som friskar upp ett såradt bros, en balsam 

For hjertats qval, naturens egen ro,
Och bästa rätten tippa lifvets börd,”

Lady Macbeth.
Hvad menar ni med detta ?

! Macbeth.
Än

Î hela huset; ”Sof ej, sof ej mera!
”Glamis har mördat sömnen: derför C a w d o Jä 
”Skall icke sofva mer, ,ej Macbeth sofva.” 

Lady Macbeth.
Hvem var som ropte så? m.hi dyra höfding 
Hvi sjunka skall så eder. ädla styrka 
För hjeröespöken? Gå, få eder vatten,
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Och tfftvå detta fula vittnesbörd 
Ifrån er hand! — H vi fog ni dolkarna 
Hit utp De reiste bli derinne. Bär dem1 ' 
Tillbaka och den sbfda vakten se’n 
Bestryk med blodet.

Macbeth.
Jag gär dit ej mer.

Jag rädes för att tänka hvad jag gjort,
Att se det jag ej vågar.

Lady Macbeth.
Veklige!

Gif vapnen hit! De sofvande, de döda 
Blott bilder är o : endast barnen frukta 
En målad djefvul. Om han ännu blöder,’
Jag. skall förgylla väktarna med blodet 
Ty deras blifver brottet.

(Går. Det knackar utanför.) 
M'àcbcth.

Hvarifrån
Kom knackandet? Hvad fattas mig att jag 
Blir blek vid hvarje buller?— Hyilka händer! 
Ha! de utrifva mina ögon. ■— Ej 
Den vida oceanens alla vågor 
Eörmådde detta blod tvä af min hand.
Eörr färgade den alla haf med blod.

Lady Macbeth, (återkommer.).
Min hand ser ut som er: jag skulle blygas 
Att hjertat ha så blekt som ni. -— (det knackar.)

Man klappar
Vid södra dörren. Gå vi till vårt rum!
En skål med vatten renar denna synd.
Elur lätt då är den? t* Edert hela mod



Har lemnat Eder. (Det knackar.)

Hor det klappar mer.
Tag pâ er nattrock, att man ej ma se 
Att vi ha vakat; lemna sä bedröfligt 
Ej er åt edra tankar !

Ma cbeth.
Att veta denna gerning! i— Bättre, bättre,

(D*t Mai>par.)Att hafva glömt sig sjelf
Väck Duncan opp

Med dina slag ! Ack att du kunde det !
(Går.)

III. Scenen.

JEh Partvaktare. (Kommer med nycklar.)
Här är ett knackande min sann! Om en man 

Vore portvaktare vid helvetes portar, då skul
le, han först få vrida omkring nyckeln. Till 
exempel! (Det klappar) knack, knack, knack! 
Hvem der, i Beelzebubs namn? — Kär är 
en spannmålshandlare, som hängde sig sjelf i 
förväntan på god tid. Korn in! Du har väl 
näsdukar nog med dig? Här skall du få svettas 
för det. (x)et klappar) knack, knack! Hvem 
der, i den andra djefvulns namn? — Min själ, 
en advokat, som kunde svära för båda parter
na emot hvardera parsen, gjorde skälmstycken 
nog, för Guds skull, och kunde dock ej advo
cera sig till himmelriket. O kom in advo- 
kat! (oet klaopar) knack, knack, knack! . Hvem 
der ? -— Så ! —■ här är en engelsk skräddare kommen 
för det han stal ur ett par franska byxor. Kom 
‘n skräddare! Här fâr du steka din gås. (Det

C



mm

klappat) knack, knack, knack! ingen 10. Hvem 
är du? — Men här är för kallt att vara hel- 
vete. Fan ma vara fans portvalctare! jag tänk- 
te eljest släppa in några af alla professioner 
som ga den rosiga vägen till det eviga fyrver
keriet. (Det klappar) ^a. stund, pa stund! (Han 
Æppnar) Kära kom i håg portvakten!

(Macduff och Lenox uppträda.)
Macduff.

Gick ni sâ sent till sängs min vän, att ni 
Ej fölr har hunnit stiga opp?

Portvaktaren.
Vi ha min sann kalasat, Herre, till andra 

haneropet. Men min port har jag väl stängt 
och sa har jag ändå i natt vaktat hela Skottland, 

Lenox.
Hur så ?

Portvakt aren.
Säg, vakar icke kungens öga för sitt folk, 

céh är det ej portvaktarrt, sorn vaktar kungen; 
alltså har jag i natt aktat hela Skottland. 

Macduff.
En konung vaktas af sin nåd och mildhet, 
Han bringar huset skygd , ej huset honom;
Ty Herrans englar vaka der lian sofver.

Lenox.
Säg, är din Herre redan vaken? Se
Ifer kommer han. God morgon ädle Herre!

1 (Macbeth uppträder.)
Macbeth.

God morgon sjelf! '
Macduff.

Ar konungen uppstigen?
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Macbeth.

Ej än.
Macduff.

Han ville blifva tidigt väckt. 
Men re’n jag nästan dröjt utöfver timman.

Macbeth.
Till honom skall jag fora er.

Macduff.
Jag vet

Det vore er ett angenämt besvär;
Men dock det är besvär.

Machet/i.
Ett arbeie,

Som är oss kärt, nog helar sjell' sin möda. 
Se här är dörr’n.

Macduff.
Jag tar mig dristighet 

Art ropa honom : sa är mig befallt.

(M a cdu f f gSr.J
Lenox.

Far kungen hän i dag.
Macbeth.

SÛ är det sagdt.
Lenox

Vi haft en stormig natt, der som vi lågo 
IF ef skorsten nedblåst, och i luften vill man 
Ha hort en klagan, ryseliga dödsrop,
Och propheterarule med skrackfull ton 
Oin mord och brand och bistra händelser 
For land och rike, hvarmed denna tiden 
Snart blir foriost i plågsam födslovånda. 
Nattugglan skrek den långa natt. Man säger 
Ati jorden skälfde liksom af en feber.
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Macbeth,
Det var en elak natt,

Lenox.
Mitt unga minne

Kan ej hogkomma en, som liknat denna,
, Macduff (återkommer)"

O rysligt! rysligt! rysligt! — ingen tunga 
Kan nämna det och intet hjerta fatta’t.

Macbeth och Lenox.
Hvad är detp

Macduff.
Ondskan gjort sitt mästerstyckes 

Och inordet, helgeränande, har brutit in 
X Herrans smorda tempel, stulit lifvet 
Ur’ helgedomen,

Macbeth.
Xjifvet ! hvad ?

Lenox.
Ar kungen? —»

Macduff.
Gin in! — förstenen för en ny G or g o na. 
Bed mig ej tala! Gän och sen och talen!

(Macbeth och Lenox gå.)
Upp! lat stormklockan ga ! valtupp, vakupp!—» 
Förräderi och mord ! —- upp .B a n quo! Ma leo 1 m! 
Upp Don al bain! ■— O valenen! skaken bort 
Er veka sömn — en skenbild blott af död — 
Och skaden. honoin sjelf! Upp, upp! och sen 
O en stora domens afbild! — Malcolm, B a nq uo 
Uppstigen, som ur grafven, like spöken,
Att Skada fasan sjelf! (Man hÄr klockan gå.)

(Lady Macbeth uppträder.)
Hvad felas ? säg !
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Att sådan gräselig. trumpet uppväcker 
De sofvande i huset P

Macduff.
Ömma Fru!

Det duger ej for er hvad jag kan säga.
Det ordet fallet i ett qvinnoöra
Det skulle gifva död. —- O B an q u o! Banquo!

(Banque inträdes,)
,Vår kung är mördad.

Lady Macbeth.
Store himmel! ve!

Hvad i vårt hus P
Banquo.

Förskräckligt hvar som helst! 
Jag ber dig, Macduff, tag ditt ord tillbaka 
Och säg det är ej så,

Macbeth. ( återkommande, )
O att jag dött

En timma före denna händelse!
Jag lefvat då välsignad. Ty härefter 
Fins ej på jorden någon ting allvarligt!
Allt är blott lek och flärd ! — och nåd och ära, 
De aro döda. Lifvets vin är drucket 
Och draggen ensam lemnad q var.

(Malcolm och Donalbain uppträda.)
Donalbain.

Hvad fattas?
Macbeth.

Ni! och ni vet det ej?-—Upphofvet och källaa 
Utaf ert blod är gången ut, dess brunn 
Är stoppad till!



Är mördad.

Macduff.
Er konungsliga fader

Malcolm,
O ! af hvern ?

Len >x.
De, som up vaktat

I rummet, tycks ha gjort det: deras hände* 
Och anleten syns tecknade med blod ,
Och dolkarna vi funno ännu våta,
På deras örngott. Vildt de stirrade 
lörutan sansning; ingen menskas lif 
Var att förtro dem,

Macbeth.
Ack! jag likväl ångrar 

Att i mitt raseri jag dödat dem.
Macduff.

Hvi skedde det?
Macbeth.

Hvem kart väl vara vis 
På engång och utom sig, mild och retad,
Sin konungs vän och här opartisk? — Ingen. 
Tillgifvenhetens hetta här tög försprång 
Af all betänksamhet — Här ligger Duncan 
1 purpurn af sitt blod — hans öppna sår 
Eiksom en lucka i naturen, att 
Förstörelsen må hålla intåg: Der 
Hans mördare, i färgen af sitt liandtverk, 
Med vapnen ännu drypande. Hvern kunde, 
Som hade själ att älska, hade mod 
I själen, här ej ge sin känsla luft?

Lady Macbeth. (låtsar dåna).
Ack hjelp mig hädan! O!



Macduff.
Haf vård om F run !

{Macduff, Lenox, Banquo sysselsätta sig med henne.)
Malcolm.

Vi tiga stilla, vi, som detta olycksfall 
Haf närmast träffat!

Donalbain.
Ja, hvad kan väl sägas?

Da olycksödet, doldt uti sitt hal,
Kan plötsligt fatta äfven oss. — Kom, gå!.
Än äro våra tårar icke brygda.

Malcolm.
Än ej vår sorg i stånd att bryta ut
I verk och gerning.

BancjllO. {till dem som bortföra La- 
dy M acbeth )

Hafven vård om frun — 
Sa snart vi höljt vår kropp , så samlas vi 
För att gå denna blodskuld uppå spåren.
Oss skakar fruktan, tvifvel. Här jag står 
Uti Guds allmaktshand. På lif och blod 
Jag strider emot hvar beskyllning, vore 
Hon an så stum, som en förrädisk iliska 
Mot mig kan finna upp.

Macbeth.
Så gör ock jag.

Alla,
Så al 1 a.

Macbeth.
Vi kasta oss i klädren, mötas sehr 
I salen.

Alla.
Dermed äro vi tillfreds.
(Alla gå utom Malcolm och Donalbain.)
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Malcolm. s
Hvad a'r att göra broder P — Vi ej vilja 
Sàl i skapa wed dem: visa låtsad soEg •
Ar för den falske lätt — jag .vill till England.

Dtiruiibain.
Till Irland jag; vart skilda öde .skall 
Oss ge mer säkerhet. Der som vi äro,
Der äro dölkar uti menskors smil:
Ju närm’re blod, ju närm’re ait bli blodig, 

Malcolm.
Den mordpil, som ar skuten, ännu flyger.
Det bästa är för oss att gä ur sigtet.
Till häst derfor ! och ingen tid förlorad 
Med afskedstagandeÎ JJlott hastigt hädan! 

stöld;, som stjäl sig sjelf, förlåtlig är, 
nåden utje ar och doden när!

, gä.)/

IV. Scenen.

Utaafore Slottet, -

Il o s s e. En gammal ma n.
Gubben.

Jag lefvat sjufti Sr och i den tid 
Sett mången skrädd ig stund, mängt olycksunder? 
Men denna svåra natt har gjort till lek 
Allt hvad jag förr erfarit.

Rosse.
Gode fader!

Du ser att. himlen sjelf, pä menskor vredgad, 
Ser hotande på detta blödsrum ner.
Det skulle efter klockan yara dag;
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Och ännu qväfver natten, hi na mel slam pan^
Har natten 'vunnit seger eller blyges 
Väl dagen visa sig, att mörker än 
O oo g i Iver jorden, h vilken ljusets stråle 
Ile’n borde kyssa. ?

Gubben.
Det är onaturligt

IAkt gerningen som skett. — Forled ne tisdag 
Man säg en falk , — han tornhögt syäfvade ,j 
Men bief af en förrädisk uggla dödad.

liasse,
Och Duncans hästar — undersamt , men sant — 
De vackra djuren, skönast afj sitt slag,
De bl ef vo fasande, uppbröto stallen,
Utrusade, motsträfviga all lydnad,
Som om de , velat göra krig med menskor. 

Gubben.
Det sages att de åto upp hvarandra.

Rosse.
De gjorde det, till mina ögons häpnad,
Som' sägo det. —Der är den gode Macduff.

■(Macduff yppträchr.)
Hur gar nu verlden, ' frände. ?

Mac&uff.
Som ni ser.

Mosse.
Är kändt hvem denna blodskuld häftar påp

‘ ‘ ’ 4> „ . '. Æ

På dem, som Macbeth slog ihjäl.
.Rosse

Ack Gud I '
Hvad nytta kunde de väl ha deraf.P
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Macduff.
De voro köpta. — Malcolm, Donalbain 
Kungssönerna, ha flytt; och detta fäster 
Pä dem misstankan.

Rosse.
Anda mot Naturen! m, 

Omätteliga herskelust, som röfvar 
Dig sjelf din lifssaft! — Saled’s sannolikt, 
Att kronan flyttas uppå Macbeth!

Macduff.
Re’n

Han utnämd är och gängen af till Scon 
Till kröningen.

Rosse,
Och hvar är Duncans lik? 

Macduff.
Affördt till Colmeskill, den helga grift, 
Der som hans fäders öfverlefvor hvila.

-Rosse,
Par ni till Scon ?

Macduff.
Jag frände, far till Fife. 

Rosse.
Väl! då vill jag till Scon.

Macduff,
Så lefven väl!

Och må ni der allt finna efter önskan!
Xätt torde gamla rocken sutit bättre 
An denna nya.



Rosse•
Gamle far, farväl!

Gubben,
Gud med er Herre! och med livem, som än 
Vill vända ondt i godt , ovän i vän!
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Fore s. Ett rum i Slottet.

Binquo, allena.

Banquo•
Bu är det nu — Kung, Cawdor, G lam i s, allt, 
Hvad Häxorna dig lofvat! och jag fruktar 
Du spelt fult spel derfdr. Dock sagdt det var 
Det skulle icke blifva vid din stam,
Men sjelf jag skulle blifva rot och fader 
För många kungar, x\r det sanning i dem 
(Som tycks så, Macbeth!, af hvad dig de sagt) 
Hvi skulle de ej vara mitt orakel 
Så väl som ditt, och'höja min förhoppning. 
Men tyst härmed! ——

(Trumpetstot. Macbeth inträder som Konung,Lady 
Macbeth som drottning. Lenox, Ro sse , Lorder, Frun- 
timmer, beijening.)

Macbeth.
Se der vår första gäst!

Lady Macbeth.
Om han blef borta, vore i vår höslid 
En brist, som gjorde allting ofullkomligt. 

Macbeth-
Vi ge i qväll en festig måltid och <
Utbe oss att ni kommer.

Bqnquo.
Herré ! lyda

En bön af er är mig 'en helig pligt.
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Macbeth.
^ar ni i afton hädan?

JBanquo•
Ja, min forste!

Macbeth.
Vi eljest önskat liöra eder mening,’,
(Sorn alltid varit välbetänkt och vigtig)
I denna dagens rad. Är resan lång?

JBanquo.
Från nu till måltidstimman den upptager 
Väl tiden. Qm min häst ej går dess bättre,
§å måste jag väl låna utaf natten 
En timma eller tvenne.

Macbeth.
Uteblif ej!

Ifrån vår fest! .
JBanquo.

Jag skall det ej , min Kung. 
Macbeth.

Vi höra våra blodiga förvandter 
tT.p'phälla sig i Engeland och Irland,
Och neka deras fadermod och fylia 
Med underliga dikter folkets öron. 
öock mer härom i morgon! Statens bästa 
Oå krafver oss gemensamt. 1 Nu lef val 
Så länge! —— Går Fl e an ce med er?

JBanquo.
Ja rain Stung.

Vår timina kallar oss-



Macbeth- 
Sa önskar jag

Er snabba, säkra hästar — Lefven väl*
(Banquo gär.)

Tills mörkret kommer, hvar och en är herre 
TJtaf sin tid. Vi önskade att vara 
Allena för att göra sällskapsglädjen 
Sa mycket kärare. Till dess, Gud med er! 

(Lady Macbeth, Lorder och Fruntimmer gå.)
•Macbeth• (till en betjent )

Hör ! äro de der marinerna till hands P 
jB etj entert.

id porten af palatset.
Macbeth.

För hit dem! (getjenten går ) Vara sa långt kommen, det 
Är ännu intet; men att vara’t säkert k— — 
Min fruktan sitter djupt för denna Banquo.
I hans medfödda konüngslighet herrskar 
Det nigot fruktansvärdt. Han vagar mycket. 
Och detta hjeltemod har dock en visdom 
Som leder honom säkert. Ingen finnes 
Förutan honom, som jag räds: för honom 
Min själ är kufvad, sâsorn Marc Antons 
Var inför Cassa r, som det sägs Han näpste 
Trollsystrarna, da Konung mig de nänade 
Och bod dem Vända deras tal till sig. 
Prophetiskt. hel sade de hönoin fader.
För många Konungar. På detia hufvud 
De satie en ofruktbar krona , gåfvo 
Mig en förtorkad scepter uti hand,
Som skall fränryckas- mig uiaf en fiämling,
Då ingen son mig följer. — Ar det gä;
För Banques barn mitt samvet har jag fläckat,
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Fördern har jag den milda Duncan mördat, 
För evigt offrat upp mitt hjertas frid 
För dem blott; — min odödeliga krona 
XJppgifvit åt den onda fienden,
Att göra dem till Kungar— Ban quos barn!« 
Kom hellre öde fritt! vi vilja kämpa

t På lif och död __, Hvem der? —- Ja så.
(Betjenten följd af tvl Mördare.)

Och vänta tills vi kalla!
(Betjenten gïr.)

Var det ej
I går vi talte med hvarann?

Första Mördaren.
Det var så.

Macbeth.
Nå har ni tänkt på det jag sade er?
"Vet! del var han som uti fordna tider 
Sa underi ryckte eder, mig det bief 
Oskyldigt lagdt till last. J kännen det 
Se’n sist vi träffades, jag visade 
Hur skändeligt man lekt med er, de medel 
Som brukades, kort tusen ting, som till 
En balidod och en dåre kunnat ropa: 
l>et gjorde ila n quo!

Förs La. Mördaren.
Ja min kung och Herre! 

Macbeth.
Nu till (len andra punkten! Finnen J 
Ert tålamod så starkt utaf naturen 
Att slikt må ske ostraffad t? Aren J 
Så milderika, att J bedjen godt 
För den beskedeliga mannen eller



Hans slägt, hvars tunga hand har böjt er ned 
Till grafven, och er vårdnad sänkt för alltid 
1 uselhet.

Första Mördaren.
Min tuns, vi. äro manner.

Macbeth.
Ja, ja, J löpen med i räkningen!
Som vindthund , jagthund . knähund , pudel, spits 
Med ett ord kallas hundar , fast ej alla 
Af lika styrka, lika egenskaper.
Så ock med manner! Aren J de rätta,
Och ej af manlighetens sämsta slag,
Så sägen blott ! Af mig J skolen få 
Ett göra, som gör anda på er ovän 
Och skaffar 
Blott finnes

eder nåd af mig, hvars helsa
i hans dod.

Andra Mördaren.
Jag är en man, o Konung, 

Som hårda ödens stötar sä uppretat,
Att jag ej frågar efter hvad jag gör,
I trots af verlden.

Första Mördaren.
Och jag är så trött,

Så söndersläpad utaf lyckan, att 
Mitt 15f jag ville sätta på hvad spel 
Som helst, att tappä eller hjelpa upp det. 

Macbeth.
J veten Ban quo var er fiende!

Andra Mördaren.
Ja.

Macbeth.
Min han äfven är, och så högst farlig,



'49

Att hvàr minut ütaf håns varelse
Mig hotar till mitt lif; och fast jag kunde
Med Öppen makt befria mig ifrån
Hans leda åsyn och till skäl blött gifva
Min konungsliga vilja, dock jag måste
För vissa vänner, både hans och mina*
Ej synas häruti: ja, klokhet bjuder 
Att jag begråter den jag undanröjt* 
jag derföre behöfver edert bistånd.
För allmänheten döljande hvad del 
jag har i gerningen, af synnerlig! 5 
Högst vigtiga orsaker.

Ändra Mördaren.
Vi utföra

Övad ni befaller.
Först a Mördareti.

■Ja, om ock vårt lif > <,
Macbethx

Frt mod frâmïysfet ür er. Öm en timma 
jag Säger eder, hvar J falten post.
Och märken ögonblicket ! Denna qväll 
Het måste ske — ej allt för nära slottet 
Att vända äf misstankarna. Förstån JP m» 
Med honom måste sonen falla *** Fleance^ 
Som är uti hans sällskap. Sa fullkomnas 
Först verket. Det äi- lika angeläget 
Att han ur dagen röjes söm hans far. 
Fesluten nu! — Jag återkommer strax.

Andra Mördaren-, 
iVi äre färdige. ~-

D
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Macbeth•
Sa gan dit in! jag kallar eder strax.

(De gå.)
Det är då afgjordt! Banquo tanker du 
X hirnmelrik gå in, bered dig nu.

(Går.)

II. Scene s.

(Ett annat rum i slottet.)

Lady Macbeth. En betjent.
Lady Macbetl*

Ar Banquo rest från slottet?
Bet Jemen.

Ja han kommer!
Igen till qväll’n.

Lady Macbeth.
Säg konungen jag 'Väntar,

Om han har ledighet att tala vid mig.
(Betjenten går.)

Att äga något är att äga intet,
Så länge ännu något återstår
För önskningen. Långt bättre att med dem
Vi undanröjt sig in i grafven sluta,
Ån till att mörda först och sen ej njuta!

(till Macbeth, som inkommer.)
Min kung! ined edra mörka fantasier 
Ni söker sällskap, ständigt går i tankar,
Som borde dött med den de tänka på!
På saker som ej mera kunna ändras
Bör man ej grubbla, och hvad gjordt ärgjordt
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Macbeth-
Vi.hafva sårat blott, ej dödat ormen.
Den lakes och blir åter hvad den varit.
Vår usla ondska än en gäng skall darra 
För faran af dess tand. Men tingens byggnad 
Må förr upplösas , begge verldarna 
Tillsammanstörta, än vi skola äta 
Vårt bröd med bäfvan, sofva under qval 
Af dessa faseligä drömmar, soni 
Hvar natt oss skaka. Bättré vara hos 
De döda, som vi sändt till ro, än ligga 
På sträckbänk under själens agg och plågor 
I ständig slitning! — Duncan är i grafven; 
Han sofver efter lifvets feber sött.
På honom har förräderiet gjort 
Sitt argaste; ej stål, ej gift, ej uppror 
Ej utländskt krig, ej inhemsk ondska, intet 
Kan röra honom mer.

Lady Macbeth
Kom, kom min Konung! 

Låt edra dystra blickar klarna upp,
Var glad och ljus i qväll med edra gäster! 

Macbeth.
Det vill jag, bästa vän. Var du det ock!
Gif akt på Banquo, och var framför allt 
Mot honom uti tal och blickar vänlig.
Osäkra än, vi nödgas tvätta upp 
Vår heder i en flod af smicker, göra 
Vårt anlet till en hjertats larf, som döljer 
Hvad, som derinn'e bygger.

Lady Macbeth.
Eemna detta.



Macbeth.
O! full af skörpioner är min sjäh
Du -vet det, bästa hustru, Fl eance och B a nquö,
De lefva ännu

Lady Macbethi 
Men at ingendera 

Naturn gaf bref uppå odödlighet,
Macbeth.

Det är min tröst. Anfallas kunna de.
Var da vid mod! Förr’n läderlappen börjat 
Sin dystra flygt, och, rnant af Helcate, 
Nattfjäriln, krupen ut ur trädets hålor,
Med sömnigt surrande till ro och dvala 
Har qvällringt, skall en gerning vara gjord 
Af ryslig art.

Lady Macbeth.
si Hvad är, som da skall ske ?

Macbeth.
Var hellre utan skuld och utan Vettskap,
Min lilla dü, tills öfver hvad, som skett,
Du klappat händren. — Nedstig blinda NatÉ 
Hölj dagens milda, medlidsamma öga!
Och med en blodig och osynlig hand 
Utplana, slit det tunga skuldebref,
Som gör mig blek. "• B.e'n ljuset skymmer, kråkan 
I skogen söker sinä kamerater.
Nu dagens glada barn nedsjunka, somna;
Men nattens redskap rusa pa sitt rof.
Du undrar på mitt tal: men var du stilla, 
Flvad som är börjadt med förräderi 
Kan med illgerning ,blott fullbordadt bin 
Se sa min vän! följ mig.

(gå.)
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III. Scenen.

(En park med vîg och port ledande till slottet.) 

t Tre mördare uppträda.

Första Mördaren.

Men hvem har bedt dig stöta till oss ?
Tredje Mördaren,

Macbeth.
Andra Mördaren.

Vi kunna honom tro. Han vet ju ordet,
Och känner rigtigt hvad som här skall göras. 

Första Mördaren.
Sä sta med oss! Än tindra några strimmor 
Af dagen uti vester. Nu sig skynda?
Hen sena vandraren att na härberget,
Och den vi vänta nalkas.

Tredje Mördaren.
Tyst! hor hästar! 

Banquo, (mom scenen.)
Ejus här! holah!

Andra Mördaren.
Han kominer! alla andra 

Som väntas uppå slottet hafva anländt.
Första Mördaren.

Hans hästar gå omkring.
Tredje Mördaren.

En fjerndels mil.



Men han spasserar vanligtvis so'm andra 
Till porten af palatset härifrån.

Andre Mordaren,
Ett ljus! Ett ljus!

Tredje Mördaren.
D’ä han.

Förste Mördaren.
Sa varen redo!

(Bsaqao oc!i Flejnte komma fram St vågen. En betjent 
jned fackla följer dem.)

Banquo.
I natt blir åskeväder.

Andra Mördaren.
Det slår ned.

(De ofverfalla och sticka honom.)
Banquo.

Eörräderi! minFI eancé fly, fly!— Du skall j
TJtkräfva hämd — O bof! . . ,

(Dot — F lean ce och drängen undkomma)
Tredje Mördaren,

Hvem släckte ljuset ?
Törsta Mördaren,

Var det icke rätt p 
Tredje Mördaren.

Här ligger en blott. Sonen slapp da undan,
Andra Mördaren,

m felas bästa hälften utaf verket.
Första Mördaren.

Godt, låt oss gå och säga hvad är gjordt!
tgä.)
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IV. S C E N E N.

(Elt statsrum i slottet. Ett serveradt bord.)

Macbeth, Lady Macbeth, Bosse, 
Lenox, Lorder, följe.

Macbeth.
Sitt ner! J kännen sjelfva eder rang.
Och först och sist den hjertligaste välkomst! 

Lorderne.
Vi tacka Eders Majestät,

Macbeth.
Vi sjelfva

Med sällskapet oss blanda, öfverallt 
Tillstads, att värdens pligter hofligt öfva. 
Värdinnan tar sin rang i akt. — Hon helsar 
Dock eder alla som välkomna gäster.

(alla såtta sig urom Macbeth.)
Lady Macbeth.

Säg det för mig, min kung, till mina vänner. 
Mitt lijerta säger, att jag ser dem gerna.

(Den Första Mördaren kommer i dårren.) 
Macbeth.

De alla möta dig med sina hjertan.
Här äro båda sidorna fullsatta.
Sä vill jag taga plats i midten. •— Lemnen 
Er helt och hållet nu åt glädjen! snart 
Skall bägarn gå kring bordet.

(afsides till Mördaren vid dårren.)
Det är blod

Uppå din drägt.



Mördaren,
Då ar det Banquos.

Macbeth.
Bättre

Pu har det på dig, än han har det i sig.
§å liar fm» fått sin delP

Mördaren.
Hans strupe, Herre!

J%V skuren af. J>g viste houpm tjensten. 
Macbeth.

Pu är en skön skarprättare. Men sämre 
Aï lok© han, som gaf så godt åt Fieance, 
Ha? du det gjort så är dq utan like,

Mördaren,
JViin Kungelige Herrç! Fieance kom undan! 

Macbeth
Jag har min feber åter. Eljest hade 

ag v^rit sund och hel, så fast som marmorn, 
Som klippan rotad , fri och obegränsad 
Som luften, som oss omger, biu jag är 
Ä »JQ sora i hur, i fängsel instängd, 
Jnspärrad , bunden vid den fordna fruktans 
Qeb tyiflets plågor B an q up är dock säker?

Mördaren,
.Han ligger, Herre ! i ett dike säker,
Jded , tjugu öppna sår uti sitt hufvud8 
Hy ar al det minsta vore döden.

Macbeth,
Tack !

per ligger den fullväxta ormen: ungenj 
Som uuHuîuto, m§4 tide» kan få gift j
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Men har än inga tänder. — Gä din vägf 
På får i morgon tala med oss mera.

(Märdarn gir.)
Lady Macbeth.

Min kung ! ni muntrar icke edra gäster»
Pet mål är såldt, som icke kryddas af 
åEn värds uppmärksamhet. Sig äta mätt 
Kan hvar och en hos sig. Men borta är 
Det artigheten som gör rätten smaklig.
Hvad vore sällskap eljest ?

Macbeth
Ljufva tadçl S

Nå väl, ma då en god matsmältning na 
Uppvakta vår aptit och helsan begge!

Lenox.
IBebagar ej min konung sitta ned?
(Banquos välnad uppstiger och sitter sig 1 deg i&X Machet^* 
ledig lemnade plats.)

Macbeth.
Här bade vi nu alla våra ädla,
Vårt rikes prydnad, samlade, om blott 
Vår värde Ban quo vore ock tillstädes,
Må jag dock snarare få att beklaga 
Hans uraktlåtgnjiet än någon ofärd’

Mosse.
&{ hans frånvarelse hans gifna löfte 
Bj hedras mycket. Täckes ej min Förste 
OsS ära med sitt konungsliga sällskap?

Macbeth, (med fasa 1 det han ser spSket.J 
Bordet är fqllt! , , ,



5»
Lenox. (pekande på den plats spöket upptar.) 

Här är en ledig plats.
Macbeth.

Hvar P 
Lenox

Här, min Förste!
Hvad kan så röra ederp

Macbeth.
Hvem af er

Har gjort mig detta P
Lorderne.

Hvad, Ers Majestät? 
Macbeth.

Du kan ej säga jag har gjort det, skaka 
Ej dina blodbesmorda lockar såleds åt mig! 

Lorderne.
Stan opp J Herrar! Konungen mår illa.

Lady Macbeth.
Bli’n stilla ädle vänner ! konungen 
Ar ofta så och var så från sin barndom.
Blif sittande ! jag ber. På ögonblicket 
Anfallet är förbi. Han är på stund 
Helt bra igen. Gif icke akt på honom,
Han retas då, och blifver värre. Aten,
Och märken honom ej. (Till Macbeth afsides.)

Ar ni en man?
Macbeth.

Ja väl en djerf också! som vågar se 
Hvad djefvul’n skulle blekna för.

Lady Macbeth.
O herrligt !

Der lja vi bilderna utaf er fruktan.
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Det är den uti luften dragna dolk,
Som , sade ni, er viste väg till Duncan.
O denna sprittning , detta rysande ,
(En löjlig fruktans alster), skulle passa 
Vid spisen kanske vid en ammesaga,
Som farmor går i borgen för. Ack blygs!
Hvarför da dessa anletsvridningar P 
Till slut så ser ni livarken mer ell’ mindre 
Än blott en stol —

Macbeth,
Jag ber dig, se! se der! hvad säger dus . . 
Jag frågar ej derefter. — Kan du nicka,
Så tala ock! Om benhus och om grifter 
Oss sända våra döda åter, så
Må hökars bukar blifva våra grafvar!

(Vålnaden torsvinner.)
Lady Macbeth■

Hvad! så omanlig, så fullkomligt galen?
Macbeth•

Så visst, som jag här står, så såg jag 
Lady Macbeth.

Ack blygs då!
Macbeth.

Blod har varit gjutet förr 
I fordomtimma, innan mensklig ordning 
Än rensat samhället; ja sedan ock 
Ha mord skett; alltför rysliga att nämna- 
Den tid har varit, då en man var död, 
Nar hjernan söndörslogs, och derated väl. 
Nu stå de åter u|5p ined tjugu dödshugg 
I hufvudét och clrlfva en från stolen -,
Det är mer sällsamt än ett sådant mord!



Lady Macbeth.
tfin Konung se, att edra ädla gäster 
ïr sakna! v (

Macbeth.
Jag förglömmer mig — och undren 

ïj -värde vanner ofver mig; jag har 
5n sällsam svaghet, som är något vanligt 
ro'r dem, som känna mig. Och nu en skål 
’ill allas eder välfärd; sedermera 
fill jag ock sitta ner. Gif vin ! Slå fullt ’ 
ïu dricker jag till hela bordets välgång.

(Välnaden Sr äter der.)
till vår kära Banquos, som vi sakna» 
önskade han vore här. Nu hans 
allas skål!

Lorderne.
Vår trohet, tacksamhet ■*. 

Macbeth, (bîftigt upfarande.) 
ur min åsyn! Dölj dig uti jorden! 

dina ben ha märg, din blod är kall, 
har ej seende i dessa ögon,

[varmed du stirrar på mig.
Lady Macbeth.

Ädle vänner*
»et är en vanlig sak hos honom. Tagen 
>et ej för annat! Det är endast skada,
►et stör vårt nöje.

t Macbeth,
Hvad en man kan våga, 

(et vågar äfven jag. Kom uti skapnad 
T Nordens vilda björn, kom lik en väpnad 
khinoceros, lik en Hyrkanisk Tiger,



1 hvad gestalt, som helst, blott Icke så i 
Och mina nerver skola Icke skälfva —- 
lilif lefvande igen och fodra mig 
1 ödemarken ut på svärd; om jag 
Af fruktan nekar följa, kalla mig 
En nykläckt jungfrupilt — Vik hädan! Bort! 
Förskräckeliga skugga! tomma irrbild!

(spöket försvinner.)
Se så! så snart du borta är , är jag 
Igen en man. Jag her er, sitten stilla!

Lady Macbeth.
jN"i har forstört all rö och bannlyst nöjet 
Ifrån ert goda sällskap genom en 
Den undransvärdaste förvirring.

Macbeth.
Kan marié

Som såge man en sommarsky gå fram,
' Väl obekymrad stå, med slika syner 

För ögat. Främmande blir härigenom 
Mitt eget väsen mig, när jag betänker 
Att du kan se hvad jag har sett och doefe 
Behålla dina kinders röda färg ,
Då mina utaf fruktan blekna af.

Sosse.
Min Konung, hvad för syner?

Lady Macbeth:
Tala ej!

Jag ber deroih. Han blir allt värre. Frågai 
Uppreta honom. Nu, med ett: God natt! 
Afbiden intet afsked. Gån med ett!

( Lorderhe.
Vi Önska Konungen en rolig natt
Och bättre heisa.

I
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Lady Macbeth. ,
Fefven alla Väl !

(Sîlîskapet gli.)

Macbeth.
Det vill ha blod. Det sägs, blod vill ha blod- 
Man vet att stenar rört sig 5 träden talat,
Att Siare och kloka tydningar 
Ha genom skator, genom kråkor, kajor 
I dagen bragt d t lönligaste mord. —
Hvad lider natten?

Lady Macbeth.
Nu den strider just 

Med morgonen om segren.
Macbeth.

Huru var det f 
Du sade: Macduff nekar till att komma.

Lady Macbeth.
Har ni sändt honom bud ?

Macbeth.
Jag hörde det

Nu nyligen-—Han skall få höra af mig.
Det fins ej en af dem, uti hvars hus 
Jag icke har en,lyssnare besoldad.
X morgon söker jag Trollsystrarna,
I tid — Jag måste veta mer. Jag är 
Nu färdig att igenom värsta medel 
Fa kunskap om det värsta. För min fördel 
Allt måste vika. Jag har nu gått fram,
Så långt i blod att ginge jag ej längre,
Det vore lika långsamt återvända,
Som att gå öfvér. Jag har i mitt hufvud



(Heden. Åska. De tre Häxorna, Hekate mSter

Första Häxan.
Hvad Hekate, ni synes ond!

Hekate.
Har jag ej skäl, Ni pack i trolleri ! 
Förvägna, näsvisa! Hur vägen J 
Med Macbeth drifva sådan lek,
Som kostar blod, med gåtors svek 
Bereda honom fall ; och jag 
Som rår för troll af alla slag 
Blir icke tillsagd, stämd till råd 
Att dela äran af ert^åd.
Dess värre ! ha’n J detta gjort 
För en, som icke duger stort,
Men tvär och led, som andra fler 
Ser på sin vinst och ej på er.
Nu gören bot, gän härifrån 
Vid svalgec utaf Acheron 
I tid mig möten ! Der han skall 
Sitt öde spörja sig till fall.

Ting af den art, som ej bör vara spord, 
Ock måste vara gerning förrän ord.

Lady Macbeth.
Naturns välgerning, sömnen fattas er.

Macbeth.
Så kom till hvila! TJppå denna bana 
Jag är blott lärling, brottet fordrar vana. 
Vi äro ännu unga deruti. —

(de gä.)



Wïïm

âtafj kettil j hvad fett skickligt troll 
Hat hödigt mer i ordning hall!
Ät luften står min färdi —-mitt värf 
Ar en odödlig själs fördert.
Pöfr’il middag skall ett stoft verk ske i 
På månans horn är hängande 
Én ångig, djupt förborgad droppe;
Jag far och hämtar den deroppe.
Tillagad se’n med trolldomskraft 
Blir deraf en förderflig saft,
Som i hans sinne, själ och kropp 
Skall djefvuls-andar väcka opp»
1’örblindad skäll i öfverdåd 
Han rasa, trotsa rätt och nåd;
Och säkerhet, J alila veten,
Är det som störtar ménsklighetén;

(Musik. Man härer fjerran en Sång ; Kom med mig. 
Kom nied mi j*;)
Tyst! Se min lilla Ande hvilar sig 
tlti ett dimmigt moln och kallax mig;

(af.) '

JFörsta Häxan.
Kom skyndom oss! Hon kommer snart tillbaka»

(försvinna.)

SCENSH.VI

Begrets af Macbeth

(Fores; Ett rum t Slottet;}
Lenox. En annan Lord,

Lenox.
Jag sade det, att hjelpa er på spåren:
Förklara dem nu sjelf. Det säger jag;
Det har gått sällsamt till. Den milde Düne a h

Väl ! Han var oek död«



Öen hederlige tappre Banque» restp 
Försent. F 1 ean pe ,omni viil, har mördat honom 
F lean ce flydde —- Man ml icke fara sent — 
Hvem kan väl fatta detta vilddjurssinne 
Hos M al co 1 m och hos Do na 1 bain* att mörda 
En sådan mildrik far! Fördömda gerning!
Hur smärtade det Macbeth! Var han ej,
I helig vrede, strax beredd att döda 
De begge syndarne, som sömn och drycker 
Beröfvat sans. Var det ej ädelt gjordt?
Jo, klokt också! Det skulle ju uppretat 
Hvarenda själ att höra männerna 
Det neka. Sål eds säger jag, han har 
Ställt allt ting väl, och tänker, hade han 
Flott innom lås och nyckel Duncans söner 
(Som med Guds hjelp han aldrig far) de skulle 
Få se hvad det har på sig till att döda 
En far. Sä skulle också F1 ea nce — Men tystî 
För fria ords skull, och emedan han .
Blef borta från tyrannens fest, är Macduff 
I onåd — kan ni säga mig , hvar han 
Nu vistas P "~

Fordert»
Malcolm. DuncanS son,

Hyars ärfda värdighet Tyrannen röfvat,
Ar flydd till Englands hof och emottagen 
Utaf den fromma Eduard så mildt ,
Att lyckans ogunst höjer blott den vördnad 
Som egnas bör hans börd. Dit har . ock Macbeth 
Fegifvit sig, att be den -hel’ga kungen 
TTpväcka till vår hjelp den tappre Se i war cl. 
Ätt, understödda så, och med Guds skydd,

' E



- :,i . ■ i

Det äter uti lugn mä oss tillätas
Se mat pä vira bord, ge sömn ät nattenj
Förvisa mordets dolk frän våra samqväm,
Ge trogen hyllning, taga näd med äran;
Som allt vi nu fa sakna. Denna tidning 
Har sä uppretat kungen, att han rustar 
Sig till ett krigståg.

Lenox.
Sände han till Macduff P
Lorden.

Han gjorde det, men med ett kort och godt; 
Jag kommer icke, bl ef gesandten afvist, 
Som vände ryggen med en mulen blick 
Och mumlade Som om han ville säga:
Ni ang ra skall den stund ni svarat så. 

Lenox.
Det är ratt väl han varnad blef att söka 
Hvad fristad, som hans klokhet kunde utse. 
Ack mä en Engel flyga före honom 
Till Englands hof och föra fram hans är’nde, 
Förrän han kommer, så att frid och frälsning 
Mä snart tillbaka Vända till ett rike 
Som blöder under bödlar !

Lorden.
Gifve Gud!



(En tnork håla. t tnidten en kokande kettili
o

Aska. De tre Häxorna.

Tredje Häxari>
Ropet går : Det är tid! Det är tid!

Törsta Häxan.
Kringom kettiln gån med flit! 
Innanmätet kastom dit!
Padda, du, som under sten, 
Dagar nätter trëttien,
Sof och sög af gift dig stinn,
Gå du först i kettiln in!

Alla.
Mödan ökas, hör vårt bud: 
Brinn o flamma, kettil sjud!

Andra Häxan.
Orm, som smög i kärrets gräs 
Uti kettiln stek och fräs! 
Sjökräks öga, Grodas hand 
Däderlappshår, hundetand 
Huggorms tunga, Gadd af slå, 
Ugglevingar, ödletå,
Boka —- trolldom i hvar droppa 
Till en god helvetisk soppa! 

Alta.
Mödan ökas. Hör vårt bud :

K T É H,



Brinn o flamma! kettil sjud!
Tredje Häxan.

Fjäll af drake, ulfvatand ,
Käft af hajfisk, vräkt på strand,
Bot af odört, gräfd ur grund 
Hemligt i eri midnattsstund, 
Judelefver, bocke-galla 
Båten i vår kettil fallal 
Bäggen dert ill ben vedskäppar , 
Skurna af och spjelkade 
Vid en månförmörkelse , 
Turkenäsor, Tartar!äppar,
Finger af ett mördadt barn ,
Födt i diket af ett skarn!
Boren , bianden idkelig 
Att„ det väl må samla sig:
Se’n att ge rätt kraft och färg 
Krydden det ined tigermärg!

Alla.
Mödan ökas. Hor vårt hud;
Brinn o flamma! kettil sjud!

Ändra Haxan.
Kyl af det ined ett spenbarns blod 
Så är vår trolldom fast och god!

HcCUte. (uppträder.)
Väl gjordt! jag prisar ert besvär» 
Belöningen gemensam är.
Som feer, elfvor nu i ring 
Om vår kettil dansen kring, 
Förtrollande hvart enda ting 
Som J kastaden dit in!

(Mutik och Säng.)
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Svarta andar och hvita 
Röda andar och gra,
Rören otn, rören ora, rören om 
Allt hvad röras ma.
(Dväiglika gestalter synas , som röra i keftilnj

Anära Häxan.
Ett styng i tummen säger mig 
Att något ondt hit närmar sig.

Stig in, kom här 
Hvem du ock här!

Macbétll. (uppträder,)
3Sa väl J dolda, svarta midnattshäxor 
Hvad gören J ?

Alla.
En gerning utan namn. 

Macbeth.
Vid eder dunkla konst besvär jag er,
(Hur’ ock J veten hvad J vetenj svaren !
O m J ock skulle lösa vindarna 
Till strid mot kyrlcor; skulle slcummig våg 
X stormen också svalja upp all skeppsfart, 
Axskjutet korn slås, ner och träden splittras 
Och borgar tumla öfver väktarena,
Och pyramider och palatser sänka
Sitt hufvud ner i grund; ja, skulle äfven
Naturens egen skatt af lifsfrö skadas,
Tills sjelf förstörelsen blir sjuk; så svaren 
Mig på min fråga!

Första Häxan.
Tala!

Andra Häxan.
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Tredje Häxan.
Vi svara!

Törsta Häxan.
Säg hörer du det hellre af var mun,
Än utaf vara herrars!

Macbeth,
Xvåt mig se dem !

Första Häxan.
JCom hög och lag,
Stå fram och gör hvad dig ålåg !
(Åska. Ett beväpnadt hufvud stiger upp bakom kettiln.)

Macbeth.
Säg mig okända makt — —

Första Häxan.
AUt hvad du vill,
Han vet förut; hör och tig still!

Hufvudet.
Macbeth! Macbeth! Macbeth tagdigiakt 
lor M ac d u f f,,, släpp miglös... J ag nog har sagt,

(sjunker tillbaka.)
Macbeth,

Eho du är, haf tack för denna varning!
Du råkte rätta tonen af min fruktan.
Blott än ett ord-

Första Häxan.
Han låter sig ej säga.

Här är en annan mäktigare än.
(Åska, Ett blodigt barn uppstiger.)

Barnet,
Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth,
Hu fyllde trenne öron om jag hade.
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Barnet.
Var blodig, -väldig, djerf, och du skall vinna 
Pâ menskors makt; ty ingen född af qvinna 
Skall kunna skada Macbeth.

(nedsjunker.)
Macbeth.

.Lef då Macduff! 
Hvarför då frukta dig? — Dock jag vill göra 
Min säkerhet än säkrare, vill taga 
En pant af ödet. Du skall icke lefva.
Att åt den bleka frnktan jag må säga :
Du ljuger, — och så sofva trygg i stormen.

(Aska. Ett feront barr. med en gren i handen uppstiger.)
Hvad är det der, som uppstår likt em telning 
Af kungar och omkring sin späda panna 
Bär herraväldets smycke,

Häxorna.
Hör, men tala ej!

Det krönta Barnet
Var lejonhjertad , herrska oförsagdt,
Sky icke ondskans och upprorets makt.
Af ingen Macbeth öfvervinnas kan 
Tills liinams skog mot kuU’naf D u ns i n an 
Skall rycka fram.

(nedîtiger.)
Macbeth.
Som också aldrig sker.

Hvem har väl pressat? skogen till soldater, 
Och bjuda träden gå utaf sin rot?
Förtri.fFeliga budskap! Uppror, res 
D irt hufvud icke opp till Birnams skog 
Uppstår ifrån sitt rum! den stolta Macbeth 
Skall lefva ut sin tid och lernna andan



Åt dödlighetens allom lika lott.
Dock slår mitt hjeria an att en ting veta 
Säg,- ser er konst så långt, skall B anquos slägl« 
jRegera detta land?

Häxorna.
Ej forska mer !

Macbeth.
Jag vill bli tlllfredsstäld. Aflå mig detta:
Och evig hämd er följe! Lät mig veta — — 
Hvi sjunker denna kettil?— Hvad förbuller?

(Musik af Oboer.)
Första Häxan,

Kom !

Kom !

Korn !

Andra Häxan, 

Tredje Häxan,

Alla.
Kommen, plågen J hans sinnen!
Kitmmen, gkurmor och försvinnen!

© O O

{Åtta Kungar synas gä anförda af Banquo , efter hvarandra 
efver theatsrn . Den sista met! er. spegel i sin hand.)

Macbeth,
Da liknar altför mycket Banques vålnad. 
Bort ! -w Kronan tär mitt oga —■ Och din blick, 
Du ändra guldorngifna hufvud! är 
Den förstas lik -— och tredjes !-— Sleinma Häxor Ï 
Hvi detta allt? — En fjerde! Slocknen ögon! 
Hvad! skall då tåget gå till domedag?
En till? En sjunde? — Jag ej mer vill se, . 
Dertill en åttonde! —* och med en spegel 
Som visar mångfaldt flera, några af dem 
Med dubbla kronor och med trefalld scepter



Skräckfulla syn! <—« Jag ser att det är sant. 
Den blodbestärikta Banquo 1er och pekar 
På dem, som sina efterkommande.
Hvad! ät det så?

Första Häxan.
Ja! men uppå detta rum
Hvi står Macbeth skrämd och stumf
Systrar, kallom till hans ro
De behag, som med oss bo!
Trollmusik! ur luften kom!
Svängom uti dans oss om!
Att den store kung inå spörja.
Hur’ vi för hans nöje sörja.

■ (Musik de dansa uch försvinna.)
Macbeth.

Hvar iiro de? Försvundna. Denna timma 
Förbannad Stände evigt i calendern !
Här in, min vän deruteT

Lenox. (uppträd er.)

Fly ad befaller
Min konung?

Macbeth.
Såg du häxorna?

Lcnox.
Nej Herre!

Macbeth.
De kommo ej förbi'dig.

Lenox.
Nej i .sanning,

Macbeth.
Jförpestad vare luften, som dem bär,



Fördömd hvar em,som på dem tror___Jag hörde
Gallopp af hästar. Hvilken for förbi ?

Lenox.
Har äro några manner, som berätta 
Att Macduff flytt till Englancl.

Macbeth.
Flytt till England!

Lenox.
Ja, Herre Konung!

Macbeth.
Tid, du griper in

Uti min fruktansvärda plan! Man hinner 
Ej upp sin föresats, om icke handling 
Strax följer den. Från detta ögonblick 
Skall förstlingen utaf mitt hjerta vara 
Ock förstlingen utaf min hand: Och genast 
Min afsigt kröner jag med gerning ... Tänkt, 
Och gjord t ! — jag öfverrumplar Mäcd uffs slott 
Femäktigar rnig Fife, förgör med svärdsegg 
Hans maka, barn och alla arma själar 
Utaf hans ätt I)et är ej dårens skryt.
Förr’n föresatsen kallnar skall det ske,
Flott inga andar; mer! — Hvar äro buden?
Kom för mig till dem.

(de gå.)

JT, Scenen.

(England. Ett rum i kungens slott.)

Malcolm. Macduff. 
Malcolm.

Hu låtom oss en enslig skugga söka 
Och genom tårar lätta våra bröst.



Macduff,
Nej mâ -vi hellre svärd och vapen fatta 
Och såsom tappra manner egnar, sta 
Tor vår medfödda, fallna rätt! — Hvar morgon 
Förnyar enkors, faderlösas rop,
Och klagan, ny, slår an mot himlens panna 
Som återljuder uti smärtans toner,
Som kände den med Skottland 

Malcolm.
Hvad jag tror

Jag kan beklaga, hvad jag vet jag tror,
Och hvad, som jag förmår vill jag ock hjelpa, 
Om tiden vore gynsarn. ~~ Hvad ni säger, 
Kanhända är det så — Men detta villdjur, 
Hvars hlotta, sagda namn gör tungan sår, 
Ansågs ock ärlig; älskades af er;
Han har ej rört er ännu. Jag är ung.
Ni kunde dock förtjena något på mig 
Hos honom; och det vore icke ovist 
Att offra opp ett fattigt , menlöst lam 
Att blidka en förtörnad Gud.

Macduff.
Jag är

Ej en förrädare.
Malcolm.

Men Macbeth är det.
Mang’t dygdigt sinne står dock icke profvet 
I kungaarender. Förlåt mitt tal!
Ehvad ni är, min tro er ej förändrar.
Än skina Englar, fast de ljusaste 
Ock föllo af; och kunde ondskan låna

mssm,
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Bef godas uppsyn. Godhet måste dock 
Eehåila qvar den blick, hvarpå hon kän3. 

Macduff.
Sâ har jag da förlorat allt mitt hopp!

Malcolm.
Kanhända der, hvar jag f.nn mina tvifvel! 
Men hvarför ock så skyndsamt, utan afsked 
Ga bort från hustru, barn, så dyra panter? 
Hvi slita dessa kärleksband? — Jag ber — 
Min misstro vare icke er till skymf,
Men endast mig till säkerhet! — Ni blir 
En ärans man, ehvad jag ock må tänka. 

Macduff.
33löd, blöd då arma land! O tyrannil 
Eägg då din grundval fast; ty redligheten 
Vill icke hindra dig. Ear opp din orätt! 
Bin sak är vunnen. —- Lef du väl o Prins! 
Ben bof du tänker mig , jag vill ej vara , 
Por allt det land tyrannens klor omfatta 
Och österns skatter till.

Malcolm.
El if icke vred!

Jag talar ej, som fruktade jag er. —
Jag tror det, — landet sjunker under oket; 
Bet klagar, blöder: hvarje dag, som gryr 
Ger friska nya sår. Jag tror också 
Att armar nog må väpnas för min rätt;
Och Englands ädelmod erbjuder mig 
Bessutom goda , tusentals soldater.
Men detoacktadt, om tyrannens hufvud 
Jag hade på mitt svärd, nedför min fot,
Mitt stackars land skall blott få värre laster



Att tåla än förut, skall flerfallt lida 
Af honom, som då efterträder.

Macduff.
Hvem ?

Malcolm.
jTag menar mig, hos hvilken jag bäst vet 
All last så ympad in, att komme den 
X dagen engång, denna svarta Macbeth 
Mot mig skall synas ren , som snö , och Skottland 
Erkänna honom for ett lam, om jemförd 
Med min gränslösa ondska.

Macduff.
Ej hel vetet

Bland sina legioner har en djefvul!
Så ond, som Macbeth.

Malcolm.
Väl! han är blodgirig, 

Vällustig, snål, bedrägelig och falsk,
Ond, häftig, genomträngd af hvarje synd,
Som har ett namn. Men vet att ingen botten 
Fins för min vällust. Edra döttrar, hustrur, 
Matronor, jungfrur kunde ej uppfylla 
Min lustas afgrund. Min begärelse 
Skall störta alla binder för sin fyllnad.
Och bättre Macbeth hen skar än en såflan. 

Macduff-
Omåttlighet är också tyranni,
Har tidigt mången thron gjort ledig, varit 
Ett fall för mången kung. Dock frukta ej 
Att taga hvad, som edert är. Ni må 
Er lystnad beta på ett vidsträckt fällt,
Och likväl synas kall för verldens ögon.
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Välvilliga fins nog. Ni tan ej vara 
Så myclcet rofdjur , att förtära alla,
Som vilja helga sig åt Majestätet,
Om det har slika böjelser 

Malcolm.
An mer*

Uti min illa danade natur
Gror så ewnårflig snålhet, att, som kung
Jag skulle döda ädlingen för land,
Ta bort ens hus, en annans dyrbarheter, 
Och hvarje tillvext vore blott en krydda 
Som gjorde hungren ny. Med alla goda 
Med alla redliga jag sökte sak 
Och undertryckte dem för orätt vinst.

Macduff.
Den lasten sitter djupare, är mer 
Förderflig än den sommarsådda vällust;
Och dödens svärd var den för våra kungar. 
Men frukta icke! Skottland äger nor 
Att af hvad edert är er tillfredsställa.
Allt detta må fördragas och uppvägas 
Med andra dygder.

Malcolm.
Men jag äger ingen.'

Ej någon af de konungsliga dygder,
Dättvisa, sanning, hof, stlndagtighet,
Nåd, ödmjukhet, gudsfruktan, ädelmod, 
Nraft, högsinthet, och mod och tapperhet; 
De finnes ej hos mig ; men öfverflöd 
Af laster, som sig dela och som verka,
I många rigtningar. Ja stode det 
Uti min magt, jag hvälfde ner i algrund
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Éndrägtighetens söta mjölk, förstörde 
All ro och freden dref frän jorden.

Macduff.
O Skotland ! Skotland!

Malcolm.
Ar en sådan värd

Att styra?’ Säg — Jag är, som jag har talat. 
Macduff.

Värd att regera, nej, ej till att lefva! 
^Beklagansvärda folk, med blodig spira 
Af en tyrann förtryckt! nar skall du se 
Bern återvända dina goda dagar?
Bå thronens rätta arfving står fördömd 
Af egen dom och så sitt ursprung hädar.
En helig konung var din far, den drottning 
Big bar var oftare på sina knän 
Än sedd i glans och dog hvar dag hon lefde. 
Farväl! Be laster, som du dig tillägger,
Be drefvo mig från Skottland! O mitt hjerta 
Här går då allt ditt hopp till ända!,

Malcolm.
M acduff!

Se! denna ädla hetta, barn utaf 
Ett redligt sinne, har nu ur min själ 
Be svarta tvifvel plånat ut och gett 
Mig ny förtröstan till din tro och heder,
Ee’n ofta förr har Macbeth djefvulskt sökt 
Att genom slika snaror vinna mig 
Uti sin magt, och blott försigtighet 
Afhåller mig från öfverilad tillit.
Bock Gud i höjden mellan dig och mig
Ett vittne Vare! — Här jag öfverlåter

s.



De Förre. Rosse.
\ \ .

Malcolm.
Eu landsman, tyckes mîg. 
Macduff.

Välkommen fründe!
Malcolm.
îîu jag känner honom.

9 j

At dig mig helt och hållet, återkallar 
'Den smädelse, hvarmed jag höljt mig sjelf; 
Och alla laster, som jag mig tilläde.
De äro främmande för min natur.
An jag ej qvinna känt— knapt eftersträfvat 
Hvad som var mitt, än mindre någon annans! 
Ej nånsin varit falskt och brutit tro:
Och ville trolöst ej en gång förråda 
En djefvul till en annan. — Sanning är 
Mig kär, som lifvet och min första lögn 
Var denna på mig sjelf — Allt hvad jag är 
Är ditt och är mitt andra fosterlands.
Dit, förr’n du kom., den gamle Sei,ward re Vi 
Har ämnat sig med tiotusen man,
Fullkomligt färdiga. Vi följe honom;
Och lycka ifrån höjden hvila skall 
Uppå den goda saken. — Du är tyst!

Macduff.
Att med de ovälkomna strax förena 
Så glada bud, som dessa, är mig svårt,
Hv em nalkas der ?



Afvänd, O gode Gud, allt hvad oss skiljer 
Som främlingar ifrån hvarandraI 

Mosse.
Amen!

Macduff.
Hur står det till med Skottland?

Mosse.
Arma land!

Snart rysande att se sig sjelft! Man namne 
Het icke mer vår moder, men vår graf ;
I>er blott den späda, som af intet vet 
Ännu kan le; der suckan, klagan, rop,
Sorn gönderrifva luften , äi;o horda,
Men icke aktade: der smärta, jemmer 
Är dagéns ordning; och dödsklockans klang 
Ej frågas efter, eller hvem hon ljuder.
En redligs lif förgår der, förrän blomman 
Uti hans hatt kan hinna vissnat döden 
Går före sjukdomed.

Macduff.
O hvilken målning!

Och likväl alltför sann !
Malcolm.

Hvad våld är sist
Merkvärdigast?

liasse.
.Den, som berättar det,

Sorn tir en timma gammalt, hvtsslas ut.
Hvar stund medför ett nytt.

Macduff-
Hur mår min hustru?



Jo, väl I
Rosse.

Macduff.
Och alla mina harn?

Rosse.
Ock väl.

Macduff.
Tyrannen har da deras ro ej stört?

Rosse.
De hade ro, när som jag skildes vid dem. 

Macduff.
Var ej så karg på svar! Säg, huru är det? 

Rosse.
3Nar jag tog vägen hit att föra er 
De tidningar jag tungt har burit, gick 
åEtt rykte om att mänga värdiga 
Personer fallit. Det är troligt nog.
Jag såg tyrannens krigsmakt uppå fotter. 
Men räddningsstunden inne är. Er blick 
Skall skapa krigare i Skottland nu,
Ja, sätta vapen uti qvinnors hand,
Till frälsning ur eländet.

Malcolm.
Vare det

Då deras tröst, att vi oss ämna dit!
Oss hjelper England, oss åtföljer Seiward, 
Med tiotusen man, och bättre hjelte 
Tins ej i Christenheten.

RosSe.
Kunde jag

Och glfva tröst tillbaka! — Jag har ord,



Som borde ropas ut i Ödemarken •,
Der intet ora toge dem emot.

Macduff.
Hvem angâ de ! —• Det helaP Eller båda 
De ät ett enskildt bröst en egen sorgp

J?OSSé.

Ej någon redlig själ det gifs, som ej 
Tar del deri: ehuru största lotten 
Tillhörer ensamt er.

. Macduff.
Angår det mig,

Sa lät mig ha det snart, förhall det ej!
1losse.

Da hata ej för evigt denna röst,
Som. bringar dig det sorgligaste ljud,
Som an ditt öra fattat.

Macduff.
Hm! jag gissar

»3

JRosse.
Er borg är öfverfallen, barn och maka 
Grymt mördade: att säga sättet vore 
Att, pä de slagnas hög, död lägga eder. 

Malcolm.
Barmhertlge i himlen! — Man ! drag,ej din hatt 
I pannan ner, gif smärtan ord! Den sorg 
Som icke talar, hviskar hjertat till 
Och ber det brista.

Macduff.
Mina barn också ?

Mosse.
Barn, maka, tjenare, allt lif, som fans.
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Macduff:
Ocli jag var iclce der! —• Min husfru och? 

-Rosse.
Jag sagt det.

Malcolm. '
Trösta er: lât bämden läka 

Det dödeliga såret af er sorg?
Macduff. ,

Han har ej barn! >— O, alla mina smâ'.'
Ni sade! Alla? — Hellvets-rofdjur! — Alla? 
Hvad alla mina söta små och modem 
Uti ett slag!:

Malcolm
Tär sorgen, som en man !

Macduff.\
Jag skail det. Men jag maste känna dén 
Ock , som en man. Jag måste tänka på 
Att det Har léfvat, som mig var så kärt!
Såg himlen det och sände ej, sin hjelp? , 
Syndfulle Macduff! för dig föllo de:
Eländige 1 för din skuld ej för deras 
Kom mordet öfver deras själar. — Himlen 
Dem gifve ro! —

Malcolm.
Jjåt detta skärpa eggen på ert sv3rd ,
Sorg bllfve harm öch hjertat stärkt af vreden! 

Macduff
O! gråta kunde jag liksom en qvinna 
Och lata tungan rasa! Milde Himmel! 
Förtag allt uppskof , hröst mot bröst för hi t 
Mig din na fiende af mig oTh Skottland:
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Stall honom, innom svärdshugg; Om lian uadgaç 
Mâ himlen också gifva honom till!

Malcolm.
Det är en manlig ton. Kom! fort till kungenÎ 
[Vart folk är redo. Afsked fattas blott —- 
IBof! du är mogen. Makterna deruppe 
Hen hvässa vapnen. Gläd dig bäst du vill! 
Den natt, som aldrig dagas, räcker till.

(gä.)

f..



F E MT E AKTEN.

' I. Sc EHE N.

Dunsinan. Ett mm i borgen.

En Läkare, En Kammarfru.

Läkaren.
Två nätter har jag vakat med er, men fin

ner ingen ting af hvad ni berättat. När gick 
hon sist?

Kammarfrun,
Sedan Hans Majestät drog i fält, har jag 

sett henne stå upp af sängen, taga en nattrock 
på, gå in i sitt kabinett, ta fram papper, vika 
det, skrifva derpå, läsa, försegla det samt åter
vända till sängs-: och allt detta i den djupa
ste sömn.

Läkaren,
En stor oordning i naturen! att på en gång 

njuta sömnens välgerning och syselsätta sig, 
som om man vore vaken. Under denna slum
rande oro, förutan att hon går och företar sig 
d.ylika saker, har ni hört henne tala, och hvad 
säger hon ?

Kammarfrun.
Hvad jag ej vill säga henne efter.

Läkaren.
Eör mig må ni säga det; och det är i sin ordningi



Kammarfrun.
Hvarken för er eller någon dödlig, då 

jag ej har vittnen, som kunna bestyrka mitt tal. 
(Lady Macbeth kommer. Hon bär ett ljus.)

Se! Se! der kommer ton. Det är just 
hennes sätt, och, så sant jag Iefver, i djupaste 
sömn. Märk henne! Var stilla?

Läkaren.
Hur kom hon åt ljuset?

Kammarfrun.
Det stod bredvid henne. Hon har ljus 

hos sig ständigt; det är så hennes befallning. 
Läkaren.

Hi ser hennes ögon äro öppna.
Kammarfrun,

Ja, men de se ej.
Lähren.

Hvad gör hon nu ? Se, hur hon skubbat 
sina händer.

Kammarfrun.
Det är så hennes vana, att bära sig ätv 

som om hon ville tvätta händerna. Jag har 
sett henne hålla på dermed väl en fjerde- 
delstimme.

Lady Macbeth.
Der är dock ännu en fläck.

Läkaren.
Tyst! hon talar. Jag vill skrlfva upp 

hvad hon säger, att jag ingen ting må för
glömma.

Lady Macbeth.
Dort fördömda fläck bort säger jag l “™
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Ett! tva! —* Val! nu är tid att’gôra’t.’ •— Hel- 
-vetet är mörkt... Fy, min man fy ! en sol dat, och 
rädd? —- Hvad behöfva vi frukta att det blir 
bekant, då ingen är nog mäktig att ställa oss j 
till räkning ? — Likväl, hvem skulle trott att 
den gamle mannen hade så mycket blod i sig?

Läkaren.
Hör ni det ?

Lady Macbeth.
HÖfdingeh af Fife hade en hustru. Hvar 

är hon nu? — Hvad! skola dessa händer al» 
drig bli rena?... Inte mer så, min kung, inte 
mera så! Ni förderfvar alltihop med detta stir
rande. —

Läkaren.
Far fort! far fort! — Den liar varit med 

der hon ej borde.
Ka m m arfr u n.

Hon har talt hvad hon ej borde, det är 
jag säker pä. Himlen vet hvad hvad hon har 
"varit med om.

Lady Macbeth.
Här ar ännu. blodlukten qvar: alla Ara-’ 

biens vällukter skulle ej kunna rena denna 
lilla hand. Oh! Oh! Oh!

Läkaren
Hvilken suck var ej det! Det hj.ertat är 

tungt belastade.
Kammarfrun.

Jag vill ej ha ett sådant hjerta i kroppen 
för hela personens .värdighet.



L'dkaren.
Gotlt ! godt !

Kammarfrun.

Gud gifve allt sä -vore!
Läkaren.

Denna sjukdom går öfyer min konst. Jag 
liar dock känt dem, som gått i sömnen och lik
väl dött Christel igen i sin säng.

Lady Macbeth■
Tvätta ed ra händer , tag på nattrocken, se 

ej så blek ut! — Jag säger er ännu en gång: 
Tan quo är begrafvén. Han kan ej komma sr 
sin graf.

Läkaren.

jVerkeligén ?
Lady Macbeth.

Till sängs, till sängs! jag hör ett klappan
de på porten. Kom, Kom, Koin, Korn! Gif 
mig handen! Det som är gjordt, kan ej bli o- 
gjordt. Till sängs! till sängs!

(gSr.)
Läkaren.

Går hon nu till sängs!
Kammarfrun.

På stund.
Läkaren.■

Man hviskar till hvarann om fula saker.
Af oerhörda brott föds sällsam ångest.
Den qvalda sjal’n förtror den döfva kudden 
Förskräckeliga hemligheter. Presten 
Beliöfves bättre här än läkaren.
Gud, Gud! förlåt oss alla!—Var uppmärksam,



Tag undamallt hvarrned hon kan sig skada 
Och vakta henne väll Se så, god natt!
Jag är förvånad, sinnet fullt af fasa.
Jag vet väl hvad jag tänker , och jag vågar 
m säga det.

Kammarfrun.
God natt,min goda doktor!

(g*.)

II. Scenen.

(Landet nlra Dunsinan.)

Trummor. Fanor. Ment eth 
n es s, Angus, Lenox, soldater.

C a t h

Menteth. ,
Ken Engelska Annè’n är nära, förd 
Af Mal colm, af lians farbror Seiward öch 
Ken tappre Macdu IF. Hämden brinner hos dem. 
Tn sådan sak bör elda till och med 
En eremit till strids, och väcka den,
Som re’n för verlden dött, till hjeltebragder *—

Vid Birnams skog vi kunna möta dem, 
Keråt är deras väg.

Cathness.
Är K o n alb a in 

I följe med sin bror, vet någon det?
Lenox.

Han är helt säkert ej —> jag har en lista 
3?å hela adel’n, Se i war ds sön är med,



sjuka sak

Nu han känner

Och mången ännu skägglös yngling, som 
Nu önskar ge sitt första prof af måndom.

Menteth.
Hvad har iy-rännen för sig?

Cathnass-
Han befästar

Det starka Dunsinan på bästa vis.
Det säges han är galen; andra åter,
Som hata honom mindre, kalla det 
Ett raseri af mod: men, säkert är,
Han kan ej hälla mer sin 
I gräns af sans och ordni

Angus.

Hur dessa lönmord tynga på hans händ.
Ett stundligt uppror förehiller honom 
Hans trolöshet. Och de, sona han befaller, 
Af fruktan lyda ej af böjelse.
Hans titel hänger lös kring' honom, sona 
En jättes stulna räck uppå en dvärg.

Menteth.
Hvern undrar , om ett så förpestadt sinne 
Af fasa skyr tillbaka för sig sjelf,
När allt hvad deri är fördömmer sig?

Cathness.
Så låtom oss då gå att hylla den,
Åt hvilken hyllningen med ratta skylies! 
Han är det, som skall läka statens sär,
Med honom offra vi för landets väl 
Vår sista dröppe.

Lenox.
Fuktad af vårt blod

im
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'Skall Majestätets blomma atec gro 
Ibland oss och allt ogräs qväfvas — Upp !
'Jill B irn a m alla !

(a fmarch.)

III. Scenes,

(Dunsinan. Ett runt t borgen.)

Macbeth. En Läkare. B e t j e n i n §,’

Macbeth.
Jag ■vill ej höra mer. Lat dessa fega
JF ritt fly ! Tills B i rna m s skog mot Dunsinan
•Framrycker smittas ej min själ af fruktan.
Hvad - är väl pojken Malcolm? Var ej lian, 
A.f qvinna född. De andar, som väl känna 
De dödeligas öden sade sa:
V a r s ä k e r M a c b e t h. Ingen qvinnoburen 
Skall någonsin besegra dig.— Sa flyn d| 
J falska höfdingar och blanden er 
Med dessa veka Engelsmän. Den själ,
Som herrskar uti mig, det mod jag bär 
Lör skräck och tvekan otillgängligt är.

(En Eetjent inkommer.)
Dig domme djefvul’n svart, du mjölkansigte! 
Hvar fick du denna uppsyn af en. gäs ?

Betjenten.

Der aro tiofcsen ««• —*
Macbeth.

Gäss. SJçurkï 
Betjentën.

Knektar, Herre?
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Macbeth.
Ga skubba ,dig I synen, att din feghët 
At mi n s! one må rodna, krit-figur!
Hvad'knéktar ? pah ! -— Fördömda gäck ined felnde'ä 
Ijiksom ett lä-rft , som blott predika fruktan ! 
Mjöklefräde Puiiron, livad för soldater?

Ectj entert.
Ben Engelska Armeen rned förlof»

Macbeth.
Gä ur min asyn! «*». Seytön! — Jag är sjufe 
I hjevtat.sjuk, pär som jag ser. — Hör.S e y ton ! 
Med denna stöt mitt hopp står eller faller.
Jag lefvat länge nog. Min lefnads bart 
Gar in. pä hösten och det gula. löfvét.'
Och hvad , som skulle beledsaga åldren i ‘
Som ära, kärlek, lydnad, vänners tal,
Kan jag ej vänta mig ; men i dess -ställe 
Förbannelser, ej sägda ut, men djupa,
Men tysta — miintjenst, tomma ord, som hjérfaf 
Mig' nette gömma om det tordes. —«■ Se y t ond

(Seÿton uppträdd.)
Seytori.

Hvad är min Konungs nådiga behag?
Macbeth.

Hy ad nytt hörs eljest?
Sey ton. ‘

Allt bekräftar sm
f ‘ 8» «■

Som redan är berättat.
Macbeth-

Jag vill slåss
Tills köttet hackas mig af benen -vs Här!
Gif hit min rustning.



mgm

94

■Seytün.
Det beliefs ej än. 

Macbeth.
Jag tar den pâ is i g -— Sänd mer rytteri 
Att ströfva rundt omkring. Hvar en , som talar 
Om fruktan, hänges upp. Tag hit min rustning! 
Hur mår den sjuka, Doktor?

Läkaren.
Ej sa sjuk,

Min kung, som quald af svarta phantasier 
Som neka henne ro

Macbeth.
Curera det!

Kan du ej läka mig ett sjukligt sinne,
Ur minnet draga ut en rotad sorg,
Utplana allt det qval, som skrifs i hjernan, 
Och med ett xnotgift, ljuft och , som ger glömska 
Ur bröstet rensa alL den farlighet,
Som ligger tryckande på hjertat ?

Läkaren.
Nej!

Den sjuke deri måste sjelf sig hjelpa.
Macbeth.

Sa. kasta medicinen ut för hundar, 
Demdugerejförmig. (Till Seyton) komhjelpmigpä 
Gif hit min rustning och kommandostaf!

(Under det han bev.ïpnar sig.)
Och sänd ut, Se y ton. . . Doktor ! mina stora 
Haöfvergifvitmig.— Se sa,gör hurtigt —Doktor ! 
Om du förmådde spana ut hvad krankliet 
Har fallit på mitt land, och rena det 
Till all sin förra helsa; se! jag skulle
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(Gär.)
Läkaren

Uttrötta sjelfva eclio ined. ditt Inf.
Hvad för Ehabarber, Senna eller annan 
Purgants lean väl afföra dessa Engelsmän?
Säg! Hörde du utaf dem?

Läkaren.
Er tillrustning

Och dessa krigsanstalter göra väl,
Att vi få höra af dem nog, min konung.

Macbeth. (t;il Seyton.)

Sänd efter mig det der ! —■ — An har jag hopp 
Till Bitnams skog mot Dunsinan går opp.

Ack vore jag väl dädan ! —» Ej profit, 
Om än så stor , mig skulle locka dit.

(Går.)

( Landet nSra D u nsi^an. Skog.)

Tiummor, fanor. Malcolm, den gamle 
och den unge Sei ward, Macduff, Men. 
teth, Catli ness, Angus, Lenox, Eos- 
se, Soldater.

Malcolm.
Jag hoppas, fränder , att den dag är nära,'
Då man kan sofva säkert här i landet. 

Menttth.
Vi tvifle ej derpå.

••
•*
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Seiward.
Hvad för en skog 

Är det,’ som ses framför oss?
Meriteth.

BLrnams skog.
Malcolm.

Låt hvar Soldat här hugga sig en greri 
Och bära för sig! Så vi tunne dölja 
Vårt rätta antal och förvilla ögat;
På fienden.

Alla.
Skall ske!

Seiward.
Vi höra, än

Tyrannen håller sig i Duns inan.
Och väntar der vart anfall.

Malcolm.
Denna borr

Ar allt hans hopp. Så snart tillfälle gafs,
Ha små och stora rest sig upp raot honom, 
Han lydes blott utaf en tvungen hop 
Förutan mod och hjerta.

Macduff.
Sparo.m tadlet

Tills det rättfärdigas af gerning; nu 
Ar tid att visa sig, som tappra manner.

Sdwurd.
Den närmar sig den stund, soro skall afgöra 
Hvad rätt, hvad egendom skall oss tillhöra. 
Med ovisst hopp går tanken före tiden 
Men kommer stunden, svärdet afgör striden. 
Vi draga modigt fram mot detta mål.
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V. Scenen.’

Inom borgen.Dunsinan

Macbeth, Seyton, Soldater, med spel 
feeh flygande fanor.

Macbeth.
Häng våra fanor ut framöfver muren.
Man ropar jemt : d e k om ma! ■— Borgens fasthet 
Kan le ât en belägring. Lat dem ligg» 
Framför den, till dess sjukdom eller hunger 
Gör ända pä dem. Droge de ej styrka 

våra egna undersåter, skulle 
Vi liafva mött dem skägg mot skägg och sandi 
Dem nesligt hem igen-

(qvinnoskri innanfSre.)
Hvad är för buller ? 

Seytori.
Det är ett skri af qvinnorna, min kung.

(gär.)
Macbeth.

Jag nästan glömt uraf liur fruktan, smakars 
Det var- én tid det gick mig kallt i själen 
Att höra ufven skrika, då mitt hår,
Vid en förskräcklig saga, reste sig ,
Som vore lif deri. Nu har jag sutit 
Till bords med spöken, fasan är förtrolig 
Med mina tankar, och jag räds ej mer.
Hvarför vaï skriket? (till Seyton , som återkommer.) 

Seyton.
.Drottningen är död. 

Macbeth.
Hon ékulle dött en annan gång,

I



Dä hade varit tid för sådant budskap. «
(efter att tankfull hafva gätt fram och

I morgon, morgon, äter morgon! —■ Så 
Går timmans korta steg från dag till da 
Till sista stafvelsen af tidens bok;
Och hvarje gårdag hafver lyst en narr 
Sin vag till dunkel graf — 'Ut, korta 
Un skugga lifvet är, som går for bi £
En fattig gycklare, som modar sig

Budet.
Jag stod pa vakt pa kullen. När jag såg 
Eram emot Birnam tycktes mig, på stur 
Begynte skogen röras.

Macbeth.'
£Lögn! du slaf! ’

(slir honom.)
Budet.

Ef'onåd öfver mig, om så ej är.
Inom en fjerndels mil ni ser det komma 
Som sagdt, en skog, som går.

.vi "•--------• ........ ........... •fm
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Macbetlù
ITar du sagt osant,

Du hänger lefvancle pâ nästa träd,
Tills hungern- torkar ut dig; hvarom ej
Sa frågar jag ej efter, orn du gör
Mig just det samma. — Jag drar in mitt mtod:
En dubbel mening jag begynner ana;
Ty djefvulen kan ljuga sanning likt:
Räds ej tills 33 i r na ms skog skall kom,

ma fram
Mot Dunsinan. — Nu kommer här en skog 
Mot Dun sin an.— Till vapen ! Ut till vapeni 
Ar sant det som han säger, så är ej 
I flykten säkerhet och ej i dröjsmål.
Jag börjar blifva trött vid solens ljus 
Och önskar verldens tid nu vore ute.
Sia larm!-—Kom, stormvind! med förderf och brand; 
Jag skall dock dö med vapnen uti hand.

(de gå,)

VI. S C E NE N.

.Framfor borgen.

Krigsmusik. Flygande fanor. Malcolm 
Sei ward, Macduff, Krigsfolket med grenar
i händer-

Malcolm.
Vi äro nära nog. Rortkasten nu 
De gröna skärmar! Visen livad J ären!
Ni, värde Farbror med er ädla son,
Skali föra vara första leder. Macduff,

i
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Med oss, "bçsdrjer livad,, som eljest fordras,’
I enlighet med planen.

iSeiward.
Lefven väl !

Må blott tyrannens makt i dag oss bida- 
Med nesa ma den fly, som ej kan strida.' 

Macdyff.
Trumpeter ljuden! Elden opp vart mod, 
Härolder, som. förkunnen död och blod!

(March, Det blåser till anfall. Batalj i fonden,)

VII. Scenen. .

Macbeth träder upp. Strax derpå Un- 
na Seiward.

Macbeth.
J)e liafva bundit mig, som vid en pale,.
Jag kan ej fly. Liksom en retad björn 
Jag måste fakta för mitt lif —- Hvar är 
I)en som ej qvinna burit ? Jîlott en sådan
Och ingen ann’ jag fruktar.

(Unga Seiward. uppiråder.)
Unga Seiward.

Säg ditt namn!
Macbeth.

Het skulle skrämma dig.
U. Seiward.

Nej ! vore det
Ock hetare än något uti afgrund.

Macbeth.
Mitt namn är Macbeth.



'XJ. Seiivard.
Djefvulen ej has

Ett mer förhatligt.
Macbeth.
Eller rner förfärligt.

U. Seiivard.
En lögn,' ohyggliga tyran! Mitt svärd 
Skall visa att du ljuger.

(De slåss. U. Seiward faller.)
Macbeth.

Du var född
Af qvinna. Jag skall se med hän 
3?a vapen svängda af en qvinnoson.

(S idstumult, Macduff upptrader-)
Macduff.

Berk är larmet. Visa dig , tyran !
Orn du blir slagen af en annan hand,
Mig vålnaderna utaf barn och maka 
Eöi" evigt följa. Jag kan ej mig vända 
Mot dessa usla Kerner, hvilkas armar 
Man här har hyrt att bära vapen. Nej 
Du Macbeth! eller ock skall detta svärd 
I skidan stickas, utan hjeltehragder 
Och med ren egg. — Du borde vara här:
Att dömma utaf stridens buller skulle 
Här finnas män af högsta värdighet.
Mig honom gif o öde ! mer jag ber ej.

(går.)
(Malcolm och den gamle Seiward upptråda.) 

St ei ixmvn.

Häråt min prins! Godvilligt gaf sig borgen- 
Här slåss tyrannens lolk pä bada sidor,



Och. vâra hofdingar utmärka sig.
Snart dagen helt och hållet tillhör oss 
Och föga återstår.

Malcolm.
Vi ha att göra

Med fiender, livars hugg ga. oss förbi.
Seiward.

Kom in i borgen!
(Gä, Sfridsbullret fortfar.)

(Macbstii återkommer.) 
Macbeth.
Hvarför skulle jag 

Här spela rollen af en Romersk narr 
Och dö för eget svärd? Än finnas lif,
Som bättre sysselsätta det.

(Dä han vill gä, återkommer Macduff.)
Macduff.

Sta helvetes hund! 
Macbeth.

Af alla menskor undvek jag blott dig.
Ga frän mig du. Min själ är méd ditt blod 
Re’n nog belastad.

Macduff.
Jag ej äger ord.

Min röst är i mitt svärd. — Du bof, mer blodig 
Än ord kan yttra: (De släs.)

Macbeth.
Du förlorar mödan;

Sa lätt. må da den osårbara luften 
Med svärdsegg rista, som du särar mig.
Vand svärdet mot en hjessa, som kan blöda. 
Mitt lif förtrolladt är och viker icke 
Kör någon född af qvinna.
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Macduff.
Sä förtvifla !

Ô'ch lât tien djefvul, som du tjent dig, säga J 
Att Macduff sfars utur siu moders lif 
I förtid.

Macbeth*
Vare bon fördömd den tunga 

Som sade det! Den han beröfvat mie 
Den bästa delen af min mannakraft.
Förbannad den som sätter tro till det 
Som dessa gyckelfulla makter säga ,
Som halla örat tro, men bryta den 
För hoppet. — Jag vill icke slåss med dig. ' 

Macduff.
Sa gif dig niding!
Och lef att blifva tidens lust och under!
Vi skola, som med vidunder är vanligt, 
Kringföra bilden af dig pâ en stång 
Med underskrift: Här är att se tyrannen.

Macbeth.
Jag vill ej ge mig, vill ej kyssa stoftet,’
För gossen Malcolms fot och bli en lockmat 
För packets undran och förbannelse.
Kom iin ock Eirnams skog till Dunsinan 
Oclr är du icke utaf qvinna buren,
Jag frestar dock min sista lycka, sätter 
Min starka sköld mot Macduffs anfallslopp 
Och niding den, som ropar här: håll opp!

(De gä bort stridande.)
(Flltskri. Man bilser till aftlg.)
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Malcolm, garnie Seiwafd, Rosse, Lenox, 
A n g u s, Cat li 11 es, 1VI en te th, Soldater» 

Malcolm.
Jag önskar att de vänner*, som vi sakna,
Ma väl behållna återfinnas.

Sdwatd.
Någrå

Vi måste mista; likväl som jag ser 
Har denna stora dag ej varit dyrköpti 

Malcolm.
Han saknar Macduff och er ädla son»

Rosse.
Er son betalat har sin krigsmans - sltuld.
Han lefde blott att mogna till en man»
Knapt hade ärofullt han visat det,
Ej vikande från platsen der han stridde, 
Eörr’n söm en man han föll.

Sei ward.
Han är då död.

Bosse.
Ja! och fran faltet bortförd: mät er sorg 
Ej efter värdet af hvad ni förlorat.
Den vore eljest utan gränser.

Sehvard.
Hade

Han såren främmanföre?
Rossel

Ja i pannan!
Sehvard.

Hå, må då Gud välsigna sin soldat.j 
Och hade jag så många söner, som
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Jag äger hufvucîhâr, ej bättre död 
Jag önskar dem: Sa är hans likpsälm sungen. 

Malcolm.
Han värd är större sorg. Plan må den vänta
Af mig.

Seiwatd.
Han har fått nog: en lycklig lott!

31 était sin räkning och med äran gitt.
Så Gud ined honom ! — Här vi få ny tröst: 

(Macduff uppträder med Macbeths hu£Vud på ett spjut.) 
Macduff.

Hell konung ! Nu du ar det. Skåda här 
"Våldskralctarens fördömda hufvud. Skottland 
Ar äter fritt. Jag ser dig här omgifven 
Ut af ditt rikes prydnader , hvars hjertan 
Instämma 1 min helsning, livilkas röster 
Jag önskar må förena sig med min.
Hell Skottlands konung !

Alla.
Skottlands konung hell*

O

(Trumpetstöt.)

Malcolm'.
Vi skola intet Ögonblick förlora
Att hålla räkning med er för er kärlek s
Och att belöna. Fränder, böfdingar!
Från denna stund J ären grefvar, och 
De första hvilka Skottska riket helsar 
Med detta ärofulla namn. Hvad återstår 
Som skulle krafva se’n vår första omsorg -*= 
Såsom tillbakakallandet af vänner,
Som flytt att undgå tyranniets snaror , 
Bestraffandet af dessa grymma verktyg
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Som tjenat defta doda villdjur ocli 
Hans djefvulska Gemål, som, efter sågen ^ 
Med väldsam hand förkortat sina dagar; — 
Allt detta, och hvad mera görs behof,
Skall ock, med Guds nåd, bli af öss fullgjordt 
TM sin ordning , pä sin tid och ort.
Hr alla tack vi skylla och belöning,
Öch. bjuda er till Scon uppä var kröning.



Man an'naller att följande tryckfel mâ före 
genomläsningen benäget ändras.

Sid. 4 r. 12 nedif. läs: frodas.
_ 6 — 15 upplf- till läs : ‘tills. --—v

g __ 17 nedifr. trummar -läs: trumman. ——
. 3 g sist. r. En läs : Er. —
__3 6 — 5 nedif. än läs : är. —

31 Efter: VII Scenen, insattes Ett rum 1
Slottet.

__6 nedif. läs versen salmida: Hvem
kan väl pressa skogen till soldatei :

71 — 3 nedif. till läs: tills. ~~~ 
g0 — 7 uppif. yärit läs: svurit. 
g ^ —- 11 upplf- till läs i tills.

«— 102 —r 5 nedif. d(i läs: du.

Smärre bokstafsfel täckes Läsaren sjelf ändra.

Anm. Öfversättaren har i versen nyttjat 
nahmen : Macbeth, Glamis, än som jamb och 
än som tfoché. Det är en frihet, hvari han

följt originalet
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