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Venner af Antonio og Bassanio. 

DOGEN AF VENEDIG. :: 
PRINSEN AF MAROKKO 1 
PRINSEN AF ARAGONIEN \ B e j l e r e b l Portia< 

ANTONIO, Købmand i Venedig. :: 
BASSANIO, hans Ven, ogsaa Bejler til Portia. 
SALANIO 
SALARINO 
GRATIANO 
SALERIO 
LORENZO, forelsket i Jessica. :: 
SHYLOCK, en rig Jøde. :: 
TUBAL, en Jøde, hans Ven. :: 
LANCELOT GOBBO, Narren, Shylocks Tjener. 
GAMLE GOBBO, Lancelots Fader. :: 
LEONARDO, Bassanios Tjener. :: 
BALTMASAR \ 
STEPHANO i T j e n e r e h 0 S Por t ia-



PORTIA, en rig Arving. :: 
NERISSA, hendes Kammerpige. :: 
JESSICA, Shylocks Datter. :: 

Venetianske Senatorer, Retsbetjente, en Fange-
:: vogter, Tjenere hos Portia o. a. 

Handlingen foregaar dels i Venedig, dels paa 
:: Belmont, Portias :: 
:: Herresæde paa Fastlandet. :: 





ANTONIO 
eg ved ikke selv, hvorfor jeg er saa nedtrykt: 

det keder mig; I siger, det keder Jer; 
men hvor jeg fik det, fanged eller fandt det 

hvad Stof det er af, og af hvilket Ophav, 
ja lær mig det! 

Og min Forstemthed gør mig snart saa dum, 
at det er daarligt nok, jeg kender mig selv. 

SÅLÅRINO 
Jer Tanke tumles om paa Verdenshavet, 
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:: hvor eders stolte Sejlere paa Langfart :: 
:: —en Havets Adel ved sin Byrd og Rigdom, :: 
:: paa festligt Sejrstog fra Hav til Hav — :: 
;: ser ned paa disse sølle Kræmmerskuder, :: 
:: som nejer for dem til ærbødig Hilsen, :: 
:: hvor de paa vævet Vinge flyr forbi. :: 

SALANIO 
:: Ja, havde jeg saa stor en Indsats ude, :: 
:: da vilde mine bedste Tanker flakke, :: 
:: paa Langfart med mit Haab. Jeg vilde gaa :: 
:: og plukke Græs og prøve Vindens Retning, :: 
:: granske paa Kortet Havn og Red og Bolværk — :: 
:: hver Ting, som kunde sætte mig i Skræk :: 
:: for Tabet af min Indsats, vilde sikkert :: 
:: forstemme mig. :: 

SALARINO 
Ja, blæste jeg blot paa Suppen, :: 

:: jeg blæste mig en Feber til, ved Tanken :: 
:: paa Havets Graadighed, naar Stormen hærger. :: 
:: Naar Timeglasset randt, da vilde Sandet :: 
:: fremmane Billedet af Grund og Revler: :: 
:: min rige Sejler, sandfast, sænkende :: 
:: sin Stortop under sine egne Spanter, 
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:: kyssende selv sin Grav. Gik jeg til Kirke :: 
:: og hæved Blikket mod dens hellige Mur, :: 
■ straks saa jeg for mig skæbnesvangre Skær: :: 
:: om de blot strejfede mit ædle Skib, :: 
:: da blev dets Kryderier strøet paa Havet, :: 
:: den larmende Brænding i min Silke svøbt — :: 
:: og kort og godt: nu nys saa meget værd, :: 
:: og nu slet intet værd. Men naar min Tanke :: 
:: kan tænke sligt, skal jeg da ej ha' Tanke :: 
:: for, at jeg blev forstemt, om saadant hændte? :: 
:: Aa Snakl Jeg ved, Antonio har tænkt :: 
:: sit Hjærte tungt ved sine Købmandstanker. :: 

ANTONIO 
:: Vist ikke; nej, jeg takker da min Lykke, :: 
:: jeg voved ikke alt paa samme Køl :: 
:: og ej til samme By; ej heller hænger :: 
:: min hele Velstand af mit Held i Aar; :: 
:: saa Købmandskabet gør mig ikke nedtrykt. :: 

SALARINO 
:: Ja saa er I forelsket. :: 

ANTONIO 
:: Fy dog, fyl :: 



SALARINO 
Forelsket ikke heller? Altsaa trist, :: 

fordi I ikke er glad? Og lige gerne 
I kunde gi' Jer til at le og danse :: 

og sige, I var glad af Brist paa Tungsind! :: 
Naturen har — ved Janus' Tvillingaasynl — :: 

skabt løjerlige Fyre i sin Tid: :: 
nogen, der altid titter skælmsk og ler, :: 

som Papegøjer ad en Sækkepiber; :: 
og andre, med et Ansigt surt som Eddike, :: 

vil ikke vise Tænder til et Smil, :: 
om selve Nestor svor, en Spøg var værd det. :: 

Bassanio, Lorenzo og Gratiano kommer. 

SALANIO 
Dér er Bassanio, eders ædle Frænde, :: 

Gratiano og Lorenzo. Saa Farvel! :: 
Nu faar I bedre Selskab til Erstatning. :: 

SALARINO 
Jeg vilde blevet, til jeg fik Jer munter, :: 

men viger nu for værdigere Venner. :: 

ANTONIO 
Jeg sætter megen Pris paa eders Værd; :: 
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:: men I har sagtens eget Ærinde :: 
;: og griber Lejligheden til at gaa. :: 

SALARINO 
:: God Morgen, mine Herrer, :: 

BASSANIO 
:: Hør, I Herrer! :: 
:: Naar skal vi muntre os engang, hvad? Naar? :: 
:: I bli'r snart sjældne Fugle — skal det være? :: 

SALARINO 
;: Det passer os, saa snart det passer ederl :: 

(Salarino og Salanio gaar.) 

LORENZO 
:: Ja, nu forlader vi Jer, Hr. Bassanio, :: 
:: siden I traf Antonio. Husk nu blot, :: 
:: hvor vi skal træffes omkring Middagstid. :: 

BASSANIO 
;; Skal ikke svigte! :: 

GRATIANO 
:: I ser saa daarlig ud, Signor Antonio; :: 
:: I ta'r Jer ogsaa Verden altfor nær: :; 




