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Lajla. 
Stildrisgetikszinsiktea 

as J. A. Ftiis. 
(Fottst1t.) 

Lille Mellet dlev dog den, som ssxst iit Oje paa 

Jaanmn og stat Hooedet ind ad Teltdsren og raubte: 

—-.E(lue, :l!,-«hj«- Jninpa l«-)ati:l!" Mor, FU, 
Juamva kommerl 

J langstralt Ircw toin Jaampa titende hen over Jsen 
og da han kon! san ncer, at han tunde se Full uden for Tel- 

tet, tog lmn Leim og lsstede hende btjt iVejtet. Kett 

thet stod Reiiexxe dustende uden sor Laagjes Telt. 

«Du km iundet Lajla, Lale lever, Lajla er igen vott 

Bam!« udbrsd Laagje, da han tog den lille as Sladen 

og bar beicde ind. ; 
Der bleo nu travlt for Mor Laagje og Pigerne med » 

qt sy Fimkslladet til den lillex thi Finnebsrnene bar » 

Klæder aldeleg as stimme Snit som de votgne, og digse on 
» 

kniniatur Finner vg Finnepiger ie oste gansle tomisk ud i 

fremmedez Ojnr. ( 
Cfter 14 Dages Forle var Lajla igen sorvandlet til l 

sen suldstændig Finnepige og sprang legende rundt one 

Teltet, sorsulgt as Mellet. dun siulde sotestille en Ren, 
og Mellet stulde fange hende med en Lasso, som han nylig l list-de saaet, og soin han naturligvis hele Dagen holdt paa 

at Ive sig med baade daa det ene og det andet. s 
»Hie, Mellet,« sagde Judenka ioni standsede og san 

paa dem en Stund, »du stal ttt ge Lajla.« 
.Ja, men Lajla vil date Ren,« mente Mellet. 

·Det duer itte alligevel saaledes, « siger Jannipa. 
iom her hen saa sial jeg vise dig, hvorledes du flal taste.« 

»Im vil ogsaa have en Lusso,« siger Lale. 
»Du sial san en as mig,« figer Jaanivo, ,,en Zinne- 

dige maa ogsaq kunne koste med Lasso.« 
»Se den« siger han til Mellet, «f-rst gør du en 

stsrre eller mindre Nendelstte, estetsom Tingen er, som 
du steil laste paa. Sen tagt-r du den i hsjre Baum-, og ; 

tinge op san mange Ringe eller saa lang Ttinme, fom netop 
bebst-es for at naa stem. hour langt et der hen til Vu- 

fken det?« « 
,Ved itle.« 

»Ja, men det man du vide, ellerå tmfier du itte.« 

»Ni Alen.« 
»Nei, der er Il) Alen. Ring nu ov! Saa, det et not, 

Fast nu! site san ilde, itte san ilde, du taki not leere med 

Tiden. Nu settet jeg 3 Pinde op pna t3, CO, l-: Alen, og 
mar du tan treffe dem, den ene ester den anden, san tom 

til mig igen, san sial jeg leere dig« mere.« 

Lille Lajlag Sorg over sine dsde Foraldre svtsoandt 
snart i de nye cmgivelset. Hun alemte esterhaanden dette 

Aar, som hun hadde tilbragt i Karasjot hun blev dag- 
lig igen mindet om det Aar, hun havde ledet hos Leagje, 
og det var ligesom de dunkle tidligere Minder og de stiste 
nye Jndttyt knvttede fig samtnen og luttede over de 

fidste strgelige Jndtrvt vg Crindringet frei hjemtnet i 

Aar-sich 
Den stlgende Juleasten var dersor alle muntre og 

Jlade i anGes Telt. Barnet, som han hadde fundet, sont 
Von havde reddet og beratet hjem paa fin Barm, var atter 

hem- og stulde blive hang, og han dtsmte igen lyse Drein- 
tne om dette Bat-ne Fremtid. 

VllL 

Mellet og Lajla i Stole- 

Tiden git, og Laan og Mellet trjoedes og votsede 
til. Laagje baode faaet noe TjeneftefolL J Juna bavde 
gjziftet sia med Magga, da de tilsammen havde faaet saa 

mange R-n, at de med deres lille Hjord og deres noe Telt, 
Tom kostede 4« Spo» kunde vandre omtring paa egen 

daand. Te andre Tjeneftefolt var ftottet tleoftm Kun 

Jaampa blev fremde-les bos Laagje, maaste ifæt as den 

Grund, at han holdt af det lille Pigebarn, som esterbaan- 
den Bande vokset sig ind i bang Vierte og optaget for sig 
dem al den Kætlighed, som der fandte5. 

De gamle Falk i Karasjot, fom bavde taget Lajla ind 

til sig, laa begge to dIdei derez Jena« da Folt omsider 

benimod Jul beayndte at komme tilbage iaen. J Begon- 
delsen havde digse not at gtre med at begraoe de ftivfrogne 
Läg, fom laa tundt omkking i Domme- Ter ou faule- 

ides ingen andre end Laagje, hank Rose og Jaamoa, som 
Leut-te noget til hemmeligbeden med Bamet eller fom vidstr 
noget om at det Bam, sokn handelsmanden i Karasjot 
havde haft, endnu leoede oa var hos den tige FieldmmeAgs 
Etat Laagjr. Lajla havde tun en gansie umdelig Crindring 
III sine sprfte to Batneaar. hun vidste itke andet, end at 

bnn var Laagjes Datter, og ansaas af alle Fjeldimner for 

at me bang Bam. Laan var et oattert Born. Hun 
Phavde et fintformet, ovalt Anstat, to nydelige Smilehuller, 
temmelig lyst Haar og stote gtaa Ojng faaledes at den,der 

Forftod sig uoget paa forstellige Fulteraceks Ansigtsdaw 
nelse, let tunde se, at der var noget usedvanligt ved dette 

Bam, noget finete, nobleee eller i det hele gtundfokstelligt 
fra et almindeligt Finnebarn. Davde hun vaket opdkaget 
i das, oilde hun maasie have været en Strantning med 

Wage Lemmer og et blegt, sygeligt Anstat, men nu havde 
sden idelige Fctdsel i friLuft, lange Tun til Fodz og pas 

Ski givet hende Gzzelleng Smidighed, paa samme Tid fom 

Orde, Kulde, Sne og Regn havde brunet heades Kinder og 

sit-et hele Ansiqtet et sundt og karnefkisit Uofeende. dun 
tat fin og imcktee, men doa rast og liolig fom en Dkeng » 

·· 
sog list san hij spm ßn Foserbtoder Mellet, der havde det i 
trete met runde Finneansigt med amte Øjne og tulfort ; 
paar. Wen ogsaa han vat, efter Finuens Besteb om det f 

Esset-eh en vattee Demg, og naat diese to var ifsrt deres ! 

emin- Viumvuguk, sztq i hviv M mkv komm ( 

Wlte m Liset, ellek i deres Sommerdtagter, Lajlai 
« 

.- Olu sc Helle-U tsd Koste, da var der jugen, bvetten sinnt 
QIer W, fo- vitde psaftaa anbet, end at diss- 
suk y- Mit-sie Rauch-m, iom de nagen Stadt davde 

« bar sieben Horn. Detaf kom- 

jmsx its-imm- ask-Ia cpu des-I 

H 

faa godt fom i alle Ting have dereg fulde Frihed. Det er 

nekften uhstt, at Zoraldre nogen Sinde lorporligt tugte 
detes Bern. Te faa Lov at gere, foin de felv oil fra ftnaa 
af, og det er fnatete Bernene, foin locninanderer Forel- 
drene, end onivendt. Dei er derfor mærleligt, at de itle 
blide mere onnartede, end Tilfasldet er. 

Bande Laagje og bang Kone tunde lcefe iBog, og 
Mor Laagje kunde siere Bennen Entelte af diSfe havde 
Lajla meget tidligt leert, og da hiin var 7 Aar gainniel, 
hnvde Mor Laagje ogfaa begdndt at leere hende at ftsve og 
liefe. Tette git lige san vidunderlig let for Lajla, foin det 
git tungt for Mellet,.fltnt han var Here Aar crldre. Dei 
tosi vel for en Del deraf, at han ingen vat hande. For 
bam var det en Pine at sidde tned Bogen, ban havde ingen 
Ærgarrighed i den Netning, han tæntte og dreinte tun otn 

Ren, Fugl og Fifk. Men inaafle det ogfaa laa i Blodet 
eller i den niedfsdte Jntelligens; thi for Lale gil det sont 
af fig felv, hnn leerte fest at lcefe ganfle godt og tunde 
leere ndenad, bdad det flulde dare. 

Jaampa lunde ilte lese et enefte Ord, men faa meget 
inere beundrede ban sin Yndlmgg Jærdigdm Derimod 
var det bang Fornsjelfe at tage fig af Bernene paa enden 
Maade eller at leere dem at lsre med Reiter, at brnge deteg 
Lasfo, at fifte, at satte Enater op og gna paa Sti, og 
ligefoin Mor Laagje maafle i Griinden boldt lidt niere af 
Trengen end af Pigen, men dog itte tunde andet end ind- 
rtinme, at Pigebarnet var langt netninere i alt, bvad dnn 
tiinde leere dein, fanledes var det ornvendt med Jaanida. 
Lajla var bang Yiidlingssharin og ban gjorde fig al Untage 
for at faa bende lige faa flinl foni nagen Dreng, men Mel- 
let bleo hende dog overlegen i al faadaanrcet,ioniJaatnva 
lunde lcere dem. Tet enefte flulde da dare, at Lajla lan- 
fte var lige faa ratl og frvgtlog til at lobe daa Sti, foin 
Mellet. 

Jaamva og degge Bernene bavde mange Fortisjelfer 
iammen. Te fil underiiden Lov at verre med ham paa 
Fifletuee, og isar vcir det en ftor Gliede foi dein, naar de 
Vaa deres Vandringer lokn til disie tinaa Barth-, lwot man 

oed at lnre fig frekn laith Bredden lan tage Fisl niedtdeens 
derne, naar man iorfiaar Knebet og Filken dar gemt figi 
Huller under Torvebredderne. Jaaniva vifte dein da,bvor- 
ledes de flulde stille Haauden ned og fole iig irein mod 

Stummen, indtil de loin ind vaa Sitten. Eaa fliilde de 

her-re den ganer fdagt, idet de sagte ftite Haanden frem- 
over, og noar de naaede Ocellen-e med et iafl Greb lnlbe 
til og tafte den on daa Land. Selo var han en Messer iat 
tage Fifl daa denne Maade, lige sont i at lifte en Rendes 
innre, feeftet til Enden af en Kam over Fillens Hooed og 
ffaa med et vludfelig Rot vipde den op, en tneget drimitiv 
Maade at fifle paa, fom bar faaet sit egel Udtritl i Spro- 
get og bedder ««»"so·l-a.-lsst". llaa en tandem Fiftetnr 
beendte det en Gang, at de daa Den niodfatte Side ai den 

Clv, langS med hdillen de git, ils se en lille bvid Gedelils 
ling folge ined og hopde fra Eten til Sten. Killingen dar 

tndeligt not nieget folt elen, nien den niaatte have fordildet 
iig og da den nu faa diese tre Paa den anden Side, 
git den ude daa de allernderfte Stem, og ftod der og 
dreegede faa tlagende, fom et gradende Bam, fordi den 
itte lunde komme over til dem. Baade Mellet og Lajla 
filte Medlidenhed med den og lpurgte Jaamda, oni han 
itte tunde vade over Eli-en og faa Killgngen den til 
dem. 

»Nej,« iazde Jaampa, »d:t gaar ilie an, ister er for : 

dnb, wen er du en god Pige, Lajla, laa flal jeg atligedel l 

tage Killingen here-den« l 

»Ja, leere Jaampa, tag den hen til os!« tdbrsd de 

4 
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begge. 
Jaacnpa teg fin Latzfm rintede den op, og med iiiler 

Daand flongede han Rendelntlen otn Killingens Heile-, og 
Plump, rullede den i Vandet og blevi en Furt irullen over 

til den anden Eide. Den var rigtignot naften baade lvalt 

og drutnet, da den loin over, nien lidtefter lidt loin den 

fig iqen, og fkikgie fiden tialigt med dein. Til Ltjletg fiore 
Gletde lovede Jaainda, at lnin siulde faa tod at beltolde 

den, og at han siuloe fe til at faa Bested bvetn der ejede 
den og give Betaling for den, 

Men endnu gladcre blev Lajla, da hun fil fin fsrste 
dee i en af fine ffE-narer. Jaamda bavde en etf de fsrfte 
Vintetdage fat nogle faa laadanne op itte langtfra Teltene 
og næfte Morgen tidlig var Laan ude paa Zti for at eftetfe 
dem. Dg hdad flulde hun fe, dvad er det, fotn ligger der 

henne i en Aabning i Risgeeidetkt Jo, en vatler fnehoid 
Ande, fanget i en af Snarernek Tet tan del beende, at 

Lajla blev glad, da hun fit Lje vaa den« J sin Gliede 

gav hun sig ifie Tid til at løie den af 3naren, men tog 
Nonen, Snaren og Bittelviften med sig og lsd djemad 
faa easi, dun lande, for at fremvife Fangften for fine 
Foraldre. 

Jinidlektid daode Mellet faninie Tag faaet Loo til at 

gua med Jaampa, og faa beendte det for fsrfte Gang, font 
giver faa mangen Smaating Rang, at han med Jaamvaz 
Bsgfe stjd fin fsrste Ande. han tom bjein med denne ille 
mindre ftolt end Lajla og holdt den gemt bog fig, ldet han 
git ind i Teltet. Da Lajla faa hom, udbrtd hun: 

»Jeg har fanget en Aleph sen-« og holdt fin Nyve 
on for Wellen 

»Jeg bar findt en Rode, jeg dul« fagde Mellet ineget 
ftolt og tog fin frem. 

»Ja, du er Dreng, du, derfok lan du ltdde,« figer 
Lajla, »men din Rype er itte laa den, fom mini« 

»Er min Rope itte packt« uddrod Mellet nieget indigs 
netet. 

.Nej, der er Blod paa din, men min er een og hvid 
foni Snel« 

»Ja, du san del fertige-, at der enoa were Blod daa 
den, fiden jeg hat fludt den,-« fagde Mellet meget oderles 

gent. 
Ratte Dag fit de deres Inder kogt og fad need hder fin 

foean sig, og ded Siden af den to pundehvalpe medspidfe 
Snuder, odftaaende Drei og lenaa Dim, der bllntede loin 
poleret Stenttil, lurende paa de Smuler, foin faldt fta de 

spliende. 
»Gutes paa min Unpe, du,« flger Laila til Meilen 

Jan Keil-»du fe, hvor god den ert« 
»Im-is paa min, du, «siget Mellet lgen, «den er not 

ltgeiu and den.« 
·Jeg fwex nein er bei-IX figecsoilin «og umhaut-, 

Insel-sei det stimmt 

«—l 

Stnag paa min, du Mot,« sigek Mellet, ,ee itle den 

godf« 
»Jo, den er udmaettet!« 
»Einem du min, du Jaampa,« siget Lajla, .etitte 

den bedre.« 
«x««,-i INng njalxzis!" Nei, hvoe dejlig den Mager- 

udbrtd Jaantpa. 
Mellet og Lajla git tenere samtnen dg pagsede Rode- 

inareme og kenn ofte bjem ined lwet sit Knippe paa Rog- 
guk, lebende otn Kap paa Sti ned ad Straaningerne til 
Telternr. 

Laan var baade et smutt Batn og et lndigt Bat-n med 
et godt hjerte, og hnn og Mellet var i Reglen gode Ven- 
ner, tun dlev bun dderst fotbitket,ttsak Mellei blev oder- 

tatlet i at ptsve paa at taste Lasio eftet bendes hvide Ged, 
fom var et taa ftistende Cmne tot baut at Ive sig deta, at 
han itte tunde lade dcere denned, nagtet Jaatnpa havde 
stetsin paa bunt steke Gange, og det lom til aqdenbate 

Haandgkibeligbeder, engang Lajla bitte Geden bræge nn- 
teligt nden for Teltet og overtatlede Mellet i at viere paa 
Nivpet til at tdæle den med sin Laßtwiom ban havde tastet 
den ont halten. 

Aarene gil, og en sinnt Vintetdag stod der 3 Retter, 
spandte for hver fin Slcede, uden for Laagjas Tell. Lajla 
var 12 Aar og Meilet 15. De stulde sendes til Konto- 
taeino for at gaa paa Stole, og Jaanipa ftnlde fslge dem 
dertil. J Kontdtaino boede der netnlcg en Brust, og der 
hotdteå Stole. Fjeldfinnetne maatte detfot sende deres 
Birk: did oq siege for, at de i Stoletiden lnnde faa bo 
bog en eller enden paa Stedet· Tet var itle vansteligt 
for Laagje at taa nogen til at modtage this Bien, da han 
dar rig og alt imelletn tunde iende en Renfteg som Beta- 
ting for Logiet. 

Ved Asstedcn fokmonede Mot Laagje Bsrnenc til at 
date flittige og stittelige og lvdige mod Stolelasreren og 
Priestern »lom nu en Tid sittlde vcvke dem i Fotaldtes 
Sied. « Det var ellers i fleke Heute-endet en fsrgelig Tid 
for Finmartetn den Gang Meilet og Lajla git paa Stole. 
Finnetne led under Sprogtytanni og Nordmcendene under 
Misnxpoltdrannietsz Aug. De fstfte blev nemlig da i 

mange Aar tdungne til at leere deres istendom paaNorsL 
efter at de sokud i Missioneng Ttd i monge Aar havde 
txnagt Ssdmen of at faa Underdigning og Pkaditen paa 
dekeg eget Spec-ji« Men 177st blev, iotn betendt, Semi- 
narium lcpponicutn i Trondhjem opbavet, og ved et Re- 

sitipt blev der nden videte defalei, at ,det finsie Sptog 
stat, det meft tnnligt et, lasset-es, og det notsse Sptog ind- 
fsre5, og Bitnene tilholdes at lære detez Kristendom paa 
Narft.« Somsslge hetaf sit de ittefteeeBsget psaderegeget 

s Sorcg. De fau, de havde faaet i Mistioneng Iid, blev 

fjeidnete og tjeldnere, og alt eitettont diöte totivandt, sluts 
nere susgfaa det lkifteltge Los, sont Mission-eiserne ved dereg 
Vitlsotnhed bat-de tandt iblandt Befoltningem Da Bi- 
gerne bled tjeldnete, og Finneme tncetiede, at de ingen 
flere fet, begnndte de tørst tigtigt at dutdeke disse· hist 
og der fandtes et entelt enere eller mindre iuldftcendigt 
Eteemplat af Lutherz Katetigmuz paa Finsi o; Noth 
.Tet et en ialig (chede," siget en Prakt, .at bemerkte, 
hvok lytlelige de af Finnetne drite fig, fom eje en iaadan » 

Bog, hdotledez de onibcete den paa detez Btdft ldm en 

helligdatn paa alle dekeg Vandtinger; med hvilten Langiet 
knotige stumme did, hdor en taadan Bog findet-, for at 
tunne laete og fsrstaa det heilige Ord i dereg eget Modeegs 
maul. 

Azlat Laagje var vlanvt ve lvlleltge« iotn ejeve et 

fulvfmnvigl Elsemplar as en saavan Bog- 
Prceften, sont vengang var i Kontotceino, hev Olaviuz 

varlh og stal efter et Sagn, Tom man fortalles, have 
værct en dhgtjg Prcrst, men en uhhre barst og streng Mand, 
iaaleves at hcn blank-: Finnerne gil under Nat-net: 

..(;-»u-llj«rtl«:i", d. e. Oaarveidjorth Medenä venne 

Haarveshjorth var Prwst i Kontokceino (1774—17-s"»), 
flal ver have gaaet en religjss Vatlelse gennecn Befolls 
ningen. Tenne var vog as en freveligere Karalker vg j 
heller ltle af Udstrcelning, sotn den, ver sandt Etevi Wöz ; 
vg focn envte mev Mem Meget gatnle Falk, fotn var i 
mev i Beuteler i 1853, lunve erinvre eller har af veres ? 
Foralvre hIrt fortalle om hine lidligere volle. Lglaa ! 

vengang havve de valte vet mev lesnvulsiviske Bevagelfer af ! 
Legcmet, mev at komme i Crtale og at tale j Vilvelfe efter ; 
viaagnkn af en Slugs Befvitnelse Man kalvte dizse ; 
zoll vengang ««l’k-l-juum-k", v. e. Raahere, foer de ; 
vrog omlrmg og raabte eller hsjlvvt ovforvrede Fell til s 

Bad og Bedeing. For Iorigt flulle ve have levet et stille 
og ulastellgt Liv, saa ver visinol har varet nagen Sandhev 
i Bevcegelien. 

Naar viSle »Raabere« vaagneve vv as en Beivimelfe, 
sial de i Vilvelse unvertiven have uvtalt Spaadonrme one 

Verveng Unvetgang, hvillen ve, i nghev mev hvav andre 

anfagteve have gjort, aniaa for nat farestaaenvr. Men 
firenv venne jnvtraf, flulde va ogsaa vigle Tegn komme, 
sorn naturligvig var aspazseve efter finlle Forholv: ,Sva- 
nin stulve vllve iort lom Kul og Ravnen hvid lom Sue- 
Renzvvrene flulve faa nhe Vorn midtvinters og vlive iaa 
viloe, at Fall ille kunve vagse dem, vg faa singst-sc at ve 

ej brsv sig vet mindsie osn Hunderte, men lsb lige forbi 
baave dem og Fall. Eaa stulve ver vgiaa lomme"Dvrtiv, 
Pest, Hunger og Reig, og Krigen stulve saaleveg mevtage 
alt Manvløn, at Kvinverne sinkve slaas otn ve fan, sun 
var tilbage, ja ttlSlutning stulve vet være iaa sjalvent, at 
man saa en Mand, at Kvinvetne flulve kygse Fovtrinene 

! eftet en faavan og falve Iaarer over vern.« hemm- » 

Hjorth sial have varet slekn mod visse »Raabere«. Hvse J 
han traf dem, flog han dem og jog vem uv af Kikle eller 

Dus, ja han vrog envog omlring i Renbhekne og dulene, ( spgte dem op og banleve dem, iaalcenge han vrkeve, saa de ! 
maatte rjmme og fljule sig for ham. Engang var en ; 
laavan »Wucher« vaa en for Foltet uforllarlig og fslgelig 
efter deres Mening overnaturlig Maave klatret ov paa ! 
Kirletaarnet, og ivet Prasten git uv af Klrlen efter Gabs- 

tjeneften, raubte han ligefom mev en Obst fra Vlmlenx » 
»Se, se, ver gaar Pmsten, og to chvle sivve paa hans » 

Sküldre i Stikkelfe af to Ravnel« « 

Bemgellen com ilte uven forKoutokeeino ogvsve heu, 
uven at vlvere Uvstejelier blev begaaevr. 

Das venne Daarveipjotth var dei, at Mellet og Laila 
l stulde gaa vaa Stole. De mevbragte lom Stank fta 
E Laagje hvet sin Rensteg pg blev venllgt movtaane og inv- 

budne i Præftegaakden til Nonen og Birnenr. Da de Akt 
igen, tog Prætlen dem ved daanden og formanede dem til 
at out-re sig pænt og vake flittige til at lase og lare at de 

nv nortle Bsgek, fom de nn stnlde tan. 
Sau begyndte Stolelæreren nied at lkrre de mest nvis 

dende at tende Bogftqverne og de viderelprnne at laic og 
lasre Udenad af den noktle Kateligmiiis. Tet gil natnrlig- 
vig langfomt og var et trættende Arbejdk at fna ind i Bsrs 
nenes Dutotnmelse niere eller mindre of de k- Partet PMB 
dette Spieg, sont de fleste neppc forstod et eneste Erd af. 
Men de stulde lare Norsl og maatte lare Noift Etolelcrs 
teren lafle cp crd for Ord og overfatte ima -’kinsl. og 
Bsrnene lafle efter den norsle Tetst. 

Kun for Lale gik det nsckdvanligt let bannc incd 

Dentyn til Udtalen og til at lare ndenad. Hun txxkxce 
allerede lese nogenlnnde, da lan toni, og bun blev inmt 

saa Hinl, at lnin ikke alene lerrte mere end de andre Zinne- 
piger, Inen hun var imsten ligeiaa flinl iom Prastens egen 
Dotter, der var omtrent af tannnk Alder cg deltog i Un- 
dervidningem 

Med Mellet gil det deriinod daarligt Han tnir en of 
de flinleste tiliFritimerne at staa paa Sti vix at tm i 

Renstæde. som bruges i Stcdet tot Kiaslte, ned over de 
bratte Prtrftegaardsbakler, nien Von Stolegnlrct im lmn 
en State. Udtclen af mange Erd var hanc aloclez unin- 

lig. Naar ban i Fodervor fluch sige .,-;.-ift-:Iie«, blcv 
det enten .Ristelte· eller »Ptittelie«, .Klader« blev til 

»Weder-, nnn »Dann-ers likev igen til »Iioi)per« Div. 

Van var en rig Monds Son, men Det bjalp itte. Stole- 
læreten standte paa ham og fornmnede hani til at bebe 
Vorberre i Hinilen om Hjælv til at late. .Jn,« tmitte 
Meliet,-»dertom han lnnde lonnne on til Quin, saa stulde 
hon not bede hom, nien det var htjt on til Onnlim Men 
tonsle det lnnde hjalpe noget, om han git or- paa et of de 

hojette Fielve og bad der?" Nu var Praltegcnrdsliuset det 

htjeste der paa Siedet, og on til Tagct stod en Enge- 
·Kanfle det lnnde hjalve at gaa Veron, tansle Vordem 
derfra list-er inig bedte«, tcentte Meilen tin Morgen tids 

lig, inedens endnu alle andre sov, stod Mellet i Exilhed op 
oq tlavrede ot- paa Prcesthaardstaget og faldtima Knie og 
foldede iine Heender og bad: »Kan- Zader i Diinlen, hjælv 
mig, at jeg tun btive sinkt til at lasse-L« 

Prasten sont idet iannne ud, og da han sit en Zinne- 
dreng at te ovpe paa Tagen spnrgte han vredt, hvad det 

z var for Elulinstvller, han der havde for? Menda Tren- 

; gen toni ned og uflagde tin barnlige Trogbetendelie eller 
tilttod, bvorfor han var gaaet derop. blev det strenge An- 
figt faa mildt fom en Solstraale, og Han llappede det lille 
Doved og koste hani og iagde, at han var en god Treng, 
og at Votberre not vilde hsre hom, hvor lmn bad« og 
hjcelpe hom. 

Oderlen Mellet eller Lajla dnvde nogen Sindc sør l 
detethv set en Brett og de bat-de detfok llle blot lidttltckri 
sel for hnn1,men og san Tanle om bunt iotu et Jndlmd, 
der i alle Henleender stod over alle andre Metntefkek. Ta 
del-for Stolelareren en Tag var ved at latetisere Bein-use 
og spurgte, om alle Menneslek var Evndere, spare-de Mel- 
let meget ftimodlqt .Nej.« »hvem er det da, lom et fti 
for Shiro-« spurgte Slolelaketem .Ptcesten, « fuatede 
Mellet uden Betænlning. Tll sin ftore Forundtjng nt von 
nu at hste af Scolelekrere11, at heller tlle Prasten var fri 
for Sond, men at oglaa han »vor en Stunden-· »Mutte- 
Syndet gsk hatt das· spurgte Mellet. Von gsr lngcn 
aqbenbare Synder,« fortlarede Stolelateren, .me1: ogsnn 
han et en Syndet for Bothekre.« Fra Batnzben as ad- 
vqreg Finnebtkn stodigt og ftrengt mod at stjkele, lyve, 
bande og date utngtige, lont de saleste Sonder, og tiet 
lunde natukligvls ille falde Treu-gen ind, at Prcesien slulde 
lunne gjre sig slvldig l nogen as die-se. 

Nogle Dage fst Stolen fluttede, lom Langje tll 
Kontolæino for at heute Birne-ne og hske, hvoktkdkg de 
havde opfjtt stg og hvad Fremgang de havde gjott. Hatt 
gjl spksi ind l Sloleftuen, satte stg pna Vug ved Tsken og 
hsrte paa BItnene lasse ogtoq op as sjn Bann stn egen 
fjnsssnotste Katelismug for at splge med under Lassningem 
Tet var ille iaa mange Aar, stden han havde dort pou, at 
VII-neue blev undetvitte paa Fluss, og han mindedeg godt, 
book smult det kaetom hem, naat de lufte godt, men dette, 
som de nu laste, og dan med dem, var »so-n Sand i hunz 
Mund, hatt lunde llle file nogen Ejdme detaf.« 

Uvillig foklod bon Sloleitnen og gil hen for at san 
tale med wurde-Mond 

Langje dilste, da han lom ind, og snflede: 
»Gut-s erd i Hufen-- 
»Du bar en fltnl og voller Dattet,« lagde Praftm, 

«l)un et den flink-sie of alle Flnnevigetne tilat læse og 
leere.« 

»Ja, jeg bar varet l Stolen,« sagde Lanng »vg hm 
paa Bstnene. Det bar nol lngen Nso nied Lujla, mm 
hvotdan er det med WelletP 

.Din Sen er ilte iaa flinl.« 
»Dan ek tlle mtn Sin, ban er intn Systekssngs 
»Jaiaa, et hatt din Sssiekspn. Ja, flinl er han ille, 

men den et M gvd Meng- vg dersom vi« Dame runde 
hjælpe hqm hinunte, san latet ban not til not-sie Aqk sag 
meget, at han godt ilippek stem.« 

»Da- kckk VIII-« MW Lsgjh »der du ingen flere 
finlle Bsget at lade os faa, inadaune iosn denne bee, « 

pg han tog Bogen frem af Bannen, hvot han dadde den gemt 
len Stinddofr. 

.qu mig se den,« lagde Westen, og da qugjk Mu· 
ham Bogen, tog hatt og lagde den hen daa Vorder 

»Nei, ieg hat lngen flete saqdanne Als-geh « fang hqu. DKammer der engen flete helles-W 
.,Rej, der kommek ingen stete. bereitet itqc J pg edets Bstn leere Null-« 
Ovarien stal vl leere Not-M VI er wen-jede mkd des 

Spros, vi han« 
»Fort-I Nokfl er et bedke og tigere og nyttigete Symp- 
,,Notsletitle bedre for os og vpk Lkpkpjg,« habe Laagjr. »Du Sprog er et daakligt Smququ vj stun· tale om Ren, one Fielde og Dale, om Dagens Lps pg Nak, send Messe oa out alt- tom hskek tit voee daglige Lip- Behov. Du bar tlce et mod ti af vote Dkd om Ren 

nieset endet. Er san dit Spka Ung Mi,"p« Smog er et fattlgt Speck for os.« « 

Wortlaut-J 


