
Perpetua. 
En Martqthittorie im Nisus- 

as 

S. VaringsGould 

Fra Basinets Rand sieh Baader ad over en Stufe og 

lud under en Bro som en stark Strom, irren derefter mi- 

stede det sin Dellighed og blev benyttet til profant Brug. 
Perpetua crnfede ikke Præsternes Hymne; thi hendes 

Lober bevægede fig til Bon, og heades Sjæl udfoldede 
slletede sine rcne Vinger for at stige op til darn, for hvis 
Rast-n hun ventede fnart at stulle træde frem. 

Da Koret havde naaet til Linien: 

Hellrgt er Balger, Um bit Brfalb vinderz 
Fader Nemausus ! 

blev bun af tre Prastinder sisdt fra Balustraden ned i 

Basis-L Dem udstedte inte! Sktig, wen fra alle Tusker- 
etne vortes et enstemxnigt, uoiltaarligt Gisp. 

For et Dieblit forsvandt hun i det grtnlige Band, og 
tun bendes hvide Krans ssød Pan detS Overflade. 

Mm derefter stimtedeg heudes hvide Brust san tom 

bendes Arm til Sime og til sidst hendes Hoved, idet den 

opvældende Kilde forte hende tilbage til Overfladen. 

Pluvfelig htrtes et Lverrasielfens Raub fra bete For- 
samlingen: Æmilius Lentulus Varo var sprungen ud i 

det hellige Basin. 
Dvorfor var han sprungen derud? Hoorfors 

Tredte Kapitel. 

Ttatonen Baudillae. 

Prasternes og Præstjndernes Stark tnndk ilte fort-im 
dke Foltehoden i at trcenge bcn til Basinet for at se, hoad 
der nu vilde sie. 

Der hsrteö alle Flugs Udraab fra Mangdenx 
»·Dan faldt il« 

»Nei, han sprang felv ud. Nu vil Guden dolde de 

hellige Bande tilbagex thi hane Kilde er dleden besmittet!«· 

»Ja, men forgangne Aar fandt man jo en dsd Kat i 

den« og dog vedblev den at Model- 
»Se, Kvinden fldder wendend-· 
»Hdorfor vil Guden uddcelge sig den slsnnesie Joms 

fru? hans Blod er tstoldt Hun er en alt for god Bid 
for ham,« spottede en Senator med et lasset, rødt Anfng 

»Na tommer han ogfaa op! Han lvommer!« 
,,Han gribet fat i densruen!« 
»Na ldsmtner han med dendel Tet er godtl Saa- T 

dem stal del værek« 
,,V"11 du opmuntre denne HelligdomzsiasnderZ Du 

bliver jo selv Deltager i Helligdrsden.« l» 

»Hvad mon Ldrigheden nu dil geres« 
»Gere? De vil naturligvts itke qore andet end true 

med en Straf, svm de dog aldrig gsr Alvor af.« 
»Von maa viere en Krtlten.« 
«Hans Fader var Filofof, og han ldarger ved Wu- 

detne.« 

»Nej, han er not Ateist.« 
»Se, se! Nu holder ban dende ovpe!«« 
,.dun fnapper estir Vejret — hun er itte book-« s 
»Ved Bacchus-· Hovedl Se, bvor Bandet foder. Gu- 

dm er vred.« 

»Bah, det syder ltte verre, end det glorde i Gaar!« 
Man tunde nu fe, ddorledeö den unge Mond med 

hastige Tag sdjnnnede ind mod Bredden, medens han : 

ned den ene Arm holder den unge Piqe appe. Te opvcels 
dende Vandmasser lettedei hsj Grad hanS Anftrengelser· ( 
De vældede op med en faadan Kraft, at det altid var en ; 

megetlangsom Dsd at drutne i Latinen tln faa fnart et I 
Legetne torn ned under Vandfladekn dled det strats studt ! 
opad tgen. ( 

Det var tun et Minuts Sag, laa dar hon henne ved ( 
Stenkatningen, sum han greb fat i med den ene Daand og 
raubte: »Wald mig, en af jet, at lIfte hende opt« 

Manden i den brnne Uldkappe ratte Daanden ned, 
gred tat i den dalvt bevidstlsse Pige og lsftede hcnde ap af 
Banden Callivddtus lsb til og hjalp dam, og saaledez 
dlev hun draget op at Bxsinet. Prafterne og Praltinderne 
protefterede med hsje Strig, men nogle af Tilstuerne jub- 
-lede. En itte ringe Tel af Mændene fluttede Kreds mn de 

to, der bar Pigen, og forhtndrede Remausuå’g Priester fra 
at rive Perpetua ud af sine Rednlngsmænds Arme- 

Mændene fra den Ivre Bd, gxaesie Kdlonlster eller 

deres Cftertommere, betragtede need Ligegdldighed eller i 
Bantro den Tildedetfe, som de gallisie Stadboere ydede l 
deres Gaddonn Te taalte det del, men lo tillige ad den ! 
fom noget, der tun vedtstte Folt, som stod daa et lavere j 
Trin end de felv. j 

J Messe Sieblik davde Æmilluå Lentuluö tastet sig 
iud over Balustraden og stod nu lige over for hoben, dtvps 

per-de daad, men med rt leende Ansigt. 
Da han fan, at« Mengden var et Bytte for modfttis 

dende Ftlelset ogMeninger, og han vidste, hvad det dar for 
Fett, han hat-de at gsre med, butkede dan sig ned og bvis 
siede noget til Calliyodiug, hvorefter han lagde Armene 
pvet Kors, faa imilende omtring paa den urolige hob, og 

iaa snart han dpdagede, at det belejlige Ojeblit var kom- 

met, liftede ban Imme, indtog en Talees Stilltng og 
raubte: 

»Mi- og Brsdre af den gode Stad Vernunqu Jeg 
Indus innre over, at J tsr bvde det tejleelige og edtge 
sein« Lade Itson Er det eder ikle betendt, at den gode 
Mdtug udstedte et Cdttt, der tog saerlig Stgte paa Gal- 

Iiay es hu for bestng forbid Mennesteofrtngemes 
Its-Oe M MI- mgen Stube hleden ophcvetf ·Jeg 
Pi- fch fetdet tndgtsveteti Malen paa Trapden pp til 

« 
It W M t IM· saa lange denne Lov ttte er 

M ne J Wesens-· 
pwpakemtetmtboldttmnge Iae og 

— das-M b- fct nd es stattl« ruhte en sorge-. 
»Einfh-W ted del ttte W under Ren-s 
NIMHIIUI seve- der for MII 

« 

meinte-T Jhat overtraadt Lobi-in oa J bar handlet stit ( 

? vedbleo at behandle dont iont et oildt Tor, der sittlde fod- 

En itor Stilhzd faldt over Forsantlingen, og Pia-- I 
sterne saa daa hvetandre. I 

Men sel« veddled Æmilius, jeg beder eder betattle, l hoad der er stet her i Dag: binden felv hat jo nagtet at 

modtage dette itlovlige Liset. Sao J itke, hvorledeg hatt 
spoede Jontfrttctt fra fig, da J formastelig havde tastet 
hende i hans hellige Kilde? Er det ilte netod hans Gek- 

tting at opholde Lioet ved fine Bandes Hdor tatt han da 

ville Idelagge dett Davde han attraaet Oft-ingen, da 

vilde hatt have draget Jontfriten ned i Dobet til fig, oa J 
dilde aldtig have foaet hende at le niere. Men han vilde 

ilte havehende; med fine Vandartne stedte han hende til- 

bage. Enhver lrhstalllar Bodle, han fendte op, var en 

Protest mod hvad J gjotde. Det laa og fotitod jeg, cg 

derfor sprang jeg ud for at befri Guden lta det mettneftei 

lige Lezeme, sottt vor ham intod. Jea spsrger eder alle: 
» 

Til hoem var det, Solvbilledet tastcde Æblet? Var det til 
« 

den Jornfrtt, iom var befietnt til at ds? Nei, disselig ilte 
— det var til hende, der ftnlde lede. Tet goldne Æble 
var et Villede vaa Livf enZ Fragt, hoormed han dilde ud- i 
dege den, der stulde lede. Se derfok herver jeg, at Guden ! 
dnder Lidet og ikle Toden. — Untier oq Borgere i Ne- F 

intod Guds Villie — hang, der arottdlagde Vorm og sont ( 

stantede os Livets Vand.« 
Nu raabte en af Hoden: »Ja, nten hdert Aar blioet 

der doa taftet en Jotniru ned i Rhodanus fra Broen oid 

Avento!« 
»Ja, og hvad bauder det vel Broen ellet Boert? Bortrev 

Floden itte forgangne Aar en hel Btobtte og odersosmmede 
et helt Koorteri Boeni iitlemte den hellt-ge zlod del dtt 

Otter, hatt havde modtagetZ Eilet var han maasie utats 

netnligt — Nei, ingen of Telene tan trentez am en 

Guddorn.« 
«han attraaede oel et andet Liter.«« 

»Nei, hatt dat darntittld iotdi dtgie Taaber i Avenio 

res, og itte iont en mild Gut-dann Herer mia, alle i For- 
aldre, der irogter for edersJ Born og alle J der alt har 
miftet et tart Born eller flaldet derfor, —- foren eder o; 
raad ttted een Rost, at J ilte mete vil finde eder i dette. 

Se paa den heilige Neatattiiiå« Bande, le, hdor tnildelig 
Bolgerne bedcege fig, doo ederS kFittgre i Vattdet og fal, 
hdor lidenstadsloit det er. Dar han maasle oplendt et 

lvdende og damttende Vceld ligeiocn de hede Kilder ved 

Aal-c Sertiat Er bang Kilde tillloretaf harmfttlde Skvert 
Var Guden maaste itle magtig nol til at havne sig paa 

mig, da jeg tastede into ud i hang Band-« Davde hatt 
attraaet denne Jotnfrug Liv, oilde han vel laa have tilladt 

mig, et dsdeligt Rennele at ritte hende uo af hang Javnt 
— Gar Ptads paa clhatpoz, J hellige Guder, og opreji 
en Trone for almindeltg ittnd Mennesleforstand, at den 

tan tage hetredsnttnet over Mettnestenez Sind. 

,3aadan en Gtiddom itttdes itte!« taabte en Steatme 

fra hoben- 
.J tender hatn itte —- iaa oantnndige er J.« 
»Dort degaar hin debeipottelse han haaner de hellige 

og udsdelige Guder.« 
.Tet er eder, sont haatter dem, naat J gIte dem til 

lige saa store Taaber, sont J ielo et. De fande, edige 
Guder le, naar de here ntig tale Sattdhed. »He engang 

paa Solen, og fe oaa Vattdet tned dets mange dlintende 

Smil. Guderne difalde, hvad jeg itgen Ja, hsrengang: 
ietv den hellige Kilde tilltadper nttg ttt Biiald nted sine 

Einuabolgets Plast. 
Medenö den ttnge Mond iaaledes med im Tale under- 

holdt og ntorede Follentcengdert, bar Baudillag og Quinte, 
hjuldne af to of den iidstes cvindeligc Sklaven den nennen-.- 

dlsdte, halv drttlitede Pige bott. J den doerite Blond- 
sotnhed forte de hende ud af Hoden ned ad en lttle Sti, der 

farte gentteat Boens hderste Dauer, oa da de her totn til en 

Bunt, loade de hettde daa den, indtil hutt vor tomtnen saa 
meget til stg lelv, at huct aadnede Dinene og gentendte 
dem, der itod omtring hettde. 

Da lagde Enten til en af Slavinderne: »LIb, Petroi 
nella, og ddd Hushoontesteten at sende Beet-en herop ated 

en BareitoL Vi maa iaa hurtig sont muligt ie at faa 
baaret Pekpetua hersta; tht digie Tjaoelens Tjenere tan 

gerne ophidse Foltet eg faa dem til attet at tafte dende ud 

i Vandet." 
»hois ieg ntaa give eder et Raad,« sagde Baudilla6, 

»du flutde det dare, at J lod hende ,bære til mit has i 

Siedet for eders eget. Holz det stulde hande, sont J ftvgter 
da er det iandsynltgt, at Meengdett dit ftorme ned til edets 

Bolig for at faa fat i ederg Dotter. Tet dilde derfot viere 

godt, ont hitn en Stand tunde holdes stjutt i mit Dus. 
Send Bad til Beeterne, at de itte tomater ated Bierestolen 
for om ttogle Tinter, naar det er dleven mit-IN 

»F har Ret,« lagde Liiinta, ,laaledez bar jeg gere. 
og jeg toller eder for eders denlige VjældJ 

»Sottt det i de hellige Aposttetg Gerninger itaar for- 
talt, at de Gutdlatede, der leoede af at lade intaa Diana- 

temdtek, oohidfede Borgertte i Cletu, jaaledes tan det 

ogiaa gaa her. Der er mange, sont tjener detes Brod ved 

den gamte Religion, og mange, hole Stilling og Jndflvs 
delse et afheengig af, at den opretholdes, og disle vil neppe 
finde sig i, at deres Odertro faaledes blidek tilsideiat. 
Men inden det er bledet Aftett, vil vi not ersare, hvad 
Foltet har i Sinde. Unge Pige, sitt dig til mitt Arm og 
lad mig tote dig til itttn Bolig. Der lan du dtive, indtii 

du uden Fate tan forlade den.« 
Dertned tog den bruntleedte Mond Pigens Arm. 
Baudillag dar Diaton oed Meniqhedett i Nemaulus i ; 

og en Mattd t en frettttottet Alder. han« Ydtndghed og 
maafte oglaa hans Mangel paa Karattetstdrte var Aarlag ; 

til at hatt ille havde naaet en there Stilling i Kleien. 
Ren han dar en tro og oirtloot Verretts Linien hvio Ger- 

uittg hat-de stor Bethdning for Nemahede M lW dM 

Tid bestod Dtatottens Arbejde valetttlig i at tille de Engef 
og fattige og uddele·sltnisler. 

Sein Antialettddelet var Diatoneit tilliae Kirtent 
Statt-aster, da man hat-de netap valgt hanc- lvtdk bcm W- 

en prakttst Mand, laut til-ned var vant til at tsre sie-Zusta- 
oee. M dem- Etuim met-im- mite nein-tin at iee 
site-e steh han« Meistnes unselige end detes aandeltae 
Red, derlaa hamwa Stude, saloaihantoa staat-met 
i deta- M denseettde dat- has agiaa at Idaedetlls Rotte 
t- W so Mitme- 

De, der beklcedte de hsiere Embeder iKttteth var, I 
selv i denne tidltgere Pekjede, for det mefte udvalgte icnels 
lent de dannede og sornemtneste Messer- Jlke totdt Kikken 
ikke lngde Vogt paa Personens eget Beerd, men fokdt det 
var nsdvendtgt ttl diese Entbedet at besidde Maul-, der 
klinkte sinde Atqnng til felv de bedfle Buse. og som, fordi de 
var beste-stehe need de herstende Klassen lunde øve Jndflys 
delfe fna vel blnndt de hnjete sont de laveke Lag l Samfnni 
det. De fornerntnere Date med dekes tqlrige Slaver besnd 
stor Mast til at udsve godt sannel sotn ondt. En ttoende 

Dei-te knnde lade Troenö Lyö sttnne ever de mange Hun- 
dkedet, der-var nthcengige as hom, og en sont-an vtlde ogsan 
behandle sine Slaver med keiften stimmten Pan den 
anden Stde handle det ogfaa en Gang imellent, at det var 

gennent en sitnpel Slave, at Troen naaede en Dektes eller 

Dnsfmed diettr. —- 

Bnudtllns inne Pigen, der nn skcelvede at Kalbe, nd 

of hat-en og ind i en sntevek Gabe, hvis Mute var hsje og 
uden Udfmnkntng. Det var tun det Ivekfte Stokveerk, der 
var foriynet med Binduepaabninget, der i loldt Vejr Mie- 
des Ited Skodder. 

Gaben vnk brolagt med toppede Rullesten og' kneget 
niean Jste en Sjat var at se i den, og tlte en Lyd htt- 
M lks Hufeise, tun en Hund« der stod leenket ved en Dsr 
goende rafende ad tet lille Selstab, da de gtt forbt. 

»Der bot jeg,« sagde Bandillas otnsidet og flog et Var 
Slag pan en Dok. 

Eftet nt have ventet lldt hatte de, at en Slan blev 
tequet fta tndenfor, og Toren, der bestod af en eversie vg l 
unt-erste Halt-dir, blev nabnet nf en Sammel, halt Slave. 

.Pedo,« fagde Diatonem »staat- alt vel til?« 

,Jn, berief spatede Monden- 

.va tndenior,« sagde Baudcllae til de to Kvtnder. 

»Mit has et ringe og lokfaldent, men t fokdunts Ttd var 

det rigt og ptcegttgt. Trakd nn tnd og hvtl eben Jeg 
stal bebe Pedo osn at sorge for andre cheder til Petpetua.« 

»Hm-!- sngde Quinte« «jeg derer en Lyd sont of et 

Han, der er i Oprsr.« 
·Det er Folketg Røfter. Dei er Raub og Bwl son- 

der-, der fttgek op ten lesitentreh naar Follet tsrstee eftek 
at se Block-« 

Fjerde Kapitel. 
Uttikulacerne- 

Den wærlelige Fordendling, der haodc fundet Sted 
nied Kildene Guddoni, idet han fra at viere en Nyinfe var 

bleven til en mandlig Gut-, haode ille oeeret tilstmtielig til 

delt at forandre Guddominene Tilbedelle. Ligeloni i 
Druiderneg Dage stod den dellige Rilde under Prwstitderö 
Tillom og osi end Jordandlingen til mandlig Gaddo-n 

hadde medfsrt, at der ogiaa var blevet anlat Priester oed 

Ieaiplet, vare diese dog Inn laa og underholdende den 

ovetfte Preeftinde. Denne var en nieset snild Koinde og 
besad fior Mennestetundstsd hun opfattede strafe, hoor 
lritisi Situationen var. Hvis ZEmilius Lentulus iil Lov 
at fortiætte nied jin Tale, oilde han rioe de letbeveegelige 
fodlandste Geniotter helt ined siq os maaste til sidst frem- 
lalde en Tumult, under ddiltet Templet oilde blioe odelagt. 
J det ninidste oilde dans Tale dirte stierlt alt-lende pas 
Follets religisse Joei. 

Paa den Tid, da den lristne Tro lom Straaler fra 
en opgaaende Sol degondte at genncniltrsinine den roinerste 
Beiden, haode det overleoerede Dedenikad nied sin iilhorende 
Zudsdyrlelse, foin daode tilfredeltillet en enioldigere Peri- 
ode, tabt sin Jndsiodelfe ooer de tenlende og niere dannede 

Siclr. De, der detragtedee sont Samfundetg Spidser og 
strere, drev Spot nied Religionen, og stsnt de deltvg i 
deng Cerenionier, giorde de dog dette nied slet dulgt zoragt. 
J deres hie-in og ooer for deres Slaoer udlo de de hellige 
Myter loin unmelige og ussmmelige, og Slooerne syntee 
naturligvid, at det llædie dein at lade lige saa oantro ioni 
deres Vetter. Nogle forftandige Tenteee legte at beoaie 

noget at Religionen ved at boriiorklare de uriineligfte Gu- 
desagm sont de tilstrev de fantasirige Digtere. Te indrsins 
niede Ondernes Tilvcerelte, nien gjorde gekldende, at de ille 
dar andet end de blinde og uperfonlige Naturkreetter, eller 
at de, i Fald de eksisterede soin virlelige ist-jener, tkal lig 
tildage i lold Udeltagenlzed og slet ille brod sig otn Mennes 

steue· Wange gil over til Gnoftieiginen og oilde ilte tro 

paa endet, end hoad de tundetoge og isle paa, at hoillen 
Grund de ilte oilde tro paa Gudernes Tilocerelie, lige saa 
lidt foiI de oilde eile-ide, at der var nogen Forstel paa Ret 

og Uret. For dein dleo deifor den enefte tigtise Ost-gan- 

sliielfe: »Lad os rede og dritte; thi t Morgen skal di ds.« 
Oder alle Mensester hang Dodens truende Sty. Alle 

var underkastede Livslrcfterned Spiellele Slonhedend 
Henoisnen og Tadet as Lyften til Liosnydetie, eller oni ille 

Lyften laa dog Eonen til at tilfredssiille den. 
Dei lod sig ille gore at entlaste Alderdoniinene Folger 

eller at undfly Dsdens truende Sloggr. Men ligefoni de, 
der befindet sig daa Stauden at en Mist-und, styrte iig i 
denne as Soinimelded, taa ftyrtede mange sig nu i Livdnik 
delseenee odelæggende Hoiroel, netop fordi de var traetie as 
Lioet. 

hdad stete efier Dodent Var der nogen Tiloærelie 
paa den anden Side ai Graden. 

Mennesiene torftede efter at oide dette. De folte, at 

Livet oae alt ior tort iil Tilfredsstillelsen af dered Sjeels 
hägen og Længller, og de lob fra den ene Liodnydelle til 
den apden nden at iaa deeei aandelige Tomhed udfyldt. 

Da de havde tabt Troen paa den nedakoede Religion 
—- der egentlig itt var nosen Tro, nun tun en Seit-unen- 
blanding at latinfle, etrnrifle oq graste Gudeiaqn —, dar 

det nieset naturligt, at de laa fig oni for at sinde, yoad de 

mengte til. Derei Samoittighed legte Beeoligeliei hem- 
meliqe Myflerier, nien de fandt inart, at disie itte laade 
streute dein den attraaede Frev. Siielene, der hunqeede eftee 
Tro, kastede flq da over filososiste Spekulationee, toin dog 
lkte itete til andet, end at de fandt siq ltillede over for stere » 

og flere iilslte Cpsrgstnaai. Wange af de Sieele, der hun- 
grede og tsrftede eiter en Gut-denn et Ideal af alt, hoad 
der er helligt oq uan elsteligt, qreb da til de leere Re- 

J ligioney der indftrtee tra Soden oq Osten, oq blev Tildei 
» deee at den iesyptiske Ists pq Serapis eller at den persilte 
H Mithras — doq las for Inaelig at finde, at det var det- 

j ftende Sohlen de havde lat deres Lid til. 

Midl i denne de gamle Jdeers Forstnrrelfb Vg VII 
Sjælene var t den hajeste Forlvtvlelse, seenistraalede Kri- 

stendosinlen og tilbsd, hvad de alvorlige og ceblthllgkkdk 
ester, og de angstede Samvitligneder sagte en Aabens 

baring as Unndens Fader otn, hvad der er Menneslets Be- 

stennnelse, otn hvad der er Ret ag Uret. onl hvtllen Beloni 

ning der er lVenle soc dem, der elste Gud og ask han« 

Blüte, og oln hvorledes Frelsen er deredt selv sor den støtste 
Synder. 

Krislendoenrnem der overall madte Trangen til en ntz 

; Tro, btedte sig da hurtig, ilte alene mellent de satlige og 

undertrhlte, men ogsaa mellent de sornenlme og bannt-de- 

Alle de, der ved sordiske Jntereaser eller ned gammel 
Fordatn var tnytlel til del bestaaende Hedenslad, dleo da 

eengstelige og urolige. den lraditionelle Religion var hell 

gennetnhullel og lruede med al sthrte samtnen, og de tndste 

iste, hnorledes den skulde dlive siivet as. De srhgtcde sanke, 
at denne na Tro« denne Krislendonh stulde sorlicengr den. 

Men hvorleded de paa anden Maade end need Srærdcl og 
raa Vold slnlde delæinpe den, vldsle de illa — 

Nemansud’ overste Præsttnde sorstad godl, at saadan 
aabenbar Haan mod den under de auocerende Forhold 
let, naar del dlev ustr et, lundc sore til et almtndeligl 
Frasald. Det aar as ydersle Vlgtighed for dende al standie 

Bemgelsen strala, al bringe Ælnilnis nl Iaoehed, at saa 

hain straiset sor hans Oelligdradre og derester at saa sal 
paa Perpelua. 

Hun snapdede Guldceblet nd as Gudebilledels Haand, 
gav del til en as Tsencrne og sagde: ·Slynd dig, lob, alt 
VVCV du Um- Vll sllml Wildwu- N(«IIiai1—-i.« 

han gjorde, sont dun bod, ilede ind gennene Mangden 
og her-Ue dem med Ædlel, idel han sagde: ,Tilbedere as 
Nemausud, Guden lrcever eders Hielt-!- 

Nesullalel gao sig asedliklellg ltl Lende Det var, 

sont ont el elellrisk Slad var saret igennetn Meengden. Te, 
der var blevet der-ele, og de, der harte Slæoningen, hanede 

sig strals Bei igennem Meengden, saailede sig i en Stare og 
holdl ad med at give deres personlige Meninger til Lende-, 
ja mange, der sor et cicblil siden hat-de applauderet Æmii 
lnld’ Tale, anlog nu et Udtryk as MiediUigelsr. 

Staren flog hurtig Krede oin de hdidllcedle Prcesltnder, 
der omgad Salddilledet. 

zor at sorstaa, avad der her sandl Sled, er del nnd- 

vendtgl at give nogle saa Ord ltl Fortlartng 
De rotnerske Stadbeboere ille alene i Italien, inen vg- 

saa i de andre roenersle Provinser satnlede sig i Gilder eller 

Zoreninger, der hadde enDelLighcd Ined voreVelgorettheds- 
selstaber. Die-se Gilder var i Neglen helligede en eller an- 

den Gud eller Gudinde, og de, der var Medlesimer as dem, 
benervnech ,Cultores« eller Tilbedere as den og den Gad- 
doal. Diese Forentnger havde deres Selrelcrrer og Kaeses 
rere, derea Msdistecer, deren stelle-s Kasse, dered steregne 
Fester og deres sceregne Lode. Blev et Medlent sygl, fit 
del Hiælp as Foreningim ag dsde det, detalte zoreningen 
Omlostningerne ved Begravelsen og ved del Begravelsees 
gilde, soin sandt Sled i Salen, der var opfsrl ved Begra- 
delsesstedeh Foreniagerne nad store Fortetligheder og var 

bestyltet ded Lode, og de gjorde da ogsaa enegen Gavn ned 
at uddille og besceste Samsundsaandem 

Saa snarl der dar dleven givel Signal til at samle, 
Cultcinepi Nest-musi, glekllle elhvctt Nckcdlcm sine private 
Jalelser, lrcrngte sine private Mentnger lildage og stillede 

sig l Rette ined sine Falleh Alle sorenedes l del falle-s 
Formaal ved elhverlMlddel og paa Belaftntng as ethverl 
Osser at hervde den Ugtelse, der slhldles deres Guddom. 
De samlede sig i flultkde Starer ander derea sorskellige 
Entdedsenand neidl t den sotvlrrede hol-, der dslgede hid 
og dtd uden Forwaal eller Sammenhold. 

Ænnliuo martede, at engen tangere harte paa hang 
Ord. Detle der han sig inndlerlid slel tlle din- Hatt 
hande tun sagt at tildrage sig mecertsolnhed sor at dort- 
dcage den sra Verdean og give hendes Venner Lejliglsed 
til al sjerne hende. 

NU, da denne Hensigl dar naael, sprang han leende 
ned sra Baluslraden og lad, sotn otn han vilde degive sig 
dient 

Men den anerste Priestlnde saa strals hanis Hensigl og 
raubte: »Seid hanil Han har sorhaanet Stadens guddotn- 
melige Grandlægger, han har mllel sdelaegge eders For- 
ening. Lad hatn blive Ost-l ind i '1eneplel, at den hellige 
lan handle need dani, sont han lysler.« 

Politipeeeselten, hvia Pligl del dar at holde Orden, 
traadte nu srent med de saa Mond, han havde holdl del 
sor nsdvendigl at lage med sig, og sagde i en dydende Tone: 
,Vi taale ingen Vold her; har han sorbradl sig tnod Laden, 
da lad hant blide slævnet sor Dornstolen.« 

»Den-ex- sagde Priestinden, »vi agter heller ikle at øve 

nagen Vald. san har sorhannel Gadens Majestæl og be- 
raoet ham del Stier, han havde udset slg, og dog lænle di 
llte paa nagen haard Stras. Alt, hvad jeg sorlanger, er, 
at han dliver sarl lnd i Gudens Delligdoni. hvor der staar 
et Bord need Lager paa. Der slal han laste Ragelse daa 
Ullerel og sdise as Kagernez naar han hat gjort det, tan han 
gaa. Er Guden need, da dil han vise sin Vrede5 nien hvis 
han, hdad jeg ille detvtvler, er mild og sarsonlig, da stal 
denne Wand gaa usladl dersra. « 

«herilnod hat ieg inlet al indnende,« sagde Præsellem 
Wen en, der slod ded Siden as han-, holst-de til hatn: 

»Diase Kager er ilte al ltole paa; ieg har hart anr en, dkk 
spiste as dem, og sain strals derpaa saldl otn i Man-deutel- 
nlnger. « 

,Del blidet en Sag mellern Ætniliua Varro og Gu- 
den; ieg har gsarl nein Pligt.« — 

Den stare Stare as Sultaan Nun-M spredte sig 
nu, saa al den amkredsede hele Pladsen og spat-rede enhver 
Udgang sar Mantis-G han lunde siltert ocere nndsluppen, 
hvia han strats ved den ssrsle Sammentaldelse as Farenins 
gen var ladet dersraz men del var so nelpp han« hensigt al 
llltrietle sig Falten Opuarlsomhed saa lange sont muligl, 
ag det laa heller ltle sor haca at flhgle sar zum-. 

Jdet han kastede Tvgaen am flg, sont han havde as- 
lastet, da han sprang i Landen ital han den ene hsqnd 
ind paa Srhstet og stred langsontt lgennenl hol-en, idel han 
dinlede den til Give med den anden hauen-, indtil han blea 
nandset as Kredsen as Nemaasuk Tlldederr. 

csorlsaettss 


