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I Oliver git hiern. — 

Da han kom ind i den lille Dagligftue, sad Fru May- 
Ader Alt hans Mod forsvandt, da hnn san hende det- 
-ch; thi hidtil var hun ikke veget fra Fri. Rosas Leie. og 
U gis ved Tanken om, hvilken Fotandring der vel havde 
Des-et heyde bort detfra. — Fru Maylie sagde, at Rose 
Ist falden i en dyb Sonn: af den vilde hun vaagne enten 
IT Helbredelsc —, eller for at sige dem Fatvel Og do! 

Time efier Time sad de og lyttede og havde itke Mod 
M at tale. Middagsmaden blev taget urørt ud. Med 
stim, som tobede, at deres Tanter var andet Siehs, 
sit-rede de eftet Solen, Inedens den dalede og dalede og 
Hev borte bag en StraaleiPragt over Himmel csg Jord. 
—- Pludfelig odfangede saa deres spændke Oren Pan en 

Sang Lyden of Fodtrim der nærmede fig. Lg uvilkanri 
lig fløj de begne hen til Døren, i det sainrne Doktor Los- 
berne lukkede den op. 

»Hm-than er dct med Rosa?!« fpumtsc Fru Mahkie 
,; hastigt »Ein miq det! sig mig det! Jcn kon basre alt, 
« 

blot ikke denne forfærdelige Uviihseds For Gud i Himlkn«. 
Skyld, siq miq det!« 

»Fat Dem, tsfete Frue. fet Dem!« ssxczde Doktoren os- 
lagde Armen om hendeg Liv rg stottede bcnde. 

Men hun horte ikte via-a hom: »«-31ip mig, lad mik- 
gaak Au mit velsignede Bgrnk hun er dad. hun der!« 

.,Nej!« sagde Doktoren, stcertt bevasgei. »Im fand-z 
Sud er naadig og barmhjertig, sial hun leve, og det i 
mange. mange Aar endnu!« 

Den gamle Dame faldt paa Kna- og vilde folde Hirn 
herne: Men den Sjælestyrke, der saa lcknge havde hold« 
hende oppe, var flngfet med det fnrfte Takkens Sus, fon- 
hun sendte mod Himlem afmcrgtig sank bun tilbaqe i di 
Atme, som den brave Doktor alletede havde strakt nd for 
at opfange hendr. 

3:k. 

En ny Person en en befmiderlig Handelsc. 

Tet var næften for fide en sztte ne been-. Llivet 
blev som lamslaaet Ved det nnentede Bxidftabx jun kund- 
hverken grcede eller tale on Miste inaen Re- daa fia Forli 
efter en lana Tut i den stille Aften fit yan Luft i en 
Strom af Taaretc Stier-en cver· hxscd Dir Var stet, blev 
dam pludselia bevid7t, rzi i ket fankrne fsrnan nan, at en 
ncesten uudlwldelia Byrde af Angst og Sorg var die-set 
væltet fra bang Brny 

Det mørtnede5, da ban dendte bietnef«-«r, Leser-de Pisa 
en Buket udsøzite Bloniftek, som ftnlde finntte anievckrel set. Han gik rast til, oa fcia itied ist dass-sek- ssa en Bonn komme torende i rasende Furt. Iet our en Posincsgn hesiene fle affted i Gclmn Vsjen Var tun Hal. Alt-Tis- 
stillede han sia op ad et Led, der v.:r, ozi Djlre vente, til 
Bognen var tort fctbi. 

Jdet den iog farbi, san bcn et Glisnt af en lwid ils-it- 
hue og s— nnder Nathuen —-- af en Ilnsia:, sysm Inn snn 
tes, han stulde tende. Det nckfte Nu blev Ytathnen stuktes nd ad Vognvinduet, rg der blev rzabt Mit til Kutten at 
han siulde holde. Det aiorde Fensten Des-a, f«1.1fn.:xt lxan havde fairtet Magt Ovci Oestene Fworccn ils-rinnen kehr- 
sreni igen, vg den farnrse Ztenime som fee txt-Die via Lli 
ver. »Hejda! Olioer!« knabte den: »He-Urban hat Ert. Rosa det, Oliner?!« 

»Nej er det Dem, Eilet-IF spurgte Tlioer, ca lob hen til Vogndøren. 
Giles ftak iqkn Natbtten ud ad Vindxxet men blen i det famnie trutket tilbage af en nng Heere, fcsin fsid paa det 

endet Sæde, og som ivrig fpnrgtet »Er det der-re elle: 
vertre?!« 

« 

,,Meaet bedre!« sinndte Oliv-er fu at spare »Bei blev bedre for et Var Timer siden. Doktor Loxbertic saq de feld, at nu var al Fare forbi.« 
Den unge Heere stsdte Bcgndøren op, fpxana nd· gkeb ilsomt Oliver ved Armen og trat ham lidt til Side. 

«Er det gansie siktert?« sputgte han, oq bang Stemmk 
tystede »Er du vis paa, at du itte hat børt fejl?« »Ja ganfte vis!« svarede Oliver. »Dottor Logbekne fagde, at Festenen vilde leve mange Aar endnu.« 

M unge Heere vendte Ansiqtet bort oa tav. Det 
fsrekom et Par Gange Oliver, at hanstunde here, han 
grad, — altfaa tav han felv og lod, fom han ftod og ret- 
tede paa Butetten. 

Giles sad paa Vogntrinet, med Albnerne ftøttet vaa 
Knien-ne, og tsrte Øjnene med et hvidprittet blaat Lom- 
metsrtlædr. At den stikkeliqe Fnr ikie hyllede Sindsbei 
vegelse, kunde man sttats efter se paa hans Linn thi de 
var ende, da den unzte Heere vendte sig om til bam og ve- 
fa»lede: »Hier De i Forvejen nied Vognen, GilesI Jeg vil 
gerne gaa et Øjeblit og samle mig. Sig til Moder, at 
jeg er herl« 

Giles v sit rnntede Anfiat en sidfte Overhcilina met 
Lommetst ædet »Ja om Forladelse, Ve. Harty,« bad 
han, »men maatte itte hellere, Kutten siae det? Jeg vi! 
sna nødig, at Pigerne slulde se mig saadan -— de faar in- 
gen Respekt for mia mete!« 

.,Som De vil!« svarede Harry Maylie og smilte 
»Lad Kasten køre i Fotvejen med Kufferterne, og føla 
De med os! Men se dog føtst at faa den Nathue as Ho- 
kedet, ellers tror man, vi er blevet fortykte!'·« 

Saasnart Giles blev erindret om sin mærkelige 
havedbedætning fnappede han rcedselssiagen Nathuen oa 
stat den i Lommen og sit i Stedet en pen, cervaerdig hat 
paa. Dereftet ksrte Kasten, og de tre andre fulgte lang- 
fomt bag efter. — Undetvejs stottede Oliver nysgertigt 
pp paa den unge He. Harry Maylie. Han tunde vel 
viere en fem og tyve Aar; han var middelhøj, havde et 
Lint aabent Ansigt og et meaet beleven og vindende Besen. 
Tit trods for Aldersfotstellen lignede han i den Grad 
km Maylie, at Otivet strats vilde have antaget ham for 

g II mer Siægtning af hende, selv om han itke havde hsrt 
, Ists the, at hun var hanö Moder. 

» Fsm nglie ventede i cengftelig Sen-sending paa Sin- 
s Exs Ist- ii de ds- begge Mk Leids-gäbe Jud-Mass- JUN- « ede are» or tev est. 

» 
-- w: Wären Intymiikvthengf sparede Jru Mut-lie- 

sc We jea mig pg Ulde vente, til jeg havde .-7 d Doktor Losbeme fagdr. Dafern det berste 
— N pside pel Slagei have kamt dig fanden, at det 

k- fM Met, W ltdt at sitze, enten du var 

M m Das fix ellet jenem 
sei-, we, ww- ng sm, — du W j- 

m.«’ »s- mit-, Jst non kein-im »Ist-T Wd im n Wand-tun 
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jeg ilte have saa svætt ved at handle, som jeg trot, det er 
min Pligt.« 

»Men Mo’r dog! trot du, jeg er et Barn endnu og 
ikte er sikter paa mine Fplelser?« 

Fru Maylie lagde Haanden paa hans Slnldrr. »Jeg 
tror, inin Drena,·' iagde hun, ,.at Ungdommen har mange 
smutte Længsler, soin itle er vorige, iscer itte, naat de 
fsrst er blevet opfyldte. Og fremsok alt tkot jeg Chun saa 
oam lige ind i Ljnene), at hvis en sinærinerist, syrig, cer- 

gerrig Ung Mand saar en Hustrn, paa hvis Navn der er 
en Plet, — en Plet, soin hun itte seld et Styld i, men 
som dog as simple Mennester tan blive lagt hende og 
hendes Born til Last og ogsaa tan blive brugt sont Baa- 
ben mod hendes Mand, iscer hdis han hat Fremgang i 
Livet —— —- ja, jeg ttor, Harm, at selv orn Manden saa 
er saa brav og god, tan han esterhaanden komme til at 
angre den Foebindelse, han fluttede som ung, og hun tan 
komme til at lide under, at han angret den!« 

»Au, Moder!" svarede Harry utaalmodigt, »lendet 
du mig saa lidt? Jeg elster Rosa, jeg hat ingen anden 
Fante og Plan og Haab i Livet end hende. Gaar du 
imod mig i dette. saa gaar du imod mit Livs Fred og 
Lytle. Betcent dia vel, Moder, lceg itte saa lidt Vægt 
Vaa et vartnt Hjette!« 

»Nei, Harry,«saade Fru Manlie, ,,jeg lckgger netop 
Staat vaa de varine Hinter, ieg dil gerne staane dem sot 

Fottrasdk Eisen nn lsar di talt ndl um den Sag soieiøbig. 
Eilet et end-iqu Fer dn betrot dig til Rosa, saa dement, 
onad Jndflndclse Bkvidstheden om hendeg tviolfomme 
Fortid tan faa paa det Spar, sont hun aiver dig, hun, 
der i sinrt ca smaat altid hat vceret saa selvoposrende!« 

«Hoad nsener du, Mode-ts« 
»Ja det tan du nu selo se at finde ud af,« saade hun, 

,jeg maa op til Rosa iaen. tiiud velsigne dig!« 
,,!l.·i’oder! du sigek da, at jeg er tommen, —— oa hvor 

idetdidlet jeg hat vceret, — og hdok jeg lcenges efter at 
se bende s-- Z« 

»Im stal siae det alt samtnen min Dreng,« soarede 
hun og sinndte sia nd as Sitten. —- —- 

Medeng denne Samtale stod paa, havde Tr. Los- 
derne og Lliver holdt sia helt henne i den anden Ende as 
Einen. Nu totn Doktoren hen og hilste hierteliat paa 
Harrn oa aav ham en omstcendetig og trosteria Fortlaring 
Im Patienten-:- Besindende. Gileg stod ca lyttede spandt 
xil hvert et Ord, medeng han lod, sorn om han pattede en 

Kussert ud. 

Pludselig vendte Doktoren sia om imod bam og 
·Pnrate: »Sitz mig, Gilegz hat De studt nor-get i den fid- 
-«te Tid?« 

»Nej itke npaet satliat!« svadere Giles og blev 
rød helt op under H.iarrødderne. 

»Heller itte fanget nagen Jndbrudstnv, eller identi- 
iceret nogen?« 

»Nei, slet inaenk" sagde Gile5, overmaade dcerdigt 
»Hnml« beinærtede Doktoren, »det ask mia ondt, 

for De var saa dnatia til den Slagsl —— Naa og book- 
Jan lnr Vetttteg det?« 

Giles slog over i sm vante oderlegne Tone: ,.T»rengen 
gar dei aedt, lian ladet sortnelde sin ckrbediae Lilien-« 

»Na-der niig sagde Toltoren »Men det er sandt, 
'itileå, iiden di taler smnmen, —- det salder Inia ind, at 
iae Tagen for jea blev laldt saa hobedtuls hertäL liavde 
jea ester Derer lcrre Frnes Anmodning naseet i et lille 
stirinde til Fordel for Tem. Vla link et Lieblit herk« 

Gileg git Midian men neiget scrnndret ben til Dot- 
.-iren, som mode truttet sig ind i e11 stroa af Einen. Der 
Ilev ban saa beoeret ined en tort. tiviitende Fortlariiig, 
Tom han beide-rede nied et Utal as But, og hvotira han. 
sit dort aattsle oderortenlia kncjscxide. Jnde i Daaligs 
Eisen tom det ikle for en Takt ovad Fortiaringen hande» 
meet nd pari: men det aabenbaredess oteblittelia nede ii 
iEntkenet Demed stnrtde nesrilia Gilez stratg sin Kurs, 
ta efter at lsan hat-de sorlanat tin et Art-S Ale. fortnndte 
san majeitætisL at i Betraatnina af bang inodiae Lp 
read-en under Jndbrnokct haode det behaart Freien at 
Erde ins-satte Js-» Ar. i Etatelujssen paa bang Navn oa 
il limin sri Vtaadialxed Lied den Eiterretniug lostede de 

Tjeneiteviaer baade Ljne cia Hænder i Vejret oq for 
: Rente, at im nn ai dseo Hi. Gilez viitnot meaet stolt. 

isten He. Giles retzede pas sit Kalvetrndg og sagdes 
.Jtæli, ——- aa iiælx!« bdordoa tun iiisøjede, at dersom de 
iiilde nickt-te noaet til, at lsan bleo itolt oversot sine lln 
Yraidna oilde hakt ligesrern viere dein tatneinlig, oin de 

..)iide siae ham det. 

Odenpaa ait Resten af Aftenen meget sornpieliat 
Doktoren var i Perle : ·x, oa stondt Hart-n Maylie 
J«il at beannde med o lsrade trat oa tantefnld, tunc-e 
lian itle holde Stank I den brave Mandg Lnstialted 
Dr. Loeberne var rent midtpmrneliek paa pndsige Ind- 
Iakd og Anetdoter oa Historier sra bang Praktis, hvillet 
Jltsammen foretoin Oliver at være det morsomste, han 
ztcgen Sind-e hadde hort. Altsaa lo han hierteliat, 
«)oad der aabenbaet tiltalte Dottoten, som selv stoagerlo 
äoett Zjeblit Og tilsidst smittede de andres Latier 
Haken, saa at ogsaa han toni til at le. Kort sagt, det 
sille Selstab var saa muntert, som det eftet Omstcendia: 
iederne vel tunde vate, oa det blev sent, fsr man, let 
Im Hiertet og fnld as Tat, trat sig tilbage sor at ssge den 
Zdile, sorn man ester de sidtte Tages Angst og Spænding 
trangte hojligt til. 

Neste Morgen tidligt stod Llioer op og git til sine 
spannte Bestreftiqelser med mange Gange stsrre Haab og 
Gliede, end ban i lang Tid havde tendt. Han inntes, at 

Duggen blinlede med dobbelt Glans f:a de grsnne Blade, 
it den sagte Vind hvistede dcbbelt mildt i stet, ja at 

selve Hirnlen var bleoet mere blaa og blank. Saadan 
imstaber vor egen Stcmning vore ngivelsr. De, som 
’er Paa Naturen og paa dereH Medmennester og tlager 
over, at alt er sort og ugselt, de dar Ret: nien de triste 
Tat-ver er Genspejlinger af detes egne ildesmdede Øjne og 
ö·erter! J 

Dei er vcerd at bemcerte tog Olivet bemærtede det 

Jasaa), at Oliver loin nu itte met til at gsre sine Mor- 
:en-Udslugter ene. Saasnatt Harry Maylie havde set 
Jatn vende hjem med en Ladning Marlblomfter, grebes 
san as en saadan Lidenstab sot Blomster og udditlede en 

iaadan Smag til at ordne dem, at han lod Olivet langt 
"«-ag sig. Til Genaeeld vidste Oliver, hvot de smultestes 
ölotnster votsede, og Morgen ester Morgen gennernstrepl 
«ede de to altsaa Omegnen samtnen. Frslen Roia dar; 
samtnen sig saa vidt, at hendes «Vindue blev lultet op, 
for at hun tunde lvsceges as den friste Luft; og Idee Mor- 
1en laa der paa Karmen udenfor det en ny Bitten sorn 
Jar bleven bundet med den ikstste Omhtb OIIVIT IMPL- 
de sig over, at de viöne Blontiter aldeig lod til at blive 

kostet ud. han lagde ogsaa Mcete til, at naar Doktor 

Motaenen tom ned i have-h ttggede han 

letskethtiimBinduestaämeticdåge nitledesaa hen for Itg og 
« den n v 

fmuzpkuh m »Du gotivek sum »He sage vake pag-. 
hatt gav stammt- sordoblet Idee heu til den lsvtdlpaareste 
amle ret Undkrvtsning, og han gxotde is kein zeunitet t, at det endog undtede hain selv -—-. veenu t 

rat det en Dag, at det tilsttdte ham noget besykt ; g, 

og det gjnde ham baade nieset sorfteæslet og for ny 

ltlle Mel e wert hatt plejede at ttdde og lasse, 
kaa Pätueetagem nimm m Dagsideu as based Der 
rat et Ist-due need Gitter fet, indheguet at duftende 

Inn-pg— .øiuwvmveeuvkhamhppk- Fe- Mitlenltllesutdzbagdentgen 
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lom Eng og Sind. Der var intet has i Nærheden ad 
den Kant, man havde en meget vid Udsigt. 

En smuk Aften, da det begyndte at stutnre, sad Oli- 
oer ded delte Vindue. Han havde siddet og lcest lange; og 
saafom Dagen havde vceret usædvanlig ttylkende og han 
havde haft en Del at gsre er det vel ingen Slam for ham, 
at han til sidst saa fniaat blundede ind. 

Der lifter sig undertiden over os en Slags -Spvn, sont 
lammer Legemet, men ladet Sjælen bevare en Slags 
h1lv Bevidsthcd om Omgivelferne og en underlig Evne 
til ligefom at flalke om. Vi er dvalbnndne, er ille Hetre 
over vore Krafter eller vor Ville, lan ille styke vore Tan- 
lerz men vi ved, hvad der sier omlting os, og Ord, som 
oirlelig bliver jagt, Lyd. fom vitlelig er til, læntper sig 
saa smidigt ind i vore Drsmme, at tilsidst gaat Ind- 
bildning og Dromme i et og er nceften ikle til at stille fra 
hinanden. Ja endnu mer: vore Dromme i denne Til- 
ftand lan blive bestemte, dasenlig bestemte, ved den fuld- 
stændig tavse, virkelige Ncervcerelse af en Genftand, som 
ilke dar os nar, dengang di lultede -Øjnene, og hvis 
lllcermewsig egenlig heller ilte lom os til Bevidsthed. 

Oliver var ganste llar over, at han sad inde i det 
lille Vatele at hans Boger laa pack Bordet foran ham, 
It Winden sufte i Slyngeplanterne omlring Vinduet. —- 

ungtet han sov. Pludfelig forvandledes san alt. Luf- 
tkn blev dump og trnllende, rckdselsflagen syntcs han, at 
Inn var igen i Jødens Has. Der san den modbydelige 
mmle Mund nenne i sin Krog og vegede paa ha!n, og hol- 
tcde til en, sotn fnd ved Siden af, men vendte Ansigtet 
»H· »Im-« min Ven!« sagde Jeden, ,,jo, det er ganfle 
rinin bam! —- Kom fau, lud os gaa!« Hvorefter den ans 

den svarede: »Tror De maasle, jcg lunde tnge fte of 
")c.m?« 

Monden talte i en saa indcrdt badfl Tone, at det 

wo et Ryl i Lliver af Streck, -— og han vangnede. 
Men hvad var det, der drev hans Blod stivnende 

filbage til Hiertet og bergvede ham Mælet og lamslog 
Immkk Der — der udenfor Vinduet --« faa ncrr, at Oli- 
.1er, for han rnllede tilbage, havde maattet lunne tsre ved. 

«)am, der stod og flirrede ind i Verrelset —- JodenH 
Ia ved Siden af Jeden —- med et Ansigt, der var ligblegH 
If Nakfeti eller Frygt —- ftod hin forfcrrdelige Fremmede, 
som Oliver havde trusset i Gcrstgivergaardenå Port. 

Flun et Nu — som et Glimt —- et Blint forbi Di- 
nene, — og de var dorte! Men de havde tendt hom, og 
Jan hnvde lendt dem! --— Der-es Udseende var san llarpt 

Inkentet i bans Hutommelse, sont om det lunde bade vcrrek 

Il):1aaet i Sten. —- Et Minnt ftod hcm naglet solt, —- 

TIäsprang han ud i Hauen og raabte lpøjt om Hjcellx 

:t4. 

Enden paa Ævcntnret of; en vigttg Samtaltn 

itsets Bedvete, ftrcrmntct od red bang- lttnab 

l darn, traf de bam bleq on stafxxndk 

Engl-n tsag ded baden da stannnedr 

To FI- 
kcm farende den ti 

Jan degede nd tnod 

tonlost: ,,Iøden! Ioden 
Otileg tunde itte beneide, lw d det flilde flac. Mes- 

Ssdrrd Madlics Futtevne dar ndnet flintete han lmdde 

If sin Moder dort Lliders Hiktorie on forftdd ftratsJ Mc 

rinnen »and Vej ait bauf« spilrgte han oa areb cl- 

untre-eh fnm stin od mod Hnsei. 
« « 

»Der!« sparede Lljver ca peacde ad den Kant. 

..Itckndene dar anget. »D: dled ftm L- Tmrte frsr min.« 

man de rscm lebet ncd i Greitenk« saade Onk- 
iige i Halt-ne vaa mia!« Der- 

ax tast, at det tnet 

»Am 
—n. »Im med, hold Jer l 
·1ed sprang over Hætten og lob s 
stærtt for de andre nt holde Trit. Bande tstiteg da Oli 

«·er fistgte den sag no,1mlttnde med. Lq et Par Minute-I 
«t:tr plnmdede Tr. Los-denn Horn nctod dar toxnmcr 

jem fm en Zmdseretnu liaeledeg over Hektten da sum 

Jede ftg selv op, debckndiqete end man ltnlde have twet 

Im ham, on tom lebende lna eftek on raubte dele Tiden 

.vad der dar paa Fætdek Foreloth lød mnn imidlekti1- 
inte. Føtft da Hand dar naaet isen til Gennemaanqen 

l det Jarde. scm Llivek davde peaet paa, dq anv.sia«til 
-1ntsrac1eli-1t at anders-me bande Gtøften on Hattenpaa 
Isicerden sit de andre indhentet ham. Og nn sit oafaa Lli 

ver Stundet til at meddele Doktoren« hdem man vnr paa 

Jant efter. 
De ledte doa 

sjodspok at fe. 
man havde en vid Udsiqt over 

nede ttl venftte laa 
den til den« maatt 
mben Mart, og de 

tilbaaelaat faa lana 
var dek, bag ded E 
tunde de væte stuppet in 

»Du maa have 
Manlir. 

«Nej, nej, jea 
»Is- ved den dlvtte 
bam ganste tydeltgt 
ligt, sont jeg i d 

Odem dar 

»Det dar den 

paa hinanden, vg je 
»Og du et og 

spurgte Hart-y. 
,,Ligesaa 

Vinduet!« Olivek 
isnellem Hoden og 

Heere over. Jeden 
pressede sitt nennem 

Dr. Losderne 
medens han talte, og 

ge 
der intet S 
Det hpje Gras var 

tagen det. hvok de 

Kanterne og 
der var ttte 

havde traadt det. 

»Det et under 
«Meget under 

l«Jtte engarLg de herret 
Iforstaa det! 
« 

Aaigkvet 

De tom op paa 

ette 
den anden2 

detne i Munden paa dinanden 
Mand, jeg h 

jea lob pna i Poeten til Geltgivekgaakden 
S 

vis paa, s 

Siderne af Grotten var a 

det mindfte Tegn til, at nogen 

ligt!« fagde Darm Montie- 

Det var aabendatt tagen 
blev de ved at lede, lige 

der var itte enaanq frisle 
en lille Butte, hdorfka 

Marter og Enge. Tet: 
Mernd nande spat 

fotgckves; 

Landsbyem hvtg to 
e de have njort en stvr Lmvej over 

tunde umuliat paa faa tott Ltd have 
en Streetning. Til den anden Side 
naen, taet Stov: men heller itte der 

d, af famme Grund. 
dtpmt, Olivet!' sagde endelig Hand 

forsitrer Dem!« fvarede Dkengen on 

Tante om Snnet af Jeden »Jeg taa 

» 
s jeg saa dem begge tigesaa tnde 
Liebkit tee Dem!'« 

« spukgle Harty og Dr. Los- 

ar fortalt Dem am, fotn 
Vi stinede 

er dts Paa, at det var ham.« 
aa vis paa, at de git denne Vej?« s 

at de ftod ndenfor 
d Paa Hælten, sont var 

Engem »Derhenne sprang den hsje 
lob nvgle Sttidt tangere til hejte og 

den Aabning, der er.« 

og Haken saa ujkavent paa Olivet, 

saa derefter paa hinanden. Dun- 

ldedes deftenttt Men alligevel var 

t nvgen tunde væte slygtet. 
ste Sted traadt ned, und- 

havde lebet. Og 
f fugtigt Let: men 

de for nylig 

om jeg er, 

pegede ne 

e 

itte et ene 

selv, thfslgerne, 

Dr. Last-erne- indrsmmede 
Dass vtlde tunne Blathets cke 

Nytte til at lede langer- 
ttl MIrtet faldt paa, vg 

Giled sit as Olidet en 

ligt !« 

ten- va hp ldt de tun nsdtg op. 

vmsttendtg Bestrtvelfe af, hvvtdan de to ubyggeltge Freeni 
mede havde set ud og veret ttcdt, og detmed bted han sitt- 

tet am t Landsbyens Ktpper. J al Fald Jedens Ydte 

var jv san paafatdende, at hvis nogen haode set hain 

ftdde at dritte eller set ham luste otn et Stedd, maatte den 

Paageeldende absolut have didt Man-te t dam. Men 

thes totn ttlbage uden at have opdaget nvget sont helft, 
der tnnde taste Lns over Sagen. 

Reste Das bled der tgen tedt og t en or tt —- 

ngespa fragten-si- UUVM Das VOCCU DE. Stricke-ne vg 

Fazitiy lXttaytte sig over til den nor-new ttlle By, for neu-l 
A at lau nieset at vtde: feig-pas og sag, Hm 

— j- 

nogle Dageö Fort-b, git Historien ornireni i Gleminr. 
Saadan gsr saa mange Historier, idet Forundringeth 
naar den ingen Naring saar, dor hen as sig selv. 

Jmidlertid tom Festen Rosa sig hurtigt. Snart tun- 
de hnn sortade Shgeveerelsei —— tunde beghnde ai gaa 
nd —- tunde viere samtnen igen med den lille Liede-, hois 
Gliede hun var. Og atter toni Huset til at genlhde as 
.hstige Sieminer og lystig Latter. Men det undgit itteff 
Olivers Opmcrrtsomhed, at der til Tider alligevel laa 

som et Tryt over en og anden. Fru Manlie og hendeä 
Son luttede sig oste timevis inde sainnienx og mere end 
een Gang saa det ud, som om Froten Rosa havde geerbt- 
Da Dr. Losberne havde slaaei sast, hvad Dag han vilde 

Ieise him, votsede Trhttet: det btev nu ganste øjenshmtt 
iigt, at der var noget i Vejen, sorn forstertsede daade Fri- 
ten Rosa og — en andens Sjcelesred. 

Saa en Morgen, da Festen Rosa sad ene inde 
i Spisesiuen, traadie Harrh Mahlie ind og bad« nogei 
stammende, orn han itte niaatte iate med hende. »Bei 
er tun et «Øjehlit, Rosa!« sagde han og slyttede en Ztot 

hen ved Siden as hendes. »Im itte sandt? Du ded- 

»hvad jeg vil stge. Selv oin jeg itte har tatt til dig om 

dei, saa tender du jo mit Hierteg dnreste Haab.« 
Rosa var btedet bieg, da han tom ind; men det var 

niaaste blot en Esiervirlning as hendees Einwan Nu 

’(sojede hun sig ned over en Blonist, der stod, og ventede 
savg paa, at han stulde scrtsrrtte. 

,,Jeg bnrde —- vceret reist ser!« saade han. 
»Ja —-— det burde drit« si-.rrede hun. »Bliv itte 

Jred, ----- nien jeg vilde onste« du vavde ajort det.« 
»An, Rosa!« sagde han —— og talte sig efterhaanden 

riestigere oa heitigere, »du haode daret Tor-en saa nar, 
·oeevede næsten som inetlem Himmel og Jord! At vide 
Ei du gled hort, lige som den lnse Eil-nah et forb·s«lende 
Zolblint breder oder Jorden, ---- itte at have Das om, 
it du vilde btive bedaret for os, som hiev tiidaae, og itte 
it tunne indse nogen Grund til, hvorsor du stulde blioe 
Iet, .siden du dog er saa meget, nieaet sor god til denne 
Berden, — det var næsten itte til at beere! Og saa stor- 
nede der samtidiat ind over mig en saa forfeerdeliq, egen.- 
fcerlig Angst sor. at du stulde do uden at have saaet at 
)ide, hoor usiaeligt jeg holder as dia. Men da du saa 
soni dig, Dag for Tag, ja nasien Time sor Tinte, da 

Leg saa, hvorledes du Stridi for Strin traadie ind i 
Livet igen. —- —— nej, du maa itte siae, at du vilde helst 
dast, jeg stutde viere gaaet Gliv as alt dei: sor det har 
ijort mit Hierie saa btodt.« 

»Det var heller itte min Menina.« svarede Rosa, 
tned Graad i Sternmen. »Im mente blot, at du burde 
per-re rejst sor at — gaa op i Arbejde i Spannen soni 
sr dig vaerdiae.« 

«Jngen Ovaave er mig vasrdiaere end at tcemoe sor 
it vinde et Hier-te soin dit!« soarede han ca toa hendes 
Zaand. ,,Aa, Rrsa, velsianede, rnretsare ttiosa, — i 

;range. manae Aar har jea eiiiet dia da dromt o:n a vinde 

nig et Nat-n for saa ai tnnne Komme stolt oa siae dia, 
it tun sor din Ztvld haode jca sont sit oinrsc det. Saa 
oidi er jeg iite naaet, ist-gen ai mine nis-.dommeli;1e 
Drornme er blevet odihtrt Men saadan soin jea er, 

dringet jea din det Hierin der alterede lernae bar tiihort 
)ia, oa hele mit Liv beror paa, hoad du oil so:ire.« 

Hirn var steertt bedienen nten saate at satte sm. »Dir 
dar altid verret saa god da hetrsnnskfisld,« sank-: hun, »du 
naa itte tro, jea er utatnesnlia Mit Evar er 

« 

»At jea ital soae at aore rnia rotrdin til di,1, Rossi-I« 
»Mit Evar er. —«- at du matt soaeat alenrme r:-ig, 

itte sosn din aamle trosaste Kammer-an for dei dilde 

Lea itte tnnde holde nd, inen sont ifienttand for din Feier- 

iahed. Se dia oin i Verden: der er jn saa miniae Hier- 
:cr, sein du tunde viere lanat sit-lim- af at i-inde. httaar 
:U saa har iaaei en anden tar, vil jea oakre den oprigiigste 
Zeninde, du han« 

Hun holdi Haanden sor Tjnene oq akad. Han 
··iod endnu stadia med liench anden Haand i sin. Der 
Jlev et Liebtils Tavghed Endelia spurate hsxrn sagte: 
La dine Grunde til den Besluttiiiia, blioer du drei-, 

fordi jeg spørger orn dem?« 
,,Nej,« svarede hun, »du har Ret til at saa dem at 

Jidr. Men du tan itte sige noaet, der tan drinne mig 
:il at orndre Besluininaen. Tit er min Pliai nie-d mig 
7etv som den sattiae, standelose Piae der hat en Plet 
Joa sit Navn, at jea itte niaa give Fott Grund til at 

iniaae, at jeg as lade Heiisnn har sojet mia ester din sor: 
Iie Karlinhed og hernin niia seiv sont en sttods orn alte 
Iine Haab og Fremtidgplanen La det er en Ptikit mod 
Iin Familie, at jea sorhindrer din svcermerist shriste Na- 
tur sra at spart-re for sig setv al Fremaang i Verden!« 

»Ja, dersom din Titlsojeliahed og din Pligisoletse sat- 
dee samtnen -?« beahndte Harm. 

»Bei got den itte,« indstod hnn oa blev blugsende red. 
»Saa gengeelder du altsaa tnin ttcerligheM Sia rnig 

dei, Rosa, sig mig dei, gor min bitte Stusselse lidi mit- 
dere!« 

,,Hvi"g seg tunde have gengeeldt den uden at volde 

ham Former-, sorn jeg elster, saa vitde jeg -——" 

»have svaret mig anderledes?«' spurgie han lidensla- 
beligt. »An, Nosa, tat ud!« 

»Ja — sjeg vilde ——! Men,« tilsojede hun og trat sen 
Haand iil fig, »hvorsor stat vi forlænge denne pintiae 
Zamtale2 —— StondiZ den har dog ogsaa braat iniq List-»f 
te. Dei vil altid viere rnig en Fryd ai vidc, at dn en 

Gang hat sai rnig saa hojix og hvert Frenistridt, dn gar, 
vil give mig nh Kraft og Sitterhed. —— Lev sae Del, Har- 
rn! Saadan som vi har mødteg i Dag, mode-:- oi aldrig 
mete. Men under andre Forhotd end dem, som Sant- 

talen her tunde have stabt, haaber im, at sit lange man 

ses og holde sammen. Og alle mine Bonner stal nedhede 

Velsignelse over via-« 
»Blot eet Ord endnu, Nosa!« bad han og tneelte ned 

foran hende. »Don-i jeg nn havde vorret mindre »lytte- 
ligt« siillet, somBerden talder dei, hvis jeg havde vcerei 

henvisi til at leve et udemærtet Liv, eller jeg maaste havde 
vieret sattig og syg og hjeelpelos, vilde du saa ogsaa have 
vendi dig sra mig? Er det tun, sordi jeg har Udsi 
Ære og Madam at din Fødsel strærnrner dig saad 
Aaa nej, nej, Rosa, ti itte! Hast paa, «hvad·duk» 
Poe Ord tan gsre sor den, der elster dtg hsteki 
Liv! Ved alt, hvad jea har lidt for din Sinkt-, 
alt, hvad jeg totnmer til at lide nu ester dit Stat, 
mig dei!" :.;»-s.-..« 

« 

»Hvis din Stilling havde oreret en anden, end Ug- 
er," hvislede hun, og Taarerne lob hende ned over Kinder- 
ne, »saa -—— vilde jeg maaste veere blevet sparei»sor denne 

Provelsr. Men nu maa jeg goa, harry —! Og tyan 
ratte Haanden ud irnod ham. 

»Er-v mig drei seis« osasprvt han: .o·t leg en emsi- 
Gang endnu —- naar der er gaaet nogeanid — maa iale 

til dig otn denne Sagt —- Nej, nett«·tilss1ede han, »itte sor 
at tun ind paa dia. det svceger Ieg dig tit, — tien sot 
qt hste genia e dit Spar, hvii du gentagee dei! 

S- . du vi ,« mumlede hun. »Bei vil so tun bltve 

een Smetie tit, —- og til den Tid tan jeg maaste beste 

de bedre!« n 
un ratte ham igen daandew Men han ithttede 

dedind til sig, tåösede hende paa den ssine iMinde, og sit 
i aa hurtig nd as uen 

Gunde 


