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De omtringstaaende stulde saa ogsaa give deres Bes1)n. 
»Ja — ja,« raabte nogle, »det er samme Ansigt, 
samme Feind« —- ,,Aa, hvor vtl J ben?!« streg en anden, 
»Messala — en Romert og Arrius —- en Jøde!« 
»Nej,« raabte saa igen andre, »det er tigttgtt Arrius er 

Jsde!« 
»He-ad er det sor en Arrius?« spurgte Messala. »For- 

tsrel —- vi har ja Tiden for os, til then tomrner!« 

»Ja enten han saa er Romer eller Jode,« vrissede 
Dritsus, »og med al Respekt sor Dia, Messala: —- smnk 
og tapper og tlog er han! Keiseren har budt ham baade 
Gunst da Gewe, men han sagde nej Tat, enten det nu var, 
sordi han holder sia sor bedro, eller han ded, han er ringere 
end os andre. J Aantdstolerne var han forste Mand:( dan leaedc nted Kæmperne fra den anden Side Rhinen oa 

i 

med Sarinatiensz hornløse Inte, sont om de tunde have 
varet Piletviste Tnnnwircn esterlod ham stor Rigdont. 
LUZarentian liar optaaet ljam i sit Folge-, og han stnlde have 
ist-et me) sein-ne Ztid sam di; tnen i Ravenna forlod han 
DI. than er lrer i Bnen Men i Siedet for at komme her- 
oder i Paiaciet eler lrakae sia til tsitadellct stal han vcere 

t-s..:e;· ino i et Krisen-e -— da er forstntnket.« 
J Liszt-kreisen lmvde Meissala tun hart ester med for- 

neni Listeantciizzllem mcn ehe-klammert Var han blevet ap-» 
gntrrtsoininege, --— en nn trsq han Haanden dort ira Terr- 

ninaechraeret on faul-U »an (.sajus! better Du?« 
St una: «.I.ltennelte, soin staa Ved Siden af bam —- 

ltanlJ ,,.I·thrtilnss« eller Lcdsaarr ded re daaliae Lrelser pan 
Jackelølsczbanen svarebet »Ja, jea heter, Messala.« I 

»Du finster ve! cndnn den Person, sont virltede Dig? 
as Vcsznen i Tag oa stafsede Dig en Del Buler da Strom-i 
mer-? Prie- Dn din Stamm det lader til, vi har! 
sundet din Fjende!« ——- Da idet han vendte sig om til Dru-» 
tus, tilsajece han: »Lad os here lidt mere om denne Inde- 
Tttomer, — en Zammensastnina sarresten, som overgaar en 

Erntetaer Hdordan gaar han tlædt, Drusus?« I 

»Zum Jode.« 
»Dor» Du, Gaja-IF Det pagser! J Kampstolerne 

gar man Fa in onsaa »der-int« ved at smide Heste til Jor-» 
den eller valte Vogt-e liaesom det nu tan trcksse sigl J 
Taler han Mast, den Llrrius?« 

»3aa rent, saa ban gerne tunde optræde sont Stac- 
spiller, om det stulde Verre.« 

»Tet er dam, tsajus: dan tan snatte Grcrll med unge 
Damer, horer Du! Ved Du mere om ham, Drusus?« 

Butsu-J sortalte, bvordan Daumviren Qvi.ntus Ar- 
rinH havde aksopteret den unae Mand, ester at de to alene 

as hele stommandostibets Bescrtning var blevet reddede. 

»De, der tog dem op, paastaar bestemt, at den unge Mand 
dar Inde. Men de siger ogsaa, at qan maa have ver-et 

Galeislave.« 
,,J-re?! da Galejslave?!« udbrød Messala. 
»; a. Der stges —- jeg fortcrller jo tun, hvad jeg bar 

hort, — at da en Baad sra en as de andre Galejer tog dem 

op, var Dunmoiren i Rustning, men den anden tlædt som 
Nortarl, som Galejstave altsaa.« 

Messala lod til at være besluttet. »Galejslave!« 
mumlede han 

Men i det samme tom Slaver ind med vældige Krus- 
ter Vin og Aurve med Fragt og Konfett og Flaster og 
Bergen, næsten alle as Sslv Og Messala sattede sig 
sieblittelig. Han sprang op paa en Stol: »Wie-nd sra 
Tiberen!« raabte han, ,,lad os sorvandle Ventetiden, til 
vor Besalingsmand tommer, til en Battussest. Odem stal 
være Leder?« 

,,Hvem andre end han, der giver Festen?! svarede 
Der-sus. »Jtte sandt, Romere, —- Messala stal lede Vor 

Fest?!'« 
Salen genlod as Bisaldsraab. —- Messala tog Kran- 

sen as, som hart hidtil havde baaret, og ratte den til Dru- 
sus. Denne stod vp paa Bordet, og i alles Paasyn satte 
han den paann, hojtideligt, paa Messalas Hoved og tau- 

rede ham saaledes til Leder. 
»Jeg havde et Par Venner med, som tom lige sra et 

Gilde. For at vor Fest tan begynde, sam Stit og Brug er, 
saa lad as saa den frem, der er mest overmandet as Vinen!« 

Man raubte i Munden paa hinanden: »He: er en!« 
— »Tag ham herl« —- Endetig sit man kostet op sra Gut- 
vet og tom slaevende med et ungt Menneste, som var suld- 
standia berufen 

»Or) med hatn pas Bordet!« besalede Messala. 
Det viste fig, at det unge Menneste tunde hverten 

staa eller sidde. 
»Hold paa hom, Drusus!« 
Drusus gjorde det. — Saa vendte Messala sig om til 

den berusede og sagde, under dnb Taoshetx ,,Battus, Du 
den stsrste as alle Guder, vcer os naadia i Nat!« Hart 
tog Kransen as Hovedet. ,,J mit og mine Kammeraterg 
Naon lover jeg at bringe dit Alter i Daphnes Grotte denne 

Man-ist« « 

Han bsjede sig dybt, satte Kransen paa Hovedet igen, 
tog Bergeret dort sra Terraingerne og udbrod leende: »Der 
stal Du se, Drusus, jeg hat vundet Denaren!« 

Latter oz Tummel ned gennem Salent —- Orgiet be- 

gyndtr. 

XllL 
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,, Scheit Jldertm git sor at veree den rtgeste afZZrtenenss 
Fyrster, og naar han gastede Palnielnndem optraadte han 

,.rned stor Pomp. Han havde sor sin egen Person 8 store 
Jene —- et in sig sexv, et in nu annugehustxu mev heade- 
Fjlge og et til Gester —- samt 8 mindre Telte til Livvagten 
oa Slaverne. Rummet melltzm alle disse Telte optoges as 

Tuns Kameler, hans Leer, Order o. s. v. Dei mægtiae 
Trit, hvori han selv boede, var ved et Forhæng delt i to 

Rum: det ene tjente til Stald sor hanö Heste, det andet var 
« 

Mantuas-Rund Ved Mtdterstolpen tVaantngssRummet 
stod VaabemBeholderem syldt need Spyd, Buck, Pile, 
Stioldez oven over hang Scheiteni seglsormede Sabel med 

rdet ædelstensbesatte Haste. Paa en anden Stolpe hang 
Hestenes pragtsulde Bidsler, paa en ttedie Scheitens Uld- 
og Linnedilcedet, hans Kappet og Tunitaet og spraglede 
Hovedtlceder. Lige over sor Jndgangen var der dannet 

ligesotn en stor Tretant as Skætmbtædtet, behængte med 

Treppen detindeni stod en Divan, med Hynder og Puder 
og et gult- og brunsttibet Treppe over. Oder Gulvet var 

ligeledes btedt et Tæppr. 
Det var dette Telt, Ben Hut var tommet ind i. — 

En Tjenet stilte Scheiien as med hans Sandalet og Ben 
Hur af med hans rometste Sto, ligesom han bragte dem 
rene, hvide Linneds Kjortlet i Siedet for deres støvede 
Ovettøj. Saa tog begge Plads paa Divanen, og Tjeneten 
btagte Band og vastede og tøttede deres Fødden 

,,Veltommen i Guds Navn!« sagde saa Schei.ten. ,,Vi 
Falk i Zttenen hat et Mundheld om, at en god Appetit 
spaat et lanat Liv Hvotdan staat det sig med Dig i 
den Henseende?« 

»Ja, tommet det an derpaa, gode Scheit,« svatede 
Ben Hut-, »saa tan jea godt blive 100 Aar aatncnei. For 
jea er saa sulten sotn en Ulv ndensor dit Telt!« 

,,Naa —- som en Ulo stal Du itte blive stiktet bott!« 
— Han klappede i· Hakudetne, en as Slaverne totn inv. 

,,Opsøa den fremmede i Gasteteltet og sia han1: Jeg, Jlde- 
tim, mister ham Fred!« (Slaven hatten-s »Da sig saa 
vivete, at der er tommet en ni) Gast, sont vil litndc Brod-It 
Jsxed mia. Dersom den Vise Balthasar onst-Er at deiiaqe i 
dort 9.liaaltid, vil vi blive tre; men det vil itte detsor blies 
mindre tilovers til Himleng Fugle.« 

Elaven ait Izivetim lcenzde siq tildaae paa Ti 
tanen csa saaket »Ist Ttu ct min Gast oa hat dritttet Da 
meqet snatt stal spise med mia tan vel itte sorhindte, at 

W Mk Dia et Entstasmaah Hvem er Du?« 
Von Hut nav noale saa Qplygninaetz at han var en 

Jstaelit as JUDI Stamme, men at han vat blevet adttsz 
tetet as Dunknoiten Qointnk Artinkiu »Ist-a bedet Din til- 

gi::e,« saade l«an, »at jekt itte sattctliet mete vm mit Lärz 
men Du vil vist selo have etsatet, Scheit Jldetitn, at det 

tan væte Zieltlitie i Lim, htmr altsor stor Llabenhjettetlxed 
er Selvsotrcederi.« 

»Ja, ved Salomas Pia-at! —- oa Selnsottcedeti tan 
vcere liae saa slemt som Fottædeti med eng Stamnte!« ind- 
tønnnedc Scheiten ,,Nnvel, Du er Jede, oa Du oil have 
Hasvn, blev der saat min, ovet Romerne! Men hat Du 

FastdiaheM sotstaar Du at styte en Bonn? tan Du saa 
mine Heste til at lystte Dia? Jea hat tendt en Konste, 
der reget-ehe dnntiat over Millionet Mennestet, oa sont dcg 
itte var Mand for at vinde en Hests Tillid. Natur-lia, jeg 
tnlet itte ont den Slags sløve thellei Mine Heste, set 
Du, det et mine Venner og Kammetatet, de hat Menneste- 
sotstand og Menncstebjerte —- — « Hejda!« asbtød han 
pludselig sia selv: ,,slip Hestene ind!« 

Fothctnget, sein sti.!te Teltet i to Dele, blev trutcet til 
Side, og man saa en Gruppe Heste, som stod og stittede 
nnsaettigt ind. »Kom! toni!« taabte Scheiten, ,,hvad 
bliver J staaende for? Korn nu! tom nu!« -— — Og 
Hestene tont langsotnt ind. 

En as dem —- med stote, blide Øjne — nærmede sig til 
Ben Hur. Den bev"cegede Ncesebor og Qvetlæbe, allseles 
som den vilde spptge: Odem et DU? Ben Hut saa, at 
det var en as de site Heste sta Vceddeløbsbanen, og ratte 
Haanden srem mod det stolte Dyr. 

»Bagvastetne — gid detes Dage sotmindstes i. Tal «og 
blive torte!« sagde Scheiten hidsigt, ,,vil sortcelle Dig, at 
vote Heste sttivet siki sra de nisceiste Græsgange i Petsien. 
Dei et itte sandt! Gud gav den sørste Ataber en ums-ade- 

lia Sandetten med nogle npgne Bierge og hist og her en 

still-e med bittett Band, og han sagde: »Der et dit Landt« 
Men da saa Stallen beklagede fig, sorbarmede den Al- 
mceatige sig over ham og sagde: »Der ved godt Mod! jeg 
stal velsigne Dig stemsor alle andre Mennestet!« Da dan- 

drede Atabeten tesstig assted gennem Ortenem eg se! tnidt 
i Ørtenen oat der som en gtsn Ø, og paa den git en Hjotd 
Rainelet eg en Flok Hestr. Og Araberen tog dem glad i 

Biestddelse og vaagede over dem, som over det, de var, —I 
en Gnds Gave. Fra Hestene paa den gtønne PD nedstam-’ 
met mine: talet jeg itte sandt, saa gid aldtig met en aka- 

bist Amulet have Kraft! Og sorkesten — Du tan saa 
Bevis for hvad ieg siaet!« 

Han tlappede igen i Hænderne. — ,,Bting mia Stam- 
mens Siegt-Listet!« besalede han Slaven, som tom ind. 

Han and sia til at tlappe Hestene, glattede deres Pan- 
dehaar. taslede sor dem Saa tom sets Mcend ind, de 
bat sels aslaasede, sølvbeslagne Cedetttcees Kistet eg stille- 
de Lein ben sotan Scheiten. 

»Jea mente itte dem allesammen«, sagde han, Juni 
den om Hestene, — den det! De andre tan J bringe uds 
iaen!« s Han lnklede den ene Kiste op. Den var suld as smaal Elsenbens Tavlen itte stott tyttete end et Stdtte PapiH 
eg sotn var hastede samtnen med Søtvtrand, slete Hunsz 
dtede i hvert Bundt. —- »Set Du, min Søn'«, sagte Gebet-s 
ten, —- »jeg ved, hvot omhnggeligt de Stristlætde i Ederss 
helliae Stads Tempel hat optegnet eg optegnet de nn- 
ssdte, saa hver en Järaels Sen tan saa Bested om alle sine 
ForscedteL Denne Tante hat m i ne Forscedre ldetes 
Minde leve evig!) itte anset det sor syndigt at gennetnsøte 
sor detes stumme Hjcelpetes Vedtommende. Paa bvet as 
disse Tavlet tan Du, Led for Led, sslge tilbage acnnem 
Aarhundtedet en ergte Fuldblodshests Hektomst. Se selv, 
hvot gamle Tat-lerne ert« 

De var gule as Ælde, nogle ganste tyndslidte. Med 
en aloende Raal var der indbrcendt atabiste Strifttegn paa 
dem. 

»Oasaa dens Singt-Historie der« (han peaede paa 
ten Dest, sont havde narrmet stg til Ben Hut) »ligget, suld- 
standia her i Kisten. Fra Atilds" Tid er denö Forscedte 
kommen tnd t Telte sotn dette sor at æde detes Haandsuld 
Byg og lade sig kattegne sont Born Ser Du, Jstaels 
Sen, naar je g er Ortenens Heere, saa er det, sotdi jeg hat 
Ttenete som de der. Tag dem sra mig, og jeg bltvet sont 
den syste, hvem man ladet dkttve liggende paa Ortensandetz 
for at han tan d-! Aa, jeg tan regne Undet op efter tin-s 
det, sont d e der og deres Fotseedte hat udsøttt Aldrig hatt 
de sattet ngter ud, naar det gjaldt om at sorsslge, aldriygzeti 
de blevet indhentet, naat vi var sotsulgtei Men vel at 

matte, det var i Ortenen, under Sadlent De hat aldttg 
sst gaaet set Vogm —- og jeg srygtet sor, at jeg vansteligt 

tan finde en Vognsthter til dem. Stulde imidlertid Du 
vcete Manden, saa pris den Dag lykkelig, der fette Dig til 
mig Fortcel saa om Dig selv!« 

Ben Hut svatcde: ,,Lad mig gøte en Prøsve i Morgen, 
cedle Scheit, det siget mer end miange Otd Blot en 

Tan fotinden! Lad Dine Heste vcere hurtige som Øtne 
og stætle som Løvet, — Fotstel er der dog paa dem! en 

as dem et lidt huttigere end de andre. Det vat netop 
Fejlen i. Dag paa Vceddeløbsbanen, at Vognsthteten tunde 
itle saa dem til at holde Trit. Jeg ved nu ikke, om det 
dil lnkles migs at saa dem alle site til at løbe som en Heft: 
men la n jeg det, saa er Sestertierne og Sejtsktansen Dig 
sitket, og jeg faat Hcedn!« 

Jlderim sttøg sit Stæg. —- »Vi hat et Mundheld i. 

Øtlenen«, bemærlede han: »Hvis Du koget Maden med 

Ord, siget vi, saa lovet jeg Dig et Hav fuldt as Oliet 
Naa — om Dig ttot jeg bedte; Du stal saa Hestene i Mor- 
aen .. Men det hat vi not Maden«, tilfojede han, da der 
lød Stridt ndenfor Teltet; ,,og det kommer min Ven Bal- 
thasar ogsaa; Bring saa Regisltene bott og ttael inia 
mine Kceledcegaet ud igen!« besalede han Slavetne. 

Te lysttede Andre ajotde imidlettid alt rede til 
Maaltidet. Vaa Treppe-i sotan Didanen bled der laat tte 
ptliaattcr og stillet et Bord, som tun vat en Fad haft. Paa 
Botdet bled der btedt Disti; Paa en lille Let-Ovn,soi:1 tsat 

bietet btaat ind oa stillet op henne til Siden, gav en tiae 
sia til at baae Brid ellet rettete hede Kaaet as «,-.’sE«-; ,s:-«: 
in an lnnde høre bl ev n alet paa en int lle inde 
i et as de oniliaaende T-:lie. Endelia samt- 
der stem Fied, littentsaaen Male Lpnnina oi Liie 

..MedenL dette strsd paa, var Balt basar llide n Zslse te 

»Ja lien Hut havde ntddtaaet Oasen nde) dledet tltaat til Ente 
paa Divanen Han lsat et lsft, sott Odetlast, Haik tvatlenDe 

ca sorsiatiat, oa stattede sia med den ene Haand txt en 

lana Stan, nsed den anden Wa en Tjenetj ttlr n 

,,,«Gted daete med Dia,i ntin Ven, Fred aa ve! kommen 

faade Erheitert. 
»Da Fted med Tia da dine, aode Zilieit!« stand- 

»l«at)pteten: »den ene oa fande GudZ Fted da Velsiane se·« 
leingens tlate SZjne havde søtst set flnatiat Paa 

Gen Hut, —-— inen dendte saa tilbaae til ham oa niønsttetse 
l;atn, ovettasket ellet tnivlende Scheiten laade TUtcktle 

dettil, oa saade: »Det et den ( jælt, ter Vil brnde Bt ødet 
med oZ i Akten, Balthasat. Jea har. lovet hatn mine Heste 
til Ptøve i Morgen; gaat det aodt, skal han løre dem i 
Eitlus.« « 

Balthasat blsev ved at se paa den nnae Mand. »Jeg 
var i Livsfare i Dag, gode Scheit«, betettede han lang- 
somt, »oa vilde have vcetet sottabt, hvis itte en Mann Var 

tommet mia til Hjcelp, da alle andte singtede Han lia- 
nede Dia!« tilsøjede han, henvendt til Ben Hut. ,,V at 

det Dig, det ftelste os?« 
Ben Hur svarede bestedent: »Bei var mig, der sit 

standset Romerens .Heste, da de sot frem mod din Kamel 
Din Dattet gav mig dette Breget!« Og han han tog 
Bæaetet stem, som han havde stuttet ind paa Btystet under 
sin Tunita. 

»Hei-ten sendte mig Dig til Hjcelp ved Kilden, og 
Hetten sendet mig Dig nut« saade den Gamle med di.ttende 

Rost og ratte Ben Hut Haanden. »Jea tattet ham og 
ptiset hans Godhed, at jeg tan lønne Dig, som Du hat 
sottjent. Begetet er dit, behold det!« 

Ben Hur maatte saa sottælle Scheiten, hvad der var 

stet. »Da det hat Du sottiet for mig!« udbrød Jlderim. 
»Er ille Balthasar min Gcest, og ttæver itle Gastevew 
stabet, at hvad Ondt ellet Godt der tammet min Gest, 
det ramtnet mig selb. Ved Guds Hetlighed! mig til- 
kommet det at lønne Dig! Men Maaltidet et betedt 

»— tom nut« 
Eftet østetlandst Stit satte de sig paa Maattetne. 

Slavetne btagte Band og Haandtlædet, og de tvættede 
detes Hemden Saa gav Scheiken Tjenetne et Tegn, at 
de stulde væte stille, og med stælsvende Rest bad Balthasar, 
Akgyptetem den Bordbsm han i sin Tid havde bedt midt 
i Ortenen samtnen med Gtceleten Kaspat og Jndeten 
Melchiot: »O, alles Gnd og Faderl Hvad di hat« hat 
vi sra Dig. Tag incod vot Tal og velsign os, saa vi altid 
maa aøte din Villie!« 

Detestct lod man sig Maden sntage. Alle tte var 

sultne, saa der blev tun talt lidt· Men estet Maaltidet 
tom man hurtigt i ivria Samtale. Da var Møtlet alle- 
tede faldet paa — pltidselia, som det kommet i disse Eane, 
—- oa Slavetne havde paa hvert af Botdets Hjørner stillet 
en sitatmet MessinaStaar. hvor hvet Arm bat en Lampe 
as Sølv med en lille Beholder til Oliven-Olien. J det 
tlate Lng ska diese Latnpet ait Talen livliat — vaa Sy- 
tist, sont var Ottenhoetnes OmgangSiSptog. 

J et Selstad som det het -— en Arabet, en Ægyptet 
og en Jede, der alle ttoede paa en Gud, — laa det Paa de 
Tidet lige for, at det maatte blive talt om teliaiøse Sa- 
aer. Og aansle natnrliat ldtn Balthasat til at søte Or- 
det oq fortalte Paann om, hvad han — samtnen med Jn- 
deten og Gtæteten —— havde oplevet sot (antog han) en 

27 Aar siden. 
Scheit Jldetim havde jo høtt Beteiningen sot lcenge 

siden og ofte. Men selv bottset detsta havde den itle paa 
lanat ncet samme Interesse fot ham som for Ben Hut. 
J alle jødiske Sslolet leertes Ptosetetnes Spaadomtne om 

Llliessias’ Komme; Rabbinerne havde i det uendelige sor- 
tolket disse Spasadomme; i« Synagogetne og i Templet, 
paa Faste- og Helligdage, offenligt og hemmeligt fotlyndte 
Jødernes Lcetete am den ventede Messias, saa at der var 

itte det Jstaels B«atn, som itte havde høtt om og itte var 

sotvisset om hans Komme. Spørgsmaalet vat kun, 
n a a r totn han? Og saa, naat han tom — sont Jodetnes 
Kotige, detes politiste Konge, detes Ccesar —- hsvad stulde 
der da ste? Fatisceetne ellet ,,Sepatatisterne« mente, at 

han som Jstaels Føtet vilde erobre den ganste Vetden, 
der da stulde tjene Jodetne til Nytte og FordeL De mente 
tott sagt, at Messias — som Herstet — stulde blide Js- 
taels Tierlein Sadducceetne detimod var mete liberale; 
de ncegtede sig itle Livets Behagelighedet og lod meget i 
Hedningetnes Kultur vedetsates Retscetdighed Ben 
Hut-s Fader havde vcetet Sadducceet, og Sonnen havde 
awet hans Anstuelset. Men detncest havde det5 Aars 
Ophold i. Rom, Samlingsstedet for alle Jotdens Nationet, 

ndetligete gsjort ham toletant mod Seite-Jeden Det havde 
ogsaa givet hans Messias-Tto et bestemt Jndhold Oder- 

s« 

alt loengtes de as Rom undettvungne eller paa Rom III- 
syge Folk ester et eneste: Roms Faldl Naar fotsi M 
var stnrtet, vilde alt blive omdannet og fotnnet. M 
Lcengsel delte Ben Hur. Han havde ovet sig i Vaabenths 
for at tunne viere rede den Dag, da de underluede III E 
rejste sig mod Rom. Var nu Messias lommet for at sw- 
Kampen mod Romerne? 

Det var det, han sputgte Balthasar om: hvad er set 
blevet af Barnet? og hvad vil det? 

,,Hvad der er blevet as det?« svarede Ægqptetes 
paa sin alvorlige, tolige Maade. »Ja vidste jeg det blos, 
— saa gammel som jeg er, skulde hverlen Land ellet Hof 
slrcemme mia tilbage fra at drage til det. Men du fes- 
efter at jeg var vendt hjem til Ægypten, sendte Bild M 
Betblehem — Herodes sad endnu, blodtørstig som alld- 
paa Tronen, selv kund-e og tutde jeg itke rejse den Gunst 
-— da erfor Sendebudene, at Herodes, saasnart W 
havde erfaret vor Flugt, havde ladet alle Born i Bewie- 
lsem html-se, alle Born paa to Aar og derunder. Bat-tei, 
som minc to Venner og jea havde tilbedt, sandte-s ikkez 
nran mente, at det var blevet drcebt blandt de andre 
Born« 

,,Drcebt?« udbrnd Ben Hur og blegnede. »Sin 
Jn, at det er drccbt?« 

»Nei, min Son, det siger jea itte. Jea foriæller 
link, Imin der bleo meldt mig; Inen jea hverken bar troet 
elfr! irr-r det.« —— — ««a medens alle i Teltet, ogsas 
Tilarerne, lntteoe spcrndt, satte Æqnpteren frem for dem, 

s» U o r fo r ban itke kunde tro det. Det oilde stride mod 
««snDsJ «!li.·il)enl)arinner oa Forjcrttelser, udviklcde han; 
zwka ri:;;eliacrc Var det Gudg Villie, at Barnet stulbe 
volse rp E det sijnlke, for at det kunde Være i Sitkerheb vg 
s7f«)rstnr1·et tunde forlscrede sig til sin Manddoms Ger- 
Hina- 

»J.lk.«s.". lwor? l)oor?« mnmlede Ben Hur ben for fig. 
,,.(worc’« aesitoa Baltljasan — ,,J"e«q sad for nogle 

Wer sidssn i mit Hug- Ved Nile-n oa Var falden i rnkie Tan- 
li.-!«. Ze, saade jen, til mia sem, ban, der stal komme, et en 

IT Aar nn, — SaaeTiden tnoa Vasre ncrr. La tmor stok 
Dei Ewdesrsanden kunne beaynde uden i Judex-in i Jerusalem, 
Ittellcm AlirahamT Jsalg og Jakobs Born? Saadart 
tænlte jen, oa jea brød op oa drog berhen for at viere Met- 

mere ved det Land, som Gud slcknkede dine Farer SUC- 
i Flircllerne eller i Landslmerne paa Skraaninaerne of sde 
Jud-was ca Gakilæas Vjærae, der strætker sig est-en fot 
Jordans Dalx der, tænkte jeg mia, hat han, som er korn- 
men, Vel i Aften set Solens Lyss slultes og sagt til sig 
selo, at nu var han een Dag ncermere ved den store Time, 
da han stal være Verdens Lys!« 

Der blev stille inde i- Teltet en lang Tid Saa 
saade Ben Hur: ,,Fortæl videre, — hvad vil den Jedetmz 
Kotige udrette, naar han viser sin?« 

»Det Ved ingen uden Gud,« svarede den gamle alt-pr- 
liat. ,,«’5olt siger, at for Rom er forsvunden fra dets syv 
Hofe, Vi! Verden ilte blive lyttelig; de mener, at al Eleu- 
dighed tommer fra de herskendes Uduelighed, og ikke sra Al- 
oerdens Udueliahed Oa dog —- styrter man Hersketne, 
saa tommer ny i deres Sted, og de ny bliver snatt hvercetr 
hedre eller vcerre end de gamle. J mine Øjne drejer det sig 
om noget andet: ikke om Legemernes Udløsning as politist 
Magi, men om Sjoelens Forløsning .« 

Scheilen rystede hidssigt paa Hovedet. »Ved Gudi 
Herli.ghed!« brummede han, ,,skal der sle en Osm-ordning, en 

Omdannelse, saa maa der da en Anfører til, som hat 
modige Mornd bag sig!« — Og Ben Hur spurgte, nekstes k 
samme Aandedroett ,,Men hv e m var det, aervcerdige Fe- 
der, Du slnlde spørge om ved Jerusalems Port?'« 

,,Jegs skulde spøtge efter den Jodernes Konge, sont- 
nylia var sødt.« 

Scheik Jlderim smilte hoverende og nikkede. Og Bet« 
Hur sagdez ,,Ser Du den Jedernes Kongel Meer 
hvem lan tcenke sig en Herstek uden Herstermagt og Hei-stet- 
Pligtser?« 

»Min Som« svarede Balthasar roli.gt, ,,lyvis Title- 
er Dia saa vigtig, hvorfor tror Du da, jeg itle sinlde 
sporae om Jødernes Ke j se r? Se højere til Vejrz m 
Du vil satte ret d e ns Vcesen, som lommerl Spørg, hved 
sor en Konge han stal vcere, og hvor han Vil have sit 
Konaedømme: om over Lande og Riger eller i Sjælenek 
Det, siger jea Dig, er Nøglen til Hemmeligheden, uden 
den trcenaer ingen derind, min Son! — —« 

Jaen blev der en lang Pavse. Saa rejste Balthafckk 
sin: ,,J Morgen, gode Scheit, eller en af de ncermeste Dage- 
taaer jea ind til Staden oa bliver der, — min Dattet hilf 
Ferne se Forberedelserne til Væddetampen. Jeg slal lade 
Dia nærmcre vide, naar det bliver. Dig, min Son, set 
iea vel igen? Fred med Eder begae, — god Nati« — —- 

Og han lod sig lede ud as Teltet. 
Scheiten og Ben Hur stod oa saa estek hom. 
,,Schei.k Jlderim,« sagde den unge Mand, ,,jeg hat 

hørt underfulde Ord i Akten. Tillad mig, at jeg ma- 
aaa lidt ude nu og i Enrum tcenke over det .« 

»Gaa Du tun!« svarede Schellen· »Men lad mig blpt 
siae Dig een Ting forinden. Alt, hvad Du nys hat hef- 
kan Du rolig stole paa — undtagen det om Riget. so- 
Barnet skal stifte. Ægypteren sortalte Dig sine Drittel-, 

de er sor ophøjede for denne Jord! Jeg stal W 
Dia belendt med en Man-d i Antiochia, som et llogere m 
den Slags Ting, og som vil ansøre for Dig Profetemesk 
Udsagn, hvoraf Du lan se, at Barnet vil i« Sandhed Akte 
Jodernes Konge, —- Konge ganste som Hemde-L bloi W 
Ig herligere Det er en Mand, der hedder Sirup-M 

N«aa, gaa saal .Fred være med Dig! .« 
Udenfor var det ganste stille; Flodens Band nwppesst 

krusedes under dets Lob. Oppe paa den gsamle Ists-, 
andets Himmel lyste de gamle Stiernek fra dekes M 
Bladser. En NattergiaLsad i et Palmetræ og slog, 

Dct var for Ben Hur, som om forst nu hans Z 
cid begyndte at aftegne sig tydeligt for hont. Hem- J 

Iillet være Hærføter —- og læmpe mod Rom; men htt- 
Ikuldse kunne rejse Foltene, og hv a d Mnal stulde det- 
des ftem for dem? Tidt og ofte havde han· grublet 
over; men han havde intet Soar sundet og hat-de 
tcenkt, at han maatte lægge alt i Tilsældets bannt-. II 

Iprejstes der en Hekt, som samlede de misfornsjede 
slag til Kamp mod Undertrylleren; han, Ben Dut, 
tun at søge at uddanne fig, saa han kunde vceke ret- 
læmpe. Gotts 


