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Da han lom hjemz sandt han endnu intet Spot- at 

Leontine, men Starosten var slygtet og havde esterladt 
folgende Brem 

»Hvad du saa tror om denne Opstand, som jea 
maa betragte som Poleng Ulytte, saa anser jeg det, ester 
nøjere Werth nu selv sot det Vedste, at du, medens 

jeg erboste itke fort-oder dit Hiern. Men det er min 
alvorltge Vilje, og hvig du endnu agter derpaa, min 

strengeste Basaling, at du i denne Tid ilke sorladek God- 
set; thi jeg indsek, at een as os maa blive tilbage, paa- 
det itte alt stal tomme i Uorden. Dette sorstaar sig egent- 
slig las scg set-v, og du vil, naar du lceser insdlagte Papieer,. 
hvori der sindes en Udsigt over Godsets Bestytelse, snart 
begribe det. Og tro mig, den der bestyrer sm Ejendom til 

Landets Fordel, er en bedte Statsborger end den, der 

soessmmet det nætmeste, sor at drage paa Eventyr. Du; 
et jo desuden ingen Krigek, alt, hvad man tan fordrej 
as dig, et et Bidkag i Pengez dersor vil du i min Pultj 
sinde semtnsinde polsle Gylden, over hville jeg giver dig 
sti Raadighed. Farvelt Jeg selv iler til Petersborg.« 

sKort ster besøgte Czernim Adalbert. »Din Fader 
er en Isærsdeles sin Nerv,« sagde han, da han havde gen- 
nemløbet Brevet, ,,men netop dersor springer han tidt 
Maalet sorbi; du rejset dog med os, sitke san·dt?« 

»antet slal afholde mig dersra«, svarede Adalbert, 
»Leon-tine vilde desuden soragte mig, hvis jeg blev.« 

»Ja, Leontines Hjekte vinder du nceppe ved at folge 
Starostens Rand.« 

Der var opstaaet et sast Haab i Adalberts SjckL 
om at Leontine snart vilde vende tilbage, dog sorsømte 
han intet Middel sor at erfare, hvad der var blevet as 
hende, men destrogtet syntes alle hans Bestræblser i lang 
Tid at være sorgæves. 

Omsider reiste Adalbert med sin Onkel til Warschan, 
Bonavemura tilligemed slere hundrede as deres Unda- 

givne ledsagede dem. 

Forend Adalbert sorlod sit Hiern, strev han et Btev 
til sin Felder, hvori han bestemt erllærede, at han itle 
tunde opsylde hans Ønste, i samme Brev bad han ogsaa 
sin Fadek om at esterspore Zeltners Opholdssted og at 

onvende alt for at gensinde Leontine. 
Pan Vejen underrettede Adalbert sm Onkel om den 

gamle Michaels Brpde og om hans Endeligt, hvillet git 
Czernim meget til Hinte. 

Engang Ispurgte Bonaventuta Czernim, out han ikle 

vidste noget om Casimir. —- »Noget godt ved jeg itle 

om ham,« svarede Czernim — Hvad er der da stet med 

ham?« spurgte «lealbert, ,,l)vor er han?« — »Halt folget 
Constantin til Russland oa er bleven en Forræder.« —- 

»Store Gttdl hvem hat sagt dig det?« — ,,Jeg ved det 

dist, Oberst T» der ledsagede Stokfyrsten til Grwnsen, 
hat selv set ham i dennes Herr.« — »Og hvor er Emilie?« 
— »Jeg veder dig, tal itle om hende! Jtte engang Ca- 

simir selv ded, hvem og hvor hun er, og jeg hat paa det 

helligste lovet Jntet at sige dig derom.« 
Met etsoer Adalbert itte denne Gang, knn til Bo- 

naventura fortalte Czeknim folgende Historie, som det 

maa viere os tilladt at gengive med vore egne Ord, og at 

suldstændiggete med, hvad vi Paa andre Veje have erfatet. 

Et Var Aar for Polen ganftc tatstc fin Selbst-Jers- 
dighed, da Litomsti endnn levede ved stonq ZtaniglanII 

Hof, betonte l)nn oflc den masgtiqe Grev M.», en as 

Hovednnrnocne for det rngfiste Parti. J denn-II Ortsz- 
levede en unn on dejlig Pia-I, der efter Tltnntel var en 

Fragt af en tuerligltedkforbindelfe, ltlreven hats-de hast i 

det fydlige FranlrLL Jan lncnet er bist, at hnn allereoc 

i sin Barndom var kommen i Grevens .L)11'H, hvor hnn 
stden Ved sin lflslvastdinhed on Stank-ed, Del onsaa ved 

sin Coquelteri, udøvede et ftokt Herredønnne on fortknlche 
alle Hinten Vlandt de nnne Mel-nd, der bejlede til ben- 
des Gunst, var ogsaa Herr von Litowsti, hnis dee var 

meget tiltrcrttende, on sont hun af den Grund foreluk 
for de fleste andre. Aldeles lnnde lzan imidlektid itte vins 

de hende, før han frasagde fig al Forbindelse med fine 
patktotislsindede Landsnnrnd og lovede saa vidt ntuligt 
at beforer Nuglnnds Planet. For dette Frafald lob 

hans Elstede, som Rygtet fortalle, ham heller itte abe- 

lsnnei. Eftcr nogen Tid opvalte imidlertid den unge 

Dame-s Bahagelyft og Coquetteri Litolvstis Misfotnøjel- 
fe. Da han tilltge offentlig maatte høre den Bebrejdelse, 
at han havde folgt sit Land for en Kvindes Styld, trat 

han sig, uden dog at bryde fin Forbindelse med det rus- 

ftste Parti, gansle ttllmge fra hende. Noget eftet rejstc 
den unge Dame til Petersborg, hvor hun indgit en regte- 
stabelig Fokbindelse med en russist Adelsmand. Tolv 

Aar ssenere, da Litowsli ogsaa var gtft og alt havde to 

Bien, besiegte han for sin Sundheds Styld et Bad i 

leymen. Her traf han igen sm forrige Elsterinde, hvis 
Mand nylig var ded, og der for gt adsprede sig havde 
foretaget en Reise til sit Fødelansd, det fydligse Franlkig, 
hvotfra hun nu var vensdt tilbage. Ved Badet fornyedes 
den gamle Forbindelse, og sprst ved Sommetens Ende 

reiste General-wide L.., saaledes hed Starostens Elstede, 
hjem til sine Ejendomnu i det Jndre af Ausland Kost 

eftet fotetog han stg en ny Reise til en Ventnde, der blev 

tndvtet t Hemmellghedem Eiter flere Maanedet tom hun 
tgen ttlbage og strev nu Staeosten ttl og meldte hanc 
Emtlteö Fsdseb Emilie blev opdtagen i sine Fotældees 
Religion; for Reiten vidste hun itle, hvem de var og le- 

velve under et antaget Navn t Msdetens Huö tndtil den- 

nes Ost-, der indttaf t Emtlies tyvende Aas-. Den Af- 
dsdei Ejendomme delteg imellem hmdeg eegte Been, pg 

Emtlie stod, da Mir-deren dsde usden Testament, aldeleg 

fotladt ttlbagr. Der-for befluttede Statoften, paa den 

omtalte Bestände- Ttlstyndelse, at tage sin Datter t sit 
eget hie-, dvtlteu Mutntngt han nu eftet stn Mentng 

A 

uden Fate tunde udføte, da Adalbert var udenlandg, og 
Cafimir nylig var bleven gift Nceppe havde Emtlie vog- 

tet nogle Maaneder hos den gamle Atomle før hun saa 
aldeles vandt hans Yndest og ertrolsighed, at han spurg- 
te hende til Raads i de vigtigste Sager, ja lidt efter lin 
blev hensdes Omsgang ham en Nødvendighed, og han kun- 
de itte engang overtale sig til at stille sig fra hende, da 
han mcerlede, at hendes Nætværelfe blev farlsig for Ca- 
fimir. En- af Grundne hertil var soel ogsaa den, at han 
anfaa Casimir for en egensindig Dreng, til hvem en »saa 
tlog og dannet Ptge som Etnilie umulig tunde satte Kan- 

flighed Overhovedet betragtede han si senere Aar den 

lungdnmmelige Kerlighed sont en Grille, der næres ved 

jLediggang og let lan odervindes Ved Akbejde og en alvorlig 
EVillie. Denne hans Yndlingsmensing hasvde Emilie, da 
.hun saa hans lede deroder, faa ofte gentaget efter ham, 
og han var derved bleven -saa oderbevist om hendes Klag- 
slab, at han ganske rolig Osaa hende lege med Jlden, ja det 
smigrede endog hans faderlige Forfængelighed, naar hun 
tret og fri, lig et Versen af en højere Orden, der sille lunde 
bestadiges af Flamtnerne, bevcesgede sig imellem en Fslok af 
Titbedseke. 

Saa meget desto mere forbakaedes han derfor, Da 

han efter Alerandrag Død harte af Emilsies egen Mand, 
at hun elflede Cafimir. Nu forandrede han pludfelig 
sin Beflutning og gjotsde alt, hvad der var hasm muligt, 
for at adslille de Elstende. Dog kunde han ilke ovettale 
sig til ligefrem at tilstaa sin Ungdomsfotvildelfe; thi en 

slig Tilstaaelse vilde efter hans Formening aldeles tilintet- 
gøre den faderlige Beerdighcd, som han ansaa det for nnd-; 
Vendigt ftrengt at vedligeholde. 

Hvorledes Starostens Planet til-intetgjordes ved 

Ernilies Snildhed, og hvorledes han nødtes til at betro 

sin Hemmelighed til Czernin1, have vi alt omtalt. Men 
idet han ospløftede en Flig af det Slør, der hvilede over 

Emilies FødfeL fordrede han tillige, at Czernim, itte 
flulde meddele hans Sønner Hemmeligheden, deritnod til- 
lod han« at Etnilie set-v, hvis dct var nødvendigt, maatte 

etfare den. 
Fuld af Slræk over den frygtelige Gengceldelse, der 

truede Staroften, ilede Czernim til sit Hjem, hvor de to 

Saftende befandt sig. Czernim fjcernede nu Casimir, 
hvis Heftighed han frygtesde, derpaa indefluttede han sig 
med Emilie og fortalte hendte ligefrem alt, hvad Star- 
often havde betroet ham. En hemmelig Rcedsel rystede 
vhendes Legeme under denne Fortælling, hun hævede som 
et Espeløv og blegnede som et Lig, hun svarede kun lidet, 
tnen alt hendes Mod syntes fra det Øjeblit svcetket, ende- 
lig erllcerede hun, at hun undertastede sig sin Faders 
Villie, og ilede, ledsaget af en tro Tjener, tilbage til det 
Jndre af Rusland, lyvorfra hun var kommen. 

Da Casimir vendte tlibage, var Emilie allerede bot- 
te. Han tom aldeles ud af sig sselv ved at høre hendes 
Flugt, han grckd som et Bam, forbandede sine Slakgtnins 
ge og spor, at han langt hellere vilde opgive baade dem Ig 
sit Fædreland, end han vilde opgive et eneste Haar paa 
Emilies Hat-ed Da Ezernim tokt efter et Øjeblik var 

fravætende, lastede Casimir fig paa sin Heft Dg red dort. 

Hvor han red hen, vifte Czernim i Begyndelsen 
ilte, først nogen Tid efter modtog han i et Brev den Ef- 
terretning, at man hadde set Casimir i Constantins Hast. 

Fta det Zjeblik, Adalbert igen havde funbet Ro 
eftet Leontincg Bortførelse, syntes det, liaesom en højere 
straft bemckatigede fig bans -Sj(rl, han tvivlde nu ikke 
lcengere paa Udfaldet af del store Foretaaende, han an- 

Vendte Dagen til lriaersle Stiel-sey oa oin Aftnen læflc 
han i inilitare Elrifter ca sagte at erlwerve sig de Kund- 
slalser, der i denne Retnina manglede hasti. Dette var 

hans eneste Trost i Leontiiteis Fravarelse, oa idet hart 
saaledeå bestandia band-lebe for sit Fcedteland, sit dette 

oasaa fcir ham den høje Bethdningk sont del hat for alle 
ljans ckdlere Landsmcend « 

As en lianende Jrer befjaclechs Bonaventura, der nu« 
blev Adalbertg tmreite Ven. Beage meldtc fig til Tjeneste 

». 
l 

i Herren sont Urmilliacn 
l Sels Uaer var fotlivunden siken Leontines Boriføg 

kelse, on endnn hørte mass J tet om l)cnde. Ltdalbert ca 
Bonaventnra suttede lidt derovek, men Haabet i dercs 
Jnderftc forlod dem desg under deres alvorlige Beitr-zi- 
belfer intet Tijeblit « 

Jmidlertid ncermede den russisle Heer siq all-stehe til 
Polen, uden at de militæte Poster paa Grcensern cndnu« 
las besaite af polsle Troppcr. Da Adalbert omtalt 
dette til Bonaventura, spare-de denne: «Liaegodt, vi villei 
dog sejte og tage hine Poster tilbage iaen, selv om Rus- 
serne nu besætte dem« — ,,Stulde det oasaa lylles, san 
vil det dog loste Inange lælle Krigers Liv,« fvaredc 
Adalsbett. 

Der Var Mange, der tænlte sont Adalbert, og flerel dadlede bittert den Højstlommanderende, Andre derimodl 
forsvarede hatn saa heftig, at nisan alletede dengang meer- 

tede Spiren til den Adsplittelfe og Uenighed, som siden 
londerrev det ulyllelige Polen 

Bestandig gav dog endnu Foltet Beviser paa den 

højefte Begejstring, man saa Stater af Blenden der mcd 

flyvende Faner og med Musik ncermede sig til Byen 
for at vie sig til Fædwlandets Tjenestr. Reiten alle 

gyldne Smyller bleve nedlagt paa Fædkelandets Alter; 
Mangfoldige, og deriblandt Bonaventura vg Czernim. 
offrede den stsrste Del af deres Ejendomme til deres 

Land, og Penge ftrømmede ind til Hovestaden fra alle 

Konsgerigets Kanten sselv Oldinger, Kvinder og Born ar- 

bejdede med paa Voldene, og alle, som lunde baere Baa- 
ben svede sig deri. 

Nogle Dage eftetat Russerne vare tndryllede i Polen, 
da Adalsbert netop hast-de fasaet Matcheokder til den nieste 
Morgen, ttaadte Bonaventura i stor Bevcegelse ind i hanö 
Beet-elle. —- «-Vvod er det? spurgte Adelberh »er der 
tomne nye Efterretnsinger om Fjendens Beveegselsek?« 

Derom veed ieg intet,« svarede Bonaventutas, »men 
jeg bringet en anden Efterretntng, der vil glcede dig: 
Fedvelansdet hat fasaet et af sine teoelte Bstn tllbage, min 
Stiter Leontlne et kommen hjem igen.« 

kaert sprang heftig pp veb dtsfe Ord. ,.J«eg han 

s- 

·ber bog, du stusser mig ikke Bonaventura!«raabtehan 
— »quen har sin Rigtighsed, kom selv og se vg hori« 
smredc kenn-u 

Bonaventuta førte nu Adalbert til en Venindes Hug, 
hvor Leontine kom dem i Miidse noget udmsattet as ch- 
sen, men dsog funklede endmz hendes Ljne med« den samme 
Jlts som før. 

Adalberts Henrykkelse kunne vi ifke bestrive, lang 
Tid gik hen med afbrudte Sspørgsmaah hvorpaa fulgte 
ligesaa korte Svar, og først efter flere Timer gav Leon- 
tine en sammentrængt Fortælling af sine Hcensdelser i spi- 
gende Ord. 

Ei og thende Kapitel. 
Berti-retten 

,,;),eltner havde allerede lcenge lagt den Plan engang 
naar Peter Vincents Jndflydelse var tilintetgjort, at beed- 
ne sig for det A«fslag, han havde faaetx denne Plan opgav« 
han itke, da vii havde grebet til Vaaben i Warschalys 
tværtiinod ansaa han det nu for rigtigst strals nt adføret 
den. san aftalie Sagen med tre asf de Mænd, der plejede 
et bortfote Statsfanger, selv ftjnlte han sig i en ens.nn 
Mär nogle Mil fra Feralau; her samlede han sine Folk 
og ndfendte dem hver Dag i de Stove, der omgive Sta- 
rosieng Slot, for at udspejde det belejlige —Øjeblik· 

Adalbett havde en Eftertniddag lsovet at ledfage mig 
paa en Ridetur, men da han ikke kom, blev jeg utaal- 
modig og red alene. Den Gang jeg vendte tilbage, be- 
gnndte allerede Tugniørtet, Jorden dar ftætlt frossen, og 
niin Heft geld flere Gange, jeg maatte da ride langsosnit 
og med stor Forsigtighed. Pludselig saa jeg en Slæde, som 
ledsagedes af Ryttere, uden Tvivl var deres Hefte bedre 
sleerpede end min, thi de travede hurtig frem og det va- 

rede itte længe, føt jeg saa mig omringet af dem, en 

Ryttet greb min Heft i Teilen, en and-en lagde sin Haand 
paa mig for at rive mig af Sadlen. Jeg gjenkendie 
strax Zeltner og greb uvillaarlsig efter den spidse Naal, 
der ellers sad i mit Haar, men desvcerre jeg havde den 
ille med; thi under den forede Hue, der bedcekkede niit 

Hoved, tun-de jeg itte biete den. Zeltner, som med Op- 
incerlsotnhed havde fulgt mine Bevcegelser, lo højt, da han 
mcerlede jeg var vaabenløs, og jeg blev med Magt btagt 
ind i Slæden, der hurtig kørte bott. 

Hvor forladt jeg da forelom mig selv, tan jeg ille 
bestrive. Dog besluttede jeg ikle at lade Modet falde og 
at gribe det forste Øjblik til Flugt, om jeg saa stulde 
betle mig frein og vandre paa min Fod over hundrede 
Mil for at naa init Fædreland Jeg haabede ogfaa, 
at jeg paa Vejen stnlde møde Nogen, sont jeg tun-de an- 

ranbe oin Hierin, men dette Haab flog fejl; thi min Lea- 
sager valgte de mest afsides Veie i Landet, soin de vel 

synteg at tende. 
Vi lørte genneni tytte Skobe og over eensomme 

Stepper, en Mand red bestandig foran for at give de an- 

dre et Vinl, naar Nogen ncermede sig. Dette indtraf 
fjelsdem men nanr det ftete paa Sletten, da vendte Stoc- 
den om og toa en anden Retning, var vi i Sloven, naar 

det stete, timatte jeg, hvis jeg itte vilde rives bort med 

Magt, selv stige ned og ile dybt ind niellem Irr-gerne- 
Kun to Meend mødte jeg derfor under den hele Reise; 
den ene var en Brcendehngger, der stod halvt stjult bag 
en Bqu den anden var en Ziegen som pludfelig traadie 

srem af Sloven, men ingen af dein kunde hjcelpe min, 
thi Kainpen oilde have vceret altfor ulige. 

Om Dagen holdt vi undertiden stille ved en enlizx 
.Ln)tte, hvor et Par af Rntterne gik ind, men hvis Be- 
boere itte viste fig for mig, tsil andre Tider holdt Stre- 
den paa Steder, lwor jeg ikke saa noget .L)us, inens sn 

Nytter blev «sendt nd for at hente Felde og Foder til He- 
stene. Selv oni Ratten git Reisen fremnd. Vi lørte 
orer Jndssøer og Floder, endog oder den incegtige Weich- 
fel, thi alle Bande var belngte nied Js. Oin Ratten 
ftirrede jea op til Himlen paa Polarstjernen og Karls-- 
Vognem oni Tagen betragtede jeg de trcetkende Vildcende«r. 
Llf Stiernernes Stilling og anlenes Flugt saa jea, at 
vi kørte nind Nordost, knn den førfie Aften kørte .)i, 
niaafte for at lede vore Ferfølgere paa Vildspor, en koxt 
Tid iinod Seitdem 

Pan fjerde Nat naaede vi Bngfloden, og jeg greed 
let nf Sinn-te, da jeg nærmede mig til de Provinser, 
soni alt i længere Tid hat været stille fra os. Da jeq 
tørte over Floden, børte jeg Musik og Stemmer, der langt 
bnrte sang en af vore Foltesange, jeg streg højt om Hin-Un 
Mnsilken taug, og jeg hørte Røftety soin raabte til os, jeg 
svarede dem, men theden ilede hurtig mod den modsatte 
Flodbred, og disse Røster talite sig snart. 

Under den hele Reife red Zeltner bestandig nær ved 
min Sleede, han tiltalte mig tidi, men jeg iaug for det 
nieste stille. Allerede den første Nat lytiedes det mig at 
rive en ladet Pistol Ud af hans Belie, jeg forsrkrede hatn 
ocn, at jeg, hvis han fotsøgte at tage den tilbage, gansie 
dist, da niin Hnand var øvet, vilde tteesse ham lige i 
Hinten — »Da Vilde De falde i Hændser, der er værrc 

end mine,« sharede han og betragtede sine Kammerater 
med et spodsk Smil. Jmidlertisd red han dog lcengere 
bort fra mig, men fortalte mig- tillige, at han førte mig 
til det Jndre af Russland hvor jeg vilde have Valget 
imellem et bestandigt Feenglel eller hans Haand. —- 

»Naat svi blot komme ud af sde polfke Provinfer,« sagde 
han en ansden Gang, »der lan vi tejse med vor Fange 
aabenlyst for alles Øjne, og ingen skal lægge vs noget i 
Vejen.« 

Jeg sov ncesten ille et Øjeblit, Isaa lcenge denne Rei- 
vse varede, men nsaar jeg slumrede, da var det med Hann- 
den paa mit Vsaaben, sog med den Bevidsthed, at jeg maatJ 
te vaaagne, saasnart nogen ncermede fig. 

Da vi naaede Lithauen, blev Stovene og de ist-e- 
lagte Moradser fis-tre, end de for hasvde dekret. For fisk- 
ste Gang bitte jeg Brot-et af Utolsen, undertiden saa jeg 
Ulve, der fulgte efter Sleeden, ksær naar vi bitte over de 
stote Bande, og for at holde dem dorte, maatte Zeltnet 
og hang Ledsager tidt stysde Pistoler af. 

Her sdrejede Statt-en sig mete mod Norden, men jeg 
mærlede tilltge en stets-e Usikterthed hoss mine Ledfagerez 
vt standsede tidt, nndetttden spendte vi ein« for at vælgel 

andre Veje, og ofte blev en Rytter udsendt til de Hase, 
som laa spredte spaa Sletterne. Af alt dette sluttede jeg, 
at Zeltner og hans Ledssagere itle vidste saa godt Bestes 
her som i det Land, oi nylig havde sorl-adt. J den sjette 
Nat forvildede vi os, som jeg vel mærkede, i en Skov 
og tom til sidst spaa en ubanet Vej, saa Slceden voeltede 
og Seletøjet brast. Jeg rejste mig hurtig op og vilde 
flygte, men blev stansdset as en- af Rytterne. Slceden var 
imidlertid u«brugelsig, og det blev besluttet, at jeg skulde 

ysølge til Hest. Zeltner vilde scette sig paa Hesten tillige 
zmed mig, men det Vilsde jeg itle finde mig i, han tillod 
da, at jeg sad alene, hvorimod en af Rytterne ledede min 
Hest oed Tøjlen Noget ester, da vi holdt stille, benyttede 
jeg et 'Øjeblit, mens mine Ledssagere ilke gav Agt paat 
mig; jeg løsnede sørst et Biaand-, hvormed min Fsod var 
bunden til Stigbøjen, sprang pludselig ned og ilede sorbi 
Rytterne og skjulte mig bag de dunkle Stimmen Mine 
Forfølgere stod nu ogsaa as og ilede bansdende efter mig, 
og jeg hørte deres Røst spaa sorslellige Steder. De raabte 
til mig, at Ulvene vilde sønderrive mig, hvis jeg ikle kom 
til dem igen, men jeg agtede ilke derpaa; jeg var langt 
behcendigere end de, jeg var oant til at finde mig til Rette 
i Siovene, og det varede itke «længe, sør jeg soar saa lsangt 
borte, at de ille kunde naa mig. 

Men jeg hørte Ulvenes Hyl paa slere Sider, og 
det syntes mig, som om vilde Øjne stirrede paa mig intel- 
lem Trceerne. Til min Lykke brød snart Msorgendcem- 
ringen frem, og jeg saa intet mer, der ængstede mig. 
Ensdelig ved Solenis ingang hørte jeg Mennseskestemmer, 
og naaede, ved at gaa efter Lyden, et Has, som laa ved 
Enden as Skoer. Her traadte jeg ind og spurgste om den 
korteste Vej til Kongeriget Polen. Folkene betragtede mig 
med Forundring, endelig sagde de, at jeg, naar jeg gik 
lige mod Best, inden nceste Midnat kunde naa Narew- 
floden oed Gorastx men det var vanskeligt at komme over 
Grcensen uden Pas. 

Da jeg sølte mig mat as Spænding og Søvnløshed 
og itke troede at kunne gaa noget stort lcengere, spurgte 
jeg om Vejen til den ncermeste By. De sagde mig, at 
den ncermeste By laa to Mil mod Østen og hed Mono- 
kowitz, men at der en Fjerdingvej borte sandtes en Fled- 
le, der hed Masna, hvori jeg ogsaa kunne faa Heste. 

Jeg ilede til Masna, hvor jeg strals lod mig vise 
hen til en J-øde. Til denne folgte jeg min Zsobel-pels, thi 
jeg haode ingen Penge med mig, og alle mine Smykker og 
Ringe havde jeg bortgsivei. Jeg spurgte Jiødem om han 
its-: vidste noten, der vilde køre mit til Gdra. —- ,,Hvem er 

De?« spurgte han, »har De Pas? Hvad vil De i Gora?«' 
—— Herpaa svarede jeg intet, men bød ham saa mange- 
Penge, at han« endel«ig, da jeg betalte ham forud, beslut- 
tede selv at løre sor mig. Ester lort Tid sad jeg da igew 
i en Slcede, Jøden var Kudsk, og Reisen gik saa hurtig, 
at vi sør Solens Nedgang ksotn til et »Bcertshus«, der 
laa tre Mil fra Gora. Ved dette Vcertshus holdt vi stille, 
og jeg gil derind et Øjeblik. 

Da jeg kastede et Blik ud i Gaarden, genlendte jeg 
med Forskrækkelse den Hest, hvorpaa Jwan, en af de 
Mcend, der var i Ledtog med Zeltner, plejede at ride. 
.5t"drt efter sea jea Jtvan selv i Samtale med den Jøde,- 
der tørte sor mig. Jeg mærkede vel, at de vilde sor- 
rnasde mig, men jeg sattede hurtig en ny Beslutning og 
aabnede en Sidedør, ·ssom sørte til en lille Have. Her 
sandt jeg en Plankeværk, hvoras Halvdelen laa omstyrtet, 
det var da let sat komme ud paa Marken. Noget borte 
laa et Ellelrat, derhen slygtede jeg, og dersra over en 

tilsrossen Mose, indtil jeg tilskdst igen kom ind i en El- 
lestov, der snart asløstes as en Sletie. Her standsede jeg 
og drog mit Vejr. 

Solen stod ncer ved Nedgang, jeg besluttede at vcelge 
den til niin Leder og at ile mod Best, hoorved jeg sikkert 
ester nogle Timer maatte komme til Narewfloden. Dette 
udførte jeg ogsaa, thi Angst-en gav mig Amster, og jeg 
solt-: i lang Tid ingen Trcetl)cd, hvillet vel kom beruf, 
at jeg haode sovet et Par Timer paa Koreturem Jeg 
undnik de bnnede Veje, thi jeg frygtede for at møde mine 
Forsølgere og den lysere Glans i Besten dar det Compa3, 
hvorefter jeg styredse mine Stridt; dog vendte jeg mig 
noget mod Nord, da jeg oidste, at Solen paa denne 
Vlnrgtid gaar ned i Sydvest. Lidt efter kom outsin stier- 
nerne frem, saa jeg ikte kunde sare vild. Saaledes tom 

jer til Ytaretoslrdem Til min Lykle var det meget mørkt, 
og ungtet jeg hørte Raabet as de russiske Vagter ved deres 
Afløgning saa gik jeg dog over Jsen, uden at nsogcn 
mcerkedc det. 

Jeg sank paa mine Knæ og takkede Gild, thi her i 
mit eget Land, hvorhen Zeltner nreppe nu vovede sig til- 
baqe, ansaa jeg mig allerede for srelst. Jeg følte mig 
vel tilmode og vedblev at gaa den hele Nat. Men da 
Morgenen kom, var msine Kroester udtømte, asmcegtig sank 
jeg ned i Sneen, mine Øjne luktede sig;(dog midt i min 
Asmagt forekom det mig ligessom i den Nat, jeg tørte 
over Bugfloden, at jeg horte Musik og Sang. 

Jeg bleo vakt op as en Kvinde, som tillige med en 

Olding stod oed min Side. Jeg rejste mig og sorssøgte 
at gan, lidt efter lidt lykledes det mig ogsaa, Livsvar- 
men vendte tilbage til mit Lege-me, og jeg sau, at vet 
var den blinde .Follesanger, som vi alle ten-de, der tillige 
med sin Datter hast-de vakt mig af Søvnem —- »Hm-de 
De sovet længere, da var De aldrig mere oaagnet,« sagde 
de; derpaa soreslog de mig at sølge dem hen til et Has, 
hvor jeg kunsde hvile mig. Paa Bejen sortalte de, at de 
nn vilde vandre til Lithauen for Ved deres Sange at 
sremme sttanden, as hvis Udsald deres egen Slæbne 
ashang. Jeg sortalte dem igen, at jeg var undsluppm 
sra en Voldsmand, der vilde føre mig til Rusland Der- 
ipaa lovede jeg dem en stor Belønning, hvis de vilde brin- 
ge mig til mit Hiern. —- »Vi tage ingen Løn dersor,'« 
ksagde de, »vi er thjemme overalt i Lan-det, vi yandre lige- 
saa gerne modSyd som mod Nord, og vi oil ikle forlade 
Dem, for vi bar bragt Dem hjem til Deres Venner og 
Slcegtninge;« dette Ltste holdt de ogsaa trolig. 

·) Dette Sted man ikte blandeö med Byen Gom. sont ligger ved 
Weichselem 

Ocetsettey ; 


