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stundom ogsaa blandt de unge. Skolen stod endnu paa sammeSted. Den
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Det var sidst i Oktober.
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fett tegnede sig

paa

Øjetg Vnaqrnnd

Det trcettede itte at ftttre nd i det

siekne mn Degen i det blændende
Soll-Hi. Den enlige Vandter er en
jaadnn Akten i godt Setstab. Det
et, som Tnsindek of usiyldlne SmaBæsner svcevek frem af det beimede
st pna Trasernes Sirene, fta de
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nmnste ille;
net er sandelig galt at ssdde nde og
smme, nanr det er san tolkt.«
Mollen laa i Merhebekh san Marie var snart Hemmt-.
Der-part vcrn
drrde de tre tilbaqe. Undervesz sortalte Lærcren
Tomasy at Provften
lnwde rost heim og ment, bnn not
tnnde leere noget niere. Tersor stetide han verre rigtig flittig. »Jeg vil
allerede i Morgen rate med djne Forældre om Sagen.
Sack er det bedst,
men

»

Valdemnr
sainmen
til Ekstratimer efter Stole-fid. Prakdu

moder-

med

fea Vættens sagte Riglen Det er sten hat lovet at leese Latin med jer
sorn ufynlige Hænder fare let hen begge. J flal naturligvis saa i en
Oder Hiertets Strenge,
der
tlinger større Stole med Tiden. Der lan:
Toner befinde, Jndtkyttene netzten Inaaste blive et Par Provster ud Is;
Lunte tæder sig til Tante, Minder jer; men der maa arbejdes.« Leere-s
dutter op, lnse Minder, der bringet ten sagte med stærle Farver at ud.-:
hiertet til at svutme; dog ogsaa male sor de to Drenge de glimrendew
Instte Minder; men de dtages mitdt Fremtidsstillingey som" det maasles
frem, for at vædes med Taarer. De runde salde i deres Lod at nan, sem-l
kqlder Suttet frem, det btivee
til sit-eint de tun for Alvor vilde gribes
Ded: Hiertets Bsn otn Tilgivelsr. den Haan«d, der rultes dem. Prov-!
Dei formee sig til Billie: at gsre att sten havde selv en Gang været
en-1
set onde og daarltge godt tgen. Me- barsodet sattig Bondedreng. Da Toget blegnet, fom Maanesttnnet for rnas hørte det, lom han sørst rigtig
Solsns Glanz. Det
tomtnee an med«og
letbevægelig sorn han var
bengav han sig helt i
paa, hvoe dybt det er fett.
Tomas og Msllerens Mai-sie sad as de brogede B.illeder, Læreren opJ
Det strænge At-»
sede ved Auen, der knoede sig intellem rullede for ham.
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Ietlare Akten fluttede sig fom en
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Forvejen, sprang hans
Stlvtamme om de gesnne Marter over. Von saa længer stem. Snctrti
pnn var en snmt ltlle Ptge med lenkte han stg som Præst paa en;
Itune Mitte og merkt baut, den Prædilestol, snart som Provst paa»
Sang tt Aar. De havde lebet em- Stolevisitats. De svtngede nu tnd t
tetng her nede paa deres Yinbltnges Gaden. Pan hver Slde stod hsjes
segnete-U var tm ttcette og verme- Popler medGrenene stralt ltge t Bei-s
Detfok havde be fegt hvtte paa et ret i den blilsitlle Afterr, tkle enKvistl
Ist sipxe Stett set Iadteddem Som rsrte stg. Treu-ne lignede jo albe—
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din. Im mente derfor efter moden
Tiservejelfh at jeq traf, bnade hundDu vitdn jeq stnlde gere, sont on hvnd
jssa few helft vilde, nanr jcg opaav
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din um dit ensoxnme Engelsfe. Fiorlunde, sent-: lnm nt holde Blerin kedku Dun, da Professoren nennen-;schen
xtliibninkksrne nsellesn Nnmmsnl rit rorc fkriftline Udarbejdekser, opkrg les-innen i Vinduerne bnvde
Hfte hnn min Afbandlinq for bete
tcettet ved lmakliitrede
net sig undrensde Avditorium on erler.
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sit
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irnellem mine
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dummen havde suget al hans Kraft.
Donnebrogåtorfet paa Brnftet.
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Jllusionen, i Drom- der ftraber med Jldtlemmen i Kistaiisancmen virkelig naact. tenet,« fortlarede han og t«.««o igen cn
Jike længe efter hvilede ogfaa Fa- Stund.
der oa Søn i Søvnens Arme hjemme
»Det er not daarligt med Dem i
Sie-e orn Side.
i Stolen.
Lærercn var
Læreren drømte ogsoa. Affen?« spurgte han lidt efter.
Leereren rystede paa Hovedet. »Ja,
sunten i Betrngtninger over Dagens Dei var om Sijernehimlem men alle
Begivenheoer. Han levede dem om themer var blevne Kors, der hængs riet er dnarligt.« Stemmen var mat
igen, en efter en. Men underligt var se i røde csg hvide Vaand paa blaa og tlangløs. »Jeg har faaet
det, hans Tanter kredsede bestandig Grund, og i Drrsmme talte han atte: fm Baldemar i Dag.«
om et bestemt Punkt.
»Nam: tommer han saa?«
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