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Højfjældspræsth 
— Af — 

Jugcborg Maria Sich 

(Fortsal.) 
»Mein-r dn oasaa det oin den Tanz, der liae er 

gaaet,« spnrgte d; ..—-.«Tie Kniineix ».:an Nikolaj har 
det da bar-e i Venene, snnegs vi·« 

—- Sonn-neu oar sat nfiedvanlig tidligt, da Kon- 
snlen indtrienaende lmvde fralsedt sig, at de, der ikke dan- 
sede, sknlde snlte lige ti! kllcidnat Konsnlinden havde 
da delt den saalede—:-, at nian fik al den solide Anretning 
ved et forfte Bord og fiden ft"nlde famlesJ om et meget 
ndføgt Dessertlmrd 

Frnen selv blev ført til Eonperens for-sie Del af 
en befendt soensk Professor-. 

Han var Bordtaler og efter en Ztaal for Viert og 
Værtinde, en for det herlige Fjoeldland Vorge, stod han 
op og talte for zivinden 

Efter at have fnndet adskillige sfønne, oni ikke abso- 
lut nye Lignelser til hende, erklrerede han slnttelig, at 
han, sikker paa begejftret Tilslntning, vilde fastslaa, at 
,.kvinnan, när lJon är, som hon bör vara« — — 

»Det er hnn jo a l d r i g,« indskød pludselig Kon- 

sulen. 
Det bleo hort. Og han fik den begejstrede Til- 

slutning 
Professoren lo Iigesom de andre og fagde, da han 

atter knnde komme til Orde, at efteifom bang Tales 
Slutning i den første Form nu var umuliggjort, og 
alle syntes enige med den cerede Vært, vilde han sure- 
slaa, at tømme Pokalen for Kvinden, der ikke er, som 
hun bør viere — »ti) hovn är förtjnsande ändda.« 

Der blev raabt Bravo over hele Salen. l 

M en Konsulinden, der forbeholdt sig sin Mening om 

Konsulenz Ytring, truede finilende ad Professoren og 
fagde, at den Zkaal tog hun ikke imod, da hnn fandt 
dens Hyldest mer end tvivlfom. 

Da git Nieren pludselig med løftet Champagne- 
glaI og feberrøde Kindei hen til Professoren 

,,M aa jeg tage imod Skaalen'.8« fagde hun. ,,Som 
Kvinden, der slet ikke er, som hnn bør viere Men som 
takker den Mand, der haevder, at hun dog kan gaa an. 

« 

Professoren bukkede smilende for hende Saa drak 
han et privat Glas med Vcertinden for Kvinden, som hun 

1 

bør vcere 

Derefter Duns, hvornnder den danske Dame atter 

sad rolig med sin Herre fra Vordet og mer og mer for- 
faldt til Enstavelsesord som Svar paa alle hans Be- 

mærkninger. 
Under det Ophold, der fnlgte, bad Tanten hende 

indtrængende om at gaa til Sengs. «Du.er rigtig sygl 
Tet mcerker man paa alt.« 

Men hun svarede, at hun vilde holde ud indtil En- 
den 

»Da Musiken spillede op til den ncefte Don-T var 

hun bange for, nogen skulde se paa hende. 
Hun følte, at hun blev ganske kold i sit Ansigt 
Parrene begyndte leende og snakkende at drage ind 

i Salen, og de ældre fulgte langsomt Cfter henimod 
Dørene for at se paa Dansen. — Hendes Hierte stod 
still-e 

Han kom og bød hende Armen. 

Hun lagde sine Thvide Fingerspidser paa den med 
nedslagne Øjne 

Og han førte hende uden Ord, som æftex Aftale, 
lsort fra Salen, gennem tomme Stner, nd imod den store 
Veranda, som i Anledning af Festen Var aaben og omJ 
dannet til Vinterhave med mange blomstretide Vcekster,J 
henover hvilke matte, hvide Ampler kastede et blødtj 
Opallys ...... 

Jdet han vilde føre hende ud gennem Glasdørene, 
følte han, at den Haand der hvilede mod hans Arm 
var kold som Js og sitrede 

Han lagde sin Saand over den: ,,.Svorfor?« spinn- 
te han. »Er De bange?« 

,,.J-a« Det kom tonljist —- som en nceppehørlig 
Hvisken Og de skrelvende Øjenlaag laa dybt ned 2over 

Øjnene 
Han standsede: »Skal vi vende om?« 

»Nei, nej — — nej. « 

san bøjede sig ned og trykkede sine Lcebe r mod den 

hvide, sitrende Haand 
Saa førte han hende nd —- under de blomstrende 

Vaeksters dnftende Skygge .. 

— Sove —- — —- nej, sove blev der ikke Tale onl 

den Nat 
O Hun kastede sig blot hid og did, endnu som vngget 

af Jldbølgen Jldbølgen, der flog op om hende, tog 
hende med den store Ver-Ida bar hende bort fra sig selv 
-— — derude mellem alle Blomsterne. 

De Blomster —- de Blomsterl Der var saa mange 
udsprungne, huskede hnn nn De havde set paa 
hende som med Ler Hun fik Last til at lukke for 
alle de aabnede Kalke —- — — — holde Haenderne om 

dem 
De maatte ikke —- —— maatte ikke have set — —- 

det, hun selv knn sank tilbage imod med lukkede Øjne —- 

med stanset Aandedraet Øjeblikket —— — det eneste 
virkelige Øjeblik, der havde været fra hnn blev født —- 

-—— det, hvor hnn gav sig over i en andens Hænder 
Aa, de 83wnder,de1 lnkkede siq sammen om hende 

-- saa sejrsikre, saa myndige oa dog saa bedendel De 

Ocenderz som tog —- og, idet de tog, gav hende tusinds 
fold mere — —- berigede hende uden Maal og Grænse 

fyldte hende med dette nfatteliae, nndgrnndelige: at vcere, 

at være ..... Det, man aldrig naar, før man er en 

anden8. 
Thi det at viere fin eaen, er at do! Ja, mindre end 

at dø —- er ikke at vcere 

Men det at blive en andens er at leve ..... S Un 

trykkede beaae Grender ind mod sit Sjerte zo —- nu 

flog det .Hvor jnblende stærkt — hvor levendel 

H 

Saaltrnge Mørket svoltte sig otn l)ende, nat- al den 
stsitnlende Lykke der endnn 

—- Men da Dagningen listede sig ind i Etnen og saa 
paa lJende nted kolde, netgterne Øjne — Ha satte hnn 
sig tned et Ryt over Ende i Eenaen og fot«stod, at det 
tnnde itte oasre tnnligt. Det tnnde ikte vare. 

Dagningen — graa og iizsnende, den Faun-, nden 
Stngaer, uden Glansjs sont selve Fornnsten — den minde- 
de ljende altid otn Henmtelse Lg paa en Gang syntes 
lmn, at lntn var den dododøtttte. 

Tlti denne Dagning den sneg sig ogsaa ind til 
ilt a ni. LJi vilde vtrkte lJtnn op as Ganrsdagens For- 
ltlasndelse som as en Felterdront Ltan vilde se det Marm- 
ltjettigt at det vat af alt det nt st nttrnkelige, ntest nan- 

ltittige — at lntn hat as alle den sidste for hatn at 
otelge. — — 

Hatt vilde scelde Dødsdontnten ——s lntn folte det —- 

jog stadftrste den, naat lntn oed Kaffeltordet nteldteszs tned 
de ltlaaxtraa thte nøgterne sont seloe Dagningen .—— 

ltltig rolige Blit· gjorde ltam qansie lnsvaagen 
Da oilde Ltseslaget falde — — det gos- i hendes 

Ratte — og lJnn vilde faa Bnd deront 
—- Hnn stod op og klwdte sig paa — staaende vilde 

lntn tage tnod Zlaget —-— og forfastdede Pigerne Ved sin 
pludselige noentede Jndtrasden De var Dante til, at den! 
danste Dante stod ott sidst af alle. 

Kasseltordet ltleo snart i Stand. Og for sørste og 
sidste Gang drat lntn samtnen nted Konsulen, der tidlig 
sont altid stnlde til sit Kontor. Konsulinden, der ellers 
var tttorgettdygtig, var ooertrcet den Dag og mettte, at 
Nieren hvilede som hun. 

Hun satte sig ind i Kabinettet J alle de andre 
Stuer gik man endnn otn ,.tnelletn Kathagos Rniner« 
— sont Onkelen ntntnlede, idet han sfyndsotnt uttddrog 
sig det Syn. 

Der ventede hnn paa Brett-et, som maatte komme. 
-— Og nvilkaarlig ltegcndte hendes Svar at fortne sig: 

»Det er sandt, at jeg er langfra fnldkottttnen — 

hoem vil De for Resten sinde, sotn er det? — men jeg 
tslsker Dem, sont ingen, ingeu anden i Verden kan det.« — 

Henad elleoe ringt-de det. For tyvende Gang stod 
ljcndeg Hier-te stille — og da hun hørte Stemtnen, sorstod 
ljun det. Hatt vilde sige hende det selv. 

Stuepigen lukkede Døren op for l)an1. Hnn rejste 
sig og stod der —- stiv og hvid som en Støtte 

Døren ltlev lnkket Og i samnte Nu var hnn 
ltorte for al Verden og al Verden for hende Jld- 
lutlgen tog hende 

—- — Det sørste, hnn sagde, da det blev muligt at 
komme til Orde, var dette: 

,,Jeg er det ikke vcerd —- — jeg er det ikke værd.« 
,,Det er de uvcerdige, jeg søger,« sagde han og vilde 

slet ikke holde op med at kysse hende. 
»Ja — men ikke til det. — -— Halfdan —- du 

maa høre mig. « 

Hart holdt hende pludselig i Armslængde ud fra 
sig: ,,Hvad var det, du sagde?« 

,,Jeg kommer aldrig til at sige det mer, hvis — De 
ser saadan paa mig. « 

Hun foldede Hcenderne om hans Skulder og lagde 
sit Hoved ned imod dem: »Halsdan —- — elskede Half- 
an« — —- 

,,Jeg maa se dig nu — jeg maa virkelig.·' 
»Ne j —- nei. Du skal hør e mig Halsdan — 

fra Haaret helt ned til Taaspidsen —- —— fra Øjnene 
helt ind til Sjcelens Bund er der intet ved mig, der er 

nær godt nok til dig« 
Han strøg hende læmpeligt over Haaret: »Det kan 

du lade1 mig afgøre, synes jeg.« 
Den mørke Nakke blev energisk rystet: »Nej —- fors 

du kan ikke vide det som jeg. —- Og du kunde da heller 
itke taale tnig straks.« 

»sinnde jeg ifke?« Hatt stng igen over Ha-aret. ej 
— ikke taale kanske.« 

»Og ser dn Halfdam du maa ikke søle dig bunden 
or Livet, fordi du i Gaar Aftes blev lidt —- —— sowie- 

ret«-—— — —- 

Han løftede tned et hendes Hoved mellem begge 
sine Heenden »85vad blev jeg?« 

—- — — ,,eller overrumplet — —- af alt det, som 
ikke er en Smule vcerd.« 

»de blev Eng ?« 

t Hun brast i Graad. Den sorfærdelige Spænding, 
Ebnn havde gaaet i, maatte have Luft Og hun kunde 
zilte uleolde hatt-Z fpøgefuldt lykkelige Tone-. 

i Hatt kmelede for hende og kunde ikke bcere at se 
thende arcede Maatte vide, hvad han havde sagt, som 
stunde gøre ondt 

— 

i Hnu lagde sit taarevaade Ansigt ind itnod hans. i »Hvad var det, du vilde sige mig, elskede — elskede?« 
lspurgte han. 
i ,,)lt hois dn sknlde fottryde det, Halfdan — hvis 
idn for dia selv man indrøtnme, at du burde have gsort 
iet bedre Vala — —- saa er der ingen« — hnn trykkede 
sin Kind sastere ind mod hans —- »hører du, ingen, der 
give-r dig tnete Ret i det end jeg — — ingen, der dog 
bedre kunde sorstaa dig, hvis dn nu ————— 

maatte ask-te det ugjort.« 
»Da ttar der det, som filtst .1naatte gøkes ngjort: at 

dn er til.« 
san reiste sitt og drog bende op tned sig. 

»Du er den, jeg elsker,« sagde han og lagde Armene 
fast om ltendeE Nakke ,,Det har ingen anden vceret. 
Det kan ingen anden blive. Du er fort til mig som Hu- 
strn, det tror jeg. Og bvad som er mit — det slipper 
jeg ikke. For det bører nted til mit eget Liv — til min 
egen Personlighed.« 

Satt ltøiede sine Lieber ned itnod l)endes. 
,,Kød af tnit Kød" —» Sjæl af ntin Sin — —i 

trodss alt det, der kan se anderledes nd — —- jeg elskeri dig. ———— 

i 
R 

Konsnlinden blev balvvejs fortvivlet, da lntn hørte 
det oa laade itke Skjnl paa sine zssølelser 

» Det er det pnreste Vanvid, « saade ltnn til Niecen 
»F passer sammt-n saa lidt som nogen i Verden.« 

; ,,Men ni elsker liinanden — som endnn aldria tol 
Tlltetnieffer« —- —- 

; »Ja, det tender vi! Tet fan lwilken sont helft 
-Mand og Kninde komme til — med en Zmnle aod Villie 
og Lejlighed Tet er itfe noaet at hnaae paa. Nei, um 

’man pagfer sanimen — det afaør Butten i Æatisskuhct,« 
Nieren slog Armene om liendeis Hals-: ,,lldi sen-klin- 

lsed er en stor Gliede-A sang lmn. »Trot« dn ikke det?« 
»Im tror, at J vil aore lnnanden nlnfkeliae Tet 

tror jeg· Tn pag-sei« ikke i de smeore og merke Folder, 
lmn nn engang liar laat sit Lin i. In, med dine kunst- 
neriste Interessen dit levelnstne Sind, dine forfinede 
Vaner — —- Tn sknlde vaere aift med en Bildt-»Entw- 
mand eller Knnstneiz der førte stort oq ——- jntklqukut 
YOU-J Tllien det er oafaa Hund for Hulfdmk ZU ck 

slel ikke den Mone, lmn stnlde "l1aoe.« 
»Halt liar doa valat mig.« 
»Ja s— lmn er lilenen sorelflet i dia. Det nndrer 

mig ikke. Lprindelia er lmn en noget — s— ooldsom 
Natur-. Lg lian lmr fnøret sia saadan ind, at det maatte 
liriste paa et eller andet Punkt. J det bele er kllkasndene 
jo — i Momenter — langt mere pagfionerede lielieiskede 
as deresjs Lidenskalier, end vi kender til. Saa er de ikke 
modtagelige for noaen Elagsz Fornnftl —- Men til andre 
Tider er de igen lanat mer nøgterne — —- aandelige 
—- end vi forstaar. Da i de Illiomenter kan dn prøve at 
spørge hain, om dn svarer til bans e g et Ideal as en 

Priestekone? Til det er dn jo ikke engana kristelig 
nok.« 

,,Jeg bar spnrat binn, og ban bar svaret —- med 
velberaad Hu. Aldrig vilde seg binde liam gennem det, 
du kalder de passionerede Momenterl Der er ikke saa 
megen E n s b e d mellem os, det er sandt. Dersor kan 
der blive Enbed. Den kommer ikke ved, at man lia- 
ner, men ved at man ndfylder l)inanden.« 

— J hele Familie- og Omgangskredsen mødtes Ny- 
lseden med Efterklanae af Konsulindens lIdtalelsei-, der 
syntes at vcere Udtryk for den almindelige Opfattelse —- 

»Vor popnli« kan vi ikke tage feil af,« sagde Priesten 
,,Godt, at den ikke altid falder sammen med »vor Tei«..« 

Hun lo —- men ikke belt frejdigt som ban. Tlii der 
var Utryghed over liende Og den lod sig ikke le bort. 

Hvad den neermes1e, lians Fristen liavde sagt til 

hom, fik innen at vide. Til alle andre bed det blot: 

»Jeg bar i flere Aar ønsket, at Halfdan vilde giste sig.« 
Og spurgte man videre, om ogsaa Svigerinden syn- 

tes hende efter Ønske, svarede bun: »Jeg stoler paa min 
Broders Valg — i dette som i alt andet.« — —- 

— ,,Alette bar taget det nndeligt,« sagde Konsist- 
inden. ,,Og bun vil nok« opføre sig taktfuldt og korrekt — 

saa lcenge det varer. For ingen skal faa mig bildt ind, 
at det dog ikke gaar over Styr.« 

—- Det var med Hiertebankem den danske Dame 
førfte Gang gik op til Alette. 

Første Gang i de Stuer, hvor hendes lcengselsfulde 
Tanker saa ofte var smuttede ind i alle Kroge, hvor hans 
daglkige Liv randt —- — det Liv, hvis mindste, tarvelig- 
steWkeltheder hun kunde have givet sit Hierteblod for 
at være indlemmet i, syntes hun næsten. Førfte Gang 
at staa ved hans Skrivebord, ved Stolen, han plejedse at 
benytte, at gaa gennem Spiseftuen, hvor han sad til 
Bords — — hun blev saa overvceldet deraf, at hun 
følte sig ganske ,,maalbunden«. 

Søfteren var bleg, men gik imod hende med frem- 
rakte Hænder: ,,Til Lykke,« sagde hun og saa alvorligt 
paa hende. 

Den anden forsøgte at smile: »Jeg ved, at De holder 
ikke af mig« 

»Dertil kender jeg Dem endnu meget for lidt,« sag- 
de Alette roligt, idet hnn trak en Stol frem til hende og 
selv satte sig. 

Da skete noaet, son«l vistnok overraskede dem begge 
lidt meget. Svigserinden laa plndselig paa Knee for heu- 
des Stol med Hovedet i bendesxSkød 

,,Jeg er ikke ncer — mer god nok til baml Jeg ved 
det —- jeg føler de .« 

Alette strøg hende let sog ikke ublidt over Haaretx 
»Vi kan alle vokse,« sagde hun. »Med vor Herres erelpl 
Jo mer vi søler vore Mangler, jo mer søger vi den — 

ikke sandt?« 
»,Ja ja.«« — Men det Udbrnd, der ikke blev mødt 

med "Varme, som fvarede til det, gjorde blot Situationen 
mer tvungen end før. —— — —- 

— De var inde i hans Stue —- han var nde. Hun 
trcengte til at røre ved alle Tingena Uden rigtig at turde. 
Bad om at se alle Portrcetter ligefra hans tidligste Aar 
—- og turde slet ikke fordybe sig i dem, som hun ønskede. 
Hun fik et Billed af bam som Barn og et fra senere Aar. 

»Dette kan jeg ikke give Dem,« sagde Alette, da hun 
blev ved at se paa et, hvor Øinene vare betagende i deres 
Søgen bort —- mod et eneste. ,,Det blev taget til mig 
alene. Lige efter — Omslaget. Han sagde, at det Vil- 
led kunde knn jeg forftaa, som var med —- i Kampen.« 

»Var det fvoere Tider?« Hnn spurgte ivriat med 
stinfvg Interesse for en Periode-, som bnn var ndenfor. 

»Det er altid sveert, naar Sandbeden skal seire i et 
Menneske· Den skal købes, ved De nok« 

Hun standsede, som om knm tasnkte, at den anden 
dog ikke vidfte det 

Der blev saa trykkende, at der maatte nøres Ende 
paa det. 

»Der er saa meget, jeg skal høre af Dem, lære af 
Dem»« sagde Svigerinden sagte og tog hendes Haand 
»Man jeg komme op en Gang imellem og spørge Dem?« 

»Ja da —- saa tidt De vil.« Men der var ingen Be- 

gejftring i Tonen — og det kunde der jo heller ikke 
vcere ——— 

Da hun kom hjem, laa der Brev fra Erik. Naar 
Erik endda var gladl Men det kunde man ikke vente. 
Han var rasende. 

»Du kunde ikke gøre mig noget vierte end at skaffe 
mig en af de gejstlige Natravne paa Hallen »soni Svoger,« 
skrev l)an. »Du er hundred Tnsind Gange for meaet 
vcerd til saadan en.« 

Erik forftod det godtl Hnn laade Vrevet bort med 
et Snk. Halfdan maatte ikke se det for nogen Pris! 

»- 

Men aanste morsomt knnde det viere. dm Alette Mode 
likst Dct 

Som en Oase i Ørten havde vlot Konsnlens Unk- 
onstnina vieret Oan tiistssede hende pan Banden og 
saade: ,,(sind veliiane din, Vani. In faar en aod Tlliand 
--— en aod Mand. Bliv liam nn oasaa en aod Kone.« 

En and Knuel Tet lød faa liaetil, saa enkelt. 
Eaentlia saa lidt attrkmvieidiat, vilde lmn føi have 
fnndet. Men doa saa svimlende lanat over hende, inn- 

sjslmn nn. 

La lmn kunde ikke viere sikker paa, at det ikke vilde 
lrlive ham selv klart Nt han ikke vilde komme til at 
indse, at de andre havde Net. Nej ifke de andre i oa 
for sin. Men at »vor popnli« doa her var »vor Tes«. 

Aa, den Angst fra den forste Nat, som tdm iaen 
sra Stnnd til Stund! Lm Søndaaen isten 

»Tejliat maa det rasre for Dem at hin-e ham pras- 
dite nn,« saade de andre. 

Tejliat — ja. Hvem knnde som hnn følae Ordenes 
lietaaende Flnatl Og doa sad hnn i hans Kirke som 
med Livet i Hienderne med Nin-en for- blind der vilde 
komme lLwer Gaan han stod for Alteret, oa hnn saa 
Ratten liøjet tilbaae — oa vidste, med hvilket Blik Di- 
nene var løftede —- da var Angsten steerkest 

Nn fdrstod hnn, hvad det Sting i Hjertet havde 
vieret liae fra den første Gaum Srnerte — ja, virkelig 
s— stinsyi Smeite ever den M aat, som var den ftcerkeste 
i lians Liv! Hnn fvntes bestandia, at den var ved at 
krwve ham — en e o n n delelia. Dei slammende 
Ord fra det gamle Testamentet »Jea er en nidkcer Gud,« 
stak hende sont en Brod. Linn svntes, Halfdan vilde ven- 
de sig om fra Alteret oa forkaste hende 

Dei var, som om Alette fad oa ventede vaa det —— 

bad om det maafke —- nnder hver Kirkegana — —- 

Oa stort trygaere var hnn egentlig ikke, hvor Gaan 
hnn saa ham samtnen med andre. Da var han næsten 
af Viesen imod hende som før.— fiern og til Tider mis- 
lsilliaende Knnde aldrig falde paa at kysse blot ben- 
des Haand naar noan saa det. Ja, det var jo saa for- 
staaende, natnrliavis! Men han saa nceppe henimod 
l)c·nde. Jsasr ikke naar Alette var til Siede. 

Heller ikke var hnn naer saa indlemmet i han-Z Livs 
Hasndelseu som Søsteren Det var rimeligt, at han sandt, 
det blev for onistændeliat at regne op for hende alle dem, 
han sknlde døbe, vie eller begrave. Og at han ikke knnde 
komme rnndt oa heute hende, hver Gang han sknlde til 
en sva — som hnn havde bedt ein. 

Men derved havde Sesteren bestandig langt mer 
Samviden med ham. Og Følelsen af at staa udenfor 
Var saa pinligt over hende. 

Der var et endnu, som foruroligede hende. Ncesten 
mest af alt: hnn mærkede ikke mindste Forsøg fra hans 
Side paa at forandre — omvende hende. 

Hvis han virkelig tænkte sig Hende som sin Livsleds 
fagerinde, som Præstehustruen for ham, vilde han da ikke, 
rent uvilkaarlig og fnarest muligt, søge at paavirke hende 
til at blive et med ham i Livsfyn2 — Og naar han und- 
lod det — var det da ikke, fordi der var en ubevidst Tvivl 
has ham selv om Forholdets VarighedZ 

Dog var der Stunder, hvor al Angst og Utryghed 
svandt bort som syge Drømme for den klare Dag — de 
Stunder, hvor Jldbølgen tog hende. Hvor hans Arme- 
lagt om hende, sluttede hende ind i den enefte Verdem 
som var til for hende — videre, større, uendeligere, so 
ncermere, jo teettere han drog hende ind inod sit Hierte 
Da levede hnn — da aandede hun Men ud maatte 
lmn igen, nd, hvor den klamme Angst sad og lurede paa 
hende 

-— »Halfdan,« sagde lmn en Formiddaa, »der et 

en Ting, du fkal sige mia hnrtiast milligt Hvordan vil 
dn have mig? Jeg kan dog langtfra endnu vcere helt 
ester din Smaa.« 

Hnn foldede Hemderne ind med hans Hierte 
,,Kvinden, som du fynes hnn bør veere, vil Jeg blive 

— Sia san, hvordan du vil have mig?« 
Han tog hende under Hagen. 
,,Mener dn, det gaar saadan til?« ,,Han talede —- 

saa ske te det« 
,,Prøv det! Skal jeg rede mit Haar alat ned? Jeg 

fer grusom ud med det. Skal jeg klippe mine Negle 
ganske knrteP Skal jeg gaa anderledes klædt?« 

Han gav sig til at stryge hendes Haar: »Lad mig fe,« 
sagde han. 

Hun aemte sit Ansigt: »Nej, nejl Du slaar op med 
mig i samme Nu.« 

,,Var det kanske det, du vilde opnaa?« 
»Jeg vil opnaa at blive den fnldkomnefte Huftru, 

dn kan finde « 

Han rystede paa Hovedet: »Mener dn, det naas paa 
den Mande? Et Menn skes zyiirvaiidlingl Den inderi 
ste, den friesie ging som findes! Udefra — og paa Kom- 
mando!« — — 

»Im troede i alt Fald at ens Kristendom skulde 
soores helt nd i Fingerspidserne. Det bar du selv sagt 
en Gang.« 

»Ja visi, ja visi! Men den skal da ikke begvnde 
derude! — Alle de ydre Eing, du naevner —- om de stry- 
ges bort soin vissent Løv äf det nye Liv, eller de brnne 
Blade bliver haengende — som paa Knabean i dine 
Skove — bag alle de friske Skud — det er saa ubeskrive- 
lig ligegyldigt!« 

»Men hvis de ydre Ting er en lLIindrincJ for det 
nye Liv — det kan de saa let være —- da maa man doy 
beaynde med at stryge dem af?« 

»Ja, naturligvis Alt, hvad som er Hindring for 
Livets Kiennembrnd i et Menneske —- som blot hcemmer 
Vasksten — — om det var ens egen Haand, den skal 
jo »lmaae-:; af.« Om det var »Ag«er eller K«øbmandskab' 
-— om det var« —- —— —- 

Konsnlinden traadte ind. Og han reiste sig for at 
ana. 

J Entreen kvssede han pludselia hendes Haar. 
»Im bedei for Lokkerne « sagde han. ,,Lad dem viere som 
de ei —— 

(Fortscettes.) 


