
ostandsbybörnene 
As Z.s.1nIe-s-n 

Ist-Trle ROUAN l FIRE DELB. 

(Fottsat.) 
Grev stkabl kom Sttaks efter ud at· sit Kabinet og 

smieldede Gangdøten i Laas eftek sundby· ldet han 

vendte sig om for at gaa tilbage, stod Anton ljge for 

ham med harmblussende Anstr. Han havde uvjl— 

kaarlig taget Hat og Stok med. Hatten havde han 

beholdt paa sit Hoved, og stokken havde han opløktet 
i Haanden. »De vil jkke krydse Kam-de eller vekble 

Kugler med en borgelig, Hr. Greve!« —- sagde han 

med dætnpet Heftighed —- »De maa da undsky1di3, 
jeg vælgek et borgerljgt Vaabens — Der staar Deres 

spadsere—stok, og her set De min —- det er kun en 

simpel dansk ersselkæp. Her gælder ingen andre 

Regler end Færdigheden!" Dermed drev han erven 

et gennemtkængende Rap over sknlderem saa den 

sejge Ksep snoede sig helt om hans Ryg. 
Greven sprang bleg tilbage som med et vjldt Dyn- 

Blik og med sammenklemte Lieben Han greb rasende 

efter den svære Metallampe paa Bot-der for at knuse 

sin forvovne Tugter, men blev i samme Øjeblik sau- 

ledes omtumlet og gennetnpryglet of sin Lorbjtredc 

Modstandek, at han, ftaadende af Harme, Smerte og 

akmægtjg Tkods, kastede sig ned paa Gulvtæppet og 
blev ljggende nden at tøte Zig. 

»se eaaP —- sagde Anton og kom kørst til Be- 

sindelse, d- hsn stod pas Ganzen og havde lukket Dis- 
ten til Gtevens Vætelset. — »Jeg tog dog ikke »Rap— 
dig-Ktep" med mfg forgcevessp 
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lüfte-r at den unge, duelige Virtuos (saa vel paa 
stol( som paa Pløjtch saaledes havde givet sin Vredc 

nadsten mer end tilstrækkelig Luft over den Lumpenhed 
og Lavhed, lian liavde været Vidne til. og endt Kappe- 

·ryggedansen med Grev strahl, følte lian sig tillige be- 

friet kra den Harme, lian lcort tilforn havde næret mod 

tin kirre, lidt vel ensidige sunclby, der lcun havde 

sans for den Musik, der var Ord til, og hvis Menjng 
han Runde lasse sig til i Bogen Anton mente med 

Føje at kunne give sig selv Ret i sin Begejstring for 

Musiklcen sorn en kri, selvstaendig Kunst. Han tilgav 
no gerne den brave Sundby hans Mangel paa Øre for 

den kuldendte lnstrumentalrnusik og den rent musi- 

kalslte Enbed i Harmoniernes uendelige Mangfoldig- 
lied. sundbys Dør gilt han nu dog forl)i. Han trængte 
til frislc Luft. l sin. oprørte stemning havde lian nas- 

Iten glemt alle harmonislce lnstrnrnenter for den svaj— 
ende Lyd af Lises Gudrnoders Kæp, der atter liavde 

erindret liarn orn Eventyrene fra Hønsegaarclen Ogsaa 
denne Gang bavde det foreleommet harn. sorn Kæppen 
blev levende i hans Haand og krivillig dansede paa den 

Ryg og de Lemmer, den tugtede At Greven var bleven 

revset i den Grad, at han endog for et Øjeblilc havile 

tal)t Bevi(lstheden, havde Anton dog iklce bemærlcet. 

Blodet var stegckt det lidenslcabelige Unge Menneske saa 

stærlct til Hoved og Øjne, at ban svimlede, da lian gilc 
bort og slog Deren i efter sig. Han havcle ingen set 

paa Ganzen. Han gilt nu helt ned ad Hotellets Hoved— 

trappe og svingede sin lille. vevre »Rap-dig-Kæp" med 

en vis triumferende sqlvtilkredsliech da det pludselig 
kaldt liam ind, orn den Tilstand, livori han havde for- 

ladt den tugtede Greve, dog ilcke kunde være bete-kniee- 

lig. Han saa nu Grevens Kammertjener i Portnerstuen 

i en ivrig samtale med Portnerem Huslcarlen og tre ak 

Hotellets Tjenere, som alle lo« ak kuld Hals over den 

lystige Maskerade, to af dem liavde veret Vidner til. 

De liavde kendt den korlclædte Kammerpige Annette, 
som i sin Frues Fraværelse legede Grevinde og med Hin 

Herren Tilladelse gjorde Des-g bog de unge Grevers 

Uovmester og den valcre, unge Virtuos. Hvacl For- 

nøjelse Greven kunde finde i at bilde Follt ind, lian 

var en bedragen Ægtemand, kunde ingen ak dem kaa 

i sit Hoved Nu blev de pludselig afbrndt i deres Lat- 
ter og sindrige Gætninger om Grevens Bevæggrunde til 

denne spøg ved at se den unge Virtous, Ar. Knud- 

sen rrelclce Hovedet ind ad Glasdøren til dem- 

,.Josepl1!" —- sagcle Anton -— ,,slcynd Dem op til 

Dei-es Herrel Han befindet sig ilclce vel. Det er bedst, 
der stralcs lcomrner Bnd efter en Lægel" 

Joseph sprang nu hastig op ad Trappen til sin 

Herre, og Huskarlen lob øjeblikicelig eiter Lassen. An- 

ton gilt letter-e om Hiertet nd at Porten os lod den 

kriske Aktenlukt ask-le hans blussende Kinder- 

Kammertjeneren fandt med stor Forskræklcelse sin 

Herre liggende paa Gulvet, dog uden langer at savne 

ein Bevidstned. Ved siden at« harn laa den svtere Metal- 

lsmpe. Paa Josepr spørgsrnaal orn, livad der var 

hcndet Hans Hejvelbaakenhed — om lian var bleven 

overkaldet —- om der bsvde vier-et Tyve eller Rovere — 

svarede Greven kun: »lioid Mund, Æsell —- lijtelp mis 
op pas sokaenl —- slcak mig en Lægel tnen i al stil- 
hedl — lntet Mennealce rnaa viele-, jeg fejler nogetl" 

Joseph løktede ein Herre op paa sofaen —- men kor« 

sürede. det var umuligt at holde Grevens Upasseligs 
lied slcjulr. Den unge. hemmte Musikant paa Nr. 10 

bavde rnterltet. at Greven var syß —- han havde været 

Iaa omnyggelig at sende Bad eiter en Liege —- og 
Doktoren vilde vist viere iter pas Øjebiiklcet 

»Ja sanl det satans Mennesltesp — udbkjd Greven 

og Immede eig. —- ,,Det er dis, jeg mener, Ægelsp 
raubte ban, da Tjeneren stirtede kokbavset paa nam. —- 

»I-lvor lcnge skulde jeg« kalde og ringe pas digP — 

Var det unge, deltagende Menneslce" -—s (,,Gud evig 
fotdømme liami" —- mumlede han mellern Tender 

ne—-) »v-! den kortrwffelige Virtuos ihre kommen knis 
til kljælp" —- (»l1ai gid lian brændte i Helvedel" —- 

mumledeliaw -—— »Hast bavde da fundet mig død her 
dln Æsell —- Hjaclp mig Kltderne af! Jeg maa : 

senkt» 

—- W up J 

,,Men lide kan det da være for en sygdom, naadige 
Herre?" — spnrgte Tjeneren under Aklclædningen —- 

»har Ar. Greven Kvalme? eller HovedpineP eller Vierk 
i Lemmerne ?" 

»Ja, Æsell der traf du det! Vstrlc i Lemmerne har 

jeg; men siger du det til et Menneslce — sparlcer jeg 
dig ned ad "l’rapperne, saa snart jeg kan røre mig« —- 

,,Det er korkikrdeligt, Hr. Greve! — det maa da 

vel være Gigten eller en hidsig Feber — for Kolera 
skulde det da vel aldrig væreP har Greven ondt i Ma- 
ven? eller i RyggenP —- 

..Ja vist, Asensbæstk i Ryggen har jeg clet —- og i 
Arme og Ben med. —- Alcl rør mig ingen stedsl — 

hjælp mig til Sengsl — hvor lijuv han af? det for- 
bandede Menneslcel" 

»Hvem, naadige lierre?" 

»Hold Mund, JEselk hvad kommer det dig vedP —- 

Dolctoren mener jeg — hvor bliver han af? siger jeg"—— 
»Hast kommer —- han kommer stralcs. Der løher no- 

gen op ad Bagtrappen —- det maa vist viere ham." 
Greven var imidlertid kommen i seng. stralcs efter 

traadte ganslce rjgtig Hotellets Læge ind og nærmede 

sig Grevens seng med mange Komplimenter. ,,Det gør 
mig ondt, His. Grevel det gør mig særdeles ondt! — 

et pluclseligt »l’ilfælde — et aldeles pludseligt An- 
fald" —- 

,.Ja visti forhanclet pludseligt· Ar. Doktor !" 

,,Tør jeg udbede mig Hr. Urevens serecle Puls! — 

Uro i Blodet ——- lidt febrilsk —- dog ingenlunde liv5- 

farligtl — behag at rtklcke Dei-es erede Tunge udl" 

»For .! det var ilclce Tungen, Doktorl —- paa 
Ryggen — paa slculdrene — paa Arme og Laar var 

det, jeg kilc — jeg file det pludselige Tilkælde eller 

Ankald, om De vil" — 

»Betænkeligtl betænkeligt nokl men det har aldeles 

ingen Fare, Hr. Greve! det er et ganslce sædvanligt 
T ilfælde Jeg kender det, ilcke sandt? det stikker og 
priklcer — det værlcer og svier —- det er en Følelse 
akkurat som« —- 

»Ja vist!" —- (»det s. Menneslce!") — »ja 
vist, Doktorl det verlier og svier —- det er en Følelse 
som — som —- ja, som jeg havde været genau-n- 
pryglet —- kor at jeg slcal bruge en plat, men trækkende 

Lignelse, og saadan maa det sagtens ogsaa se ud. Un- 

dersøg det, Doktor-! og giv mig noget, der kan lindrel 
— men jeg vil ingen snalc have deroml korstnar De? 
— En Mand gssm jeg er aldrig syg —- aldrig syg pas 
Ryggen —- korstaar De? aldrig syg paa nogen Maade, 
der kan lignos ved en infam Gennernpryglen. Nu! hvad 

siger De?" 

Netopl aldeles som De hehager at Zige, Hr. GreveH 
røde og hlaa strimer ligesotn of et spanslcrør eller en; 
sejg stok" —- ; 

»En stolcP —- en Stolcl —- er De gal, Doktor, tror 

De virlcelig. der kunde være Tale om, at noget Mennes 
ske skulde formaste sig til at byde mig stolclcepryglP — 

En Hudsygdom er det —- iklce sandt? det er Hoden, 
der er singt-eben —- Er det Striber eller Pletter — lige 
megetl Hudsygdom er det — røde Hunde maaslce" —- 

»Rigtig, Hin Grevel aldeles rigtigl det er røde 
Hunde l« —- udbrgd Doktoren med en selvtilkreds Mine. 
— ,,Det var stralcs rnjn Mening. De grasserer netop 
her i Byen. Det er en uhehagelig Hudsygdom —- en 

højst ubehagelig Fornemmelse — og et næsten nan- 

sttendigt Navn har den. — Jeg fortænker ildce Hr. 
Greven i. at De nødig vil have det omtalt. Lig nu 

lenn ganslce rolig og dæk Dem till Jeg skal skrive en 

Recept· De slcal have en kølende Milcstur" —- 

,,03 smørelse, Hr. Doctorl rigtlg smørelse til nd- 
vortes Brust« — sagde Joseph —- »saavidt jeg Lan se 

pas Herrens Ryg, har den vist ullerbedst ei smorelse l« 

,,I-lold Mund, Dosmerl" — ruhte Greven for- 
bitret —- ,,har jeg ilcke fasset noli sk din sludder, me- 

ner jeg! — Av! De tager for hurtig Doktors — dog 
joi lidt salve kunde vel ilcke viere ei Vejenl — deri 
lutn den Æsel have Retl" 

»Ja, Ar. Doctorl smørelse me- der til den Rygl 
——— Andet hjælper, skam, ikkel" —- forsikrede Joseph 
helt kry — »Herr-en ser akkurat nd alle Vegne som 

mine Arme og Ben saa ad, den Gang jeg havde kaaet 

Prygl af Ridepislcen." 
,,Prygl? Æsell snakker du om Prygl, naar Talen 

er orn mig? —- kun du og dine Lige kan faa PrygL 
som sagt det er røde Hunde, Doktorl men salve vil 

Jeg have, enten F ......... det er røde Hunde eller ilclce —- 

salve vil jeg havel korstaar De?" 
»De Skal faa salvel" — svarede Doktoren og niks 

leede studsende, medens han skrev. —- »se, der er Re- 

cepten! slcynd dig og sksk det hentetl" —- sagde han 
til Tjeneren. 

Joseph knejsede triumkerende. »Jeg havde dog 
Rett» —- mumlede han og lob nd med Recepten —- 

»sm-relse met der tlll" 

Neste Dag kundo ingen. kaa Grev strahl i Tale, 
uden Las-gen og Kammettjeneren. Han maatte holde 

sengt-m men havde vigtige Fortetninger, bed det. Ortsv- 
inden modtog som sædvanlig Besøg og syntes jntet at 

vde am, hvad der var fort-gegen 
Om Aftcnen var der et lille musikslsk selskab hos 

hende. Anton deltog i Musikken. De unge erver 
kedede sig og gik bon. sanbe blev siddendc stille 
i en sokakk()g. Hnn tænltte paa det slvorlige Optrin 
med Grev strahl korrige Akten. Antons haandgrib(k— 
ligc Eftetspil der-til var bleven ham kokdulgt. Han 
havde dog him. at Gteven var upasselig, men antog 
det for Følgcr ak Ætgkelsen over den mislykkode steur- 

kcstteg. Han tænkte pas Grevens truende Ytting om 

de fike Mute, ban kunde vente sig bensat imellem, 
hvis han optkaadte itnod bam gennem Presscnz men det 

forukoligede ham ikke. 
Den akarpe Pen, sundby selv bavde hentydet til, 

som sit eneste Waben, hvis Grevindens Ære blev angre- 
ben, bat-de ban nogle Gange btugt til sit Folks vg sit 
Fædrelands Form-at i fremmede made-. Den-ed havde 
hnn jkke skaanet nogle bøjtstaaende, men halvskjulte 
Partihøvdinger. i hvem ban sha Hovedbevægetne til 

«visse ststsomstyktende Planet-. Ackns Forfattemsvn 

var bekendt. Han havde dog ikke nævnt de Personer, 
hvis slethed og aandelige Uvæsen han bestred. Han 
havde endnu ilclce ladet trvlclce nugen Linie. der i noget 
Land kunde paadrage ham lovlig Tiltale eller Ferkel- 
gelse; men han havde nu mægtige Fjender og større 
Grund til Forsigtighed, end han drømte om. Han 

arhejdede paa et slcrift om statsideens Forhold til 

Follcenaturerne, hvori han vel hævdede statsvæsenets 

Berettigelse og Nødvendigher, men paastod, at Folke— 

personlighedernes Bevarelse og redelige Beskyttelse af 

Statsmagten var den nødvendige Betingelse for state- 
baandets Ulcrænkelighed Lige saa ivrigt som han be-l 
stresl ethvert troløst og unødvendigt Brukl paa de ved 
Tralctater grundede stat.s-Samfundsbaand ug kle lovligt 
lusgmaencle statsknrmer, med lige Saa megen Yarme for- 
svarecle han Follceaandernes Berettigelse til at hæve de- 
res l«’rihed. sprog og ejendommelige Personlighed Han 
liavilc ilclce alene, med lcasrlig Begjestring for sit Fædre-« 
land, helyst Danslchedens Ret og naturlige Graenser, meni 
»gem- lcastet et djikrvt, uhildet Blik paa (J;rækenlan(ls; 
ng Polem. paa Ungarns og Norditaliens Forhnlcl og 
"liil:s«tande. Til dette Skridt havde han valgt det franslce 

sprngx Som det alinincleligst bekensltez men han kunde 
fcirst tænke paa dets 0fsentliggørelse, naar han kom 
til et Land, hvor Fressen var uafhængig. 

Dette Arhejde havde han kastet sig inkl i med 

Kn-rlighed og med en Iver, hvormed hans Aand og 
Tænlcning vilde bekæmpe enhver urolig Bevægelse i 
hans sind. Det syntes ogsaa i den Grad at have udfyldt 
ham. at han selv iklce kunde løsrive sig detfra i Sel- 
skabslivet, men okte opsøgte sig en enlig Plads i sel- 
slcahssalene for uforstyrret at hengive sig til sine Tan- 
lcer. saaledes var det ogsaa gaaet ham denne Dag; men 

her var dog hans politislce slcrift iklce i Stand til at 
holde ham fast. Hver Gang han saa Grevinde camil- 
las skønne Skilcicelse eller i Frastand hørte heride le 

og tale. vidende hans Blilc og Ilden i hans dybt liggende 
Øjne orn. at der dog var eet Menneslce til stede, som 

havde større Magt over ham, end hans Tanlcer. 
Medens selslcabets Opmærksomhed var henvendt 

paa Musiklcen, nævmede Grevinde camilla sig det yder- 
ste Hjørne ak salen, hvor Sundby havde taget Plads. 
Han rejste Zig- 

»Bliv siddende, leere sundby!" —- sagde hun med 
munter Mine, i selsltahstonen, men med noget usiklcer 
stemme. — »Hei« hører man Musiklcen allerbedstz men 

saa burde man rigtignok tie stille. Dog, det er en fir- 

hændig sonate, der spillesz den bryder De Dem jo ilcke 
om, og jeg er just overordenlig conversabel." Hun 
satte Zig. og han tog Plads ved hendes side· »Na-er 
man bliver kecl af Verden" — vedblev hun — ,,og 
opsøger dens yderste Aflcrog — saa ved man dog Gud 
slce Lov endnu, hvem man lcan treffe der« —- 

,,Næst vor Herre — mener De vel? — Men er jeg 
den Eremit, De er saa venlig at tienlte paa, saa varer 

det vel længe, inden jeg bliver saa lylckelig i Verden 
»som nu i denne sa1?" 

»De er jo galant, min Eremitl" 
»Det tænlcte jeg dog ilcke paa, Grevindel det maa 

vel være en fælles slcæbne, at synes saa, for hvem der 
Saa taler med Dem-!i 

»Der-son- der var et sted i Verden, hvor man kunde 

undle baade den og sig selv, kunde jeg nu ogsaa finde 
Mening i Eremitlivet" — vedblev Grevinden med et 

vemodigt smil. 
,,Men dog ikke kaa Lyst til at prøve det?" 
»O! jol — jeg staat netop i Begreb med et lille 

Forsøg i den Srnag. Hvad siger De om Opholdet ved 
et Bad paa denne AarstidP sei det Eremitliv har jeg 
pludselig kaaet Lyst til. Jeg rejser til Tøplitz alene 
med min Tante og en Kammerpige — iklce hende, De 
hat set her« — tilføjede hun ligegyldig — ,,hende har 

ijeg hakt den Ubehagelighed at maatte slcille mig ved i 
Dag." 

»Ja saal hun gjorde smaa, npassende Visitter i De- 
res kornblaa Kjole, ved jeg" — 

,,Og hendes Nøgler passede alt for godt til mine 
sitt-Lied Jeg bar savnet nogle Papirer, som jeg nødig 
vilde hakt i kremtnede Hænder." 

»Skulde det ilclce viere disse?" —- sagde stinde og 
tog en lille korseglet Paklce Papirer op ak Lommen. 
,,Jeg her kendt Deres Haandsktift, men iklce liest nogen 
Linie. Det er mit segl, jeg hat sat for· Jeg har mod- 
taget disse Blade til Trøst og behagelig Underholdning, 
hvis jeg mulig slculde betøves alt andet selslcabz og 
det er Ar. Greven, der har været saa forelcomrnende.« 

»Ab! en spøg ak min Hin Gemal — ligesom den 
lille Forlclaedning i Gaarl" —- sagde Grevinden og 
skiftede Farve —- ,,Det var uheldigt, at jeg ilcke var 

«hjemme- og kunde moret»mig derover med Tjenerska- 
betl — Det er besynderligt — vedblev hun —- ,,hvorle— 
des ganslce kloge Menneslcer kan springe de alletsimp— 
leste og smulclceste Midler forbi, men gribe de mest 
indviltlede og mindst hæderlige — Oprigtighed har in- 
gen stort ak, og ingen tiltror derfor andre den Dyd. 
Min Kr. Gemal ser gerne, jeg rejser til et Bad for 
min sundhed, ser i denne Aarstid5 han hat- ingen 
Lyst til at følge med og trot, Jeg maa have nhyre 
stærlce Bevæggrunde, naar jeg skal undvtere hans sel- 
skab. Heller end ligeftem at spørge mig om mine Tan- 
ker, hat han villet tage dem ud ak min selcretæn De 
ubetydelige Trinken jeg der havde gemt, har lige saa 

lidt kortryllet ham, som de vilde viere Dem behagelige." 
Hun havde imidlettid aabnet Paklcen og kastet et 
Blilc i Papirerne. —- »Behold dem stedse" —- tilkøjede 
hun og ralcte sundby de Skrevne Blade tilbage —- »de 
er vel lkke skrevne kor at ses af andre, mindst ak Dem , 
men se mig nu leun som jeg varl og sktenk miß saa 

meget Venskab, som der da bliver tilbagel" 
« 

Hun havde rejst sig og takte ham Haanden. Hun 
ldd Hin Hat-nd hvile længer end siedvanlig i hans og 
betragtede ham med et Bill-, com han ilclce kunde for- 
chare Zig. Der var lige m megen stolthed som Om- 
hed deri. »Det er bevægede Tider" — sagde hun. —- 

»saavel Religioner som Troner staat paa Vulkangkuns 
de. Mange forældede Baand vil maaslce kunne opløses 
—- mine maaslce ogsaaz men det er sidste Gang vi ses 

l den Akkrog ak Verden, jeg vll kalde min. — Det 

var en meget smuk Sonate !" —- sagde huu nu bøjt l 

ligegyldig Konversationstone — ,,jkke sandt, Hr. von 

Sundhyk den kunde næsten fortjene at viere lcdsaget 
If rørende Ord." Hun 10 ret yndigt, med en skalkagtig 
drillende Mine —- slap hans Haand med et næstetl 

umærkeligt Tryk og gik hen til det øvrige selskah, 
hvor hun straks var i den ljvligste Underholdning med. 
sine andre Gesten 

Da Sundby kort ekle-r hjlsede hende til Äfske«’:, 
sagde hun i en let, høflig Tone: »Jeg haaber dog n: 

se Dem med mine Brødre, jnden De rejser! —- Do: 
er sandt!" —- tjlføjede hun med lavere stemme —- 

»jeg glemte at sige Dem. der man være et Hav ellir 
et Par Rjerge mellem os, Enden De læser mine sidste 

stjlprøvet l« 

En Morgen tidlig, faa Dage derefter, da sundhy 
palckedc Sin Koffert og mecl Anton og de unge Greis-r 

Iløg ventede paa Rejsevogne::. savnede han det Haan Z- 

skrift, han i de Sidste Dage med Stor Omhu havde m- 

i)ejdet paa. Han pakkede hele Hin Koffert om, mwi 
det fandtes ikke. Den føNe utyclelige Koncept laa i- l 

fuiiismsndig i Kofferten: mer- sien Del rleraf, der otii 

Aftenen havde iigget rein-kreise« pas hans Bord, ver 

ingensteds at finde. Han fandt det højst besynderlisz 
lngen af Hotellets Tjenere kund-c give ham Oplysnirzg 
derom, og han maatte rejse med den Trøst, at huti 

dog hat-de Koncepten. 
Da Grev strahl samst- X!orgen, første Gang es- 

ter sin ,,l’passelighed". tænlcte paa at staa op, rakte 

Kammertjeneren ham fire Afslcedslcort, som Aftenen 
forud var afleverede. 

»Ah! fra mine Herrer Svogre og deres Eos-me- 
ster!" — sagde Greven — »og —- hvad s ....... i ser fru 
den uforslcarnmede stolcsVirtuos!" 

,,Stryger Hr. Knudsen ogsaa med stolc?" —- spurgs 
te Joseph med en enfoldig Mine. — ,,Jeg troede, han 

strøg med Bue som andre spillekanter" —- 

,,stolc-Virtuos kalder jeg hern. Æseli ligesom je- 
kalder dig et stokdumt Fie." 

,,0m Forladelse. naadige Herre! jeg forstod kuu 
iklce Hr. Greisen. Mon den stoksVirtuos nu ikke 
rejser saa hastig for jlclce ogsaa at faa røde Hunde —- 

eller røde Grise, som det nok ogsaa kaldeeP" 

»Hør, Joseph !" —- sagde Greven med et stikkevds 
Blik — »har den dumme Doktor sledret, og ved du mer, 
end du sltal vide" — 

»saa er jeg tavs som Graveu, naadige Herrel" —- 

sagde Joseph og bulclcede dybt —- »og Taivshed er Guld 
værdl" Plan gjorde sin Haand til Baad, og hau- 
Herre kastede en Dukat deri. sorn Stralcs forwandt ! 

Josephs Lomme. 

,,Naar slcal de Herrer rejseP "spu1·gte Greven. 

,,De rejste for en Time siden." 

»Hm! men Pessene saa du vel ekter hos Kucku- 
lenP lød de pas Triest, Venedig og Rom?" 

»Ja, netop saaledes stod der." 

»Godtl — Nu loher du straks til Politiprckelcteu 
med denne Pakke Papirer ozz dette Brevl —- NM du 

gaar ud ak Forten, siger du til Portneren, at jeg er udel 
og inden en halv Time fører du den lurvede Italien-, 
her var i Gast-, herop til mig ad Bastrappeul der hat 
du hans Adresse l« 

Joseph bulclcede og vilde gea. ,,Det er sandt, llr. 
Grevei" — sagde han og standsede —- ,,her er et Bref 
fra Fru«Grevinden, sorn den nye Kammerpige har bragt. 
l Morgen tidlig slcal hun rejse med Fru Grevinden til 

Tøplitz." 
,,Godt1" —- svarede Greven og kastede Brevet hell 

paa Bordet. — »Nam- du gaar korbi Døren, ltegget 
du mit Visitlcort af og siger" — 

.,Hvad skal jeg eige, naadige Herre?" 

»lngenting! — men i Morgen tidlig ladet du Ad- 
nette vide, at hun kan kommei" 

Joseph bulcltede med et fissigt smil og Skyndte gis 
hort- 

Fort-ones 
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