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FORORD 

Som en forferdelig orkan brøt krigen inn over China, 
rev opp og ødela landet. Det finnes kanskje ikke noen 
nasjon i verden som led slik under den siste storkrigen 
som nettopp dette kjemperiket i øst. Tenk - 8 års 
krig - på kinesisk jord. 

Under krigen hadde vi misjonærer rik anledning 
til å lære de kinesiske soldater å kjenne. De fleste av 
dem var h<mdegutter og kulier, men det fantes også 
unge skolegutter iblant. Idealister, som var villige til 
å ofre alt for sitt folk og fedreland. 

En av de vanskeligste oppgaver under krigen hadde 
geriljasoldatene. På okkupert område skulle de an
gripe fienden, svekke hans stillinger bak fronten, drive 
spionvirksomhet og naturligvis sabotere på alle vis. Vi 
fikk høre atskillig om slike troppers heltebedrifter. 

Denne boka som beretter om det kinesiske folks 
lidelser under den japanske jernhæJ.en, forteller også om 
et gammelt kulturfolks sjel som .fienden aldri maktet å 
kue ved terror og vold. Selv i de landområder som 
fienden hadde besatt, tok altså kineserne kampen opp 
med det japanske krigsmaskineri. Endelig er det bokas 
hensikt å vise litt av den velsignelsesrike gjerning som 
misjonen utførte der ute under siorkrigen. 

Sven Wisløff Nilssen. 



PERSONLISTE 

Kinesiske navn el' uvante og vanskelige for norske lesere. 
Derfor setter jeg opp en liste over de viktigste personene i boka 
- slik at leseren kan slå tilbake og finne fatt i de navn han 
måtte ønske: 

Wang Hsi-lo, bonde. l 
Mor Wang, kona hans. 
Bestemor Wang, bondens mor. Familien Wang. 
Wang Yu-tang, eldste sønn. 
Wang Yu-ling, yngste sønn. 
Wang Yu-chow, dattera. 

Liu Teh-seng, lege, fetter til bonden Wang. 

Li Djung-shan. } 
Ch~n loh.-ngan. Skolegutter, 
Hsmo, Fuh. Wang Yu-lings våpenbrødre. 
Hu Gten. 
Tung Mei-yuin. 

Lærer Wu Peh-shan. } 
Lærer Wen. Lærere ved det japanske 
Japaneren Yada. 

grmnasium. 

Tang Tao-.feng, kinesi~Sk geriljageneral, kalt «Leoparden». 

Chen Mei-seng, sersjant. 

An Nien-seng, «Leoparden»•s tjener l 
Ho Hao-sheo, løytnant. 

Liang Teh-i, løytnant. 
Tung Han-.fang, menig soldat. 
Peng Dao-go, menig soldat. 

Yamamoto, japansk fange. 

Oberst Tung Hao-yen, ~orræder. 

Titagawa, kaptein } 
Irano, matros. 
Natano san, soldat. Japanere. 
Tanaka, major. 
Antachi sau, sekretær. 

Hwang, evangelist ved sykehuset. 

«Leoparden»s menn. 



japanerne kommer. 
• c ' ' 

Y u-ling Siltt på åsrygg~n rett over h~imen til Wang
fa~ilien. Nede på tunet kunne h:m se g~mle' bestemor 
hu~pe av sted på ·de' såre, bu~dne føttene' sine med 
griset~auet' i hånden.' Hu~ kalte grisene sammen. Vakt
h~nden sto v~d sida av hen~~ og ventet ~å å få en 
godbit, han også. På andre sida av åsryggen omtrent 
en kilometers veg fra gården, sly~get den sm~le la'nde
vegen seg mellom alle de lysegrønne risniatkene; opp
over småskrenter og nedover bakker. Og langs denne 
stien vandret en uendelighet av mennesler. Et mylder 
uten· like. Menn, koner og barn. Rop og skrik og 
støy fra disse tusener av mennesker nådile 'heit opp til 
Yu-ling, der han satt i graset De f!e~te bar hyrder på 
skuldrene.· 1 to kurver som hang ned på hver side av 
bære treet; hadde de stappet sengklær, gryter, ja;;. noen 
hiidde endog· ungene sine i kurvene, så hn. · Dette var 
flyktningestrømmen, menneskemassene på f!ukf bort fra 
fienden; som nå ·nærmet ,geg med ,stormskritt: 

Men Y u-ling tenkte ikke så mye på det han så. Han 
ergret seg grønn, gjorde han. For en ukes !id siden var 
skolen flyttet vestover til et' eller annet tfygtcsfed l&ngt 
inne i landet hvor japanske bomber ikke kuni!e nå. 
Der skulle alle ·kameratene hans forts.ette 'å lese. · Og 



her satt han, Wang Yu-ling. Hvorfor? Jo, fordi far 
var umulig og ikke ville gi gutten lov til å reise. 

- Aldri i verden, •hadde far sagt. - Tenk om alle 
mennesker skulle reise herfra! Hvor ville vi da st11? 
Dette er vår fedrenegård. Her har min far og min 
fars far bodd før meg. Og denne g1\rden skal jeg gi 
over til sønnene mine etter meg. Dersom vi flykter, 
så brenner de husene og ødelegger jorda, og hvem vet 
= kanskje selger de hele stasen til en eller annen villig 
kjøper. Og s1\ st1\r vi der. Nei, jeg og mine, vi blir. 
Det har vært krig før her i China, skal jeg si deg. 
Generaler har sl1\ss med •hverandre s11 fillene har føket, 
men aldri har det hendt at Wang-folket har flyktet fra 
gården .sin, og det skjer ikke nå heller. Basta. 

-·Men jeg flykter jo bare for å følge skolen, hadde 
Yu-ling forsøkt seg. - iDersom jeg blir, betyr det jo 
at jeg må oppgi hele skolegangen. Og det at jeg reiser 
er vel ikke det samme som at Wangene forlater jorda 
si. Dere blirher, og jeg kommer tilbake. 

- Skulle ·jeg la sønnen min reise alene ut i det 
ukjente?c Det skjer ikke, gutten min. Aldri i verden! 

Slik' gikk det til at framtidsdrømmene til Y u-ling 
gikk i vasken. Han hadde tenkt seg 11 få god skole
utdannelse, og en gang i framtida bli lege eller dip
lomat i fremmed land, eller lærer eller kanskje pro
Fessor. Hva ·soin helst, •bare det var noe stort og gjevt, 
slik at familien kunne oppnå berømmelse og makt og 
innflytelse. Men nil var hele drømmen s11\tt i knas. 
Alle· skoler {fyktet ·inn over landet til tryggere steder. 
Og hveni visste hvor lenge det ville vare før de kom 
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tilbake? Kanskje engang når han var blitt gammel og 
grå. Han hadde jo selv hørt fedrelands.sinnede talere 
rope ut over store forsamlinger at «Om vi skal kjempe 
i hundre år, så skal vi likevel vinne krigen». · 

'. • ,1' 

Yu-ling sukket tungt. At far ikke kunne forstå alt 
dette - og la ham få reise. Han rev til seg et langt 
grasstrå og tok til å tygge på det. 

Da med ett hørte han en tung brummetone i lufta. 
Han visste hva det betød. Hvor mange ganger hadde 
de vel ikke på skolen måttet løpe ut og gjell;lme seg i 
h~ugene cf or disse hensynsløse og. grusomme japanske 
flyene. Men nå var han ikke redd. Han lå der alene 
på grasmatta oppe på åsryggen :heime. Her fantes det 
heldigvis ikke noe for dem å bombardere. Flyduren 
tok til i styrke, og snart kunne Yu-ling se tre prikker 
oppe mot solskinnet. De nærmet seg med rasende fart. 
Det buldret i seks sterke motorer. Det skinte og glitret 
i de sølvblanke vingene. Flygerne hadde nok fått øye 
på flyktningene nede på landevegen,. Der stupte det. 
ene av flyene mot b.akken. Yu-ling dukket i enf<~rt 
ned bak noen busker. Fra skjulestedet sitt kunne han 
se flyet streife ganske lavt over den smale stien. Rata
tatata spyttet maskingeværene, og spredte død og øde
leggebe blant de skrekkslagne menneskene. Bare et 
øyeblikk - så var flyet langt borte. 

Y u-ling så og så. Det var oppstått vill panikk blant 
flyktningene. Alle ville flykte unna, men ingen kunne. 
På den ene sida rismark, og på den andre sida også 
rismark - dekket av vann og derfor dyp, dyp søle. 
Foran og bak en menneske-mur. Overalt trengte folk 
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på. Y u-ling kunne hØre fortvilte barn og gamLe koner 
gråte. Sterke menn bante og skjente mens de forsøkte 
å. trenge seg· fram. Et par små barn ve het over ende 
i trengaelen, og mennekemassene trampet på dem. Oppe 
i vegsvingen var det en bærestol midt inne i trengselen. 
De to bærerne skrek og ropte far å komme fram; 

Der kom sannelig flyet igjen. Det fløy :framleis 
lavt, og maskingeværene .knitret; De ta kuliene satte 
i forskrekkelsen. bærestolen ned på vegen og• Æorsøkte 
selv å komirie vekk. Sllk ble stolen stående .midt på: 
den smale. stien og stenge for falkesvermen,. så den ikke 
kom hverken fram eller tilbake. En fornem frue tltttlt 
ut av stolen. Nå forsøkte hun å krype ut· av bærestOl
døra. Akkurat ,da tok en forarget kjempe av en arbeids
kar tak i bærestolen og veltet bele greia ut i .rismarka. 
Den fine frua sk:vek opp der hun lå og. plasket i søle
vannet. Ov.er hem~e,- oppe på v~geni kjempet· tuseOer 
av mennesker for sine liv. · 

Det gikk 5 minutters tid. Y u-ling '!<unne ikke lenger 
se flyet. Han kunne bare så vidt høre den svake 
motorduren langt, langt borte. Nede på vegen var .det 
blitt atskillig tynnere med folk. En masse mennesker 
hadde søkt skjul oppe i haugene rundt om ve.cl, simpelt
hen å krype over på de smale risk<'Jltene. Ellers lot d.et 
til fu .vær·e atskillig forvirrirtg der 'borte J?å landevegen 
ennil. · 

Yh-ling krøp fFam og ruslet ned fra haagen. Han 
balanserte forsiktig på diket rrtel!O'Iil to. rismaH<er og tak 
vegen bortover mot flyktn1ngestrømtnen. Det var et 
sørgelig syn som møtte ham da ·ban kløv opp .på selve 
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landevegen. Noen skritt foran ham lå en liten jente 
trampet i Ihjel. Beina hennes.dinglet utenfor vegkanten. 
Ingen tok notis av. henne .. Alle !hastet forbi - på. veg. 
yestover; Nede i rismarka lå den fine frua fra bære
stolen med hele ansiktet begravd i mudderet. Silke
kjolen hennes var farget rød av blod. Hun var nok 
ra!Ilmet av. et streif skudd fra flyet. 
o ... Somj ·ørske tok Yucling vegen vestover, fulgte med 

s:trØmmen... Bare noen skritt, og han sto igjen ansikt til 
ansikt med døden. En stor rusk av el) arbeider lå veltet . \ . 
utfor vegkanten. Fra et hull i tinningen rant en. tynn 
blodstrøm nedover ansiktet. Yu-ling skyndte seg 
vider.e. Dette var jo forferdelig. 

Med ett hørte han noen fortvilte rop like ved. 
~ Min lille blomst, mitt livs håp, du er ikke død. 

Si at du ikke er død! Aja, kom tilbake til mamma! 
Kom tilbake! - Det var en ung mor ganske nær ved 
Y u-ling. Hun .sang klagesangen over sitt døde lille barn. 
Htin ·sto n1ed det i armene, og tårene rant nedover kin
t'ie'ne hen-ri es' i strie strømmer . 

. - Mine barns mor, sa en mann som sto ved sida av 
henne. -'- Hvorfor slapp du. barnet vårt da den ild
spyende maskinen var over oss? Du måtte jo forstå 
a:t 'det bar galt i veg. · · 

- Slapp det, gjentok den fortvilte mor. -'- Noen 
ville fram, andre tilbake. Alle trengte på. Så fikk jeg 
et puff bakfra så jeg mistet balansen, og da var det at 
den lille blomsten vår Jalt ut ·av hendene på meg. 

- Hvorfor tok du ham ikke opp igjen med det 
sanime? -.sPurte mannen. 
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- Det spør du om, mine barns far. Du vet jo hvor 
glad jeg er i barnet. Folk skjøv og puffet meg, og 
før jeg ante det, var barnet utenfor rekkevidde, og det 
var ikke tale om å vende tilbake. Aja, kom tilbake, 
lille sjeL Kom tilbake, jamret hun igjen. 

Enda noen skritt, og Yu-ling svingte av bortover 
en liten sidesti som slynget seg langs åsryggen. Men 
han tok feil da han trodde at han dermed var kvitt 
synet av al! elendigheten. Oppe på bakkekammen, 
bak noen i>usker, så han et par mørke skygger. Da han 
kom nærmere, hørte han en eller annen som ynket seg 
der borte. På stemmen hørte gutten at det var en 
kone. 

- Gå videre, min sønn. Søk frelsen i flukt. Fien
den. er ikke langt unna. Bry deg ikke om meg. La 
meg bare dø. Det gjør ikke noe, bare du blir frelst, 
Japanerne dreper alle unge menn de kommer over, vet 
du. - Mellom stønn og fortvilt gråt ropte hun. 

- Vær rolig, min mor. Du vet godt at jeg aldri 
vil gå fra deg her. Vi skal bare finne fatt i en doktor, 
så skal du nok se at alt blir bra. 

Det var en dyp mannsstemme som svarte. Men det 
var gråt i røsten, hørte Yu-ling. 

- Ja, dette er krig, føyde han til. - Slik er det de 
slåss, disse fiendene vår·e, mot kvinner og barn! 

- Nei, nei, ivret mora. -Jeg blir bare en hindring 
for deg. Jeg kan ikke gå på dette beinet, og skal du 
bære meg, så kommer vi til å falle i fiendens hender 
begge to. Gå, gå, du mitt livs stolthet! 

Y u-ling hadde stått stille en stund og hørt på de to. 

2 - Den unge lcop,.ll'd 17 



Nå gikk han bort til dem. - Er det noe jeg kan hjelpe 
med? spurte han. 

En sterk ung mann i blå soldatuniform snudde seg 
mot ham. - Bor det noen lege i næl1beten? spurte ihan. 
- Min mor er såret. 

Yu-ling kastet et iblikk på den sårte kona, der hun 
lå på bakken. En geværkule hadde gått tvers gjennom 
kneet ihennes. Såret blødde svært, men det vær ingen 
fare for livet, det Yu-ling kunne skjønne. 

- En halv times marsj øst<Jver ligger en liten 
landsby, sa han. - Der :bor nærmeste doktor. Det er 
dessverre bare en kineserlege uten noen særlig utdan
nelse, men noe annet eier vi ikke på disse kanter av 
landet. - Y u-ling pekte for å vise retningen. 

- Men det er jo vegen tilbake, samme vegen vi 
kom! ropte kona. -Nei, min sønn, la meg bli. Gå du! 

- Jeg husker den landsbyen, svarte sønnen uten 
å bry seg om hennes protester. Det blir vanskelig å gå 
mot strømmen. Men det er nok ingen annen råd enn 
å forsøke. 

- Gjør det ikke, jamret lmna. - Fienden er like 
etter oss. Tar de deg i den uniformen der, skyter de 
deg med en gang. Redd deg heller selv ved flukt. 

- Min mor har rett, sa sønnen. - Jeg bør ikke gå 
østover i uniform. Bor du i næ~heten? vendte han seg 
til Yu-ling. 

- Ja, like bak åsen her, svarte gutten. 
- Tror du jeg kan få låne noen klær hos dere inn-

til jeg kommer tilbake fra legen? 
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- Sikkert! Vi skal nok finne en råd. Kom med 
meg! 

Den unge mannen tok mor sin i armene, og så bar 
det i veg oppover åsryggen. No en minutter etter var 
de framme i Wangheimen. Sønnen tok av seg uni
formen og fikk i stedet lånt et gammelt sett klær av 
Yu-ling. De satt nok noe stramt, men det gikk da. 
Snart var den trofaste unge mannen på veg østover med 
den protesterende mora på ryggen. 

Det var kveld. Dørene var forsvarlig stengt med skåt 
og bom. Inne i det sotete kjøkkenet satt familien Wang 
samiet. Far satt som vanlig i bambuslenestolen med · 
den lange, tynne pipa i munnen. Han blåste store blå
svarte røykskyer ut i rommet, og så helst noe betenkt ut. 
Ellers om kveldene var han fylt av historier og lune, 
koselige innfall. I kveld var han helt ·taus. Nå tok han 
blå!serøret og forsøkte å få veden på grua til å flamme 
opp. Like ved .sida av ham sælt bestemor. Hun sveivet på 
rokken og spant fine, tynne bomullstråd.er. Rett som 
det var røk tråden. Da stanste bestemor opp, satte tråd
stumpen borti bomullen og svirret fort rundt. Øynene 
hennes var røde og rinnende av en årelang øyensykdom 
og etter mye kveldsarbeid uten annet lys enn det flak-
kende skjæret fra grua. , 

Alt i ett .hvinte rokken mens den snurret og snurret. 
Vesle Yu-chow - lillesøster - satt på en liten 

ryggløs krakk og gjespet høylydt. Ved føttene hennes 
lå fjærballen - hennes uatskillelige venn. 

Rett bak henne igjen satt storebror - Yu-tang -
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og stirret inn i grua. Y u-tang hadde bare en interesse, 
og det var jorda og den årlige grøde. Han hadde aldri 
drømt om å :bli annet enn det far og farfar og farfars 
far hadde vært før ham - bonde. Jorda var trygg 
nok, bare en stelte godt med den. 

Yu-ling, den yngste av guttene, snaue 17 år gam
mel, var utsett til å bli familiens lærde, gå på skole, bli 
mektig og, innflytelsesrik så han med tida kunne kaste 
glans over familien Wang. I kveld satt han temmelig 
muggen på en liten krakk. I hånden holdt han en lære
bol< i engelsk. Han. kunne ikke se bokstavene i det 
svake lysskjæret. Det var bare så vidt han kunne 
skimte bildene. Men teksten hadde han delvis pugget 
uten'!!, og nå satt han og terpet opp. igjen. det han 
kunne. Engelsk var vanskelig, så aldeles forskjellig 
fra kinesisk, og det gjaldt om ikke å glemme. 

Mor strevde med si•tt. Nå satte hun den kokende 
vannkjelen bort på noen glør, hengte en gryte i den 
svære trekroken over varmen og fylte den. med jord
nøtter. Så satte hun seg godt til rette ved ilden. Med 
en liten jernspade snudde hun· jordnøttene rundt alt i 
ett for at de ikke skulle bli brent. Inne i et av de mange 
soveværelsene lå Ju-in, kona til den eldste broren. Hun 
hadde lagt den vesle jenta si, men barnet vilje ikke 
sovne. Da var det rkke annet å gjøre enn ligge i senga 
med ungen til 'hun var sovnet helt. 

-Lukk opp, lukk opp! Det hamret på døra. 
Kraftig og vedlioldende. 

Wang - far i huiet - ble !ikblek - Enten er 
det våre soldater, eller så er det fiendens, sa han h'æst. 
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'- Jeg vet ikke hva som er verst. Plyndre gjør de alle 
i hop. Kom dere opp på loftet. Dette er ikke noe for 
kvinner og bam. 

I en fart stilte han· en stige opp mot et 'hul!.i lofts' 
taket. - Fort dere, fort dere! hvisket han nervøst. • En 
for en krøp de opp så fort de kunne. Imens fortsatte 
hamringen. Det hørtes som om døra nesten ble revet av 
hengslene. - Lukk opp! Lukk opp! 

- Ja, nå kommer jeg, svarte Wang. Han vaklet 
ut til hoveddøra, tok med seg stigen; stilte den forsiktig 
fra seg i gjestehallen. Med skjelvende hender tok han 
bommen fra, slo døra opp på fullt gap og gikk et par 
skritt tilbake. 

- Hvem er det? spurte han. Da først kom han på 
at' han !helst burde ha spurt om det før'han åpnet. Det 
var nok redselen som hadde gått ham til hodet. 

- Det er meg, svarte en vennlig stemme, og inn 
kom en enslig sivilkledd mann. Han 'hadde store 
hornbriller på og så alt annet enn krigersk ut. Wang 
kunne ikke riktig se ansiktet i mørket,, skimtet ham hare 
så vidt. - Hvem er så du? spurte han. 

-Kjenner du meg ikke, sa den fremmede og lo. 
- Jeg er Teh-seng, din fetter på morssida. Jeg er 
kommet fra N auking i bærestol, i kveld nådde vi lands
byen like ved her. Så gikk jeg en tur bortom for å 
hilse på dere. Hvordan står det til? Er· resten av 
familien på flukt? 

Nå fikk Wang mål og mæle igjen. - Jaså, er del 
deg? sa han. - Kom inn, kom inn! Nei, ingen av oss 
kommer nok til å flykte. Jeg har bare gjemt dem 
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ovenpå. Du banket så voldsomt og vedholdende at vi 
trodde det var soldater som sto utenfor, -

Snart satt hele familien rundt grua igjen. Y u-ling 
hadde ofte hørt om denne slektningen som var lege ved 
et stort hospital nede i hovedstaden. Rik var han. Imi
flytdse 'hadde han. Mektige venner hadde han også. 
Hvor ofte hadde ikke 17 -åringen drømt om å bli som 
Liu, legen i Nanking. Men dette var .første gang Y u
ling så ham. 

Mor puttet teblader i koppene hun hadde funnet 
fram, helte kokende vann over dem, og la jordnøttene 
hun hadde ristet i en skål. Små tørre kaker i en annen 
skåJ. Og så bød hun familien på knask. 

Doktor Li u ·var en koselig mann. - Hvorfor i all 
verden har du ikke sørget for å få familien unna mens 
det var tid? spurte han mens han slurpet teen i seg. 
- Nå er det for sent. Fienden er like ved. Jeg har 
flyktet fra Nanking - hadde så mange sårte som jeg 
ikke syntes jeg kunne reise fra. Nå har jeg reist i 
mange dager med japanerne like i hælene. I morgen 
eller senest i overmorgen vil dere ha dem her. Min 
familie er forlengst i trygghet inne i landet. 

- Hvorfor skulle vi vel flykte? spurte bonden 
Wang. Han knekket jordnøtter mel!lom tennene. 
- Aldri har folket mitt flyktet fra Wangheimen her. 
Og vi har da saktens hatt krig før. Husk revolusjonen, 
husk borgerkrigen. Rykter på fonhånd. Mye vondt 
måtte vi gå igjennom da troppene marsjerte gjennom 
distriktet her, men det var da aldri noen grunn til å 
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flykte! Da ville gård og eiendom ligget øde i dag, og 
det er saktens verre enn noe annet, ikke sant? 

- Du snakker som du har vett til, sa legen og så 
mørkt fram for seg. - De små dvergene fra Solopp
gangens land er vårt lands fiender. .Krig med dem er 
noe ganske annet enn borgerkrig. 

Han tidde. 
- Hvorledes da? spurte Wang nervøst. 
- De ·er ikke våre egne slik som alle generalene 

var det, de som tidligere kjempet om makten. Jeg var 
i Nanking to dager etter at byen var tatt av japanerne. 
Da fant jeg det uutholdelig å være der lenger. Egent
lig hadde j·eg tenkt å bli, jeg som du, men jeg kunne 
simpelthen ikke. Det var for fryktelig. De små dver
gene er ikke mennesker. De er dyr, ja, verre enn dyr. 
Så flyktet jeg en natt. Kom meg gjennom linjene -

. og siden 'har jeg reist som best jeg har kunnet for å 
holde meg i det frie China. 

- Var de da så grusomme? spurte Wang. Han 
skalv i målet. 

- Grusomme! gjentok legen. - Ja, visst er de 
grusomme. Ingen av kvinnene våre får være i fred 
for dem. Unge menn blir tvunget inn i deres armeer 
eller skutt. En av de dagene der inne i Nanking så 
jeg ·en del av soldatene våre som var blitt fanget av 
dem. De ble bakbundet. Kastet sammen i en hop midt 
på gata. Dvergene helte petroleum over dem og tente 
fyr på. rDe rbrant i ihjel mens en flokk japanske sol
dater ·sto omkring og morte seg. 

Liu slo ut med hånden som for å drive det frykte-
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lige synet velde - Rundt i gatene så jeg mennesker 
som var så lemlestet at det ikke går an å snakke om 
engang. 

- Men hvorledes slapp du ut av helvetet? spurte 
Y u-tang åndløst. -Hvorledes unngikk du å bli drept? 

- ]eg er lege med god utdannelse. Slike folk 
!venger fi.enden i hospitalene og armeene sine. Det 
ville være dumt å drepe dem. Og våre fiender er ikke 
dumme. De dreper oss ikke dersom de kan ha nytte 
av- oss. 

- Hva i all verden skal vi gjøre? -Det var gamle
mor Wang, !bestemor, som blandet seg inn i samtalen.
Meg, gamle menneske, betyr det lite for, men ung
dommen. - - -. Hun var for lengst sluttet å sveive 
på rokken. 

- Ja, hva skal der·e gjøre, sa legen. - Det er 
siiupel!hen ikke stort å gjøre! Jeg :håpet å finne huset 
her tomt, eller så nær som tomt. Det eneste dere nå kan 
gjøre er å reise opp i fjellene, langt bort fra allfar
vegen, og vente i ro til den første stormen har lagt seg. 
Japanerne er forferdelige den første tida, men etter 
hvert faller jo alt mer til ro igjen, skulle jeg tro. Da 
kan dere uten større risiko komme ·tilbake hit 

- - Vi reiser til mødreheimen min, sa mor Wang 
med et lettelsens sukk. Hun hadde vært mer rystet over 
det hun hørte enn hun hadde. villet vise. Nå så hun 
imidlertid en utveg. 

- Heimen min ligger høyt oppe i fjeUene. Ingen 
landeveg fører forbi. Det skuUe da vel være et trygt 
sted, ikke sant? 



-. ]o, ta av sted dit - i morgen - så snart det 
lysner av dag. Ta med dere alt av verdi. Og bli så 
der oppe til dere sikkert vet at det er slutt med mord 
og vold og brann og djevelskap. Korn så tilbake, men 
ikke før. 

- Du har kanskje rett, min fetter, sa Wang tanke
fullt. - Dersom fienden virkelig er slik som du for
teller, har vi ikke noe annet å gjøre. 

-·Ondskapen til de små dvergene kan ikke skildæs 
i ord, ·sa Liu. Han grøste ved tanken på alt det han 
hadde opplevd i hovedstaden. 

- Og du? Hva gjør du? 
- Så snart sola rinner i morgen, drar jeg videre 

vestover. Det er meningen min å tiene vår rettmessige 
regjering så godt jeg makter. Aldri har det stått så 
klart for meg som i dag at vi kinesere er en nasjon. 
Vi må holde sammen. Vi må kjempe for alt som er 
oss kjært, for frihet og rett. Vi må forandre på alt som 
er skakt og vrangt -iblant oss. Inne i Hunan d sted bor 
kona mi og barna mine. Så sn<trt jeg finner dem, 
melder jeg meg til vår kinesiske militærledelse. 

Det var langt ut i de tidlige morgentimer før fami
lien Wang krøp til køys den natta. 
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På japansk pensjonatskole. 

- Har dere ·hørt det? 
Li Djung-shan smalt klassedøra tgJen ·etter seg. 

Brystet gikk som en liten blåsebelg. Han hadde tyde
ligvis sprunget lang veg. Øynene hans gnistret. 36 par 
øyne stirret på ham. 

- Hva da? spurte de alle. 
- Lærer Wu er blitt drept. - Li Djung-shan 

gjorde en talende bevegelse med fingrene over halsen. 
Det gikk et stønn over hele klassen. 

- Hvorfor? ropte mange i munnen på hverandre. 
- Hvorfor? gjentok den nykomne. Han åpnet 

døra for å se om noen sto utenfor. Så lukket han den 
godt til. 

- De kjenner sannsynligvis til klubben ved skolen 
her, ·hvisket han. - Beskyldt for fiendtlig propaganda! 
Hodet hans har de hengt på en stake til skrekk og ad
varsel for likesinnede. 

Tunge skritt hørtes ute i gangen. Li D jung-shan 
skyndte seg på plass. Døra ble revet opp, og inn kom 
matematikklæreren, Wen - flesket, som elevene kalte 
ham. Han gikk rolig opp til kateteret, satte seg, bladde 
i læreboka og ropte et navn. En av guttene reiste seg. 
U nclervisningen var i full gang. 

Wang Yu-ling satt på nest øverste plas·s nærmest 
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veggen. Han var regnet for en av skolens fremste 
elever, men i dag fulgte ·han ikke med i det som fore
gikk i klasserommet. Den nyheten han hadde hørt, fylte 
sinnet hans helt. Han kunne ikke rive seg løs fra den. 
Wu - hans og alle klassekameratenes ~tore ideal, den 
strålende fedrelandselskende læreren som hadde åpnet 
alles øyne, h!an var blitt myrdet med kaldt blod. 

I tankene gjennomlevde Y u-ling heie det siste året. 
Først de triste m!lnedene oppe p!l morfars g!lrd. Alle 
de vonde ryktene. Endelig syntes det å stilne av. 
Frontlinj.ene tmkk lenger og lenger vestover. Folk 
sum kom fra dalen, kunne fortelle at alt var som før, 
el1er nesten slik i hvert fall. Bonden Wang, far hans, 
hadde tatt seg en tur ned for å se hvordan alt Ill an, 
og omsider vm han kommet opp til fjellgrenda for å 
ta dem alle med tilbake til fedrenegården. Et under 
var det at gården lå der som før - uskadd. iDet kom 
vel av at den U s!l godt skjult bak åsen, slik at den ikke 
var synlig fra allfarvegen. Selvsagt hadde det vært 
tyver og plyndret. Hvor1edes kunne en unng1l den 
slags pakk n!\r gården sto tom? Men husene sto da der. 

En dag kom en fremmed mann på besøk. Han ga 
seg ut for å være utsending fra «de nye myndigheten>. 
En skole skulle ,opprettes inne i byen av landets nye 
herrer, fortalte han, og alle middelskolegutter og gym
nasiaster som ikke hadde flyktet, skulle der få anled
ning til å fullføre skolegangen sin. - Dere har jo en 
ung gymnasiast på gården, fortsatte han. - Han kan 
bli med meg tilbake til byen og gjenoppta 'studiene 
sine. Merkelig så godt orientert de var, de karene .. 
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Nå var det nesten et år siden han tok fatt ved 
skolen her. Mye var hendt i det året. 

Først gikk de trette noen hver av elevene. Japansk 
historie, japansk livssyn, japansk språk, alt ble kjørt 
i dem av villige lærere. 

Da var det at lærer \Vu var blitt ansatt ved skolen. 
Han underviste i fysikk og kjemi. En kjernekar var 
han! Samlet de beste av devene ved 'skolen om seg, 
dannet en nasjonalklubb, og der holdt han taler for 
dem. Orienterte i Chinas gamle, stolte historie. Lærte 
dem å forstå at de var kinesere. 

- Les japansk av hjertens lyst, sa han. - Krigen 
vil vare i mange år ennå, og China vil komme til ·å 
trenge mange studenter med grundige kunnskaper i 
japansk. Jo ·bedre dere lærer å tale dvergenes språk, 
des's bedre. Sett deg inn i deres tenkesett, deres historie, 
og delta framfor alt med liv og lyst i sport og uteliv. 
China ønsker sunne, sterke unge menn i den 'kamp som 
. o ' o o na pagar. 

· Slik lærte han de' unge å elske landet sitt, og slik 
inriga han dem villighet til å ofre alt for frihet og rett. 
Gymnasiastene elsket ham, alle som en. Han hadde jo 
gitt livet deres mening og verd. - Og nå var han død, 
myrdet· av fienden. 

Yu-ling het tennene sammen og så bister ut der 
han· satt. 

Hvorledes var det egentlig gått til? Kunne det 
være ·en forræder innen gutteflokken? Nei, da ville det 
sikkert ha skjedd for lenge siden. Det var nok heller en 
eller annen av lærerne som sto bak angiveriet. Flere 
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av dem var jo «det nye styret» hengivent. Og alle var 
de misunnelige på lærer Wu, som på en særlig måte 
eide guttenes kjærlighet og hengi>"enhet. Det var vel 
en av dem :som - av -pur misunnelse - hadde sørget 
for å få Wu ryddet av vegen. Kanskje var det mate
matikklæreren Wen, som satt der oppe på kateteret 
nå, selvtilfreds og overlegen. Kinnene sto ut som to 
ballonger. Øynene var nesten skjult mellom fettlag. 
Dobbelthake. Tegn på velstand. Han og Wu hadde 
jo alltid vært fiender. Fra første øyeblikk var det 
krigstilstand mellom de to. 

- Fortsett, Wang Yu-ling! sa læreren. 
Yu-ling ble plutselig revet ut av tankene sine, og 

reiste seg hjelpeløst. Han hadde ikke begrep om hva 
som ble gjennomgått. En av kameratene forsøkte å 
hviske, men ble straks dysset ned av læreren. 

- Så, klassens S'(ore lys kan ikke leksen i dag, sa 
Wen spydig.. Han kunne ikke fordra Y u-ling, og ·de't 
var ikke så ofte han fikk has på denne eleven. - Vei, 
dette må ikke gjenta seg. Du kan sitte ned! 

Y u-ling satte seg, blodrød i ansiktet. Dette var en 
forsmedelse. Han var regnet for klassens dyktigste 
elev så vel i klasserommet som på idrettsplassen. Stor, 
smidig og intelligent som han var. - Han så _at læreren 
noterte ned et eller annet i boka si, og falt så rolig 
tilbake til sine tidligere grublerier. 

Det var sent på ettermiddagen samme dag. Skole
timene var forlengst forbi. Elevene satt i skolesalen 
bøyde over leksebøkene. De fleste leste høyt så det 
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durte. Li Djung-shan øvte seg på kinesertegn. Det 
gjaldt om å skrive så pent som mulig. Få en kraftig 
skrift med karakter. Et gJennomsiktig papir hadde han 
lagt over de store nydelige tegnene i Hwang-Tsi-yuans 
forskriftsbok, og så lot han penselen følge den store 
manns karakteristiske streker så godt det lot seg gjøre. 
Han satt med tungen langt ut av munnen. Som en pen
del fulgte den de rytmiske svingninger i skriften. Var 
det- et strøk til høyre eller venstre, svingte tungen 
automatisk samme vegen. Li Djung-shans drøm var 
å bli •en stor litterat, noe i stil med de gamle, høyt 
aktede litteratene fra kelsertida. Ofte i drømmene sine 
så han folk komme med gaver og smigre for ham for 
å få den berømte litteraten til å skrive noen ord på en 
veggrulle. De viHe så gjerne ha tegnene til den store 
Li Djung-shan hengende i heimen sin. Det ville kaste 
glans over familien, sa de og bukket dypt. Li Djung
shan var jo klar over at de fleste av dem ville selge 
hans vakre tegn til høystbydende rikmann, og slik slå 
mynt på hans vahe shiverier. Men han var en god
hj·ertet mann. Derfor fylte han inn kraftige, skjønne 
tegn på de veggrullene som ble lagt fram for ham. 
Gjestene takket og trakk seg bukkende ut av døra. 

Den berømte herr Li smilte og nikket aller nådigst 
til dem, og de følte seg naturligvis lykkelige over å ha 
truffet den berømte mannen. - En vakker dag kom 
det kanskje en regjeringskommisjon for å få ham til 
å skrive innskrifter på regjeringsbygoinger og lignende 
- slik som de i sin tid var kommet ·til Hwang Tsi' 
yuan for å be ham skrive tegnene på den nye tollbua 
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nede i Shanghai. Tegn så vakre at de var et syn for 
øyet. - Djung-shan tegnte det siste strøket på sida, 
trakk papiret vekk fra originalen og sammenlignet. Jo, 
de var ikke så verst, tegnene hans. Ingen skrev penere 
der på skolen. Det visste han. Skrivelæreren hadde 
sagt det man~re ganger. Ellers var det nok helst smått 
stell med Djung-shan på skolen. Kanskje var det fordi 
han ikl<e interesserte seg for noe av alt dette andre. 
Dum var han nemlig ikke. 

Yu-ling satt med ~ingrene dypt plantet ,i hegge 
ørene for å stenge alt levenet fra klasserommet ute -
og pugget japansk. Japansk var mye lettere enn 
engelsk, som han tidligere hadde strevd med, mye mer 
likt kinesisk liksom. Ikke minst i setningsbygningen. 
Og så hadde japanerne for en stor del lånt de kinesiske 
skrifttegnene, og det gjorde saken mye lettere. 

Y u-ling hadde en smidig, bøyelig tunge og fikk ofte 
ros av Yada, den japanske læreren. Slik skal det 
være, sa han Hl de andre guttene i klass,en. Lær av 
unge Wang. Han har en ,stor framtid foran seg, skal 
jeg si dere. Først ved japanske universiteter og siden 
kanskje en framtredende stilling i «Det nye østen>>. 
Og han smilte lykkelig til den flinke eieven sin. - Yu
llng rødmet dypt hver gang dette kom på tale. Yada 
skulle bare vite hvorfor han la seg så i selen med 
japansk. 

- Hao Iiao ba! ropte Yu-ling plutselig og smelte 
boka igjen. - Nå får det være nok! Jeg kan ikke 
samle tankene om dette dumme språket lenger i dag. 

Han tok et slag over golvet bort til Djung-shan. 
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- Bli med ut en tur, da. Det er ennå god tid igjen 
til kvelds, sa han. 

Ti minutter senere var de to vennene på veg langs 
noen smale stier mellom de tørre rismarkene. Skolen 
lå nemlig i utkanten av byen med rismarker få skritt 
fra hovedporten. 

- Jeg har ikke kunnet arbeide ordentlig •i etter
middag, sa Yu-ling. - Tanken på det du fortalte i 
morges i klassen har gjort det umulig å samle tankene. 

· Så du kanskje på henrettelsen? 
- Nei! Jeg var nede hos onkelen min- skredderen 

- ·en liten tur før skoletid i dag. Der hørte jeg om 
det som var hendt. Først ville jeg ikk·e tro det. Sam
men med en fetter tok jeg derfor et lite slag nedover 
mot retterstedet, og der - - der gliste det uhyggelige 
ansiktet mot rneg pft tuppen av en stolpe! Da kunne jeg 
jo ikke godt tvile lenger. 

- Nå får det være slutt! buste Yu~ing ut. 
- Hva mener du? Djung-shan så overrasket opp 

på kameraten. 
- Jeg har tenkt på det i hele ettermiddag, mens 

jeg hang over den japanske grammatikken. Vi rnå 
vekk fra skoien her. Vekk! Vekk! China venter på 
oss! Vi kan ikke somle bort mer tid her nå. Alle våre 
viktigste sentrer er i fiendens hender. Alle kommu
nikasjoner. Alle vakre skolebygninger og fabrikker. 
Yochow et tatt. Changsha er brent av våre egne. Er 
det ikke på tide at hver eneste kineser følger parolen 
fra Chungking og melder seg til krigstjeneste? 
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Tenker du altså å flykte fra skolen? 

Ja! 

Hnsker dn da ikke hvorledes lærer Wu formante 
oss til å fortsette på skolen her helt til vi har fått ek
samen. China trenger vel utdannede sønner og døtre 
i denne tid, sa han. Ikke minst studenter med dyktig
het i japansk språk. Om noen få måneder 'er vi ferdige. 
Da er tida inne. Ikke nå. 

- Kjerringprat! svarte Yu-Jing sint. - Vi er en 
flokk sterke, unge, veltrente 18-års gutter. Hva kan 
vi vel ikke gjøre for landet vårt? Jeg orker ikke len
ger å leve i denne japanske atmosfæren. Dessuten er det 
en annen ting vi også må regne med. Jeg hørte tykke 
lærer Wen og Yada snakke sammen her i ettermid
dag. Yada nevnte da at det skulle bli satt ut vakt
poster rundt skolen for framtida. I hvert fall om 
natta! Hva tror du så det betyr? De har naturligvis 
fått snusen i Nasjonalklubben vår, lærer Wu's stor
verk her på skolen. Og går de den klubben etter i 
sømmene, blir det nok en og annen av oss som kan føle 
seg utrygge. Det vet du. 

- Hva vil du da at vi skal gjøre? 

- Komme oss ut av byen. Opp i fjellene! Finne 
fram til <<L'eoparden>> og melde oss til tjeneste blant 
hans tapre tropper. 

- Du har kanskje rett, nikket Djung-shan tanke
fnllt. Han gikk to skritt bak kameraten sin. - Du har 
kanskje rett, gjentok han enda en gang. - Men hvem 
skal vi forsøke å få med. Vi kan da ikke ta hele 
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skolen med oss. Ikke alle Nasjonalklubhens medlem
mer •engang. Da vil vi fort bli oppdaget og knepet. 

- Vi må vær•e 5-6 stykker i alt. Ikke fler! Jeg har 
tenkt litt over dette også. La oss samle ass om klubbens 
ledere, Vi to, Tung Mei-yuln, Hu Gien, Hsiao Fuh og 
Chen Ioh-ngan. Det blir seks. Og vi skulle vd også 
kunne kampere ganske godt sammen. Vi får fortelle 
noen av de andre hva som forestår, og når spetaklet 
etter vår flukt har lagt seg, så kan andre følge etter. 
Hvis de vil, dal 

:-- Enn ·om noen av de andre kommer til å unn
gjelde fordi vi drar vår veg? 

- Noe sEkt kommer sikkert ikke til å hende. Denne 
skolen er jo landssvikernes stolthet og øyensten på 
disse kanter av landet. De vil ikke risikere bråk blant 
elev·ene ved å fare for hardt fram. Det vil sikkert bli 
satt ut dobbelte vakter en tid framover, og de andre får 
holde seg i ro inntil alt det der har lagt seg. V ær rolig 
et Ø)"ebJ.ikk! Der hører jeg matsignalet. Vi må heim til 
kyelds. 
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flukten. 

- Så snart inspeksjonen er over, stikker jeg ned 
og undersøker hvordan sakene ligger an! hvisket Yu
ling til Mei-yuin, som lå i senga ved sida av hans. 
Det var belgmørkt i rommet. 

- Tror du vi klarer å snike oss forbi vaktene? 
- Selvsagt! Det er bare to av dem, og vi skal nok 

greie å lure dem. Vær du trygg. 
- Hysj! lød det fra en av nabosengene. - Han 

kommer! 
Død&Stille i værelset! Yu-ling kunne høre de lette 

skritt av en mann som nærmet seg. Der ble døra åpnet, 
og lyset fra en liten fjøslykt falt inn i rommet. 

- Ordensmann! Det var Yada som sto for' inspek
sjonen i kveld. 

- Her! Y u-ling reiste _seg opp i senga. 
Alt som det skal være? 
Alt i orden! 
Det er godt. 

Døra ble ,lukket, og Yu-ling hørte lærerens skritt 
fJerne ,seg bortover gangen. Han gikk stille bort til 
vinduet. I flere minutter ble ihan stående og se ut. Da 
endelig så han fjøslykta langsomt bevege seg over 
gårdsplassen, Der stanste den, Yada hadde seg nok 
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en prat med de japanske vaktene. Langt om lenge 
forsvant fjø.slykta inn i huset til lærerne. 

Tida til handling var kommet. Y u-ling famlet seg 
fram til krakken foran senga si. Fant tak i buksa og 
trøya. Fikk dem på seg. På tå gikk han så til hver 
enkelt av de 5 kameratene og ba dem holde seg klar. 
De reiste seg langsomt opp og begynte å kle seg. 

Yu-ling smatt ut døra. På gangen var det også 
belgmørkt. Han famlet seg fram til trappa og gikk 
stille ned. Æsj! Hoveddøra var låst. Ja, naturligvis. 
Når de satte vakter utenfor huset, måtte dørene også 
stenges. 

Han fikk forsøke et av vinduene i skolesalen på bak
sida av hus·et. Der var det lauvtrær rett utenfor og 
lett å skjule .s·eg om det ble påkrevd. Yu-ling fant fort 
døra til klasseværelset, og et øyeblikk etter slo han 
vinduet opp på vidt gap. Huff, som det hvin~e på 
hengslene, Han ble stående og lytte. Nei, ikke ·en lyd. 
Lett og ledig hoppet han opp i vinduskarmen og slapp 
seg forsiktig ned på plenen utenfor. Ti skritt, tyve 
skritt. 

Der støtte han mot jordmuren rundt skolen. Lang
somt listet :han seg langs muren. Han stanste med et 
rykk. Hørte han ikke hviskende stemmer rett foran 
seg? Jo, ganske riktig. De snakket japansk. 

- Det blir vel andr·e boller enn å gå her og passe på 
en flokk guttunger! Stemmen var grov og ru. 

- Tror du jeg får bli med? svarte en ung, lys 
stemme. 

Vi blir nok med på den dansen, alle mann. 
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- Han skal være farlig, den karen! 
- Farlig? «Leoparden>>, mener du. Pytt! Barne-

mat for den japanske arme. Vi har gjort verre ting enn 
å ekspedere slike røvere som ham. 

- Det blir i hvert fall en avveksling fra dagdriver
livet her i byen. Krig er krig, og jeg lengter etter å 
slåss. 

- Nå, det er ikke så uviktig det arbeidet vi ut
fører her i byen heller, brummet den andre. Våre 
tropper må ha ryggen klar, vet du. 

Yu-ling hadde hørt nok. De japanske vaktene var 
ivrig opptatt med en diskusjon borte ved porten. Kame
ratene og han kunne bare i stillhet hoppe over muren 
et eller annet sted på baksida. Innen morg·enen skulle 
de nok være langt nnna. - -

Oppe på sovesalen var guttene klar. Buksene og 
trøyene var forlengst på, og de holdt hver sin lille bylt 
med klær i hånden. Nervene var spent til bristepunktet. 
Ville dette gå bra? De snakket ikke sammen, ventet bare 
på at Yu:ling skuUe komme tilba:ke. Der åpnet døra seg 
endelig. _ 

- Alt klart? Yu-lings stemme lød fornøyd 
mørket. 

- Alt klart her, hvisket Djung-shan til svar. 
- Dere har kles byltene? 
- Naturligvis. 
- Så følg etter meg. Ikke en lyd! 
Y u-ling grep sin egen lille bylt som han h,adde satt 

fra seg på en krakk like ved døra og listet seg så i spissen 
for det lille følget nedover trappa, gjennom skole-

37 



salen hen til vinduet. Forsiktig skjøv han det opp. 
Tittet ut. Alt var stille der ute. Han hvisket en be
skjed bakover til. de andre og forsvant gjennom vin
duet. Kameratene ventet åndeløst. 

- Nestemann! - Det var så vidt de kunne h'øre 
stemmen til Y u-ling der nede. Hu Gien svang seg opp 
i vinduskarmen og hoppet ned. De hørte godt dd 
dumpe smell av føttene da de slo mot jorda. En lang 
stiHhet fulgte! Alle lyttet anspent om japanerne skulle 
ha hørt nae. Men intet mistenkelig hørte de .. 

- Neste, men mer forsiktig! hvisket Yu-ling opp 
til kameratene. - Det er en karm like nedenfor vin
duet. Sett beina på den, så blir det lavere å hoppe. 

Li Ujung-slhan, Hsiao Fulh og Ohen Ioh-ngan fulgte 
etter, langsomt og lydløst. Så langt var alt gått bra! 

- Vent et øyeblildr, hvisket Tung Mei-yuin ned til 
de andre. - Jeg skal bare hente stokken min! - Og 
vips var han borte før Y u-ling kunne komme med noen 
protest. Det var ikke bare blide tanker kameratene 
sendte etter ham på hans veg opp til sovesalen. 

- Han får komme etter! Vi kan ikke gi oss til å 
vente nå. Kom etter meg bort til jordmuren, hvisket 
Yu-ling til de andre. Langsomt tok de seg fram. Det 
var .så mørkt at de så ikke en hånd framfor seg. Y u
ling talte skrittene. 15-16-17. Nå var han der 
straks. Han følte 'Seg for med hånden. Jo, der var 
muren. 

Han hørte en av kameratene rett bak seg. - Er det 
deg, Djung-shan? spurte ·han lavt. 

- Nei, det er Hu Gien! 
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- Klyv opp på ryggen min og kom deg over 
muren! 

Yu-Iing huket seg ned. Kameraten kløv opp på 
ham, klatret videre opp på muren og hoppet ned på 
den andre sida. Det lød et svakt dump. Heldig at det 
var blaut leirjord nedenfor muren. 

- Nestemann! kommanderte Yu-ling. ~n for en 
kløv de andre tre opp og hoppet ned på andre sida. 
Yu-ling forberedte seg til å gå tilbake for å hjelpe 
tykke, godslige Tung Mei-yuin ut av vinduet. Han 
greidde <tet vel neppe selv, dårlig sportsmann som han 
var. Da hørte han et kraftig dump borte fra skolesalen, 
og en stemme som ropte opp: 

- Au, som jeg slo meg! 
- Hysj, vær rolig da, gutt, hvisket Y u-ling tilbake. 
Men det var for sent. Begge guttene hørte tunge 

skritl Tunde hjørnet av bygningen og nærme s·eg. Og 
før Y u-ling visste ordet av det, så han rett inn i stråle
bunten fra en kraftig lommelykt. 

- Ei, ei, jeg hørte lyd. Riktig, riktig, sa en stemme 
på dårlig kinesisk. - Du flykte, stikke av. Det ikke 
bli noe av! 

Y u-ling kunne ikke se mannen. Lyset blendet ham 
alde1es. Men han kjente igjen den lyse stemmen til den 
ene av de japanske.soldatene. Nå så han at det glitret 
blankt i et eller annet like ved sida av lysflommen. En 
revolver! 

- Du forræder! Du dø! hveste soldaten. Og Y u
ling var klar over at han måtte dø. Her hjalp ikke 
bønn. Nei, han ville ikke tigge for livet sitt heller. 
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Men var det slutt, ville han i hvert fall dø som en 
fedrelandsvenn. 

- Jeg er kineser, svarte han stolt. - Jeg er rede 
til å dø for mitt land! 

Yu-ling ventet hvert øyeblikk å 'høre smellet av 
revolveren. Istedenfor oppfanget øret hans et dumpt 
slag, et stønn og et fall. Lomme! ykta lå på bakken og 
pekte rett mot den unge japanske soldaten. Gevær
pipa stakk opp bak skulderen. I hånden glimtet fram
leis revolveren. 

- Den klarte jeg fint! jublet Mei-yuin strålende. 
- Det var den første japaneren jeg slo til jorda! Var 
det ikke godt at jeg gikk etter stokken, kanskje? 

- Snakk ikke så høyt da, gutt, raste Yu-ling. -
Det er en til av dem. 

- Skitt på! La ham komme, så tar vi ham med 
det samme. - Mei-yuin bøyde seg over soldaten. 

- Jeg fikk ikke slått •ham i hjel, sa han omsider. 
- Det er vel best jeg gir ham en omgang til. - Han 
løftet stokken for å slå til. 

- Stopp! Hva tenker du på. Dersom vi dreper 
denne fyren, vil det gå utover kameratene våre her på 
skolen. La oss skynde oss! Kom skal jeg hjelpe deg 
over. 

- Et øyeblikk bare! - Mei-yuin løste skulder
stroppen og trakk geværet til seg. - Dette kan bli bra 
å ha, sa 'han. Forsiktig plukket han ut noen 'patroner i 
av patrontaska, rettet seg opp, samlet tingene sine og \ 
~m~g~~ l! 

Y u-ling brente av nervøsitet. I sitt indre raste han 
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over tykke Mei-yuin som alltid tok verden med knu
sende ro. Han hukte seg ned, lot kameraten klyve opp 
på ryggen slu. Hørte ham kaste stokk og gevær og 
klesbylt over muren og omsider selv følge etter. 
Endelig! Nå var det hare Yu-ling selv igjen. 
Lommelykta hadde han allerede puttet i lommen. Han 
tok den opp igjen. Lyste et øyeblikk på soldaten som 
lå der. Plukket revolveren ut av hånden 'hans, løste 
opp patronbeltet, tok det og slokket lyset. Så tok han et 
par skritts fart, sats, hoppet til. Han støtte kraftig sam
men med gjerdet, så både sol og måner og reiste seg 
fortumlet opp. En gang til. Han måtte greie det. Fart, 
sats, strekk, der fikk han så vidt tak i øvre kanten pli 
muren. Grep til. Heiste seg opp. Et øyeblikk etterpå 
var de seks kameratene på veg i langsom gåsegang 
langs den smale stien innover mot fjellene. Det var 
vanskelig å gå. Ingen av dem sa llO'e, og de vllgde ikke 
å bruke lommelykta. Det ville være risikabelt, for hvor 
som helst kunne de støte på japanske vaktposter. - Til 
å begynne med hadde de alle sammen 'Skjelt ut den arme 
Mei-yuin fordi han hadde oppholdt dem ved å fly inn 
igjen etter den idiotiske stokken sin. Men nå sa de ikke 
et ord lenger. Tjukken gikk først, kjente seg for med 
stokken. Y u-ling holdt ham i trøya, og bak ham igjen 
fulgte de andre som en hale. Skritt for skritt, lang~ 
somt - 11, så langsomt famlet de seg framover i mørket. 
100 skritt - 200 skritt - 300 skritt - 400 skritt. Da 
stanste Mei-yuin. 

- Jeg gikk denne vegen i går kveld etter at vi 
hadde bestemt oss for å flykte, hvisket han. - Og da 
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talte jeg skrittene. Etter min beregning skulle vi nå 
være et lite stykke inne i skogen. Kan du ikke lyse litt 
og se, Yu-ling? 

Yu-ling trakk opp lommelykta, la trøyekanten over 
og tente på. Et svakt lys skinte ut gjennom den kvite 
trøya. I det svake lysskinnet kunne de se de første 
trærne av skogen like foran seg. Yu-ling s.lokket fort. 
Igjen skyndte d'e på i mørket - så fort det bare gikk 
an. Det var nattekaldt. Allikevel svettet de alle sam
men. Spenningen, iveren ·etter å komme av sted, ner
vøsiteten for å bli oppdagt. Alt virket med. 

Et hundre og ,femti skritt! sa Mei-yuin og stanste. 
Han hadde talt skrittene fra sist de stanste. 

- Her nmtrent snor en liten skogsti seg oppover 
åsen bak Liheimen som vi ser fra skolen. Den fører 
sørover - altså i den riktige retningen. Jeg har for
hørt meg om det. Tenn på lykta igjen, Yu-ling. 

Ganske riktig. Bare 5-6 meter borte skimtet de 
den vesle sidevegen. Et øyeblikk etterpå var de på veg 
innover den. Nå lot de det stå til med lykta. Det 
skulle være rart om de traff på fiendtlige soldater midt 
på natta inne på denne avsidesliggende stien. Den 
slynget seg ·oppover til Liheimen. For ikke å vekke 
opp bikkjene på gården, tok de en liten omveg opp til 
åstoppen og svingte så ned på selve stien igjen. Denne 
åstoppen var synlig fra skolen, visste de. Derfor slo 
Yu-·ling av lyset da de nærmet seg stedet. Igjen var 
det å famle seg fram i mørket. 
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Det var han som ledet an nå. - Skoleklokka! Vi er 
oppdaget. Eller rettere sagt vår venn - den japanske 
soldaten - er oppdaget. Kanskje er han våknet av den 
søvnen Mei-yuin ·sendte ham inn i. Nå ringes skole
kameratene våre opp til appell. Stakkars folk. Midt 
på natta. 

- Ja, jeg misunner dem. ikke, peste Mei-yuin 
like bak. 

- La meg se. Vi har ikke gått stort mer enn en 
kilometer. Vi må skynde på. Tenk om de tar oss 
igjen? Djung-shan hørtes nervøs ut. 

- Ta det med ro, trøstet Y u-ling. - Det tar dem 
en halv time å få greie på hvem som er pigget av. Og 
enda lenger tid å finne ut hvilken veg vi er gått. Ingen 
har jo truffet oss på vegen. Og innen de kommer så 
langt som hit, skal vi i hvert faU være langt unna. 

Noen minutter etter følte de seg igjen trygge inne 
i skogen. Y u-ling tente lommelykta, og i gåsegang bar 
det av sted innover heiene. 

Da det lysnet av dag, hadde de tibakelagt vel 3 
norske mil. Yu-ling, som her kjente terrenget som 
sin egen trøyelomme, førte framleis an. Han ledet 
kameratene opp på en liten fjellnut og inn i en hule 
som han kjente til. Der ba 1han dem holde seg i ro 
inntil videre. 

- Det lønner seg ikke for oss å trave landevegen 
om dagen, sa han til kameratene sine. - Det er telefon
ledninger alle ·steder langs vegen her. Og jeg skulle tro 
at iapanske vakter langs hele linjen har fått beskjed 
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om å holde utkik etter seks meget bestemte rømlin
ger. To netter til, og vi er framme. Og så gjelder det 
å få tak i noe mat da, gutter. 

- Mat, ja, sukket Mei-yuin. - Jeg kunne sluke 
en hel ku levende om jeg hadde den her. 

- Ja, magen din rommer sannelig det utrolige, lo 
Ohe11 · Ioh-ngan. 

- Du spiser da minst likså mye du .som jeg, svarte 
Mei-yuin fornærmet. Tykkelsen vrur hans ømme punkt. 

- Ja, det er så. Bare at hos meg går det i høyden. 
Hos deg i bredden. - Mei-yuin så ·OPP på Ioh-ngans 
store, sterke skikkelse. Ærgerlig også at han ikke kunne 
finne på et verdig svar. Replikken var ikke hans 
sterke side. Derfor måtte han finne seg i bare å le 
med de andre. 

- Nå må dere ikke kjekle mer, smilte Yu-ling. 
- Legg dere nedpå og ta en blund. Det kan trenges 
etter denne travle natta. Jeg kommer tilbake om et 
par timers tid. 

Uten et ord mer vendte han ryggen til kameratene 
og trasket ned til hovedvegen. Der så de ham svinge 
av til høyre - på veg til Wangheimen, som de visste 
lå snaue kvartmila borte. 
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forfulgt. 

Med lette, forsiktige skritt nærmet Yu-liug seg 
heimen sin. Det var meget tidlig på dagen. Sola sto 
ennå ikke over åskanten. Han stanste uvisst. Lyttet 
mot huset. Nei, de var nok iklce stått opp ennå. Inn
høstningen var forlengst over, senhøstes som det var. 
Folk hadde ikke noe å gjøre oppe så tidlig på denne 
årstida. 

Y u-ling listet seg inn på tunet. Med ett kjente hau 
uoe levende gli langs benet sitt. Han kvakk til. Så 
sannelig var det ikke gårdshunden, hans gamle, gode 
venn. Han klappet den på nakkeskinnet, og den slik
ket ham på hånden, og bjeffet av glede. Han hysset 
på den og truet med hånden. Så tidde den. 

Gutten ble stående stille og lytte. Var det ikke 
noen som rørte på seg der inne? Nei, det var visst 
bare innbilning. De sov nok godt i dag. 

Så til verket. Først risbingen. Den var naturligvis 
låst, og nøkkelen hang bakom senga til mor og far. 
Men han visste hvorledes han skulle klare det uten 
nøkkel. På baksida var det et par løse steiner. Med 
mye strev lyktes det for ham å rykke dem ut, en for 
en. Endelig var hullet så stort at han kunne stikke 
hånden inn og kjenne seg for. Jo, der følte han under
sida av golvet i risbingen. Og der, just der kjente han 
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den smale halvfingerbrede sprekken i golvplankene. 
Han fant en liten pinne og stakk den gjennom det dob~ 
belte lag avispapir som han visste faren hadde lagt 
over. Da han trakk pinnen ut, kjente han tydelig små 
riskorn sndre ned på hånden. I en fart fikk han av 
seg lua og holdt den 1bort til !hullet. For hvert ihalvt 
minutt stanste strømmen der ovenfra, så han måtte 
stake hullet opp på nytt. Endelig var Ina full. Han 
flyttet steinene tilbake på plass. Det var det! Hunden 
sto framleis der ved sida av ham og logret med halen. 

Så bort til grisehuset. Der lå purka og sov sam~ 
men med alle smårollingene sine. Sju stykker. Det 
var ikke dårlig. Forsiktig skrevde Yu-ling over den 
svære grisen. Han voktet seg vel for å komme bort i 
den. Ellers skulle det nok bli spetakkel og grisegrynt. 
Han rykket ut en planke som lå nær opp til veggen. 
Den fulgte villig. Så stakk han hånden ned i hullet. 
Jo, der var pakken. Han åpnet den. Alt sammen i 
orden. Han holdt i hånden den blå uniformen. Med 
vemod tenkte han på den kjekke s.oldaten som hadde 
tatt mora med til nærmeste landsbylege. De var 
aldri kommet tilbake. Antagelig hadde japanerne gjort 
ende både på ham og mor hans, som på så mange 
andre. Her under grisebingen hadde Yu-ling gjemt 
klærne hans, i tilfelle japanerne skulle komme for å 
plyndre eller foreta rassia. Så de den uniformen, ville 
de natudigvi•s tro at en av sønnene var so'ldat i den 
kinesiske arme. Og nåde familien da! 

Yu-ling la planken tilbake på plass, trykket godt 
til så den lå fast og støtt. Pakket så sammen klærne 
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og tok dem under annen. Nå sto bare igjen å finne et 
eller annet til å koke risen i. Han så seg rådvill om
kring. 

Uff! Der begynte bikkja å bjeffe igjen. Yu-ling 
snudde seg arg for å hysse på den. Men hva var det? 
Hunden var alt langt nede på stien som førte til hoved
vegen. Hva i all verden betød dette? Kom det noen 
hit så. tidlig på morgenkvisten? Best kanskje å gjemme 
seg. I et-to-tre var gutten et godt stykke unna, 
oppe i bakken bakom huset. Der stanste han og klatret 
opp i et tre. Han kunne naturligvis ha gått sin veg, 
11)en han var nysgjerrig etter å få vite hva bikkja lagte 
slikt bråk for. 

Han behøvde ikke å vente lenge. Tunge skritt 
trampet over tunet, og en bøssekolbe ble slått i hoved
døra. 

- Lukk opp! Lukk opp! Røsten hørtes sint ut. 
Alt forble stille. Yu-ling visste at de var våkne der 
inne. Ingen kunne sove under slikt bråk. Hva gjorde 
de mon? 

- Lukk opp! Ellers så smadrer vi døra. 
- Hvem er d1.!? hørte han far sin svare. Han skalv 

helst i målet. 
- Øvrigheten! Lukk opp. 
- Jeg kommer! -Y u-ling hørte bommen bli løftet 

fta og døra bli åpnet. 
- Hvor har du ham? spurte den barske stemmen. 
-Hvem? 
- Gutten din! Ham jeg tok med meg til skolen 

inne i byen. 
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- Gutten min? Er han ikke ved skolen? 

- Vi har i dag morges fått telefonoppringning der 
inne fra at han og noen andre gutter er rømt fra skolen! 
Og da er han vel her, tenker jeg. 

Yu-ling skalv der han satt. Hvorledes ville far 
klare seg ut av dette? Det var ergerlig at han skulle 
ha lagt revolveren etter seg hos kameratene,, Han hadde 
ikke villet utsette seg for å bli sett av noen med den. 
Men nå kunne han sannelig ha trengt våpenet. 

- ]eg betrodde gutten min til deg og til den skolen 
du anbefalte, sa Yu-lings far etter en Lenger pause. 
Han hadde antagelig tenkt seg grundig om ~or ikke å 
kjøre seg fast. - ]eg betrodde gutten til deg, gjentok 
han, og nå har dere mistet ham. Du skal sannelig få 
bære ansvaret om han ikke kommer til rette. 

- Du truer! snerret den andre. - Vet du ikke at 
det er jeg som har makten? 

- Gutten er ikke her. 
inn. Hele huset mitt står 
og se! 

Fram med gutten! 

Vil ikke herrene komme 
åpent for dere. Let selv 

- Ja, la oss gå innog se. Det var en ny stemme, 
antagelig en offisers. Kort og bydende var den. 

Yu-ling satt musestille. Han hørte hvorledes de 
fremmede romsterte inne i huset. Han hørte stemmer, 
blant annet sin mors. Men det var umulig å høre hva 
de snakket om. Endelig kom de ut på trappa igjen. 

- Stikk inn både i gris,ehuset og i fjøset og se om 
han 'er der, hørte han den militære stemmen befale. Nye 
skritt over gårdsplassen. Fra treet der han satt, kunne 
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han se en soldat i japansk uniform nær~e seg fjøset, 
åpne døra og gå inn. 

- Det ser ikke ut som sønnen din er her, gjentok 
den første stemmen, stemmen til mannen som hadde 
hjulpet Y u-ling inn på den japanske skolen. -Men han 
kommer nok. Da vet du hva du har å gjøre! 

- Javel, herre! svarte Yu-lings far ydmykt. 
- Og skulle han ha rotet seg bort i denne klubben 

vi kjenner til der ved skolen - som altså arbeider for 
opprøreren Chiang Kai-shek - han spyttet navnet ut 
med forakt - så vet du hva straff som rammer deg 
og dine l Stemmen var hard som metall. 

- Jeg synes dere er urettferdige! svarte far.- Der
som gutten hadde foretatt seg noe ulovlig mens han 
var her heime hos meg - så sto jeg selvsagt ansvarlig. 
Men når jeg gir ham fra meg til dere - og han går på 
skolen deres - da er det jo dere som har ansvaret for 
ham. Gjør han noe galt der, påvirket av lærere som 
dere har ansatt, så kan ikke jeg og mine unngjelde for 
det. Kan vi vel? 

- Det tilkommer ikke deg å bestemme hva vi skal 
gjøre og hva vi ikke skal gjøre, svarte den andr·e over
legent. 

- Så vidt jeg vet har sønnen min alltid oppført seg 
skikkelig på skolen. Han har alltid fått ros av lærerne 
sine. Slik var han da han reiste fra meg. Pliktopp
fyllende, mener jeg. Dersom han nå er blitt oppsetsig 
og opprørsk - så kommer det altså ikke fra meg. 

- Det er så! Vi vet forresten ikke noe sikkert om 
denne klubben ennå. Det skal alt sammen bli under-
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søkt nærmere. Men det er din plikt å underrette oss 
dersom sønnen din skulle dukke opp her! 

- Selvfølgelig, selvfølgelig! 
- Sønnen din skal bli funnet. Vær trygg for det! 

Jeg kan betro deg at det i morges er s•endt av sted sol
dater utstyrt med blodhunder som .slml følge sporet Hl 
rømlingene. De blir tatt før eller siden. Og dersom 
det gjelder en mindre forseelse, så håper jeg vi kan ta 
lettere på denne saken. Elnnskjønt - - - d·e slo en 
japansk soldat i svime og stjal våpnene hans. Det er 
alvorlige ting i disse tider. 

- Guttungstrekerl Yu-liug hørte at faren var 
ustø i målet. 

- Mener du, ja, bet den andre ham av. - Vi 
får se! 

Soldatene kom tilbake fra uthusene og meldte fra 
at gutten ikke var å finne noen steder. De faste militære 
skritt fjernet seg fra huset. Yu-ling kunne gjennom 
morgendisen se dem da de var kommet et stykke på 
vegen. 

Slik sto altså sakene! Far hans hadde lovt å for
råde ham. 

Yu-ling bet tennene hardt sammen. Def gjorde 
så vondt å tenke på det. At far ikke forsto hva dette 
gjaldt! Men far skulle sannelig ikke få noen anledning 
til å røpe ham. Det skulle han sørge for. Far skulle 
ikke bli landsforræder! Ikke for hans skyld iallfall. 
Så var det disse blodhundene mennene hadde snakket 
om. Var det sant, tro? Da ville situasjonen være at
skillig mer alvorlig enn han hadde trodd. Yu-ling 
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følte at han skalv av spenning. Best å komme tilbake 
til kameratene snarest. Han hoppet ned av treet og 
skulle nettopp til å ta vegen opp gjennom åsen da bak" 
døra i Wangheimen ble åpnet, og han på ny hørte 
stemmer. 

- Hsi-lo, kom hit et øyeblikk! -Det var mora som 
kalte. Faren gikk inn igjen, men lot døra stå åpen 
etter seg. 

- Hsi-lo, tenker du virkelig på å forråde gutten 
din? - Stemmen gråt. 

- Naturligvis, svarte faren bistert. - Hvoriedes 
skal vi ellers komme ut av det, trør du? Mord og brann 
tyr fienden til dersom vi ikke lyder ham. Men vær rolig 
du, jeg vil aldri gi beskjed til de svinene før jeg vet 
at gutten min er tqgg langt herfra. 

Yu-ling pustet lettere ut. Han måtte smile for ~eg 
selv. Tenk at han hadde kunnet tvile på far. 

- Naturligvis vil det bli bråk, fortsatte faren der 
inne. -Men det skal vi nok komme oss fra. Kan gutten 
klare å flykte fra skolen med vakt utenfor dørene, så 
kan ingen bli forundret over at han klarer å rømme 
fra oss. 

- Hvorfor tror du egentlig gutten er flyktet? hørte 
han den engstelige stemmen til mora. 

- Forstår du ikke det? Han har opplevd det sam-. 
me som vi har gjennomgått her. Ydmykelser, vond
skap i alle slags fasonger. Og så er han reist fra hele 
greia for sammen med annen ungdom å slutte opp om 
Chinas faner. La oss være stolte, du mine •sønners mor, 
fordi en av guttene våre skal kjempe for Chinas frihet. 
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- Hvis han blir drept, hva såi' jamret mora. 
- Hvis han blir drept, så vil vi hedre minnet hans. 

Og med stolthet ·skal vi alltid huske på at en av gut
tene våre var en stor helt. 

- Hsi-lo! Du er så forandret i det siste. Dette 
ville du aldri ha sagt for bare ett år siden! jamret mora 
igjen. 

- Nei, ganske sikkert ikke. Men nå endelig er jeg 
våknet. Den gangen så jeg bare familien, gård·en og 
slektens fr.amtid. Den samtalen med dr. Liu, fetteren 
min, var det første som vekket meg. Siden så har jeg 
jo sett med mine egne øyne og hørt med mine egne ører 
de små dvergenes vonde gjerninger. Da forsto jeg. at 
vi er medlemmer av en større slekt enn den som finnes 
her på denne gården. Han-stammen, Chinas folk, er 
en eneste stor familie. Men et mektig, vondt folk er 
brutt inn i heimen vår og river ned hva ·de store lederne 
våre har bygd opp. Skulle så ikke Ohinas sønner for
svare familien, landet, retten til selv å bestemme i sitt 
eget hus? 

- Du har sikkert rett! Du har sikkert rett! Men 
jeg har nå født gutten til verden. Jeg elsker ham. Å, 
hvor forferdelig alt sammen er. 

- Ja, det er forfendelig. Og det vil fortsette med å 
være forferdelig helt til den siste japaneren er drevet 
vekk fra Chinas jord. - Stemmen var hard og kald 
som stål. 

- Jeg skal fOTtelle deg noe dn ikke vet, fortsatte 
han roligere. - Din mann og din eldste sønn er gått 
aktivt inn i undergrunnsarbeidet mot japanerne her i 
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distriktet. Vi er med på å skape en front bak fronten, 
slik at fienden aldri skal føle seg trygg. Ensomme 
japanske soldater ekspederer vi, og ingen skal noen 
gang finne dem. Fienden ønsker nøyaktige opplysnin
ger om årets grøde. Noe må vi jo fortelle dem. Men vi 
saboterer så godt vi kan. Gir det minste som går an 
å gi dem, uten at de fatter mistanke da. 

Yu-ling ble varm om hjertet. Slik var altså far! 
En ekte kineser! Selv om han var bonde, så visste Y u
ling at han var noe mer enn bønder flest. I republik
kens første år hadde han gått på skole, og var i dag 
ganske naturlig regnet for en av høvdingene i bygda. 
En som folk regnet med. Og han sviktet altså ikke når 
det røynte på. 

Gutten følte en ubendig trang til å hilse på for
eldrene. Han visste at han ikke burde, og allikevel -
før han riktig var klar over det, sto han i døra. 

-Min far! 
Mora satt på buk borte ved grua og satte risgryta 

over, så han. Faren sto med ryggen til. Nå snudde 
han seg brått. 

- Du her, min sønn? Det var sannelig godt du 
ikke kom før l 

Jeg hørte soldatene mens de romsterte her. 
Hørte du også at dere jages av. blodhunder? 
Ja, også det hørte jeg. 
Hvor har du kameratene dine? 

En fjerdingsveg herfra, i den lille hulen du vet, 
oppe på nuten over jordtemplet. Jeg kom hit for å få 
fatt i litt ris. Vi er på veg til «Leoparden>•. 
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Jeg er stolt av deg, min sønn. Når flyktet dere? 

Ved midnattstid. 

I dagrenningen startet disse 'soldatene på jakt 
etter dere. Kanskje litt før. Gikk eiere hovedvegen? 

- Nei, vi tok oss fram på en snarveg over fjellene. 
Den var kronglete og vanskelig, men lå avsides. 

- Om to-tre timer kan soldatene være her. Du må 
straks gå tilbake. Ta vennene dine med deg og flykt 
alt hva r·emmer og tøy kan holde. Gå ikke den vanlige 
vegen. Der vil dere sikkert bli tatt igjen av dem som 
fopfølger dere. Ta den lille stien mot øst over Taiyuan
templet, helt til dere når elva. Der kan dere ta båt sør
over, oppover elva. Så taper forfølgerne sporet deves. 
La dem så komme med blodhundene sine. De skal ikke 
komme noen veg likevel. Og så av sted. Finn noe 
ris til ham, mine sønners mor! -

- Jeg har ris i lua mi her ute. Jeg tok det fra 
ris bingen. 

- Risbingen? Den er jo låst! 

- Å - jeg greidde det likevel, stammet Yu-ling. 
Faren smilte bredt. - Du hadde altså ikke tenkt 

å komme innom til oss, sa han. 
- Nei, innrømmet Y u-ling. - Jeg ·hadde ikke det. 

Trodde det var best for dere at jeg lot være. 
- Men dere kan ikke gi dere tid til å koke ris nå. 

Det vil ta minst en time. Og hvert minutt er kostbart. 
Du mitt innemenneske*), finn fram ·rrsre,stene fra i går. 

'') Kinesisk betegnelse for «kona mi». 



Vi hadde selskap her, vet du, henvendte han seg til Y u
ling. - Bestemors 65-års dag. 

- Hvor er bror min, bestemor og de andre? 
- Sover tenker jeg. De sto ikke opp da levenet 

begynte, og nå er de vel sovnet igjen. 
~ Jeg vil så gjerne hilse på dem! 
- Vi ·skal hilse fra deg. Du har ikke tid til noen 

lenger prat likevel nå. 
Mens de pratet videre om løst og fast, fant mor 

fram en kurv, fylte den med risrestene fra selskapet. 
La dessuten 6 riskopper og 12 spisepinner oppi. Faren 
tok ned en liten gryte fra veggen. 

Så tok Y u-ling avskjed med mor som hele tida hadde 
vært nokså nedstemt. Hun gråt sakte. Så bar det av 
sted. Far·en først, Y u-ling tre skritt etter. 

Bonden Wang sto og så på mens de seks skrubb
sultne guttene langet maten i seg. Kald ris var nå 
egentlig bare mat for kulier. Men er gutter sultne, ten
ker de sannelig ikke så mye på hva som smaker og hva 
som ikke smaker. 

Ti minutter etter var guttene på veg innover åsene. 
Wang 'Så langt ·etter dem. Samlet sammen kurv, 

risboller og spisepinner. Så trasket han heimover. 
- Ja, smilte han ved seg selv. - Nå må jeg 

altså bort til den japanske vaktposten i landsbyen og 
fortelle at gutten min har vært heimom en tur, men at 
han dessverre er rømt igjen. 
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Ved elva. 

Endelig lå elva der rett framfor dem. Allerede tid
lig på ettermiddagen hadde guttene skimtet den som et 
smalt, sølvglitrende hånd langt, langt borte på sletta 
under seg. På en fjellgård der oppe hadde de spist litt. 
For gode ord og betaling var det lykkes å overtale 
fjellbonden til å gi dem sin og familiens ris, som til alt 
hell allerede var kokt ferdig. Bonden kunne naturligvis 
ikke begripe hvorfor guttene hadde slikt hastverk. Men 
gjerne for ham, når han bare kunne slå litt mynt på 
affæren. 

Guttene gikk ikke lenger nå. De simpelthen slepte 
seg fram de siste skrittene ned til elvebredden, sår
beinte som de var. Sovet hadde de faktisk ikke på halv
annet døgn, og dertil var alt gått i et eneste kjør dette 
siste døgnet. 

Det var temmelig sent på kvelden. Ingen folk så de 
på elvebredden. Da Yu-ling svingte lommelykta ned
over strømmen, ble de oppmerksomme på 4-5 elve
båter som var fortøyd ved sida av hverandre, alle med 
baugen mot land og akterstevnen ut mot elva. Like 
innenfor disse båtene lå en liten husklynge, så de. 

- Vi får rope opp noen av båtfolka, sa Yu-ling til 
kameratene. - Det gjelder jo å komme av sted så fort 
som mulig. Om kort tid har vi soldatene her. 
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- Nytter ikke, svarte Ioh-ngan. - Du får ingen 
båtfolk til å stå opp midt på natta. Ikke uten lang 
parlamentering i hvert fall. Da kommer vi til å vekke 
hele bygda, og hvem som helst her vll kunne gi japa
nerne beskjed om hvilken retning vi har tatt. 

- Hva vil du vi skal gjøre da? 
- Gi meg lykta et øyeblikk! 

Ioh-ngan tok lommelykta og lyste med den - først 
nedover elva - så langt de kunne se den vegen. Så 
oppover. Plutselig holdt gutten lykta festet på et 
mørkt punkt en tredve meter eller så høyere oppe i 
elva. I-bn gryntet fornøyd. 

- Der har vi redningen, sa han. Ferja! Ferje
mannen ligger sikkert og sover inne i huset sitt der 
borte. - Han pekte med munnen bortover mot hus
klyngen! - Ingen vil se oss når vi starter, og derfor 
blir det heller ingen til å gi japanerne beskjed. 

- Vil du vi skal stjele ferja? - Djung-sban hørtes 
helst litt tvilende ut. 

- Vi bar simpelthen ingen andr,e sjanser, svarte 
Ioh-ngan bestemt. - Når vi er kommet så langt opp
over elva at vi føler oss helt trygge, kan vi jo på et 
eller annet vis sørge for at den blir sendt tilbake til 
ferjestedet her. 

De seks kameratene ruslet ,oppover elvebredden til 
de nådde den gamle morkne ferja. Plumt bygd var 
den med bred baug og et lite overbygd parti akterst i 
båten. Ikke rare greiene. De hoppet oppi, trakk opp 
bambusstaken som gikk gjennom hullet i baugen ned 
i elvebunnen, og som holdt båten fast. Så støtte de fra. 
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Ioh-ngan og Hu Gien tok hver sin åre, stilte seg i 
baugen, la årene på plass og tok til å ro oppover mot 
strøllJJmen. Fort gikk det ikke. Forsiktige måtte de også 
være. Ikke for mye plasking med årene for ikke å 
vekke folks oppmerksomhet. Djung-shan grep roret. 
De andre tre satte seg under overbygget. 

- Vi kan da ikke tenke på å ro langt i kveld, 
gjespet Mei-yuin. - Sannelig trenger vi å sove nå. 

- Vi må ro i hele natt, svarte Yu-ling bestemt. 
- Se hvor langsomt det går, og fienden er antagelig 
like i helene våre. Skal vi ha sjanse til å redde oss, 
så må vi ikke spare på kreftene. 

- Vi har ikke flere hefter å spare på, svarte Mei
yuin mutt. - De er oppbrukt, alle sammen. Hvorfor 
snur vi ikke likegodt ferja og drar nedover elva. Det 
går da mye fortere den vegen. 

- Idiotiske 'tingest du er! Y u-ling var aldri så 
lite forarget. ....:: Elva nedover fører mot nord, like i 
fiendens gap. Den vegen vi tar derimot, er vegen til 
frihet - til «Leoparden» og hans folk. 

- Søvn må vi ha, sa Djung-shan bak ved roret. 
Vi er aldeles utkjørte alle •sammen nå. Det er ikke 
annen råd enn at vi får skifte om å ro og å hvile. Dere 
tre kan legge dere ned og ta en blund nå. Vi andre tre 
tar tørn foreløpig. Om et par timer. tid vekker vi dere. 
Da e•r det deres tur. 

- Og jeg som aldri i mitt liv har holdt ,en åre, 
sukket Mei-yuin. 

- I natt kommer du i hvert fall til å gjøre det, sa 
Yu-ling. - Hysj, hva er det, avbrøt han seg selv. 
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Nå hørte de det aUe seks. Hundeglam et stykke 
inne i landet. 

- Det er bare noen gårdslbikkjer som skriker opp, 
sa Ioh-ngan. 

- Riktig, svarte Yu-ling. - Men de skriker ikke 
opp for ingen ting. Hunder bjeffer bare når de tror 
at det er fare på på ferde, og det betyr at folk er i 
anmarsj. 

- Kan bety det, ja, mente Ioh-ngan. - La oss ikke 
ta bekymringene på forskudd. 

Han tidde hrått. Det skarpe skinnet av en lomme
lykt blinket mot dem fra veg-svingen ca. en kilometer 
fra ferjestedet. Så enda en lommelykt og nok en. Hele 
tre stykker som alle lyste ned på landevegen og nærmet 
seg på vegen h.itover. Guttene var aldeles lamslått. 
Det ble Hu Gien som aV"brøt tausheten: 

- Det hjelper ingen ting, sa han. - Vi er ferdige! 
- Ikke ennå, svarte Ioh-ngan. Han sto helt fr•emst 

i baugen og rodde. - Sving hardt over mot venstre, 
D jung-shan. 

Djung-shan trev roret over, og et øyeblikk etter 
støtte båten så kraftig mot land at de tre som sto opp
reist - roeme og rormannen - datt ov·er ende. 

- Hva betyr dette? spurte Y u-ling forvirret. 
- Jeg fikk i mørket øye på denne lille holmen i 

elva, svarte Ioh-ngan. Han karret seg opp igjen. -
Jeg ser ingen annen utveg enn at vi jumper i land her. 
Dersom vi ror oppover elva, •blir vi snart oppdaget. 
Det stykke veg vi kan ro på 15 minutter, går de lett på 
7. Han pekte bakut med tommelfingeren. - Og med 
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lommelyktene sine kan de lyse oppover elva langt 
foran seg. Med andre ord: Vi ville være fortapt. 
Vår eneste sjanse nå er å narre dem på en eller annen 
måte. 

- Det er lettere sagt enn gjort, svarte Y u-ling. -
Ser de ferja her ute i elva på en holme, og det gjør de 
sikkert, så lukter de lunten. 

- Jeg •har det, jeg har det! sa Ioh-ngan muntert. 
- Overlat det hele til meg. Ta med dere all bagasjen 
vår: gevær, pistol, ris, klesbylter, alt. Fort, fort, sa han 
engstelig mens han kastet et blikk på lysene som nærmet 
seg der borte på landevegen. De måtte ha gått halve 
vegen fra svingen og hit allerede, kanskje vel så det. 

Kameratene hadde ikke noe valg. De innså at Ioh
ngan hadde rett. Forsiktig tok de alle sakene med seg 
og hoppet i land. 

- Vent et øyeblikk, hvisket Ioh-ngan etter Djung
shan som var sistemann i land. - Hjelp meg litt 

Djung-shan 'så overrasket tilbake på kameraten sin. 
Han kunne skimte ham mellom seg og lysene som 
blinket der borte på vegen. Sto ikke gutten der og 
kledde av seg. Plagg for plagg. Til slutt sto han 
splitter naken på dekket. 

. - Jeg så noen klær her i sta, sa lhan, bøyde seg ned 
og famlet seg for med hånden. - Jo her er de. Han 
holdt dem opp foran seg, kjente etter. - Her er et par 
prektige bukser, sa han med undertrykt latter. Djung
'shan som selv skalv av spenning og engstelse, forsto 
slett ikke at Ioh-ngan kunne ta situasjonen med slik 
ro, og at han kunne tøve slik. Et øyeblikk etterpå 
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sto gutten der med en gammel, skitten og fiUet bukse 
på seg. - Finfin, ikke sant, !hvisket han til kameraten. 
Så hoppet han ned på stranda og ba Djung-shan kline 
ham til med søle over hele kroppen. Selv trampet han 
i gjørma, så det skvatt. D jung-shan begrep ikke det 
kvekk, men gjorde som han ble bedt om. I sitt stille 
sinn var han glad for at han ikke kunne ·se kameraten 
der i mørket, skitten og fæl s·om han måtte se ut. 

Ioh-ngan hoppet igjen opp på ferja. Bøyde seg ned. 
Plukket opp forskjellige ting og kastet dem ned til 
D jung-shan. 

- Her er klærne og klesbylten min, ihvisket ihan. -
Ta det med deg alt sammen og gå opp til de andre. 
Sørg for at der·e ikke kan bli sett fra elvebredden der 
inne. Fort deg, nesten ropte han -etter kameraten som 
ble oppslukt av mørket et par skritt foran ham. Lysene 
der inne var nådd nesten ned til el va. 

Djung-shan famlet seg fram over holmen. Han 
sørget for å holde seg på <<lesida>> slik at han ikke så 
lommelyktene der inne på land. Så lenge ikke han så 
dem, så kunne heller ikke de se ham, tenkte han. 

- Er dere her? hvisket han. 
- Her oppe på toppen, inne i pagoden, hørte han 

Yu-lings stemme rett over seg. Han kløv opp. Nå så 
han konturene av den store, tunge, klumpete, sagtak
kete pagoden strekke seg mot natthimmelen. Han kløv 
inn i den smale gangen .. En halv etasje opp fant han 
kameratene. De sto i en tett klynge og trengte seg 
sammen for å titte gjennom en liten glugge i muren 
som vendte mot husklyngen inne på land. 
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- Hva går det for seg utenfor, spurte han lavt. 
- Japanerne vekker :båtfolka, svarte en av ka-

meratene. 
- La oss klyve høyere opp. Det er sikkert flere 

glugger, hvisket Yu-ling. De to vennene snublet opp
over trappetrinnene og fant seg snart et nytt utkiks
sted en etasje høyere oppe. De kunne skj-elne to grup
per soldater inne på elvebredden. Den ene flokken 
talte truende til de forskrekkede båtfolka som var blitt 
v·ekket opp av sin søteste nattesøvn. To-tre andre sol
dater gikk oppover langs elvebredden med to blod
hunder i bånd foran seg. På det stedet hvor ferja 
hadde ligget, stanste hundene og snuste rundt. Tilbake 
til den andre gruppen og så igjen til ferjeplassen. Fram 
og tilbake ·et par ganger. .Så stanste bikkjene opp, og 
den ene av dem ga seg til å pipe ynkelig. 

- Som vi tenkte, hørte han d.en ene av soldatene 
si. - De må ha tatt båt! Nå nytter det ikke lenger 
med blodhunder. 

Yu-ling hørte hvert ord tydelig, enda gruppen var 
vel !50 meter horte. Nattestillheten gjorde det mu
lig. Han var glad at han forsto japansk slik at han 
kunne følge med i samtalen. 

- Hva sier båtfolka? ropte en av de soldatene "om 
fulgte med hundene, ned til den andre gruppen. 

- De sier at de ikke har sett noe som ltgner gut
tene, svarte en av soldatene der nede. 

- Løgn, svarte den første. - Her stanser sporene. 
Det er !dart at de har fått tak i en båt her. Disse karene 
har naturligvis fått beskjed om å dekke dem. 
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- Hør nå her, sa en av soldatene på båtbrygga på 
kinesisk. - Vi vet at dere har fått penger for ikke å 
fortelle oss et ord om hvor guttene har tatt vegen. Det 
er farlig i denne tida å dekke fiender av staten. Men 
det skal være glemt, og dere skal attpåtil få penger 
av oss, dersom dere åpent vil fortelle oss hvilken veg de 
har tatt. 

- Vi har ikke sett noen skolegutter her i dag, 
jamret en av båtfolka. - Vi la oss like etter at sola 
var gått ned for å være uthvilte til i morgen. Vi har 
ikke sett dem, sier jeg. 

- Jaså, du trasser oss, brølte soldaten. I skinnet 
fra lommelyktene kunne guttene se ham løfte geværet 
og sikte på båtmannen. Den ulykkelige kineseren kastet 
seg nesegrus ned foran soldaten. 

- Tro meg, store herre. Jeg har kone og barn 
heime. Dersom jeg hadde visst noe, så ville jeg ha for
talt alt. Men jeg vet ingenting. 

- Det ser ut som han snakker sant, sa en av de 
andre soldatene på japansk. 

- De må jo vite noe, sa den førBte og stampet i 
jorda. - Guttene har passert dette stedet, og her for
svinner sporene deres. Hv,em skulle vel kjenne til hvor 
de er blitt av, om ikke nettopp disse båtfolka? 

Da var det med ett som om hj,ertet gjorde et hopp 
i brystet på de to vennene oppe i pagoden. En av sol
datene i den andre gruppen - som imens hadde be
gynt å ta seg oppover langs elvebredden - rettet lom
melykta mot holmen der ute i elva, hvor de altså 
befant seg. Lyset strøk fram og tilbake over holmen et 
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par ganger og stanste til slutt ved ferja som lå åpen
lys for all verden der nede på pynten. 

- Idiot! mumlet Y u-ling forarget. Han tenkte på 
Ioh-ngan. - Hvorfor i all verden har han ikke lagt 
båten på baksida av holmen. Da vrlle de ikke ha fått 
øye på den, ikke i første omgang iallfall. 

De tre soldatene der inne på elvebredden konfe
rerte lavt sammen. Guttene •satt med hjertet i halsen 
av bare spenning. Hva ville nå skje? De behøvde ikke 
å vente lenge for å få vite det. 

- Båtmann i'thoj! brølte en av soldatene. - Kom 
hit! 

Ingen ting hendte. Båten lå like fredelig nede på 
pynten, og ingen viste seg på dekket. 

- Hvor er Ioh-ngan blitt av? hvisket Yu-ling til 
D jung-shan. 

- lian er ombord, tror jeg. 
- Båtmann åho j! kom hit .straks, ropte soldaten 

av sine lungers fulle kraft. Det hjalp ikke. 
Ioh-ngan dukket ikke fram fra sitt skjulested, hvor 

han nå var henne. 
Soldaten der inne mumlet noen eder mellom ten

nene, trakk geværet sitt ned fra skulderen, siktet opp 
i lufta og fyrte. 

Båtmann åhoj! kom straks, ropte han igjen. Lom
melykta hans lyste rett på ferja. Endelig kom et søvnig 
fjes tittende ut av overbygget der bak. Det var Ioh
ngans. 

- Idiotiske tingester der inne, brølte gutten. -
Sønner av røvere! Kan dere ikke la en stakkar få sove 
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i fred. Jeg ferjer ikke folk over elva etter at det er 
blitt mørkt:. - Han trakk hodet silt ned igjen under 
mattetaket. 

- Hei, vil du se å komme hit inn i en fart, din 
elendige håtmann, brølte soldaten rasende. Hans kine
sisk var så perfekt at han godt kunne ha vært· en kine
ser. - Et. øyeblikk til og jeg sender en kule gjennom 
båten din, skrek han. 

Et forskrekket anBikt tittet fr-am under mattetaket. 

- Strenge herre, hvem er du, ropte Ioh-ngan 
ydmykt. 

- Vi er japanske soldater på jakt etter flyktninger. 
Kom hit straks! 

- Jeg kommer, jeg kommer, ropte Ioh-ngan til
bake. Hoppet opp på dekket, brettet de .stygge, fillete 
buksene, akkurat slik som en ordentlig båtmann ville 
ha gjort. Trakk hambusstaken opp av ehcebunnen gjen
nom :hullet i forstavnen, og skjøv •fra. Forsiktig staket 
han båten ut på elva, stilte seg på nedsida og passet på 
at den ikke drev med strømmen. Langsomt nærmet 
båten seg elvebredden. 

- Hvor i all verden har Ioh-ngan fått tak i det 
fryktelige klesplagget? hvisket Yu-ling. 

- Fant det i båten. Du verden hvor fint han spil
ler komedie. Ioh-ngan skulle ha vært skuespiller, 
hvisket Djung-shan tilbake. Det var beundring i stem
men. Begge guttene fulgte intenst med i det som fore
gikk ute på elva. Nå .staket l<ih-ngan de •siste takene, og 
båten støtte mot elvebredden. Gutten raget som en 
kj·empe opp over den av japanerne som opptrådte som 
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ordfører. En del kom det naturligvis av at den ene sto 
på dekket av ferja, og den andre ned·e på elvebredden. 
Men Ioh-ngan var også uvanlig høy. Y u-ling var om
trent så stor som en velvoksen kineser, men Ioh-ngan 
var enda -et halvt hode høyer·e. 

Fra skjulestedet sitt .oppe i pagoden kunne de to 
skoleguttene se at den ene japanske soldaten holdt ge
været rettet mot kameraten deres der ute på elva, i til
felle han skulle finne på noe sprell. 

<<Ordføreren» lot lyset fra lommelykta falle på ferja 
hele tida. 

Ioh-ngan satte med kraft bambusstæken gjennom 
hullet i forstevnen ned i elvemndderet. 

- Vil herrene være så vennlige å hoppe opp i 
ferja, sa han med sin aller ydmykeste stemme. - Jeg 
skal straks føre dere over til den andre ·elvebredden. 
Dere må ha hastverk, siden dere reiser så sent på natta! 
Ioh-ngan snakket hele tida typisk kuli-dialekt med 
mange neselyder, utydelig og snøvlete. Ikke et øye
bllkk falt han ut av rO'Ilen. 

- Hold munn! brølte «·ordføreren>>, som helt til 
nå hadde fulgt gutten med øynene uten å si et ord. 
- Vi har ikke bedt deg om å snakke. Og vi vil •heller 
ikke bruke den fille båten ·din. 

- Hvorfor har dere vekket meg opp midt på natta 
da? .spurte Ioh-ngan frekt, med skjult bebreidelse 
i stemm,en.· 

- Hold kjeft! brølte japaneren, enda kraftigere 
enn første gangen. - Vi vil ha noen opplysninger av 
deg. Når vi spør, svarer du. Forstått? 
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- Javel! 
- Vi er på jakt etter 6 skolegutter som er rømt fra 

det nye gymnasium inne i fylkesbyen, etter først å ha 
slått en japaner halvt i hjel. Med disse blodhundene 
våre har vi 'klart å følge sporet deres hit ned til elve
bredden, men her stanser sporene deres. Med andre 
ord: Her har de vært! Og du som er ferjemann, kan 
ikke godt ha unngått å se dem. Fortell hva du vet! 

- Skolegutter, sa Ioh-ngan langsomt. Så tidde han 
lenge stille, liksom for å tenke hardt. Så lyste han opp. 

- Jo, sa han endelig, jeg har sett noen skole
gutter. En stor, høy en, en annen tjukk som en gris, et 
par spelemmete mammagutter og - -

- Javel, javel, sa soldaten ivrig. - Hvor ble det 
av dem? 

- De kom ned til elvebredden der borte - han 
pekte med munnen - og der ble de stående og lyse 
opp- og nedover elva med en lykt omtrent som den 
du har. 

- Den stjal de fra vakten, sa en av soldatene på 
japansk tilde andre og nikket. 

- Hva for noe, spurte Ioh-ngan naivt. 
- Det var ikke for deg. Fortsett! sa «ordføreren>>. 
- Skol·eguttene så ut til ikke riktig å vite hva de 

skulle gjøre. Jeg satt i ferja ved holmen der u.te og 
spiste kveldsmaten min, så meg så de heldigvis ikke. 

Samtalen mellom den andre gruppen soldater og 
håtfolka var forlengst opphørt. Yu-ling og Djung
shan. kunne se lyktene deres bevege s·eg langsomt opp
over elvebredden mot ferja. 
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- Jeg tror de tenkte på å vekke båtfolka der nede. 
De så helst ut til å ha hastverk. 

- Stemmer, stemmer aldeles! sa <<ordføreren>> på 
japaMk. 

- Hva? spurte Io.h-ngan igjen. 
- Ikke hør på meg, sa soldaten forarget. - Fort-

sett med hva du har å fortelle l 
- Så kom det en båt nedover elva her. En stor 

båt med fire årer. Guttene vinket og gjorde tegn til 
den. Båten la inntil og tok dem ·ombord. Og så bar 
det videre nedover elva! 

- Nedover elva! ropte en av den andre gruppen 
soldater som nå var kommet til. - Er du sikker på det? 

- Jeg bare forteller det jeg har sett, svarte Ioh
ngan rolig. 

- Det var rart, sa japaneren, en underoffiser,. 
- Nedover! Det betyr at de reiser like i armene 

på våre folk. Så dumme er de ikke .. Han lyver! 
Offiseren talte japansk, og Ioh-ngan lot ·s·elvsagt 

som han ikke forsto. Japansk var forresten ikke guttens 
sterkeste .slde på skolen heller, husket Y u-ling, så kan
skje han simpelthen ikke forsto. Ioh-ngan holdt seg 
med en hånd i bambusstaken der forut, og hang skjødes
løst over båtripen. 

-·Kom ned hit når du snakker med en japansk 
offiser, r·opte «ordføreren>> fra i sta. - Ikke heng der 
oppe som en annen apekatt. 

- Unnskyld. Gutten hoppet i lænd. 
- Hvorfor lå du med ferja di der ute ved øya? 

Hvorfor holder' du deg ikke her inne på elvebredden 
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sammen med de andre båtfolka? Ofifiserens stemme 
var •karp som en kniv. 

Guttene oppe i pagoden kunne lk!ke høre Ioh-ngans 
svar. 

- Høyere gutt! Du behøver ikke å hviske til meg. 
Ioh-ngan så seg liksom Eorsiktig omkring. - Det er 

tyver i næ~heten 'her, sa han. - Røvere også. Der ute 
på holmen kan ingen nå meg. 

- Du sier du så skoleguttene som vi er ute etter? 
- Ja, herr general. 
Guttene i pagoden holdt på å le høyt. Ioh-ngan 

visste jo like godt som dem at offiseren neppe var noe 
mer enn en sersjant. 

- Du har sikkert forstått at guttene er forbrytere 
som må straffes for statens si.kkethet? 

- Ja, herr general. 
- Hvo·r reiste de så hen? Lyver du, så betyr det 

døden for deg! - Han slo med hånden på sabelen som 
hang ved sida. 

- Jeg har fortalt alt jeg vet. Båten tok dem om
bord, og så bar det nedover elva. Jeg hørte ikke noe 
om 'hvor de skulle hen. Det var jo heller ikke min sak. 

Offiseren tenkte s·eg om en stund. Da hendte noe 
som brakte Ioh-ngans kamerater til å stivne av redsel. 
Den ene av blodhundene som sto like ved ferja, tok til 
å snuse ivrig på gutten. Den ga et bjeff fra seg. Tok 
·til å snuse igjen. Så pep den ynkelig og trakk seg til
bake fra arenaen. 

- Hva betyr det? .spurte offiseren overrasket 
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- Å, bikkja trodde vel at gutten var tigg·er, og den 
fordrar ikke tiggere, svarte en av soldatene. 

- Det kan jo hende 'han snakker sant. Offiseren 
henvendte seg til soldatene sine. - De er nok smartere 
enn vi tror, de guttene. IDe tok simpel !hen sjamen med 
den båten nedover elva. De regnet med at dersom vi 
klarte å følge sporet deres helt til elva her, så ville vi 
- når vi tapte sporet - gå ut fra at de tok oppover 
elva til fjellene. Derfor ville de vær·e langt tryggere 
ved å dra nedover elva, hvor vi altså vanskelig kunne 
tenke oss at de hadde tatt vegen. Siden vil de natur
ligvis hoppe i land og svinge av fra elva innover heiene. 

- Hvor leniJ'e er det siden guttene dro av sted 
herfra? henvendte offiseren seg til Iah-ngan. 

- Jeg kan ikke si det så sikkert. Da de var her, 
spiste jeg nettopp kvelds. Det var ikke så lenge etter 
at det var blitt mørkt. Siden har jeg sovet. 

- Vi har ikke et minutt å miste. To av dere følger 
med en blodhund nedover dva på denne sida. To 
andr·e tar med seg den andre bikkja. Setter over elva 
i ferje og følger elvebredden der over. Guttene 'kal 
ikke lure oss ved å gå i land. Dere andre blir med 
meg i en av båtene her nede. De er alle lette, små 
båter - så vi skal nok ta dem igjen. Dersom det 
finnes en slik undergrunnsbevegelse ved våre høyskoler 
i China, betyr det mye at disse guttene blir fakket. 
Av sted! · 

dffiseren tok med seg brorparten av soldatene ned
ov·er til brygga. To soldater hoppet opp i ferja og trakk 
den ene blodh~nden etter seg. 

71 



- Herr general, ropte Ioh-ngan etter sersjanten. 
- Jeg er fattig. Dere har fått de opplysninger dere 
ønsker. Gi meg en skilling. 

Offiseren snudde seg sint. - Dere kinesere tenker 
ikke på annet enn penger. En aldri så liten tjeneste, 
og den skal betales. Når skal dere vel lære å forstå 
<<det nye styres» fordeler og velsignelse? Når dere 
kommer over til den andre elvebredden så gi barn rike
lig med drikkepenger. - Det siste gjaldt soldatene. 

- Takk, !herr general, sa I<Yh-ngan ydmykt, trakk 
bambnsstaken opp av ·hullet, støtte fra - og staket den 
vesle båten ut på elva. 

- Lys for meg, ropte han da s·eildaten slokte !om
melykta si. - Jeg kan da ikke •stake når jeg ikke ser. 
Lykta hle tent igjen. Et stykke utpå hle vannet så 
dypt at han ikke nådde bunnen med staken. Ioh-ngan 
grep da en åre, la den på tollepinnen på den sida av 
båten som vendte oppover elva, og rodde <kraftig inn til 
elvebredden på andre sida. 

De to japanere hoppet i land. B1kkja jumpet etter 
dem. 

- En liten drikkeskilling, ropte Ioh-ngan inntren
gende etter c!em og holdt fram hånden. 

·- Her sa soldaten og rakte ham pengene. U ten et 
ord mer snudde han seg rundt, og sammen med kame
raten trasket han nedover langs elvebredden. 

Y u-ling og Djung-&han som hadde sprunget ov~r til 
et kikhul! på andre sida av pagoden for å se avslut
ningen på det hele, famlet seg nå tilbake til sitt første 
utkikssted. 
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Båtfolkene, som delvis ha:dde sittet, delvis stått på 
dekkene av de små fartøyene sine, og inter,essert fulgt 
med i det som foreg>kk - tok høflig imot japanerne da 
de kom nedover mot båthavna. Etter en kort parla
mentering om prisen ,som offiseren kateg·orisk avgjorde 
- rodde en av båtene nedover elva med offiserer og 
soldater. To ensomme vandrere trasket nedover langs 
elvebredden med en hund i helene. 

~ Undres hvem den gutten var? sa den ene av 
båtfolka til de andre. - Jeg har aldri sett ham før! 

Yu-ling ble forarget der han sto. Alt var gått så 
fint. Skulile nå disse sjøfolka ødelegge alt sammen? 
Nei, heldigvis - japanerne var ikke oppmerksomme. 

- Det er vel en eller annen gutt som gammer'n, 
ferjemannen, har leidd for å hjelpe seg. Han begynner 
jo å bli skral nå, svarte en av de andre. 

Båtfolka krøp ned under mattetakene igjen, trakk 
sldemattene for - og alt ble igjen belgmørkt der borte. 
En enkel liten lysstrime falt ut gjennom en sprekk i en 
av mattene. 

Alt var blitt stille. Langt nede i elva kunne de se 
glimt fra de japanske lommelyktene som ble satt på 
nå og da for å kontrollere at båten hadde rett kurs. 

Yu-ling og Djung-shan var krøpet ned til kame
ratene sine, og stemningen var høy. Djung-shan måtte 
naturligvis fortelle om Ioh-ngans forberedelser til dd 
dramatiske møtet der ute på elva. Da kom Ioh-ngan 
krypende inn, hutrende av kulde. 

- Lenge leve Ioh-ngan! ropte Yu-ling og satte 
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lykta rett på kameraten. De var godt skjult bak de 
tykke murene på pagoden nå. Japanerne kunne iikke se 
lyset, selv om de snudde seg denne vegen. Alle gut
tene stemte i: Lenge leve Ioh-ngan! Kameraten sto 
der foran dem, splitter naken og våt som en kråke. 

- Uff, jeg tok av meg den elendige buksa i en fei. 
Den var full av lopper - forsikrer jeg dere. Og så 
måtte jeg ta meg et aldri så lite bad for å få av all den 
skitten som Djung-shan klinte på meg. Jeg skal hilse 
og si det var !midt! Hiv klærne mine hit! 

Kameratene sto rundt ham, dultet ham i ryggen og 
sida av bare begeistring. Det der kunne ingen gjort 
ham etter. Det var de alle enige om. Ioh-ngan tok 
smilende mot all ras. 

- Som dere vet driver far min med handel langs 
disse elvene, og jeg har reist mye med sjøfolk helt fra 
jeg var en neve stor. Derfor har j·eg så noenlunde greie 
på •hvorledes de bærer seg at. Far min strevde i sin tid 
svært for å få plul<!ket ut av meg all den jargong som 
båtfolka innpodet i meg. Men jeg klarer det da ennå, 
lo han. 

- Det er bare e.n ting jeg ikk·e .forstår, sa Y u-ling. 
Jeg har aldri vært så redd - tror jeg - som da den 
ene bikkja begynte å Bnuse borti deg. Det var klart at 
den kjente lukten din som en av dem den skulle for
følge. Hvorfor ga den opp og trakk seg tilbake? Det 
begriper jeg ikke. 

- Det var i grunnen nokså enkelt, ·smilte Ioh-ngæn. 
Jeg var Mar over den faren der, og da jeg inne i båten 
- blant alt matrasket til ferjemannen - fant noe av 
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en halvråtten fisk, så smørte jeg hele kroppen omhyg
gelig inn med den, slik at jeg luktet noe aldeles for
ferdelig. Dessuten var det lukten av tøyskoene mine 
den kjente til. De lå jo i pagoden her. Jeg hadde 
sørget for å trekke på et par slitte halmsandaler som 
tilhørte ferjemannen. Dem fant jeg og i båten. Bikkja 
luktet at det var meg, og likevel 'Stemte det ikike helt. 
Den visste sannsynligvis ikke hva den skulle tro! Og 
foretrakk heldigvis å trekke seg tilbake. Hadde bikkja 
vært av det beste slaget, hadde det neppe gått. 

En halv time senere var ferjebåten et bra stykke 
oppov,er elva. Tre av guttene lå i sin dypeste søvn. Tung 
Mei-yuin, tjukken, satt bak ved roret, Hsiao Fuh og 
Y u-ling rodde taktfast. De tok det ikke så høytidelig med 
å være stille lenger. De følte seg trygge nå. Hei, hå, 
hei, hå, brølte roerne taktfast. Hei - når årene ble 
tvunget gjennom elvevannet, M - når de ble ført til
bake i utgangsstilling. Og for hvert «hei>> trampet de 
i golvplankene som ekte båtfolk. Hei, hå, hei, hå - -. 

Det hendte nok at en av de tre sovende gløttet på 
øyelokket og forarget ba dem holde munn. Men da lo 
de bare høyt og svarte at <<i neste omgang er det deres 
tur til å sk,råle - for skråle må vi av bare glede - -.» 
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Fanget. 

Det var neste dags ettermiddag. Sola skinte fra den 
bl&kvite, skyfrie høsthimmelen og gjorde tilværelsen 
trivelig, ikke minst for de seks guttene der de travet 
landevegen langs ihnover mot fjellene. Yu-ling gikk 
i spissen, de andre i gåsegang etter ham. Vegene var så 
smale at de umulig kunne gå to og to v,ed sida av hver
andre. 

Gutteflokken var framleis i et strålende humør. Alt 
var jo gått så storartet. Om natta hadde de rodd halv
annen norsk mas veg oppover mot strømmen. 

Da det lysnet av dag, hadde guttene fortøyd båten 
ved elvebredden. Et par av dem var gått i land for å 
sanke ved. Li Djung-shan - som kanskje var den mest 
netthendte av kameratflokken - hadde funnet tak i 
noen små vedskier som han spikket om til gode spise
pinner. Ioh-ngan fyrte opp i det lille skrøpelige varme
bekkenet som de fant bak i ferja. Yu-ling dro fram 
hua med den riseh han hadde tatt heime, og snart 
dampet risen deilig og varm over grua. 

Naturligvis eide de ikke risboller. De spiste alle 
sammen av den gryta Y u-ling hadde fått med seg av 
far sin. Etter måltidet rapte de, mette og vel tilfredse. 

Yu-ling plukket fram pakken sin, fant den blå sol
datuniformen og trakk den på seg. Han var vokset 
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atskillig i året som var gått siden han hadde byttet klær 
med den kinesiske soldaten, han som tok vare på mor 
si, - så uniformen 'satt som støpt. Når han så spente 
japanerens patronbelte om livet og stakk r,evolveren i 
beltet, så han fullstendig ut som en yngre offiser. Bare 
bandolæret manglet. Kameratene var nok aldri så lite 
misunnelige, men håpet snart å kunne opptre i samme 
utstyr selv. 

Så grep to av dem årene igjen, og på ny bar det 
oppover elva. Like etter denne pausen ble de praiet av 
en tidlig vandrer inne på elv,ebredden. Han ville gjerne 
få sitte på med dem et stykke oppover - til en liten 
lanåsby som lå på andre sida av elva, sa han. Ioh
ngan som hadde frivakt, pratet med ham mens de satt 
under mattetaket akter, fortalte at de hadde tenkt seg 
oppover .j fjellene til <<Leoparden>> for å slutte seg til 
hans tapre soldater. Mannen mente de var for unge til 
å dø. Dersom folk ble utskrevet ay staten til militær
tjeneste, så var det jo ingen veg uknom, sa han. Men 
det var rene dumheten å melde seg frivillig til krigs
tjeneste. I hvert fall i tider 'som disse, just som krigen 
raste. Annerledes var det i fredstid. Da kunne det 
<kanskje lønne seg å være militær, mente han. 

Ioh-ngan tok naturligvis mannen ordentlig i skole. 
Argumenter hadde· han nok av. Lærer Wu hadde 
proppet guttene med den slags. Men alle fornufts
grunner preiJlet av på denne kareq. Han likte imid
lertid guttene godt, og han syntes det var synd at de 
hadde rotet seg bort i noe slikt SO!ll «fedrelandskjær
lighet» og «frihetstrang» og «nasjonalisme». 
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- M~n, fortsatte han, dersom dere absolutt skal av 
sted til «Leoparden», så kan kanskje jeg hjelpe dere. 
Jeg har en fetter blant soldatene hans. Derfor kjenner 
jeg ti'! at han nettopp nå har hovedkvarteret ·sitt oppe 
på Himmelsky-toppen. 

- Hvorledes skal vi komme dit? 
- Ser du svingen i elva der framme? Like borten-

for den ligger landsbyen hvor jeg bor. Derfra fører 
en sti innover til Himmelsky-toppen. Dere kan kanskje 
nå fram i kveld. 

Guttene takket mannen for rådet. I landsbyen hvor 
deres nye venn hørte heime, var de så heldige å treffe 
på en b.åtmann som var hyrt f.or fart nedover elva. 
Deres venn fra reisa kunne anbefale mannen som en 
pålitelig kar. Resultatet var at de overlot ferja til denne 
båtmannen, og for noen dollar i drikkepenger lovte han 
å bringe den dit ned hvor den hørte heime. 

Og nå trasket de .aHså landevegen langs. Den 
uniformerte Yu-ling i spissen. De skrålte og sang i 
villen sky, så folk hoderystende snudde seg etter dem. 
Snart sang de i fistel - gamle kinesiske fo•lkeviser. 
Snart var det fedr.eJandssanger. Så soldatviser. En 
lang stund gikk stien langs et belckefar. Langsomt steg 
den oppover fjellsida. Her og der klamret en liten 
fjellgård .seg fast. Spredt oppover lå rismarker, store 
og små, flate og tørre var de alle. De lå oppover fjell
sida som terasser, den ene rismark alltid litt høyere enn 
den forrige. 

78 



En kilometers veg- fra fjelltoppen lå et g-ammelt 
koselig tbhus. Guttene var svette og trette, og tok seg
derfor en pust i bakken. For en liten skilling- fikk de 
te og- jordnøtter som de koste seg- med mens de satt på 
noen krak1ker inne i tehuset. En g-ammel kjerring- opp
vartet d.em. Yu-ling- syntes at g-amla med sine store 
rinnende øyne og- med sitt rynkete, ·stygge ansikt min
net aldri så lite om bestemor. 

- Hvor skal så herrene hen? spurte g-amla da hun 
annen g-ang- kom hort og- skjenket i varm te for g-uttene. 

- Vi skal til <<Leoparden». 
- Hva i all v·erden skal dere g-jøre hos ham? 
- Slåss for landet vårt. 
- Slå det ut av hodet, unge herrer. Det er ikke 

noe liv for folk som dere. Dere er jo lærde folk med 
en lysende framtid. 

- Dette er en krig hvor alle må g-jøre sin plikt. 
Ellers g-år landet vårt til g-runne! Y u-ling- var helst litt 
kvæss i målet da han svarte. 

Gamla så mistroisk på ham. Hun trodde tydelig-vis 
han var soldat- der han satt i sin g-amJ.eblå uniform. 
- ~anskje det endog var han som hadde overtalt disse 
pene, ung-e g-uttene til å innlate seg- på noe så vanvittig
som å melde seg til krig-stjeneste. Hun trakk foraktelig 
på skuldrene og- •sukket: Pa mo ju bang- f ah. Jeg er 
redd for det ikke er noen råd med denne krig-en! 

- Hvorfor rkke? 
- Ser dere da ikke hvor lang-t japanerne allerede 

er kommet? Hver ny melding- er et nytt nederlag- for 
våre tropper. Japanerne g-jør akkurat som de vil, de! 
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- Har du noen gang hørt at en dverg kan sluke 
en elefant? spurte Mei-yuin uskyldig. 

- Nei! Kona var nok høyst overrasket over det 
spørsmålet. 

- Ikke jeg heller, svarte Mei-yuin. - Og det skjer 
nok ikke denne gangen heller! Disse små dv,ergene fra 
øst vil nok gjerne sluke China. Men de kommer til å 
få det i vrangstrupen. China er for stort, skal jeg si 
deg. Les vår historie. Mongolene har forsøkt å erobre 
China. Mandsjurene også. Men hvorledes er det endt? 
Erobrerne er blitt slukt av China. Vær du trygg, gamle
mor, China seirer til sist! 

~ Unge fanatikere uten vett, mumlet kona mellom 
tennene. 

- Hør nå her og sann mine ord, sa Hsiao Fuh. 
Han sto foran kjerringa og f<Jktet med <>rmene som en 
riktig taler. - Nå 'Skal ,du hør,e. Japæn er en klippe av 
granitt. China er en 'Sandslette. Krigen er en eksplo
sjon som vil bringe store omveltninger i sandet, men 
klippen vil bli splintret i tusen småbiter. - Hsiao Fuh 
var ganske klar over ,at ordene ikke var særlig origi
nale. Han hadde lest dem i avisene som referat av 
hva en eller annen stor mann hadde sagt. Men han 
syntes at de passet glimrende inn i denne diskusjonen, 
og så fikk 'han dem plasert. Men han ble 'aldri så lite 
rød om kinnene da han så de smilende, ertende fjes til 
kameratene. De hadde nok også dratt kjensel på 
sitatet. 
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- Videre, videre, ·ropte Y u-ling og reiste seg. -· 
Skal vi nå fram i kveld, må vi skynde på. 

Han tok fatt på den steinete stien oppover mot 
fjellskaret. En for en falt Ioameratene inn i køen etter 
ham. 

Vegetasjonen var ytterst sparsom her oppe. Noen 
spredte furubusker, eller gras, g>ras, bare græs. Og så 
steiner i rikt ·monn. 

Guttene var trette .nå. De •hadde travet hele dagen, 
og så svært mye søvn var det jo ikke blitt for hver 
enkelt av dem på ferja i natt. Det var tatt slutt med 
den livlige sangen fra i sta. Det tok på kreftene å klatre 
oppover disse bratte kneikene. Mei-yuin pustet og 
peste som en liten kval. 

- Hvor langt tror dere det er igjen til Himmelsky
toppen, spurte han ynkelig. 

- Nærmere en miJ.s veg- etter det kjerringa nede 
i tehuset fortalte meg, sa Ioh-ngan. 

- Jeg blir visst mer død enn levende før jeg kom
mer fram, sukket Mei-yuin. 

- Bare ikke tenk på marsjen og vegen og de såre 
beina. Nå er det snart slutt, og da skal vi slutte oss 
til den kinesiske arme. Tenk heller på framtida, gutt! 

- Det er lett å si - - -
Lenger kom han ikke. 

Holdt!!! 

Stemmen lyder som torden og lynild. 
- Et skritt til - og vi skyter. 
Rett foran seg ser Yu-ling en geværmunning peke 
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fram bak noen steiner. Bak geværet skimter han så 
vidt et par mørke, gnistænde øyne. 

- Legg fra dere våpnene! fortsetter den samme 
kommandostemmen. Det nytter ikke å gjøre motstand. 
Dere er omringet, og før dere klarer å lage noe spe
trukkel - er dere ferdige. 

- Fort! Legg våpnene ned! tordner stemmen 
da ingen av guttene rører på seg. 

Y u-ling får et glimt av et maskingevær som stikker 
fram mellom noen busker til venstre for vegen. 

- Mo ju bang-fal sier han hest til kameratene. 
- Det er ingen veg utenom. - Han legger revolveren 
fra seg på hakken. Mei-yuin raser mens han river av 
seg det dyrebare geværet og slenger det ned i graset. 
Høytidelig legger han stoloken sin ved sida av. De av 
kameratene som står bak, kan ikke dy seg for å smile 
- så håpløst det enn ser ut alt sammen nettopp nå. 

- Nå - hvor kommer så der,e fra? Stemmen er 
hissig som krutteksplosjoner. 

Fra fylkesbyen. 

Ser vi det! Hva gjorde dere der? 

Vi gikk på gymnasiet. 
Og studerte japansk Tvi! Hvorfor kom dere 

så hit - til og med bevæpnet? 
- Vi akter å slutte oss til «Leoparden»s tropper, 

og så kjempe for Chinas frihet, 'svarte Y u-ling stolt. 
- Den går ikke, unge mann. Japanerne utdanner 

ikke soldater for den nasJonale 'arme. Dere er fanger! 
Tung Han-fang, gå fram og plukk opp våpnene. Hen-
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dene i været, gutter. Kjenn etter om de har skjulte 
våpen på s.eg. 

En svær rusk av en mann dukker fram bak dem. 
Han tar Mei-yuins gevær, slenger det over skulderen, 
stikker Yu-lings revolv.er i beltet, og går deretter nøye 
gjennom aUe lommene til guttene. De penger han fin
ner, putter han med et bredt smil over i sine egne 
lommer. 

- Alt klart her, løytnant, ·roper han så. En offiser 
veiser seg opp bakom steinene. Det var han med sten
to"stemmen. Fram fra buskene kryper en soldat og 
trekker maskingeværet etter seg. Flere kommer ikke. 
Yu-ling ser spørr-ende på offiseren. 

- Nei, vi er ikke flere, smiler denne. 
Offiseren er kledd i japansk uniform med stål

hjelm. De to soldatene de.rimot er i kinesiske uniformer. 
- Jaså, tenker Yu-ling ved •seg selv. - Japanerne 

våger ikke å komme inn i «Leoparden»s rike uten i 
kinesisk forkledning - og med kinesiske soldater som 
har forrådt sitt land. Stolt og tvossig ser han den 
japanske offiseren inn i øynene. 

- Jeg er lei for at jeg ikke lfår slåss for China. 
Men ald-ri skal det lykkes den japanske krigsmaskin å 
få bukt med vårt China. 

- Hold kjeft når du ikke er spurt, sier offiseren. 
Men Yu-ling ser et lite smil i øyekroken hans. Det 

ser ut som han liker min frimodighet, tenker gutten 
forundret. Det ligner dem egentlig ikke. 

Sersjant Chen! roper offiseren. 
-Her! 
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- Du legger deg ned et eller annet sted i nærheten 
med maskingeværet og v.okter vegen. Tung Han-fang 
og }eg tar gutteflokken med oss. 

- Javel! 
- Kom etter meg, gutter. Men ikke noen sprell, 

takk. Min gode venn, Tung Han-fang, følger etter -
sist i køen. Og han har knekket nakken på atskillig 
større og sterkere karer enn dere. Marsj! 
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«Leoparden». 

General Tang Tao~feng ruslet urolig fram og til
bake i rommet sitt. Fram og tilbake. Opp og ned. Av 
og til lysnet det alvorlige ansiktet hans opp i et smil. 
Et øyeblikk elter hadde han kanskje dype furer mellom 
øynene. Han tenkte intenst. 

Nå gikk han bort til et kart han hadde liggende p~ 
bordet, målte .av•stander og tegnet streker. På kartet 
lå en hel rekke tunge grå blyklumper. En oppmerksom 
iakttager ville ha lagt merke til at alle disse små klum
pene lå konsentrert om de store hovedvegene på kartet, 
og langs den store floden. På selve floden var det 
enkelte gamle rustne pennesplitter. Hv·or generalen 
hadde fått tak i dem, er ikke godt å si. Kineserne 
bruker jo pensler til å skrive med. Kanskje var de fra 
hans egen studietid? Kanskje :hadde han fått tak i 
dem på en eller annen høyere skole der de lærte å 
skrive engelsk med penn og blelok? Langt utenfor all
farvegene - helst oppe i fjellene - hadde generalen 
plasert noen små røde lakkbiter. Blyklumpene fore
stilte de japanske tropper, pennesplittene japanske 
krigsskip, og lakkbitene hans egne få og spredte 
tropper. 

- Ja, slilc må det gjøres, mumlet generalen. For
siktig flyttet han et par lakkbiter nedover mot nær-
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meste blyklump. Lot den ene lakkbiten komme på inn
sida - mellom hlyklumpen og dens kamerater. Den 
andre lakkhiten lot han ligge på et lite høydedrag 
like ved. 

- 'Delefonforhindelsene må først hrytes, sa han til 
seg selv. - Og så må vi kjøre inn et telefonapparat på 
linjen - og gjennom det må vi hele tida mens aksjo
nen står på, forsikre dvergene oppe i hovedstaden om 
at alt står bra til på disse kanter. Det •skal gå! Det 
skal gå! 

Værelset var ytterst spartansk ubstyrt. Et bord, et 
par stoler, en seng. Det var alt. Men det var r•ent og 
pent der inne. General Tang likte alltid å ha det 
ordentlig omkring seg. 

Generalen gjespet høyt, reiste seg brått, og begynte 
igJen å vandr.e opp og ned i rommet. Så smilte han 
bredt og kraftig som en .for.nøyd skolegutt. 

- Du verden hvor mor·o elet var, sa han - og så 
satte han i en skoggerlatter. Generalen elsket eventyr. 
Han var dristig, frekk, sterk når det røynte på, snar
tenkt i vanskelige situasj·oner. AIJtid fantes det en 
utveg for ham. Han sto aldri fast. Derfor hadde han 
av kineserne ·fått navnet «Leoparden>>. 

~anskje det var på grunn av diss•e dyder at hans 
elskede lærer ved krigsskolen ·en dag hadde kalt ham 
til hovedharteret sitt og gitt ham i oppdrag å lede 
geriljakrigen mot japanerne i denne provinsen. Det 
var en krevende og vanskelig oppgave. Her trengtes 
nettopp en mann av hans kaliber. Og general Tang 
var villig til å gå i ilden om det trengtes for Chiang 
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Kai-shek, den kjære læreren fra krigsskolen, han som 
nå var blitt Ohinas mektigste mann. - - -

Det var tanken på det siste eventyret som brakte 
generalen i sli·kt perlehumør, nettopp som han var opp
tatt med de nye ,slagplaner. Han satte seg ned på stolen 
igjen og opplevde på ny i tankene de spennende dagene. 

Det gikk rykter om .at japanerne tenkt.e på nye 
manøvrer, og så gjaldt det om å få greie på alle deres 
troppebevegelser i denne provinsen. Oppdraget kom 
fra den kinesiske hærs hovedledelse, og general Tang 
bestemte s.eg for at han ville løse oppgaven selv. Han 
kledde seg ut som en kinesisk handelsmann med lang 
bløt •silkekjole, svarte fløydssko og en svart kalott med 
en knapp i toppen. Et par falske mustasjer klistret han 
under nesen. 

I dette utstyret reiste han til provinshovedstaden og 
tok der •inn på et lite beskjed•ent hotell. I flere dag·er dro 
>han mndt i byen og forsøkte alle mul-ige slags kontakter 
for om mulig å fi'l greie på japanernes planer. Han ga 
seg ut for å være en forretningsmann i risbran.sjen fra 
en by lenger inne i provinsen som •skulle søke f orret
ingsforbindelser i hovedstaden. Bestillinger fikk -han 
nok av, - det var nemlig rismangel i byen -- men de 
opplysningene han ømket, utebl·e. Selvfølgelig var det 
hare forrædere han søkte kontakt med. De andre visste 
jo ingen ting. Men hans ,,forretningsforbindelser» ville 
ikke uttale seg. Enten visste de ikke noe de heller, eller 
også hadde de fått sine instrukser. Det var fortærende 
kjedelig. Han holdt på å oppgi hele planen og legge 
en ny, da tilfellet kom ham til hjelp. 
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En dag han satt i det lille hotellrommet sitt, kom en 
av de forretningsmennene som han hadde konferert 
med, farende inn til ham. 

- Måtte du ibli rik, hilste han. 

- V ær ikke høflig, svarte «Leoparden». 
- Jeg !<an oppnå en glimrende forretningsforbin-

delse for deg. Det vil si: Det koster jo litt - selvsagt. 
Jeg skal ikke ha noe. Langt fra! Men for å kunne 
h jdpe deg må j·eg jo ut med noen drikkes killinger. 

Generalen var ganske klar over at mannen ønsht 
pengene for seg selv. Han nikket. 

- Selvfølgelig, •sa han. - Hvem gjelder det så? 
- De militære her i byen trenger ris tilførsler! sa 

den fremmede. 

Generalen hoppet høyt i stolen. - Javel, mumlet 
han utydelig. - Javel, jeg kan skaffe til veie en god 
del. 600 !byrder minst. 

- Japanerne betaler 3 dollar pr. byrde. Du skal 
få jobben! Men det koster deg 50 cent for hver byrde. 

Generalen følte trang til å plante knyttneven i det 
smilende fjeset med de stikkende øynene der foran seg. 
Ågerlmr! var han - og ikke noe annet. Tenk, by 2112 
dollar for hver byrde ris. Men ikke miste besinnelsen 
nå. «Leoparden» måtte opptre som en virkelig ris
handler, ellers fattet mannen mistanke. 

- Jeg er en fattig handelsmann, sa han beskjedent. 
- En sHk handel ville være tap for meg. Jeg må.selv 
betale 4 dollar for risen, frakt iberegnet, dertil kom
mer drikkepengene og min egen lille fortjeneste. La 
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oss si at japanerne må betale 5 dollar pr. byrde. Det 
er jo ikke meget i disse tider l 

- Det finnes andre rishandlere enn du, ropte den 
fremmede opp. - Vi kan når som helst finne en annen 
mann, og - tilføyde han med et megetsigende smil -
mine nye venner kan rekvirere ris! 

General Tang følte seg kvalm. Her satt han over
for en landsmann som kalte Ohinas ov,erfallsmenn for 
sine venner. Men han måtte framleis vise gode mine1· 
til slett spill. 

- Skal vi si fire og en halv dollar pr. byrde! for
søkte han seg. 

- Fir,e, og ikke en cent mer, avgjorde den andre. 
Og jeg skal ha mine 50 cent pr. hyrde. Er det klart? 

-Javel. 
«Leoparden» måtte ut med 300 dollar i forskudd 

til mannen, men det fikk ikke hjelpe. 

Slik gikk d,et til at general Tang kom inn til pro
viantforvalteren for det japanske hovedkvarter i pro
vinsen - og her påsto han at han kunne skaffe til 
veie 1500 byrder ris i løpet av 2 uker. Proviantfor
valteren 'ble så begeistret at han tok ham med inn til 
generalen for okkupasjonstroppene. Det gjaldt jo at 
den store handelen kunne komme i orden straks. Alle 
f ormali leter måtte ordnes. En skrivelse ble høytidelig 
undertegnet av provrantforvalteren og av «kjøpmann 
Wu-Ming-tao» - så kalte general Tang seg for an
ledningen - inne på selveste den japanske generais 
kontor. 
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Den japanske general forklarte at dersom ikke 
kjøpmann Wu maktet å skaffe all den ris han hadde 
lovt, så betød det at han ble et hode kortere. «Kjøp
mann Wu>> niloket ydmykt til svar. Generalen for
klarte videre at han ville sende vakt med kjøpmannen. 
Soldatene skulle holde vakt utenfor hotellet slik at han 
ikke fikk anledning til å «ombestemme seg>>. De skulle 
også følge ham opp til heimstedet hans og ha ansvaret 
for at risen Ioom ned til provinshovedstadens militære 
hovedkvarter. Fonstått? - Og «kjøpmannen>> bukket 
æcbødig til svar. Så var audiensen forbi. 

Men dette øyeblikk var det <<Leoparden» hadde 
ventet på. Til sin store glede hadde han s-ett et stort 
ka!!! over provinsen på veggen. Og på det kartet var 
det festet en mengde små japaoske og kinesiske flagg. 

- Er dette japansk kunst? En art maleri kanskje? 
spurte han høflig og trådte bort under kartet. Hadde 
de to japanere bak ham •sett de skarpe, hurtige, øvde 
øynene .som f6r ov·er kartet, hadde de kanskje f•attet 
mistanke. Men de så ikke annet enn ryggen av en dum 
kinesisk rishandler. 

- Nei, det e•r et militærkart, sa proviantforvalteren 
og blunket til generalen. - Kom nå! Generalen har 
mye å gjøre. 

Bare et øyeblikk hadde <<Leoparden>> stått foran 
kartet, men i det øyeblikket hadde han fått greie på 
alt han ønsket. For det første fikk han rede på japa
nernes nøyaktige stillinger der i egnen. For det andre 
så han at japanerne hadde forbausende godt kjennskap 
til hvor de kinesiske tropper var plasert. Hans eget 
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hovedkvarter var avmerket med et stort rødt kors. For 
det tredj·e så han to sterke røde piler peke vestover. 
Den ene langs floden, den andre langs en av hoved
vegene inne i landet. Og hegge pilene pekte mot en 
og samme by, et viktig motstandssentrum for den kine
si,ske ar.me, lenger inne i land-et. 

En avdeling japanske soldater fulgte med «kjøp
mann Wu Ming-tao» til hotellet og rekvirerte noen 
rom der. Vakt ble stilt i !hovedporten, og utenfor 
hans egen dør. Selvsagt kunne ikke japanerne drømme 
om at den bløte, medgjørlige kjøpmannen sent på kvel
den •rev av seg mustasjen, tok av silkekjolen, kalotten og 
fløyel:sskoene, kledde seg .som kinesisk kuli med strå
sandaler - og spenstig og lett klatret ut gjennom vin
duet, opp på taket. Derfra ov-er på neste tak Så ned 
i •en bakgate. Hele tida forsiktig for ·ikke å larme med 
taksteinene. 

Før midnatt var «Leoparden» langt utenfor byen -
på veg oppover mot sitt eget fjellrike. - - -

Så snart han kom tilbake til sitt·eget hovedkvarter, 
sendte han naturligvis ilbud med en av sine mest be
trodde menn til byen der inne i landet som var truet 
av okkupasjonstroppene. Forberedelsene der oppe var 
forlengst i gang nå. Med den Mmme mannen hadde 
han sendt en <beskjed om denne ekspedisjonen sin til 
hovedkvarteret i <:;hungking. 

Så snart det lot ·seg gjøre slo general Tangs hoved
kvarter seg ned på et .nytt sted. Japanerne hadde altså 
også sine spioner ute - og det var dessverr·e kinesere 
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som mer enn villig gikk deres ærend. Derfor hadde 
fienden rede på hvor han oppholdt ·seg. Det var der
for tryggest å flytte over til et nytt sted - i hvert fall 
for en tid. Så hadde han da reist til Himmelsky-toppen 
og bodde nå i det gamle tempelet. Det var bare en 
eneste gammel buddhist-munk som holdt til d·er, og 
han hadde «Leoparden» sendt til klosteret nede i dalen. 

- - Vis,st var det moro, gjentok generalen for seg 
selv. Han smilte framleis. - Det er hare to ting som 
ergrer meg, tenkte iha,n. Den ene er at jeg ikke fikk se 
fj-eset til den apekatten av en japansk general dagen 
derpå, da han fikk beskjed om at fug1eti var fløyet. 
Den andre er at jeg ikke får se min store leders for
nøyde smil når han leser min rapport fra den ekspe
disjonen. 
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«Leoparden" får nye rekrutter. 

Det banket på døra. «Leoparden» rynket brynene. 
Han likte ikke å bli revet ut av sine glade tanker. Hva 
nå? Han hadde jo uttrykkelig bedt om ikke å bli for
styrret. Litt arg ropte han: 

-Kom inn! 
Døra gikk opp, og inn tittet tjener Ans blide fjes. 

Hans halvblinde, mysende øyne stirret på generalen. 
- Pub fang bien ba? spurte han forsiktig. - Pas

ser det ikke? 
- ]u shen mo si? Hva gjelder det, svarte generalen 

barskt. 
- Løytnant Ho Hao-sheo står utenfor og vil 

gjerne tale med deg! 
<<Leoparden>> stusset. - A11erede? ,ga han over

rasl<et. - Da må han ha viktig nytt. La ham komme 
inn straks! 

Tjener An trakk seg tilbake. An var på sett og vis 
den som sto genera}en nærmest. Han hadde kjent sin 
herre fra han var en neve stor og visste om alle hans 
luner. An hadde i sin tid tjent hos <<Leoparden»s far. 
Da den unge Tang dro ut som offiser, tok han An med 
seg. Og ettersom den unge mannen steg i gradene, var 
tjeneren minst like så stolt som offiseren. Han var 
alltid kledd i uniform med en lue som var altfor liten-
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satt bare på tre hår. Leoparden lo første gang han så 
tjeneren ·sin i det kostymet. An ble meget fornærmet, 
og spurte om ikke han måtte regnes for militær siden 
han tjente hos en høyerestående offiser. Tang syntes 
nok det var en underlig soldat, halvgammel, halv
blind, •hjulbeint og .smålemmet. Men han lot ham na
turligvis beholde uniformen. Tro som gull var An 
h v•ert fall. 

Det ·banket igjen på døra. Inn kom en løytnant 
japansk uniform. Han ble ærbødig stående v-ed døra 
helt til generalen ba ham sitte ned. 

Hva nytt? 
Jeg har viktige nyheter med til deg! 
Snakk ut. 
Japanerne planlegger et felttog mot generalen. 

Om to-tre uker braker det kanskje løs! 
- Mot meg? For . en ære! Hvor store styrker 

sender de mot meg? 
- Jeg er ikke helt ,sikker. Men det blir antagelig 

6-700 mann! Kanskje mer. 
·Det er din ·oppg;ave å bringe meg ordentlig be

skjed, sa «Leoparden» irettesettende. 
- Når jeg fikk nyss om den planlagte offensiv mot 

geriljatroppene, mente jeg det var min s•imple plikt å 
melde fra straks, svarte Iøytnanten unnskyldende. 

- Javel, la giL Men kjenner japanerne til hvor 
mitt hovedkvarter for tiden er henne? 

- Nei, det tales bare om landsbyen Ferskenblomst
sletta - der hvor generalen tidligere holdt til. 

- Det er godt! Vi •skal nok greie dem. - Gene-
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ralen tittet ut av vinduet. - Det er allerede kveld, sa 
han motstrebende. - I morgen drar du tilbake til den 
japanske avdeling der nede ved den store floden -
hvor du er kjent- og så skaffer du meg snarest mulig 
alle detaljer angående dette angrepet. Og husk: Det 
er om å gjøre for meg å kjenne til hvor sterke angri
perne er. 

}a'."el, herr general! 
-Noe mer? 
- Ikke noe særlig, herr general. På v,egen hit opp 

passerte jeg i ettermiddag fjell•karet på Kusvansherget. 
Naturligvis. 
Der traff jeg på en av generalens vaktposter. 
Hva så? Generalen var utålmodig. 
Mens vi snakket ,sammen, hørte vi plutselig liv

lig prat i bakken like nedenfor. Vi gjemte oss bak nc~en 
·steiner og busker - og iuwt oss kom ·en flo.kk sture 
skolegutter. Et par av dem var bevæpnet med japo.nske 
våpen. Vi ropte dem an. Tok fra dem våpnene, og 

, brakte dem med hit opp. De står utenfor på tempc!
plassen. 

- Hva er det tor slags gutter? 
- De forteller at de har gått på det store japa~ske 

gymnasiet i fylkesbyen - og at de er på veg hit :>pp 
for å slutte seg til «Leoparden»s tropper. 

- Det høres ikke ,særlig sannsynlig ut! 

- Nei, først klarte ilcke jeg å •velge den heller. 
Men senere hendte det noe som gjør at jeg tror de 
snakker sant likevel. 

- Hva var det? 
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- Da guttene var avvæpnet og tatt til fange, trodde 
de det var japaneme som var ute. Det var antagelig 
uniformen min som villedet dem. Da vendte den ene 
av dem seg mot meg og sa: Jeg er bedrøvet for at jeg 
ikke får aniedning til å kjempe for China. Men det 
skal du vite: Japan klarer aldri å beseire vårt land! 

- La dem komme inn hit! mumlet <<Leoparden>>. 

- Javel, herr general! 

Ute på tempelplassen sto de 6 vennene våre. De 
forsto ingen ting av hva de var dumpet opp i. Først 
var de ikke i tvil om at det var japanerne som hadde 
tatt dem til fange. Men så viste det ·seg at istedenfor 
å føre dem nedover mot dva og japansk okkupert om
råde - •så tok den japanske offiseren dem med seg 
dypere inn i landet, innover fjellene dit de selv hadde 
tenkt seg. 

Og nå sto de altså utenfor et gammelt tempel høyt 
oppe på en fjelltopp. Det kunne gjeme være Himmel
sky-toppen for alt det de visste. Og her gikk vakter ' 
fram og tilbake, alle kledde i kinesiske uniformer, og 
inne i den svære >tempeihailen så de flokker av sol
dater - også i kinesiske uniformer - som høyrøstet 
spiste sin kveldsmat. Ja, hva skuUe de vd tro? 

- Enten er vi l<ommet til selveste «Leoparden>> 
e11er også til en japansk utpost hvor alle er forræder
s·oida:ter som hærer kinesiske uniformer, hvisket Yu
ling til kameratene sine. 

- Hold kjeft! brølte deres ledsager - den kj·empe-

98 



svære Tung Han-fang. - Dere er fanger, og her er 
det ikke tillatt for fanger å .snakke. 

- Følg etter meg! hørte de en rolig stemme 
lfke bak seg. Der sto den japanske løytnanten og 
vinket på dem. 

Et øyebJikk etter sto de seks guttene ansikt til ansikt 
med «Leoparden>>. Men de ante naturligvis ikke hvem 
han var. De så bare en spenstig mann i 35-års alderen 
med skarpe, gjennomtrengende øyne og et alvorlig 
sterkt ansikt. På bandolæret og det fine tøyet i uni
formen forsto de at han var offiser. Men han eide 
ingen d\stingsjoner - så de ante ikke hva grad offiser 
han var. Men uniformen var i hvert fall kinesisk.· 

- Det er blitt fortalt meg at dere flyktet fra gym
na,siet inne i provinsens hovedstad. Er det rett? 

- Ja. Som a!lltid var det Y u-ling som førte ordet. 
- Og hvorfor gi:kk dere inn på en skole som fienden 

opprettet? 
Y u-ling pustet le'ttet ut. Offi~eren var altså kineser l 

Dersom det da ikke var et fordekt japansk forsøk på 
å få dem til å gå i fellen. Han bestemte seg til å si 
sannheten hvordan det enn kom til å gå. 

- Det var i okkupasjonens første måneder. En 
mann korn heim til min far og ba ham sende meg til 
den nye skolen, for der å fullføre skolegangen min. Vi 
kjente den gangen ikke noe til æt japanerne ville bruke 
skolene sine som propagandamiddel, at de ville proppe 
oss med japansk språJk, japansk hi"torie, japansk men
talitet, ,]<art sagt: ville gjøre oss til 'små japanere. 

- Men det er dere wltså blitt klar over senere? 
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Ja, det er vi blitt klar ov·er oenere. 
Hvorledes gikk så c1et for seg? 

- En lærer kom til skolen vil:r. Hian het w~ 
Peh-shail. 

- Jeg kjenner ham! ropte offiseren. - Han er en 
god venn av meg. En strålende kar. 

- Da vet kanskje herr offiseren også at han var 
en mann som elsket 'Sitt }and og som visste å sette 
pris på frihet og rett! 

- }o, det er sikkert. 
- V el, han vekket oss opp der på skolen. Vi ville 

ha gått til armeen straks, men han anbefalte OSIS å fort
sette v.år ntclannelse for om mulig å bli til nytte for 
Ohina gjennom de kunnskaper vi erhvervet os's -
spesielt i japansk. 

- Og nå rådet han dere altså til allikevel å søke 
opp <<Leoparden>>, før dere har fått eksamen ved skolen? 
Skoleåret ·er jo hare så vidt begynt nå! 

Nei han rMet os's ikke til å komme hit! 

- Hvorfor kommer .dere da? 
- Det hendte noe aldeles forferdelig. Lærer Wu 

ble for noen dager siden grepet av japanerne og myr
det. Statsf·iendtlig propaganda! 

- Er lærer Wu drept? <<Leoparden>> spratt opp av 
stolen. - Den fine, beskjedne mannen med den glø
dende kjæcrlighet til China og den mektige tro på vår 
sak! Sa jeg det ikke til ham. Det går ikke, ''a jeg. 
Men han ville inn til okkupert omrilde for også der å 
skape China tro .sønner og døtre. Hvorledes fikk japa-
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nerne has på ham? - Generalen vendte seg plutselig 
mot Yu-ling. 

- Vi vet det ikke. Kanskje var det ·en misunnelig 
lærer som forrådte ham. Alle elevene elsket ham. 
Han :ble halshogd - og hodet hans satte de på en stake. 
Natta etterpå flyktet vi. 

- Jeg fo•rstår dere, gutter. Slik ville jeg også ha 
gjort. «Leoparden»rs ansikt V1ar sammenbitt og hardt. 
- De ,skal få gjengjelde! Lærer Wu Peh-sban og jeg 
var ungdomsvenner. 

Han •sa ikke noe på en stund. Så bare rett fram 
for seg. 

- Vel, .sa han til slutt. - Wu Peh-shans elever 
skal være veJ:komne hos meg. Dere søker <<Leoparden>>. 
Jeg e'r «Leoparden>> l 

Guttene stirret på ham. Glede fylte dem alle sam
men. Trettheten og alt det vonde de hadde gått gjen
nom, V1l>r glemt. Ja, naturligvis. Slik måtte <<Leoparden>> 
være, den mannen som gang på gang hadde ført japa
nerne bak lyset. 

- Det ·er sant. Løytnant Ho Hao-sheo - han pekte 
på den jap1>nsk-kledde offis.eren horte ved døra - for
talte meg at et par st}"kker av dere b1>r japanske våpen 
da dere ble tatt til fange. Hvorledes fikk dere fatt 
i dem? 

Yu-ling fortalte i korte trekk hva de opplevde på 
flukten fra skolen. Generalen smilte: 

- Det er rett, gutter. Slik skal de tas. Alle våpen 
i min arme har jeg tatt fra fienden. 

Da Yu-ling nevnte samtalen han hadde hørt mel-
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lom de to japanske vaktpostene i skolens hovedport, 
nikket «Leoparden».- Jo, jeg kjenner alt til det, sa han. 
- Om et par-tre uker skal de kallllkje for.søke •seg! 

- Nå skal dere få mat - og så trenger dere til 
·søvn! Våpen skal dere få alle sammen - og dere skal 
lære å bruke dem. Bli med løytnant Ho ned til kvelds
bordet. Han er en bra kar tross den japanske uniformen. 
Generalen lo. - Vi tr·enger spioner, ser dere, rundt 
omkring i distriktet - også hos japanerne, ja kanskje 
mest der - for alltid å kunne slå til på rette sted. 

Det var en munter og løssluppen gutteflokk som 
.sammen med løytnant Ho satte •seg ved et av bordene 
i den store tempelhallen. De skuHe få tjene Chinas 
sak under den store general Tang, «Leoparden». 
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I trening. 

Hver eneste ciag mfltte guttene ligge i skarp trening, 
fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen. <<Leo
parden» •hadde overla:tt til en av sine undero~dnede, 
kaptein Liang Teh-i å lære dem opp i krigsbruk. Og 
han drev dem temmelig hardt. Gevær, revolver og 
maskingevær lærte de etter hvert å bruke. Mekanismen 
studerte de nøye. Så var det naturligvis kunsten å 
kaste håndgranater. Det var ikke så enkelt som det så 
ut til, men e'tter mange ·dagers øvelse, ·klarte de å gjøre 
løytnanten tilfr·eds. De måtte også lære hvorledes en 
soldat har å oppføre seg under kamp i terreng. Det 
gjaldt å gjøre seg så usynlig som mulig og allikevel 
selv ha full oversikt over fiendens rørsler. Videre 
måtte d·e lære teknikken med å gjemme seg for fly. Og 
det var mange, mange andre ting. 

Sin kjære blå uniform hadde Yu-ling måttet skille 
seg med. Riktignok bruhe en stor del av den kine
siske hæren blå uniformer, men de't V"ar bå:de upraktisk 
og lite tilfredsstillende, sær.Jig i geriljakrig, forklarte 
<<Leoparden>> dem. Det gjaldt beist å ha samme farge 
som naturen - ganske enkelt for å la naturen dekke 
ens egne bevegelser. Hele kameratflokken fikk ut
delt grønne uniformer, som de gikk der og sprade! i. 

En sjelden gang hendte ·det at <<Leoparden» selv 
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tok seg av dem. Og det var a.Jlotid fest, - intelligent 
og morsom som han var. 

- Med den forut-utdannelse dere har, regner jeg 
med å kunne gjøre dere alle sammen til offiserer, sa 
hah en da.g. - Derfor vil jeg undervise dere litt i 
militær strategi. 

Og det var naturligvis noe som i høy grad inter
esserte guttene. Om kveldene etter dagens slit og strev 
kunne de sitte i timevis og diskutere strategi. De tegnet 
opp slagmarker med fjell og slettebnd og førte krig 
med hverandre - på papiret. 

Djung-shan glemte naturligvis ikke sine kjære 
kine,sertegn. Før de andre sto opp om morgenen - og 
det var sanne1ig tidlig nok - og etter at de andre 
hadde lagt seg, •satt han med forskriftsbøkene sine og 
strevde med de vanskelige tegnene. - «Leoparden» 
kom over ham •en kveld mens han •skrev, og resultatet 
var at Djung-shan senere ofte ble kalt inn til generalen 
for å hjelpe til med litt sekr.etærarbeid. Det var han 
selvsagt meget stolt av. 

· Hu Gien og Hsiao Fuh ho1d·t sammen. De var begge 
mye mindre av vekst •enn kameratene sine. Mer spe
lemmet liksom. Hu Gien var vokst opp i en embets
ma:nnsheim. Hadde fine'- perfekte manerer. Gode 
evner. Men han hadde ·et melankolsk sinn. Sjelden 
lo ihan: Og aldri var han sint. Men kameratene likte 
ham for hans s·kvære vesen. Han var real til bunns, 
Hu~Gien. 

Hsiao Fuh hadde vært sykelig helt fra han var små
gutt, og han var derfor Mitt temmelig mye forkjælt i 
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heimen sin, både av foreldrene ·og søs•trene, eneste sønn 
som han var. Faren var snekker, men håpte en dag å 
se sønnen sin 1som en stor mann i en mektig s'lilling i 
samfunnet. Også Hsiao Fuh var taus av vesen. Det 
var vel derfor han og Hu Gien var så gode kamerater. 
De ticlcle så godt sammen, lo kameratene. Selv om 
Hsiao Fuh var sykelig - så var han allikevel seig 
som få. Han ga seg ikke fort over, den karen. 

Guttene vant seg snart mange nye venner i leiren. 
En av dem var tjener An, eller An Nien-,seng som var 
hans fulle navn. Særlig Y u-ling sto høyt i kurs hos An, 
for <<du minner så mye om Tao-feng da han var yngre>>, 
sa han til gutten - og det smigret naturligvis den unge 
mannen. Hvem ønsket vel ikloe å ligne en .slik folke
heit som <<Leopavden>>. Tjener An var ellers den ene
ste som vågde å kalle generalen ved hans personnavn, 
men så hadde han j.o også kjent ham fra han var gan
ske liten. Tjener An stakk ofte .til dem ·en eJier annen 
lekkerbisken, som nok ·egentlig var beregnet på gene
ralen sdv. 

Slik gik'k dagene og ukene med. Seks uker arbeidde 
de tmtt for å bli gode og brukbare soldater i den kine
si·ske hær. <<Leoparden>> haclde 'gjort dem oppmerk
somme på at det kanskje plutselig ville bli oppbrudd 
- <<når japanerne kommer for å forsøke seg». Men 
de hørte ikke mer ·Om elet ventede japanske angrepet, 
og tiJ slutt hadde de nesten glemt det hele. 

Men så en clag hendte det noe. 
Sammen med et femtitall andre •soldater satt gm

lene ·en kveld i tempelhallen og spiste kveldsmat, da 
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de fikk sre løytnant Ho Hao-sheos gulgrønne japanske 
uniform utenfor på tempelplasrsren Med et «nå braker 
det snart løs, gutter» forsvant han inn Hl <<Leoparden». 
Spising ble det ikke mye av den kveLden. Praten gikk 
omkapp med spisepinnene. Gj,etninger og formodnin-
ger lynte fram og Hlbake. · 

- Nå? Generalens rstemme røpte ikke mye av den 
sterke .spenning og av den kamplyst han følte. 

- Endelig kommer det ventede japanske angrepet 
på generalens tropper her oppe i fjellene. De skal ut
ryddes, heter det. I morges rykloet japanerne ut av 
fylkesbyen. Om to dager er de her i egnen. Kan
skjre før! 

<<Leoparden» rynket brynene. 
- Så snart! Det gir sannelig ikke mye tid til for

beredels·er. Hvorfor kom du ikke før? 
- Det var simpelthen umulig for meg å få per

misjon fra min japanske avdeling. Dessuten ville jeg 
ikke reise før jeg kunne gi generalen ordentlirg beskjed 
denne gang. - Det var en trossig undertone i løyt
nantens rstemme. 

- V el, ,]a oss høre. 
- Dessveræ har fienden på et eller annet vis fått 

rede på at hovedkvarteret ditt er her. De er ikke sikre 
i s>n sak, og vil undersøke forholdene før de slår til. 
En avdeling forrædertropper skal først sendes oppover 
denne vegen, kledd i kinesiske uniformer - men med 
japans·k krigsutstyr. Det dreier seg om 150 mann. 
Deres oppgave rblir å finne ut om <<Leoparden» holder 
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til her oppe på Himmelsky-·toppen, De skal gi ·seg ut 
for å væPe geriljatropper fra naboprovinsen som er 
slått på flukt derfra, og som derfor søker samarbeid 
med den berømte <<Leppard», mir de avslørt som 
japanskvennlige forrædere - så skal de forsøke å 
komme •seg over til vestsida av dette fjellet og avstenge 
<<Leoparden>> enhver mulighet til flukt. Hovedstyrken 
- som består av ca, 800 mann, - skal rykke fram mot 
tempelfjeUet her - omringe det, og utslette ethvert 
spor etter våre kinesiske geriljatropper. 

- ]wså, det er slik det skal gjøres, smilte generalen. 

- Det er ikke alt. De går gmndig bil verks denne 
gangen. En avdeling med lett artilleri s•endes ho•rerl
vegen oppover langs elva som kløv. Når den kommer 
øverst i dalen, altså sønnafor fjellet her, skal de ta seg 
fram nedover det uV'egsomme terrenget for å støtte 
opp under .rlet egentiige angrep. Dette artilleriet be
står, så vidt jeg vet, av 5 små feltkanoner og om
kring l 00 mann. 

- S.Jik er altså planen v,i skal gjøre !i.l intet denne 
gangen. «Leoparden» nikket langsomt. Tankene hans 
arbeidde under høytrykk. 

- Etter dine heregninger har altså f•ienden vel et 
tusen mann til disposis j·on, mumlet han. - Vi kan 
neppe samle mer enn 3-400 mann til bataljen. En 
avdeling på vel hundre mann har vi sendt av sted for 
å •spænge ·et par jcrnb&nebruer i luflta. Kaptein Sun 
er på v·eg mot en liten landsby lengst nord i provinsen 
for å tilintetgjøre en mindre avdeling japanske sol
dater som ·er temmeLig isolert fra hovedstyrkene. Han 
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har fått beskjed om å ødelegge telefonforbindelsen mel
lom denne og naboprovinsen. Jeg sendte 150 mann 
med ham. Ingen av disse to avdelinger kan nå fram 
før slaget må stå. Vi har også andre mindre avdelinger 
ute. Dette - min kjære løytnant - blir en vanske
ligere oppgave ,enn noen av våre tidligere bataljer. 
Men vi 'Skal nok greie det! 

- Ville det ikke være best å trekke troppene våre 
vekk fra clistriktet her - inntil japanerne er lei av 
jakten og vender nesen heim igjen? spurte løytnanten 
forsiktig. 

- Jaså, dn er redd at vi ikke skaJ greie det? lo 
generalen. - Det kan være du har rett. Vi får se! 
Om en times tid kan du kalle sammen alle offiserene 
til higsråd her inne hos meg. Foreløpig vil jeg tenke 
saken grundig igjennom alene. På gjensyn! 
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forræderne kommer. 

Oberst Tung Hao-yen trampet tappert i veg opp
over kleivene til Himmelsky-toppen. Det var varmt 
til så sent på høsten å være. Obersten svettet. 

Endelig skulle han få anledning til å vise hva han 
dudde !il. Den kinesiske militære hovedledelse hadde 
aldri forstått å sette pris på !hans framrakende dyktig
het. Alltid var han forbigått ved utnevnelser. Natur
Iigvis burde han ha vært general for lenge siden. Men 
nå hadde han grepet sjansen. Han var en av de få 
høyerestående oNiserer som hadde tatt imot «Den nye 
orden» med åpne armer. Japanerne kom for å befri 
China for sneversynt partistyre og for ydmyl<eber fra 
den k;oite mann. Asia for a,s,iatene! Det var slagordet. 
Vekk med de andre. Her skulle de gule herske - og 
Japan som den mektigs,te stat i Det fjerne østen, skulle 
lede an. 

På denne tuæn skulle han få ,høve til å prøve 
krefter med Tang Tao-<feng, «Leoparden», som han ble 
kalt. - Oberst Tung spyttet langt av bare forargelse. 
- Eventyrer var han, ingen virkelig mHitær begavelse. 
Men nå sku1le han kjøres til veggs. Og han - oberst 
Tung - skulle ;oite å bekjempe «Leoparden» med hans 
eget våpen, simpel knigslist. «Leoparden>> skulle sanne
lig få unngjelde for at han alltid var blitt ±:oretmkket 
framfw ham. Tung var fra et eldre kull ved krigs-
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skQlen og hadde gjort en god .eksamen - men alltid 
var «Leoparden» et hestehode foran ham allikevel. Nå 
skulle nok alt forandre s•eg. Ingen kunne unngå å se 
at Japan kom til å seire, og da var Chiang Kai-sheks 
venner ferdige. Han - dberst Tung - derimot, hadde 
f'Orstått å velge .rett. Nå skulle det bli hans tur til å få 
innflytelse og makt og ære. 

Han ·smilte selvsikkert og vdtilfreds. Godt at det 
innen kinesiske kretser ennå ikke var bHtt åpenbart at 
han var gått over til «Den nye orden». 

Oberst Tung tørket svetten av pannen og snudde seg 
for å betrakte ·troppene sine. Som en svart maurtue 
myld:ret soldatene etter ham oppover den smale fjell
stien. I alt 150 mann. Han hadde fått spurt æt «Leo
parden>> sjelden hadde mer enn 50-100 mann om seg 
i hovedkvarteret sitt. K;anskje skulle det lykkes ham 
helt alene å ta den torhatte geriljalederen til fange. 
Det viHe være en strålende hegynnels.e på hans nye 
karriere. 

Det sto to arbeidskarer ute i rismarka og gravde 
grøfter. Den ene var en stor rusk av en bonde med 
·kraftig •skjeggvekst. Den andre var en unggutt, kan
skJe sønnen hans. Også han var tjukk og klumpet av 
legemsbygning. 

- Hei, folkens, hvor langt er det igjen til tempJc,t? 
- Store herre, det er bare en fjerdings veg dit 

opp! svarte bonden. Han stanste a!lbeidet sitt og stirret 
opp på obersten. 

Og «Leoparden>> holder til der oppe ennå, ikke 
sant? 
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- Nei, «Leoparden>> er reist herfra for to dager 
siden. 

Obersten rynket brynene og så mørkt på bonden 
der ute i rlsmarka. 

- Du lyver, sa hau. - Jeg kjenner til at han har 
hovedkvarteret sitt her på fjellet. 

- Ikke nå lenger, strenge herre. En av soldatene 
hans fortalte forJeden dag· til sønnen min at «Leo-
parden» hadde fått greie på hvorledes japanerne tenker 
på en opprenskning her i trakten. Derfor er han dratt 
bort for en tid. 

- Hva var det soldaten sa rtil deg, unge mann? hen
vendte obersten s-eg til gutten. 

- Som min far sier. «Leoparden» er dmtt bort 
for en ,tid. 

- Dere beundr·er ~kanskj,e «Leoparden~>? spurte 
offiseren. 

- Alle kinesere gjør det, svarte gutten stolt. Faren 
så msende på ham. 

- V ær ikke redd for meg, smilte obersten harskt. 

- Også jeg benndrer den tapre «Leopard». Jeg er her 
med alle soldatene mine for i\ slutte meg til ham. Vi 
kommer fra provinsen lenger nord hvor vi er blitt jagd 
ut av dvergene fra øst. Vi ønsker ikke noe heller enn å 
slutte -oss til den berømte general Tang. - Det hele 
lød som en utenatlært lekse. 

- Si meg: Hvor dro så «Leoparden>> hen? 
Gutten der nede på marka så spørrende på far sin. 

Denne nikket. 

112 



Til <<Leoparden»s venner kan du trygt snakke 
ut, sa han. 

- Min venn blant «Leoparden»s s<>ldater fortalte 
at de skulle vestover til landsbyen Kvitstrømmen, 10 
mil herfra. 

Obersten så mørkt fram for seg. Skulle hele hans 
strålende plan falle i grus? Sørgelig at «Leoparden» 
hadde fått snusen i dette angrepet! Men det var kan
skje ennå ikke J:or sent. Han skulle forfølge Tang til 
hans nye hovedkvarter. Dersom eventyreren bare hadde 
få folk om seg, skulle han per.sonlig ta ham til fange. 
Dersom «Leoparden>> derimot hadde mange soldater 
til rådighet, skulle obersten gå inn i hans arme - og 
så ang!'lipe ham i ryggen når det ble kamp me!Iom 
geriljatroppene og japanerne. 

- Kanskje. min .strenge herre også gjør best i å 
flykte. Det varer visst ikke lenge før vi har fienden 
her. Kanskje allerede i morgen, sa bonden, da <>hersten 
ble sti>ende uten å si noe. 

- Jeg står .her nettopp og tenker på å følge etter 
«Leoparden>>, sa obersten tankefullt. - Tror du at du 
og sønnen din kunne vise oss vegen? 

-Naturligvis, sa bonden høflig, ennskjønt en kunne 
se på ham at han ikke likte å bli tatt bort fra arbeidet 
sitt i flere dager. 

- Vi overnatter i tempelet i natt! sa abersten av
gjort. - I morgen tidlig drar vi videre. Dere blir 
med. Kom! -Det siste var sagt med l<ommandorøst
så bonden og hans tykke, trivelige sønn ikke vågde 
annet enn å adlyde. 
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<<Leoparden>> s krigslist. 

Oberst Tung trengte i spissen for sine tropper inn 
i det gamle, store tempelet på Himrrnelsky-toppen. Ved 
sida av ham gil<k bonden og sønnen hans. Med kraf
tige skritt trampet obersten opp de par tre steintrin
nene til tempelhaUen og tråd•te inn. I døra ble han ov•er
rasket stående og stirre. 

Bak noen gamle, falmete røde tepper skimtet han 
så vidt konturene av en gammel, tykkmaget Buddha
figur. Foran dette bildet <lå en gammel munk i dyp 
lirbedelse. På et par krakker satt to unge noviser. 
Alle tre mumlet de bønner der inne i halvmørket. 

Omitofu, Omitofu, Omitofu, Omitofu - - -
Det samme .ordet 1i det uendelige. Det var påkallelse 

av Buddha. Den ene av novisene slo takten med en 
liten tretromme. Omitofu, Omitofu. 

Foran gudebildet sto et røkelseskar. Den .sterke, 
bedøvende duften av rølælse trengte helt ut til obersten, 
der han sto på trammen. 

- Hva i all verden betyr dette? spurte obersten 
bonden som slo et par skritt'bak ham. 

- Da «Leoparden>> reiste herfra, tok munken 
tempelet sitt i besittelse igjen. Han har med seg et par 
unge noviser fra klosteret nede i dalen. 

Obersten ble et øyeblikk ·Stående uviss i døra. Så 
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bestemte han seg og gikk langsomt bort til gruppen 
foran gudebildet. De tmge var klippet helt flintskallet. 
Men de var nok bare noviser. Det så han klart, fD'f de 
hadde ikke fått innvielsesmerken·e i pannen. Den gamle 
munken bar en svart kalott på hodet. Antagelig for å 
beskytte seg mot kulden her inne. Men under den 
kalotten satt de tre dype brennemerkene fra den hel
lige innV[elsen, vis.ste obersten. Munken :!ladde et langt 
grått skjegg - og var kledd i den vide, svarte munke
kappen. 

Obersten var selv troende buddhist - og ville der
for nødig avbryte bønnen. Men på den andre sida: 
han hadde hastverk. 

- Et øyeblikk, hellige mann, sa han forsiktig. 
- Kan jeg få tale med deg -et øyeblikk? 

Munken vinket avvergende med hånden, og fort
satte rolig sin ensformige bønn til tretrommens hule slag. 

- Han er ikke •sædig høflig, gamlingen, 1o bonden 
rått. Han var nemlig freidig fulgt etter obersten inn i 
tempel'hallen. 

- Hold munn! skrek obersten sml. - Mannen ber! 
Munken som trodde at utbruddet gjaldt ham, reiste 

seg motvillig. 
- Alltid det samme med deTe militære, sa han 

mørkt. - Uten videre tar der·e . templene våre i besit
telse, jager oss bort - og bryter ned religionen. Når 
endelig denne «Leoparden» er reist sin vegj så 1wm
mer du. Du trenger vel også husly, kan jeg tenke meg! 
Det siste freste munken ut i vill forakt. 

- Du våger ikke å fornærme «Leoparden>>, skrek 
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bonden rasende. - Han er vår stolthet! - Obersten 
vendte seg heftig mot bonden. 

- Du ·snakker ikke uten at du er spurt. Forsvinn! 
Bonden så no·e overrasket opp på ham, og gikk for

urettet ut av tempe]hallen. 

- Hvem forstår s·eg vel på de militære! mumlet 
han mellom tennene. 

- Kæptein Hsiao! Du følger med ham og ser etter 
at ,det :blir tatt vare på bonden og sønnen hans. Vi 
trenger dem begge i morgen. De må derfor ikke rømme. 
Forstått? 

- Javel, herr oberst. - Kaptein Hsiao hilste 
og gikk. 

Obersten vendte seg igjen til munl<en. 
- Du liker ikke «Leoparden», forstår jeg! 
- Jeg liker ikke miJitære i det hele, og minst av 

aUe dem som bryter religionen ned, •sa munken skarpt. 

- Nå, nå, godt ord igjen! Det finnes også offiserer 
som itar sin religion alvorlig. Jeg •er en av dem! 

Ober.sten grep •s•eg til pannen. Hvor i all verden 
hadde han sett disse .skarpe gjennomtrengende øynene 
før. Det var noe kjent ved dem. Men det var natur
ligvis bare innbildning. 

- Har ,vi sett hverandre før? spurte han munken. 
- Du er Tung Hao-yen, offiseren, sa munken 

rolig. - Jeg var i det ,gamle klosteret utenfor heim
stedet ditt i mange år. Den gangen var du en god 
buddhist. Er du det ennå? 

Jeg tror framleis på læren, sværte obersten blidt. 
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- Er den hellige mann vinkelig fra heimstedet mitt? 
Jeg synes du har ·en fremmed dialekt. 

- Nei, M munken. - Jeg er egentlig fra en av 
kystprovinsene, men som ung mann gikk jeg inn i det 
store klosteret der du hører heime. I !5 år var jeg der. 
Du var ung den gangen, herr offiser. 

- Så er du en gammel venn, sa obersten varmt. 
- Jeg vil betro deg at heller ikk·e jeg synes om <<Leo-
parden>> og hans gudløshet. Jeg er kommet hit for å 
straffe ham! Han skal tas til fange og da skal han stå 
til rette for alt det han 'har gjort mot deg og mange, 
mange andre. Jeg skal ikke ta ditt tempel fra deg. 
Tillat .oss bare å få bo her i natt. I morgen følger vi 
etter <<Leoparden>> for å oppsnuse hans hule og røyke 
ham ut. Etterpå 'Skal vi la japanerne, de sterke dver
gene fra øst, ta seg av ham. 

- Du :skal · være vclkomm·en, du gode sønn av 
Buddha, sa munken rolig. 

- Bare en ting til, hvisket obersten. - Hverken 
du eller dine unge noviser må si et ord til bonden og 
og Bø·nnen hans om det jeg nettopp har fortalt deg. 
De skal i morgen hje:lpe meg å finne voldsmannen. Jeg 
trenger deres hjelp, men de er <<Leoparden>> hengivne, 
forstår du. - Obersten la smilende finger·en på munnen: 

- Min munn er lukket, svarte munken alvorlig. 
- Dersom jeg kan hjelpe deg, står jeg alltid ta 
tjeneste! 

Det var sent på kveLd. Twppene hadde forlengst 
spist kveldsmat. Obersten gikk lll'olig fram og tilbake 
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i det rommet 'han hadde valt seg, general Tangs ar
beidsrom. I stram givakt toran ham sto 10-12 sol
dater og en kaptein. I det samme værelset hvor «Leo
parden>> bare for to dager siden hadde rådslått med 
sine offi·serer, la nå motstandei'eri hans, forræderen 
Tung - fram sine planer for denne lille gruppen. 

- Altså kaptein Hsiao, du •starter i kveld. I mor
gen må du treffe sammen med hovedstyrken. Du for
klar,er generalen alt det vi nå vet. General Tang be
finner seg for tida •i landsbyen Kvitstrømmen, langt 
vest i fjellene. Vi vet ennå ikke hvor mange tropper 
han har til rådig:het. Så ,sqart jeg vet klar beskjed, 
sender jeg nytt bud. Jeg forsøker altså å slutte meg 
til «Leoparden». Hovedstyrken må følge etter så snart 
som råd er - ellers kan vi risikere at byttet slipper ut 
av hendene på oss. Er dette klart? 

- Fullstendig klart, herr oberst! 

- Det er godt. Du kan gå! 

Kapteinen hilste og ga soldatene ordre om å trekke 
seg tilbake. Obersten gjenopptok sin vandring fram og 
tilbæke. Da stanste han brått. 

-,Hva har du å gjøre her, idiiotiske tingest? 
•qrøl~(' han. 

Borte i bakdøra sto sænnelig ,,en av novisene og 
glante. 

- Min hen•e munken innbyr deg til en kopp te, 
svante unggutten forskrekket. 

Obersten •ergret seg over at han hadde fart opp slik 
u ten grunn., 
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- Takk din herre munken, og si at jeg kommer 
straks, sa han v·ennlig. 

Natta senket seg over daler og fjell. Men mørkt 
var det ikl<e, for det var 15. dag i den kinesiske måned 
- og månen skinte hel, rund og glødende rød fra den 
kalde høsthimmelen. Bare to-tre skiltvakter trasket fram 
og tilbake ute på tempelplas•sen i måneskinnet. I den 
store tempelhallen var det nesten uråd å komme fram. 
Hvor en vendte seg, lå søvnige kropper utstrakt på 
golv·et. Sterke, regelmessige ånd·edrag og gurglende 
snorkel yder hørtes lang veg. I et av de tilstøtende rom
mene, som i tempelets velmaktsdager !hadde vært læres al 
for novisene, lå alle soldatenes våpen hopet oppå 
hverandre. 

D.et var midnatt da ·en emom mann snek s•eg langs 
de smale mørke tempelgangene. Ofte •stanste han for 
å høre etter. om det var noen lyd å oppfange. l hånden 
holdt han en liten lampe, og i det sparsomme lyset var 
mannens lange, grå skjegg og hans svarte kappe syn
lig, Det. var .munken- oberst Tungs venn. 

Han stanste utenfor en dør. Åpnet den forsiktig for 
·at den ikke·s).<ulle skr•ike• på hengslerje, Gikk over· dør
terskelen og lukket· døra follSvarlig til etter seg:· Det 
var et mørkt lite værelse han kom inn i. Høyt oppe på 
veggen fantes et vindu - så !ile at rommet måtte være 
sparsomt belyst selv om dagen. I rommet var det et 
par seng•er med .store skitne forlherjg. Munken r{ikk 
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bort til den første av sengene, bøyde seg ned, rusket i 
en søvnig kropp: 

- Nå er det tid til å handle, hvisket han. 
Rolig gikk han så bort til den andre av sengene og 

gjentok samme seremonien der. Et øyeblikk etter 'to 
de to novisene foran ha:m. 

- Vet dere nå hva dere :har å gjøre, ·hv·isket 
munken. 

- Vi vet det, hvisket den ene av dem til svar. 
- Vel, så kom etter meg. Men vær forsiktig! 
Like •så lydJø.st •som munken va:r kommet, vandret 

de tre tause skikkelsene gjennom tempelgangene. Ende
lig stanste de foran en tv•errvegg. 

- Hold lykta, hvisket munken til den ene novisen. 
Gutten tok den vesle lampa og holdt den opp over 
lrodet s1ik at lyset falt på veggen. Munken kløv opp 
på en krakk, strakte seg og nådde med hendene opp til 
tæket. Han rykket ut ·en stokk som var festet der oppe. 
Forsiktig •steg han ned. Nå kunne han lett fjerne 
planke for planke av veggen. Da åpningen var så stor 
at en mann kunne krype igjennom, tok han lykta og 
gikk lydløst inn gjennom den. Guttene fulgte ham like 
lydløst. Et øyeblikk etterpå sto de i tempelets læresal 
for noviser. Våpen var stablet på våpen der inue. De 
tre nattegj-ester tok hver sin ladning og med dem gikk 
de tilba:ke samme veg de var kommet. En stund etter 
var de der inne igj-en, og forsynt med hver sin byrde 
våpen forsvant de for annen gang gjennom åpningen. 
Slik •slet de i vel en times tid. Av og til - når det 
klirret i våpnene de bar på, stanste de et øyeblikk for 
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å hø~e om noen hadde merket det. Men oberst Tungs 
folk hadde nok marsjert langt i dag og var trette. De 
sov aldeles storartet og hørle ingen verdens ting. 
Etter en times arbeid var hele lageret tømt. Munken 
trakk opp d·et lange ermet på kappen sin og åpenbarte 
på armen noe så moderne som et stålarmbåndsur. 

- Klokka er fem ov,er ett, 'hvisket han til de andre. 
- Det er ennå halvannen time igjen til vaktskifte. Vi 
greier det fint. Stå stille her et øyeblikk. 

Munken Hstet seg inn i tempelhallen. Lyste mCcd 
lykta si utover de sovende. 

- Hvem der? hørte han en søvnig stemme. En av 
soldatene teiste seg opp på albuen og stirret på ham. 

- Jeg er bare Hwang, munken. Sov videre du! 
Jeg har bare et lite ær·end her inne. Soldaten kjente 
igjen munkens svarte kappe og grå skjegg. Rolig la han 
seg ned på det hardtrampede jordgulvet. Munken 
skrevet ·over de sovend·e kroppene og tok seg fram til 
gudebildet. Der stelte han med f'orskjellig, alt mens 
han holdt utkikk med soldaten. Så snart munken på 
de rolige åndedragene kunne høre at mannen sov, fort
satte han vandringen sin. Han lette overalt. På ·en 
kral~k fant han 'fl belte med to revolvere. Han stakk 
del' innenfor den vide kappen sin. . Lenger borte på 
golvet så 1ban en enslig maskinpistol. Han lot den gå 
samme vegen. Omhyggelig @ikk han en gang til rundt 
i den store tempelhallen. Skrevet over de mange sovende 
kroppene. Øynene hans lette ov·eralt. Til slutt listet 
·han ·seg tilbake dit han kom fra. De to novisene sto 
ennå ·stille der han forlot dem. De hutret av kulde. 
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- Det var ikke umaken verdt, hvisket munken til 
dem. - Der var bare et par revolvere og en maskin
pistol. Selvsagt kan det hende at de har gjemt noen 
våpen under teppene. Det kan jeg jo ikke godt kon
trollere. Nå står hare det viktigste igjen! 

Munken gikk bort til en dør, tok den svære bom
men ifra tvekrokene og lukk·et opp. Tung Han-fang, ·er 
du klar? hvisket han inn i mørket. 

- Fullstendig klar! brummet en stemme der inne
fra, og ut kom bonden og sønnen hans. 

- Dere gutter kan holde dere her inne til det hele er 
over! 

- Kan ikke vi få være med på moroa? hvisket den 
ene av novisene bønnfallende. 

- Nei, ikke denne gangen. Munkens stemme var 
myndig og sterk. Det var ikke råd å komme med 
protester. 

Slukøret forsvant bondegutten og de to novisene 
inn i d·et mørke rommet. Døra ble lukket f·orsvarlig 
etter dem. 

- Det ·er bare tre vakter. Jeg tenker vi greier dem 
alene, hvisket munken til bonden. Han ga ham en av 
re·volverne. 

- Jeg •skulle gladelig vri nakken om på dem aJ.elle, 
svarte" den kraftige bredskuldred-e ihond·en:· 

Ti minutter etter snek to skikkelser ·seg inn gjennom 
bakparten i tempelet. De tre vaktene lå bakbundet og 
knelblet. To av dem - som .sto "i ivrig diskusjon ....:. 
hadde kjempen Tung Han-fang, bonden, ekspedert på 
et øyeblikk. Lydløst som en skygge hadd-e han listet 
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seg bakpå dem - og før vaktene ante ordet av det, 
sank de ·om av hondellil velrettede •slag med r'evolver
skjeftet, Den tredje vakten nverrasket munken på andre 
sida av tempelet, like ved bakparten. 

Munken sto igjen inne i den mørke tempelgangen. 
Begge de to nattevandrerne lyttet et øyeblikk etter om 
det skulle være noen mistenkelige Jyder. Alt var døds, 
stille. Munken smilte bredt. Med en liten kost som 
han tra:kk fram av den store kappen sin, feide han 
golvet rent. Fant tak i en liten tapp som l:tadde·vært 
skjult und·er alt støvet - og rykket til. 

· · En •svær steinhel1e skrek på hengslene sine. 
- Kom opp, alle mann, men vær stille! hvisket 

munken ned i mørket. Et øyeblikk etter dukket en 
skikkelse opp der nedenfra, så nok en og enda en. Til 
slutt var 37 mann samlet i den smale gangen. Alle 
bevæpnet, 

Munken utdelte en rekke ·ordrer. Noen av skik
keJs.ene - det var de fleste - forsvant ut gjennom 
tempelets bakpart, snek seg rundt bygningen. og dukket 
snart dier opp foran hovedinngang·en. Et par andre 
krøp· gj·ennom hullet i plankeveggen inn i novisenes 
fo&;enværende læresal, ·og stilte seg ferdig ved døra 
inn til tempelhallen. Et par-tre stykker gikk også im1 
i kjøkkenet - hvor glørne ennå lyste ·svakt rødt borte 
på grua - og gJikk hen 'til den åpne døra mellom .kjøk
kenet og den slore hallen. 

Munken kiket utålmodig på stål-armbåndsuret sitt. 
- Fem minutter, sa han til slutt. 
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Nå må da alle være på plass. Han trakk en fløyte 
opp av lommen og blåste i den. - I ett nå var alle dører 
og innganger til tempelhallen fylt av bevæpnede 
soldater. 

- Blås i trompeten. -Revelje tækk! 1•opte munken. 
Han sto framme på golv·et med en kraftig lommelykt 
i den ene hånden - en blinkende revo·lver i den andre. 
En av soldatene •satte ·en trompet for munnen og blåste 
falskt og skjærende så det sang i de gamle, morkne 
bjelkene inne i tempelhallen. 

De sovende soldatene veltet seg over ·ende, støm,ct, 
gjespet og så seg om. Hva ·i all verden var dette? Der 
sto munken fra i går kveld midt på golvet, og alle 
utganger var sperret av bevæpnede karer. De bare 
måpte! Et par av dem begynte å faml•e etter våp
nene sine. 

- Ingen rører seg, kommanderte munken med 
tordenrøst. - Alle våpen er fjernet. Vaktene er 
bundet. Dere er fanger! Stå opp •og •strekk hendene 
i været. 

En Babylons forvirring oppsto inne i ·teinpelhaJl.en 
da qe over 100 mann reiste seg for å adlyde ordre. 

- Hva i all verden er dette for spetakkel midt på 
natta, . tordnet en søvnig stemme ovenfra; - Stille l 
Hører dere! 

· - Åboj,. er det deg, Tung Hao-yen, ropte munken 
lystig. - Deg hadde jeg sannelig nesten glemt. Gi 
plass for ham, gutter. 

- Jeg skal lære dere å være oppsetsige, svarte 
·Ciberstens fortørnede •stemme der ovenfra. Noen kraf-

124 





tige dunk i trappa - og et øyeblikk etter seilte oberst 
Tung Hao-yen inn gjennom døra i bare underbuk~a. 

De bevæpnede soldatene gjorde plass for ham. 
Han ble stående og se seg -om. 
- Hva skal dette bety? spurte han f-orarget da han 

så munken stå bevæpnet m>dt på golvet. - Er det du 
som lager mytteri blant soldatene mine? 

- Ja, det •er j·eg! •svarte munken med et ·smil. Han 
tok et kraftig tak i skj.egget sitt og rykket det av, tok 
den vide kappen ti.J side slik at uniformen innenfor 
kom til syne. 

- <<Leoparden>>, hvisket obersten. 
- Mine venner forrædere, nå kommer dere en for 

en inn i gangen her bak meg, kommanderte «Leo
parden>>. - Jeg skal i natt by dere husly som dere skal 
1<omme til å huske. Marsj! 

En etter en lble -oberstens soldater kommandert ned 
i hullet der <<Leopardem>s soldater var kommet fra. 
Der nede var et stort underjord1isk rom, som «Leo
parden>> for anledningen aktet å anv•ende som fangehull. 

Den siste som kom var obersten selv. Han var som 
rimelig kan være temmelig slukøret. ~ 

- Våger du virkelig å sende en ·ofhser i den kinec 
sisk·e hær ned i et slikt elendig hull, sa han og så «Leo
pard·en» trossig inn i øynene. - Det er altså takken 
fordi jeg vågde alt for å komme deg ti1 unnsetning her 
oppe i fjellene. Du skal komme til å unngjelde, Tang 
Tao"feng! Stol på det. 

- Forræder til det siste, hører jeg, svarte «Leo
parden» rolig. 
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Obersten kvakk til og blånet. - Du har ikke noe 
bevis, sa han !hæst. · 

- Bevis godt nok, ·svarLe generalen. - Glemmer 
du aldeles hv.a du betrodde meg og mine noviser i går 
kveld? Og den avdeling :soldater som du ·s·endte til de 
japanske hovedstyrloer i natt, !hva har du tenkt å si om 
den? Ned, herr Tung! Jeg skal sørge .for at buksene 
dine blir ka;stet ned til deg, ropte han smilende etter 
den tunge skikkelsen som skjelvende og lik!hlek for
svant ned i fangehullet. 
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Hovedstyrken viser seg. 

- Det gikk jo over all forventning. 
Ingen tap! Ikke et skncld løsnet engang. 
vel kaUe fint. 

137 fanger. 
Det må en 

«Leoparden» strålte av munterhet. Han lå i graset 
og tok seg en røyk etter frokosten. Guttene satt om
kring ham og så med beundring på sjefen sin som var 
i stand til å utarbeide så glimrende planer, og som også 
var mann for å gjennomføre dem. 

- Det enes•te vi ofret for seiren, var våre vakre hår
manker, fortsatte han og ·så smilende på de tre guttene 
som dagen før hadde vært i ilden, to av clem som 
noviser og en ·som bondegutt. - Skulle vi være munk 
og noviser, måtte hårsv-eisen dessv·erre falle, ellers ville 
hele planen gått i vasken. Ikke sant? Brennemerkene 
på pannen ville jeg derimot ikke innlate meg på. Det 
fikk være nok med kalotten. Jeg kjente oberst Tung 
personlig, og hadde det ikke vært for kittet og malinga 
som Ho Hao-·sheo klinte i fjeset mitt, så var jeg vel 
blitt gjenkjent. Men heldigvis, det gikk jo fint. Yu
ling og Djung-shan var ypperlige noviser. Det skal 
eiere ha ros for. Nå, Tung Han-fang og du, Mei-yuin, 
kunne heller ikk·e agere bønder med utenlandsk hår
sveis. Med andre ord: Vi ofret 5 hårmanker og tok 
over 130 fanger. Ikke så vetst! Slett ikke så verst! 
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Generalen lo fornøyd. Med dt ble ansiktet !ians 
alvorligere. 

-- I dag får vi vanskeligere folk å gjøre med enn 
oberst Tung og hans .forrædere. Ved middagstider har 
"ni japanerne her, og da braker det løs for alvor. 

- Denne gangen får vi vd være med? spurte Yu
ling 'spent. Han satt og klødde seg på den blanke 
skallen sin. 

- Nei, iheller ikke denne gangen, svarte <<Leo
parden>> smilende. - Men dere behøver ikke å være 
leie for det, tilføyde han da han så aHe de skuHede 
ansiktene foran 'seg. - Dere skal sannelig få oppgaver 
nok, når tida er inne. Jeg ,skal love dere mye håde 
av spenning og kamp. 

- Hvorledes skal så japanerne tas i dag? spurte 
Mei-yuin interessert. 

«Leoparden>> lo. - Jeg pleier jo ikke akkurat å 
åpenbare slagplanene miue på forlhånd, men som et 
plaster på såret skal jeg orientere dere litt i hva som 
kommer til å foregå. Se på terrenget her. «Leopar,den>> 
slo ut med hånden. - Vi kunne ikke ønske oss en mer 
ideell kampplass: 

Guttene så uvilkårlig utover. Rett overfor dem lå 
en fjellkjede helt i ,linje med den fjellkjeden Himmel
skytoppen hørte til. Begg,e disse fjellkjedene lå i ret
ningen nord-sør. Imellom dem lå dakn. Rett nedenfor 
tempelet hvor de nå satt, var dalen trang og kronglet 
med Ett krattskog. Den videt seg ut nordover, og rett 
under fjellpasset, der landevegen kom over fjdlskaret 
på Kusvansberget, var ,,-Ja len hele kvartmila bred. 

!} - Den unge leopa!'d 129 
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Så smalne! den av igjen inntil den endte i et lite høyde
platå innerst inne. 

- Japanerne har altså fått klar beskjed om at vi 
er vekk, fortsatte generalen. Med andre ord: De. føler 
seg trygge. 

Uten mistanke vil de komme gjennom det samme 
fjellpasset som dere kom gjennom. 

- Og så kniper dere dem akkurat på samme måten 
som dere tok oss den dagen, sa Mei-yuin ivrig. 

- Den måten gikk bra når vi hadde å gjøre med 
6 gutter som aldri før hadde håndtert våpen, sa gene
ralen. - Men den ville ikke gjøre seg mot en avdeling 
på 800 vel bevæpnede japanere. Nei, nå skal dere 
høre: Vi lar fienden loomme inn gjennom ·skaret, ned 
i dalen og opp på denne sida. Først når de kommer 
så langt som til den steinbrua der nede - et stykke 
opp på fjellsida - slår vi til. 

- Hvordan da? Yu-lings øyne lyste av begeistring. 
- Det går ikke noen annen veg gjennom dalen enn 

den ene stien. Som dere ser er hele dalen ellers åpne 
rismarker. Når derfor fortroppene når fram til stein
brua, sprenger vi den i lufta, og ingen veg fører fra 
deres side over til vår. Jeg ligger da ferdig med 100 
mann i skytterlinje langs denne dalsida - og så be
gynner slaget. Sannsynligvis vil japanerne komme til 
å spre seg langs .dalen for å fors•ere veg opp til oss et 
eller annet sted. Når d·e kommer tilstrekkelig langt 
mot nord eller sør, åpner våre folk ild fra krattskogen 
lengst sør i dalen, og fra høydeplatået lengst i nord. I 
krattskogen ligger l 00 mann, på høydeplatået vel 70 
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mann. Prøver japanerne å trekke seg tilbake, så har 
løytnant Ho Hao-1sheo med 100 mann aUerede stengt 
dem tilbakev·egen. Han ligger med sine folk ferdig 
deroVJer - godt skjult .for japanske øyne - og i 
det øyeblikk de siste japanske s·oldatcr går gjennom 
fjellpasset, smekker han fella igjen etter dem. Som 
dere forstår er vi heldig stilt. Vi har riktignok ikke mer 
enn halvparten av dvergenes styrke, knapt nok det. 
Men vi får dem akkurat der vi vil. Slettelandet er 
åpent. De eier ikke noe sted å skjule seg. Bare ris
markenes diker. Men gjemmer de ·s•eg for troppene 
på den ene sida, kan soldatene våre på den andre sida 
plukke dem ned. Vi derimot har stein og krattskog 
og busker å gjemme oss bak. Det skal ikke bli lett å 
være japaner i dag. Ja, dette var altså et lite kursus i 
enkel •strategi, smilte generalen da han var ferdig. 

- Det er veldig .interessant, svarte guttene. 
- Vi lhar lb are l O mann her i tempelet til å holde 

vakt ov·er oberst Tung ·og hans folk nede i kjeller
rommet, sa «Leoparden». Mer kan vi ikke avse. D·ere 
får hjelpe dem å holde kustus på fangene. Når de 
nede i den mørke kjelleren får høre skytingen, kan jeg 
tenke meg at de ikke blir lette å ha med å gjøre. 

Allerede ·Mokka kvart på Il kom signal fra løyt
nant Ho Hao-slheo på K:usvansberget at fienden var i 
anmarsj, og 20 minutter sene1~e kunne «Leoparden» 
gjennom feltkikkerten sin se de første japanere passere 
fjellskaret. Noen av dem hadde blå, kinesiske uni
former. Det var antagelig oberst Tungs sendebud som 
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viste vegen. Snart buktet den japanske avdelingen seg 
som en lang, lang slange nedover fjeUsida og utover 
sletta. De første begynte å lclatre oppov·er stien mot 
Himmdskytoppen. 

«Leoparden>> tok seg et slag nedover mot steinbrua 
for å se etter at alt var i orden. Så gjemte han seg om
hyggelig 'bak noen busker med de elektriske ledningene 
i hånden. 
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Slaget. 

«.Leoparden» kastet et blikk på armbåndsuret sitt. 
To minutter over halv ett, mumlet han. Så lot han 
øynene følge de første fiendtlige tropper på deres marsj 
oppover fjellsida. Jo, ganske riktig. Oberst Tungs 
sendebud ledet an. Der svinget den første av dem ut 
på brua, der de neste. Nå var førstemann midt utpå. 
«.Leoparden>> gjorde en liten bevegelse med ·sine elek
triske ledning.er. Kontakten var sluttet. 

Et øredøvende brak. Steinbrua ble slynget opp i 
lufta. Et !brak til. Restene av den ble kastet langt 
vekk. I det samme øyeblikk knitret det løs fra de 
mange maskingeværer. Ratatatata. Fra busker, steiner, 
trær, grøfter spydde ildvåpnene død og ødeleggelse over 
de -overrumplede japanske troppene. Før fienden ennå 
hadde summet seg, •lå halvt hundre av dem døde eller 
sårte på ba.kken. Blant dem var den japanske øverst
kommanderende, som i bærestolen sin hadde vært tem
melig langt fremme i !Men. <<Leoparden»s hovedinter
esse nettopp nå var ikke dette uhyggelige skuespillet. 
Han holdt kikkerten r.ettet mot troppene bakenfor, på 
sletta og på fjellsida over på Kusvansberget. Hva ville 
de gjør·e? S.lagets utfall avhang av om han hadde 
gjettet rett på dette punktet. 

Det så ut som en hel del tropper ennå ikke var nådd 
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gjennom fjellskaret der horte. Altså hadde ikke løyt
nant Ho kunnet rykke ut. Tilbakeveg·en lå ennå åpen 
for fienden. 

I første omgang var japanerne aldeles som lamslått. 
Det var tydelig at de var la-fatt. Visste simpelthen 
ikke hva de skulle gjøre. Men bare noen få øyeblikk 
varte forvirringen. Så begynte deres krigerinstinkt å 
r.eagere. De spredte seg utover sletta der nede og søkte 
innover mot fjeUsida hvor de dekket ·seg bak småbusker 
nederst i fjellskråningen. Troppene bakenfor skyndte 
på for å komme de andr.e til unnsetning. 

«Leoparden>> smilte. Hittil var alt gått etter bereg
ningen. De japanere som hadde overlevd angrepet 
mellom fje!Hoten og steinbrua, trakk seg tilbake til 
sine fellen- der nede på sletta. 

Ratatata - - spydde det fra 100 ildvåpen spredt 
utover fjellskrenten. Nå var en avdeling japanere 
kommet temmelig nær oppunder fjellpbtået til venstre 
der nede. Se, der åpnet <<Leoparden»S tropper ild på 
den kanten ·også. Det smalt og knitret så det ikke var 
ørens lyd. 

Bang! Bang! To voLdsomme eksplosjoner rystet 
jorda. <<Leoparden>> gned seg fornøyd i hendene. Det 
var løytnant Ho som sprengte vegen fra dalen opp til 
fjellskaret i filler. Altså var de siste japanerne kommet 
gjennom fje1lskaret - og dette var nå besatt av kine
siske tropper. Glimrende! Han så at soldatene hans 
også hædde åpnet ild der over. 

Til å begynne med var den japanske motsta';;d tem-
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melig planløs og tilfeldig. Men gjennom kikkerten så 
han flere offiserer hev·eg·e seg omkring der nede. og gi 
ordrer. Og etterhvert bledet et slags system i angrepet. 
Fienden konsentrerte seg om Himmelsky-toppen. Lang
somt, skritt for skritt, forsøkte motstanderne å Matre 
oppover de steile klippene mens de ustanselig fyrte av 
skudd mot de kinesiske stillingene høyere oppe på fjell
ryggen. Det var rene selvmordforsøket. l!:n for en ble 
de pille! vekk av «Leoparden>>s skarpskyttere. Men 
nye kom til. Hei, hva var det? «Leoparden>> tok igjen 
kikkerten til hjelp. Jaså, s,Jik var planen! Han så nå 
og da noen blinkende stålhjelmer meJ.lom det lave 
lauvet der nederst på fjellskråningen. De beveget seg 
s~rkte sørover, altså bortover mot krattskogen. Dekket 
av selvmordskarene skulle de tydeligvis, lenger borte, 
forsøke å finne en eller annen veg som kunne føre dem 
i ryggen på <<Leoparden»s tmpper. Men den gikk 
ikke! Bar.e se, der åpnet endelig soldatene i kra·tt
skog·en ild. 

Nå først var japanerne helt klar over sin håpløse 
stilling. To timer var gått siden •slaget tok sin begyn
nelse, og i den tida var !halvparten av troppene deres 
uskadeliggjort, mens kines·erne bare hadde få drepte 
og sårte .. 

Japanerne var simpel!hen i en ·håpløs situasjon; 
omrin~ret som de var på alle fire kanter. <<Leoparden>> 
ville nødig ha vært i deres sted nettopp nå. 

- Herr general! hvisket en stemme like ved. 

- Javel! «•Leopar·den>> snudde ·s·eg. Det var en 
sersjant. 
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~ Har genemlen sett hva som foregår der borte? 
Mannen pekte sørover med leppene. 

«Leoparden>> løftet kikkerten og lot den gå over 
hele fronten. Var det noe som hadde unngått b1ikket 
hans? Var ikke a.Jt som det skulle være? Jo, aJit var i 
den skjønneste orden det han kunne se. Det så ut som 
om japanerne ville samle de tropper de hadde igjen til 
et siste fortvilet angrep mot troppene i krattskogen. 
De-tte var også unektelig «Leoparden»s svakeste stil
ling. Generalen løftet kikkerten litt høyere. Han 
kvakk •til. Ble likblek. Stirret igjen. Jo, så sannelig. 
Der, et par kilometers veg bakom krattskog.en fikk han 
øye på nye, friske japanske tropper. Hva var det de 
stelte med der borte? Hvorfor gikk de ikke til angrep. 
Hans øvde øye stirret og stirret. Jo, nå så han det. 
De •satte opp kanoner der borte, lette små feltkanoner. 
Like bak gresset et par av k·løvhestene. 

Han hadde altså ægnet feil. Seieren skulle slås ut 
av hånden på ham nettopp nå når den var innen rekke
vidde. Han ihaJdde så sikkert -trodd at kløvhestene med 
de små kanonene startet fra fylkesbyen omtrent sam
tidig med de andre troppene. Da viJ,le de ikke ha vært 
her før i morgen, tidlig1St, og han ville da med letthet 
1ha kunnet hamle opp med dem alene. Men nå var de 
naturligvis reist ·en dag tidligere enn de andre trop
pene, og .så ankom de på det aller mest ubeleilige 
tidspunkt. 

Bang! Bang! Bang! Han så røykskyene drive i 
været der horte. Tre kanonkuler slo ned i krattskogen. 
Om noen minutter ville troppene hans der borte være 
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ødelagt. Japanerne i dalen og japanerne bakom kratt
sl<ogen ville forene seg. Finne en annen veg opp til 
tempelet, og så var kinesernes nederlag ,et faktum. 

Rolig! Tholigl sa !han tll seg selv. - Nå gjelder det 
å !h:a nerve,r av stål og et klart hode for om mulig å 
finne ut av denne floken. Hva !kan altså gjøres? 

Da med ett hendte noe ganske forunderlig og over
raskende. Små røybkyer skjøt opp mellom kanonene 
der borte. Ja, det regnet simpelthen med røykskyer. 
Japanerne løp som for 'livet for å søke dekning. Kano
nene ble stående uhemannet - foæløpig. 

Hvor kom vel denne hjelpen fra? Ingen kunne blitt 
mer 'OVerrasket enn <<Leoparden>> selv over det som gikk 
for seg der horte. Han begrep absolutt ingen ting av 
det hele. Men han takket sk}ebnen som lot ham få 
denne sjansen, - og et øyeblikk etter var han seg selv 
igjen - rolig og kald som alltid. Han utstedte ordrer 
i øst og vest. Slaget var ennå ikke tapt! 
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«Den unge leopard». 

To kilometers veg ovenfor steinbrua der kampen 
raste, - Hke utenfor det gamle tempelet - satt guttene 
høyt oppe ·i et tre. Gjennom oberst Tungs gode kikkert 
fulgte de. slagets gang. Alt klaffet fuUstendig med 
det «Leoparden>> hadde forutsagt. De syntes nesten 
synd på japanerne nede på sletta. De kjempet jo en 
forgjeves kamp for å komme .seg ut av fella. Samtidig 
beundret ·de sin tapre sjef ,som aldri før. Det største 
ved ham var at han ikke var det ringeste overlegen, 
syntes de. Når iboan nå og da ofret noe av sin tid på 
dem, var han alltid som en kamerat blant kamerater. 
Hans storhet og berømmelse var !Sannelig ikke gått 
ti•l hodet på ham. 

Med dt ble guttene oppmerksomme. Japanerne der 
nede i dalen syntes å ha fatlet nyft mot. De samlet seg 
til angæp mot <<Leoparden»s stillinger borie i kratt
skogen. Antagelig tenkte de på å slå seg veg igjen
nom - ut •til friheten. 

Det var Yn-ling ·Som først fikk øye på den faren 
som truet bak krattskogen. Ganske tilfeldig så han 
•sola glimte i noe blankt der sør, og gjennom kikkerten 
forvisset han s·eg snart om at det var ·en japansk stål
hjelm. Han undersøkte terrenget nøye og så flere hester 
med tunge byrder - og mange soldater som langs·omt 
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arbeidde ,,eg framover mot kmttskogen - bakfra. Bare 
noen øyeblikk etter at Y u-ling hadde fått øye på dem, 
stanste de fiendtlige troppene på et lite høydedrag rett 
under fjellet på denne sida av dalen. De tung,e byrdene 
ble trukket ned av hestene. Det tok Yu-ling bare en 
brøkdel av et •sekund å forstå situasjonen. 

Fienden holdt på å Belte opp et artilleri i ryggen 
på «Leoparden»s tropper. Derfra ville de hesk}"te kratt
skogen til det neppe fantes en lev,ende sjel igjen der 
inne. Så ville det japanske infanteri storme stillingen 
fra begge sider. Hva s1om deretter ville hende, var ikke 
vanskelig å forstå. 

I en fart satte Y u-ling kameratene inn i situasjonen. 

- Vi må gjøre noe! ropte han. - Ellers er trop
pene våre de,r nede i 'krattskogen fortapt. 

- Det er hare en ting å gjøre! m·ente Ioh-ngan. 
- Vi må •sende beskjed nedov•er til <<Leoparden>> slik 
at han får greie på dette uventede jap1anske angrep,:! 
i ryggen på troppene hans. 

Yu-ling tygget på det en liten stund. - Det g-år 
ikke, sa han omsider. - Her må vi handle fort. Skal 
vi gå vegen om «Leoparden», vil det vare minst en 
halv time før det kan bli gjort noe eHektivt - og c' a 
er slaget allerede tapt Vi må selv handle. Følg meg! 

Han , hoppet ned av treet. Kameratene fulgte 
nØlende etter. 

- Vi har jo fått streng mdre om å holde fingrene 
fra fatet, sa Mei-yuin forsiktig mens han peste opp·: 
over bakken etter de andre. 
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- Nød bryter alle lov.eo·! svarte Yu-ling. - Er 
du redd, så kan du jo holde deg vekk. Jeg går, om 
jeg så skal slåss alene. 

- Redd! blåste Mei .. yuin forarget. - Når så du 
meg recM? 

Utenfor tempelet fant de den sersjanten som hadde 
ansvaret for fangene. I en fart satte de ham inn i 
'situasjonen. På guttenes anmodning~ bestemte ser
sjanten seg øy·eblikkelig til å sende en mann til «Leo
panden>> med beskjed. 

Bak tempelet lå en liten grotte, godt skjult under 
noen busker. Dit ben førte Yu-ling kameratene sine. 

- Her inne er alle oberst Tungs våpen, hvisket 
han. -- Vi bar dem hit i natt. Hver gult må ha et 
masking·evær. Dessuten må vi ta med oss en eller helst 
to byrder med håndgranater. For.t, vi har ikke et 
øyeblikk å miste. Best vi 1sniker oss bakvegen nedover, 
el·lers kommer sersj,anten Ill å se oss - og da får vi 
naturligvis ikke lov. Ioh-ngan! Der står en byrde med 
granater. Den tar du! Mei-yuin den byrden der bonte 
tar du deg av! I kroken her satte j·eg en hel byrde med 
patroner. Den skal jeg selv bære. Dere andre tre tar 
to små maskingeværer hver. Det blir nok tungt for oss 
alle ·sammen, men vi må illoke gi uss. Det gjelder 
Chinas ære! 

Guttene sleit, pustet og peste. Det var tunge byrder, 
avpas•sd for trente kulier, og ikke for skolegutter. 

- Japanerne vil skyte oss ned så snart de får øye 
på oss. Lenge før vi når dalbunnen, pustet Hsiao Fub. 

- Du kan da vel skjønne at jeg ikke tenker på å 
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ta kampen opp med dem der nede på sletta. Der ville 
vi ikke ha noen sjanser i det hele tatt, svarte Y u-ling. 

- Hva tenl<er du da på? 

- La du ikke merke til at japanerne var rett under 
fjellveggen her. Vi må finne et elJer 1annet sted hvorf,ra 
vi kan o'.'erøse dem med prosjektiler uten at de kan få 
has på oss. 

Fem minutter etter nådde de fjel.Jskrenten, men de 
kunne overhodet ikke se noen verdens ting, for omtrent 
15 meter under dem lå en veldig fjell terrasse som strakte 
seg hele 50 meter utover. Av taug,ene på de byrder de 
bar med seg laget Y u-ling i en fart et langt reip, bandt 
det fast i et tre og firte seg ned på terrassen. Et øye
blilck etter hadde han den herligs,te utsikt over terrenget 
bak krattskogen. Rett under ham var det japanske 
kanonbatteriet. Skjult mellom buskene kunne han se 
mange soldater - alle ferdige til å 'ryk!ke fram når den 
kinesiske 'Stilling i krattskogen var knust av en mor
derisk ild fra batteviet. - Kanonene var allerede mon
tert ferdig. Det kunne bare vare et øyeblikk før det 
brakte løs. 

Han vinket på kameratene. Alle de seks store kurver 
fulle av granater og ammunisjon ble firt ned. Gut; 
lene selv fulgte etter. Nettopp da den siste av guttene 
tok bakken på terrassen, brakte de første kanonskuddene. 

- Vi kommer sannelig i siste liten, sa Y u-ling. 

Ganske selvfølgelig var :han J,ederen av den lille 
Hokken. - Hjelp meg nå å få disse kurvene helt bort 
til styrtningen. 
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Snart sto de der i rad og rekke, alle de seks kurvene. 

- Nå lar vi det regne, ropte Y u-ling. -En granat 
hver! De stiJte seg v.ed avgrunnen, siktet og kaste!. 
- Neste! skrek Yu-1ing, og før de første granater 
hadde nådd rnål·et sitt, suste neste ladning utfor stupet. 
Fo:rtsettl Fortsett! ropte Y u-ling. Selv la han seg yt
ters.t på pynten og kikket ned for å se resultatet av 
<<bombingen>>. Og granatregnet fortsatte! 

- Se der! 'skrd<Yu-ling.- De lar kanonene være 
og gjemmer seg så godt de kan. Spre granatene over 
hele terrenget der nede. Det er vi·sst ikke sto:rt flere 
folk igjen ved kanonbatteriene nå. Jeg kan forresten 
ikke .se ordentlig for alt er bare røyk der nede. A ja, det 
var på nære nippen, ropte han plutselig og trakk seg 
skyndsomt tiLbaloe fra utkiksposten. Han hadde hørt 
en kule hvine like forhi hodet sitt. 

- De har oppdaget oss! Vi må vær.e forsiktigere 
med å vise oss ute på pynten, ropte han til de andre. 
Han tittet igjen ut. Japanerne sprang nå fra platået 
hvor kanonene sto og ned på sletta under - hvor Je 
var utenfor rekkevidde av guttenes granater. 

- Jeg føler meg som en flygemaskin som slipper 
bomber ned ov·er fienden, ropte Mei-yuin opprømt. 
Han slengte en ny granat ned i avgrunnen. 

- Var det fl ygemaskin du sa, spurte D jung-shan. 
Han sto nettopp og plukket .to nye granater av kurven. 
- Jeg synes mer du minner om en ballong! 

- Slutt med kjeklet straks, sa Yu-ling. - Legg 
fra dere granatene. - Det blir ikke mer bruk for dem 

143 

i 
l 





foreløpig. Fienden trekker seg tilbake. Nå tar vi 
maskingeværene. To om hvert. En skyter - og en 
annen hjelper til med ammunisjonen. 

Y u-ling grep selv et av maskingeværene og ba Hu 
Gien følge seg. Fant et !He tre som vokste ved skrenten, 
og la seg under det. Halvt dekket av treet tittet han 
ut, fant seg et mål og tok sikte. Ratatatata - -

Maskingeværet spydde ut 2-300 skudd i minuttet. 
Japanerne var nok f!rinke til å skjule seg, men han 
skimtet allikevel no•en få av dem spredt ntover ter
renget der nede. Han lot geværet feie hen over busker 
og grøfter - overalt hvor ban kunne tenke seg Dl 

fiender lå skjult. Nå var kameratene i full sving med 
de andre maskingeværene, hørte han. 

Troppene i krattskogen var mellam dobbelt ild. 
Japanerne i dalen gikk til regulært angrep, og de 
bakenfor skjøt i ryggen på de kinesiske tropper. Men 
disse forsvarte seg tappert og holdt fienden stangen. 
Også japanerne bakenfor krattskogen var me1lom Job
belt ild, smilte Yu-liil1g ved seg selv. Ikke vågde de 
å venc!e 'tilbake -til kanonene, så batteriet var satt ut 
av funksjon i hvert fall så lenge guttene maktet å 
holde ut. 

Hele dalen var en eneste sydende heksegryte. Det 
smalt og det brækte. Det knitret og smatr.et. Yu-.Jing 
var i kamphumør. Han var selv overrasket over at han 
ikke var det minste redd. Han gikk helt opp i slaget. 
Spenningen og kamplysten fylte ham. Han kjempet 
for heim og fedreland. Det var nok det som ga ham 
kraften og motet, tenkte han for seg selv. 
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Stillingen var imidlertid blitt temmelig farlig for 
guttene også nå. Psjsjsj·sj - - - Psjsjsjsj - - -
plystret prosjektilene forbi hodet på Yu-'ling gang på 
gang. De karene ned.e på sletta var nok ikke å spøke 
med, og nå hadde de fått godt sikte. Best kanskje å 
finne seg et annet sted å skyte fra. Han reiste seg 
forsiktig opp ·og så seg om. Psjsjsjsj - psjsjsjsj -. 
Kulene !hvislet om ørene på ham. Hva var dette? Han 
sto jo så langt borte fra shenten at knlene der neden
fra <ikke skulle kunne nå ham. P:sjsjsjsj -. Denne 
gangen enda nærmere, neppe millimeteren fra pannen. 
Det underlige var at kulene kom susende fra høyre -
nent horisontalt. Han .snudde seg. Psjsjsjsj. Den 
streifet halsen hans. Han kjente med hånden. Den 
ble blodig. Der så han •endelig! Lynsnart dukket han 
seg ned. 

- Kamerater! Vær f0110lktig! Følg etter meg et 
par av dere. Vi blir angrepet fra sida. Fienden har 
krøpet oppover fjellskrenten og er ikke langt fra oss. 
Kom! Fort! 

Selv krøp han fot for fot bort til kanten av ter
rassen mot sør. Den dannet en slags voll - og heldig 
var det. VoHen hadde hittil :beskyttet dem mot å bli 
meiet ned av fienden på den kanten. Han nådde bort, 
stakk maskingeværet over vollen, og fulgte selv for
siktig etter. Bare 2-300 meter horte så han japanerne 
nærme seg. Han fyrte av en serie mot dem. Et øye
bEkk •etter lå loh-ngan og Hsiao Fuh ved sida av ham. 
De andre fortsatte kampen med dem der nede på 
sletta, beskyttet av 1m1lv.erket. 
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De japanerne Yu-Jing· skjøt på var vekk på et øye, 
blikk, fullstendig skjult for de stirrende gutteøynene. 
Bare et par av dem ble liggende igjen. Men Yu-ling 
V"isste at bak småkratt og steiner nede på jorda lå 
mange japitnerr'e og ventet på den minste anledning til 
å skyte guttene ned. Fra der de lå kunne de ikke se 
jordbunnen der foran. Derfor hadde de ingen sjanse 
til å :se angriperne som naturligVIis lå på marka. Farlig 
var det å reise seg så høyt opp at de krypende fiender 
kunne S'e dem. Færlig ikke å gjøre det også - for da 
kom japanerne krypende nærmere for hvert 'sekund. 

Stillingen var nærmest håpløs. Enda noen minutter 
kunne guttene holde ut, men så viJ,Je de sikkert bli 
ov·ermannet. 

- Vi er nødt til å klyve enda Ett høyere opp for 
å kunne 'holde fienden vekk, hvisket Y u-ling fortvilet 
til de andre. Forsiktig, å så forsiktig, krøp de oppover 
vol]en, helt 'til de hadde full oversikt. Så lot de maskin
geværene tale, feide fjellsida bortetter. Men de var 
ikloe alene om å :skyte. Psjsjsjsj. Psj,sjsjsj, hvinte pro
sjektilene om ørene på guttene. 

- Aja, jeg ble rammet, hørte Y u-ling en stemme 
like ved. Han snudde hodet. Der lå Hsiao Fub veltet 
over på sida med en kule gjennom brystet. Forsiktig 
krøp han bort for å hjelpe kameraten ned av voLlen. I 
det samme kjente han et voldsomt slag i ov,erarmen. Y u
ling visste at han var truffet. Han vred seg ned av 
vollen, fikk tak i foten til Hsiæo Fu'h og trakk ham .etter 
seg. I en fart vrengte han av 'S·eg trøya, rev opp skjorta 
- og bandt for overarmen like under :skulderen. Med 
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hjelp av tennene gikk det. Hsiao Fuh ynket seg. Det 
var 1ikke mulig å gjøre noe for ham nettopp nå. 

Yu-ling krøp opp ved sida av Ioh-ngan som hele 
tida holdt ilden ved like. Fant fatt i Hsiao Fuhs ma
skingevær og fyrte løs. Å, så vondt det gjorde i den 
sårte armen. Han heit tennene sammen og forts.atte. 
For China, friheten og <<Leoparden», mumlet han. Av 
og til kunne :han sklimte en og annen japaner der foran. 
De var mye nærmere nå. Kanskje bare 100 meter. Om 
noen minutter ville det være fonbi. 

Da kom hjelpen! Helt uventet! Høyt oppe fra 
bakkeskråningen hørte guttene høye rop, etterfulgt av 
masldngeværers vol.dsomme knitring. Faste, :ste"ke 
kommandorop. Y u-ling skulle kjent den stemmen blant 
tusener. Det var <<Leoparden>> som med en avdeling 
solda•ter var kommet til unnsetning. Det forsto han. 
Så svartnet alt for øynene hans. 

Da Yu-ling kom til seg selv 1g]en, lå han på ma
drassen sin inne i den store tempelhallen. Han så seg 
forvirret om. Hvorfor lå :han her? Hva var :hendt? 
Djung-shan satt ved sida av ham. 

- Fø],er du deg bedre? spurte Djung-s'han da han 
så kameraten åpne øynene sine. 

Yu-ling forsøkte å r·eise •seg. - Jeg føler meg Ett 
svimmel! svarte han matt. Så husket han roed ett hele 
slaget og den fortvilte stilling de hadde vært i ute på 
terrassen. 
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var gjort i en håndvending alt sammen. Fienden 
bakenfor krattskogen stakk av og lot kanonene ligge 
igjen. Stillingen •i krattskogen var ten\me1ig farlig en 
stund, men vi kom våre tropper til unnsetning 'så ·snart 
vi kunne. Vi tok mer enn hundre fanger foruten de 
ov·er 100 sårte. 

- Det var flott, hvisket Y u-ling lykkdig. Så kom 
han plutse1ig på noe. - Hsiao Fuh, hvordan gikk det 
med ham? 

- Hsiao Fwh er død, sa Djung-shan og vendte seg 
bort. Han vil1e ikke at kameraten skulle se de for
ræcleriske blanke øynene hans. 

- Død! Y u-ling reiste seg opp •i sittende stilling. 
Det var som et •skrik. Øynene var store og redde. 

- Da slaget var over og vri fikk tid til å ta oss av 
de sårte; var han allerede ferdig. 

- Hvor er han nå? 
- Rett her 'borte! Med munnen pekte Djung-srhan 

på ·en båre noen skritt borte. 
Yu-ling reiste seg og vaklet bort, lente seg over 

·kameraten som lå utstrakt på en feltbåre forah ham. 
Stiv, kvit og kald. Tårene fylte guttens øyne. Han ga 
seg over - og gråt så den sterke, veltrente kroppen 
•hans rystet. 

Hvor l-enge .han sto slik, vis·ste han ikke. Han kom 
til seg s•elv ved at -en s•terk, øm arm rb!e lagt over skul
deren hans. 

- Det gjør alltid vondt når vi mister en god venn! 
Det var <<Leoparden>>s v-ennlige stemme. 

- Det var min skyld, hikstet Yu-ling. -'-'-Det var 
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jeg som fækk lham med meg hit opp. Det var jeg som 
overtalte ham ·til å bli med i kampen i dag. Og han 
er det eneste barnet til foreldrene sine. Jeg er så 
ulykkelig! 

- Slik må du ikke snakke, Yu-ling. FrivHlig gikk 
han jo i lcampen for landet sitt. Frhoillig ofret han 
livet sitt for fedrelandets ·sak. Han er en helt! Ser du 
ikke ·!hvorledes rhan ligger der med smil om munnen? 

Yu-ling rså ned og oppdagte at Hsiao Fuh virkdig 
lå der med et l)'kkelig sml!. 

- Du må ikke behreide deg selv. <Dersom vi tenkte 
slik, så ville jo budets øverste, den store Chiang Kai
shek, være skyld i millioner av menneskers død. Han 
kalte dem til fronten for å kjempe for landet sitt, for 
heimene sine, for frlheten. Nei, v·i gjør ikke noe galt 
ved å vekke mennes•ker ·opp til forståelse av denne krigs 
alvor - ·og ved å bringe hver og en til innsats for 
fedrelandet. Tvert imot - det er vår plikt t Du handlet 
rett - og Hs•iao Fuh handlet rett. Lønnen for offeret 
hans blir det frie, lykkelige China som s.kal vokse opp 
-etter denne krigen. - Gå nå og legg deg litt! Når 
du føler deg sterk nok, kan du komme ut på tempel
plassen et øyeblikk. Vi •skal ha mønstring nå. 

- Takk, herr general! Yu-.Jing gikk lydig og 
slengte seg ned på madrassen sin. Han følte seg svak 
og trett. 

Fra sengen kunne han høre troppene samles uten
for. <<Leoparden>> holdt •en takltetale til soldatene for 
deres ypperlige innsats. 

- Vi har tatt fne og et 'balvt hundre fanger, hvorav 

!50 



halvannet hundre er forræder•e, fortsatte han. - Men 
vi kan jo •ikke godt gi os•s til å fø på dem her. 

Skyt dem! Skyt dem! ropte flere soldater. 
Nei, vi skyter dem iloke, svarte <<Leoparden» 

kvast. 
Slik viLle de ha gjort! ropte en. 
Kan så være! Men krigen har sine lover. Og i 

de lov·ene heter .det at vi •skal respektere fangenes Hv. 
Om fienden hryter denne lov og ikke viser respekt for 
menneskeliv, så skal ikke vi gjøre det. Forræderne 
samt de friske og de lett sårte blant japanerne sender 
v.i innover i landet, så får regjeringen ta seg av dem 
og sette dem i konsentrasjollSileir. Sersjant Chen 
Mei-seng! 

- Her, herr general! 
- Du kjenner vegene omkring her som ingen 

annen. Du skal få med deg vel 50 bevæpnete mann. 
Så fører du disse to hundre og femti fanger med deg 
ov·er fjell og uvegsomt terreng de 3 dagsreiser til fritt 
kinesisk område. Der overgir du dem til nærmeste 
militære hovedkvarter. Vær klar til å dra i morgen. 
Forstått! 

- Ja vel, herr general. 
- De over 100 sårte kan vi heller ikke fø på. Men 

vi kan heller ikke tenke på å bringe dem den lange 
vegen inn til loonsentrasjonsleirene .. Derfor sender vi 
dem tilbake til japanerne. De får pleie sine egne. 

Yu-J.ing hørte s·oldatene knurre. - De hunder! Så 
kommer de imot o•s•s på nytt! Det vil vi ikke! Slik 
surret stem.mene 
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- Stille! brølte «Leoparden>>. Hvem har kom
mandoen her? Dere eller jeg? Hadde vi hatt felt
lasarett, så hadde vi selv tatt oss av dem - og s·iden 
kunne vi ha sendt dem innover til regjeringen. Men dere 
vet jo selv at vi ikke har annet enn de to sykepleiere. 
Ingen lege i det hele tatt. Og sykepleierne våre kom
mer til å få nok å gjøre med vfu·e egne. Derfor sender 
v•i japanerne dit de hører heime. Kanskje kan en slik 
behandling også bringe fienden til besinnel-se - slik at 
han behandler fangene sine bedre i framtida enn han 
gjør nå. Løytnant Liang Teh-i! 

Her! 
- Dette blir din sak. I morg·en tidlig tar du av sted! 
- Det skal bli. 
Yu-.Jing følte seg stolt av lederen sin! Hvem var 

vel som han? Modig, sterk og myndig og på samme 
·tid øm og barmhjertig. 

Det var sant, <<Leoparden>> hadde jo bedt ham om 
å møte opp ved mønstringen. Det var vel på tide han 
kom seg ut. Yu-ling reiste seg og vaklet ut gjennom 
døra, nedover de få ·steintrappene - og ut på tempel
plMs•en. 

«Leoparden» ·så ham komme. 
- W·ang Yu-ling, ropte han. - Kcom hit! 
- Javel, herr general. Gutten vaklet bort og stilte 

seg foran sjefen sin i stram givakt. 
- Du fikk i morges ordre om å holde deg heime. 

Istedenfor å adlyde ordre blandet .du deg inn i kampen. 
Den slags må ikke gjenta seg. Forstilt!? 

Jav·el! Guttens lepper dirret. 
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- Når dette er sagt, vil jeg føye til at jeg er stolt 
av deg. Jeg snakket med kameratene d.ine - og de 
har fortalt meg alt. Jeg vet hvor pres.is du forsto den 
al'l"or!.ige situasjonen vi var i da troppene i krattskogen 
ble angrepet i ryggen. Du reddet hele slaget for oss! 
Uten deg v·i•lle vi ha tapt slaget. Mange av oss ville 
ha ligget døde på slagmarka - og resten ville forlengst 
ha vært drevet på flukt. Du kommer til å bH en stor 
kriger! 

Generalen tenkte seg om ·et øyeblikk. Så forts·atte 
han: 

- Jeg hørte en gang en mann si at grenseskjellet 
mellom gamme•! og ung er 30 år. Jeg er forlengst over 
de 30. Derfor er jeg altså ·en gammel mann. (Yu-!.ing 
visste at han bare var 35 år). En kaller meg «Leo
parden». - Tar vi aldeven i betraktning, h>lir jeg altså 
«Den gamle leopard». 

Generalen vendte seg mot troppene nede på tempel
plassen. 

- Gutter! ropte han. - Her ser dere <<Den unge 
leopard». Jeg er stolt over å kunne gi denne gutten 
mitt eget hedersnavn. <<Den unge leopard>> leve! 

- Han leve! jublet soldatene. 
Det var det stolteste øyeblik.l< i Yu-lings liv. 
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Nye eventyr. 

På den store floden, bare noen kilometer østenfor 
Y ochow - japanerne:s ytterste ·støttepunkt mot vest -
lå tre små ,flatbunnete japanske krigsskip for anker. 
Inne ved brygga, et par hundr·e meter fra krigsskipene, 
lå en hel liten flåte av hurtiggående små motorbåter 
fortøyd. 

Kaptein T.itagawa, .flåtens øverstkommanderende, 
satt nettopp på dekket av det største krigsskipet under 
et solseil og leste i en :spennende roman. Fram og til
bake på dekket foran ham marsjerte en av matrosene 
i sin blå marineuniform ·med gevær på skulderen. 
Øverst oppe i mastetoppen vaide solHagget. 

- Det er da et forskrekkelig leven de holder, disse 
elendige kinesislce f,iskerne der ute, ·sa kapteinen plut
selig Jorarget. - Jeg •får ikke ro til å samle tankene 
engang. Irano! 

- Her! Matrosen stanste gangen sin, ·og stilte seg 
,i givakt foran kaptein THagawa. 

- Å, få de fiskerne til å fjerne seg straks. De fm'
styrrer meg med alt :det spetaklet sitt! 

Matrosen glkk de par skrittene bort til rellingen og 
lente seg utover. Ti-tyve meter fra krigsskipet lå et 
lite kinesisk fiskerfartøy, en sampan. De to unge 
fiskerne var i overstadig humør. De hadde gjort god 
fang'St i dag. F·iskefuglene deres fløy utover vann-
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skorpen. På grunn av den stramme ringen rundt halsen, 
kunne de ikke selv spise fisken de fanget. Derfor fløy 
de alltid tilbake til fiskerne med fangsten sin. Dette 
var i og for seg ikke noe merkelig. 8lik driver kineserne 
fiske oppover langs den store flod. 

- Båtmes•ter 1\hoj! ropte matro•sen. 
- Hva er det, strenge herre? spurte den ene av 

fiskerne høflig. 
- Kom deæ vekk herfra! Dere forstyrrer. 
- Javel! Vi skal bare få inn all fangsten. Stuerten 

ombord har bestilt fisken vår i dag! 
Matrosen tittet bort på kapteinen, og da denne 

nikket - ropte han over rekken ned til fiskerne: 
- Det er i orden, bare skynd dere litt! 
Han tok igjen fatt på traskingen fram og tilbake 

på dekket. De to fiskerne rodde et stykke oppover elva, 
m·en bare noen ganske få favner. 

- Der kommer plankestumpene, hvislcet båt
mesteren tiol den andre. - Se nå nøye etter. Dette· er 
generalprøven, vet du. 

De to fiskerne glemte rent alle fiskefuglene sine. 
Øynene deres fulgte ·spent noen kulørte plankestumper 
som kom sigende med strømmen nedover elva. 

- Ser du, den røde plankestumpen stryker like 
forbi det første krigsskipet og har nå retning mot det 
andr·e. Det er tredje gangen vi forsøker, og alle for
søkene våre ·er fa1t likt nt. Jeg tror ikke vi behøv·er å 
vær·e i tvil. - Igjen var det båtmes•teren som snakket. 

Kameraten nikket. - Jeg tror alt skulle være klart 
til i kveld, svarte han. - La oss se å få gjort fiske-
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handelen unna. Vi har ennå atskillig å gjøre før 
kvelden kommer. 

I en fart f·ikk de alle fiskefuglene ombord, la inn 
til krigsskipet og solgte all fisken de hadde til stuerten. 
Så rodde .de taktfast oppover floden i retning Yochow. 

De to <<fiskerne» -het Wang Yu-ling og Chen 
Ioh"ngan. 

Et halvt års tid var gått siden Yu-J.ing, av selveste 
generalen, hadde fått hedersnavnet <<Den unge leopard>>. 
Og i den tida hadde guttene vært med på mange slags 
ev·entyr. Det begynte den gangen japanerne startet 
offensiven sin mot det nærmeste kinesiske hovedstøtte
punktet. Takket være <<Leoparden»s v.isitt i det japan
ske hovedkvarter, hadde kineserne vært godt forberedt. 
Japanerne rykket som beregnet fram ad to veger - og 
kineserne trakk seg tilbake - inntil japanernes for
bindelseslinjer var så lange at de ikke lenger kunne ha 
full kontroll over dem. Da Blo store kinesiske armeer 
ferdige, rykket •inn fra begge sider og kuttet av all for
bindelse mellom den framrykkende japanske arm~ og 
dens forsyningsbaser bakenfor. Resultatet var at japa
nerne måtte trekke seg tilbake med store tap. 

Denne strategi anvendte kineserne under hele 
krigen. Selv kalte de den gummibåndtaktikken. Setter 
du fingeren på en gummistreng, så g"ir den etter. Det 
samme gjorde den kinesiske hær. Den lot japanerne 
ta mye nytt land uten å gjøre noen motstand. Men når 
fienden var kommet langt nok inn, kuttet de, som sagt, 
forbindelseslinjen - og japanerne var fortapt. 
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Mens dette angrepet sto på, var «Leopar~en»s trop
per ivrig opptatt bak fronten. De kuttet telefonlinjer, 
sprengte bruer i lt1fta, gravde ut veger og angrep 
mindre japanske transportavdelinger som dro til fronten 
med ammunisjon og annet krigsmaterieH. 

Siden den gangen var det gått slag i slag. Overalt 
hadde guttene vært med. «Leoparden» hadde holdt 
løftet sitt, og guttene hadde hatt mer enn nok av spen
nende opplevelser. 

Og nå var de igjen ute på eventyr. Saken var den 
at <<Leoparden>> hadde fått snusen i et nytt planlagt 
japansk angrep. Med 'kvigsskip og små hurtiggående 
motorbåter ville japanerne, så snart vannet var steget 
tilstrekkelig i elva, angripe kinesiske nøkkelstillinger i 
den store innsjøen Tungting. Og her var kineserne 
aldeles uten sjanser. Den kinesiske arme eide nemlig 
ikke annet enn gammeldagse, tungvinte elvebåter å 
sette opp mot fiendens hypermoderne motot<båter. 

<<Leoparden»s plan var å ødelegge en vesentlig del 
av denne vesle japanske f1låten. Til å utføre vervet 
hadde han valt Yu-ling som sjef. Både Yu-1ing og 
loh-ngan var nå blitt sensjanter siden sist. På dette 
toktet hadde Yu-ling med seg alle kameratene sine 
(unntatt Djung-slhan da - som var blitt generalens 
uunnværlige privatsekretær) - og ellers noen få andre 
soldater. Yu-ling var naturligvis meget stolt over den 
tHlit «Leoparden» viste ham, og han hadde lovt seg 
selv at a~beidet sl<oulle bli ordentlig gjort. - - -

l over en uke P"rtde de nå vært <<fiskere». T~h-n~;an 
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og han. All fisken var solgt til kr-igsskipene - for at 
de sku;]le ha anledning til å ·spionere og legge sine 
planer på nært 'hold. i])et gjaldt å finne ut hvor minene 
skulle legges ut oppe i elva for å rf)mme krigsskipene. 
I tre d'!ger hadde de sluppet ut c1is:se fargete treplankene 
sine fra forskjellige s•teder høyere oppe i elva, og det 
viste seg at alle de plankene som var sendt ut fra et 
bes•temt lite nes som stakk ut i elva •en kilometers veg 
ovenfor higs&kipene - drev nettopp dit guttene ønsket. 

Det var forlengst kveld. I nærheten av noen bonde
stuer på den nordre elvebredd, lå to elvebåter fortøyd 
ved sida av hverandre. Den ene var en liten sampan. 
Den andre .derimot en større fraktdjunke. Det så ut 
som om mannskapene på :begge båtene hadde satt hver
andre •stevne i den største av båtene i kveld. Gjennom 
noen hull i mattetaket sivet et sparsomt lys ut i natta 
- og praten gikk lystig meUom båtfolka der inne. 

- Så snart alt er ·i orden, tar du kommandoen på 
den ves•le sampanen, Ioh-ngan. Vi har tidligere snakket 
sammen om hva du har å gjøre. Hu Gien og Mei-yuin 
tar du med deg. Er dette klart? 

- Alt er klart! 
- Godt! Dere andre blir med meg i djunken her. 

Vi vil få noen travle timer framover. Yu-ling stanste 
brått. Han hadde hørt lette fottrinn på dekket utenfor. 
Derfor la han fingeren på leppen. Det gjaldt å gjøre 
de andre oppmerksomme på at noen nærmet seg. 

- Jeg tar ikke den ·ladningen nedover til Hankow 
for lavere pris enn den jeg har sagt. Jeg er en ærlig 
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mann- og jeg forlanger en rimdig betaling. Vil dere 
ikke betale, blir det ingen <11andel av! - Yn-ling ropte 
ordene nt av sine lungers fulle kraft. Det gjaldt å 
mis,lede mulige spioner . 

. Matteveggen forrest i rommet ble trukket til side, 
og et skittent, svett ansikt tittet inn til dem. 

- Er det her mester Wang er håbmann? spurte 
den fremmede. 

- Jeg er mester Wang, svarte Y u-Eng. 
- Er det du som skal ha en ladning porselen ned-

over til Hankow? 
- Nettopp, det er jeg! svarte Yu-ling opprømt. 

Dette var løsenet som de gjennom hemmelige brev 
hadde avtalt med marinesta:sjonen inne i Tungting
sjøen. 

- Hva er ditt ærede navn? spurte Yu-ling. 
- Liang, svarte den fremmede. 
- Har mester Liang pomelenet i nærheten? 
- Bare en halv kilometers veg herfra. Jeg skal 

snart få det brakt hit ned. E;anskje best å få det om
bord alt i kveld? Han blunket til dem der inne under 
mattetæket. 

- Ja, jeg starter i morgen tidlig når sola rinner, 
så ·skal dere ha ladningen ombord så får det skje nå. 
Har du mange lmlli? 

- Bare 6 ··stor-e ·og noen :små, svarte mannen. 
- Og eksperten i porselenstilv·irlming er med? 

Denne gang var det Yn-Iing som blunket til den 
fremmede. 

Han venter inne på' land. 
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Yu-ling· og vennene hans hoppet opp på dekk. Vakt
poster ble satt ut på alle veger og stier i nærheten - i 
tilfelle japanske vaktposter skulle komme til å forv•iUc 
seg over på denne sida av elva. Og så begynte de å 
frakte de seks store <<baller med porselen» og de mindre 
pakker •ombard i den store djunken .. Så snart alt .var 
på plass, ·Sa alle bærerne f,arve·l ·og forsvant. . Bare en 
inann .ble igjen. Det var <<eksperten i porselenstilvirk
ning». Mei-yuin og en. av soldatene ·ble igjen oppe på 
dekket som vaktpnster. De andre hjalp den fremmede 
å pakke ut de seks minene av all emballasjen. 

- Det var en spennende tur, fortalte eksperien t1,1 
Yu-Hng og vennene hans. -I ·hele dag har vi marsjert 
gjermom fiendtlig land med disse seks minene, som 
hver er et tomannsløft. Den karen som først kom l:tit 
til dere, kjente til noen· små nesten uframkommelige 
stier - og på dem tok v·i os·s fram. Det var veldig 
spennende. Dersom vi var blitt ·knepet, så ville vi natur
ligvi•s ha vært ferdige. 

- Spenningen er ikke s-lutt ennå, hvis·k·et Yu-Hng· 
tilbake. - Nå går vi øyeb-likkelig til handling. Gi ham 
der beskjed om hvorledes han skal få de små maskinene 
dine til å fungere. Han pekte med munnen på Ioh-ngan. 

Den fremmede åpnet en av de små pakkene og tok 
ut en helvetesmaskin. 

- Så det er du som skal ta deg av den del-en av 
jobben, sa han til loh-ngan. - Her skal du se. Det er 
ganske enkelt. Du stiJ!er inn maskinen <ikkurat som en 
vekkeklokke, så springer den i lufta akkurat når du 
ønsker det. Skal jeg kanskje stille den inn for deg? 
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-Ja takk! 
- La meg se, hvisket Yu-ling. - V·i har funnet ut 

at med den strømmen som er i elva nå, vil det ta el 
kvarters tid for minene å drive ned til hill'Sskipene. 
Om et kvarters tid vH vi !ha dem ute. Det vil si at det 
er en ;halv time fra nå til minene eksploderer - dersom 
de treffer krigsskipene da. På samme tid omtrent må 
også helvetesmaskinene eksplodere. Still dem på lh time! 

- V el, som sjefen befaler, smilte den fremmede 
eksperten. En for en innsti<lte ihan mekanismen på de 
7 helvetesmaskinene. 

Ioh-ngan, Mei-yuin og Hu-gien krøp over i sam
panen, tok imot maskinene - la fra. Et par 
minutter etter var de langt på veg. nedover elva. Y u
ling ga soldatene sine ordrer, og et øyeblikk etter sam
panen la også elvedjunken fra land. - - -
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Nattarbeid. 

- Avdeling holdt! 
De fire nye vaJktposter stanste og gjorde front mot 

dem som skul,le avløses. Av gammel rutine spurte 
sersjanten: 

- Alt i orden? 
Og en av de trette vaktene svarte, også av rutine: 
- Alt i <lfden her! 
De avløste vaktposter marsjerte av med sersjanten 

i spissen - og de nye overtok jobben. 
Natano san''), en ung japansk soldat som nettopp 

var kommet over til China fra øyriket i øst, trasket 
fram og tllbake på elvebredden. Akkurat som de tre 
kameratene sine. Strømmen gikk stri i kveld. Det var 
vådlommen som meldte ·seg i den veldige floden. Om 
noen dager var vegen klar Hl angrep mot fienden, 
visste han. Da ·skulle Natano ·san få sin ilddåp som 
soldat. Men han gledet seg ikke. Den unge soldaten 
elsket arbeidet sitt i det store ihandelsf.irmaet over i 
Tokio. Hva hadde vellhan med denne krigen å gjøre? 
Nå lå den ve,sle deilige kona hans og sov der heime. 
Og her gi,kk han og trasket midt på natta, langt inne 
·i et fremmed U'Vennlig land. Var det mening i slikt? 

·~) san = herr (japansk). 
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Det ville vare måneder og år før han traff igjen henne 
som ventet der heime. Kanskje han aldri skulle få se 
henne mer. Kanskje han skulle bli liggende igjen i en 
grav et steds i dette ugjestmilde, fremmede landet? 
Natano san grøsset. 

Der kom sannelig en liten kinesisk fiskerbåt dri
vende med strømmen nedover elva. Den tegnet seg 
tydelig mot de glitrende strømhvirvler i det svake 
måneskinnet. Hva hadde fiskerne å gjøre ute nå ved 
nattetider? Natano san ble stående og stirre. Hadde 
de mistet styringen på båten, eller hva var det? Båten 
bie hvirvlet rundt i den sterke strømmen der ute. Båt
mannen skreik og ropte, kommanderte og fektet med 
aTmene. Nå var båten like ved ham. 

- For en kloss! mumlet Natano san mellom ten
nene. Båten deiste for full fart inn i en av motorbåtene 
ute på brygga'. Rormannen på den lille sampanen 
hogde en liten skipshake i motorbåten, dro seg inntil 
~ og grep med hånde;., fatt i den kvitskurte rellingen. 
Nå svinget fiskeskøyta rundt så den lå lang,s akter
stavnene på tre av motorbåtene der ute. En av de andre 
fis'lwrne grep taJk i akterstevnen på en båt lenger nede. 
Alt skjedde på et øyeblikk. 

-,Slipp taket! Eller jeg skyter, brølte Natano san. 
l-Ian forsøkte å være militær i målet, skjønt han jo var 
klar over at fiskerne ikke skjønte et kvekk av hans 
j~pansk. Men de forsto nok geberdene og morskheten 
i 'stemmen, trøstet han seg med. Han rettet bøsseløpet 
mot fiskeskøyta. De andre vaktene ble oppmerksomme, 
og kom til de også. 
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- Et øyeblikk, strenge herrer, inntil vi har fått 
båten vår på rett kjøl, svarte båtmannen der ute på 
kinesisk. Natano san forsto ham ikke, men på den for
tvilte ,stemmen begrep han i ,hvert fall at mannen var 
ædd. ·Fiskerne lot båten sin gli langsomt nedover. De 
tok tak i motorbåt etter motorbåt. Helt til de nådde den 
nederste. 

- Hører dere ikke at dere skal slippe øyeblikkelig, 
ropte en av de andre japanerne på feilfritt kinesisk. 
- Vi skyter! 

- Ikke så ivrig, strenge herre. Nå slipper vi straks 
- for nå har vi fått herredømme over båten igjen. 

- Et øyeblikk, brølte japaneren igjen. Han var 
kommet på. noe vesentlig. - Hva har du å gjøre her 
midt. på natta? La meg få se dine identifikasjons
papirer. 

Japaneren skrevet OV·er på den nederste motorbåten, 
og trampet bakover til akterstavnen. Hjertet hamret 
vilt i brystet på Ioh-ngan der han sto ved styreåren i 
sampanen. Den japanske soldaten rørte med foten 
nesten borti helvetesmaskinen som var plasert i den 
siste motorbåten. Ioih-ngan og kameratene hans hadde 
i det svake måneskinnet - mens de gled nedover langs 
akterstavnene på de hurtiggående motorbåtene - for
sildig latt sine helvetesmaskiner gli langs >båtsidene ned 
i bunnen på de' fiendtlige fartøyene. Ved mye stå:k og 
skrik· hadde de fått japanernes oppmerksomhet vendt 
vekk fra hva de gJorde. Tenk om de nå skulle 'bli 
oppdaget når vervet allerede var utført, så å si. 

- Nå! Det var altså identiHkasjonspapirene! 

165 



Stemmen lød truende. Han holdt en hlank revolver i 
hånden. 

Ioh-ngan famLet nervøst med hånden i beltet. Han 
tuklet fram lommetørkleet sitt og viklet det opp. Der 
fant han fram de papirene som Ho Hao-sheo - «Leo
parden»s spion blant japanerne - hadde laget i stand 
for 'ham. Soldaten lyste med lommelykta på dem. 

- Det ser ut til' å være •i orden, sa han til slutt. 
- Men hvorfor er dere ute nå midt på natta? Du har 
ikke svart på det ennå. 

- Vi har vært ute og fisket høyere oppe i elva i 
dag, .og ~å stanste vi over hos noen venner der oppe. 
Nå er vi på veg heim til den ve·sle fiskedand·sbyen vår, 
3 kllometer nedov·er elva, .svarte loh-ngan. 

Japaneren hoppet opp i fiskerbåten, gikk omkring 
- lyste med lykta si overalt for å se at de ikke hadde 
noe ulovHg ombord. Da han fant alt i o:rden, jumpet 
han tiLbake i motorbåten igjen. 

- >Dere rkan gå, rsa han. - Men husk nå for fram
tida at dere ikke har lov til å drive ·opp og nedover 
elva ved nattetider. 

- Javel, svarte loh-ngan. Med et •lettelsens sukk 
skjøv han fra. 

Nettopp i det samme øyeblikk sv•inget den tunge 
elvedjun'ken om neset høyere oppe i elva. 

- Her er stedet, !hvisket Yu-ling. Han sto bakerst 
i båten sammen med rormannen og den fremmede 
eksperten. - Rett utenfor den steinen der borte slapp 
vi ut de plankene som tok rett kurs. Vi får la m1nene 
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gå med 3 meters mellomrom i bredden - sHk at vi får 
et minefelt på i alt 15 meters 'bredde. Da skal det mye 
til at ikke noen av minene eksploderer mot kr•igsskipene 
der nede. 

- Kan vi bli sett av japanerne•s vaktposter her? 
hvisket eksperten tilbake. 

- Det er umulig å si! Vaktpostene pl·eier å være 
på sørbredden av elva, ba:k neset her. Dersom de 
holder ·seg på plass - så skulle vi være aldeles trygge. 
Men .hvem vet? Vi må iallfall ta risken. 

Eksperten trakk på skuldrene. Et øyeblikk etter 
hadde han gjort alle seks minene klar. En for en ble 
de sloppet ut i elvevannet og drev så østover. Fra 
båten kunne de se de mørke, kulerunde tingestene vogge 
i vannskorpa. Nedover - -nedover - -. 
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Rassia. 

Yu-ling tittet på klokka si. Ti minutter over halv 
tre. Nå kunne det smelle løs hva tid som helst! Han 
lyttet ut i natta. Flere av folkene hans lå allerede og 
sov etter alt natteslitet, men Y u-ling og den fremmede 
eksperten holdt seg framleis våkne. De satt nede i 
<<lugaren» på djunken. Fjøslykta lyste med svak 
flamme. 

Bang! Bang! Bang! ·hørte de. en del små skarpe 
eksplosjoner. Yu-ling smilte til den fremmede. 

- Ioh-ngan har gjort sakene sine godt, sa han. 
- Der eksploderte helvetesmæskinene hans. 

- Fint, sa den fremmede og nikket. - Nå gje.Jder 
det bare at vi har gjort like bra arbeid: Dersom det 
varer lenge nå før minene når fram til målet, .så blir 
de oppdaget. Hele floden omkring krigsskipene kom
mer om få minutter til å flomme i lys - og hver 
flytende gjenstand 1blir naturligvis uskadeliggjort. 

Yu-J.ing svarte ikke. Bare nikket. I åndeløs taushet 
satt de og lyttet begge to. Ett minutt! Halvannet! To 
minutter! Da smalt det! En kraftig eksplosjon etter
fulgt av en til. Og et minutt senere nok et smell. Så 
var det sl ult. - - -

Kort etter slokket de fjøslykta og gikk til ro. Men 
de fikk det ikke til å sove noen av dem. 

Omtrent tyve minutter senere hørte de lette fot-
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trinn der inne på land. Noen tok til å vasse utover elve
vannet. Der klatret en eller annen opp på båtdekket. 
Flere fulgte. Et ·øyeblikk etter var Io:h-ngan og de 
andre kameratene fra sampanen inne hos dem. 

- So'."er dere? Det var Ioh-ngans opprømte stemme. 
- Hysj, ikke så høyt, hvisket Y u-ling tilbake. -Vi 

er våkne ber. 

- Det gikk flott! Etter å ha fullført vår del av 
jobben, rodde vi til fiskerlandsbyen nede •i elva. Der 
fortøyde vi båten - og så gikk vi tilbake hit - en liten 
omveg på en kilometer eller .så - inne i landet - over 
de små lave åsryggene. Like i nærlheten av de japanske 
krigs•sldpene ble vi liggende stille i graset og vente, for 
vi hadde moro av å se hvordan det gikk. Først eksplo
derte helvetesmaskinene. Det ble et .svare oppstyr på 
land ka:n dere tro. Jeg kan .ikke si hvor mange av 
motorbåtene som strøk med. Men mye er det ikke 
igjen av dem. Det ble lyst med lommelykter i øst og 
vest - og en patrulje japanske soldater er allerede 
på veg nedover floden for å ta oss. 

Ioh-ngan lo.·- Men før fienden kom så langt, fikk 
de seg enda en overraskelse. Minene traff sine mål. 
De to første rammet omtrent .samtidig det største av 
krigsskipene som jo lå øverst - en mine på hver side. 
Jeg skal vedde på at den gr·etne skipperen fikk det 
travelt med å komme seg i land. Det· siste vi så var at 
skuta gikk til bunns. Den tredje traff et av de andre 
sk•ipene. Det flyter ennå - men det tar sikkert en 
tid før det •blir brukbart igjen. Vi har all grunn til å 
være fornøyde, karer! 
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- Er det M:p om at det andre krigsskipet også går 
til bunns? Det var eksperten som spurte. 

- Vi får se i morgen! iDet er jo for å gi full rap
port om alt at vi ikke rømmer av sted over aUe heier 
allerede i natt. 

Bang! En kraftig eksplosjon langt borte fra fylte 
lufta. De så alle forundret ut i mørket. 

- En av minene våre må være støtt på land, eller 
kanskje på en djunke lenger nede i elva, sa eksperten. 

- Fort! Fort! Legg dere ned og gjør som dere 
sover, hvisket Yu-ling. Han hadde hørt nye skritt og 
fremmede stemmer der ute i mørket. Et øyeb.likk etter 
lå de alle utstra!kt på golvplankene under mattetaket. 
De <<sov>>. Trakk pusten tungt og regelmessig. Mei
yuin snorket av 'hjertens lyst. 

- Båtmann å'hoj! Kom ut på dekket straks! Det 
var en sterk kommandostemme. De gjorde alle som om 
de ikke hørte. iDet ble en livlig prat mellom japanske 
soldater inne på land. De hørte et par stykker plumpe 
ut i vannet og klatre opp på fordekket. 

Der skar det skarpe lyset fra en elektrisk lommelykt 
ned i rommet til dem. 

- Se å komme dere opp i en fart! brølte en brutal 
stemme. Mei-yuin som lå nærmest inngangsmatta, fikk 
et spark i sida så han 'spratt opp. 

De reiste seg alle fortumlet opp. 
- Hva er dette for spetakkel? spurte Y u-ling svakt. 
- Hold munn! Hva gjør dere 'her? Hvem er båt-

mester? Svar! 
- Vi er på veg nedover til Hankow med varer. Vi 
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overnatter her. Og det er jeg som er bl'ttmester! Yu
ling førte ordet. De andre bare nikket. 

- Se, det var da en ungdommelig båtmester! Hva 
slags varer fører ·du, og hV'or kommer du fra? 

- Fra Yochow. Vi fører porselen! 
- La meg U se lasten! 
Yu-1ing tumlet pfi dekk, slet opp noen av de lø·se 

dekksplankene - og under dem kunne den japanske 
soldaten se tusenvis av små risboller - omhyggelig 
buntet sammen slik som det alltid blir gj-ort i Midtens 
Rike. Alt var vel forberedt. Soldaten lyste med lomme
lykta ned i lasten, rev ut enda noen dekksplanker - og 
undersøkte hele rommet ganske omhyggelig. 

- La det gå kV'ikt, lød en utåLmodig offisersstemme 
pfi japansk inne fra land. - Vi må undersøke hele elva 
oppover før morgenen. 

- Har dere vært ute på floden i natt? spurte sol
daten Yu-ling. 

- Det er ikke trygt å være ute på elva i slik strøm 
ved nattetider! Yu-.Jing unngikk spør·sm1\let. 

Mannen slo seg imidlertid til ro med .svaret. - Har 
dere sett eller :hørt noe til andre hå ter i natt? 

- Jeg var ute på dekket en gang i natt - og da 
så jeg en liten fiskerbåt gå for fu~le mugger nedover 
floden, svarte Yu-ling. - Men hvorfor spør dere? Er 
noen fanger rømt? E1Jerhva? 

- Sabota;sje! Forsøk pfi fl skade den japanske 
krigsmakt! svarte japaneren mørkt. 

- Er du snart ferdig? lød den utålmodige stemmen 
fra land. 
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- Et øyeblikk, herr løytnant. - Jeg !Skal bare 
undersøke den skitne <<lugaren» deres. Soldaten hoppet 
ned under mattetaket og lyste rundt med' lommelykta 
si. Trakk opp de løse bunnplankene. Plutselig lcoin 
han med et overrasket grynt: 

- Jaså, sa han spydig. -:- Så dere har denne slags 
porselen ombord. Eksplosiv vare, den slags porselen. 
~? . . . ·. 

Y u-ling svettet i nattekulden. . Hva i all verden 
hadde mannen funnet? Omhyggelig hadde de jo kastet 
hvert spor etter nattens hendelser overbord: embalasje, 
papp-plater, kas:ser, alt. 

Soldaten huket seg ned og dro fram en blinkende 
gjenstand. Så en til. En hypermoderne revolver, og 
en ditto lommelykt. 

Han snudde seg .mot ·rah-ngan som .sto nærmest. 
- Nå? Stemmen lød faretruende. - Hvor har de1:e 
så fisket opp denne slags porselen? Dere skulle vel 
ikke høre til de bery!<tede ger.iljatroppene som stjeler 
våre våpen fort vel<k? Forsøk ikke å nekte! Dette er 
bevis nok! - Han ropte nt en beskjed til dem der ute 
i mørket. En forundret mumien. Flere soldater hoppet 
ombord. · · · · 

Den kjekke Ioh-ngan hadde aldeles tapt både mun; 
og mæle. Han ante ikke hva han skulle si! Tjn!j'ene til
hørte nemlig ham. I tankeløshet hadde han gjemt 
våpenet og lommelykta under de Iø~e planken~. T~nlt 
at han skulle bli årsaken til ikke bare sin' egen, men 
også kameratene•s ulykke. 
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- Nå? Vil du svare? spurte soldaten ondskaps
fullt, da han ikke fikk noe svar. 

- Jeg vet ikke hvor disse tingene er kommet fra, 
stammet gutten ulykkelig . 

. - Nei, jeg kan tenke meg det! Kan båtmesteren 
kanskje gi beskjed? 

·- Er det revolveren der .du. spør om? Yu-lings 
stemme var temmelig frimoc1ig. 

- Ja, selvfølgelig. Hva ellers? 

- De tingestene tilhører begge en japansk offiser 
som for noen dager siden reiste med oss oppover 
floden. Han glemte dem igjen, og så har jeg siden 
gjemt dem for å kunne gi dem tilhal<e til ham. 

- Jaså, du forsøker å lyge! Kan du kanskje si meg 
navnet på den offiseren også? spurte soldaten. Stem
men var bitende -ironisk. 

- Han heter Soromoto san! Y u-ling vred leppene 
for å si ordet like unaturlig og fremmed som en kine
sisk båtmester ville ha gjort det. Men soldaten opp
fattet likevel navnet. 

· - Er det kaptein Soromoto du mener? Jeg kjen
ner ingen andre med det navn. 

- Jeg vet ikke, svarte Yu-ling. - Men her er 
navnet og adressen. Han skrev selv begge deler opp 
for meg. Jeg skal nemlig søke ham opp når jeg kom
mer tilbruke fra Hankow. Skal nemlig kjøpe noen ting 
for ham der nede. 

Yu-ling plukket en papirlapp ut av beltet s•itt og 
ga det til soldaten. Han tittet på det. -'-- Det er kaptein 
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Soromoto. H v,a skal vi gjøre? Han så uvisst hen på 
offiseren. 

- Tre soldater blir 'igjen her for å holde øye med 
båten, sa løytnanten. Han var kommet ombord han 
også, nå. - Du tar båtmesteren med ned til offisers
messen og konfronterer ham med kaptein Soromoto. 
Har han løyet, så betyr det at han ikke har rent mel i 
posen. Nåde båtfolka, da! Vi andre må videre oppover 
langs elva. 

Det var ikke fritt for at Ioh-ngan og de andre 
kameratene svettet av spenning og angst da Yu-ling 
og den japanske soldaten forsvant nedover elvebredden 
på veg til offisersmessen. Hvodedes ville kameraten 
greie dette? Hva var det for navn og aodresse han 
hadde fått tak i? Var det hele bare en liten utsettelse 
på elendigheten. Truende ruvet de to bevæpnede 
japanske vaktene der ute i nattmørket. 

Minuttene gikk og ble til timer. Endelig - da det 
lysnet av dag, så de den japanske vakten og Yu-ling 
komme oppover mot dem. Hva ville nå skje? 

Engstelig fulgte de med øynene den japanske vakt
post og gutten der de trasket og hoppet over steiner på 
elvebredden. Endelig - var de innenfor hørevidde. 

- Alt i orden! ropte ,soldaten på japansk til sine 
våpenbrødre. - Kaptein Soromoto hadde virkelig glemt 
igjen disse tingene sine i båten. Vi kan bare gå! 

Japanerne var omsider kommet seg' av sted på veg 
nedover dve'bredden. 
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~ Hva i all verden var det for slags historie du 
laget i stand? hvisket loh-ngan. 

- Jo, nå skal dere høre, hvisket Yu-ling tilbake. 
Alle flokket seg om ham ifor å høre. · 

- I første omgang fikk jeg et knock-out. Jeg ante 
ikke hvorledes vi skulle komme ut av knipa. Så "'Slo det 
meg som et lyn, den eneste mulige utveg. Det var i 
grunnen ganske enkelt. Dere vet kanskje at Ho Hao
sheo er forfremmet til kaptein i den japanske arme, og 
at hans japanske navn er Soromoto. Ikke det? Ja, da 
kjenner dere heller ikke til at han er forflyttet til 
dette frontavsnitt. Det gjelder jo for ham å holde seg 
så nær kr·igsoperasjonene som mulig. Hver gang han 
forsvinner en tur for å rapportere til <<Leoparden>>, så 
meLder !han fra at han drar på viktige reiser til Han
kow eller andre steder. Det var bare min viten om 
disse ting jeg henyttct meg av. Han skrev selv opp 
sitt japanske navn og s•in adresse til meg - i tilfelle 
jeg skulle komme til å trenge ham på denne vår mi
sjon. Og godt var det! 

- Sannelig, <<Den ung~ leopard>> gir ikke «den 
gamle>> noe etter i lurhet, sa den ene av soLdatene be
undrende. Og loh-ngan ga kameraten et spesielt, takk
nemlig trykk på skulderen. Det var jo egentlig hans 
skyld at de hadde vært ·så nær ulykken. 

Yu-ling følte seg ikke så lite lykkelig og stolt den 
morgen. 
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En sørgelig nyhet. 

Igjen var det høst. Rundt på bondegårdene var 
risen forlengst kommet i hus, og folk tok livet mer 
med ro. Oppe på tempelfjellet gikk livet sin rolige gang. 

<<Leoparden>> hadde tatt med seg noen få folk ned
over til nærmeste storby for å sabotere og skape utrygge 
forhold for den japanske avdelingen der nede. Ioh
ngan var blant de utvalte. «Leoparden» og folka hans 
var for anledningen kledd som bønder som var på veg 
til byen med risbyrdene sine. 

«Leoparden» hadde valt denne nærmeste byen fordi 
han satt inne med mange gode opplysninger angående 
situasjonen p<'! de kanter. Hans gode venn - kaptein 
Ho Hao-sheo - var nemlig stasjonert i den japanske 
avdelingen der for tida. 

Ellers var de kinesiske geriljatroppene spredt '!lover 
hele distriktet nettopp nå. Saibotasje og små dristige 
angrep der hvor fienden minst ventet det, var deres 
spesialitet. Yu-ling satt uvirksom på Himmelskyc 
toppen. Han likte det ikke, men «Leoparden» hadde 
gitt ham bestemt ordre om å vokte 'hovedkvarteret hans, 
mens han selv var borte. Så det var bare å <jdlyde, 
naturligvis! 

Ellers hadde han arbeid nok. Etter den heldige 
turen til Y ochow, vær han blitt forfremmet til løytnant, 
19 år gammel. Slik gikk det til at han nå hadde kom-

mr 



mandoen over de ca. 50 soldater som var samlet på 
ternpelfjellet. Geriljasoldatene beundret «Den unge 
leopard>>, som Yu-ling nå kaltes av alle. Gang på 
gang hadde han hatt anledning til å vise sin dyktighet 
og snarrådighet. Bare «Leoparden>> selv kunne måle 
seg med den unge løytnanten, mente folle 

Og så studerte han japansk. Han hadde drevet 
det hardt som en slags «hobby» hele tida. Og tilfellet 
kom ham til hjelp. En av de japanske soldater som ble 
tatt til fange etter slaget om ternpelfjellet, var meget 
hardt såret. «Leoparden» fant det ikke tilrådelig å sende 
ham nedover til nærmeste japanske utpost sammen med 
de andre. Han ble lagt blant de kinesiske sårte i novi
senes gamle læresal i tempelet. Langsomt kom han seg. 
Yamamoto het han, og var 20 år gammel. Ikke et ord 
kinesisk kunne han. Derfor ble det til at Yu-ling tok 
seg av ham. Så ble da Yamamoto Yu-lings lærer. Alle
rede på skolen hadde Yu-ling utmerket seg i japansk. 
Nå talte han det til daglig, lærte ganske naturlig en 
mæsse ord og uttrykk og det rette tonefall. De andre 
soldatene kunne ikke [enger høre noen forskjell på 
Yamamoto og Y u-ling når de snakket sammen. Så per
fekt talte han det fremmede språket. 

De to fiender hle venner. EgeniJI·ig skulle de jo 
hate hverandre. Men Yu-ling kunne ikke få seg til å 
synes noe vondt om den unge, fintfølende japaner. Og 
Yamamoto på •sin side lærte å sette pris på den åpen
hjertede og liketil kineser. Ofte satt de og samtalte 
om barneåra sine. Og gjennom disse samtalene fikk 
Y u-ling et glimt inn i livet over i Soloppgangens !arid. 
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Yamamoto var for lenge siden ful'lstendig frisk 
igjen, men <<Leoparden» - som hadde oppdaget hvor 
mye Yu-ling klarte å få ut av dette vennskapet - be
stemte 1at den unge japaneren skulle bli der på tempel
fjel1et som fange - og lærer. 

Det var kveld. Inne i fangerommet sto den vesle 
lampen og lyste. Det var lkke rare greiene. Bare en 
veke i en skål planteolje. Veken sto litt høyt oppe over 
skålkanten - så det oste noe aldeles forferdelig der 
inne. I senga lå Yamamoto henslengt. Tøyskoene hadde 
han trukket av. 

På en høy, stiv krakk like ved bordet satt Y u-ling. 
Som vanlig hadde ihan på seg løytnantuniformen sin og 
den kinesiske soldats ihalmsandaler. 

De var nettopp inne i en politisk samtale. 
- Jeg· begynner å forstå, sa Yamamoto. - Det er 

noe galt fatt et steds der heime i Japan. Militærdik
taturet har ikke vært særlig sunt for oss. Den japanske 
imperialisme hører ikke noe :steds heime. Våre to folk 
er skapt til å være gode naboer. Il<ke til å leve i krig 
med hverandre. Vi skulle ha levd fredelig ved sida 
av hverandre som to av verdens mektigste handelsfolk. 
Det er sant som du sier: Dersom en fremmed nasjon 
var 1brutt inn i mitt fedreland, så ville vi japanere ha 
følt det nettopp som dere gjør nå. Vi skulle ikke ha 
gitt oss rist eNer ro før fienden hadde vært vel ute av 
landet igjen. 

- Og jeg forstår at det ik!w er det japanske fo}ket 
som .har ·ført all denne ulykken over oss. Det er mili-
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taristene i Japan som har villet denne krigen. De må 
knuse• -.og .så får \låre nasjoner på fredelig vis bygge 
det nye Østen sammen. - Yucling stirret fram for seg. 
Han drø111te om framtida, om gjenopptatte studier og 
om suksess og lyl<ke i livet. 

Lenge satt de to vennene slik uten å snakke. Hver 
for seg tenkte de på det som hadde vært,. som ikke var 
lenger, men som de håpte snart ville vende tilbake: Fred. 

Da var det de plutselig hørte hurtige skritt over 
tempelplassen - og et øyebHkk etter en masse sum
mende stemmer. Y u-ling reiste seg brått, åpnet døra, 
låste den godt til etter seg - og ilte ut gjennom 
tempeldøra. 

Soldatene sto i en klynge der nede i mørket, så han. 
De måtte nok være veldig oppskakte - for de ropte og 
skreik i munnen på hverandre alle mann. Blant de 
mange stemmer kjente han igjen Ioh-ngans. I et par 
sprang var han borte hos dem. 

- Hva ·er på ferde? spuvte han åndeløst. 
- Dårlige nylheter, Yu-ling, svarte Ioh-ngan. 

«Leoparden>> er tatt til fange av japanerne! 
Det var som Yu-ling fikk et slag i ansiktet. Han 

ble bleik. 
- Hvorledes gikk det for seg? Er han drept? 

Hvor er ihan nå? Spørsmålene snub1et over hverandre 
for Yu-ling. 

- Vær rolig, så skal jeg forklare deg alt sammen. 
En eller annen forræder må ha vært ute og angitt 
<<Leoparden» til fienden. Japanske soldater trengte i 
morges inn i det vesle hotellet hvor vi bodde, og arre-
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slerte ham, Han er ikke drept ennå. Den japanske 
major venter på beskjed fra Fylkesbyen, og det svar 
han foreløpig har fått, er at han skal vente på nærmere 
ordre fra hovedkvarteret. Alt dette har jeg fått vite 
av Ho Hao-sheo, som jo er stasjonert der nede. 

- Kan ikke Ho Hao-sheo gjøre noe for ham 1 

spurte Yu-ling spent. 

- Det er håpløst. Han har allerede gjort ilere 
forsøk, men det lyktes ikke. «Leoparden» er stengt inne 
i et mørkt rom. Majoren har gitt ordre om at ingen 
skal lfå slippe inn til ham. Det nytter ikke engang for 
en japansk offiser å forsøke seg. Vaktene utenfor 
døra hans har ordre om å passe godt på ham. De inne
står for ham med sine liv, Og der er en hel bråte slike 
vakter, foran døra, utenfor veggen, overalt. 

- Det er ikke annet å gjøre enn å angripe byen 
og ta «Leoparden>> tilbake med makt, sa Yu-ling 
avgjort. 

- Umulig! Vi har hare omkring 50 soldater her 
oppe. Kanskje vi i en fart kan få skiapt sammen det 
dobbelte antall, altså et hundre. Japanerne har over det 
tredobbelte. Og de har ordre om å skyte generalen.som 
en hund i det øyeblikk det blir tumult i byen. - Ioh
ngan slo håpløst ut med lhånden. 

- Men noe må vi gjøre, sa Yu-ling bestemt. Vi 
kan il~ke se på at vår store leder går til grunne uten så 
mye som å løfte en finger for å hjelpe ham. 

- Hva kan vi vel gjøre? spurte Ioh-ngan med et 
sukk. - Ho Hao-sbeo er ikke noen idiot, og sammen 
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med ham har jeg diskutert spørsmålet i hele fDrmiddag. 
Uten resultat. 

Yu-ling hle stående og grulble med dype furer i 
pannen. Muligheter ble gjennomtenkt og forkastet. 
Plutselig smilte han opp. 

- Det er håp ennå! ropte han. Saken er ikke så 
håpløs som dere tror. Men da må hver mann gjøre 
sin plikt. Og det blir ikke mye nattesøvn for noen av 
oss i natt. 

- Skitt med nattesøvnen! Hva er planen din? 
Hvorledes skal vi bære oss at? ropte ·soldatene i munnen 
på hverandre. 

- Bli med inn i tempelhallen. Der setter vi oss 
rundt varme bekkenet -så skal jeg fortelle alt sammen. 
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«Leoparden'' bur. 

Major Tanaka likte seg ikke riktig. Det var tre 
dager nå siden han gjorde d·en rikeste fangst .i hele sin 
karriere - en fangst som sikkert kom til å bety for
fremmelse, ære og berømmelse. Den beryktede gerilja
leder, japanernes skrekk der i distriktet, general Tang 
Tao,feng, eller ,,Leoparden>> som han kaltes, var blitt 
tatt til fange av hans tropper. Naturligvis var det 
reneste shimpen at han fikk fingrene i «røver
høvdingen». Dersom ikke den snikeren av en forret
ningsmann tilfeldigvis !hadde kjent <<Leoparden» 
igjen og røpt ham, ganske enkeli for å få den ut
lovte belønning som var satt på geriljalederens hode, 
- så hadde japanerne naturligvis ikke' fått tak i ham 
denne gangen heller. 

Da var et eller annet forferdelig hendt her i denne 
byen som han, major Tanaka, hadde ansvaret for. 
Majoren grøste ved tanken på den fornedrelsen som 
da ville ha gått over ham. 

En ·slik fa~lig mann burde ha vært ekspedert straks, 
skutt ned som en banditt, sft hadde en sloppet å ha 
,f,]ere bekymringer for hans skyld. Hvorfor hadde vel 
hovedkvarteret der inne i fylkesbyen bedt ham vente 
på nærmere beskjed? Nå var det gått hele tre dager 
~ og i æll denne tida •hadde telefonforbindelsen med 



hovedkvarteret vært avbrutt. Majoren hadde sendt 
fagfolk av sted for å finne skaden og reparere den, men 
begge telefonlinJer var simpelthen kuttet i stumper og 
stykker. Naturligvis var det geriljatroppene som var 
ute med revestrekene sine. Men de skulle ..ikke oppnå 
det ringeste grann ved den slags triks. <<Leoparden>> 
var ferdig for alltid! Bare majoren hadde vågd å 
skyte mannen! Men skulle han ha håp om forfrem
melse, så måtte alle ordrer ovenfra adl)Odes til punkt 
og prikke. Ingen veg utenom. 

Major Tanaka klødde seg bak øret. Det måtte vel 
snart komme en beskjed gjennom fra hovedkvarteret 
nå. Før <<Leoparden» var skutt, ble det simpelthen ikke 
fred å få for kinesiske geriljæfolk. Det forsto han! 
I går hadde de på åpen gate - midt i hans egen by -
skutt ned den forretningsmannen som hadde satt dem 
på ·sporet etter «Leoparden». At det var en hevnakt, 
var klart. Men hvorledes hadde kineserne fått rede på 
at nettopp han var forræderen? 

Majoren hadde riktignok, i overstadig glede over 
kupet, nevnt mannens navn i den japanske offisers
messe. En eller. !innen skurk måtte antagelig lia lyttet 
utenfor døra. De var trolig til litt av hvert, de gerilja, 
bandittene. 

IDer banket det på døra. - Kom irtn! ropte majoren 
barskt. 

Hans privatsekretær, Antadhi san, ·stakk nesen inn. 
Det måtte •være noe spesielt han hadde på hjertet denne 
gangen. Hele ansiktet hans strålte fornøyd. 

- Kurer fra hovedkvarteret! meldte han. 
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Majoren spratt opp fra stolen. - Slipp mannen 
inn straks! befalte han. 

En ung japansk løytnant kom inn, støvet og svett 
etter to dagers reise over land fra fylkesbyen. 

- Jeg bringer brev fra general Jonai, sa løytnanten. 
- Du er høyst velkommen. Jeg har med lengsel 

ventet på dette brevet. Takk, skal jeg få det! 

Løytnanten trakk et brev opp av lommen sin og 
leverte det til majoren. Tanaka åpnet konvolutten med 
skjelvende fingrer. 

- Sitt ned, sa han til løytnanten og pekte på en 
stol. Så tok han brevd ut av konvolutten og så på det. 
Det var skrevet på den japanske hærs s.pesialark, og 
adressert dagen etter knpet, altså i går. Majoren kastet 
et hurtig iblikk på underskriften. Han smilte bredt 
da han gjenkjendte general }onais ,store, klumpete, 
uskjønne navnetrekk med hans velkjente røde stempel. 

· · Så tok !han fatt på lesningen: 

Herr major Tanaka. 

I går lykkønsket jeg Dem pr. telefon tned Deres 
heJ.dige fangst. Jeg gjør det om igjen pr. brev. Deres 
fortjeneste skal ikke bli glemt! Vi har i formiddag 
førsøkt· å komme i· forbindelse med Dem· pr. telefon, 
men det er umulig å nå fram den veg. Formodentlig 
er det geriljatroppene som har kuttet linjene. Imid
lertid er denne sak av så stor vikti1J1het at jeg ikke kan 
la den bero. Denfor sender jeg en kurer. Skulle jeg 
i mellomtida - altså før kureren når fram - oppnå eu 



samtale med Dem i tdefonen, ville jo det være desto 
bedre. 

Altså: General Tang --" geriljasjefen - er en 
farlig statsfange. Det er intet mindre enn en triumf 
for vår japanske hær i dette distrikt at han er fanget 
og uskadeliggjort. Vi har allerede sørget for å inelde 
fra til høyeste hold. Dersom De har lyttet til Hankow 
eller Tokio radio, vil De ha hørt rapporten offentlig
gjort. Denne statsfange burde naturligvis ha vært 
likvidert, men ordre fra høyeste hold lyder på at han 
skal føres til en fangeleir ved Shanghai. Antagelig er 
det viktige nyheter vår ledelse ønsker å få ut av ham. 

Løytnant Natagawa - overbringeren. av dette 
brevet - er en av de mest betrodde blant våre yngre 
offiserer ved hovedkvarteret. Gi ham 50 mann med 
som vakt, godt utstyrte spesialtropper - så vil han 
sørge for å bringe fangen hit ned til hovedkvarteret. 
Har De anledning til å sende med en offiser, vil det 
være ypperlig. Vi må intet spare for å føre fangen i 
sikkerhet ned dit hvor vår militære ledelse ønsker å 
ha hrum. Løytnant Natagawa .står ansvarlig for ham 
med livet sitt: Han har fått ordre om å ta hovedvegen 
tiJ.ba:ke hit, da den.- så vldt vi vet -, er aldeles friJor 
gerilja tropper. Jeg venter fangen her i Jylkesb,yen 6m 
fire dager, altså 15. ds. 

Med hilsen 

T. Jonai 

(general). 
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Major Tanaka smilte fornøyd. Verden var skjønn 
å leve i nettopp nå. Et løfte fra hovedkvarteret om å 
bli hnsket. Det betød forfremmelse! Fra i morgen ville 
ansvaret for denne farlige fangen være tatt fra hans 
skulder. Majoren tok seg en -sigarett og tente den. 

- Løytnant Natagawa! sa han - De har fått en 
meget svær oppgave lagt på Dem. Disse geriljafolka 
vil gjøre hva det står i deres makt for å befri lederen sin. 

- Jeg er beredt, 'herr oberst, svarte løytnanten 
stolt. - - På over ett år har forresten ingen gerilja
tropper vågd seg inn på hovedvegen herfra til fylkes
byen. Den skulle være trygg. Dersom De gir meg 50 
gode menn, skulle jeg i hvert fall ikke ha stort å frykte, 
selv om bandittene skulle forsøke seg. 

- Jeg skal gjøre mer enn det! svarte majoren. 
- De skal i morgen få med Dem ·en av offis·erene mine 
som kjenner ger.lljatroppene og alle deres kner ut og 
inn. Skulle dere komme i en kinkig situasjon, så vil 
han kunne gjøre god nytte for seg. 

- Takk! Det er glimrende. Jeg har forresten 
ordre til å gjøre kort prosess med fangen dersom 
geriljatroprene angriper på vegen. 

- Det går nok br~, skal De se. Ønsker be en 
sigarett? Ikke det! Javel. · Jeg skal sørge foi· at De 
får en god aftens eiter den stride reisen. Adjø! · ... 

Løytnanten hilste og trakk seg tilbake.· 
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Ved nattetider. 

I et mørkt lite kott uten vinduer lå <<Leoparden>>, 
Han var trett, dødstrett. Dagen hadde vært veldig 
anstrengende for ham. Tidlig i morges hadde et par 
soldater vekket ham opp i fengselcella. Bakbundet 
hadde de ført ham ut i dagslyset. En avdeling soldater 
sto da allerede ferdig til å føre ham av ·sted. Først var 
han skråsik·ker på at han skulle direkte til retterstedet 
for å skytes. Men istedenfor ble han ført av s\ed på 
i'wv_edv·egen til fylkesbyen. Han visste hva han gikk 
til: pinsler, tortur og for.hør. Men torturistene skulle 
ikke Jå et ord ut av ham. Det visste han! 

Soldatene hadde naturligvis behandlet hæm brutalt, 
slått og sparket ham av hjertens lyst. Annet var ikke 
åven'te. De hadde hånet ham på grunn av den fillete 
bondedrakten han var kledd i. Alle kunne jo se hva 
slags røver de hadde med seg i dag, sa de. Midt i 
klyngen av· disse rå soldatene lhadde han traskei :hele 
dagen. Lite m:a:t hadde de gitt ham også. 

De io. offiserene hle båret i flotte bærestoler sist i 
følget. Han kjente typen. · Forfinede mammagutter 
·som ikke dudde til et skikkelig arbeid. Han vred for
aktelig på munnen. Den erie hadde hele tida hatt det 
travelt med å kommandere soldatene. Et brutalt ansikt: 
smale øyne, stor stygg munn OI! fine bløte dame
hender. Æsj! 
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Den andve offiseren hadde «Leoparden>> et par 
ganger sett på avstand. Han var ikke et Mr bedre enn 
den andre karen. Akkurat da følget skulle starte i 
morges, ropte han plutselig inne fra bærestolen sin: 

- Hva ser jeg? Har dere bundet fangen bare 
med reip? 

- Det burde vel ha vært lenker, ·svarte en av sol
datene. - Men noe slikt har vi ikke her. 

- Ta disse, ·Sa offiseren. - Vi kan ikke være for 
trygge i dag! 

Et øyeblikk etter klappet et sett Undjern igjen 
over «Leoparden»s håndledd. Han hadde måttet mar
sjere hele dagen i den vanvittige fart som soldatene 
satte opp. <<Leoparden>> kunne gå, men å marsjere 
med hendene låst fast på ryggen, var ingen spøk. Saknet 
han farten et øyeblikk, så var det straks spark og slag 
og harde ord. 

Sent på kvelden var de nådd til dette vertshuset. 
Offiserene hadde hos befolkningen forvisset seg om at 
ingen geriljatropper var i nærheten. Først da dette 
var klart, bestemte de seg for å overnatte her. «Leo
parden>> ble straks kastet inn i dette mørke, triste rom' 
met. Japa11ske vakter ·sto utenfor vertshuset, både .ved 
hovedporten ·og ved bakdøra. ·· Masser. av· .dem. Den 
ene offiseren hadde endog befalt vertsfolket å plasere 
en dør over to krakker klint like foran døra til hans 
eget kott. På ·den ville han sove om natta, sa han. For 
han var selv personlig ansvarlig for at fangen ikke 
rømte. «Leoparden>> hadde studert ved d~t militære 
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akademi i Japan, så han hadde ingen vanskelighet med 
å forstå det som hle sagt, 

Nå var det midnatt, Alle i huset sov. Folk snorket 
i rommene rundt om. Utenfor vertshusd trampet 
japanske militærstøvler. Opp og ned. Fram og tilbake. 

«Leoparden» kunne ikke få snve. Det gjorde vondt 
i hele kroppen etter den behandlingen han hadde vært 
utsatt for. Armene var framleis låst fast bak på ryg
gen, så han lå i en forvridd stilling. 

Undres hva de kjære .soldatene hans gjorde nå? 
Han hadde sett Ioh-ngans fortvilte fjes ute i verts
husets gjestesal den gangen japanerne dro av gårde 
med hain. Nå visste de det naturligvis alle sammen 
der oppe på tempelfjellet. Og de la vel sine planer. 
«Leoparden>> smilte. Stakkars gutter, tenkte han. Her 
hjalp hverken list eller makt, Ikke engang han selv 
kunne ha reddet en venn i et .slikt tilfelle. Hvorledes 
kunne han da vente noe slikt av sine underordnede? 
Ved det minste forsøk i den retning ville han selv hli 
skutt. Og allikevel - «Leoparden>> ville tusen ganger 
heller dø enn gå gjennom all torturen der nede i fyl
kesbyen, eller hvor det nå ble. 

Hysj! Hva var det? Det ble flyttet på et eller 
annet borte ved døra. Det var så vidt han kunne høre 
det - skjønt han lå med alle sanser vidt åpne. Der 
gikk døra opp. Den knirket svakt på hengslene. Lette 
trinn nærmet seg senga hans. Han kunne ikke se noe, 
skjønt han stirret så det gjorde vondt i øynene.· Det 
var uhyggelig. Antagelig skulle de myrde ham her 

189 



i natt - og så skulle det hete: skutt under fluktforsøk. 
Det var nå kanskje tross alt det beste. 

Der nådde skrittene senga. Noen hender famlet 
om i mørket. 

- Herr general! .friskt mot, hvisket. en stemme like 
i øret hans på vaskeekte kinesisk. 

<<Leoparden>> ble ·svinget om på sida. En nøkkel 
ble stukket i håndjernene der bak. Der løsnet de for
ferdelige jernhånd grepet om håndleddene hans. Det var 
herlig å kunne strekke seg! >Drømte han eller var han 
våken? Han visste ikke. 

- Stå opp, følg etter meg. Men lydløst! Ta et 
tak i jakka mi, hvisket stemmen i mørket. «Leoparden» 
fulgte lydig etter ham. Han hørte den fremmede støte 
mot den \høye dørterskelen. Et øyeblikk etter var de 
begge utenfor i gjestehallen. De famlet seg noen 
skritt fram. 

- Her skal vi opp en trapp, hvisket det igjen. 
Og oppover bar det. På loftet famlet den fremmede 
seg bort til en dør. Svingte den opp. Inn over ter
skelen taslet de på tå. Hvad betød alt dette? Var det 
håp, tross alt? Hvem var denne fremmede? Jivorfor 
klatret de opp i annen etasje? Spørsmålene hvirvlet 
rundt i «Leoparden»s hjerne. Nå skimtet han svakt 
sprinkeltreverket i et vindu. Det var så mørkt at vin
duet bare så vidt .skilte seg ut fra selve veggen. 

Den fremmede tok et tak i sptinkeltreverket og 
simpelthen rykte hele stasen ut. Satte det forsiktig 
ned på golvet. Lente s•eg bakover og hvisket inn i 
«Leoparden»s øre: 
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- Rett utenfor her er taket på grisehuset. Det 
skråner nedover. Gå endelig forsiktig. Det er ingen 
va:kter på denne sida! 

«Leoparden» beveget seg lydløst etler den frem
mede ut på det la:ve skråtaket. Noen forsiktige trinn, 
så stanste den fremmede. 

- Det er et tre like ved. Du kan ta i det med 
hånden når du kommer til takskjegget her. Så for
svant han lydløst ned i dypet. <<Leoparden>> famlet 
seg forsiktig etter. Der kjente han takkanten med foten, 
famlet med hånden i mørket. Der var treet. Jo, han 
skimtet det så vidt. Forsiktig lot han seg gli ned på 
marka. 

- Denne vegen. Hold meg i jakka. Forsiktig! 

De to nattevandrere listet seg av sted. Kløv over 
en lav skigard. Med ett kastet de seg som på kom
mando ned på bakken. Bare tredve meter til venstre 
for seg så de japanske vakter stå ved bakdøra til verts
huset. På en krakk hadde de plasert en fjøslykt sqm 
skinte med svakt bluss. Det var fire vakter i alt. De 
pratet sakte sammen, så <<Leoparden>>. 

På magen krøp de to rømlingene framover i graset 
helt til de var sikre på at de var utenfor lyssirkelen. 
Da reiste de seg opp og tok seg forsiktig fram 
gjennom det ulendte terreng. Slik trasket de av sted 
i mørket en halv times tid uten å si et eneste ord. 

<<Leoparden>> hadde hittil nærmest trodd at det var 
fantasifoster og drømmer alt i hop. Men det friske 
våte graset som fuktet halmsandalene og anklene hans, 
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hadde nå endelig overbevist ham om at denne opp
levelsen var virkelighet. 

- Hvem er du, spurte han framover. 
- Kjenner du meg ikke igjen, herr general? spurte 

d<;n fremmede. - Jeg er Yu-ling! 
- Yu-ling? Men kjære deg, gutten min. Hvor

ledes har du fått i stand denne komedien? Det er jo 
umulig l 

- I grunnen •er det ganske enkelt, svarte Yu-ling 
muntert. - Men historien har kostet deg en ituslått 
skrivebordsskuffe og et helt lass med gode skriveark! 
Det er hest jeg begynner med å bekjenne mine synder. 

- Du taler i gåter! La oss sette oss i graset et 
øyeblikk. Jeg er nokså trett nå! Fienden tar os·s ikke 
igjen allikevel. Selv om de oppdager flukten, aner de 
jo ikke hvilken veg vi har tatt. Fortell meg alt sam
men. Jeg er virkelig nysgjerrig. 
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Hva Yu-ling fortalte. 

Yu-ling trakk en lommelykt opp av lommen og 
lyste rundt med den. De hadde allerede en haug og 
atskillig skog mellom seg og forfølgerne sine, så det 
var ingen fare for å bli oppdaget. De to venner satte 
seg på noen steiner. I lykteskinnet så <<Leoparden>> at 
Yu-ling hadde japansk uniform på seg. 

- Samme dag du ble fanget nede i byen, brakte 
Ioh-ngan den sørgelige beskjeden opp til oss på Him
melsky-toppen, begynte Y u-ling sin beretning. Vi var 
som lamslått alle mann. Hva skulle det vel bli til med 
vår virbomhet uten den store «Leoparden». - Noe 
måtte gjøres, men hva? Vi sto en flokk av oss i mørket 
ute på tempelplassen og diskuterte. Da slo det meg 
plutselig at det måtte finnes i hvert fall en utveg. Jeg 
innvidde k«meratene i planen, og de bifalt den. 

- Ioh-ngan dro straks av sted i spissen for 40 
mann. Hele natta strevde de med å kutte telefonlin
jene mellom fyll<esbyen og byen der du var. Gjennom 
Ho Hao-sheo hadde vi nemlig rede på at major Tanaka 
ventet beskjed fra hovedkvarteret om hva som .skulle 
gjøres med deg. For gjennomføringen av planen vår var 
det nødvendig at ingen slik beskjed kom igjennom. 
Telefonlinjene både østover og nordover er nå rene 
hakkemat. 
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'· 
- Så snart det var unnagjort, ble alle veger og 

stier som førte til byen blokert. Ingen japaner skulle 
slippe levende inn eller ut. Heller ikke på den måten 
sku•Ue general Jonai i fylkesbyen få sette seg i for
bindelse med sin underordnede. 

- Imens var vi ikke mindre opptatt oppe på tem
pelfjellet. Tilfeldigvis husket jeg at du en gang hadde 
vist meg en del japanske brev som var oppsnappet av 
våre folk - og blant dem et par brev fra general 
Jonai. De brevene måtte jeg ha tak i. Derfor brøt 
jeg i stykker den låste skuffen i bordet ditt, og fant 
hva jeg søkte. Ikke bare det. Jeg fant også fatt i en 
hel masse av de spesialark som brukes i den japanske 
hær, med deres brevhode på toppen. 

- Ja, nikket «Leoparden>>. - Ho Hao-sheo brakte 
dem med iheim en gang. Jeg tenkte de kanskje kunne 
komme godt med ved leilighet. Derfor gjemte jeg dem. 

- Det gjorde de også. Djung-<Shan er. •som du vet 
skriveekspert. Han er utrolig flink til å kopiere andre 
folks skrift. Jeg satte ham til å kopiere general Jonais 
underskrift. Han måtte kassere 11 eller 12 utkast før 
jeg var fornøyd. Men da kunne en heller ikke se for- ' 
skjell på Jonais egen underskr1ft i de brevene vi !hadde 
å holde oss til - og kopien til Djung-shan. 

- Så ifikk jeg Yamamoto til å hjelpe. Først ville 
han ikke. Han så det som forræderi mot .sine egne. 
Jeg henviste da til hvor pent du hadde behandlet alle 
de fangene vi tok i fjor. Pekte på hvor pent han selv 
var blitt behandlet der oppe på tempe!.fjellet. Det 
måtte være en æressak .for ham, sa jeg, å forhindre 
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sine landsmenn i å mishandle eller drepe en slik mann. 
Jeg betraktet ham som en venn, fortalte jeg !ham videre. 
Men dersom han ikke hjalp oss i denne ·situasjonen, 
hadde jeg ikke annet å gjøre enn å ·skyte ham. Like 
for like! Det er krigens lov! 

- Til slutt ga !han seg. På min diktat skrev !han 
et brev til major Tanaka. Uttalte først anerkjennelse 
over hans glimrende fangst. Statsfangen skulle etter 
ordre fra høyeste h<Yld sendes til Shanghai, antakelig 
fordi en ønsket visse opplysninger æv ham. Tanaka 
hadde å sende ham med løytnant Natagawa, over
bringeren av brevet, til fylkesbyen. Naturligvis mye 
soldater og ellers betryggende omstendigheter. Det 
hører med! Da kladden V1ar ferdig og jeg hadde kon
trollert den, ba jeg ham føre det hele over på det arket 
hvor Djung-shan hadde kopiert general Jonais under
skrift. 

Heldigvis hadde jeg menige Peng Dao-go der oppe 
på H;mmelskytoppen. Du vet like godt som jeg at 
han tidligere har vært gravør. Jeg lot ham få et av 
geneml Jonais brev og ba ham lage en nøyaktig kopi 
av hans <lffisielle stempel. Mens vi andre strevde over 
brevteksten, svettet menige Peng over en treklosse. 
Hele natta holdt han på. Om morgenen viste han meg 
resultatet. Bedre kunne det ikke ha vært. 

- Så gjensto hare en ting: stempelfargen. Vi 
hadde nok av rød stempelfarge der oppe, men ikke 
just den general Jonai brukte. Vi mikset sammen for

. skjellige sorter - og oppnådde heldi[l'vis å .få en farge 
som lå temmelig nær opp til originalen. 
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- Tidlig om morgenen sendte jeg en mann ned 
til byen for å få rede på stillingen." Jeg var redd for 
at det kanskje var kommet telefonbeskjed fra fylkes
byen før vi hadde kuttet telefonfo~bindelsen. Budet 
kom igjen sent natta etter. Han hadde hatt en samtale 
med Ho Hao-sheo. Alt i orden. 

- Ja, resten av historien er fort fortalt. Neste 
kveld - to døgn etter at vi hadde fått vite om elendig
heten - trådte jeg, som løytnant Natagawa, inn til 
majoren. Han tok vennlig imot meg. Ordnet med 
nattelosji og alt. Neste morgen dro vi ut av byporten 
med den farlige statsfangen- geriljasjefen - mellom 
oss. Personlig sørget jeg for at han fikk håndjern på. 
Y u-ling lo. Ingen skulle si at ikke jeg var ivrig i tje
nesten. Ingen måtte jo fatte mistanke. 

- I går kveld før jeg Ja meg, undersøkte jeg nøye 
lokalitetene i vertshuset. Skulle ikke japanerne bli 
mistenksomme, måtte jeg jo sette vakter utenfor begge 
dørene. Det var ikke til å unngå. Jeg ville bare ikke 
ha vakt utenfor din dør. Derfor tilbød jeg meg selv 
å ligge der hele natta. 

- Jeg så snart at det vinduet oppe i annen etasje 
var vår eneste sjanse. På den sida var det ingen vakt
poster. Vegen ned var lett - - så snart jeg bare fikk 
fjernet spikrene som holdt sprinkeltreverket fast til 
vindusrammen. Verktøy tvang jeg vertshusholderen 
til å låne meg. Resten vet du! 

<<Leoparden>> hadde sittet aldeles taus hele tida uten 
å avbryte ungguttens fortelling. Det hele var nesten 
som et utrolig eventyr, syntes han. Han måtte beundre 
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den rådsnarhet og målbevissthet s<Jm den unge løyt
nanten hadde vist. 

- Det var flotte greier, sa han til slutt. - Du går 
sannelig læremesteren din en høy gang! 

- Å, nei, smilte Y u-ling. - Det er nok langt igjen 
dit! Planen var ikke ufeilbar, den. Etter mitt overslag 
kunne den strande på to ting: For det første kunne 
jo japanerne i hovedkvarteret ha sendt en flyvemaskin 
for å slippe beskjed ned til major Tanaka! For det 
annet var jeg redd for at mitt japansk, tross alt, 
ikke .skulle strekke til. Derfor sa jeg så lite som mulig 
hele tida. Men det gikk altså, og glad er jeg for det. 

- Planen var god, og gjennomførelsen var flott. 
Du har derfor all grunn til å være fornøyd. Og jeg 
ikke mindre, lo «Leoparden». - Men nå småfryser jeg. 
Vi får gi oss i veg igjen. 

De to reiste seg og tok stien fatt. Nå brukte Yu
ling lommelykta si, så de kom seg fort fram. Ved 
daggry var de hele 2 mil unna forfølgerne. 

Det var Yu-ling som først fikk øye på en liten 
jordhytte oppe i bakkehellet. Gjennom det utette 
stråtaket sivet røyk ut. Det var fattige fjellbønder som 
kokte ri.s til frokosten. «Rømlingene» bestemte seg til 
å kjøpe litt mat der, før de bega seg videre inn,over 
fjellene. «Leoparden» fant det heldigst selv å gå inn 
for å forb'øre seg. Han var· nemlig redd Y u-ling ville 
skremme folkene med den japanske uniformen sin. 
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Et beklagelig mistak. 

Sersjant Chen og hans 10 menige soldater trasket 
av sted i det uvegsomme terrenget. Morgendisen lå 
ennå tjukk over heiene. «Leoparden>> hadde gitt ham 
i oppdrag å utføre en del viktig sabotasje lengst øst 
i fylket. I 14 dager hadde han vært horte, men så 
hadde han også utført godt arbeid. I kveld ville de 
nå heim til tempe1fjellet, og så skulle de ta seg en vel
fortjent hvil. 

Men nå var det på tide å spise frokost. Sersjant 
Chen ihadde startet før daggry i dag, ja, uten mat, 
bare for å nå fram til kvelden. Se, der var så sanne
lig en liten bondestue. Der kunne de sikkert få litt 
mat. Det var fint! Men hva så han? På en stein like 
utenfor jordhytta satt sannelig en japansk offiser. Jaså, 
de små dvergene forsøkte seg oppover fjellene også nå. 
Hittil hadde de da holdt seg langs hovedvegene. Na
turligvis var det kommet en liten avdeling hit opp for 
å plyndre de fattige fjellbøndene for ris. Det skulle 
det ikke bli noe av. Sersjanten ga et vink til de andre, 
og snart var jordhytta omringet av geriljasoldatene. 

Nei! Sersjant Chen kunne ikke se andre enn den 
eru;lige <Jf.fiseren. Inne fra jordhuset hørte han livlig 
prat. Soldatene var i full gang med å plyndre stak
karene der inne, forsto han. Men de skulle få seg en 
overraskelse denne trane-en. 
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Sersjanten la an g·eværet og siktet godt. Så 
trakk han av. Der stupte offiseren på sine gjerninger. 
Nå kom n<Jk japanerne vrimlende ut, men da skulle de 
få en varm velkomst. Istedenf<Jr japanske soldater 
kom, til sersjantens store overraskelse, en enslig bonde 
springende ut som et lyn. Han tok offiseren, løftet ham 
opp som skulle han ha vært et lite .barn, og bar ham 
inn i jordhuset. Først da mannen var trygt innenfor 
døra, skjønte sersjant Chen sammenhengen. B<Jnden 
her var naturligvis en forræder - en av dem som hjalp 
japanerne. Han angret bittert at bJan ikke hadde ekspe
dert bonden mens han strevde med sin v·enn, japaneren. 
Det hadde vært lett nok. 

- Pass på skurkene der ute, Det er de hjuLbeinte 
dvergene som forfølger oss! Jeg skal hare forbinde 
såret. Gutten er heldigvis ikke død, men det ser alvor
lig n<Jk ut. 

Den stemmen sknlle sersjant Chen ha kjent igjen 
hvor som helst. Det var «Leoparden»s. Hva betød 
dette? Det måtte være noe galt fatt et steds! Han 
reiste seg opp, ga et vink tfl soldatene sine - og så 
trasket de alle opp mot jordhuset. 

I døra ble de møtt av «Leoparden» selv med en 
hevet revolver. 

- Til tjeneste, herr general, stam·met sersjanten 
og hilste. 

«Leoparden>> senket våpenet. 

- Hva i rull verden. Er det du? Er det kanskje du 
som har ekspedert <<Den unge leopard>> også? 
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- «Den unge leopard»? Jeg trodde det var en 
japaner.! 

- Du trodde, du trodde, hermet «Leoparden» etter 
ham. - Du har ikke lov å tro! Du må se l Bruk øynene 
dine! «Den unge leopard» var i det japanske utstyret 
fordi han vågde livet for å redde meg ut av japansk 
fangenskap. 

Generalen løftet hånden og il'a Chen en ørefik så 
han datt over ende så lang han var. Det var første 
gang «Leoparden>> forgrep seg på noen av soldatene 
sine. Og det rareste var at sersjant Ohen syntes det 
var vel fortjent. På tross av at han <<mistet ansikt». 
Hadde han kunnet {å det til, hadde han fikt til seg 
selv også. 

- Fort, gutter, ropte «Leoparden>>. - Få i stand 
en håre. Vi må frakte gutten opp til Himmelsky-toppen 
så fort beina kan 'bære oss - eller,s stryker han med. 
Han var meg;et hardt såret. Uten bevissthet. Vi må se å 
få ham under legebehandling snarest! 

Så forsvant gen••alen inn i det stråtekte jordhuset. 
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Nye omgivelser. 

Yu-ling slo øynene opp og så seg omkring. Hvor 
i all verden var han? Et stort kvitkalket rom. Masse 
senger, virkelige senger, .som sto i rad og rekke langs 
veggene. Rent sengetøy. Mange sengeliggende, men 
ingen han kjente. 

Yu-ling forsøkte å reise seg opp, men sank tilbake 
og stønnet høyt. Det gjorde så utstyrlig vondt. 

'- Er herren våknet? spurte en vennlig stemme fra 
en av de andre sengene. 

Yu-ling orket ikke svare. Han bare lukket 
øynene og forsøkte å tenke. Hva var egentlig hendt? 
Alle hans tanker kretset først om <<Leoparden>>. Sjefen 
var altså i fangenskap, men det var lykkes å få ham fri. 
De to - <<Leoparden» og han - hadde trasket gjen
nom uvegsomt terreng hele natta. Alt dette sto helt 
klart. Men hva var så skjedd? Var de tross alt blitt 
angrepet av japanerne? Han var tydeligvis såret og 
lå på et hospital. Men hvor? Han åpnet igjen øynene. 
En mann i kvit kappe sto bøyd over senga. Yu-ling 
forsøkte å snakke, men det ble ikke noe. Han var tørr . 
i halsen, og tunga ville ikke lystre. 

- Du må være rolig, sa mannen. Forsøk nå ikke 
å snakke. Du er nemlig meget dårlig! Hvil deg, så 
blir du snart .frisk igjen. - - -
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Neste gang Yu-ling våknet til bevissthet, satt Ioh
nga? på sengekanten. 

- Det er hyggelig å se at det står til liv med deg! 
sa vennen. - Vi har vært så engstelige for deg. Hvor
dall. har du det? 

Y u-ling svarte ikke på dette. I stedet forsøkte han 
å forme det spørsmål som arbeidde i !ham selv. 

- Hvor er - vi -? Mer fikk han ikke til. Det 
lød 'som en hvisken bare. 

- Hvor vi er henne? På et hospital i det frie 
China. Jeg har aldri sett «Leoparden>> så oppskaket 
som den kvelden de l<om &lepende heim til 
tempelf jellet med deg. Da sykepleierne våre der 
oppe sa at du neppe sto til å redde - .så gråt 
han. Soldatene sa ,at de aldri hadde sett ham felle 
en tåre før, så •han må være meget glad i deg! Han 
befalte sersjant Ohen og en flokk soldater straks å 
bære deg over berg og dal, gjennom de mest utilgjenge
lige deler av landet, for at vi kunne være så noenlunde 
trygge for japanerne - til et hospital i det frie China. 
Stakkars sersjant Ghen! Han var dypt ulykkelig. Da 
han ,så deg sitte der på steinen, trodde han du var en 
japaner, og så skjøt han! 

- I mange døgn dro vi - dag og natt. Mei-yuin 
og jeg var med. Vi sov bare et par timer i døgnet. 
Endelig nådde vi en elv. Vi var så heldige å få plass 
på et dampskip oppover elva til dette hospitalet. Her 
er du under tilsyn av en dyktig utenlandsk lege. Men 
du tåler kanskje ikke at jeg prater så mye! Legen har 
sagt at vi foreløpig ikke burde snakke med deg. 
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Yu-ling nikket bare. Han ville så gjerne høre, 
skjønt .han måtte anstrenge seg til det ytterste for å 
kunne få tak i alt det vennen snakket om. 

- Dagen etter at du forlot oss for å gå ned til 
byen - kom fem av kameratene våre fra skolen. De 
tok eksamen i vår, vet du. Og etter disse månedene i 
heimene ·sine bestemte de seg alle 5 for <<Leoparden>>. 

- Det ble et svare oppstyr på skolen den natta vi 
flyktet, fortalte de. Men heldigvis gjorde ikke japa
nerne kameratene våre noe vondt. De fikk aldri ordent
lig rede på nasjonalklubben vår. Flere av elevene ble 
naturligvis kryssforhørte, men de røpte ingen ting. 
- Guttene hadde hilsen med fra far din, som de til
feldigvis hadde truffet på vegen oppover. Alle har 
det bra heime hos dine. Og 1bror din har fått en liten 
sønn. Gratulerer! En hel del av skolekæmeratene våre 
er nå gått inn i aktiv tjeneste. Foruten de /J ·som altså 
kom til oss, er to reist av sted for å slutte seg til fly
våpenet inne i Yunnan-provinsen. En hel flokk har 
sneket seg gj•ennom Ingen-manns land inn i det frie 
China og har nå meldt seg til tjeneste i de regulære 
styrker. Det er ikke dårlig, hva? Men nå må du .sove! 

.jeg ser du er trett! 
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Nye venner. 

Langsomt kom Yu-ling seg. Legen konstaterte at 
dersom kulen hadde truffet bare noen sentimeter høyere 
opp - så viHe guttens hjerte ha vært gjennomboret -
og han ville aldri mer ha sett dagens lys. 

Legen rystet på hodet den dagen soldatene kom 
bærende med den unge geriljaoffiser. Sårene var infi
sert, unggutten var svak og utsultet etter de mange 
dager uten bevissthet - og uten mat. Men kineserne 
har som regel syv liv, sa legen leende når han senere 
snakket om dette tilfeHet. En utlending ville ganske sik
kert ha strøket med. Men denne karen, han greidde 
det!---

Mei-yuin og Ioh-ngan 1hadde leid seg et rom i et av 
husene like ved hospitalet - så de kom ofte og så til 
ham. De hadde fått streng beskjed fra «Leoparden>> 
om å være hos kameraten til han var blitt helt frisk 
igjen. Og den tykke, trivelige Mei-yuin og den entu- ø 

siastiske Ioh-ngan skiftet om å holde kameraten med 
selskap. Ivrig fulgte de alle tre med i dagsavisenes 
krigsrapporter. Naturligvis unde~holdt de hverandre 
også med festlige historier fra livet på Himmelsky
toppen. 

Y u-ling hadde også fått nye venner. Først var det 
den utenlandske legen, en nordmann. Alt det Yu-ling 
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visste om Norge var at det var et lite land, langt mot 
nord, med høye fjell og mye fisk. Nå siste vår hadde 
han fulgt med da bladene skildret tyskernes grumme 
ovenfal! på det lille Norge. Han hadde beundret nord
mennenes tapperhet. 

Utlendinger hadde han i alminnelighet ikke stor 
respekt for. De var flinke naturligvis. Dampskip, 
jernJbaner, flygemaskiner, telefon, radio, kanoner, 
tanks, bomber, alt hadde de oppfunnet. Men de var 
grådige. Halve verden og vel så det hadde de lagt 
under sitt herrevelde. China hadde de også strukket 
armene ut etter. Franskmennene hadde erobret Indo
China, England. hadde tatt Hongkong, og alle stor
maktene hadde konsesjoner i Shanghai, Tientsin, Han
kow, Peiping og de andre kinesiske storbyene. I disse 
konsesjonene hersket ikke kinesisk lov og rett - men 
utenlandsk. Det var en plett på Chinas ære som de 
utenlandske makter hadde påtvunget landet. 

Men Norge var et lite land. Det fantes ingen nor
ske konsesjoner i China. Når det gjaldt kristen misjon, 
hadde han forstått at den var en slags forløper for de 
utenlandske erobrere. Først skulle ånden undertvinges, 
så kom turen til landet. Men det kunne ikke stemme 
for de norske misjonærers vedkommende. Norge -
det lille landet høyt i nord med sine stakkars 3 mil
lioner in~byggere - hadde naturligvis ingen tanker 
på å angripe og erobre deler av det store China med 
sine 450 millioner. Bare tanken var jo latterlig. 

Hvorfor drev så nordmennene misjon i Ohina? Det 
måtte være fordi de var så glade i religionen sin •t de 
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ønsket andre skulle få del i ·den. Noen annen for
nuftig grunn kunne ikke Yu-llng finne. Folk hvisket 
jo mye om at utlendingene kom for å slå mynt på de 
fattige kinesere. Men ·(let passet heller ikke i dette til
fellet. Prisene på sykehuset var meget rimelige - og 
i ma:nge tilfelle hjalp misjonærene syke fattigfolk uten 
å ta betaling i det hele tatt! 

Men all religion var Yu-ling ferdig med. Som 
smågutt hadde han vært i tempelet og ofret. Da bestefar 
døde, hadde far hatt de gn1dige avgudsprestene gående 
på gras der heime i dagevis for at de skulle messe og 
stille !bestefars ånd til lags. Til bestemte tider hvert 
år hadde far og sønner tilbedt de avdødes ånder foran 
fedretavlene i gjestehallen heime. Kjøkkenguden, rik
domsguden og. alle de andre gudene hadde han i barne
årene !brent røkelse for - når det trengtes. 

Men på skolen hadde Yu-ling lært å forstå at det 
var humbug alt i hop. Religion var selvbedrag. Spå
mennene, avguds.prestene, djevleutdriverne, alle tjente 
de lettkjøpte penger på folies uvitenhet. Alt over
naturlig sto i skarpeste motsetning til vitenskapen. Slik 
fortalte læreren hans. Og slik var det! 

Men denne norske legen på hospitalet, med den 
myke lhå'nden og de kjærlige ordene - han var uni
versitetsutdannet. Hvorl·edes kunne så han tro på 
religion? 

Da Yu-ling var så pass sterk at legen mente han 
knnne tåle visitter, kom en ung mann på besøk. Han 
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var spelemmet og liten, men hadde et godt smil og 
milde øyne. 

- Jeg heter Hwang - og er evangdist på syke
huset her, sa han. -Jeg har hørt atskillig olll deg av 
kameratene dine. Vi kjenner alle <<Leoparden>>, og vi 
gleder oss over at vi kan være til hjelp for den store 
<<Leopard»s tapre folk. 

- Ikke vær høflig, svarte Yu-ling. 

- Jeg er ikke høflig, svarte Hwang. - Jeg taler 
sannhet. Vi er stolte over at China eier slike menn som 
<<Leoparden». Hvis ikke det var tilfelle, ville Japan 
for lenge siden ha gjort oss alle til slaver. 

- Ja, <<Leoparden» er en stor kriger! svarte Yu
ling stolt. 

- Kameratene dine fortalte meg at dere alle tre 
har tatt eksamen ved gymnasiet. 

- Vi tok ikke eks.amen, for vi rømte før vi ble 
ferdige. En lærer, som vi var veldig glad i, ble myrdet 
av fienden. Og da orket vi ikke lenger å gå på den 
japanske skol•en. 

- Det forstår jeg godt. Men når du altså har gått . -~ 
så mye på skole, så kanskje du også har hørt om 
kristendom? 

- Ikke mye! Bare litt! 
- Da er du altså ikke noen kristen selv? 
- Nei, jeg tror ikke på overtro! 

- Men kristendom er ikke overtro! Kristendom er 
sannhet! 

Det samme sier alle de a~''''" religionenes til-
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)lengere. · Men alt det naturvitenskapen ikke kan for
klare, er overtro. Virkeligheten kan vi ta og føle på, 
ser du. 

- Hør. nå her. Du er glad i din mor og far, 
ikke sant? 

Naturligvis.· Meri hva har det med dette å gjøre? 
- Vent nå litt! · ·Du sier du •er glad i foreldrene 

dine. Be så naturvitenskapsmannen om å påvise hva 
kjærlighet er for noe og hvor den kommer fra. EI!er 
be legen .skjære opp det menneskelige legeme og plukke 
ut kjærligheten, slik at vi alle kan se det for øynene 
våre .. Han kan ikke! Og allikevel: Du vet at du er 
glad i far din. Det er noe som ikke behøver bevises. 
Slik er det også med troen på Gud! 

- Du snakker tøv! sa Y u-ling overlegent. 
- Slik pleier en å si når en ikke har noe svar, 

svarte evangelisten. - Vi kristne kan dø på den sann
het at Gud er til - og at vi kjenner ham. Du sier: 
Bevis det! }eg sier: Jeg eier beviset inne i meg. 

- Og til det sier jeg: Det er bare innbilning. 
- Et ordtøke sier: Leoparden kan ikke forandre 

sine pletter. - Jeg har sett fo~brytere og røvere for
vandles til nyttige borgere. Jeg har sett egoister for
vandles til selvoppofrende mennesker. Jeg har sett 
onde menn og kvinner bli gode. Og spør du meg 
hvordan slikt kan gå til, så svarer Jeg: Det hendte med 
dem fordi de trodde på Gud, og Guds kraft forvandlet 
dem. Har du kanskje sett slikt hende utertfor Guds 
·kirke? Våger du så å kalle det inrtbilning? Det. er 
virkelill'heten som taler, ikke sant? 
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- Jeg må jo tro deg når du sier at du har sett alt 
dette, sa Yu-ling tvert. - Den slags forstår jeg meg 
ikke på! 

- Siden jeg ble kristen har jeg ~tt mange under
lige ting hende. Ikke bare en gang, men mange ganger! 
Dødssyke mennesker som legen helt hadde oppgitt, ble 
friske. Jeg så en gang en ikke-kristen lege stå aldeles 
paff - fordi han ikke forsto slikt. Guds makt! Gud 
har lovt å høre sine troende når de ber til ham. N alur
vitenskapen og legevitenskapen forstår det ikke. Men 
det eksisterer! Jeg har sett det med mine egne øyne! 

- Dersom vi absolutt skal være religiøse, hvorfor 
skal vi så ty Hl ,en utenlandsk religion? spurte Y u-ling. 
Han ville helst bort fra det vanskelige problemet evan
gelisten var inne på. - Vi !har jo våre eldgamie prøvde 
religioner. Hvorfor så ty til kristendom? 

- Fordi alle våre religioner er det som du selv 
kalte overtro! Kristendom, derimot, er sannheten! 
Dessuten er ikke kristendommen de kvite menns reli
gion. Kristendommen kom fra Asia, ikke fra Europa. 
Jesus var asiat, han var jøde. Kristendommen er brakt 
til oss av europeerne. Det er sant. Men den kirke' vi 
har er en kinesisk kirke, ikke en utenlandsk kirke. I 
sin tid hørte europeerne kristendommen forkynt av 
asiater! Kristendommen er dessuten ikke ny i China. 
I gamle dager - for hundrer av år siden - ble kri
stendommen forkynt i landet vårt, og flere av våre 
store keisere trodde på evangeliet. Kristendommen er 
hverken de kvites eller noen annen rases spesialreligion. 
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Den er den eneste mulige veg til Gud - gitt under 
himmelen. 

- Slik påstår de alle sammen. Hver religion som 
• finnes påstår at nettopp den er den rette og sanne. Og 

så er de ikke noe annet enn menneskenes forsøk på å nå 
fram til Gud eller gudene som de tror finnes et sted 
der oppe bak skyteppet. 

- Der ga du en fin karakteristikk av alle de 
hedenske religionene, sa Hwang. - De er nettopp 
menneskenes famlen etter gudene. Derfor er de men
nesketanker. Men det er det underlige med kristen
dommen .at den er Guds søken etter mennesket. Vi har 
en bok som heter BIBELEN - og den er fra ende til 
annen Guds ord. Der åpenbarer han for oss frelses
vegen. Bibelen er altså ikke menneskets tanker om 
Gud, men Guds tale til menneskene. 

- Du preker godt, sa Yu-ling spottende. Men 
meg får du ikke til å tro på slikt noe. 

- Nei, kanskje ikke, svarte evangelisten. Men 
her skal du få en bok av meg. Det er en katekisme! 
Her finner du kristendommen i et nøtteskall. Siden 
skal jeg gi deg et NYTESTAMENTE. Les i de to 
bøkene. Gjør deg opp en mening om hva kristen
dom er for noe. Døm ikke det du ikke kjenner til! Nå 
må jeg nok gå. God bedring, dal 

Evangelist Hwang kom ofte tilbake - og alltid 
hadde han gode og oppmuntrende ord til Yu-ling, og 
nf<" .-li.,kuterte de kristendom. Det var noe som for-
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. resten gjorde meget mer inntrykk på den unge løyt
nanten enn alle evangelistens argumenter. . I-fan opp-
daget, at han. var kommet i en helt ny atmosfære. Alle 
de kristne han kom·; forbindelse med var hjelpsomme, 
selvoppafrende mennesker. Hans egen mor kunne ikke 
ha vi.ert mer hensynsfull mot ham enn disse fremmede 
menneskene var det. . . 
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Et brev. 

En måneds tid var g-ått siden Y u-ling- kom til syke
huset. Kreftene beg-ynte $å smatt. å vende tilbake. 
Sammen med sine to· uatskillelig-e ~enn er hadde hari 
al!e,rede ·tatt fl.er·e turer elt i det 'fri. 

bet var en dag- i begynnelsen av november· at de 
ruslet av sted sammen fra sykehuset. Misjonsstasjonen 
lå !herlig til. «F erskenblomstbaug-enw het stedet. Rett 
foran dem da d·e kom ut av sykehusporten, lå husettll 
den· utenlandske leg-en. Like til venstre tittet kirke
tårnet fram mellom · bambustrærne. · ·Jiakehfor den 
kunne de så vidt skimte en stor hygriing, tttdimnelse~-
anstalten for de kristne predikantene: · 

De tok seg ·en sving- oppover bakken til høyre. Nede 
i dalen lå de store ski!lebygningene. Middelskole for 
g-utter og for jenter. Helt nederst, gj.ennom lauv.et på 
trærne kunne de se blindeskolen. 

·De 'ti:e .·vennene svingte av "en ny sideveg. mbf 
verisb-e; ul' gjeririom: den 'store' hovedporten. "Langt' 
borte kunne de skimte det store kvitkalkete: gyri1nasiCt"· 
med deri grørine tenipelsteinen på".faket: 

Yu-ling trasket limgsomt henover den røde leir
jorda, med vennene i g-åsegang båk seg. Han tok 
vegen til en av. de mang-·ehaugene hvor de hadde full 
utsikt over den store byen på den andre sida av elva. 
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Hustak ved hustak så langt de kunne se der over. Et 
livlig liv var det på elva. Djunker og sampaner var i 
fart opp- og nedover. Et mylder av båter. Livet gikk 
sin gang i Ohina på tross av fiendens bomber og terror. 

Også over på den andre sida av elva - i selve 
byen - var noen store bygninger som tilhørte den 
norske misjonen. En stor, vakker kirke, en misjonær
bolig, noen skole~bygninger. Rene og kvitkalkete lyste 
de vakre bygningene mot dem. 

Kameratene pratet ikke mye sammen i dag. Leng
selen etter det frie livet oppe på Himmelsky-toppen 
fylte dem alle tre. Og de gledet s·eg over å se for sine 
øyne det de ville kjempe for i årene som kom: et /ritt, 
selvstendig China. 

- Er løytnant Wang blitt frisk igjen, hørte de en 
kjent stemme like ved. - De så opp. Der sto sersjant 
Ohen lys levende foran dem. Blid og smilende .. 

- Jeg håper løytnanten har tilgitt det jeg gjorde 
mot ham sist vi traff hverandre! sa han da de tre ven
nene, av pur' overraskelse, tidde bomm,ende stille. 

- Å, du ville jo ikke skade meg. Det var egentlig 
fienden du var ute -etter, og det var bare rett og rikt:g. 
Men jeg ville jo satt pris på at du hadde oppdaget en 
god, gammel venn inne i den japanske munduren, 
smilte Yu-ling. 

- Jeg skal se meg bedre for en annen gang. Det 
lover jeg. I dag kommer jeg til dere med et brev fra 
«Leoparden». På sykeihusd fortalte de meg at dere 
var gått ut en tur, og tilfeldigvis hadde noen skole
gutter sett at dere tok denne vegen. 
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,Han halte et brev opp av lommen sin. Y u-ling tok 
straks og brøt det. Så leste han høyt for kameratene 
sine: 

De tre herrer Wang, Ohen og Tung være hHset! 

Nå er det vel en måned siden jeg så dere her, og 
jeg håper at Y u-ling er over det verste. Her på Him
melsky-toppen er alt ved det gamle. Gjennom Ho 
Hao-sheo har vi fått vite at Japanerne tenker på en 
stor offensiv mot de landsdeler hvor dere for tida be
finner dere. Vi skal nok holde dem stangen denne 
gangen også! 

Tao-feng*) fikk forleden dag brev fra den store 
leder Chiang. Han er for tida i Chungking. Vårt lands 
fremste mann forteller at han •hardt trenger til dyktige 
folk med god utdannelse, og han spør om jeg har noen 
slike karer å avse. Jeg har ·denfor bestemt at dere. tre 
skal dra til hovedstaden og melde dere til tjeneste der 
oppe.· · Naturligvis kommer jeg til å savne dere her, 
meil China kaller, og da må vi legge alle private hen
syn til side. Gjør deres plikt! Lykke til! · Vedlagt 
finner dere en anbefalingsskrivelse fra meg til Chiang 
Kai•shek. 

Djung-shan og Hu-Gien hilser. De· andre venner 
her ·ber meg ·også hilse· dere. Jeg skriver. ikke mer 
denne gangen·! 

Tang T ao•feng, 
general. 

*) I brev omtaler kineserne alltid seg selv ved å bruke per

sonnavnet. 
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--Nå blir vi store karer! julblet Mei-yuin; da.Yu
ling omsider var ferdig med opplesningen 

- Nei, først nå blir vi for alvor små, sa Yu-ling 
alvorlig. - Jeg er redd oppgavene blir så st{)re at. vi 
ikke makter dem. . 

- Når skal vi så ta av sted oppover til hoved-
staden? spurte Ioh-ngan opprømt. . . 

- Så snart legen mener at jeg kan. reise, svarte 
Y u-ling rolig. -Når drar du så tilbake,sersjant Chen? 

- I morgen tidlig! Det er lang veg, vet. du. Og 
«Leoparden>> trenger sine folk. Vi kommer nok .til å 
savne dere! . 

- Vi får skrive brev til vennene i kveld og sen:de 
med deg, sa Iol;l-ngan. - - - · . . 

Kirkeklokka over i stonbnn hogg i å ringe.. flis
sige, hjelpeløse slag som f11lgte på hverandre i ras~ 
rekkefølge. Flyalarm! 

Så snart klokkeringningen.holdt opp, kun.ne de alk. 
høre den .kjente; svake duren av japanske bombefly 
som nærmet seg. Det brummet i lufta!. Av og til var. 
lyden sterk, så ble den svakere for siden å komme igjen 
med enda større styrke. Nærmere og nærmer.e Icom . 
flyene. Folk .der over. Lhyen løp som gale., . 

. Pe strømmet ned til elve.hredden. Ferjene.ble snart:. 
overfylt av .forskremte menn, kvinner og barn· som ville· 
søke sikkerhet over·på denne sida. Nye strømmer av 
folk fylte kaiene. 

Der var ;flyene allerede! De fløy lavt Det fantes 
ingen som kunne gripe inn og hindre dem i · udåden. 
Luftvern var et ukjent begrep på disse kanter. 
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Langs den langstrakte byen fløy de japanske bombe~ 
flyene. Tre og tre i formasjon. Så brakte det lø'S. 

Flammer .slo opp omgitt av røyksøyler. Et par· bomber 
falt ned midt i folkestimlen på !bryggene. Det var eL 
redselsfullt syn! De fire vennene satt under noen busker· 
og betraktet det forferdelige skuespill som utspilte seg· 
f<Jr øynene deres. A:bsolutt ingen ting kunne de gjøre! 
Bare sitte der og stirre på de :blanke, stolte metall
fuglene med hat i blikket og med knyttede never. 

Nå var flyene nådd øvre enden av byen, De tok .en 
stor sving, subbet nesten hustakene på <<Fersketiblomst
haugen» ~·og begynte på ny tørn fna nedre enden av 
byen. Gang på gang slapp de sine. «eksploderende egg» 
over den arme sivilbefolkningen. 

Tause vandret de fire til1bake til hospitalet. Bitre 
tankenfylte dem aT!e.sammen. Plutselig hørte de shik 
og.stiiy bak seg. Et par kulier kom farende ni.bt dein 
med en hlodig båre mellom seg. På den lå et stakkars · 
menneske og stønnet i store smerter. Og etler· dehn~ 
førs!e båren ftitgte nye. : gn strøm av mennesker pas" 
serte dem på 'veg til hospitalet; Folk gråt, stØnnet og 
jamret. Våre venner var vitne til en sum· av inerineC< 
skeli!W 'lidelser som de. aldri 'siden kunne· gleirrme:. •. 

På syl«ihi.J.set var'alle i travel virksomlieV Det·.vaY · 
på'forhånd nesten overfylt, men de'sårte ble allikevel 
tatt imot etter som de kom. Snart fylte de alle golvene, 
så· det var umulig å komme fram' Kirken ble tatt i 
bruk og fyltes. Her var det ingen som sa nei! Her var 
det ingen som spurte etter forskuddsbetaling. Rike og 
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fattige, alle ble tatt imot, alle fikk den behandling de 
trengte. 

Det ble natt. Rundt fra alle rom lød framleis støy 
og ·skrik og gråt fra de hundrer av sårte og lidende 
mennesker. Fra seng til seng, fra leie til leie gikk syke
pleiersker og sykepieiere og lindret smertene. Over alt 
hadde de kjærlige og oppmuntrende ord. Inne i opera
sjonssalen skinte ennå det svake lys av en petroleums
lampe. Der inne sto deh utenlandske leg·en med sin 
kinesiske kollega og opererte. t:n for en ble de verst 
tilredte båret dit inn. 

Yu-ling tenkte hardt etter han hadde lagt seg den 
natta. Han hadde fått se inn i noe nytt og ukjent. 
Kjærligheten! Barmhjertigheten! Naturligvis hadde 
han sett både kjærlighet og vennlighet og barmhjer
tigihet utøvd mellom venner. Ja, <<Leoparden>> hadde 
en gang· endog spart mange fiender·s liv. Og allike)'el: 
Dette var noe annet! Yu-ling hadde sett mennesker 
fra et helt annet land. De hadde kunnet leve lykke-. 
lig og ubesværet i sitt eget Norge, men de var villige. 
til å dele kinesernes bitre kår under krigen. Av kjær
lighet til folk de ikke kjente, arbeidende på spreng dag 
og natt for å redde liv. 

Han foretok en sammenJigning tned de kineserleger 
som han hadde trtiffet. De t6k seg alltid godt betalt. 
Ja, uten betaling gjorde de ikke noe som helst i det 
hele tatt. Han tenkte på båtmennene på elva. De 
kunne gladelig se Æolk drukne for øynene sine uten å 
rekke dem en reddende hånd - dersom de da ikke ble 
riktig godt betalt for bryderiet. Eller avgudsprestene 
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og buddhistmunkene? Hvor ofte hadde han ikke sett 
lutfattige familier sette seg i gjeld til oppover ørene 
bare for å kunne betale de dyre omkostninger som 
fulgte med å be avgudsprester og munker hjelpe til ved 
sykdom og begravelser. 

Kjærlighet! Ja, kristendommen var kjærlighetens 
religion! Det forsto han. Var det allikevel noe av 
sannhet i den - sid-en den krunne skape slik kjær
lighet i rnenneskeh jerter? 
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julaften. 

Igjen var det gått halvannen måneds tid, og Y u
ling var kommet helt over følgene av det farlige sl<udd· 
·såret. I morgen sku!Ie de tre vennene endelig begi seg 
ut på sin lange reise til Ghungking, krigshovedsta,den. 

I dag feiret de kristne rundt på misjonsstasjonene 
sin store årlige fest. Derfor hadde de tre uatskillelige 
venner bestemt seg for å gå ov·er til kirken i byen for 
å overvære høytidClighetene der. Morsomt skulle det 
bli å se alt ·som skulle gå for seg. De hadde naturligvis 
hørt så mye snakk om det de siste dagene. 

Flere ganger den siste måneden ha,dde Y u-ling fått 
kameratene nred seg på de kristnes gudstjenester om 
søndagen. Etterpå hadde de naturligvis diskutert 
religion. Yu-ling for sin del leste - i all hemmelighet 
- en god del i de to bøkene som evangelist Hwang på 
sykehuset hadde gitt ham. Og det mektige innhold 
hadde - mot hans vilje - gjort et sterkt inntrykk på 
ham. En renhet og skjønnhet han aldri før !hadde 
møtt, strålte fram ifra •bladene i de kristnes hellige 
bøker. 

Og nå satt altså de tre uniformerte unge mennene 
sammen i den store vakre kirken. I taket hang petro
leumsla,mpene og kastet det gule skjæret .sitt ut over de 
'hundrer av mennesker 'SOm var_ samlet. Framme i 
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koret sto et stort grantre pyntet med kulørte papir
blomster og .fargerike lenker. Alle søylene nedover var 
overs:l.dd med innskripsjoner, og ned fra lampene og 
takbjelkene hang vakre papirdekorasjoner. 

De kristne var alle møtt fram i sin fineste puss i 
dag, og det var Jestglede over forsamlingen. Folk gikk 
omkring og hilste på hverandr·e, smilte, nikket og pratet. 
Det summet der inne i ·kirken som i en bikube. 

Svak, nydelig salmesang et .steds ifra! Alle reiste 
seg fra benkene for bedre å se. Men hvor mye Yu
ling og kameratene hans stirret, kunne de ikke se noen 
verdens ting. 

Hvor kom vel sangen fra? Tonene ble kraftigere 
og kraftigere. 

Der svinger en ung jente ut av en .stor dør oppe i 
koret. Hun blir fulgt av en annen. Så nok en. Og 
snart står en hel skare kvitkledde jenter med lys i hen
dene der framme. 

Å, som de synger! Til slutt fylker de seg om det 
store pyntede treet og synger så det ljomer, den ene 
sangen etter den andre. 

Et øyeblikk etter fylles hele koret av små barn. 
Også de stemmer i den ene julesangen etter den andre. 
Det blir urolig på kirkebenkene. En flokk mennesker 
treng·er på for å komme høyer·e opp i kirken. Dette 
må ses på nært hold! Y u-ling trekker kameratene sine 
med seg, og med store øyne stirrer de tre vennene på 
barneflokken som med jublende .stemmer synger Jesus
barnets pris. 

Presten står alt på prekestolen. Han er utlending. 
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Alt annet enn pen, stakkar. Gult hår, blasse, blå øyne, 
høy nese, stor, tung- og- ulenkelig-. Han har en lang 
svart kappe på, prestekjolen. 

- I dag- feirer vi ·de kristnes jul, beg-ynner han. 
-Hva er eg-entlig julen? Det er en minnehøytid! For 
omtrent to tusen år siden, på den første julaften, ble 
det født et lite fattig-mannsbarn, og mora la det i en 
hestekrybbe. Hvorfor feirer vi så hvert år føåselsdag·en 
til dette lille barnet? Hvem er han? 

Han er en konge! Hvor er så hans kongerike? 
Bibelen - som er Guds ord - forteller at han er kong-e 
i Himlenes rike. Hvor er så Himlenes rike henne? 
Dersom vi har et kart, så kan vi peke og si: Her er 
China, der ligger England, og der er Amerika! Tror 
dere at vi kan finne Himlenes rike på kartet? Nei! 
Hvor. lig-ger det så henne? Jesus sier: Guds rike er 
innen i eder. Himlenes rike er altså i menneskehjerter! 
Jesus er konge over hjertene. Han var det den g-ang-en, 
han er det også i dag. 

·Den gang-en han ble født, hadde de ikke rom for 
ham i noen av vertshusene, forteller Bibelen. Derfor 
var det mor hans måtte legge ham i krybben. Det 
endte med at de drepte Jesus. Spikret ham opp på et 
kors. De hadde aldri plass {or Jesus, jødene. Hvor
led.es er det så i dag? Vi som er samlet i kirken, har 
vi plass til Jesus i hjertene våre? Mange, mang·e men
nesker har tatt imot Jesus i hjertene sine, og han har 
g-itt dem g-lede og fred. 

Du kristne venn: Hvis Jesus ·er der inne i hjertet 
ditt, da kan du ikke lyge eller stjele, eller bedra folk 

222 



eller snakke stygt. For alt det som ikke er rent og
g-odt, trives ikke i Jesu nærhet. 

Jeg- ser at det er mange fremmede her, folk som 
kanskje ikke har hørt om Jesus før. Også dere må ta 
imot hjertenes konge! Nå er du redd for avguder og 
onde åndemakter. Men dersom du gir Jesus rom i 
hjertet ditt, da vil han ta •fra deg all den frykten, og
gi deg glede og fred i sleden. Spør dine kristne venner, 
så sloa! du høre at j.eg ikke farer med løgn! 

Hvis Chiang Kai-shek, Chinas store leder, i dette 
øyeblikk kom inn gjennom kirkedøra der nede, så ville 
vi alle sammen bli glade og med 'varme, begeistrede 
ord ønske ham velkommen lblant oss. Hvorfor? Fordi 
han er Chinas største sønn, og dertil et godt menneske. 
Her i kirken er det i dag til s·tede en som er meg-et 
større enn Ohiang Kai -&hek! Det. er Jesus. Han er 
ditt hjertes konge, og han er den første i Himlenes rike. 
Han vil ikke noe heller enn å komme til deg! Hans 
høyeste ønske er at du vil ta imot ham. Vil du gjøre det? 

Jesus er altså konge. Men han er noe mer. Den 
natta Jesus ble født, satt noen hyrder ute på marka og 
passet fårene sine. Med ett skinte et kraftig lys ned ti·l 
dem fra den svarte natfuimmelen - og midt i lys
glansen sto en engel som sa til hyrdene: Eder er i dag 
en Frelser født! Jesus er også Frelser. 

Trenger vi noen Frelser da? Alle sammen vil 
vi gjerne 'komme til himmelen, men det sørgelige er 
at yi ikke er verdige til å komme dit inn fordi vi har 
synd. Og synd passer ikke i Guds lyse himmel. Jesus 
levde egentlig i himmelo-, men r~n!i han så at nettopp 
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du ikke ville komme dit inn, reiste han fra den strålende 
himmelen, kom ned til jorda og åpnet himmel vegen for 
oss .. Jesus er glad i oss alle sammen, også i deg. Den 
evige Gud i himmelen elsker deg! Så har. Gud elsket 
verden at han ga sin sønn for at hver den som tror 
på ham skal bli frelst. 

Ta imot Jesus i dag! Så går du heim som et glad 
og lykkelig menneske, ja, som en borger i Himlenes rike. 

Kirkebenkene flyttes vekk. Det store, vakre treet 
med alle de kulørte blomstene blir trukket fram på 
golvet. De kristne flokk.er seg omkring det. Barna i en 
ring innerst, så konene og j-entene i en ring utenom 
dem, og endelig alle mennene i en ring aller ytterst. 
De stemmer i en sang. Øynene lyser. Stemmene jubler. 

-- Vi klapper i hendene. Vi synger og vi ler, 
så glad er vi, så glad er vi. 
Vi svinger oss i kretsen og bukker! 

Sammen med hundrer av andr·e står Yu-.Iing og 
kameratene hans og ser på. De ler høyt. Dette er vel 
moro. Da den utenlandske presten i den svarte kap
pen passerer, rekker han hånden ut og ber de tre bli 
med i ringen. - - -

Slik gikk det til at de for første gang i sitt liv feiret 
juL Synge kunne de jo ikke godt gjøre - de kjente 
jo ikke sangen - men de klappet i hendene, svingte 
seg rundt og bukket likså ivrig som noen av de andre. 



Den kvelden lå Yu-ling lenge våken. Gud elsker 
deg! Han har banet himmelvegen for deg! Ta imot 
ham l Slik hadde presten sagt. Dersom dette virkelig 
var sant, så betydde det jo at livet ikke var slutt med 
døden. Det var en himmel som ventet - men også et 
helvete. Ta imot Jesus! 

Det skulle ta seg nydelig ut om han, eu offiser og 
en utlært gymnasiast, ble en kristen. Nei, det gikk ikke. 
Og allikevel - Chiang Kai-shek, Ghin.as største mann, 
en {remragende general - han var jo kristen. Feng Y u 
hsiang - Chinas nest betydeligste mann - var også 
en kristen. General Chang Tsi-kiang - en mann som 
var aktet av alle for sin redelighet - også han trodde 
på denne Jesus. Og mange, mange med demi 

Ville det da være så rart om også Yu-ling ble 
kristen? Det måtte vær·e noe spesielt med kristen
dommen. Det var ikke tvil om det. De kristne var 
annerledes enn alle andre. De var glade og lykkelige 
og tillitsfulle. Og de var hjelpsomme og gode. 

Ta imot Jesus! Han er ditt hjertes konge! Var 
det ikke slik presten hadde sagt. Det var jo nettopp 
Jesus de hadde lignet, disse 'kristne! Yu-ling hadde 
lest i Nytestamentet sitt om Jesus. Han var barm
hjertig. Det var ikke råd å .sette fingeren på noe galt 
han hadde gjort. Alltid var ihan villig til å hjelpe 
nettopp der det trengtes mest. 

Ta imot Jesus! Skulle han våge det? Far ville bli 
sint. Kameratene ville le av ham. Men dersom hari 
kunne bli et lykkelig, godt menneske ved å tro på 
Jesus, og dersom Jesus hadde makt -ti) å gi alle ven-
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nene sine en plass i sin lyse himmel, da var det ingen--1 

veg utenom. 

Sammen med «Leoparden>>s soldater var Yu-ling 
på en stor slette. De var, som så ofte før, ute for å 
sæbotere. Men de var blitt overrasket av fienden denne 
gangen. Over dem buldret tunge bombemaskiner, og 
på sletta fantes det ikke noe sted å gjemme seg. Sol
datene løp til alle kanter for i hvert fall å spre seg så 
godt som mulig. Da ville det bli vanskeligere for 
fienden å få ram på dem. 

Nå hørte de hvislingen av fallende bomber. Yu
ling kastet seg 1l10dekuls ned på marka. Der bra·kel 
det løs.---

Yu-ling var død, dr·ept av granatsplinter. Han lå 
livløs på marka. Men samtidig var han i en dyp 
avgrunn. Djevler f6r løs på ham. Onde ånder lo av 
ham. Var dette helvete. Han skalv som et aspeløv. 

Da fikk han høyt, høyt over seg - oppe på kanten 
av avgrunnen - se en kvitkledd, lysende skikkelse. 
Nå så han ham klart: Det var Jesus! De kristnes Gud! 

Y u-ling strakte begge hendene opp mot ham. 
- Er du sann Gud, så hjelp meg! ropte han. 
Den kvitkledde skikkelsen der oppe på avgrunnens 

rand rystet bedrøvet på hodet. 
- Det er for sent, sa han. - Jeg ville jo så gjerne 

ha gitt deg himmelen, men du tok ikke imot. Du 
hadde din sjanse da du levde. Du hørte om meg! 
Men du to'k ikke imot evangeliet. Nå kan jeg dess
verre ikke gjøre noe for deg, så gjerne jeg enn vllle. 

226 





Djevlene og de onde åndene lo vilt. De f6r inn på 
ham alle sammen. Han ·så de røde sv·elgene deres 
.som spydde ild. Han skrek i - - - og så våknet han. 

Det var heldigvis hare en drøm! Var det i grunnen 
så latterlig for .en soldat å hli en kristen? Trengbe 
kanskje ikke soldaten mer enn noen andre å ha sin 
sak med den høyeste Gud opp- og avgjort? Når som 
helst kunne døden slå ned på ham. 

- Jesus, hvisket Yu-ling. Han foldet hendene 
som han hadde sett de ·kristne gjøre det: 

- Jeg vil ta imot deg nå - i natt! 
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