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FORORD 

Med dette bind avsluttes serien om «Den Unge 
Leopard». Boka skildrer krigens gang i det fjerne 
Østen fra japanernes siste store offensiv våren 1944 
inntilireden kom halvannet år senere. Videre har 
jeg forsøkt å gi et aldri så lite glimt inn i de for
ferdelige ulykker som rammet den kinesiske hoved
stad siste krigssommeren. 

Wang Yu-ling, geriljasoldaten og offiseren i det 
kinesiske etterretningsvesen, står som representant 
for de mange idealister blant kinesisk skoleungdom 
som frivillig meldte seg til krigstjeneste for å redde 
sitt land. 

Måtte også denne boka bli til hygge for mine 
mange unge venner rundt i Norge. 

Sven WislØff Nilssen. 
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På kinesiske vinger. 

- Dette er en stor dag for China. Som dere alle 
vet, hadde vi i krigens fØrste år et lite, men godt 
flyvåp.en. Det ytet fienden kraftig motstand, men ble 
dessverre snart fullstendig tilintetgjort av de langt 
tallrikere japanske flystyrker. I over 6 år har vi nå 
ingenting hatt å sette opp mot de små dvergenes 
utallige fly. Uten å mØte motstand har de bombardert 
de forsvarslØse byene våre og Ødelagt kommunika
sjonslinjene våre. 

Generalissimus så utover den forsamlede skare av 
flygere. De sto der på linje, alvorlige og trauste. Det 
gled et smil over Chiang Kai-sheks ansikt. De dype, 
mØrke Øynene hans glØdet. 

- Så kom general Chennault, amerikaneren, og 
hjalp oss. Hans få, men gode «flygende tigre• - be
mannet med frivillige utlendinger - gjorde det hett 
for japanerne. Imens bygde vi selv i stillhet opp et 
nytt flyvåpen langt vest i Yunnan-provinsen. Det har 
tatt oss år å få i stand et effektivt, moderne flyvåpen. 

- Amerika ble omsider trukket inn i krigen. De 
første årene var vi nok skuffet over at våre venner 
over havet ikke sendte oss mer hjelp enn de gjorde 
- flere fly og mer mannskap. Vi trengte det jo så 
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sårt. Nå, det hadde sin grunn. Amerikanerne trengte 
materiellet sitt på annet hold. Men nå i det siste er 
sterke amerikanske flystyrker kommet China til 
hjelp. Det er vi Amerika meget takknemlig for. 

Generalissimus gjorde en pause. - I dag er 
det Chinas dag, fortsatte han beveget. - Endelig er 
det nye flyvåpenet vårt kampdyktig og kan yte 
fienden effektiv motstand. Kinesiske og amerikanske 
fly skal fra nå av side om side kjempe ned Japans 
søllvblanke metallfugler. Aldri skal de føle seg trygge 
lenger, dvergene fra øst. 

Et øredøvende bifall avbrøt generalissimus. Han 
så igjen smilende ut over de unge flygerne sine. 
Da det ble stille, fortsatte han: 

- I dag skal det nye flyvåpenet vårt ha sin ild
dåp. For fØrste gang på mange år skal kinesiske fly 
gå til angrep på fienden. Seks av bombeflyene våre 
skal slippe lasten sin over en by i det nordvestre 
hjørne av Hunan-provinsen - der japanerne har et 
av hovedkvarterene sine. Flyledelsen velger selvsagt 
ut fly og flygere. 

På ny brøt en orkan av bifall løs. 

* * * 
Kaptein Chen Ioh-ngan var ikke i humør. Hvor 

gjerne ville han ikke ha vært med nettopp i dag! 
Innvielsesdagen for den nye, moderne kinesiske fly
flåte - og så være satt helt utenfor. Det smakte ikke 
en ærgjerrig ung offiser. Men det var dessverre ikke 
spørsmål om det vesle jagerflyet hans i dag. Han 
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slengte seg ned i kØya og grep en bok. Men tankene 
ville liksom ikke fØlge med i det Øynene leste. 

- Er kaptein Chen her? Det var en mørk, klang
full stemme som stilte spørsmålet. Ioh-ngan snudde 
seg etter lyden, og der borte ved dØra til brakka 
sto hans gode venn, major Yen Wen-hwa. , 

- Her er jeg! Med et byks var Ioh-ngan ute 
av senga. 

- Jeg har fått i oppdrag å ,lede angrepet i dag. 
Major; Yen strålte over hele ansiktet av glede. 
- Uheldigvis er haleskytteren på mitt eget fly blitt 
syk, og så tenkte jeg kanskje--

- SjØlsagt blir jeg med, sa Ioh-ngan uten å 
blunke. - Jeg klØr i fingrene etter å ta fatt. Når 
starter vi? 

- Om en snau halv time. Flyene skal gås over 
først! 

- Jeg skal være på pletten. Takk skal du ha fordi 
du tenkte på meg! 

- A, det var nå mest for min egen del, da, smilte 
majoren. - Du er jo kjent som en av de dyktigste 
skyttere vi har, og jeg vil gjerne ha ryggen klar, vet 
du. Men jeg var jo ikke så sikker på om en kaptein 
ville være nØyd med å sitte i halen på flyet mitt. 

- Jo, det kan du stole på jeg vil, svarte Ioh-ngan 
energisk. 

• • • 
Det brølte i 12 sterke motorer fra de 6 tungt

lastede Mitchel bombefly. Alle flygere på stedet, 
amerikanere som kinesere, overvar den historiske 
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starten. Rundt om på den store flyplassen i Tslkiang 
sto atskillige militærfly av de forskjelligste typer. 
De fleste hørte nok til det mektige amerikanske fly
våpen, men de kinesiske var heller ikke få. 

Startbanen var klar. Der svingte et fly ut øverst 
i flyfeltet, og begynte å bevege seg bortover. Først 
langsomt, så fortere og fortere. Snart suste det av 
sted. Så lettet det! Ett etter ett fulgte de andre fem. 
De fant hverandre der oppe, og snart bar det østover 
Il)ed en fart av nesten 500 km i timen, tre og tre 
i fØlge. De steg og steg inntil de ble borte 
mellom skyene. 

* * * 
Ioh-ngan hadde funnet plassen sin og gikk nøye 

over alle knapper og ledninger. Det gjaldt å få 
kontrollert at alt var i orden. Da han var sikker på 
at maskingeværene fungerte som de skulle, krøp han 
framover til bombesikteren, som lå på magen forut i 
nesa på flyet for å kontrollere instrumentene sine. 

Ioli-ngan hadde god utsikt over landskapet. Høye, 
vakre fjell med brede daler imellom. Der slynget Tsl
floden seg som et smalt, sølvglitrende bånd nedover 
mot TungtingsjØen. Små husklynger spredt langs 
elva, her og der en enslig bondegård. Der var sannelig 
også en liten by ved en elvesving. Han grep kikkerten 
sin. Jo, det måtte være Tungping. Som små maur 
vrimlet innbyggerne ut av byportene og innover 
haugene. Ioh-ngan ble varm om hjer'tet der han satt. 
Dette arme, ulykkelige folket hans. Plagd av krig 
og dyrtid, skremt av japanske bombefly. Kirke-
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klokka på misjonsstasjonen der nede hadde nok 
varslet at fly var nær ved - men i dag kunne de 
være trygge. Det var venner som passerte dem -
på kinesiske vinger - for å slå ned på fienden. 
Generalissimus hadde rett. Dette var Chinas dag. 

Det durte i de kraftige motorene der flyene skar 
gjennom lufta på de mektige vingene sine. Snart var 
det slutt på fjellkjedene. Det flate landskapet de nå 
så der nede var delt opp i titusener av rismarker. 
De lys~grønne risplantene bØlget fram og tilbake i 
det svake luftdraget. 

- Alle mann på plass. Vi nærmer oss fiendtlig 
okkupert område! lød flymajorens ordre. Ioh-ngan 
spratt opp og fant vegen tilbake til maskingevær
reiret sitt. 

Minuttene gikk! Det eneste han hØrte, var 
motorenes ensformige brummen. Et stykke under 
flyene lå spredte skybanker blendende kvite i sol
skinnet. Over dem hvelvet den blå himmelen seg. 
Men hva betød de små prikkene der bak? V ar det 
fugl- eller---. Jovisst var det fly! 

- Japanske jagere i sikte, noen kilometer bak 
oss! meldte Ioh-ngan. Han hørte majorens faste røst 
gi beskjeden videre til de andre flyene. 

Noen spennende minutter fulgte. Motorene surret. 
Flyene raste av sted mot målet. Men der bak vokste 
de japanske flyene for hvert minutt. 

- Har vi langt igjen til Hwa-yong? spurte 
major Yen. 

2 - På kinesiske vinger, 17 
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- 50 kilometer! Det var bombesikteren og naviga
tøren som svarte. 

- Om vel 6 minutter skulle vi være framme, 
mumlet Yen. - Hvor nær er de japanske jagerne? 
spurte han hØyt. 

- Om et halvt minutt åpner de ild! 
Denne gangen var det Ioh-ngan som svarte. 
En kort ordre, og alle de 6 bombeflyene stupte 

flere hundre meter nedover. Men det hjalp lite. 
·De 9 japanske jagerne hang på som klegg. 

Ioh-ngan fulgte de fiendtlige flyene i siktet. Nå! 
Han trakk til. Kulespruterne øste innholdet sitt ut 
over den nærmeste jageren. Flammer slo ut av 
motoren på den. Den var rammet. 

Ioh-ngans Øyne glØdet. Jo, dette var Chinas dag. 
Japan hadde ikke lenger eneherredømmet i lufta. 
Jageren der bak sakket akterut. Men nye kom til. 
Kampen fortsatte. Et av de kinesiske bombeflyene 
styrtet ned med en beksvart hale etter . seg. To 
japanske jagere gikk samme vegen. 

Så forsvant jagerne, like hurtig som de var 
kommet. Framfor flynesene lå Hwa-yong, dagens mål. 

Nettopp da begynte fiendens antiluftskyts å spille 
opp. Små røykskyer med ildflammer i foldet seg ut 
rundt omkring. Motorene brØlte. Flykroppen dirret. 

Da smalt det! Bombleflyet gjorde et hopp i lufta. 
Så f6r det videre. Major Y en kjente at han var 
rammet av en granatsplint. Blodet rant nedover 
tinningen fra en rift i hodet. Vindpresset sto kraftig 
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inn fra det knuste frontglasset. Flygeren presset 
munnen sammen og grep fastere om flyrattet. 

Majoren kalte på de andre i flyet for å høre om 
noen var rammet. Alle var i orden, unntatt bombe
sikteren. Han svarte ikke. Om et Øyeblikk skulle 
bombelasten slippes. Dette tegnet ikke bra. 

- Klar? Det var majoren som kalte. 
- Klar, svarte det fra de andre flyene. 
- La gå! ropte major Yen. Lange, tunge metall-

kropper løste seg ut fra flybukene, og styrtet ned
over mot bakken. 

- Kaptein Chen! kalte majoren. 
- Her! svarte Ioh-ngan. 
- Du har øvelse i bombesikting? 
-Javel! 

- Kryp forover og overta jobben! Er redd bombe-
sikteren vår er strØket med. Jeg skal ta en sving til 
over byen. Wang Ti-han overtar maskingevær-reiret! 
Jeg tror forresten ikke vi får bruk for det just nå. 

Ioh-ngan krØp framover til flynesa. Jo, ganske 
riktig. Bombesikteren var dØd, rammet i hodet av en 
granatsplint. Ioh-ngan skjØv ham lempelig til side, 
og tok plassen hans. Igjen var flyet over Hwa-yong 
by. Granatene eksploderte rundt på alle hold. 

- Klar? Det var igjen majoren som spurte. 
- Klar! Ioh-ngan så ned. Byen var tent i brann 

på flere steder etter bombene de andre flyene hadde 
sloppet. De flØy ganske lavt nå, for å gjøre det 
vanskelig for antiluftskytset der nede. Han kunne se 
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mennesker lØpe i vill redsel bortover gata. Kinesere 
som han selv! 

- La gå! kommanderte Yen. Ioh-ngan førte hån
den lynsnart til knappene, men stanste brått. Nei, 
han kunne ikke. Hva mening var det vel i å slippe 
en bombelast over uskyldige kinesiske byer? Hadde 
ikke folket hans lidd nok, om det ikke skulle leve i 
redsel for sine egne fly? Visst var det japanere der 
nede, men hvor stor var sjansen for å ramme dem? 
) Flyet var allerede utenfor byen. Hva hadde han 
gjort? Sviktet sin plikt! Hverken mer eller mindre. 
Den unge, kraftige kapteinen var rent på gråten. 
Der like foran lå en gammel fedrehall. V ar det ikke 
japanske vakter han så ute på tunet? Hurtig som 
lynet lot han fingrene fare hen over knappene. De 
tunge metallbombene f6r lydlØst nedover mot målet. 

20 



En natt i Tsi:kiang. 

Vårnatta senket seg over Ts1kiang. Månen strevde 
med å trenge igjennom det forrevne skydekket. Men 
det ly},ttes ikke riktig for den. Store, tunge, beksvarte 
skyer kom sigende inn fra sørvest. Til slutt ga månen 
fullstendig opp. 

Regnet kom! FØrst bare noen forsiktige drypp. 
Så fulgte storregnet. Det pisket i bakken så vann
dråpene spratt opp igjen og gjorde et lite hopp fØr 
de for alvor la seg ned på jorda, samlet seg sammen 
i små bekker - og sildret og flØt henover veger og 
nedover bakker. 

Ioh-ngan lå henslengt på madrassen sin inne i 
brakka. Han forsøkte å samle tankene om boka han 
leste i, men liksom i morges var det så vanskelig. 
Stadig vendte tankene hans tilbake til de spennende 
minuttene over Hwa-yong. Og særlig til det uhygge
lige øyeblikket da han selv i svakhet hadde sviktet 
plikten sin. Hvorledes var det egentlig gått til? 
En ordre er en ordre selv om den ser aldri så menings
lØs ut! Det hadde han da lært allerede de fØrste 
ukene oppe på Himmelskytoppen hos Leoparden, 
general Tang Tao-feng. 

Fra radiostasjonen på Yiyang hadde major Yen 
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selvsagt hatt sine ordre. Han hadde fått instrukser 
om hvor det japanske hovedkvarteret var. Det lå 
sikkert i selve byen, nettopp for å holde det kinesiske 
flyvåpen fra å sende bombene sine ned over de hØye 
herrer. Han, kaptein Chen Ioh-ngan, hadde så fått 
ordre om å slippe bombene sine over dette hoved
kvarteret, men han hadde sviktet. 

- Jo, tingene begynner å flaske seg nå! Om et 
par års tid er Japan knust, senest! 

1 - Aldri i verden! Så lett går det ikke. Japan er 
sterkt. Ennå har ingen alliert soldat satt beina sine 
på japansk jord. Og Fransk Indo-China, Siam, Burma 
og halve China er i dvergrenes hender. Vi må nok ta 
stykke for stykke fra dem, kjempe oss fram fot for 
fot. Og det vil ta tid! 

- Ja, men se nå hvorledes amerikanerne driver 
dvergene foran seg, fra Øy til ØY der ute i Stille
havet. For ikke mange ukene siden landsatte ameri
kanerne tropper på MarshallØyene. Vet du ikke hva 
det betyr? Angrepet på selve det japanske imperium 
er begynt. 

Ioh-ngan satte seg opp i senga for bedre å lytte 
til diskusjonen rundt bordet. Det var sannelig bra 
med litt avkobling nettopp nå tankene var så triste. 

LØytnant Wang Wen-hao tok seg en sigarett fØr 
han svarte på den siste bemerkningen. Han tente den 
rolig, og svarte så med et kinesisk ordtøke: 

- Om du bryter lotuskjernen i stykker, så gjør 
dog trådene at den henger sammen! Kjenner du det 
ordtØket? Om du knuser den japanske hær på enkelte 
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steder, tror du derfor hele det mektige riket faller 
fra hverandre? Alle angrep hittil har vært ute i 
periferien. Når turen omsider kommer til selve 
Japan, tror du da ikke det japanske folket kommer 
til å kjempe for sin eksistens? 

- Jo, selvsagt! Kaptein Mo Li-san rØmmet seg. 
- Husker du hvorledes det gikk for seg i England 

våren 1940? fortsatte lØytnanten fØr kameraten fikk 
komme mer til orde. - De gjorde seg klar til å ta 
imot tyskerne. Alt ble tatt i bruk Engelskmennene 
hadde ikke tilstrekkelig med våpen til å ta imot 
Tysklands krigsmaskin - dersom den skulle ha 
gjort alvor av å komme over Kanalen. Hva gjorde 
de så? Hakker og ljåer og Økser ble funnet fram. -
Tror du japanerne er mindre stolte og frihetselskende 
enn engelskmennene, så tar du feil. Hver eneste 
japaner vil bli soldat for å forsvare fedreland og 
keiser, hver fot jord må vi kjempe med. dem om. 
Og det er karer som kan slåss - karer som ikke er 
redd for døden. Det vil ta mange år ennå fØr vi står 
som seierherrer. Tro du meg! 

- Nei, la oss være optimister! svarte kaptein Mo 
godmodig. - Hvorfor se så svart på situasjonen? 
Livet blir så trist da. For få dager siden fikk vi jo 
melding om at de amerikanske troppene kjemper 
side om side med våre egne nede i Burma. De siste 
månedene er det kommet atskillige fly hit til China 
fra «over there,, og i dag har vårt eget flyvåpen tatt 
opp kampen på nytt. Snart venter vi de store ameri
kanske «flygende festningene, - og da skal Japan 
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sjØl bombarderes fra lufta. Senest om to år har vi 
brakt den japanske keiser i kne. Du skal få sanne 
mine ord! 

- Optimister? V ar det optimister du snakket 
om? svarte den andre foraktelig. - Nei, vi trenger 
ikke optimister, men folk som regner med stillingen 
slik den nå engang er. 

Regnet pisket mot taket slik at Ioh-ngan måtte 
anstrenge seg for å hØre det som ble sagt. Han hoppet 
Ult av senga, slengte på seg de bløte flØyelsskoene 
- og satte seg ved bordet sammen med de andre. 

- Hvorfor diskutere slike unyttige ting? sa han. 
- La oss heller snakke sammen om Chinas sjanser 
i denne krigen. Hvorledes tror dere landet vårt 
kommer ut av denne krigen? 

- Det kommer vel til å fortsette som hittil. Har 
vi ikke i flere år holdt fienden stangen slik at de 
ikke har vært i stand til å erobre nytt land? Og det 
har vi altså greidd uten hjelp utefra og uten noe fly
våpen. - Kaptein Mo slo ut med hånden. 

- Nå ja, han har rett, kommenterte løytnant 
Wang. - Nå er amerikanerne kommet oss til hjelp 
- og nå har vi vårt eget flyvåpen. Skal det ikke da 
bli enda lettere for oss å holde fienden stangen i 
framtida enn det har vært hittil? 

- Kan være dere har rett, nikket Ioh-ngan. 
La oss gå ut fra at de allierte vinner krigen. 

- Sjølsagt, kremtet Mo. 

- China kommer altså til å gå ut av krigen som 
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en av seierherrene. Men hvorledes skal så det China 
se ut som kommer ut av krigsflammene? 

- Kjære, hører vi kanskje ikke til "de store>? 
sa løytnanten med selvfølelse. 

- Jaha, vi blir aller nådigst tatt med blant de 
5 •store» nasjonene. Det har sin riktighet, det. Men 
blir det et mektig China eller et svekket China som 
kommer ut av krigen? - Ioh-ngan så seg rundt. 

- Holder bare Amerika lØftene sine og gir oss 
peng<et til gjenreisning av landet, så skulle vi da bli 
mektige nok, mente Mo. 

- Møtet i Kairo i fjor mellom Churchill, Roose
velt og generalissimus Chiang Kai-shek har jo en 
gang for alle slått fast at Japan skal gi tilbake alle 
de land det har røvet fra oss: Mandsjuria, Formosa og 
Pescadorene. Det er ikke småtteri, far. Skulle så 
ikke Chinas framtid være lys?- Løytnant Wang så 
seg rundt etter bifall. Flere nikket anerkjennende. 

- Men hvorledes ser det ut blant oss sjøl? drev 
Ioh-ngan på. - Er vi modne til å bli en mektig 
nasjon? 

- Hvor vil du egentlig hen med alt dette? spurte 
kaptein Mo surt. 

- Tenker du på kommunistene i nord? sa tjukke 
Li Yuin. 

- Blant annet på dem, ja. Skal vi etter mange 
års krig med Japan råke ut for kinesisk borgerkrig? 

- La dem bare forsøke seg. Vi skal smadre dem! 
brummet Mo krigersk. 

- ForelØpig har vi nå fred med dem. Hvorfor 
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skal så ikke det gode forholdet kunne bevares? spurte 
Li Yuin. 

- Ilden og vannet kan somme tider samarbeide 
til skade for andre, svarte Mo mutt. ~ Ilden svir av 
husene i landsbyen. Vannet oversvømmer bøndenes 
rismarker. Men få dem så til å forene seg? Da melder 
de pass, begge to. 

- Det er temmelig problematisk med det venn
skapet mellom Chiang Kai-shek og de røde allerede 
nå, mente Ioh-ngan. - Har kanskje ikke nasjonal
regjeringen lagt et belte på en halv million tropper 
rundt det området som kommunistene har? 

- Det er fordi kommunistene forsøker å ete seg 
innover området vårt. Dersom ikke vi har effektiv 
kontroll med dem, så tar de frekt det ene fylket etter 
det andre! - Kaptein Mo reiste seg forarget. 

- Hvilken garanti har du for at den forklaringen 
er den riktige? spurte Ioh-ngan rolig. - Slik fram
stilles det av Chiang Kai-shek. Han må jo forsøke 
å rettferdiggjØre at han bruker en halv million sol
dater langs grensen til det røde China - nettopp 
i en tid da vi trenger alle mann mot Japan. Og vel 
å merke: Etterat vi liksom skulle ha fred og forlik, 
for i fellesskap å hamre lØs på erkefienden i Solopp
gangens land! 

Kaptein Mo var rØd av sinne. - Betyr dette at du 
er kommunist, freste han. - I så fall kan du takke 
din skjebne for at generalissimus flØy tilbake til 
Chungking straks etter paraden i morges, ellers tror 
jeg sannelig jeg hadde meldt deg på flekken. 
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- Rolig nå, kamerat, sa Ioh-ngan smilende.- Jeg 
har slett ikke sagt at jeg hører til de røde. Jeg vil 
bare forsøke å få fram at ingen lys framtid venter 
China, dersom vi kinesere selv deler oss i to store 
leirer som bekjemper hverandre. 

- Hvilken annen utveg ser du, da? spurte Mo 
olmt. 

- At vi går i oss sjØL Hva annet lever vel kom
munistene på - enn feilene våre? 

-.Hva mener du med det? 
- Jeg mener ganske enkelt alt som er skakt og 

skjevt i samfunnet. Først og fremst korrupsjonen 
blant de store og små politikere. Tror du det er kjær
lighet til China som får de store statsmennene våre, 
fra finansministeren og nedover, til å stikke halve 
hjelpen fra Amerika i egne lommer? 

- Det er slett ikke så galt som du vil ha det til. 
- Ikke det? Du må ha skylapper for Øynene om 

du ikke ser det. Gå bare rundt i butikkene oppe i 
Chungking. Alt det som nå i krigens tid er umulig 
å skaffe til veie i Amerika· eller Europa, det kan du 
få kjøpt i hovedstaden vår. Skrivemaskiner, fylle
penner, fylleblyanter, alt sammen siste modell. Hvor 
er det kommet fra? Gave fra den amerikanske stat 
tU armeene våre! Men vi trenger jo hverken skrive
maskiner eller fyllepenner eller fylleblyanter. Vi 
skriver med pensel og tusj. Ikke sant? Altså tar 
lederne våre imot gavene med et lite smil, selger 
dem på markedet i Chungking, og du må være svært 
from dersom du tror at de pengene går inn i Chinas 
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krigskasse! Og ulltepper, gode amerikanske soldat
klær, og nyeste sort fotografiapparater, alt får du 
der oppe i Chungkings smekkfylte butikker. Tror 
du det er fordi Amerika elsker vår hovedstad høyere 
enn sine egne byer, hvor slikt altså ikke er til salgs? 
A nei, du. ,Det er nok alt sammen gitt til armeene 
våre, for dem vil amerikanerne gjerne hjelpe. Men 
hvor mye får armeene våre av den hjelpen? Så godt 
som ingen ting! Kong Hsiang-hsi, Sang Ts"iwen og 
aUe disse store statsmennene, som ikke er annet enn 
snyltedyr på samfunnslegemet, putter nok atskillige 
millioner i sine egne lommer. 

- Det er sikkert bare stygge rykter! 
- Rykter? Ser du kanskje ikke det samme hos 

embetsmennene nedover i alle grader? Hvor meget 
av risskatten til de fattige bØndene tror du det er 
som går inn i statskassen? En brØkdel, far. Og hvor
dan er det med soldatutskrivningen? China krever at 
hver familie minst skal sende en ung mann til 
armeen. Er det urimelig? Og dersom en far har mer 
enn 5 sønner, så skal to av dem sendes til fronten, 
ikke sant? Er det ikke rett og rimelig? Men hva gjør 
så embetsmennene våre? Fortalte du ikke sjØl for
leden om en rikmann du kjenner som betalte embets
mannen, han som hadde med utskrivningen å gjØre, 
en god slump penger for at sønnen skulle få slippe 
fri - og som for gode ord og betaling fikk en fattig 
stakkar til å gå i stedet. Og den slags er meget 
alminnelig! 

- Hva mener du så vi skal gjØre? 
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- Innrømme at kommunistene har rett i en hel 
del av kritikken sin, forsøke å rette på skavankene, 
gi bØndene våre mer levelige vilkår, og slutte virkelig 
fred med de røde. Står vi virkelig sammen, alle 
kinesere, da vil verden ha respekt for oss- og vi 
kan virkelig håpe noe av framtida. 

Ennå mens Ioh-ngan snakket, ble dØra åpnet, og 
regnet pisket langt innover golvet. Et Øyeblikk etter 
var cj.ien forsvarlig lukket til igjen, og major Yen 
slengte det våte regnslaget av seg. Han kom bort
over mot bordet. Om hodet hadde han en bandasje. 

- Gratulerer, kaptein Chen! ropte han smilende. 
Ioh-ngan så uforstående opp på ham. 

- Med bombingen i Hwa-yong, fortsatte majoren. 
Ioh-ngan ble blussende rød. Gjorde majoren med 

vitende og vilje narr av ham her midt for Øynene på 
kameratflokken? 

- Jeg kan jo ikke si annet enn at jeg ble litt 
ergerlig på deg i dag, fortsatte Yen ubekymret. 
- Jeg hadde fått beskjed om at fiendens hoved
kvarter befant seg i byens magistratkontor. Derfor 
ga jeg også ordre til at bombene skulle falle der. 
Jeg ble mildest talt rystet da jeg så at du slapp dine 
langt utafor byen. For gammelt vennskaps skyld har 
jeg ikke snakket med deg om dette før. 

Ioh-ngan kunne ikke få et ord over leppene sine. 
Dette var simpelthen rene torturen! Dersom bare Yen 
hadde hatt takt nok til å snakke med ham om dette 
i enrom, hadde det ikke gjort så mye. Da skulle han 

29 



ha forklart seg. Men her foran de stikkende, stirrende 
Øynene til alle kameratene. 

- Nettopp nå innlØp beskjed fra den hemmelige 
radiosenderen vår på de kanter, smilte Yen. - Det 
japanske hovedkvarteret hadde i går flyttet til en 
fedrehall utafor byportene - uten at folkene våre 
hadde fått kjennskap til det. Og bombene dine har 
altså fullstendig smadret stedet. Fint gjort, kaptein 
Chen. Si meg, så du japanske soldater der, eller hva? 
, - Jeg gjorde så! svarte Ioh-ngan forvirret. Han 

var fullstendig overrumplet, og kunne ikke få seg 
til å si mer. 

Kameratene i brakka strømmet til for å gratulere. 
Kaptein Mo og lØytnant Wang bar ham på gullstol 
rundt i rommet - mens de andre jublet og ropte 
hurra. Majoren sto smilende og så til. Sannelig var 
det et slumpehell at haleskytteren hans var blitt syk 
nettopp i dag, og at kaptein Chen var blitt med i 
hans sted. Det fulgte lykke med den karen, flink 
og påpasselig som han alltid var. 
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Kamp 1 lufta. 

Sola skinte fra den blåkvite vårhimmelen. Borte 
en av de nærmeste tretoppene gol den kinesiske 

gaukep. Først tre toner oppe i diskanten, så en av
sluttende en nede i bassen. Den så seg rundt; blinket 
litt mot alt sollyset - og gol på ny. 

Endel av de kinesiske flygerne hadde slått seg 
ned på små krakker utafor brakka. De hadde nettopp 
hatt den gode frokosten sin - og nå satt de der og 
slurpet i seg den gloheite teen. Ioh-ngan satte koppen 
fra seg og tok noen jordnØtter fra det store fatet 
som ble brakt ut til dem. Han knuste skallet mellom 
tennene, renset kjernene og kastet dem elegant inn 
i munnen. Det var en skikk han hadde lagt seg til. 

Da med ett kimte det i ringeklokkene over den 
store flyplassen. Alle kom seg på beina i en fart. 
Kopper og kar ble kastet til side. Ioh-ngan fØlte seg 
god og mett, opplagt til en dyst. Han rapte langt og 
vellydende, fØr han satte i en springmarsj bortover 
mot oppstillingsplassen. 

Endelig sto de der på linje. Den amerikanske 
flygeneralen tok ordet: 

- Fienden er ikke langt unna, sa han. - Til en 
avveksling har han vågd seg ut av rottehullene sine. 
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Japanerne er ute for å bombardere. Vi vet ikke 
ennå hvor. 

Han tidde da en mann fra telefonavdelingen i det 
samme kom springende over plassen. Et Øyeblikk 
etter kunne han gjøre kjent: 

- 27 bombefly eskortert av jagere har passert 
Sinhwa by og er på veg hitover. Det er nok flyplassen 
vår de er ute etter i dag. Det er sannelig på tide å 
komme på vingene. Bombeflyene våre tar av sted 
tt1 Kweiyang hvor de vil være i sikkerhet. Jagerne 
tar ut for å møte fienden. Av sted! 

Endelig! Ioh-ngan kunne se sola glimte i sØlv
blanke vinger der foran. Han ga en kort ordre, og 
de tre jagerne han hadde kommando over, steg flere 
hundre meter. Han så i et glimt andre kinesiske og 
amerikanske jagere foreta den samme manøvre. 

Nå var japanerne Idar over den faren som truet. 
En vrimmel av jagere steg oppover for å møte de 
allierte. De tunge bombeflyene fortsatte rolig fram
over som om intet sto på. 

Et Øyeblikk etter hvirvlet venner og motstandere 
om hverandre i en kamp på liv og dØd. Flyene boltret 
seg om hverandre, forsØkte å komme motstanderen 
i ryggen, kastet seg hundrer av fot nedover i lufta 
for å unngå en nærgående fiende - for så å sØke 
kamptummelen igjen. Hele tida knitret maskin
geværene. Det var en farlig lek flere tusen meter 
over jorden. 

Ioh-ngan oppdaget en japansk zero like under seg. 
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Den hadde hengt seg bak på en amerikaner. Om et 
par sekunder ville den nok spy sin dØdbringende 
ladning over kampfellen der nede. Ioh-ngan hengte 
seg på, nå hadde han motstanderen i siktet og 
trykket på knappen. Flammer slo ut av japaneren, 
den sakket akterut og for nedover mot jorden. 

Var det noen som hang på? Ioh-ngan så seg fort 
rundt. Nei, han var fri. Et par hundre meter borten
for raste kampen mellom japanske og kinesiske fly. 
Ioh-ng11n snudde maskinen og satte full fres på. Der 
like foran duvet de tunge japanske bombemaskinene. 
Et par amerikanske jagere hadde også sett sitt snitt 
til å komme ut av kamptummelen og forfulgte nå 
bombeflyene sammen med Ioh-ngan. 

Japanerne åpnet ild. Om et par sekunder var det 
hans tur. Nå! Han trykket på knappen- og maskin
gevær-reiret hans spydde projektiler over den nær
meste motstanderen. Jo, den var rammet - dØdelig 
rammet. Flammer slo ut av motoren, mØrk røyk 
veltet ut. Flyet styrtet ned. En av amerikanerne 
hadde også ekspedert et bombefly, så han. Han kastet 
flyet sitt til sida, gjorde en elegant sving for å 
komme bakpå fienden en gang til. 

Nå var flere jagere kommet til, både venner og 
fiender. Det var nok best å se etter om han hadde 
ryggen klar. Jo, framleis var han fri. Da han tok opp 
forfølgelsen av de japanske bombeflyene igjen, viste 
det seg at disse hadde skilt lag og fløy i spredt 
.formasjon framover mot målet. Det var forresten 
ikke langt igjen nå. 
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Sammen med en annen kinesisk jager fikk Ioh
ngan gjort ende på nok et japansk bombefly. Så var 
de over Tslkiang. Bombene regnet nedover fly
plassen. Ioh-ngan kunne se rØykdotter spre seg ut 
over hele start banen der nede. Hvor stor skaden 
egentlig var, fikk han ikke noe inntrykk av. For nå 
tok han sammen med de andre allierte jagerne opp 
forfØlgelsen av den japanske flystyrken som trakk 
seg tilbake for fulle mugger. 

" De japanske zero-jagerne bet godt fra seg, og for
sØkte så godt de kunne å dekke tilbaketoget til 
bombeflyene deres. Luftdueller utspant seg alt i ett. 
Snart var det en japansk jager som måtte bite i 
gresset, snart var det en alliert som for med nesa 
i bakken. 

Ioh-ngan hadde nettopp gjort det av med en mot
stander da han merket at han var forfulgt. Hele 
3 japanske zero hadde hengt seg på ham. Han lot 
flyet falle flere hundre meter, vred maskinen rundt 
i en brå sving - og lot den stige igjen. Et Øyeblikk 
etter hadde han motstanderne over seg igjen. Et nytt 
fall, en ny sidemanøvre og full speed forover. 
Japanerne hang på som klegg. Var det da ingen venn 
i nærheten som kunne hjelpe ham? Nei, han så 
plutselig ingen andre fly enn de tre forfØlgerne 
sine. 

På ny bråsvingte han og lot maskinen klatre opp
over. Denne gangen lyktes det for ham. Da han igjen 
fikk Øye på motstanderne sine, hadde han dem under 
seg. Han hang seg bak på en av dem. Rolig nå! La gå! 
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Kulesprøytene ble satt i aksjon, og dermed var mot
standeren ferdig. 

Men hvor var de andre to? Forsvunnet! Han 
kunne ikke få Øye på dem. Da kjente ham med ett 
små rykk i flyet sitt. Han visste hva det betød. Flyet 
hans var rammet. Japanerne hadde nok sett sitt snitt 
til å komme bak ham. Han bråvendte igjen. Motoren 
arbeidet heldigvis som den skulle, men vingene hans 
så antagelig ut som sold. 

Dypt under seg så han TungtingsjØen blinke i 
solskinnet. Var han virkelig så langt fra flyplassen? 
Ja, kampen hadde nok rast en god stund nå, men 
allikevel - - -. De andre allierte jagerne hadde 
sikkert tatt vegen hjemover. 

Hvor var nå de to plageåndene hans? Jo, der var 
de. De hadde gjort en dyktig manøvre og hadde 
avskåret ham vegen tilbake til fritt ·kinesisk terri
torium. Mot sin vilje måtte han sette kursen mot 
Hwa-yong. 

Men hva var det? Motoren begynte å fuske, og 
like bak ham buldret de to zero fram med atskillige 
hundre kilometer i timen. Om et Øyeblikk hadde de. 
ham. Det var bare en ting å gjøre. 

Ioh-ngan svingte flyet langsomt rundt. Den ene 
vingen steg, den andre sank. Så snart bunnen kom 
i været, slapp han seg ut. Atte, ni, ti - -. Han trakk 
i utløseren, og fallskjermen bredte seg ut. 

Han dalte nedover, nedover, stadig nedover. Dypt 
under seg så han rismarker og bondegårder. Der for 
flyet hans i bakken. Flammer slo ut av det. Langt, 
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langt borte kunne han ennå skimte motstanderne 
sine som to prikker. 

Igjen så Ioh-ngan ned. Hva ville møte ham der 
nede? Landet under ham var okkupert. Japanerne 
var herrer, og de hadde neppe noen festmiddag 
stående ferdig til en kinesisk flyoffiser. De gjorde 
vel helst kort prqsess med ham, kjente ham dem rett. 
Men han skulle selge livet sitt dyrt. Det lovte han! 

; Så vidt han kunne skjØnne kom han til å lande 
midt i en rismark. Hurtig som lynet samlet han 
sammen noen av linene og rykket dem til seg. Følgen 
var at fallskjermen gjorde en skrå bevegelse - og 
han landet velberget på en stor gårdsplass. I en fart 
løste han seg fra fallskjermen, grep etter maskin
pistolen og så seg om. 
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I Chinas riskammer. 

Y u-ling- «Den Unge Leopard» -satt med beina 
over kors på det hØye diket like nede ved strand
breddep. Foran ham lå Tungtingsjøen. Vann så langt 
Øyet kunne se. Nærmest land skimtet han den rød
brune sjøbunnen, etter hvert gikk fargen på vannet 
over i blått. Sola skinte. Det glitr.et i seilene på alle 
de små og store djunkene. 

Der kom en fraktdjunke brusende for fulle seil 
i den friske brisen. Det store, tunge seilet på stor
masten blafret i vinden. De to mindre seilene 
flankerte det store - et foran og et bak i båten, på 
hver sin lille mast. Det skummet om baugen. Bakerst 
i båten sto skipperen ved roret og ga sine ordre. 
Yu-ling kunne tydelig høre ordene der han satt. 

Jo, slik som i dag kunne han like Tungting
sjØen. Vakkert omkranst av titusener av rismarker, 
spildrende i vårsola med bundrer av fredelige frakt
djunker duvende på den brede ryggen sin. Men den 
var nok ikke alltid så fredelig og idyllisk. Bare vent 
til snøen smeltet i de hØye fjellene langt i vest, og 
vårregnet falt for alvor. Da fyltes de nok med vann
masser - både Yangtsefloden, Yuanelva, Ts1elva, 
Hsiangelva og hva de nå het for noe, og alle ville 
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de velte vannet sitt i TungtingsjØen. Da ville den 
stige med faretruende hast. Bre seg ut over stadig 
større arealer. Folk kom til å gå i stadig angst for 
rismarkene sine - og holde Øye med dikene som 
møysommelig var bygd opp rundt den kolossale sjØen. 
Ville de briste noe sted? Ja, skjedde det - så ville 
Tungting straks bryte seg veg og velte inn over 
marker og veger, byer og landsbyer i mangfoldige 
mils omkrets ~ og legge det nordvestlige hjørnet av 
;f!unan-provinsen-Chinas riskammer- under vann. 
Da ville hungersnØd og fattigdom uvegerlig fØlge i 
flommens spor. Det kom til å bety uendelig mye, 
ikke bare for f(>lket her i provinsen, men for hele 
det frie China. Ville dikene holde i år, tro? 

Nå ja, det var jo også annet enn storflommen som 
kunne ta maten fra kinesernes rislagre. Hver vår, 
så snart risen var hØstet inn, kom japanernes 
årvisse angrep på Hunan. De brØt seg veg, stjal det 
meste av risen de kom over - og trakk seg så tilbake. 
Den stakkars befolkningen lot de tilbake i fattigdom 
og nød. Yu-ling knyttet hendene - og Øynene lynte. 

Alltid den samme umenneskelige krigføring. Fly
angrep på ubefestede byer. Plyndring og voldtekt. 
Maten tatt rett ut av risbingene til fattigfolk. Kunne 
Gud, den allmektige, tillate at alt dette fortsatte 
stort lenger? 

Ansiktsuttrykket hans mildnet noe. Y u-ling tenkte 
hardt. Kunne det være at Gud sendte all denne 
lidelsen over China for å vekke folket opp? Det 
fantes så mye vondskap og korrupsjon blant lands" 
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mennene hans, helt fra samfunnets topp til bermen 
av folket. Nei, forresten, landets store leder, Chiang 
Kai-shek selv, var en bunnhederlig mann. Men hvor
for tillot han så all denne korrupsjonen blant sine 
underordnede? 

Jo, Gud hadde saktens grunn nok til å sende 
denne straffedommen over det kinesiske folket. Den 
tanken hadde. ofte streifet Yu-ling i det siste. Enn 
japanerne, som Gud brukte her i China som sitt 
tuktepis ris? Også dem skulle nok straffen ramme 
i sin tid. 

Gud er god og rettferdig. Det sto fast! Hva han 
gjØr, det gjØr han i kjærlighet! 

I Den hellige skrift sto det at Gud var fullkommen. 
Hvor var det forresten det sto? Yu-ling trakk ny
testamentet opp av lommen på den lange, svarte 
kineserkjolen sin. Han bladde ivrig i det. . 

- Spiser du «Utenlandsk lære», du? lØd plutselig 
en skarp, spydig stemme like bak ham. Han snudde 
seg raskt. Der sto sannelig en soldat i full japansk 
mundur og så spotsk på den vesle boka Yu-ling 
holdt i hånden. 

- Ja, jeg gjør det! svarte Yu-ling fast. 

- Det skulle du holde deg for god til Tar jeg 
ikke feil, så er du en belest herre. Forstår du da ikke 
at de «Utenlandske djevler' har fØrt denne læren hit 
til landet for fØrst å underkue vår ånd. Siden kommer 
kanskje turen til selve landet. Forresten - føyde han 
til - det skal det ikke bli noe av nå. Sammen med 
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japanerne skal vi kaste alle europeere og amerikanere 
ut av Østen. Asia for asiatene. Slik skal det være! 
La så vesterlendingene beholde religionen sin for 
seg sjøl. 

En brunbarket bonde som nettopp plØyde rismarka 
rett bak der Yu-ling satt på diket, stanste arbeidet 
sitt et Øyeblikk, lyttet til den fremmede soldatens 
siste ord, nikket bifallende - og pisket så på vann
bØffelen sin igjen. 
) - Hva kjenner du egentlig til kristendom? spurte 

Yu-ling rolig. Men han fØlte seg kvalm innvendig. 
Det gjorde han alltid når han sto ansikt til ansikt 
med landsforrædere. 

- Tror du jeg er et uvitende naut? svarte sol
daten kvast. - Jeg har gått på skole! Dessuten var 
det en tilbedelseshall for den utenlandske læren like 
i nærheten av hjemmet mitt. A nei du, jeg snakker 
nok om ting jeg har rede på. 

- Jo, jo, jeg skjØnner nok at du har hatt de 
kristne nær innpå deg. Men du hØrte visst ikke 
riktig hva jeg spurte om. Vet du egentlig hva kristen
dom er, hva den lærer? 

- Det er Jesus, Jesus, Jesus! Soldaten vrengte 
munnen i et spottende smil. 

- Det er Jesus, ja, sa Y u-ling stille. - Og dersom 
du hadde kjent Jesus, så ville du ikke ha snakket slik 
som du gjør. For hver den som vil bli salig, går ingen 
veg utenom Jesus. Ikke for den som går fortapt 
heller - forresten. En dag skal vi begge møte ham 
som verdens dommer. 
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- A, jeg kjenner pratet, lo soldaten.- De kristne 
taler så vakkert og så fromt, men livet deres? A fy. 

- Sant ord igjen, svarte Y u-ling. - Jeg har 
truffet mange kristne som gjØr skam på Jesu navn, 
mennesker som lever i åpenbar synd - eller som 
lever livet sitt for seg selv uten tanke på verdens 
nød. Jeg har truffet mange gode, selvoppofrende 
kristne også, naturligvis. Men til syvende og sist er 
det ikke de kristne som er kristendommen, men -
som dp selv ganske riktig sa: Jesus, Jesus, Jesus. 
Og han er uten feil! Det er ham jeg tror på, og det er 
det som gir livet mitt innhold. 

- Er du kanskje predikant? Du snakker godt for 
deg! spottet den andre. 

- Nei, dessverre, jeg er bare en ganske alminne
lig kristen. 

- Legg det på hylla, jo fØr - desto bedre. Sol
daten slengte geværet over ryggen og trasket videre 
bortover diket. 

Yu-ling ble sittende igjen i tanker. Dette var ikke 
første gang han ble spottet for sin kristentro. Jesu 
navn var et anstøt for alle dem som ikke hørte Guds 
rike til. Det forsto han. Men den forsmedelse og spott 
som fulgte med å være en kristen, var han villig til 
å bære. Det hadde nok hendt i disse to årene som var 
gått siden han ble dØpt oppe i krigshovedstaden, at 
han hadde fØlt seg svak. Særlig i de store selskapene 
blant «de fine». Da haglet gjerne spotten over alle 
de stakkarer som «spiste utenlandsk lære». Ja, da 
hadde han nok somme ganger vært sterkt fristet til 
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å fornekte Jesu navn. Han hadde simpelthen vært 
redd for å bli til latter. Redd! Han som gang på gang 
hadde sett dØden i Øynene uten å kjenne antydning 
til frykt. 

Bibelen talte sterke ord om de kristne som for
nektet Jesu navn. Den som skammer seg over 
Menneskesønnen, skal Jesus skamme seg over på 
dommens dag, sto det. 

Bortover diket kom en arbeidskar lØpende og 
svingte med armene: Yu-ling! Yu-ling! brølte han. 

- Her er jeg! svarte Yu-ling, tok opp nytesta
mentet sitt og reiste seg. 

Den nyankomne var en tjukk, jovial ung mann. 
Hele ansiktet hans var et eneste stort smil. 

- Masse nytt! Vi må skride til handling, jo fØr 
- desto bedre! 

- Ta det med ro, Mei-yuin, svarte Yu-ling. 
-Japanerne har lange ører! 

- La dem bare komme, svarte Mei-yuin krigersk 
og brettet opp ermene. 

- Det er ikke ti minutter siden jeg hadde en av 
lakeiene deres her, hvisket Yu-ling, så det er best 
du skrur hØyttaleren litt ned. Vel, så gikk vi da. 

Undres hva det var for karer, tenkte den brun
barkede bonden. Han sto i søle til knes og så etter 
dem. De siste replikkene deres summet ennå i 
ørene hans. 

42 



------------~---·--~----~-----------------·-

- Kanskje var de i vår kinesiske regjerings 
tjeneste? Farlig, farlig! mumlet han. 

Han rystet på hodet over slik dårskap, ga vann
bØffelen sin et rapp over ryggen, og vasset videre 
etter plogen. 
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Japanerne på krigsstien. 

- Jeg tok altså vegen til Hwa-yong for å finne 
y.t hva våre venner japanerne driver på med for 
tida. Det er jo et par uker siden vi har hatt kontakt 
med byen. Slik begynte Mei-yuin fortellingen sin. 
De to vennene satt koselig i hver sin bambuslenestol 
i det vesle værelset som de hadde leidd. 

-- Dessverre nådde jeg ikke H wa-yong i det hele 
tatt. Jeg gikk der og sang på en lystig visestump, 
da jeg i en vegsving plutselig sto ansikt til ansikt 
med en rekke japanske geværer og ditto morske, 
skjeggete fjes. 

- En sersjant skrek og hylte at han ville se 
papirene mine. 

- Du tar feil! brølte jeg. - Det er ikke jeg som 
bærer papir. Det er en fyr som kommer like bak meg. 
Jeg passerte ham for noen minutter siden. Han har 
en svær byrde med bare papir, grått papir til 
innpakning. 

- Du verden så sinna han ble. Helt peonrød i 
fjeset. Alle kinesere idiot! skrek han i diskant. Du 
meg vise legitimasjonspapir. Javel, jeg trakk jo fram 
de papirene vi har fått i stand. Et par japanere gikk 
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dem nøye igjennom, og fant alt i orden. Og jeg 
spilte selvfØlgelig en dum, enfoldig kuli så godt jeg 
bare kunne. 

- A, det falt deg vel ikke så vanskelig, smilte 
Y u-ling. 

-Hvis du ikke bremser med uforskammethetene 
dine, så sier jeg ikke et ord mer, brummet lVlei-yuin 
forarget. - For å gjØre en lang historie kort, de 
slapp meg ikke fri. Saken er den at japanerne trenger 
kuliei', masse kulier, for de er i ferd med å rusle ut 
på krigsstien. 

- Du kan tro det var alt annet enn moro å traske 
av sted slik i rad og rekke, flere hundre av oss med 
tunge bører over skulderen. Jeg for min del hadde 
to kurver fulle av ammunisjon, beregnet på en skik
kelig kuli. Jeg trodde jeg skulle slitt meg i filler. 
Sola steikte, svetten rant, og jeg travet og travet til 
jeg så stjerner midt på lyse dagen. Det var ikke tale 
om å stikke av der i gården. Japanske dverger flØy 
ved siden av oss og brØlte når de syntes vi somlet 
for mye. Blanke geværer over skulderen og pistoler 
i beltet hadde de alle mann. Vi hadde ikke annet 
å gjøre enn å trave til vi fikk blodsmak i munnen. 
Allikevel skrek de i ett kjør: Fortere, fortere! Jeg 
tror nesten det var alt de hadde lært av kinesisk. 
I all stillhet bestemte jeg meg for at det skulle være 
siste dagen jeg slet for dem. 

- Meget fornuftig! mumlet Yu-ling. 
- En gang red et par japanske offiserer forbi oss 

på noen flotte hester, fortsatte lVlei-yuin. - Heldigvis 
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gikk det i langsomt trav. De konverserte hverandre 
hØylydt. Jeg travet etter for å få tak i så mye av 
samtalen som bare mulig for det var en interessant 
samtale, kan jeg forsikre deg. Nå vet du at japansk 
ikke er min sterkeste side, men så pass mye fikk 
jeg nå tak i at japanerne akter å samle store troppe
masser her i Hunan, og at de tenker på en general
offensiv. Det blir nok noe annet enn i tidligere år 
når de rykket fram med mindre styrker bare for 
å,; plyndre ris fra bØndene, for så å trekke seg tilbake 
i god drden. 

- Ja, stort mer fikk jeg ikke tak i. En soldat kom 
bort og slo til meg fordi jeg fulgte hakk i hæl ·på 
offiserene hans. Ja, er ikke denne verden urettferdig? 
Først maser de: Fortere, fortere! Og når en så raser 
av sted det forteste en har lært, så er det også galt. 

- Om kvelden stuet de oss inn i et mørkt hus. 
Først ble det naturligvis holdt manntall. Vi måtte 
stå der på linje, helt til de hadde fått talt alle mann. 
Og så ble vi altså stuet inn som riskorn i en binge. 
Så la vi oss da, mat hadde vi ikke smakt siden mid
dag. Snart sov alle, dØdstrette som de var. 

- Som sagt hadde jeg gitt meg selv det løftet 
at jeg ikke mer ville være kuli for fienden, og det 
lØftet aktet jeg å holde. Derfor holdt jeg meg våken 
og forsøkte å legge fluktplaner. Sant å si Ønsket jeg 
meg ditt hode, der jeg lå. Det hadde vel ikke kostet 
deg så mye strev å finne på en brukbar plan. Meg 
voldte det atskillig hodebry. 

- Først tenkte jeg å kopiere bedriften din fra 
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den gang du reddet «Leoparden' - og lurte deg ut 
gjennom et vindu forbi alle japanerne. Jeg fant en 
kniv og fikk brutt ut sprinkeltreverket i et av 
vinduene på baksida. Heldigvis gikk det fort og 
greitt og lydlØst for seg. Treet var nemlig pill-råttent. 
Da jeg stakk hodet ut, fikk jeg meg en forskrekkelse. 
Bare ti-femten meter unna sto en gruppe japanske 
soldater og hvisket sammen. Når jeg ikke hadde hØrt 
dem fØr, var det sikkert på grunn av kulienes 
snorkj,ilg. Så gikk jeg lydlØst fra vindu til vindu og 
undersøkte. Overalt japanske vaktposter. Umulig å 
slippe unna. 

- Altså gikk den planen i vasken. Jeg la meg 
ned på det harde golvet og forsøkte å finne på en ny. 
Jeg tenkte et Øyeblikk på å vekke alle kuliene og 
agitere dem opp til et stormlØp mot vaktpostene. Vi 
var jo mange flere enn dem. Det skulle vel blitt halloi. 
Men antakelig er jeg blitt påvirket av deg, gamle 
venn. Det ville jo ha kostet atskillige menneskeliv, 
ikke minst blant kuliene. Og du har jo en Øm sam-' 
vittighet sånn. Jeg skulle nok ha greidd å komme 
meg unna i alt bråket. Men som sagt: Tanken på alt 
det blod det ville koste, holdt meg fra det eksperi
mentet. 

- Da var det ikke mer enn en utveg igjen, den 
simpleste av alle, så enkel at hver kuli kunne ha 
funnet på den. Jeg krØp oppover en av stolpene i 
hallen, balanserte bortover en av tverrbjelkene. 
Borterst i den ene husenden var det nemlig et slags 
loft. Det var rett over kjØkkenet, så det var sotet 
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og fælt der oppe. En haug med halmvisker var slengt 
dit opp. Under dem gjemte jeg meg. 

- Jeg skal hilse og si det ble spetakkel om 
morgenen. Naturligvis var det appell og manntall, 
og så oppdaget de altså at en manglet. Nei, for et 
hurlumhei. Jeg synes ennå jeg kan høre den japanske 
offiseren: 

-Hvem sett ham? Hvem hjulpet ham? Ingen! 
Umulig! Mange mann sove sammen, en må se og 

):tØre når han gå vekk. Hvis dere ikke fortelle meg, 
farlig, farlig! 

- Så fulgte en forhandling mellom japanerne. 
De ble enige om at huset hadde vært så godt bevoktet 
om natta at ikke en levende sjel kunne ha sloppet 
ut. Og selvsagt hadde de rett! Altså måtte flyktningen 
være i huset, og det var bare å lete etter ham. 

- Jeg svettet der jeg lå. Gjemmestedet mitt var 
alt annet enn patent. 

- Så oppdaget de heldigvis det vinduet jeg hadde 
skåret i stykker om natta. Ny oppstandelse. Nytt 
spetakkel. Vaktpostene fikk gjennomgå. Var det 
noen som sa at huset hadde vært godt bevoktet? 
Hadde det vært umulig å slippe ut? Her hadde en 
jo syn for sagn! Hvorfor trodde de det vinduet var 
skåret ut? For moro skyld kanskje? Nei, de hadde 
nok sovet på posten sin! 

- Endelig kom de seg av sted! Jeg ventet en god 
stund fØr jeg krØp ned og ut. Resten er fort fortalt. 
Gjennom uvegsomt terreng har jeg funnet tilbake hit. 

- Jeg er glad jeg har deg her i god behold, 
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smilte Yu-ling. - Så til forretningene: Du nevnte at 
japanerne samler tropper til en storoffensiv. Hva går 
planene ut på? 

- Jeg vet ikke, svarte Mei-yuin tvert. 
- Det er det som er vår sak å finne ut. Du for-

talte en ganske spennende historie, men det var en 
ting jeg ikke fikk riktig tak i: Hva skulle japanerne 
med så mange kulier og så mye ammunisjon? Hvilken 
veg tok de? 

- ]i',klrtalte jeg ikke det? Japanerne har innledet 
den vanlige våroffensiven sin, og tropper er på full 
marsj mot Changteh. De troppene trenger ammuni
sjon, og ettersom vegene ikke egner seg for bil
transport, må de altså ta til takke med kuli-rygger. 
Det er det hele! 

- Det er jo ikke så lite. Da vet du jo altså at 
offensiven gjelder Changteh. 

- Jeg er visst en kløne til å ordlegge meg. Hør 
nå her! Et japansk angrep er allerede i full gang. 
Det gjelder Changteh - Yiyang, med andre ord de 
rikeste risdistriktene våre. Jeg kan tenke meg at om
trent en japansk divisjon er med i dette angrepet. 
- Imens samler de tropper i det nordvestre hjørnet 
av Hunan-provinsen, masse tropper, flere divisjoner. 
Og i nærmeste framtid engang bærer det løs for alvor, 
men hvor - det vet jeg ikke. 

Yu-ling ble alvorlig. 
- Jeg kan tenke meg hva det gjelder, mumlet 

han. - Japanerne trenger gummi og mye annet til 
krigsmaskinen sin. De får det fra Burma og Indonesia. 
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Det fraktes på japanske lasteskip. Men i dag er de 
allierte herrer på havet. Så gjelder det altså om å 
skjære gjennom China, fra Tungting her i nord til 
Fransk Indo-China i sør - så råmaterialene fra 
Burma og Indonesia kan fraktes over land like til 
Shanghai. 

- Best vi får i stand en rapport snarest, sa han 
til vennen. Mei-yuin ruslet bort til skapet, fant fram 
papir og pensel og tusj, og satte det alt sammen på 

,,skrivebordet under vinduet. 
- Vær så god, min venn herr skriver, sa han 

muntert. - Skriv i veg! 
Yu-ling grep penselen og tygde litt på spissen. 

Så helte han litt vann i tusj-skålen, rørte kraftig i 
vannet med tusj-stanga til det hele ble en svart 
mØrje og ga seg til å skrive. 

Mei-yuin travet imens rundt i rommet og under
holdt ham med sine lystige, godmodige innfall. 

- Hysj! sa han plutselig. - Er det ikke flydur? 
- For en stund siden så jeg en større japansk 

flystyrke på veg vestover, bombefly og jagere. De 
er vel på veg tilbake nå. 

Yu-ling snudde seg ikke engang. 
Mei-yuin fikk fatt i feltkikkerten og gikk bort til 

vinduet. Jo, ganske riktig. Tunge, buldrende bombe
maskiner eskortert av jagere dro i retning Hwa-yong. 
Han skulle nettopp til å legge kikkerten fra seg da 
han med ett rykket til. 

- Hoho! ropte han. - Der har vi ett av våre fly 
i full kamp med et kobbel japanere. 

50 



Yu-ling spratt opp. 
- Hvor? ropte han. 

- Der! Mei-yuin pekte. - Hurra, der sendte han 
en ja paner i bakken. V ær forsiktig, ser du ikke at 
japanerne er i ryggen på deg? brØlte han. 

- Hysj, ikke så hØyt, sa Yu-ling.- Hva står på? 
-De skyter ham ned. Nei, han kommer seg visst 

unna. Hitover! 
Nå .så· også Yu-ling hele scenen med blotte Øyet. 

Det fbrfulgte kinesiske flyet kom med en hals
brekkende fart mot dem. Nå var det Øyeblikkelig 
rett over dem. Da plutselig svingte flyet langsomt 
rundt - og ett eller annet falt ut av det, foldet seg 
ut - stort og kvitt. 

- Han hopper ut! ropte de to venner i munnen 
på hverandre. 

- Ta deg av denne rapporten, sa Yu-ling. - Jeg 
har skrevet den nesten ferdig. Lag en passende slut
ning. Send den til våre straks. Jeg springer av sted 
for å se om den kinesiske flygeren trenger hjelp. 

- Ja, du vet å fordele jobbene, sa Mei-yuin surt. 
Han tok rapporten med seg hort i det mØrkeste 
hjØrnet, fant fram en gammel kjempeurne som viste 
seg å inneholde en komplett mottaker- og sender
stasjon. 

• • * 

Chen Ioh-ngan, kaptein i det kinesiske flyvåpen, 
satt på gårdsplassen der han var dalt ned, omgitt 
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av nysgjerrige kinesere. Han var fullstendig i vill
rede om hva han burde gjøre. Av bøndene hadde han 
fått vite at japanerne hadde folk ute overalt. Ville 
han tilbake til fritt kinesisk territorium, og det ville 
han, så måtte han enten ove1· Tungting-innsjØen, 
eller omkring den. Og ingen av delene lot til å være 
så lett. Hurtiggående japanske motorskip krysset 
rundt i sjØen, og japanske soldater holdt vakt på 
alle veger. Hva skulle han vel ta seg til? 

" Plutselig fikk han se et nytt ansikt i flokken om
kring seg. Han måtte blunke et par ganger og se om 
igjen. Var det ikke - jo visst var det hans gamle, 
gode venn Yu-ling i egen person, kledd i en lang, 
svart kjole som en annen forretningsmann. 

Ioh-ngan spratt rett opp og var med et byks borte 
hos vennen. 

- Hallo, gamle venn, er du her? ropte han 
begeistret. 

- De tar nok feil, unge mann! Jeg er kanskje 
ikke den De tar meg for, svarte Yu-ling vennlig. 
- Men vil De fØlge med meg bort til mitt ringe losji, 
så er De velkommen. 

Yu-ling tok den 'overraskede flykaptein i armen 
og trakk ham med seg. Han snudde seg enda en gang 
mot tilskuerne: 

- Husk at dere ikke har sett noen flyger dale 
ned her. Når de små dvergene kommer for å under
søke saken, så vet dere ingen ting. Forstått? Husk at 
China har lange og sterke armer - og kan nå dere 
når som helst. 
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- Egentlig burde vi ikke ha kjent hverandre, 
hvis du forstår hva jeg mener, sa han til Ioh-ngan 
da de var utafor hørevidde. - Det er hØyst uheldig 
for arbeidet mitt på disse kantene at jeg er beste
venner med kinesiske flykapteiner. 
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Yu-ling og Co. forfølger seg sjøl. 

Mei-yuin pustet lettet. Rapporten var sendt, og 
alt i orden. Han satte urnen med avsenderen tilbake 

.;!>å plass, og ruslet plystrende ut av rommet. I hallen 
møtte han Yu-ling i fØlge med en kinesisk flyger. 

- Velkommen til disse breddegrader! ropte han 
muntert til flygeren. - Vi hadde den fornøyelse 
å se---

Lenger kom han ikke fØr han satte i et brøl: 
- Ioh-ngan, du sjØl, gamle venn! La meg få trykke 
deg til mitt bryst! 

- Den samme framleis, hØrer jeg, smilte Ioh-ngan. 

- Ikke for mye gjenkjennelsesglede akkurat nå, 
formante Yu-ling. - Vi befinner oss i en kinkig 
situasjon. Japanerne vet at en kinesisk flyger er dalt 
ned her i egnen. Snart er de på full jakt alle mann, 
og vi er alt annet enn trygge. 

- Hva vil du vi skal gjØre? spurte Mei-yuin. 

- Du trekker fram avsenderen din, og sender en 
beskjed til rette vedkommende om at en viss fly
kaptein ved navn Chen Ioh-ngan er havnet velberget 
her hos oss. Vi andre blir nødt til å skifte klær. 
Ioh-ngan kan jo minst av alt vise seg i sin habitt, og 
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jeg trenger også et annet kostyme til den jobben som 
ligger foran oss nå. 

* l): * 
Snaue tjue minutter senere var tre •kulier> på 

veg oppover haugene. De var tydeligvis i godt humør, 
for praten gikk lystig. Inne i en liten bambuslund 
stanste de. Yu-ling undersøkte omhyggelig om det 
fantes folk i nærheten. Da de fØlte seg trygge for at 
ingen så dem, grov de urnen med avsenderen godt 
ned' i jPrda. 

- Dette minner meg sannelig om den dagen for 
6 år siden da vi flyktet fra skolen, lo Ioh-ngan. 
- Den gangen ble vi . forfulgt, det blir vi sikkert 
i dag også. 

- Og vi skal nok greie oss like fint i dag som 
den gangen, mente Mei-yuin optimistisk. - Du ver
den så fint du lurte japanerne, Ioh-ngan. 

- Ja, det er somme tider inspirasjonen faller på 
meg også, smilte Ioh-ngan. - Som regel detter den 
nå på vår venn der. Han pekte med munnen mot 
Y u-ling. 

- Nå må vi ikke prate bort tida, sa Yu-ling. 
- Vi må fØrst bli enige om hva vi skal gjøre. Hvor-
dan er det med deg, Ioh-ngan? Skal du tilbake til 
flyplassen? 

- SjØlsagt! 
- Jeg mener om du har hastverk? 
- Jeg forstår ikke riktig! 
- Kan du tenke deg å bli med oss. på et lite tokt, 

eller føler du det slik at du må tilbake med en gang? 
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- Er jeg fØrst dumpet ned i nærheten av dere, 
og er det så at dere skal ut på spennende eventyr, 
så kan jeg ikke tenke meg annet enn at det er 
meningen jeg skal dele fornøyelsen med dere! 

- Vel, så drar vi alle i retning Changteh, og ser 
hva vi kan gjøre. Troppene våre trenger opplysninger 
om fiendens styrke og om bevegelsene hans. Det er 
vår sak å skaffe dem disse opplysningene. Så går 
vi da, denne vegen. 

Det var lenge siden vennene hadde sett hveranåre, 
"og de hadde litt av hvert å fortelle. MunntØyet gikk 
på dem alle tre, der de travet bortover den smale 
stien, nedover en bratt skrent og ut på slettelandet. 
Foran seg, ved foten av en ny haug, tett bevokst 
med krattskog, lå en enslig liten bondegård. Idet de 
skulle passere den, sto de plutselig ansikt til ansikt 
med 4' japanske soldater. Den ene av dem sto alt 
klar med geværet. 

- Ikke farlig, dere bare si sannhet, skrek han. 
- Omtrent her flyger falt ned. Dere sett ham? 
Hvor? 

- Har en flyger falt ned, brummet Ioh-ngan, 
- så må han jo være dØd! 

- Flyger ha paraply, stor paraply, komme lang-
somt ned, gneldret japaneren. 

- Paraply? spurte Mei-yuin med store Øyne. 
- Stor, kvit paraply! supplerte japaneren. 
- Nei, vi har ikke sett noen paraply, sa Mei-yuin 

og så på kameratene sine. De ristet på hodet. 
- Dere ha legitimasjonspapirer, vi se dem! kont-
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manderte japaneren som syntes det kom vel lite ut 
av samtalen. 

Yu-ling og Mei-yuin trakk øyeblikkelig opp de 
falske identifikasjonspapirene sine, mens Ioh-ngan 
ble stående rådvill. 

- Jeg har glemt papirene hjemmel sa han idiotisk. 
- Hendene i været! brØlte soldaten med geværet. 
Nå skjedde en hel del ting omtrent samtidig. 

Snar som et lyn, dukket Ioh-ngan under geværpipa 
og srr)ialt en uppercut like i kjaken på soldaten. Han 
gikk i bakken uten en lyd. Innen et sekund var gått, 
gikk nummer to ned for full telling. Yu-ling, som 
samtidig med Ioh-ngan hadde forstått at dette bar 
galt i veg, hadde fått inn en velrettet høyre sving 
på ham. 

De to andre j ap an erne, som i fØrste omgang var 
lamslått over slik uant frekkhet, våknet nå til hand
ling. Den ene av dem for lØs på Ioh-ngan, mens den 
andre satte i et rop og forsøkte å vri geværet sitt ned 
av skulderen. Før han kom så langt, var tjukke Mei
yuin over ham som et uvær. Yu-ling, som nettopp 
nå var eneste tilskuer, fikk ikke fattet seg, fØr de 
to motstanderne lå og veltet om hverandre på jorda. 
Kjempesterke Ioh-ngan hadde allerede ekspedert sin 
fiende nummer to. 

Yu-ling grep inn under trøya si etter den ene av 
maskinpistolene sine og sprang bort til de kjempende. 
Han stakk pistolen like i ryggen på japaneren. 

- Stille nå, hvis du har livet ditt kjært, sa han 
på japansk. Soldaten slapp taket og lå musestille. 
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I det samme hørte de stØy bak seg. Seks-sju nye 
japanske soldater kom stormende ut fra den vesle 
bondegården. 

- Av sted! brølte Yu-ling. I et tigersprang var 
han sjØl på veg mot krattskogen bak gården. Ioh-ngan 
lå hakk i hæl på ham. Mei-yuin peste etter kame
ratene det forteste han hadde lært. Før han nådde 
skogen, suste de første projektilene om ørene på ham. 
Heldigvis for ham, hadde ikke japanerne hatt god nok 
tid til å sikte inn skikkelig. Ikke et minutt var gått 
fra Ioh-ngan slo ned sin fØrste japaner til de alle var 
forsvunnet i krattskogen. 

På den smale stien oppover haugen bar det for 
full fart. De hørte tunge japanske militærstøvler 
trampe i veg et stykke bak seg. 

- Ta med deg Mei-yuin inn i krattskogen til 
hØyre, og gjem dere godt. Overlat japanerne til meg, 
ropte Yu-ling til kameraten som fulgte ham som 
en skygge. 

- Aldri i verden! pustet Ioh-ngan. 
- Det er vår eneste sjanse. Jeg kjenner omegnen 

her godt og skal klare meg! ropte Yu-ling igjen. 
-Fort nå! 

- All right, svarte flygeren, stanste opp et Øye-
blikk til tjukken var på hØyde med ham. På mindre 
tid enn det lar seg gjØre å fortelle om det, trakk han 
den hØyst uvillige Mei-yuin med seg inn i krattet. 

I samme Øyeblikk hørte han de første japanerne 
pese i veg på stien snaue ti meter unna. Flere 
fulgte etter. 
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- Hva betyr dette? hvisket den overrumplede 
Mei-yuin. - Skal vi angripe dem i ryggen? 

- Nei, vi skal overlate hele jobben til Yu-ling! 
- Alene? Den går ikke. Han blir skutt. Kom, la 

oss lØpe etter og hjelpe ham. 
- Kjenner du ikke «Den Unge Leopard» bedre? 

lo Ioh-ngan. - Han greier seg nok. 
- Jeg kan ikke telle alle de gangene han har 

reddet meg fra den visse dØd, og så skal jeg la .ham 
i stik~n når han trenger meg, protesterte Mei-yuin. 
Han reiste seg opp og ville Ja gjerning fØlge på ord. 
~ Husk nå at det var Yu-ling sjØl som ba oss 

stikke av på denne måten. Hva tror du han vil si 
når han har gjort opp med de der karene, kommer 
hit tilbake og ikke finner oss på plass? 

Nå hørte de heftig skyting. Det varte ved en stund. 
Så ble det dØdsstille. 

- Der fikk de has på ham! sa Mei-yuin. Han var 
krittkvit i fjeset. 

- Tøv! svarte Ioh-ngan. - La oss vente og se! 

• * • 

Yu-ling lØp alt det remmer og tøy kunne holde. 
Han visste at han i halmsandalene sine med letthet 
kunne holde avstanden mellom seg og forfølgerne 
sine, som jo hadde store slagstøvler å dras med. Når 
hans tid kom, så skulle de få se ham, ikke før. 

Foran ham lå en bakkekneik. Han tok den i fir
sprang og kastet seg ned bak en stein oppe på 
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toppen. Her hadde han en ypperlig utsikt over hele 
terrenget. 

Der nede i svingen, 100 meter fra ham, dukket 
den første japaner fram. Etter ham fulgte flere. 
Yu-ling lå klar med begge maskinpistolene sine. 
Han siktet omhyggelig inn med den ene og trakk av. 
Den første japaneren stupte over ende. Som på et 
blunk var ingen japaner å se. De hadde søkt dekning 
bak stein og busker. Nå hvinte de fØrste kulene over 
]>ladet hans. Han siktet inn i krattet på hØyre side 
av stien, og lot hele magasinet gå. Så tok han den 
andre pistolen sin og feide henover busker og kratt 
der nede. 

Nå var Øyeblikket hans kommet. I et veldig sprang 
var han på beina og for så nedover bakkeskrenten 
på den motsatte siden av haugen. Bare en brøkdel 
av et sekund fikk japanerne se ham. De satte i et 
brØl, reiste seg og f6r etter. 

Yu-ling lØp ikke lenger enn 10-20 meter. Så kastet 
han seg ned av stien, falt 4 meter nedover en skrent 
og lå godt skjult for alle som måtte befinne seg på 
stien. Han holdt framleis den siste maskinpistolen i 
hånden. Det var flere skudd igjen i den. Da han 
hØrte de trampende skrittene på vegen over seg, 
hevet han den og siktet på stikanten der oppe. 

Han hadde ikke behøvd å engste seg. Ingen 
japaner fattet mistanke.· Heldigvis var stien sving i 
sving et bra stykke framover, så de ville neppe fatte 
noen mistanke fØr de var kommet langt av sted. 

Yu-ling krØp fort opp på stien, tok så en liten 
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omveg for å unngå <slagmarka» fra i sta. Det kunne 
jo være at det lå noen sårede der neqe som ville være 
glad ved å få en sjanse til å plukke ham ned. Noen 
minutter senere var han hos den urolige Mei-yuin 
og den rolige Ioh-ngan. 

- Følg etter meg, sa han, fØr de hadde fått tid 
til å stille noen spørsmål, og så la han på sprang 
nedover stien. 

- Tilbake til bondegården? ropte den forbausede 
Ioh-n!1an som fulgte etter. 

- Akkurat! svarte Yu-ling bare. 
Da de nærmet seg gården, saknet de farten og 

listet seg bort til hushjørnet. Der på bakken satt et 
par soldater. Det var for det fØrste han som hadde 
vært i basketak med Mei-yuin, og så en av dem 
Ioh-ngan hadde slått ned. Han var allerede våknet 
til nytt liv. De to andre lå ennå bevisstløse på bakken. 

Yu-ling satte i en fart kameratene inn i planen 
sin. I lØpet av et par minutter visste de at ingen 
andre japanske soldater befant seg i huset. Vinduene 
var store og rommene der inne lett oversiktlige. 

De to japanerne som befant seg i våken tilstand, 
satt heldigvis med ryggen til dem. De holdt utkikk 
med vegen nedenfor. 

- Hendene i været! Stille nå! brølte Yu-ling på 
japansk. De kvakk til og snudde seg. Langsomt og 
motvillig adlØd de ordre. 

- Av med bukser og trøyer! brølte Yu-ling 
på nytt. 

De mukket. 
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- Fort nå! skrek Ioh-ngan med stentorrøst. Sol
datene så inn i de morske Øynene hans og skjØnte 
at her kunne det smelle når som helst. 

De adlød. 
- Kle av ham som ligger der, den lengste! fort

satte Yu-ling. 
De gjorde som han sa. 
- Bind dem alle fire på hender og fØtter, sa han 

så til kameratene sine. - Tau finner dere på bak
-~ida av huset. 

* * * 
Fem minutter etter trasket tre soldater i japansk 

mundur nokså fornøyd innover stien. Geværene 
hadde de kastet over skulderen. To par gnistrende 
Øyne så etter dem da de forsvant i krattskogen. 

Også denne gangen tok de en omveg for å unngå 
«slagmarka». En halv times tid senere traff de på 
en oppskjØrtet japansk soldat. Han fortalte dem om 
de tre kulier som frekt hadde overfalt japanske sol
dater, som hadde flyktet over hals og hode, som 
hadde skutt på dem med maskinpistol, og som så 
plutselig var forsvunnet. 

- Vi skal se etter dem på vegen! svarte Yu-ling 
på feilfritt japansk. - Best å ha våpnene klare i 
tilfelle vi treffer på slike banditter, sa han til 
kameratene. 

Så smilte de alle tre blidt til japaneren, og la i 
veg for å forfølge seg sjØl. 
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I det krigsherjede Changteh. 

Changteh var i sannhet et sørgelig syn. Mang
foldige hus lå i ruiner etter de mange luftangrep. 
Gatege var så å si folketomme. Folk flest hadde 
sørget for å evakuere byen fØr fienden kom. V ed alle 
gatekryss sto det japanske vaktposter. Der hvor liv 
og travelhet hadde hersket for bare få dager siden, 
var det nå dødsens stille. En stillhet som bare nå 
og da ble avbrutt av kanontorden fra det japanske 
batteri på hØyden like utafor byen, eller fra det 
kinesiske artilleri på den andre sida av elva. 

En ensom kineser ruslet nedover hovedgata. Han 
så godt ut. De blå bomullsbuksene sine hadde han 
brettet opp til knærne, og den en gang kvite trøya 
var full av ustoppede huller. Nysgjerrig tittet den 
unge kineseren inn i de tomme vertshus og butikker. 
Ved hvert gatekryss ble han stanst av japanske vakt-

• poster for å vise fram legitimasjonspapirene sine. 
Tålmodig fant han seg i soldatenes krysseksaminasjon. 

En gang stilte han seg opp ved sida av noen 
· japanske offiserer og forsøkte å avlytte samtalen. 
Straks ble han drevet bort av en hissig vaktpost. 

Han skulle akkurat svinge om et hjØrne inn i en 
sidegate, da han oppdaget et vertshus der eieren ikke 
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var rømt sin veg. Han stakk straks innom og for
langte en kopp te, tørst som han var. 

Ved et ledig bord slo han seg ned, og begynte å 
slurpe teen i seg. Det så ut som han tenkte hardt, 
der han satt. 

- Jeg skulle ha vært Yu-ling, eller rettere sagt 
Yu-ling skulle ha vært meg, mumlet han mellom 
tennene. - Ja, da kunne vi kanskje fått noe ut 
av dette. 
1 Mei-yuin, for han var det, var aldeles i villrede 
hva han skulle og burde gjøre. Nettopp der han 
hadde mest lyst til å gå, stengte japanske vaktposter 
vegen for alle nysgjerrige. Tomme og bombeherjede 
gater var et trist syn, men sikkert ingen nyttig opp
lysning for det kinesiske hovedkvarter på andre 
sida av elva. 

Plutselig hevet han hodet. Et voldsomt spetakkel 
hørtes ute i den for et Øyeblild< siden så fredelige 
gata. Hva kunne det være? Mei-yuin reiste seg og 
for bort til døra. Der kom sannelig flere hundre 
kulier med skrik og skrål oppover mot ham. De var 
selvsagt sterkt bevoktet av japanske soldater. 

- Best å trekke seg tilbake i god orden, mumlet 
Mei-yuin. Men fØr han nådd~ å stikke inn i verts
huset igjen, hørte han en kraftig konimandorøst 
like bak seg: 

- Du sterk, du ung, du kuli, hjelpe oss bære! 
Han snudde seg rundt og så inn i et brutalt ansikt, 

og det ansiktet tilhørte en japansk offiser. Her hjalp 
tydeligvis ikke noe •kjære mamma'. 
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Et Øyeblikk etter befant han seg i raden av 
hylende kulier. Innover til sentrum av byen bar det. 
Utafor en kristen kirke stanste toget. Der inne hadde 
japanerne lagret ammunisjon, og nå ble den båret ut. 
Kanonprojektiler. To og to om byrden. På ny måtte 
de stille opp i lange rader, og så bar det samme 
vegen tilbake. 

Det var en tung bØr, og Mei-yuin lØp med tunga 
ut av munnen. For å kunne holde takten brølte 
kuliene;på en gammel melodi: - Heiho, heiho, heiho. 

Ut ·av byen gikk toget, og oppover en bakke
skråning. Vaktposter ved foten av bakken hindret 
folk i å komme opp. Mei-yuin hadde selv tidligere 
på dagen forsøkt seg, men var blitt drevet vekk med 
slag og spenn. Nå slapp han uten videre igjennom 
sperringen sammen med alle de andre. 

- Aldri så galt at det ikke er godt for noe, tenkte 
han, mens han slet oppover den tunge bakken. 
Heiho, heiho! Her gjaldt det om å bruke krefter. 
Endelig rundet de bakkekammen, og kom opp på en 
liten slette. Et lite buddhist-tempel lå vakkert til 
ytterst på pynten mot elva. Der, mellom busker og 
trær bak en liten mur, så han de japanske kanonene. 

Mei-yuin var ingen feltherre med strategisk blikk, 
men litt av hvert hadde han nå vært med på i disse 
årene. Og så meget mente han å forstå da han igjen 
trasket nedover bakken på veg etter ny ladning, at 
den japanske kanonstillingen var svak. Få og små 
kanoner, lite mannskap. På ene sida tett skog like 
opp til tempelet. 
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En times tid senere peste han på ny oppover 
bakken med en tung bør. Heiho, heiho, heiho! Det 
sved i skuldrene der bærestanga gnog. Heiho! Endelig 
var han oppe. Også denne gangen brukte Mei-yuin 
tida godt. Øynene hans f6r overalt og festet seg ved 
alle detaljer. 

Tredje gangen gikk turen i motsatt retning. Store 
kurver med ammunisjon til maskingevær måtte de 
slite av sted. Kilometer etter kilometer. Det var ned

" over langs elva. Hele vegen var forbudt område for 
· menigmann. Og det forsto Mei-yuin snart grunnen til. 

Maskingeværreir overalt. Et smart forsvarssystem, 
så vidt han kunne se. 

Endelig ble kuliene sloppet fri. Det var sen etter
middag, og Mei-yuin trasket på ny gjennom byens 
hovedgate. Noe hadde han da fått ut av denne dagen. 
Nå gjaldt det bare å få tak i Yu-ling og Ioh-ngan. 
Men hvor holdt så de til? Det var spørsmålet. 

Best som det var, kjente han et kraftig tak i 
jakken. Han bråsnudde og sto rett overfor to 
japanske soldater. 

- Kom, sa den ene. 
- Hvor skal jeg hen? spurte Mei-yuin forvirret. 

-Jeg er bare en fattig kuli som har slitt på ammuni-
sjon i hele dag. Nå er jeg fri! 

- Ti stille og fØlg med! sa japaneren hardt. 
- Vår offiser tale med deg! 

- Takk skjebne, tenkte Mei-yuin. - Er det noen 
av de japanske Shanghai-vennene våre som har kjent 
meg igjen? 
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Han reflekterte et Øyeblikk på å rømme, men det 
faste tak den ene av vokterne hans hadde i trØye
kragen, og de blanke, skinnende revolverne i beltene, 
fikk ham til å betenke seg. 

Inn i et av byens beste vertshus førte de ham, 
og videre inn i et stort, pent rom. Borte ved vinduet 
sto en japansk offiser med ryggen mot de inntredende. 

- Her har vi ham! sa den ene av soldatene. 
- Takk, la ham stå der! Dere kan gå! sa offiseren. 
Soldatene hilste og gikk. lVIei-yuin var altså alene 

med den offiseren som Ønsket å se ham. Nå hadde 
han sjansen! Skulle han gå til angrep på denne 
mannen? Ennå sto han der nonchalant lent mot 
vinduskarmen med ryggen mot Mei-yuin. Kanskje 
det var hans siste og eneste sjanse? Nei, ute i hallen 
og utafor vinduene myldret det jo rent av fiender. 
Best kanskje å se tida an. 

Endelig snudde offiseren seg langsomt mot Mei
yuin. 
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Yu-ling 1 form. 

Da Ioh-ngan og Yu-ling skilte lag med Mei-yuin, 
. tjukken, befant de seg omtrent 20 kilometer utafor 

. j den hærtatte Changteh by. Allerede dagen i forvegen 
hadde de tre kameratene kastet av seg de japanske 
uniformene. Disse bar nemlig 47. infanteridivisjons 
merker, og 47. infanteridivisjon var i Changteh by. 
Derfor ville det være altfor frekt og risikabelt å 
opptre i dem. 

Yu-ling mente de ville vinne tid på å skille lag. 
De kunne da arbeide hver på sin kant, samle opp
lysninger hver for seg. Ioh-ngan, som hadde minst 
erfaringer i denne slags arbeid, kunne slå følge med 
ham selv, sa han. 

Mens Mei-yuin tok en liten sidesti innover heiene, 
slo de to kameratene hans inn på hovedvegen. De 
hadde ikke gått mange skrittene, fØr de fikk Øye på 
en tarvelig bondegård som lå like ved vegen. Fra 
sjØlve huset var det ut over vegen laget et slags 
utbygg, for at trette vandrere kunne få sette seg 
ned i skyggen. 

Ettersom de to vennene var tØrste, bestemte de 
seg til å stanse og drikke litt te. Det viste seg at 
huset dessverre var tomt. Beboerne hadde rømt sin 
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veg som så mange andre. Inne i hallen fant de 
heldigvis litt kald te i en stor krukke. Øsa lå ved 
sida, så her var det bare å forsyne seg. 

Mens de sto inne i den forlatte hallen og pratet 
sammen, hørte de lyden av skarpt trav, og et Øye
blikk etter stanste rytter og hest like utafor. En 
japansk offiser i gulgrønn uniform hoppet av. 

- Jeg svært sulten, jeg Ønske mat! ropte han da 
han kom over dØrterskelen. 

- Vi er fremmede her, svarte Yu-ling hØflig. 
- Alle i huset er dessverre rømt sin veg. 

- Dere uvillige, alle kinesere uvillige! skrek 
japaneren og f6r lØs på Yu-ling. - Forte deg, lage 
mat! Jeg meget travel! 

Han trakk revolveren og så meget brysk ut. 
I samme Øyeblikk ble han grepet bakfra av to sterke 
armer. Han spente imot, men ble holdt som i en 
skrustikke. Ioh-ngan var gått til aksjon. Med et vel
rettet spark sendte han revolveren langt bortover. 
Så svingte han japaneren rundt med et rykk, og 
sendte ham i golvet med et høyre hoock. 

- Det får være måte på slett oppfØrsel, pustet 
Ioh-ngan.- Hva skal vi så gjøre med ham? 

- La oss fØrst finne ut hva slags kar han egentlig 
er, mente Y u-ling. Hurtig gikk han gjennom japaner
ens lommer. Først fant han mannens papirer med 
navn og stilling. Det var av mindre interesse. Han 
knappet opp trøya og kjente etter i indrelommene. 
Jo, der fØlte han noe. 
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- Et brev, ropte han. - Det er adressert til den 
japanske generalen i Changteh. La oss se hva det 
inneholder. 

- Somme tider er det som om lykken for
fØlger en, ropte han plutselig begeistret. HØr nå her, 
Ioh-ngan: 

Til lykke med erobringen av Changteh. Hold stil
lingen inntil videre. Det er av stor strategisk betyd
ning at du makter å samle så mange kinesiske tropper 

;som mulig i Changteh-området. Om 14 dagers tid 
· kommer vi til å begynne hovedoffensiven. Da skal 

det bli vanskelig for fienden i en fart å stille en hær 
på Changsha-fronten. ForsØk gjerne et mindre utfall 
nedover mot Yiyang. La kineserne ha hendene fulle 
på dine kanter, så de ikke får tid til å tenke på oss. 

Undertegnet Iijima, feltmarskalk. 

- Det er sannelig ikke dårlig, brast det ut av 
Ioh-ngan. 

- Visst er det fint! nikket Y u-ling. -Nå skal vi 
spille litt teater. Jeg bytter klær med japaneren der, 
og så rusler vi rett til hovedkvarteret i Changteh. 

- Skal vi ekspedere japaneren med en gang? 
- Skyte ham, mener du? Nei, det er slett ikke 

nødvendig. Vi knebler og binder ham så godt det lar 
seg gjøre, og så slenger vi ham under en av sengene 
der inne. Da ligger han vel forvart der til vi er langt 
borte fra Changteh igjen. 

- Du er altfor blØthjertet, brummet Ioh-ngan mis
fornØyd. - Vi kan jo risikere at mannen dukker 
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opp akkurat når vi minst ønsker det. En dØd mann 
sladrer ikke! 

- Krig er krig, svarte Yu-ling alvorlig. - Derfor 
hender det at vi ikke kan unngå å skyte ned folk. 
Men når det ikke er nØdvendig, lar vi det simpelthen 
være. Krigen er sannelig blodig nok likevel! Og så 
blir det jo dobbelt så spennende for oss å vite at 
mannen faktisk er i live, tilfØyde han muntert. 
- Har du humoristisk sans, så tenk for en opplevelse 
det mi); bli for denne offiser i den keiserlige japanske 
armeen å våkne opp under en seng på et støvet golv, 
kneblet og bundet - og i bare underbuksa. 

Ioh-ngan måtte trekke på smilebåndet. 
- Jeg liker det ikke, sa han, -men la gå! 

* * * 
General Kanari satt henslengt i en bambuslenestol 

og rØykte en sigarett, da Yu-ling ble meldt. Han 
hadde nettopp holdt krigsråd med sine offiserer, 
slagplanen var lagt - inntil minste detalj. Han var 
derfor fornØyd med sitt dagsverk - og syntes han 
kunne unne seg litt kvile. 

- Jaså, beskjed fra feltmarskalken, mumlet han 
overrasket. - La ham komme inn! 

- De er kaptein Shiraihai? spurte han da Y u-ling 
trådte inn. 

- Kaptein Shiraihai, til tjeneste! svarte Yu-ling 
og hilste. 

- De har beskjed til meg fra feltmarskalk Iijima? 
- Her! sa Yu-ling rolig og trakk skrivet opp av 
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lomma. General Kanari så overrasket på konvolutten. 
Yu-ling fortrakk ikke en mine. 

- Seglet er brutt, sa generalen, han rynket 
brynene og så forskende på Yu-ling. 

- Etter ordre, svarte kineseren frekt. -Kinesiske 
geriljasoldater huserer langs vegen. Var dette skriv 
falt i deres hender, ville det kanskje ha vært mindre 
heldig. 

- Enig! sa generalen. Han tok ikke Øynene fra 
.A:len unge offiseren. 

- Vel, jeg brøt det og leste det igjennom. Jeg 
lærte innholdet utenat. Dersom jeg var blitt angrepet, 
ville jeg Øyeblikkelig ha tilintetgjort brevet. Beskjed 
fra feltmarskalken skulle De likevel ha fått. 

- De har sikkert handlet klokt, sa Kanari. Han 
tok skrivet ut av konvolutten og ga seg til å lese. 
Så så han opp. 

- Jo, vi skal nok gi dem det glatte lag, smilte 
han. - Kineserne har samlet atskillige tropper på 
den andre sida av elva. I morgen tidlig går de til 
angrep, og de skal finne oss beredt. 

- I morgen tidlig? sa Yu-ling overrasket. - Gir 
kineserne i all hØflighet et lite vink om det, fØr de 
slår til? 

- A nei, det gjør de nok ikke, lo generalen for
nØyd. - Men vi har jo en effektiv spiontjeneste. Vi 
vet ikke bare at 'de går til angrep og når de gjØr det, 
vi vet også nøyaktig hvor de akter å slå til. Vi har 
innrettet oss etter det. 
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- Dette var interessant, sa Yu-ling. - La meg 
få høre litt mer om det! 

- De skal selv få se- i morgen, svarte generalen 
kort. - Men De må være trett etter reisen, kaptein. 
Jeg skal sørge for at De får så god forpleining 
som forholdene tillater. Han ringte med en klokke 
som sto på bordet, og en underoffiser kom Øye
blikkelig inn. 

- Vis kaptein Shiraihai bort til Lihsinshe's hotell, 
sa gegeralen. 

- Javel, herr general, svarte underoffiseren og 
bukket. 

* * * 
Ioh-ngan, som sto utafor og ventet, slo fØlge med 

Yu-ling og underoffiseren da de tok vegen oppover 
gata. Japaneren så overrasket på ham. 

- Min kinesiske kokk, forklarte Yu-ling flott. 
- De kan riktignok ikke slåss, disse kineserne, men 
koke mat kan de. 

Japaneren smilte. 
På hotellet ble Yu-ling presentert for noen av de 

japanske offiserene som bodde der. Så snart det lot 
seg gjøre, trakk han seg tilbake til rommet sitt. 
Ioh-ngan ble vist vegen til kjØkkenet der han skulle 
bestille mat til sin «herre». 

* * * 
Y u-ling sto ved vinduet og så ut i den folketomme 

gata, da han fikk Øye på Mei-yuin. Han trasket ensom 
nedover, ble stanst av vaktpostene utafor hotellet 
og måtte vise sine papirer. Så ruslet han rolig videre. 
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Yu-ling skyndte seg til døra, åpnet den og vinket 
på et par soldater i den store hallen. Han trakk dem 
bort til vinduet. 

- Ser dere den ensomme kinesiske kulien der 
oppe i gata, spurte han og pekte med munnen. 
- Ta ham hit til meg! 

Soldatene hilste og gikk. 
Yu-ling sto med ryggen mot værelset da de kom 

tilbake med byttet sitt. Han kjente Mei-yuin, og 
yisste at han lett kunne røpe dem begge to - så 
impulsiv han var. Da soldatene var gått ut igjen, ble 
han framleis stående en stund med ryggen til Mei
yuin for å gi japanerne tid til å fjerne seg fra dØra. 
Så snudde han seg smilende mot vennen med fingeren 
på leppene. 

Mei-yuin trodde ikke sine egne øyne. Han måpte. 
Så trakk det opp til et stort smil. 

- Du her? sa han. - Jeg burde jo ha tenkt meg 
det! Vi har sikkert litt av hvert å fortelle hver
andre nå. 

Det hadde de. Ioh-ngan kom opp med kveldsmat, 
og mens de spiste på det keiserlige Japans bekostning, 
pratet de hviskende sammen om dagens opplevelser. 

- Best å komme av sted så snart som råd er, 
sa Yu-ling til slutt. I god tid før troppene våre går 
til angrep i morgen tidlig må vi være framme. Vi 
får gå ut av hotellet en for en. Det må helst se ut 
som om dere rusler av sted for å utrette små ærend 
for meg. Jeg går sist! Utafor den store skolen i ut
kanten av byen møtes vi! 
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I det kinesiske hovedkvarter. 

Det var mørk natt, uten antydning til måne. 
Klokka var nok ikke så mange, bare vel åtte. Men 
det l;llir fort mørkt i det fjerne Østen, selv en 
vårkveld. 

Yu-ling og kameratene hans arbeidet seg fram
over skritt for skritt. Ut fra Mei-yuins opplysninger 
gikk Yu-ling ut fra at vestover langs elva, bortenfor 
tempelhØyden, hadde japanerne ingen eller få trop
per. De hadde tydeligvis konsentrert styrken sin på 
østsida av byen. Altså tok de vegen vestover, et lite 
stykke fra elva - for det kunne jo hende at fienden 
hadde en og annen vaktpost oppover langs floden -
ja, det ville helst være litt underlig om de ikke hadde 
det. Bare sjelden tillot Y u-ling seg den luksus å bruke 
lommelykta. Skulle de bli antastet av japanske sol
dater, så bar han jo ennå kaptein Shiraihais uniform. 

Bare en eneste gang ble de stanst av en japansk 
patrulje. 

-Hvem der? 
- Kaptein Shiraihai! 
- Hva gjør De her? 
- Generalen har bedt meg fØlge disse to karene 

av sted gjennom våre linjer. De skal over elva for å 
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skaffe oss viktige opplysninger om fiendens stilling 
fØr slaget i morgen tidlig. 

- Er da ikke major Mo Teh-kweis opplysninger 
tilstrekkelige? 

- Vet ikke, jeg bare fØlger ordre fra generalen. 
- Vel, passer! 
Først en halv mils veg fra byen vågde de seg ned 

til elvebredden for å se seg om etter en båt. De var 
heldige, bare ti minutter etterat de begynte leitinga, 
l;JØrte de dempet samtale i nærheten - og i lyset fra 
lommelykta oppdaget de en liten ferjebåt fortØyd 
ti-femten meter fra land. Elvevannet var grunt her 
- og det var ingen sak å vasse ut. Stille jumpet de 
ombord, men ikke stillere enn at mannskapet nok 
hadde oppdaget at det var ugler i mosen. Samtalen 
der inne under mattetaket hørte med ett opp. 

Yu-ling listet seg bort til «kahytta•, hoppet ned 
og skrudde lommelykta på. I den andre hånden hans 
glimtet revolveren. Inne under mattetaket lå to båt
menn under noen skitne dyner og stirret forskrekket 
på Yu-ling. 

-Hva vil du? stammet den ene av dem. 
- Vær stille, ikke snakk! Vi låner bare båten 

deres et Øyeblikk, svarte Yu-ling. 
I det samme kjente de at båten gled ut på elva. 

Den vagget i takt med Ioh-ngans kraftige åretak. 
Tjukke Mei-yuin jumpet også ned i rommet. 

- Undres på om du ikke burde kaste det kostymet 
ditt nå, sa han leende og pekte på den japanske uni
formen. - Får soldatene våre på andre sida se deg i 
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det utstyret, er det ikke visst du slipper levende 
fram! 

- Du har rett, gamle venn, svarte Yu-ling. Han 
vrengte trøya av seg - og slapp den med et plask 
ned i elvevannet. 

De to båtfolka smilte opp. 
- De er ikke japanske dverger, sa den ene aner

kjennende. - De er våre egne! Den andre nikket. 
Yu-ling hadde regnet med bråk og spetakkel, 

kanskije skyting, når japanske vaktposter i nærheten 
hørte plask av årer. Men ingen ting skjedde. Alt var 
dØdsstille. 

Da de la til ved elvebredden på den andre sida, 
ga Yu-ling båtfolka god betaling for lånet av båten 
deres. De lo fornØyd, sa at egentlig ville de nå slett 
ikke ta imot betaling for en liten tjeneste - når det 
gjaldt kinesiske soldater ...... - og stakk så pengene 
godt inn under beltet. 

Så var det å ta seg fram nedover langs elva igjen. 
De kunne vel ha gått en kilometer eller så, da sterke 
kommandorop bØd dem å stå stille. De stanste 
Øyeblikkelig. 

- Hvem er dere? spurte stemmen ute i mørket. 
- Kinesiske offiserer på veg til hovedkvarteret! 

svarte Yu-ling. 
Et skarpt lys fra en lommelykt blendet dem et 

øyeblikk. Så ble det slokket like plutselig som det 
var blitt tent. 

- Dere ser ikke nettopp ut som offiserer! sa 
stemmen. 
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- Kinesiske uniformer gjør seg ikke riktig på 
japansk side av elva. Vi er i spionvesenets tjeneste. 

- Har dere papirer på det? 
- Papirer? Det er det siste en spionagent bør ta 

med seg inn på fiendtlig besatt område. 
- Vel, hendene i været! Dere vil bli avvæpnet 

og ført til hovedkvarteret. Har dere løyet, får dere 
selv ta konsekvensene. Taler dere sant, har dere 
ingen ting å frykte! 
-' - Aldri i verden om jeg lar meg avvæpne av våre 
egne folk! brølte Mei-yuin rasende. 

- Stille! sa Yu-ling. - De handler helt riktig. 
Vi ville selv ha gjort det samme i deres stilling. 

Mei-yuin brummet noe uforståelig langt nede i 
magen. Han var tydelig misfornøyd med behand
lingen. Lommelykta ble satt på. Mens de tre vennene 
våre måtte stå med hendene i været, kom en kinesisk 
offiser fram fra mørket og plukket maskinpistolene 
deres til seg. 

Godt bevoktet av kinesiske soldater ble de så ført 
av sted til hovedkvarteret. 

Klokka måtte nærme seg midnatt da de stanste 
utafor en stor fedrehall - omtrent en kilometers veg 
fra elvebredden. 

- Folk fra spiontjenesten som ønsker å tale med 
generalen, sa en av vokterne deres til vaktpostene 
utafor hovedinngangen. 

- Generalen sover! var svaret. 
- Vekk ham Øyeblikkelig! befalte Yu-ling. 
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- Generalen er trett, han har gitt ordre om ikke 
å forstyrres. 

- Det er uhyre viktig at vi treffer ham nå med 
en gang, sa Yu-ling alvorlig. - Jeg tar alt ansvar 
på meg! 

Vaktpostene så noe betenkt ut. Omsider nikket 
lederen deres. 

-Jeg skal vekke generalen, sa han.- Men nåde 
dere om dere farer med fanteri. 

* * • ·' General Wang Yao-wu var alt annet enn begeistret 
da han ble vekket. En anstrengende dag hadde han 
bak seg. Slagplanen var nøye gjennomgått, og alt var 
gjort klar til det store slag. En enda mer anstrengende 
dag ventet ham. I morgen skulle det jo briste eller 
bære for troppene hans! 

Han tok imot de tre vennene på det improviserte 
kontoret sitt. -

- Jeg hØrer at dere har viktige ting å fortelle 
meg. Bare begynn! sa han kort. 

Mei-yuin skulte olmt mot de to ubevegelige 
vaktene ved dØra, mens Yu-ling begynte beret
ningen sin. 

- I morgen tidlig - når dagen gryr, tenker De 
å gå til angrep på fienden. De har samlet alt det De 
rår over av tropper langs elva østafor Changteh, og 
akter å gå over i båter på bred front. Resultatet vil 
bli et fryktelig blodbad blant de kinesiske tropper. 
Saken er nemlig den at langs hele elva, tett i tett, 
ligger japanske maskingeværreir - ferdig til å ta 
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imot angrepet. Hele slagplanen Deres er rØpet for 
fienden. General Kanari kjenner tid og sted for 
den kinesiske offensiven. Vi mente det var nØdvendig 
at De fikk rede på dette fØr det er for sent. 

General Wang ble bleik. Han reiste seg med et 
rykk og ga seg til å trave fram og tilbake i rommet. 
Så stanste han brått foran Yu-ling, og satte de skarpe 
Øynene sine rett på ham. 

- Hvordan vet De alt dette? spurte han. - Trop
.Jllene mine er spredt langs elva, som De sier. Men 
·det skulle ikke være en sjel utafor min egen general
stab som visste noe om tidspunktet for angrepet. 

Yu-ling fortalte enkelt og liketil om brevet de 
var kommet over, om besøket hos den japanske 
generalen, hva generalen hadde sagt, han fortalte 
videre om Mei-yuins opplevelser som kuli, om den 
svake kanonstillingen på tempelhØyden, om det 
sterke japanske forsvar av elva nedenfor byen. Ved 
å kombinere sine egne og Mei-yuins opplevelser, var 
det ikke så vanskelig å forstå hva den kinesiske 
krigsplan gikk ut på, sluttet han. 

- Hvem er så forræderen, han som har rØpt 
planene våre til fienden? spurte generalen hest. 

Yu-ling fortalte om deres møte med den japanske 
vaktposten, og om det navn som var blitt nevnt. 

- Major Mo? sa general Wang tankefullt. -Det 
har jeg vanskelig for å tro. Hvordan venter dere 
egentlig at jeg skal feste lit til denne fantastiske 
beretningen deres? Har dere identifikasjonspapirer? 

For annen gang på kort tid måtte Y u-ling forklare 
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at det var en farlig ting for spioner å gå omkring 
med den slags papirer på seg. 

- Hvordan kan jeg så ha tiltro til dere? spurte 
generalen på nytt. 

- Ganske enkelt, herr general, grep Ioh-ngan 
ordet. - De har telefon stående på bordet. Jeg går 
ut fra at De lett kan få forbindelse med flyplassen 
i Ts!kiang. Be om å få tale med en av sjefene der, 
for eksempel min gode venn major Yen Wen-hwa, 
så skal ,han kunne bevitne for Dem at jeg er en mann 
D,r- kan stole på. Jeg hØrer egentlig ikke med til 
spionavdelingen. Jeg er flyger. Mitt navn er Chen 
Ioh-ngan. Kaptein. Det er bare et tilfelle at jeg ble 
med på dette eventyret. 

Ti minutter etter hadde generalen major Yen på 
tråden. 

- Hallo, hallo! Er det major Yen? 
- Major Yen her, svarte en søvnig stemme i 

andre enden av tråden. 
- Dette er general Wang Yao-wu, sjef for 

24. armegruppe. Vi står foran et avgjørende hoved
slag her på Changteh-fronten. Hele utfallet av slaget 
avhenger av Dem, major Y en. 

- Av meg? spurte flymajoren forbløffet. Han 
måtte klype seg i armen for å være sikker på at han 
ikke drØmte. 

- Ja, av Dem. Jeg har nemlig fått endel meget 
viktige opplysninger, men vet ikke om jeg riktig kan 
feste lit til dem. Den ene av de menn som har gitt 
meg disse opplysningene, gir seg ut for å være en 
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flyger fra Ts!kiang ved navn Chen Ioh-ngan. Etter 
eget sigende kjenner han Dem. Nå skal De øyeblikke
lig få tale med ham. De må kunne garantere meg at 
han er den han gir seg ut for å være, og at han altså 
ikke er en japansk agent. Vær så god! 

Generalen ga røret til Ioh-ngan. 
- Hallo, kaptein Chen her! 
Nå var major Yen yr våken. 
- Hvordan har det seg at du befinner deg på 

,Changteh-fronten nå? spurte han. 
- Det er en lang historie. Jeg falt ned den dag'l/1 

i nærheten av Tungting, ble plukket opp av et par 
venner som arbeider i spionvesenet vårt - og var 
siden med dem på ferden deres oppover hit. 

- Jeg synes jeg drar kjensel på stemmen din, 
gamle venn. Men for å være helt sikker: Kan du for
telle meg hva som hendte den dagen du ble med meg 
på bombetokt over Hwa-yong?. 

Ioh-ngan ble blussende rød, der han satt. 
- Skytteren på flyet ditt var syk, og så ble jeg 

med i hans sted. Under ildgivning fra fiendens anti
luftskyts ble bombesikteren drept, og du ba meg ta 
plassen hans. Mot ordre slapp jeg ladningen utafor 
byen, hvor det japanske hovedkvarter i Hwa-yong 
ble lagt i grus. 

- Alt i orden. Mannen er en av de dyktigste 
flygerne våre, kaptein Chen Ioh-ngan. Det er ingen 
tvil om det! meldte flymajoren til general Wang. 

* * * 
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En time senere var krigsrådet samlet på nytt. 
Yu-ling og Co. var til stede. General Wang orienterte 
sine offiserer om det som var skjedd. 

- Major Mo Teh-kwei er allerede forhørt av meg 
og har tilstått, sluttet han. - Det var Økonomisk 
vinning som fristet ham over evne. 

- Den nye slagplanen er allerede lagt, i hvert 
fall i store trekk. Fienden må ikke fatte mistanke 
om noen forandring i planene våre. Derfor holder vi 
en min,dre styrke nedover langs elva. Når dagen gryr, 
begynner artilleriet vårt en morderisk ild mot 
fiendens stillinger - slik som planlagt. 

- Men i løpet av natta sender vi tropper opp
over elva - altså i motsatt retning. En halv mils veg 
herfra må de over elva og ta seg nedover mot byen. 
S>amtidig som kanonene våre begynner å tordne i øst, 
angriper hovedstyrkene våre den svake kanon
stillingen på tempelhØyden. Det kan lett skje ube
merket gjennom den tette krattskogen. 

- Med det japanske artilleriet i våre hender, er 
slaget vunnet. Vi beskyter byen, jager japanerne ut 
og angriper fiendens hovedstyrke i ryggen. 

- En tredje styrke sender ·vi også i nattas mulm 
og mørke innover landet på den andre sida av elva 
- for å kutte av alle forbindelseslinjene deres bak 
fronten. Jeg er overbevist om at vi slik skal kunne 
tvinge fienden til fullstendig tilbaketog. 

- Major Tung! 
- Her! majoren reiste seg. 
- Du sørger for at de fleste av troppene våre 
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øyeblikkelig blir vekket og sendt oppover langs elva. 
Senest om to timer må de være ved pagoden der oppe. 
Alt må foregå i dypeste stillhet. Forstått? 

- Javel, herr general! 
- Oberst Wei tar med seg endel folk og går 

straks på jakt etter båter oppover langs elva. De vi 
allerede har samlet til formålet, kan ikke føres opp
over floden uten Øyeblikkelig å vekke fiendens mis
tanke. Om to timer må båtene ligge klar ved pagoden! 

" - Ja vel, herr general! sa obersten. 
- General Hsu tar kommandoen over de troppene 

som skal kutte av fiendens forbindelseslinjer. Oberst 
Ting tar seg av kanonbatteriene og de tropper som 
skal holde fienden i ånde på østfronten. Selv vil jeg 
lede de troppene som skal innta tempelhØyden. Vi 
tre blir igjen her for å lage detaljerte planer for hele 
angrepet. Dere andre kan gå! 

- Vår nye venn, kaptein Wang Yu-ling, må Øye
blikkelig pr. telefon sette seg i forbindelse med 
Chungking - for å gi beskjed om japanernes på
tenkte storoffensiv. Szeto, min privatsekretær, tar 
seg av dere tre etterpå. Dere trenger sannelig en 
lengre kvil etter alt strevet i dag. 
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På gamle tomter. 

Yu-ling og vennene hans hadde hatt et par travle 
dager. Vel en uke var godt siden den store kinesiske 
seieren ved Changteh. Da nyheten om dette slaget 
ble kj,~>nt ute i den vide verden, kom krigskorrespon
denter fra de store allierte nasjonene til det indre av 
China for å ta kampplassen i Øyesyn. Amerikanere, 
engelskmenn, kanadiere og russere. Journalister og 
fotografer. General Wangs privatsekretær var reist 
sammen med Yu-ling og Co. nedover til Yiyang for 
å ta imot dem, og for å gi dem den fØrste orientering 
om slaget. 

Utlendingene stanste bare en dag i Yiyang, og den 
dagen var de tre vennene våre stadig i ilden. De ble 
krysseksaminert av de utenlandske bladmenn. Da 
Szeto, privatsekretæren, dagen etter tok hele fØlget 
med seg til Changteh, ble Y u-ling og kameratene hans 
igjen på Ferskenblomsthaugen, den norske misjons
stasjonen. 

Yu-ling nøt disse dagene i fulle drag. Han var på 
gamle tomter. Det var her han hadde ligget dødssyk 
på hospitalet for bare noen år siden. Han traff både 
dr. Fu, den utenlandske legen, og evangelist Hwang 
- den fØrste som hadde hjulpet ham inn på himmel
vegen, og mange, mange andre. 
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--~~--------

Hovedkvarteret for den 99. arme var like i nær
heten, og gjennom general Liang - armeens sjef -
hadde Yu-ling sendt beskjed til sine overordnede i 
Chungking om hvor han var, og bedt om nye 
instrukser. 

Mens han ventet på disse, gikk han og dro seg 
sammen med kameratene sine. Ioh-ngan fulgte spent 
med i flyvåpenets virksomhet, og det hadde han den 
aller beste anledning til her på Ferskenblomsthaugen. 
Jios en av misjonærene, herr Ti, bodde nemlig to 
·amerikanske offiserer som ga flyene beskjed om 
hvor de skulle bombe. En liten avsenderstasjon var 
installert i misjonærboligen, - og gjennom den sto 
offiserene i forbindelse med alle allierte fly som 
passerte. 

Stor stas var det naturligvis på stasjonen da en 
av de norske misjonærene gikk hen og giftet seg. 
Utafor kirken ble brudeparet mØtt av sprakende fyr
verkeri. Yu-ling og Mei-yuin sto i flokken der og 
betraktet de to lykkelige, den norske misjonæren og 
hans svenske brud. 

Dagen etter dro Ioh-ngan tilbake til flyplassen. 
De to vennene fulgte ham til elvebredden og så ham 
vel ombord i en gammel frakt-djunke som lovte å 
bringe ham til Yenchi, vel en ukes reise oppover 
elva. Derfra kunne han lett ta bil helt fram til 
Ts!kiang flyplass. 

Så kom bomben! Den japanske storoffensiv var i 
full gang. Det var jo ikke uventet. Men de japanske 
styrkene var nok atskillig sterkere enn den kinesiske 
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hærledelse hadde regnet med. Som en uimotståelig 
bØlge skyllet fienden innover landet. De kinesiske 
troppene ble drevet foran som sponer for vinden. 
Det var bare et spørsmål om dager fØr Changsha, 
provinshovedstaden, kom til å falle. 

Offiserene i den 99. arme begynte å sende 
familiene sine oppover elva til tryggere steder. 
Misjonærene måtte også evakuere, bare noen få av 
dem ble igjen. Framleis var ingen beskjed kommet 
til Y~~ling om hva de skulle foreta seg. 

Men her gikk det ikke an å vente lenger. Noe 
måtte simpelthen gjØres. De to vennene talte saken 
over, og bestemte seg for å ta vegen om Changsha. 
Når de kom midt opp i spetakkelet, måtte de da 
kunne bli til noen nytte. 

Som sagt, så gjort! De bestilte bærestoler og dro 
av sted til provinshovedstaden alt det remmer og tøy 
kunne holde. 
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Ringen strammes omkring Henyang. 

Bang! Bang! Bang! Bang! 
Tunge japanske kanonprojektiler slo ned i ris

;narkene, gravde seg ned og kastet sØyler av jord 
c, og rØyk til værs. 

En skulle tro at alt liv var utdØdd etter slikt 
kraftig bombardement. Men så snart rØyken var 
drevet vekk av det svake luftdraget, begynte det å 
bli liv i rismarka. En og annen kinesisk soldat 
dukket opp, sølet etter å ha gjort nærmere bekjent
skap med alt dynnet i rismarka. Forsiktig arbeidet· 
de seg framover mot diket der foran. 

Lederen ga dem plutselig et lite signal, og lyn
snart dukket de alle sammen ned i sølevannet igjen. 
I samme Øyeblikk dundret det løs på ny. Da det 
stilnet igjen, dukket soldatene uforferdet opp med 
sølen skvettende omkring seg. 

Nå nådde lederen deres fram til rismark-diket. 
Forsiktig tittet han over det, nikket fornØyd bakover 
til de andre, la maskingeværet han hadde brakt med 
seg i stilling - og ga kameratene vink om å gjøre 
det samme. 

Snart knitret maskingeværene sine dØdbringende 
kuler over de nærmeste japanske stillinger. 
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Japanerne ble naturligvis ikke svar skyldig. Nye 
masser av jord og stein ble slynget ti.! værs omkring 
de vågsomme kinesiske soldatene, men det tjukke 
diket var et effektivt brystvern. 

Plutselig lØftet den kinesiske offiseren hodet. Han 
hadde midt under maskingeværknitring og bombe
brak blitt var en tung brummetone der oppe i lufta. 
Jo, der så han sola glimte i store flykropper. 

- Dette blir verre, brØlte han til kameraten som 
hjalp-<ham med maskingeværet. - Nå kommer de 
sannelig for å slippe ned «eksploderende egg' over 
linjene våre! 

- La dem bare komme! brØlte kameraten tilbake. 
- Vi har da heldigvis antiluftskyts. 

- Se, Mei-yuin! ropte offiseren ivrig - det er 
våre fly, ikke japanernes - de bærer den ameri
kanske stjernen på vingene. 

De fulgte begge med Øynene de tungtlastede flyene 
på deres veg innover byen. 

- Det må være japanere allikevel, ropte Mei
yuin forskrekket. - Se, Yu-ling, de slipper hele 
ladningen sin over byen. 

Ganske riktig, det ene flyet etter det andre slapp 
ladningen sin. Tunge, svære saker! Plutselig gjorde 
den ene ladningen etter den andre holdt i lufta, 
stanste opp liksom - for så å dale langsomt nedover 
etter en utspent •paraply». 

- Det er ikke bomber! ropte Yu-ling tilbake for 
å overdøve. alt bråket fra slagmarken. - Det er 
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amerikanere som slipper ned nØdvendig materiell til 
oss: ammunisjon, mat og alt det andre. 

Mei-yuin strakte begeistret hØyre hånds tommel-
finger i været: Storartet, ropte han. - Slikt 
kan jeg like! 

* * * 
Tropenatta hadde senket seg over Henyang by. 

Kanontordenen var stilnet av. Men geværer og 
maskingeværer plapret ennå fra busker og kratt, 

.bak stein og diker. Men ikke på langt nær så intenst 
som for noen timer siden. 

Inne i vertshuset <Den røde hest» hadde noen få 
soldater samlet seg. De var trette etter dagers slit. 
I over 5 uker hadde. kineserne holdt Henyang by 
mot en overmektig fiende. Dårlig utrustet både med 
våpen og mat til en slik kamp hadde de vært. Likevel 
hadde de holdt ut dag etter dag, uke etter uke -
i håp om å få hjelp fra andre kinesiske styrker. 

Som en hvirvelvind hadde japanske hæravdelinger 
denne gang veltet inn over Hunan-provinsen. På 
vestsida av Siang-elva var general Wang Yao-wu 
blitt drevet tilbake - skritt for skritt. Nå hadde 
det omsider lykkes ham å forskanse seg oppe i 
Anhwas fjell. 

Hunan-provinsens guvernør, general Hsie Yoh, 
var av Chiang Kai-shek utpekt til å kommandere 
den kinesiske hovedstyrken -- på østsiden av Siang
elva. Men troppene hans var blitt kastet tilbake. 
Changsha, hovedstaden i provinsen, var falt fØr en 
visste ord av det. General Hsie hadde,. så besluttet 
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seg til å stanse fienden i Henyang. Forsvarsverker 
var i all hast blitt bygd. Tropper ble samlet fra 
øst og vest. 

Så var da fienden kommet. De kinesiske stillinger 
ble innringet, og japanerne marsjerte usjenert videre 
sørover. Gjennom radioen visste byens forsvarere at 
den japanske hær hadde delt seg og gått til angrep 
på flere fronter. En divisjon rykket oppover mot fly
plassen i Ts1kiang. Andre divisjoner tok vegen sØr
over n;!Ot hovedstaden i Kwangsi-provinsen, Kueilin. 
En tredje var på marsj mot naboprovinsen i vest, 
K weichow. Og ingen steder møtte de effektiv kinesisk 
motstand. Det var som om hele den kinesiske hær 
var lamslått og maktesløs. De troppene som var 
sendt til unnsetning for Henyangs forsvarere, var 
for lengst slått på flukt. 

Stemningen i vertshuset «Den røde hest> var der
for ikke særlig høy. Dødstrette satt de der rundt 
bordene og forsynte seg av fatene. Dårlig var det 
med maten også nå. Byens oppland var jo i fiendens 
hender. Lite hadde de igjen av rislagrene. Enda 
mindre av kjØtt ·og grønnsaker. 

- Hvor mange dager klarer vi oss, tro? ropte 
en kjempe plutselig. Han satte risskålen fra seg 
på bordet. 

- I hØyden en uke, dersom vi ikke får hjel p 
utenfra, sa en av kameratene ved samme bordet. 
Han hostet hult og lenge. 

- Og hjelp får vi jo ikke, sa en tredje dystert. 
Han var ganske ung, kanskje ikke over 16 år. 
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- A, så lenge general Hsie kommanderer oss -
er det ingen fare på ferde, mente den hulbrystede. 
- Jeg har kjempet under Hsie Yoh i mange år, og 
vi har ennå til gode å tape et slag. 

- General Hsie er ikke lenger i Henyang? kom 
det stilt fra en fjerdemann. Han satt ved et 
annet bord. 

Alle snudde seg mot ham som hadde snakket sist. 
Om hodet bar han en bandasje som var vætet med 

Ariskt blod. 
- Hva mener du? ropte kjempen forskrekket. 

- Er generalen drept i dag? 

- I morges var fienden betenkelig nær flyplassen, 
svarte den sårete. - Troppene der ble forsterket. 
Slik gikk det til at også jeg ble sendt dit. Dvergene 
ble for sterke for oss. Fot for fot måtte vi trekke oss 
tilbake. Utpå ettermiddagen var flyplassen i fien
dens hender. 

- Men hva har så dette med general Hsie å gjØre? 
spurte den hulbrystede. 

- En ti111,es tid fØr flyplassen skiftet herrer, 
lettet det siste kinesiske flyet. Ombord i det var 
generalen selv. 

- Du lyger! svarte den andre hesblesende. 
- General Hsie er ikke den mann som forlater .... 

Hostetakene rystet den spinkle kroppen hans så 
han ikke fikk sagt mer. 

- Jeg så ham gå ombord i flyet, så ham med 
mine egne Øyner. Det er ikke løgn! 
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Det ble dØdsstille i værelset. 
- Vi er overlatt til oss sjØl, nikket kjempen. 

- Det kan likne dem. De sØrger for å komme seg 
unna når det blir litt for varmt, men vi - - -. 
Ingen spør om oss! 

- Vi er solgt, overgitt til undergang, sukket ung
gutten tungt. - Hver dag trekker vi oss tilbake! 
Snart er fienden i selve byen, og da må vi kjempe 
om hvert hus - mens våre tropper klemmes flate 
av dery japanske krigsmaskinen. 

- Du har rett, nikket kjempen mørkt. - Jern
ringen om Henyang strammes til for hver dag. Snart 
er det s1utt! 

- Hvorfor ikke ta saken i vår egen hånd? lØd 
plutselig en ny stemme. 

Alle så hen mot kroken der stemmen kom fra. 
En godmodig, smilende tykksakk nikket som om han 
ville gi ordene sine større tyngde. 

- Ja, jeg mener hva jeg sier: Hvorfor ikke ta 
saken i vår egen hånd, gjen tok han. 

- Hvem er du? Hva mener du egentlig? brum
met kjempen. 

- Sammen med min venn her er jeg ansatt i vårt 
spionasjevesen. Vi har fulgt med troppene på deres 
tilbaketog fra Changsha - og har ellers deltatt i for
svaret av byen her. Nå har general Hsie forlatt byen, 
hvilket betyr at vi overgis til en ublid skjebne. 
Kunne vi på det vis tjene vårt land, var det ingen 
ting å si på det, men japanerne har jo for lenge siden 
marsjert forbi våre stillinger. Skal vi i det hele tatt 
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kunne bli til nytte for China, så må vi ut av denne 
heksegryta. Forstått? 

- Det er lettere sagt enn gjort, hostet den hul
brystede. 

- Dere kjenner ikke min venn her! Han har 
klart seg ut av situasjoner som er langt vanskeligere 
enn dette. I sin tid fikk han av general Tang Tao-feng 
tilnavnet «Den Unge Leopard». 

- Hold opp med skrytet ditt! smilte Yu-ling. 
~ - Som sagt: Kaptein Wang, min gode venn, kan 

·føre oss ut av Henyang og tvers igjennom de japanske 
stillingene uten stØrre vanske, fortsatte Mei-yuin 
ufortrØdent. 

- Du tar munnen altfor full, avbrøt Yu-ling 
ham. - Ellers kan jeg være enig med deg. Vi må 
helst ut av Henyang fØr det er for sent. En 10-12 
tapre kinesiske soldater kan gjØre underverker, selv 
mot hele fiendens krigsmaskin. 

- Det er umulig, hevdet kjempen avgjort. 
- Jeg vil heller si at det er uhyre vanskelig, 

mente Yu-ling. - Sjansene er kanskje små, men de 
er der i hvert fall. Dersom vi blir værende her, betyr 
det enten en grusom dØd, eller i beste fall japansk 
konsentrasjonsleir - og det er jevngodt med dØden. 
Heller enn å falle i japanernes hender, vil jeg gjØre 
et realt forsøk på å nå friheten. Skal vi gjØre et for
søk sammen? Hvem vil i tilfelle være med? 

- Jeg er sjØlskreven! sa Mei-yuin og reiste seg 
med selvfØlelse. 

- Når skal dette skje? spurte kjempen. 
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- Helst i natt! svarte Yu-ling. 
- Er det ikke mytteri å gjøre noe slikt? kom det 

forsiktig fra den hulbrystede. 
·- Jeg ser det ikke slik! mente Yu-ling. - Hen

yang er ferdig, men China kommer til å kjempe 
videre. Ved å bli her, kan vi umulig bli til hjelp for 
landet vårt. Dersom vi makter å slippe utenfor 
japanernes stålring, kan vi slutte oss til det frie 
Chinas kjempeade armeer. Naturligvis må dere være 
forber~dt på at det er 99 prosent sannsynlighet for 
at vi ·blir skutt ned under et slikt forsØk. Men der 
er altså også en prosent sjanse for å slippe hel
skinnet igjennom. Hvem blir med? 

- Du kan regne med meg! sa kjempen etter et 
Øyeblikks betenkning. 

-Meg også, nikket unggutten. 
- Like gjerne det som noe annet, kremtet den 

hulbrystede. En etter en meldte alle de 12 tilstede
værende seg som deltakere i den nattlige ekspedi
sjonen. 

- Skal vi ut på dette eventyret, så trenger vi 
framfor alt søvn, sa Yu-ling. - Gå til sengs straks, 
alle mann. Sov i to timer. Ved midnattstid møtes vi 
utafor den amerikanske misjonsstasjonen med det 
store sykehuset. Forstått? 

95 



I svarte natta. 

Et enslig dovent lys falt ut gjennom vinduet i 
den gamle skotøybutikken. Over på den andre sida 
'F gata ruvet de mektige bygningene til den ameri
'fmnske presbyterianermisjonen, men de var usynlige 
nå i bekmØrket. Det var atskillige uker siden det 
hadde hersket liv der inne. Misjonærene hadde tatt 
av sted til tryggere steder, da den japanske stor
offensiven begynte. 

Hadde det ikke vært for det svake lysskjæret fra 
skotøybutikken, så hadde nok hele gata ligget i 
stummende mørke. Folk i Henyang hadde krøpet til 
kØys for flere timer siden. De lå i søvn, ferdige til å 
styrte ut på gata eller opp på loftet ved første lille 
tegn til uro. Fienden sto jo for dØra, og alle visste 
hva det betød! 

Hissige stemmer lØd ut fra det opplyste vinduet. 
Soldatstemmer. Spilledj evelen hadde taket i dem som 
var der inne. Spillebrikker klirret, pengebunker ble 
slengt i bordet med smell og eder. 

Fram og tilbake foran det opplyste vinduet 
vandret noen tause skikkelser. Alle var kledd i den 
kinesiske hærs uniformer. Det var våre eventyrere 
som møttes. 
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Yu-ling gikk bort til vinduet og holdt armbånds
uret sitt opp i det svake lysskjæret. 

- Klokka er halv ett, sa han lavt til de andre. 
- Alle burde ha vært her nå. To mangler ennå. 
Kommer de ikke innen ti minutter, blir vi nødt til 
å starte uten dem. 

- Ta det med ro, kamerat. Her er vi! hørte han 
med ett like bak seg. Han snudde seg brått. Der 
skitmet han konturene av kjempen og den brystsvake. 

- F;nt, så går vi, sa han muntert og tok fatt på 
den mØrke gata. 

- Stopp et Øyeblikk, brummet kjempen.- Burde 
vi ikke få litt rede på hvordan dette egentlig 
skal foregå? 

Yu-ling bråstanste. 
- Unnskyld at jeg er så tankeløs, smilte han. 

- Nå skal dere høre. Kom nærmere, for jeg vil 
nødig brøle ut det som her må sies. 

Kameratene flokket seg om ham. 
- Jeg har tenkt atskillig på hva vi bør gjØre, 

begynte han. -A bryte tvers gjennom den japanske 
jernringen med tolv mann, blir en meget vanske
lig sak. 

- Akkurat hva jeg sa, brummet kjempen. 
- Det finnes bare et svakt punkt i denne jern-

ringen, og det er selve elva som strømmer gjennom 
byen! Det er beksvart natt nå. Ingen måne, og takket 
være de mørke, truende skyene ingen stjerner heller. 
Vår beste sjanse er derfor å komme av sted i robåt 
- nedover elva. 
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- Du har glemt en ting, hostet den hulbrystede. 
- Både fiender og venner vil høre åretakene, og 
naturligvis skyte etter lyden. 

- Jeg har ikke glemt noe. Elva renner jo friskt 
etter regnet de siste dagene. Vi behøver derfor ikke 
å ro i det hele tatt. Strømmen vil greie det for oss. 

- Hvor skal vi så finne en brukbar båt? mumlet 
kjem pen tvilende. 

- Den båten vi trenger ligger allerede og venter 
_)på oss. Min venn, sersjant Tung, passer på at ingen 

andre tar den fra oss. Kom, så går vi! 

* * * 
Kraftige åretak brakte båten midt ut i elva. Her 

- innen byområdet - var det ingen fare. Kinesiske 
militære var jo stadig på farten mellom de to bredder 
av Siangfloden. 

Strømmen tok så båten og fØrte den nedover -
lydlØst. På begge strandbreddene kunne de hist og 
her skimte svakt lysskjær. Mens Henyang by sov 
sin urolige søvn, holdt svire brØdrene og alle de spille
gale menneskene det gående natta igjennom. 

Knitringen fra maskingeværene kom stadig nær
mere. Snart kunne de se ildblaffene i mørket. De 
kjempende skjØt på må-få der inne på begge sider 
av elva, mest for å vise fienden at de var våkne 
og på vakt. 

Nå var de på hØyde med de kinesiske linjene. 
Langsomt og sikkert drev de nedover. '!'ause fulgte 
de med i det uhyggelige skuespillet som utspant seg 
inne på elvebreddene. De passerte ildlinjen, lå frede-
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lig ute mellom de to kjempende armeene. En og 
annen streifkule hvinte forbi dem. 

De var allerede på hØyde med de japanske stil
lingene, drev fo~bi - videre nedover i natta. 

- Nå er vi på japansk okkupert område, hvisket 
Yu-ling til kameratene. 

Soldatenes Øyne vendtes uvilkårlig mot de strand
breddene de ikke så. Truende lå landet der på begge 
sider - fulle av utallige farer - deres eget land. 
-~an vi ikke ro nå, tro? spurte Yu-ling. - Vi 

må helst komme langt av sted fØr dagen gryr. 
- Jeg er båtmann av profesjon og kan påta meg 

den jobben, sa kjempen og reiste seg. 
- Storartet, men husk: forsiktighet framfor alt! 
Kjempen grep fatt i åren, la den til rette på 

tollepinnen, og med jevne, kraftige, nesten lydlØse 
tak rodde han båten nedover elva. 

- Hysj, jeg hørte åreplask foran oss, sa Mei-yuin 
hest. Han lå på magen foran i båten. 

Kjempen svingte åren opp og la den forsiktig ned 
langs båtripen. 

- Hold våpnene klar, men skyt ikke før jeg sier 
fra. Det er ordre! hvisket Yu-ling. 

Et tordnende brØl avbrøt stillheten. Hårene reiste 
seg på hodene til de kinesiske soldatene. Hurtig som 
en panter var Yu-ling på beina, satte hendene for 
munnen som en tut, og svarte med samme brølet. 
Han kjente de japanske offiserenes varselsrop - og 
hadde trent på det i stille stunder. 

- Hvem der? ble det ropt på japansk 
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- Vaktpatrulje! svarte Yu-ling frekt på samme 
språk. 

-Navn? 
- Yamamoto, kaptein, svarte kineseren uten å 

blunke. - Klart farvann så langt oppover elva som 
vi har vågd oss, fØyde han til. 

- All right, svarte det fra den andre båten. 
- Ro! hvisket Yu-ling bakover på kinesisk. 

Kjem pen grep fatt i åren og rodde det beste han 
.-hadde lært. De to båter passerte hverandre i stillhet 

på 15 meters avstand uten at japanere eller kinesere 
så mye som så konturene av hverandre engang. 

* * * 
Et kvarters tid senere la de til ved den vestre 

bredd. Jo lenger de rodde nedover elva, desto dypere 
kom de inn i japansk okkupert område. Redningen 
lå i en vandring mot vest - inn til general Wang 
Yao-wus styrker. Best å komme et stykke fra elva 
før dagen grydde. 

Unggutten hørte heldigvis heime i disse traktene, 
og førte an. Tross det dype mørket fant han fram 
på de smale stiene. Kameratene fulgte etter i en lang 
hale. Den ene holdt den andre på skulderen - slik 
som de blinde følger i kjølvannet på en seende 
ute i Østen. 

Plutselig gjorde alle holdt som på et avtalt signal. 
De hadde hØrt hØyrøstede stemmer like foran seg -
og disse stemmene var japanske. 

Yu-ling kom seg lydlØst fram i teten. 
- Følg etter meg! hvisket han bakover. - Vi 
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kan ikke stanse her nå. Framover må vi, hva det 
så skal koste. 

Da Yu-ling var klar over at han hadde japanerne 
bare få skritt foran seg, satte han i et brØl. Mei-yuin 
hoppet i været av bare forskrekkelse - og holdt på 
å falle i grøfta. Så uforberedt kom det på ham. Et 
Øyeblikks stillhet! Så kom det samme brølet fra 
japanerne der foran. 

- Hvem der? brølte Yu-ling. 
- )laktpatrulje 16, av 37. infanteriregiment, lØd 

svaret. 
- Har dere hatt fØling med fiendtlige gerilja

styrker? spurte kineseren. 
- Fiendtlige geriljastyrker? sa japaneren over

rasket. - Vi har hverken sett eller hørt noe til slikt. 
- De har vist seg i egnen på forskjellige steder, 

forklarte Yu-ling. - Flere jaktpatruljer er sendt ut 
etter dem. Blant annet vi! 

- God jakt da, svarte japaneren. 
Y u-ling satte seg i bevegelse. Vennene fulgte ånde

løst etter. De strøk like forbi de japanske vaktpostene 
uten så mye som å se snerten av dem. 

Med ett var det som om hjertet sto stille i brystet 
på Yu-ling. En av japanerne hadde tent lommelykta 
si og lot den gli hen over de grønne kinesiske 
uniformene. 

Det kom et overrasket grynt fra den japanske 
offiseren. På et blunk var 20 japanske geværer rettet 
mot kineserne. 

- Maken til frekkhet har jeg aldri sett, brølte 
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den japanske offiseren. - Du gir deg ut for å være 
japaner- og så--. Vis meg dine identifikasjons
papirer! 

Yu-!ing tok uten en lyd papirene sine ut av 
lomma og ga dem til japaneren. 

- Se, se, var det ikke det jeg trodde. Kinesiske 
papirer. Wang Yu-ling, kaptein. La ingen av dem 
unnslippe, brølte han til soldatene sine. 

- Hva ventet du å se? spurte Yu-ling rolig. 
,.- Trodde du at en liten vaktpatrulje som vår, skulle 

c vandre ut blant kinesiske geriljatropper i våre .egne 
japanske uniformer? Er du nettopp kommet hit til 
China siden du aldri har hørt at vi somme tider blir 
nØdt til å benytte oss av en smule krigslist for å nå 
målet vårt. SJokk lyset og hold opp med dette levenet. 

Japaneren så alt annet enn overbevist ut. 
- Dersom vi nå virkelig hadde vært fiender, så 

hadde vi naturligvis handlet som fiender, forklarte 
Yu-ling. - Dere ante jo ikke at vi var i nærheten, 
da jeg ropte. Vi er 12 stykker, dere er 20. Før dere 
overhodet hadde ant at det var fare på ferde, ville 
12 av dere ha ligget med nesa i bakken. Forstått? 
Og de andre 8 skulle temmelig snart ha bitt i gresset 
de også. Vil du kanskje se de japanske identifika
sjonspapirene mine, s1t er de her. 

Yu-ling knappet opp trøya og tok ut de papirene 
han hadde tatt fra kaptein Shiraihai. Den japanske 
offiseren så dem hurtig igjennom og fant alt i orden. 

- Hvorfor viste du meg ikke dem straks? SJokk 
lyset og la dem gå! brummet han. 
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Sendebud 1 Kristi sted. 

Det begynte å lysne av dag. Landskapet lå svØpt 
i en skittengrå tåkedis. Til høyre for den smale stien 
bredte; det fruktbare slettelandet seg, rismark i ris
mark så langt synet rakk. Til venstre derimot var 
en liten haug tett bevokst med krattskog. Foran dem, 
så langt de kunne se for tåka, lå åsrygg ved åsrygg. 
Det så ut som om stien fulgte skillet mellom slette
og bakkeland. 

- Dagen er kommet, sa Yu-ling plutselig. De 
hadde gått lenge uten å si noe nå. - Det er på tide 
vi gjemmer oss oppe på åsryggene et sted. Natta er 
den sikreste tid for oss. Ikke sant? Dessuten er vi 
trette og trenger både søvn og mat. 

De andre nikket. Selv Mei-yuin var for trett til 
å komme med morsomheter. En halv times tid senere 
lå de alle godt skjult bak stein og busker på toppen 
av en åsrygg og strakte seg. Det varte heller 'ikke 
lenge fØr søvnen kom. N attas strabaser hadde tatt på. 

Mester Liu Pu-han ruslet rundt i krattskogen for 
å finne brenne til seg og sine. Det var jo tunge tider, 
krig og dyrtid. Vanskelig var det å livberge seg, 
i hvert fall for den som fattig var. Mester Liu eide 
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ikke engang den vesle jordpletten han selv dyrket. 
Den tilhørte jordherren inne i storbyen. Hvert år 
måtte leilendingen betale ris til jordherren sin, 
masse ris. Så kom staten og skulle ha skatt, så og 
så mange prosenter av den risen han dyrket. Det ble 
ikke mye mat igjen til de mange sultne munnene 
der hjemme. Dersom en bare hadde hatt penger så 
en kunne kjØpe egen jord, ja. Mester Liu sukket. 

Nei, hva var det han så? En soldat - i full 
mundur. Enda en, og en til. Mange soldater, som lå 
·~predt rundt mellom buskene. Kinesiske soldater! 
Hva betød dette? V ar det krig og blodsutgytelse på 
ny? De sov visst alle 'sammen. 

Det slo ned i mester Liu som et lyn. Oppropet! 
Japanerne truet med å skyte ned alle som hjalp 
kinesiske geriljatropper, alle som ikke rapporterte 
dem til nærmeste japanske vaktpost. Belønning til 
alle som gjorde sin plikt mot landets nye herrer. 
Kanskje dette var sjansen! Kanskje det skulle bli 
råd med den jordlappen han trengte likevel. Men var 
ikke det å forråde sine egne? Det fikk ikke hjelpe. 
Han ville ikke dØ! Han ville ikke skytes! Han hadde 
kone og barn å leve for. 

Mester Lui travet tankefull nedover bakke
kammen. Samvittighet og pengebegjær kjempet en 
kamp inne i ham. 

Yu-ling våknet og strakte seg. Det var sannelig 
godt å være utkvilt. Så var det mat. Sulten skrek jo 
i tarmene. Han så på sola. Klokka måtte være 3--4 
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om ettermiddagen. Best å ta seg fram til en eller 
annen kinesisk bondegård for å kjØpe litt ris. 

Hørte han ikke stemmer et sted, langt borte? Han 
reiste seg og børstet klærne. Gjennom buskene kunne 
han se en avdeling japanske soldater nærme seg. 
Bra de lå så godt skjult her på åsryggen. 

- Der oppe på haugen var det jeg så dem. De 
sov alle sammen! Det var en pipende kinesisk 
stemme som ropte der nede på vegen. 

Yu~ling kvakk til. De var forrådt! I en fart fikk 
han vekket kameratene og satt dem inn i situasjonen. 
Mens japanerne belaget seg på å storme haugen, la 
kineserne seg i skytterlinje på toppen. 

Japanerne ble drevet tilbake i første omgang. 
Flere dØde lå igjen på valplassen. 

Yu-ling krØp bort til Mei-yuin som lå nærmest. 
- Vi greier det ikke i lengden, hvisket han. 

- De er for mange for oss, og kan lett få hjelp. 
Dessuten mangler vi ammunisjon. Vi trekker oss ut 
av det hele mens det ennå er tid. Vi sprer oss for 
alle vinder, slik at det blir vanskelig å forfØlge oss. 
Bare en og en! Ser du det tempelet der borte, fem 
kilometers veg herfra eller så? 

Han pekte med leppene. Mei-yuin nikket. 
- Jeg ser det! svarte han. 
- Der møtes vi alle så snart vi har rystet for-

fØlgerne av oss, hvisket Yu-ling. 
- Skal bli, kamerat! 
Yu-ling snek seg fra mann til mann med samme 

beskjed. Han var så vidt nådd rundt til alle, da 
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japanerne satte inn med et nytt angrep. Denne gang 
var de meget forsiktige. Bak stein og trær spydde 
de ild og bly mot den kinesiske stillingen. Japanerne 
var noen mestre i å søke dekning, så våre kinesiske 
venner så ikke noe til fienden. 

- Tilbake! ropte Yu-ling. 
Kineserne reiste seg med ett og stormet nedover 

skråningen på baksiden av haugen. De for av sted 
en og en. 

" Med høye krigsrop stormet japanerne haugen og 
satte etter. Nå og da fyrte de av et skudd, men det 
var ikke lett for dem å se noen, så tett som kratt
skogen var. 

Som Yu-ling stormet av sted, fikk han Øye på et 
jordhull i bakken. Det så ut til å være en hel liten 
hule, godt dekket av noen busker. Det var bare et 
tilfelle at han sjØl var blitt oppmerksom på stedet. 
Hurtig som lynet smatt han inn i hullet. 

Han hadde en ubehagelig følelse av å ha sett et 
par av kameratene ligge livløse igjen der oppe på 
toppen da han reiste seg for å flykte. Han ville nØdig 
stikke av, fØr den sak var ordentlig undersøkt. 

Han hørte tunge japanske slagstøvler hogge i 
bakken. Geværet hadde han allerede i stilling - i til
felle en eller annen japaner skulle stikke nesa innom 
skjulestedet hans. 

Da alt var blitt stille, tittet Yu-ling forsiktig ut 
av hulen og så seg rundt. Ikke tegn til liv noen steder. 
Han klØv ut og arbeidet seg langsomt oppover mot 
åsryggen igjen. Øynene hadde han godt med seg. 
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Nei, det så virkelig ut til at japanerne hadde 
glemt å etterlate seg noen vaktpost på slagmarka 
fra i sta 

Yu-ling reiste seg og gikk helt opp. Jo, ganske 
riktig. Der lå to kinesiske soldater. Han gikk bort 
til den fØrste av dem. Det var unggutten. Han var 
allerede dØd, skutt rett gjennom hjertet. Så vendte 
Yu-ling seg med tungt hjerte til den andre. Det var 
den hulbrystede. Også han var rammet i brystet av 
en kule, men det var ennå liv i ham. 

Yu-ling la ham varsomt over skulderen og bar 
ham hurtig ned til jordhulen. Der forbandt han ham 
så godt det lot seg gjØre. Det varte en god stund fØr 
den hulbrystede kom til bevissthet. 

Øynene hans flakket omkring. 
- Hvor er jeg? mumlet han. 
- Hysj, sriakk ikke for høyt! formante Yu-ling. 

- Vi er i en liten jordhule bare noen skritt fra der 
kampen sto i sta. 

- Hvor er de andre kameratene? 
- Jeg håper de er nådd fram til bestemmelses-

stedet vårt! 
Den brystsyke hostet så den skinnmagre kroppen 

hans rystet. 
- Jeg er ferdig! Du skulle ikke ha brydd deg om 

meg, hvisket han matt. Han lå lenge med lukkede 
øyne. Plutselig åpnet han dem og satte dem rett på 
Yu-ling, feberhete og redde. 

- Jeg skal dØ, sa han. - Jeg skal dØ, og jeg vet 
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ikke hvor det bærer hen. Jeg er redd! Det står vel 
et helvete et sted og venter på meg. 

- Hvorfor tror du det? spurte Yu-ling mildt. 
Den hulbrystede lukket Øynene. 
- Jeg har vært soldat i mange år, hvisket han. 

- Jeg har drept, jeg har stjålet, jeg har ikke brydd 
meg om noen gud, barmhjertighetens gudinne har 
jeg spottet, krigs guden - han med det flammende 
sverdet - har jeg ledd av. Min mor - leppene 
,bevret - min mor forlot jeg som ung gutt, og hun 
har siden aldri fått høre noe fra gutten sin. Og nå 
skal jeg dØ---. Hvem skal hjelpe meg igjennom? 
Hvem skal betale begravelsen min, så den kan fore
gå på hederlig vis? Hvem skal brenne av et åndehus 
som sjel en min får bo i der over i åndenes verden? 
Hvem skal brenne røkelse for åndetavlen min? Jeg 
har jo ingen sønner! Hvem skal brenne papirpenger 
ved graven min, slik at jeg ikke blir gående fattig 
og sulten og foraktet blant åndene? 

Langsomt - avbrutt av utallige hosteanfall -
kom dette dype nødskriket. 

- Helvete venter, og jeg skal dØ. 
- Kjenner du Jesus? spurte Yu-ling. Stemmen 

var myk som en mors. 
Den hulbrystede så opp. 
- Er det han som de utenlandske djevler tror på? 
- Jesus er verdens frelser. Han kom hit til jorden 

for å frelse syndere, slike som deg og meg. 
- Er han i slekt med Kwanyin, barmhjertig

hetens gudinne? 
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- Alle de gudene du kjenner, er falske guder, 
guder som er skapt av menneskenes innbilning -
menneskenes lengsel etter gudssamfunn. De er dØde, 
hogd ut i stein og tre. Livløse! De kan ikke engang 
frelse seg sjØL Det finnes bare en sann Gud, han bor 
i himmelen- og Jesus er Guds sønn. Egentlig bodde 
han også i sin fars, i Guds himmel, men da han så 
at det var så mange ulykkelige mennesker i verden, 
så mange som var tynget av synd, så kom han like 
godt IJoed til oss for å hjelpe. 

- Gudene er falske, det er bare en Gud - og 
hans sønn vil frelse oss, mumlet den syke. Han så 
Yu-ling sterkt inn i Øynene: - Hvordan kan du vite 
at alt dette er sant? spurte han. 

- Den sanne Gud har selv gitt oss en bok - og 
i den står det alt sammen oppskrevet. Den heter 
Bibelen! 

- Men dette betyr ikke noe for meg, sukket den 
hulbrystede. - Jeg er ond og bar alltid vært ond. 
Den Gud du tror på, vil naturligvis ikke ha noe med 
en slik kar å gjøre! 

- Han kom for å frelse nettopp slike karer som 
deg og meg. Jesus sa det engang selv at han ikke 
kom for å frelse dem som trodde de var rettferdige, 
men for å frelse det som var fortapt. 

Den syke rystet på hodet. - Det kan ikke være 
noen bra Gud! mumlet han. 

- Hva mener du med det? 
- En god og rettferdig regjering beskytter alle 

gode samfunnsborgere, og straffer alle de onde. En 
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god og rettferdig Gud ville gjØre det samme. En Gud 
som ikke bryr seg om de gode og fromme, men 
som vil frelse og hjelpe alle de onde - han kan 
ikke selv være god. 

Yu-ling forundret seg over soldatens svar. Han 
tenkte på sett og vis klart, den karen. 

- Vi er alle syndere, sa han. - Hva enten vi ser 
det eller ikke. Noen kan være bedre og noen verre, 
men det er i grunnen bare en gradsforskjell. Onde 
er vi alle. Og det onde må straffes. Du har rett i det! 
·' Den hulbrystede smilte spotsk. 

- Hvor blir det så av den frelsen du snakket om? 
- Jesus, Guds egen sønn, kom hit ned til jorden 

for å ta vår straff på seg! svarte Yu-ling sterkt. 
- Han ble spikret opp på et kors og dØde. Hører du? 
Det var for deg og syndene dine at Jesus dØde. Det 
var for å frelse deg han kom. 

- Han er dØd! En dØd Gud kan ikke hjelpe noen . 
. - Han dØde for å ta vår straff på seg, men 

da synden var sonet og himmelvegen åpnet, så 
sto han opp igjen av graven. I dag lever han ~ og 
kan se og hØre oss to som snakker sammen her inne 

denne hulen. 
- Han dØde, og han lever. Er du sikker på det? 
- Aldeles sikker! Det står i Guds ord. Og dess-

uten har jeg selv møtt ham i livet mitt, mange ganger. 
- Guds sønn er dØd for meg, mumlet den hul

brystede. Han ble igjen liggende lenge uten å si noe, 
så sa han plutselig: 

- Fortell meg mer om Jesus! 
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Og Yu-ling fortalte. Om Jesu fødsel, om hans 
undergjerninger, om hans ord til disiplene sine, om 
hans lidelse og dØd på korset. Og det var en ved 
dØdens terskel som lyttet. 

Ute begynte mØrket å falle på. Det var natta som 
meldte sin ankomst. Men inne i jordhulen begynte 
et lite, blafrende lys å tennes i et engstelig menneske
hjerte. 

Det var sent på kveld fØr Yu-ling bega seg videre 
på veg.en. Det sang inne i ham av fryd der han ruslet 
bort over stien. Den hulbrystede var dØd, men han 
dØde i troen på Jesus. Med vann han hadde hentet 
fra en .liten bekk, hadde Yu-ling dØpt sin dØende 
kamerat til •Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn». 

- Yu-ling hadde ofte vært glad. Det hørte til 
naturen hans å være det. Han hadde mange ganger 
frydet seg over vel utført arbeid. Han hadde gledet 
seg over gode nyheter. Men a!dri hadde han vært 
så glad som i kveld. Han hadde jo fått være sendebud 
i Jesu eget sted. 
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Y u-ling går 1 fellen. 

Major Taoka satt ved sitt arbeidsbord. Han var 
helst i dårlig humør. Denne rapporten som måtte 
c'fndes var så vanskelig å forme. Det var så sin sak 
a sende hyggelige rapporter til overledelsen, slike 
som kunne resultere i avansement. Men Taoka likte 
aldri å sende rapporter som kunne nedkalle over
ledelsens harme over hans arme hode. Da gjaldt det 
å holde hodet klart - og lage rapporten så tiltalende 
som mulig. 

Majoren grep den store utenlandske snadda si, 
fylte den med sterk tobakk og tente en fyrstikk. Det 
var deilig å få seg en blås. En tenkte liksom klarere 
da, og nå gjaldt det å tenke klart. 

Her hadde altså hærledelsen gitt ham kommando 
over l 000 mann for at han skulle rense egnen for 
kinesiske geriljatropper, og ta seg av eventuelle flykt
ninger fra den omringede Henyang by. Det var greitt. 
I dag hadde han så fått beskjed om en avdeling 
kinesiske soldater som lå oppe på en åsrygg bare en 
halv mils veg unna. Han hadde sendt kaptein 
Shiraihai av sted med en væpnet styrke for å tilintet
gjØre den kinesiske geriljaavdelingen. 

Istedenfor å omringe hØyden der kineserne holdt 
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til, hadde Shiraihai angrepet den fra vegsida - med 
det resultat at kineserne naturligvis var forsvunnet 
som dogg for sola. Litt skuddveksling, 4 dØde 
japanere, en dØd kineser igjen på valplassen. Det var 
det sørgelige resultat. 

Og nå gikk altså disse kineserne løse omkring i 
distriktet hans. Hvor mange mon de kunne være? 
Kanskje gikk de til angrep på hovedkvarteret hans 
her i tempelet? En kunne aldri vite! Og nettopp nå 
hadde Jtan snautt 50 soldater omkring seg. De andre · 
lå spredt omkring i distriktet. 

Men det var altså denne rapporten. Han kunne 
kanskje framstille det som et veritabelt slag, der 
kineserne var drevet på flukt! Geriljatroppenes 
hovedskanse i distriktet stormet, og kineserne spredt 
for alle vinder. Hørtes ikke det bra ut? Major Taoka 
ble plutselig i godt humør. Han la pipa fra seg 
og skrev. 

Hysj! Hva var dette for leven? Tunge militær
støv ler trampet oppover trappene og bortover den 
brede verandaen til hans dør. Der banket det. 

-Kom inn! 
To japanske vaktposter kom inn i værelset med 

en kinesisk offiser mellom seg. 
- Denne fangen tok vi rett utafor tempelet her. 

Han kom ganske rolig gående oppover bakken, sa 
den ene av vaktpostene. 

Major Taoka så inn i et friskt, åpent ansikt. 
- Hva heter du? spurte majoren. 
Intet svar. 
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- Hvor kommer du fra? 
Framleis ikke noe svar. 
- Mannen forstår nok ikke japansk. Hent kaptein 

Shiraihai! Han kan jo litt kinesisk og får være tolk! 
En av vaktpostene gikk ut, og kom snart etter 

inn igjen med kapteinen. Shiraihai var alt annet enn 
blid i kveld. Det var jo han som hadde ledet det 
mislykte angrepet tidligere på dagen, og majoren 
hadde gitt ham en ordentlig overhøvling - da han 

)llukøret kom tilbake med soldatene sine. Kapteinen 
stilte seg nå truende opp foran den kinesiske fangen.· 

- Du hete hva, komme fra hvor? spurte han. 
I det samme rygget han tilbake! Hvor var det nå 
han hadde sett denne mannen fØr? Et eller annet 
ubehagelig minne forbandt seg med dette fjeset. 
Plutselig sto det klart for ham! Han så seg selv våkne 
opp, hutrende av kulde, på det skitne golvet under 
en kineserseng. Forsvarlig bundet på hender og 
fØtter. I et dØgn hadde han ligget uten mat og drikke, 
inntil en kinesisk bonde omsider hadde hjulpet ham. 
Låne klær måtte han også, for han befant seg i bare 
underbuksa. Siden fikk han så høre hvorledes en av 
overfallsmennene hans hadde opptrådt som ham selv 
hos selveste generalen, fØrt ham bak lyset - og fått 
tak i viktige opplysninger som til slutt førte til 
japanernes nederlag ved Changteh. Resultatet for 
hans eget vedkommende var at han ble forflyttet fra 
hovedkvarteret. Ubrukbar! Og det kunne han altså 
takke denne kinesiske lØmmelen og ledsageren 
hans for. 
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- Jeg kjenne deg, du slå meg, stjele mine klær, 
skrek han. - Du gå til general, du si være meg. 

Han snudde seg opphisset til major Taoka og for
talte om sin uhyggelige opplevelse ved Changteh. 
Majoren ble uhyre interessert. Han ba vaktpostene 
gjennomsøke kineserens lommer, for å se om han 
hadde noen identifikasjonspapirer på seg. 

- Wang Yu-ling, kaptein, ansatt i spionavdelin
gen - p. t. overtatt en stilling i 64. arme, leste han. 

Et .Øyeblikk etter sto han med et nytt papir i 
hånden. 

- Hva ser jeg, kaptein Shiraihai, lo han. Dine 
identifikasjonspapirer! Toyama Shiraihai, kaptein, 
ansatt ved hovedkvarteret i den 37. keiserlige 
japanske arme. 

- Men det var altså vår venn Wang her. Som du 
ser har vi avslørt deg. Vi vet at du h~rer til den 
kinesiske spionavdelingen, at du kommer fra Henyang 
hvor du har deltatt i forsvaret av byen - ettersom 
du har hatt en stilling i 64. arme, og 64. arme ligger 
i Henyang by. Videre vet vi at du taler japansk -
så du behøver ikke lenger å forstille deg. Slike karer 
som deg pleier vi ikke å samle på. Det blir dØden! 
Men fØrst er det enkelte ting vi gjerne ville ha rede 
på. Vil du tale frivillig, eller vil du at vi skal dra 
det ut av deg? 

:- Jeg har intet å fortelle! svarte Yu-ling rolig. 
- Kan tenke det, ja. Vi får se! Bind ham på 

hender og fØtter og kast ham inn i rommet her ved 
sida av meg. Lås døra etter ham, og du, kaptein 
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Shiraihai, går til landsbyen og bringer tilbake 
løytnant Sakai fra sikkerhetspolitiet. Vi overlater 
eksaminasjonen av fangen til ham. Han kan sine 
saker. I morgen tidlig må fangen skytes. Det er farlig 
å ha den slags karer hos seg. De kinesiske gerilja
troppene kan lage bråk. 
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Skudd 1 mørket. 

Yu-ling lå bastet og bundet på det harde golvet. 
Det var ikke nettopp lyse tanker som fylte ham. 
I mor~n tidlig var det altså slutt! Ja ja, han hadde 
jo vært forberedt på dØden i alle disse årene. 
Egentlig redd var han ikke. Hva skulle han vel 
være redd for? Torturen, når de kom for å presse 
hemmeligheter ut av ham, var det all grunn til å 
grue seg for. Men selve døden ville jo komme som 
en befrier. Han var jo en kristen, og bak dØden sto 
Jesus og ventet på ham. 

En iling av lykke for gjennom ham. Tenk, han 
fikk bringe med seg et kornnek til Jesus i morgen, 
den hulbrystede - som han i dag hadde fått lede 
til kristen tro. Kameratens legeme lå nok under 
jorda der Yu-ling hadde begravet det i kveld, men 
sjelen hans var sikkert heime hos Gud. 

Yu-ling måtte forsøke å være tapper. Ikke et ord 
skulle de få ut av ham. 

Han smilte da han plutselig kom til å tenke på 
det opphissede ansiktet til kaptein Shiraihai. Ja, det 
blir nok takk for sist! Shiraihai skulle bare visst 
hvor Yu-ling hadde strevd for å redde livet hans 
den dagen. Kanskje de likevel skulle gjort det av 

117 



------~ ------------------~----

med ham slik Ioh-ngan ønsket det? Nei, forresten, 
han var glad for at han ikke hadde drept uten å 
være nødt til det. Dessuten hadde han jo hatt det 
ulykkelige identifikasjonspapiret på seg. Hvorfor 
hadde han ikke tilintetgjort det? 

Hvor var det blitt av Mei-yuin og de andre 
kameratene? Var de, akkurat som han selv, uant 
gått like i løvens gap? Da Yu-ling ga folkene sine 
ordre om å samles igjen i dette tempelet, hadde ikke 

_,.den tanken en gang streifet ham at det kunne være 
et japansk hovedkvarter. Tenk om de alle nå var 
fanger som han sjØl? Kanskje de allerede var skutt? 

* * * 
Y u-ling hoppet høyt der han lå. Nattestillheten 

ble plutselig avbrutt av en morderisk ild. Skuddene 
smalt tett i tett. 

- Hjelp, hjelp, kineserne angriper! 
Det var et japansk nØdrop ute fra nattemØrket. 
Yu-ling hørte at det ble liv i tempelet. HØye rop, 

klirring av våpen, trampende støvler. Over alle andre 
lyder hørte han den veldige stentorrøst til majoren. 
Han ga ordrene sine i øst og vest. 

- Stakkars Mei-yuin, smilte Yu-ling trist.- Dette 
var altså det eneste han kunne finne på. Tenk, angrep 
på det japanske hovedkvarteret med bare 9 mann. 
SelvmordsforsØk naturligvis! Det eneste som gledet 
ham var at kameratene tydeligvis ennå var i live. 
Jo mer han tenkte på det, desto mer håplØst syntes 
han situasjonen for dem der ute var. Nei, hodet var 
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dessverre ikke gode, snille Mei-yuins sterkeste 
side. 

Plutselig holdt skytingen opp. Like overraskende 
som den var begynt! Stillheten var nesten uhyggelig. 
Hva i all verden betØd så dette? De kunne da umulig 
være drept på en gang, alle mann. 

Raske skritt over gårdsplassen, opp trappene, 
bortover verandaen. Et veldig slag av en geværkolbe 
-og dØra inn til Yu-lings rom ble smadret. Treflisene 
flØy olh ørene på ham. 

- Nå gamle venn, de har vel ikke gjort deg noe? 
hørte han en kjent røst brØle. Han skulle ha kjent 
den stemmen blant tusener. 

- Nei, jeg er all right, svarte han. - Her borte 
i kroken ligger jeg. Skjær over båndene de har 
bundet meg med. 

Mei-yuin famlet seg fram gjennom mØrket. Et par 
kutt, så var Y u-ling fri. 

- Vi må ut med en gang. Det er ikke mange 
minuttene vi har til rådighet, skjØnner du, brølte 
Mei-yuin. De for begge på dØr. 

Nettopp da de kom ut på verandaen, gikk dØra til 
siderommet opp- og major Taoka kom ut med hevet 
revolver. De kunne tydelig se ham i lykteskinnet 
fra rommet. 

- Hva er det for leven her? ropte han. 
Yu-ling så en mØrk skygge dukke opp like ved 

sida av majoren. Et Øyeblikk etter var revolveren 
revet ut av hånden hans- og en jernhånd grep ham 
i strupen og slynget ham med voldsom kraft inn 
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gjennom døra der han var kommet fra. Den mørke 
skyggen smalt dØra igjen og slo slåen for. 

- Vi får skynde oss, karer! Det var stemmen til 
den kjempesterke. 

Som skygger for de tre kameratene nedover trap
pene, over gårdsplassen og ut i mørke skogen. 
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Mei-yuin overgår seg sjøl. 

De 10 kameratene satt glade og fornøyde i et røyk
fylt, lite kjØkken. Kona i huset satte nettopp ris
gryta.6ver varmen. Mat skulle smake godt nå. Ingen 
av vennene våre hadde jo smakt risgrynet siden i 
Henyang - kvelden fØr. 

De hadde lagt vel en mils veg mellom seg og det 
japanske hovedkvarteret - og befant seg nå dypt 
inne i en liten sidedal. Det var lite sannsynlig at 
japanerne tok opp noen forfølgelse i natt. I alle til
felle ville fienden ikke kunne finne dem igjen på 
denne vesle avsidesliggende gården. 

- Ja, nå må du fortelle oss hvorfor du ble så 
sen i dag, kremtet Mei-yuin. 

Yu-ling fortalte enkelt og liketil om opplevelsene 
sine. Det var særlig den hulbrystede og de siste 
timene hans han dvelte ved. 

- Han var den beste vennen min, mumlet den 
kjempesterke. - Vi har holdt sammen i mange år, 
vi to. Han tørket bort en tåre med trøyeermet. 

- Men nå vil jeg høre hvorledes dere bar dere 
at for å få meg fri, sa Yu-ling. - Vi har jo bare 
travet og travet gjennom mørke skogen i kveld uten 
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å gi oss tid til å prate. Nå vil jeg gjerne ha hele 
historien. 

- Spør han der, sa kjempen og pekte med munnen 
på Mei-yuin. -tDet var han som la slagplanen. 

Tjukken rømmet seg. 
- Det var i grunnen ikke så vanskelig, sa han 

beskjedent.- Jeg kom fram til tempelhØyden mens 
det ennå var lyst. Der ble jeg møtt av kjempen der 
borte. Han var fØrstemann på pletten, tror jeg. 
)'apanerne hadde gjort tempelet til militærkvarter, 
fortalte han meg. Det vrimlet av soldater på tempel
plassen. Heldigvis fikk vi advart alle kameratene 
etter hvert som de kom. Det var jo ingen større kunst, 
så lenge det ennå gikk an å se. 

- Men du kom altså ikke. Vi ventet og ventet, 
både på deg og de andre to. Godt skjult mellom 
buskene kunne vi se alt som foregikk nede på tempel
plassen. Til slutt regnet vi med muligheten av at 
dere var skutt, alle tre - og vi forberedte oss på et 
tilbaketog for å foreta en nærmere undersøkelse av 
slagplassen fra i ettermiddag. 

- Nettopp da kom altså du. Mens alle vi andre 
kom til tempelhØyden fra sør, det er jo den snareste 
vegen fra der vi møtte japanerne tidligere i dag, 
så kom du uheldigvis fra nord. Altså hovedvegen. 
Det var mØrkt, og vi kunne derfor hverken se deg 
eller få advart deg. 

- Vi hørte bare de høye ropene fra vaktpostene, 
og i lyset fra lommelyktene deres så vi at de hadde 
fatt deg i saksa. · 
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- Da var gode råd dyre, Jeg Ønsket som vanlig 
at jeg hadde hatt ditt hode. Men plutselig slo en dyre
bar ide ned i mitt eget. Tenk, en brukbar ide! 

- Saken er den at vi hadde god rede på hvor 
mange soldater som var samlet på tempelhØyden. 
Vi hadde ikke for ingen ting holdt Øye med dem i 
flere timer. Det kunne være en 40-50 mann, og det 
er jo ingen avskrekkende arme. Er det vel? Allikevel 
kunne vi jo ikke tenke på å angripe dem, så få 
som v-1 er! 

- Det var nettopp det jeg var redd for at dere 
ville forsøke, avbrØt Yu-ling ham. 

- Det skuffer meg virkelig at du ikke kjenner 
meg bedre etter samarbeidet i alle disse årene, sa 
Mei-yuin fornærmet. - Du har tydeligvis ikke opp
daget at jeg har et hode på toppen. 

- Jovisst kjenner jeg til at du har et hode. Jeg 
trodde bare at det var for stort til å romme virkelig 
vektige tanker, smilte Yu-ling. 

- Tenk at du kan ta slik feil, svarte Mei-yuin. 
- Jeg har i dag oppdaget at det virkelig kan fore-
komme solide tanker og planer der oppe. 

- Vi ble som sagt fort klar over at et direkte 
angrep ikke ville fØre fram. Men noe måtte gjØres! 
Vi kunne ikke fortsette vandringen vår og la deg 
forsmekte i et japansk fengsel. Jeg fikk som sagt en 
lys ide, og innvidde kameratene i den. 

- Sju stykker av oss tok stilling ca. 200 meter 
fra tempelet, og på et avtalt tegn begynte de alle 
å skyte og brØle som gale. Ettersom det ikke gjaldt 
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om å treffe noen, bare lage stØy, lyktes det dem å 
la skuddene falle nokså tett. Du hørte nok selv alt 
bråket de fikk i stand. 

- Ja, det er sikkert, falt Yu-Jing inn. - Jeg 
drømte ikke om at 7 mann kunne. lage så mye bråk 
på en gang. 

- Det var meget vellykket, fortsatte Mei-yuin 
fornØyd. - Så kom neste punkt på programmet. 
Som du vet har jeg aldri vært særlig flink i japansk, 

)ross undervisningen på gymnasiet og tross språk
læreren på hØyskolen i Chungking. Men jeg skrek 
i hvert fall av mine lungers fulle kraft at kineserne 
var over oss, og at vi trengte hjelp. Jeg tror virkelig 
jeg greidde å narre dem. 

- Jaså, var det du som brØlte om hjelp, lo 
Y u-ling. 

- Akkurat! nikket Mei-yuin ivrig. - Vår venn 
kjempen og jeg lå i stilling i nærheten av tempelet 
og så hvordan japanerne reagerte. Alt gikk etter 
planen! Japanerne glemte fangen sin. De grep etter 
våpen og styrtet på dør. De eneste som ble igjen i 
tempelet var de to vaktpostene utafor, og så offiseren 
da. Han brølte ut endel ordrer - og gikk så inn på 
rommet sitt igjen. 

- Da de overrumplede japanerne nådde bakke
kammen, ga vi et avtalt fløytesignal. Øyeblikkelig 
stanste skytingen, og våre bråkende venner kunne 
forsvinne i all stillhet. Mørket dekket dem. 

- Jeg regnet med at japanerne ville undersØke 
hva alt dette kunne bety, fØr de kom tilbake til 
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tempelet. Det ville naturligvis ta litt tid. Og den 
tiden hadde kjempen og jeg til rådighet. I en hånd
vending overmannet vi de intetanende vaktene. Du 
skulle sett hvor praktfullt kjempen sendte den ene 
av dem ned for full telling. Ja, jeg greidde jo mot
standeren min jeg også, men jeg benyttet meg av 
geværkolben. 

- Resten vet du. Vi fikk deg ut, kastet offiseren 
tilbake dit han kom fra - og stakk av før japanerne 
ante .\It det var ugler i mosen. Og her er vi altså! 

- Hva ville du så gjort dersom japanerne hadde 
bestemt seg til å forskanse seg i tempelet? spurte 
Yu-ling. - Det ville jo i grunnen ha vært det 
rimeligste! ikke sant? 

- Da fikk vi vel ha funnet på noe annet. Vi kunne 
kanskje ha plukket dem ned en for en fra skogholtet 
like ovenfor tempelet der vi lå. Mei-yuin klØdde seg 
i hodet. - Men ellers regnet jeg med at de ville 
komme sine betrengte feller til hjelp. Det var jo 
derfor jeg skrek. 

- Ja, i dag har du overrasket positivt, Mei-yuin, 
sa Yu-ling varmt. - Den planen din var sannelig så 
god som noen. Takk for hjelpa! 

- A, ingen ting å takke for, sa Mei-yuin sjenert. 
- Du har hjulpet meg så utallige ganger, vet du -
så det har vært en utsøkt fornøyelse å gjøre hva jeg 
kunne for deg i dag. 
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Chungking på ny. 

Generalissimus Chiang Kai-shek satt i dype tanker 
på det private kontoret sitt i Chungking, krigs
l)ovedstaden. Han hadde fått mange jobsposter dette 
siste halvåret. 

Først og fremst var det naturligvis den japanske 
storoffensiven som bekymret ham. De kinesiske 
armeene var jo blitt feid bort, og vegen lå åpen for 
fienden like inn til Chungking, om de hadde villet 
gå på. Den motstanden kineserne hadde kunnet yte 
for noen måneder siden, var simpelthen lik null. 
Japanske fortropper hadde den gang uten vanske 
trengt helt inn i Kweichow provins. 

Så satte heldigvis vinterkulden inn. De sommer
kledde japanske troppene kunne ikke hamle opp med 
general vinter, og så måtte de heldigvis trekke seg 
tilbake til Hunan, der de kom fra. Det hadde gitt 
kineserne tid til å· reorganisere troppene sine. 

Men ennå var stillingen fortvilt! Alle de rikeste 
risdistriktene i Sentral-China var nå i fiendens hen
der, Generalissimus reiste seg og gikk bort til det 
store kartet som hang på veggen. Like utafor Sinhwa 
by, i Hunan-provinsen, lå japanerne. Dersom det ikke 
snart ble en forandring i situasjon en der nede, ville 
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vel saksen klappe sammen også om den delen av 
Hunan som ennå var på kinesiske hender. 

Verst av alt var det at Ts!kiang flyplass sto for 
fall. Den betØd jo så uendelig mye for kampene der 
nede. Chiang hadde riktignok gitt ordre til å sende 
nye, friske tropper dit - tropper som var utdannet 
og utrustet av amerikanerne - men var de nådd 
fram i tide? Og i tilfelle, maktet de å vende krigs
lykken? Telefonforbindelsen med Ts!kiang var brutt, 
så han,;visste ingen ting. 

På grunn av de kinesiske nederlag hadde 
generalissimus måttet avskjedige krigsministeren, 
general Ho. Den bunnærlige general Chen Cheng 
hadde fått plassen hans i regjeringen. 

Det var nødvendig å få slike folk som general 
C hen inn i ledende stillinger. All korrupsj anen måtte 
en jo forsØke å komme til livs, men det var lettere 
sagt enn gjort. Hele embetsverket syntes å være 
gjennomsyrt av elendigheten. Det gikk endog rykter 
om at hans egne, eller rettere sagt slektningene til 
kona hans, ikke var til å stole på. Generalissimus 
sukket. 

Og så denne fortvilte nyheten som nådde ham for 
et par dager siden. En hel kinesisk divisjon på marsj 
var blitt utslettet av det amerikanske flyvåpen. Det 
hele var naturligvis en feiltagelse! Amerikanerne 
hadde tatt venn for fiende, og de ble bestyrket i 
denne sin tro da kineserne forsøkte å finne dekning. 
En misforståelse, ja, men trist var det nå likevel. 

Så langt var generalissimus kommet i betrakt-

127 



ningene sine, da det banket på dØra. Privatsekretæren 
hans kom inn og meldte: 

- General Chen Cheng venter i forværelset! 
- La ham komme! svarte Chiang Kai-shek 

mekanisk. 
Privatsekretæren nølte et øyeblikk. 
- Det sitter to herrer til der ute, sa han. 
-Hvem er de? 
Sekretæren så på visittkortene han holdt i hånden. 

, - Kaptein Wang Yu-ling og lØytnant Tung Mei
. yuin, svarte han. Generalissimus spratt i været. 

- Send dem inn med en gang, ropte han. 
- Generalen får vente litt! 

- Står det bra til med dere? smilte Chiang Kai-
shek, da de to vennene trådte inn i værelset. 

- Takk, vi har det bra! 
- Hvor i all verden har dere vært? På et halvt 

års tid har vi ikke hØrt noe fra dere. Dere ble 
simpelthen borte for oss i alt våpenbraket og alle 

·røykskyene der nede i Hunan. Jeg har oppsport at 
dere har deltatt i forsvaret av Henyang, og regnet 
derfor med at dere var strØket med der. 

- A, ukrutt forgår ikke så lett! mente Mei-yuin. 
Yu-ling grep ordet - og fortalte friskt og freidig 

om de opplevelsene de hadde hatt siden de forlot 
Hen y ang. 

- Vi kom vel fram til de kinesiske linjene, fort
satte han. - Siden da har vi deltatt i forsvaret at 
Tsikiang flyplass. Det har vært kritiske måneder. 

- Japanerne var bedre utstyrt enn troppene våre, 
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og de satte stadig inn nye, friske folk. Det så en tid 
ut til at vi måtte oppgi det hele og blåse hele fly
plassen i lufta. 

- Men så kom altså de nye kinesiske troppene, 
mange av dem. De kom luftvegen, så vi visste ikke 
ordet av det fØr de var der. Velutrustet og vel
utdannet var de alle sammen. 

- Det har vært en fornøyelse å være med siden 
da. Vi feide japanerne vekk, like lett som de tok oss 
tidlig i yår. Fienden hadde simpelthen ikke noe han 
skulle oha sagt. I dag sendte general Wang Yao-wu 
meg med fly hit for at jeg kunne gi melding om de 
nye kinesiske seirene. Her er rapporten hans! 

- Jeg visste det nok, mumlet generalissimus, 
mens han sprettet opp konvolutten. - Troppene våre 
er ikke dårligere enn fiendens. Det er bare utstyr og 
utdannelse de trenger. 

Omhyggelig leste Chiang rapporten gjennom. Så 
brettet han arkene sammen og sa smilende: 

- Vi er overmåte godt fornØyd med den innsats 
dere begge gjorde ved Changteh i vår. Takket være 
dere, vant vi en stor seier den gangen. Kaptein Wang 
ble pr. omgående forfremmet til major, løytnant Tung 
til kaptein. Utnevnelsene har ligget her og ventet på 
dere. Jeg har lenge gledet meg til å fortelle dere 
denne gledelige nyheten. Etterat dere i dag kommer 
til meg med nye seiersmeldinger, er fornøyelsen 
dobbelt stor. 

De takket begge to hjertelig for forfremmelsen. 
- Det er bare en ting jeg ikke kan forstå, sa 
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Yu-ling da seremonien var over. - Så snart vi kom 
fram til Ts!kiang - for flere måneder siden - sendte 
vi Øyeblikkelig beskjed med flypost hit til hoved
ledelsen for å fortelle dere hvor vi befant oss - og 
for å si at vi sto til tjeneste hvor ledelsen så 
måtte ønske. 

Generalissimus rynket pannen og tenkte seg om. 
- Ingen beskjed er kommet til oss, sa han. 

- Men det er sant! Et av flyene fra Ts!kiang i den 
, tida styrtet dessverre ned og brant opp. Brevet deres 
· må ha vært sendt med det flyet. 

Det var to lykkelige karer som noen minutter 
senere trasket oppover Mingsenglu, en av hoved
gatene i Chungking. 

- Nå, hvorledes står det til med majoren? ropte 
Mei-yuin muntert. - Spør noen deg om kapteinens 
velbefinnende, så kan du fortelle dem at han har 
det fortreffelig. 

- Hysj! Ikke så høyt, folk legger merke til oss, 
advarte Yu-ling. 

- Har vi kanskje noe å skamme oss over? mente 
Mei-yuin. - Nye uniformer, nye stjerner, mer lØnn. 
Det er da gode saker som hvem som helst kan mis
unne oss. Eller hva mener du? 

- Husker du hvorledes byen så ut da vi var her 
sist? Yu-ling ønsket å forandre samtaleemne. 

- Husker det, ja? Det står ikke så dårlig til 
med klisterpotta mi. Bare ruiner, hvor en så hen. 
Ikke sant? 

- Det er bare halvannet år siden, fortsatte 
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Yu-ling. - Og se nå hvorledes det ser ut her. Fine, 
nye gater, nybygg hvor du vender deg. Flotte, store 
forretninger som sjøl utlandet kan misunne oss. Om 
du leter med lys og lykte, tror jeg ikke du kan finne 
en eneste ruin her i byen i dag. 

- Ruiner hører vel ikke til de ting vi helst leter 
etter med lys og lykte, mente kameraten. 

- Men forstår du da ikke, Mei-yuin. Det er et 
makeløst folk vi tilhører! Midt under krig og bombe
regn biygger vi landet vårt opp igjen. Sårene leges 
mens krigen framleis raser. Hvilken annen nasjon 
kunne i lØpet av halvannet år reise en millionby, 
slik at alle bombeskadene var blitt utbedret? For
tell meg det! 
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Kolera. 

Det var som en uhyggelig drøm. Den fryktede 
koleraen raste i krigshovedstaden. Mennesker dØde 
i hundrevis hver eneste dag. En morgen hadde 
){u-ling talt 60 døde som var kastet ut i løpet av natta, 
og det i en eneste gate. Hver morgen toget likfØlgene 
ut av byen, og det var mange av dem. Likkister var 
for lengst utsolgt. Det var uhyre vanskelig å få tak i 
nye, og lyktes det for noen - så var de meget kost
bare. De fleste hadde ikke lenger råd til å tenke på 
slikt. De måtte nøye seg med å svØpe sine dØde 
i matter. 

Epidemien kom da varmen satte inn for alvor, i 
midten av juni. Først ble det hvisket i krokene om 
en og annen i byen som var dØd av den fryktelige 
sykdommen. Nå hørte en klagehylene til de sørgende 
hvor en sto og gikk. 

Folket i Chungking levde i redsel. Hvem skulle 
vel bli neste offer for sykdommen? Hvem bar smit
ten med seg? Enhver mistenkte naturligvis naboen! 

Varmen nå midtsommers var fryktelig. Over 
40 grader Celsius i skyggen. Det var slik at en knapt 
kunne røre seg i denne fuktige heten. Selv om natta 
var det vondt å puste. 38 grader natt etter natt selv 
om alle dØrer og vinduer sto på vidt gap. 
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Hadde det ikke vært for de regehnessige regn
skyllene, så hadde visst ikke noe menneske holdt det 
ut. Men hver 10. dag samlet mørke skyer seg i 
horisonten, og så kom stormen i voldsomme kast. 
Tordenen rullet, og regnet pisket i gatene. Da var 
det deilig å puste! I to dager var det så igjen godt å 
leve, men så satte varmen inn på ny. 

Og koleraen herjet! Det gikk rykter om at 
eksperter var kommet med fly helt fra Amerika for 
å hjelpe til med å stanse epidemien. De hadde gått 
gjennom gatene, betraktet en del syke - og rystet 
på hodet. Aldri hadde de sett en slik overbefolket by. 
Og aldri hadde de sett slik mangel på hygiene. Det 
var uråd å gjØre noe under slike forhold, mente de. 
Så dro ekspertene sin veg, og overlot befolkningen 
til sin skjebne. Ja, slik sa ryktet - og en visste aldri 
om det ikke kunne være et lite sannhetskorn i det 
som ble sagt. 

All vaksine var strøket med den første uka. Det 
var jo så mye fint folk i byen for tida. Først og 
fremst regjeringen naturligvis og nasjonalforsam
lingen og alle dem som var ansatt i departementene. 
Så var det de utenlandske ambassadene, den ameri
kanske militærdelegasjon, journalistskoler, for ikke 
å snakke om alle dem som var knyttet til hoved
ledelsen i den kinesiske hæren i byen. Når den 
alminnelige, skrekkslagne borger kom til hospitalet 
for å bli vaksinert, ja, så var lagrene tomme. 

- Har dere ingen ting å hjelpe oss med? Dyp 
redsel sto å lese i de mørke Øynene. 
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- Vaksinen er brukt opp! Legen trakk på skul
drene. - Men vi har noe vaksine som er laget på 
laboratorier her i China. Det er uprøvde saker, men 
det er kanskje bedre enn ingen ting. Vil De prØve? 

Og folk prøvde! De fleste av dem ble fryktelig 
syke. Det hadde nok vært så som så med rensligheten 
i laboratoriene der denne vaksinen var laget. Og 
koleraen raste fortsatt. 

* * * 
En varm dag i midten av juli satt Yu-ling og 

Mei-yuin sammen på hybelen sin. De hadde fått ordre 
til å delta i et spesialkurs som ble holdt av eksperter 
fra det amerikanske sikkerhetspoliti. Nå hadde de 
derfor i flere måneder, nær innp~ halvåret, bodd i 
krigshovedstaden og igjen sittet på skolebenken. 

Y u-ling satt nettopp bØyd over bordet og arbeidet. 
Mei-yuin derimot satt lett henslengt i en stol og sa 
ut i tomme lufta. Det var kvelende varmt i det vesle 
rommet, så han hadde kastet skjorta. Svetten rant 
i strie strømmer nedover den feite kroppen hans. 

- At du gidder arbeide slik i denne varmen, 
sa han. - Jeg orker simpelthen ikke å røre en 
finger engang. 

Med ett ble øynene hans vaktsomme og stirrende. 
Han hadde hØrt en tung brummetone der inne i 
rommet. Jo, ganske riktig - der flØy en stor, tjukk 
spyflue på dovne vinger, nå støtte den mot veggen. 
Mei-yuin krØllet sammen avisa han holdt i hånden. 
Spyfluen surret videre rundt i rommet. Der nærmet 
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den seg bordplaten. Mei-yuin grep fastere om avisa. 
Der satte den seg! 

Som et lyn var tjukken oppe av stolen. Klask! 
Der lå flua på sine gjerninger. 

Yu-ling satte i en skrallende latter. Mei-yuin så 
overrasket på ham. 

- Hva ler du av? 
- V ar det ikke du som ikke orket å røre en 

finger engang? 
- $pØk ikke med slikt, formante den grav

alvorlige Mei-yuin. - Jeg redder livet ditt i disse 
dagene - dersom du vil vite det. Koleraen brer seg 
med rasende fart i denne pesthulen, og det er f!uene 
som bringer smitten rundt, så vidt du vet det. Altså 
ingen pardon for fluene! 

Y u-ling bØyde seg over boka igjen. Utallige ganger 
disse dagene hadde Mei-yuin holdt dette foredraget 
for ham, og selvsagt hadde han rett. Men all den tid 
kameraten omhyggelig tok seg av hver flue som kom 
innen synsvidde, kunne han ta situasjonen med ro. 

Det banket på dØra, og inn kom en av de nye 
vennene deres, dr. Tang. Yu-ling hadde truffet ham 
fØrste gang i pastor Chus menighet. Det gikk aldri 
en uke uten at Yu-ling var på den faste plassen sin 
i den vesle kirken. Dr. Tang var også kristen. 

Doktoren slengte seg ned i en stol. Han så dØds
trett ut. Svarte ringer hadde han under øynene. 

- Jeg er nesten ferdig, sa han. - Vi får ikke 
sove, hverken natt eller dag. Alltid nye syke. Dersom 
dette varer stort lenger, så greier jeg det ikke! 
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- Er det ingen ting som tyder på at epidemien 
snart ebber ut nå? spurte Y u-ling. 

- Tvert imot! Den raser som aldri fØr! 
- Men kan dere ikke skifte litt på! Dere er da 

så mange leger og sykepleiersker her i byen. 
Dr. Tang lo, en nesten lydlØs latter. 
- Vi har fullt opp å gjøre, alle mann, sa han trett. 

Når noen engstelige pårørende kommer og banker 
på døra mi, kan jeg ikke godt sende dem til en annen 

)ege som kanskje bor en kilometers veg unna. Tida 
· er kostbar, koleraen gjør sitt verk temmelig fort. 

Pasienten dør ofte på noen timer. Derfor må han få 
hjelp så fort råd er! 

Mei-yuin så på armbåndsuret sitt og spratt opp. 
- Klokka er to, dere får unnskylde meg.- Der

med for han på dør. 
Y u-ling smilte og vinket doktoren bort til vinduet. 

Der ute på gårdsplassen hadde kokken alt tent varme 
i den primitive, improviserte ovnen. Han satte ris
gryta over, og begynte å forberede grønnsakene. 
Mei-yuin sto over ham som en smed, og ga hØy
lydt ordrer. 

- Min gode venn, kaptein Tung, har fått kolera 
på hjernen, sa Yu-ling. - Han stoler ikke på noen 
lenger. Når maten skal lages, våker han over kokken. 
Han ser etter at hver eneste rett er skikkelig' kokt. 
Dersom tepotten et Øyeblikk har stått uten lokk, så 
tømmer han hele innholdet ut. Og stakkars den flue 
som våger å vise seg her i rommet vårt! Så jeg kan 
visst være trygg! 
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De lo begge. Så satte de seg ned og tenkte hver 
på sitt. 

Yu-ling så for seg de syke og lidende mennesker 
som det vrimlet av i storbyen for tida. Han tenkte 
på alle dem som bukket under fordi hjelpen ikke 
kom, eller fordi den kom for sent. 

Hva var det pastor Chu talte om på siste bØnne
møte? Var det ikke om en mann som ble skamslått 
av røvere og fratatt alt han eide? Han lå der blodig 
og fo};!slått ved vegkanten. Det var Jesus selv som 
hadde fortalt den historien. Og selve pointet i for
tellingen var jo at mannen trengte hjelp. 

I Chungking vrimlet det for tida av slike 
stakkarer som trengte hjelp. Var det ikke hahs plikt 
å melde seg til tjeneste? 

Kolera! Han gjØs bare ved tanken. Tenk om han 
ble smittet? Han hadde jo vært så inderlig glad for 
hver dag som gikk uten at den fryktelige sykdommen 
meldte seg. 

Undres om det ikke var slik de hadde fØlt det, 
både presten og levitten som hadde gått forbi den 
skamslåtte mannen i veggrøfta? Takk og pris at det 
ikke er jeg som er falt i røvernes hender, tenkte de 
sikkert. Så hadde de sett seg sky omkring. Tenk om 
røverne ennå var i nærheten? Best ikke å spille bort 
tida, komme seg av sted med en gang. Ja, slik hadde 
de sikkert tenkt. 

Men samaritanen, han som kom sist, han så 
annerledes på saken. Han visste nok også at det var 
risikabelt å stanse for å yte hjelp. Røverne kunne 
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jo komme tilbake. Men stakkaren i vegkanten trengte 
hjelp! Det var det som betød mest for ham. Så fikk 
det ellers gå som det kunne! 

Jesus holdt denne mannen fram som et eksempel 
til etterfØlgelse. Skulle så han, Yu-ling, svikte? 

- Er det mulig for vanlige folk å hjelpe til med 
noe? spurte han hØyt. 

Doktoren våknet opp fra tankene sine. 
- Hvordan? Hva mener du? 

_~ - Trenger jeg noen utdannelse i sykepleie for å 
kunne hjelpe til i disse dagene? 

- Tenker du kanskje å melde deg som frivillig? 
smilte legen. 

- Nettopp! svarte Y u-ling fast. 
- Har du tenkt på muligheten for smitte? 
- Det er vel ikke verre for meg ·enn for deg! 
- Det er så, skjønt vi 'har lært å beskytte oss så 

godt det lar seg gjØre da. Men folk flest er jo så 
redd for smitte. 

- Kan ikke jeg også få vite hvorledes en kan 
unngå smitte? 

- Du mener det virkelig? 
- Selvsagt mener jeg det. Jeg spØker ikke med 

slikt! 
- Vel, så kan du komme bort til kontoret mitt 

i morgen. Jeg trenger i høyeste grad hjelp, slik 
stillingen er. 
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- Jeg skal komme! svarte Yu-ling. 
Mei-yuin som nettopp var kommet inn, stusset litt. 
- Hvor skal dere hen? spurte han. 
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- Jeg skal fra i morgen av hjelpe dr. Tang litt 
med pasientene hans, sa Yu-ling og så på kameraten 
med et smil 

- Med kolerapasienter? skrek Mei-yuin. Øynene 
hans vidde seg ut av bare forskrekkelse. 

- Nettopp, nikket Yu-ling.- Men dersom du er 
redd for å være i nærheten av meg, så kan jeg 
forsøke å finne meg et annet sted å bo så lenge 
epidemien varer. 

Mei•yuin tok på seg martyrmine. 
- A nei, sa han. - Har jeg holdt ut med deg 

så lenge, så greier jeg det vel saktens nå også. Skulle 
du bli syk, og det blir du sikkert, da blir det godt 
for deg å ha gamle Mei-yuin i nærheten. Ikke sant? 
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Den barmhjertige samaritan. 

Yu-ling stanste et Øyeblikk før han banket på 
dØra. Nei, det var ikke en lyd å høre der inne. Han 

)>anket hardere. Jo, nå hØrte han lyden av svake trinn. 
Doktorfrua sto i døra. Hun var så søvnig at hun 

knapt fikk Øynene opp. Det var nok ikke mye søvn 
her i huset, nei. 

- Doktor Tang er ute allerede, sa hun. - Han ble 
kalt ut tidlig i morges til noen nye pasienter. Vær 
så god, kom inn! Han må snart være her nå. 

Yu-ling satte seg ned i en stol for å vente, mens 
doktorfrua gikk og Ja seg igjen. 

Ti minutter senere kom doktoren. 
- Nå, er du allerede der? spurte han vennlig. 

- Nei, bare sitt! Nå skal vi ta oss litt sterk te: Det 
kan sannelig trenges. 

Doktoren ruslet ut på kjØkkenet, og kom snart 
etter inn igjen med en tekanne og to kopper. 

- Smitte, ja, sa han mens han helte den gloheite 
teen i seg. - Kolera er en meget smittsom sykdom. 
Som du vet sitter smittestoffet i oppkast og avfØring. 
Basillene kan imidertid ingen skade gjØre deg uten 
at det gjennom munnen din kommer ned i magen. 
Renslighet er derfor absolutt nødvendig. Be om varmt 
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vann og vask deg grundig hver gang du har hatt med 
en kolerapasient å gjØre. Du skal få en medisin av 
meg til å helle over fingrene etter vasken. Det 
desinfiserer! Majoruniformen må du bytte med 
doktorkittelen. Du skal få låne en av meg. 

Det taslet borte ved døra. Doktoren så opp. Inn 
kom en puslet, liten jentunge med store, for
skremte Øyne. 

- Far er blitt så syk! Farmor tror det er kolera. 
Vil do~oren være så snill å komme og helbrede ham? 

- Vil du sitte ned, lille venn, og fortelle meg 
adressen - så skal jeg komme så snart jeg kan. 
Hvis du vil vente et øyeblikk, skal jeg forresten bli 
med deg nå med en gang. 

Dr. Tang helte resten av teen i seg, gikk inn i 
sideværelset og hentet en kvit doktorkittel. Han 
kastet den bort til Yu-ling. 

- Vi får kanskje ta oss en runde, sa han. 
Far til den vesle jenta så elendig ut. Yu-ling 

syntes aldri han hadde sett noe så uhyggelig. Han 
var mager. Skinnet strammet over kinnbeina. 
Kinnene gikk innover. Øynene var store og inn
sunkne. Huden hadde farge som bly. Hendene oppe 
på teppet og fØttene som stakk ut nede ved fotenden 
av senga var blåfiolette, leppene nesten svarte. 

- Jo, det er nok ingen tvil her, sa doktoren og 
rystet på hodet. - Dette er kolera! 

Så tok han til å behandle den syke, alt mens han 
forklarte Yu-ling: 

- Det farlige ved kolera er at den tapper all 
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fuktighet ut av kroppen. De stadige oppkast og de 
hyppige avfØringene tar etter hvert all veske ut av 
legemet. Det er grunnen til blåfargen i huden. Skal 
vi kunne redde de syke må vi sØrge for at kroppen 
stadig får tilfØrt ny veske. Derfor bør de drikke alt 
de kan få i seg, men det går gjerne ut igjen omtrent 
like fort som det kommer inn. Derfor sprØyter vi 
saltvann inn i dem, under huden og inn i selve blod
årene. Klarer vi å holde det gående to-tre dager uten 
.~<t pasienten dØr, så kommer helbredelsen gjerne av 
'seg selv. 

- Hvor lenge har sØnnen din vært syk? spurte 
han gamlemor som skrekkslagen sto borte i kroken. 

-- Siden i går kveld, doktor. 
- Hvorfor har dere så ikke hentet lege fØr? 
-- Det var så sent, og så trodde vi. ..... 
-- Dere må ikke tro noe! Når det gjelder men-

neskeliv, kan vi ikke vente. 
Den syke fikk saltvannsinnsprøytninger, og 

familien fikk beskjed om hvorledes den syke måtte 
stelles. NØyaktige forskrifter: Sykehusene var for 
lengst overfylt. Det var ikke tale om å presse flere 
syke inn der. Derfor måtte all pleie foregå rundt i 
hjemmene. Øvde. sykepleiersker var heller ikke å 
oppdrive, så uØvde slektninger av de syke måtte tas 
i bruk. Dr. Tang ga de friske i huset beskjed om hvor
ledes de måtte bære seg at for å unngå smitte. 

Snart var doktoren og Yu-ling på veg til en ny 
sykeseng. 

-- Ha Øyne og ører godt med deg i dag! Se nØye 
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hvor ledes alt foregår - og fest i hukommelsen din 
alle de forskriftene jeg gir både de syke og deres 
pårørende. I morgen må du overta endel av pasi
entene. Det er ikke hvem som helst som slippes 
lØs som lege- bare etter en dags studium! lo dr. Tang. 

Og Y u-ling fulgte godt med i alt .han så og hØrte. 
Ingen ting unngikk ham. Sent på ettermiddagen fikk 
han selv lov til å sette noen sprøyter, mens doktoren 
så på. Det så uhyggelig ut, men det var i grunnen 
ikke .~å svært vanskelig. Yu-lings smidige fingrer 
kom ganske godt fra prøven. Han fikk endog ros 
av doktoren. 

Dødstrett kom han hjem sent på kveld og stupte 
rett i seng. Han begrep ikke hvorledes leger og syke
pleiersker kunne holde dette presset gående natt og 
dag i ukevis. 

* * * 
Tidlig neste morgen var han på beina igjen. 

Dr. Tang fulgte ham til de tre-fire første pasientene. 
Det var Yu-ling som behandlet de syke, det var han 
som hakkende og stammende ga råd til syke og friske 
i hjemmene. Men doktoren sto med øyne og ører på 
stilker, og ikke før var de ute av dØra, fØr han 
kritiserte. Slik og slik skulle du ha gjort. Slik og slik 
burde du ha sagt. I sitt stille sinn var Tang i grunnen 
overrasket over hvor godt eleven hans greidde bra
sene, etter bare en dags undervisning. 

Endelig skilte de lag. Yu-ling fikk en liste med 
navn og adresser. 
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- Dette blir din rute, sa doktoren. - Gå til dem 
igjen og igjen, og gi dem saltvannssprøyter så ofte 
du kan. Jeg skal titte innom dem senere i dag og se 
hvorledes det går. 

Yu-ling var nok litt skjelv i knærne første 
gangen han tok fatt. Det hadde liksom vært så trygt 
å ha doktoren i bakhånd. 

Den syke klagde over voldsomme smerter i under
livet. Og så var han tørst. Stemmen var klanglØs. 

1 
- Hent kokt vann, sa Yu-ling til kona i huset 

som sto ved senga. -Det gjelder at den syke drikker 
så mye som mulig. 

Kona forsøkte å lØfte litt på mannens hode, og 
Yu-ling holdt vannbollen opp for munnen på ham. 

Da skjedde det! Det gikk en krampetrekning · 
gjennom den syke, og plutselig sto en sprut ut av 
munnen hans. 

Yu-ling fikk en avskylig fornemmelse i magen. 
Han måtte styrte på dØr det forteste han hadde lært. 
Der ute i bakgården måtte han selv gi opp. 

- Dette er sannelig verre enn jeg hadde tenkt, 
mumlet han. Det varte litt før han kom til hektene 
igjen. Han lente seg mot dØra og trakk inn den friske 
lufta. Så gikk han rolig inn igjen. Den syke fikk 
saltvannssprØyten sin - og så vandret den nybakte 
<doktor» til neste adresse. 

Det hendte ofte de første dagene at Yu-ling måtte 
ut og kaste opp. Men etter hvert ble det bedre. Syk
dommen skremte ham ikke lenger slik. Det var nok 
mange av pasientene hans som strøk med. Men han 
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hadde også den glede å se en og annen av dem 
komme seg igjen. 

Var pasientene sterke nok til det, så talte han med 
dem om Gud. Som oftest gikk den slags tale hus forbi, 
men et par ganger hendte det at sæden falt i god 
jord. Den ene gangen var det en gammel kone som 
ble frisk igjen. Hun meldte seg til dåpsundervisning 
hos pastor Chu. Den andre gangen var det en ung 
mann, omtrent på hans egen alder. Han hadde gått 
på en ]}risten skole, og kjente derfor til kristendom
men. Men den hadde aldri betydd noe for ham. Y u
ling fikk hjelpe ham igjennom til tro på Jesus. Pastor 
Chu dØpte ham på dØdsleiet. 
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--- ----------------

Storflommen. 

En ulykke kommer sjelden alene. I de fØrste 
dagene av august satte storflommen inn. Først kom 

/egnet, fint duskregn. Det lå som et slør over 
- storbyen. Men langt vest i landet, oppe i hØylandet, 

Øste regnet ned uten stans. Det visste avisene å 
fortelle om. 

Så begynte Yangtse-floden å stige, ikke langsomt 
i tommevis - nei, gjerne flere fot på halvtimen. 
Yu-ling var i disse dagene på vandring fra hus til 
hus for å hjelpe de syke vennene sine, men Mei-yuin 
var fri som fuglen. De hadde nemlig fri fra ekstra
kurset, hva enten grunnen kunne være varmen som 
ennå var temmelig plagsom, eller det var fordi 
lærerne var redde for koleraepidemien som raste. 

Chungking ligger på den spisse odden mellom de 
to store elvene Yangtsekiang og Chialing, der de 
møtes. Vanligvis ligger selve byen høyt hevet over 
elvevannet, som på en veldig klippe borg. Flere hundre 
trappetrinn fører dit opp fra elveleiet. 

Ytterst ute på pynten, der de to elvene mØtes, 
ligger en lav sandtunge. På den ligger hus ved hus, 
så tett det går an. Disse husene er ikke bygd av 
tømmer på vanlig vis. Veggene består av matter, 
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festet på et stokkverk. Grunnen til dette er de 
stadige oversvømmelser. Så snart vannet stiger, 
kommer sandtunga under vann -- og stedet må 
rømmes. 

Mei-yuin var naturligvis på pletten den dagen 
storflommen satte inn. Han var jo alltid til stede når 
det skjedde et eller annet. Han så rolig på hvordan 
folk strevde. Matteveggene ble revet ned i en fart, 
stokkverket ble rykket lØs, og alt sammen ble båret 
oppov~;r trappene til de første faste hus. Så ble 
inventar og løsøre brakt etter. Mange av husene der 
nede hadde vært små butikker -- og nå ble alle 
varene fraktet oppover til tryggere steder. I løpet av 
et par timer var det uråd å se sandtunga. Elva 
hadde simpelthen slukt den. Vannet fosset rett 
under trappene. 

HØyere oppe i gata var det liv og røre. Alle de 
hundrer av beboere fra sandbanken hadde søkt ly 
der oppe. De forsøkte å reise små skur for å ha litt 
dekning mot regnet som rant ned i fine dråper. 
Husene i byen var så overbefolket at det ikke fantes 
plass for de hjemløse. Snart var halve gata dekket av 
små hytter og rønner. Overalt krydde det av folk. 

Og vannet steg, fot for fot. Den store Øya midt 
ute i elva ble mindre og mindre. Snart stakk bare 
den mørke bakketoppen opp over de brusende strøm
hvirvlene. Den sto der djervt midt i sterkeste strøm
men, og klØvde Yangtsekiangs gulbrune vannmasser. 
Det lå som et bredt slør etter den, det varte liksom 
litt fØr det kraftfulle elvevannet falt til ro igjen --
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og stolt og uanfektet bruste av sted som før mot 
havet i Øst. 

Over på sørsida av Yangtseelva lå hovedkontoret 
for det kinesiske tollvesen. Utafor det kunne Chung
kings innbyggere året rundt lese av hØyden på 
vannstanden i elva. Tallene var store som flere 
mannshØyder - og kunne med letthet ses over i 
selve byen. I alminnelighet var vannhøyden 23 fot 
eller så, men nå steg tallene raskt. 30--40-50-60-70 
)l0-90 fot. De stanste på 99, det vil si tallene på toll
bua. Men det var fordi der bare var plass til to tall 
på tavla. 

Vannet steg framleis. 100-101-102--103. Da først 
stanste det. Men da sto vannmassene hØyt oppe i 
Chungkings virkelige gater. Politistasjonen på sør
sida, som vanligvis sto gode 20--30 meter over elva, 
hadde hele fØrste og en god del av annen etasje under 
vann. De nederste husrekkene var helt begravd 
under vannmassene. Innbyggerne der, sammen med 
alle dem som var kommet nedenfra sandtunga, 
hadde måttet flytte enda hØyere opp. Det var nesten 
uframkommelig i gatene der nede på grunn av folk 
og hytter og innbo og handelsvarer. Stanken var 
aldeles uutholdelig for alminnelige mennesker. 

Øya ute i Yangtse var nå helt forsvunnet i elve
vannet. Bare noen uhyggelige strømhvirvler der ute 
viste hvor Øya hadde ligget. De store ferjebåtene som 
sto for trafikken mellom byen og sørbredden, vågde 
seg ikke lenger utpå. Den kjempestore floden lå der 
ensom og forlatt som en eneste sydende heksegryte. 
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En dag Yu-ling hadde noen timer fri, gikk de to 
kameratene ned til elvekanten for å se på elendig
heten. 

Som tjukk, gul ertersuppe veltet floden nedover. 
Veldige jordmasser hadde den nok revet med seg på 
vandringen sin fra fjellene i vest. Rester av hus, 
tømmer, vrak av båter, halmsåter, store trær, dØde 
dyreskrotter og verst av alt - menneskelik flØt ned
over på elvas brede rygg. Ingen ting var trygg der 
flodenA'6r fram. Alt ble rykket vekk, kastet om kull, 
tatt med. 

Som de sto der og stirret utover, fikk de Øye på 
et helt hus som drev med strØmmen. Tømmeret holdt 
huset sammen, og øverst oppe på takmØnet satt en 
stakkars ensom bonde. Det var nok mannen sjØl i 
huset som i siste øyeblikk hadde reddet seg dit opp. 
Med en svær planke forsøkte han uavbrutt å buksere 
det underlige fartøyet sitt inn mot elvebredden. Men 
storfloden brydde seg ikke det ringeste om det vesle 
pirkeriet hans. Den rev både hus og bonde med seg 
i det veldige favntaket sitt. 

Da huset nærmet seg strømhvirvelen der Øya 
hadde ligget, så de at mannen ble urolig. Han for 
fram og tilbake på takmØnet for å finne en utveg. 
Et Øyeblikk sto huset liksom og vippet, så ble både 
hus og mann trukket ned i dypet. Bare et par tømmer
stokker kom opp igjen et stykke lenger nede. 

Men en god ting utrettet regn og flom. Koleraen 
stanste! De utallige små basillene ble vasket vekk. 
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Elva tok dem i den veldige favnen sin, vekk fra krigs
hovedstaden. Epidemien ebbet ut! 

Og en vakker dag begynte også elva å synke. Ferje
damperne begynte igjen å gå i fast rute. Øya var for 
lengst kommet til syne. Nå begynte også sandtunga 
å vise seg. Store mengder av elveslam og jord og 
vrakrester lå igjen overalt. En uhyggelig stank steg 
opp fra det tidligere elveleie. Nede på selve sand
tunga var folk allerede i full gang med å skrape vekk 
flt slammet. Smått om senn begynte mattehusene å 
, reise seg igjen. 

Høyere oppe, i den faste bebyggelsen, gikk det 
ikke fullt så lettvint for seg. Alle de hus som hadde 
vært begravd under vannmassene, måtte jo gjennom
gå kraftige reparasjoner. Et og annet hus var 
naturligvis seilt nedover med strømmen de kritiske 
dagene, de måtte bygges nye fra grunnen av. Men 
de fleste av husene sto heldigvis igjen- og fikk nøye 
seg med større reparasjoner. Det ble travle og lØnn
somme dager for alle snekkersvenner i byen. 

Snart gikk livet igjen sin vante gang i krigs
hovedstaden. 
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En merkedag. 

En kveld omtrent midt i august var Yu-ling og 
Mei-yuin bedt i selskap over på sør bredden. I menig
heten til pastor Chu hadde nemlig Yu-ling truffet 
mange,. utenlandske misjonærer, mest amerikanere, 
men også svenske og norske. Blant disse siste var 
den presten som hadde talt i Yiyang kirke - den 
kvelden for mange år siden da Yu-ling bestemte seg 
til å bli en kristen. Det var nettopp han som hadde 
bedt sammen til selskap denne augustkvelden. Noen 
dager tidligere var Y u-ling blitt løst fra arbeidet sitt 
blant kolerapasientene. Det var ikke flere syke nå 
enn at legene og de velutdannede sykepleierskene 
greidde brasene alene. Derfor hadde Yu-ling & Co. 
med takk kunnet ta imot innbydelsen. 

Det var en internasjonal gruppe av folk som satt 
i stua til misjonæren. Majoriteten var amerikanere, 
mest misjonærer - men også et par offiserer. Så var 
det noen nordmenn, verten og vertinnen naturligvis 
og dessuten en herr Gi. Ja, og så våre to kinesiske 
venner ikke å forglemme. 

Det var naturligvis krigen samtalen dreide seg om. 
- Når tror dere vi får fred i verden? spurte den 

unge miss Alice Anderson. Krøllene sto som en glorie 
rundt det energiske hodet hennes. 
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- Jeg er ingen profet, lo tilsynsmann Benson, 
men jeg tror ikke det kan vare lenge nå. 

- Japsen er seig, mente mr. Howard, den ene av 
offiserene. - Han kan uten vanske holde det gående 
et halvår til - minst. 

- Tror du virkelig det? spurte kameraten hans, 
mr. Blackstone. - Japanerne står jo helt alene nå. 
Både Tyskland og Italia er ute av dansen, og for noen 
dager siden marsjerte jo russerne inn i Mandsjuria. 
) - Ja, og der melder de om store seire, og japansk 

· tilbaketrekning på alle fronter, nikket miss Anderson. 
- Og ikke å forglemme atombomben, som 

japanerne har fått smake de siste dagene, fØyde miss 
Akins til. - Først smalt den over Hiroshima, og nå 
sist over Nagasaki. Hvis virkningene er så fryktelige 
som avisene sier - så kan da ikke Japan holde det 
gående stort lenger? 

Yu-ling fulgte med i samtalen. Han sa ikke noe, 
men tenkte desto mer. 

- Jaha, tenkte han. - Da Tyskland kjempet 
dØdskampen sin, var det ikke snakk om atombomber. 
Da greidde det seg uten. Men nå, når det gjelder en 
farget nasjon, japanerne, så slippes helvete løs. Slik 
er altså de kvi te stormaktene. 

Vertinnen, den blide og smilende fru Ni, kom inn 
og avbrøt videre samtale. 

- Det står forfriskninger ute på verandaen, 
smilte hun. - Kanskje vi kunne flytte dit ut et 
øyeblikk. Det er så deilig ute i kveld. 

Og hun hadde rett! Kvelden var nok mØrk, men 
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det var stjerneklart. Chungkings utallige elektriske 
lys gjorde at det lå som en lyssky over millionbyen, 
der den lå på andre sida av elva. Små lyspunkter 
beveget seg opp- og nedover floden. Det var lyktene 
på de mange djunkene. Borte på verandaens rekk
verk sto en ensom, liten ildflue og lyste. Rundt 
omkring summet myriader av blodtørstig mygg. 

På et lite bord sto kaffe, kaker og jordnØtter. 
Gjestene forsynte seg, og satte seg så på krakker 
som s:lio spredt utover verandaen. 

Med ett ble nattestillheten brutt av en kjent 
lyd. Det var kruttkjerringer som smalt fra et sted 
langt borte i byen. Det uvanlige var bare tidspunktet. 

- Kanskje det er begravelse, foreslo miss 
Anderson. 

- Langt fra, smilte Yu-ling. - Vi begraver ikke 
våre døde om natta. Det venter vi med til om 
morgenen. 

- Det er vel heller noen forsinkede bryllups
gjester som skyter av en serie til ære for brudeparet, 
mente Mei-yuin. 

Nå tiltok skytingen i styrke. Nye serier ble skutt 
av. Det lØd fra nye deler av byen der inne. En enkelt 
serie ble skutt av også på denne sida av elva. Snart. 
smalt det tett i tett nær sagt over hele byen. 

- Kanskje det er fred! ropte den optimistiske 
vertinnen. 

Alle lo. 
- Det er vel heller en eller annen stor seier det 

gjelder, foreslo verten, pastor Ni. 
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Med ett var det som hele lufta over byen lå badet 
i skinnende kvitt lys. Det var de store lyskasterne, 
de som ble brukt av antiluftskytset, som var skrudd 
på. De mektige strålene f6r fram og tilbake over 
himmelhvelvet. 

- Det må være noe spesielt, mente vertinnen. 
Hun vendte seg til kokken som nettopp kom ut med 
en ny rykende kaffekjel. 

- Ta lykta, gå ned til elvebredden og hØr hva alt 
cj,ette betyr, sa hun. 
, Kokken så ut over landskapet, han festet seg ved 
lysflommen fra alle lyskasterne og ved det øre
dØvende bråket fra de utallige kruttkjerringene. Så 
vendte han seg uten et ord og gikk. En stund etter 
kunne de fra verandaen se ham på vandring nedover 
mot strandbredden. 

Vel en halvtime senere skimtet de en enslig fjøs
lykt som nærmet seg. 

- Det er ham, det er ham! ropte verten ivrig. Og 
så skrek han så det ljomet: Hva betyr alt sammen? 

Som et svakt ekko svarte det langt nede fra 
bakken: 

- Freden er kommet! 
Et enstemmig hyl reiste seg fra verandaen. Nå 

kunne de også se at lyskasterne inne i byen begynte 
å famle etter hverandre. De fant hverandre, to og to, 
og dannet kjempemessige V-tegn over verdensbyen. 

* * * 
Det var med ett som om alle fullstendig hadde 

mistet besinnelsen. De f6r inn døra, gjennom stua -
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ut i kjØkkenet. Miss Anderson fØrst, sa de to 
amerikanske soldatene, etter dem misjonærene og 
sist i kØen kom Yu-ling og Mei-yuin. De fant fram 
redskap fra kjØkkenbenken. Miss Anderson fikk fatt 
i en steikepanne og en sleiv. Med sleiva slo hun på 
steikepanna som på en stortromme. Etter henne kom 
mr. Blackstone med to grytelokk som han slo mot 
hverandre. Mr. Howard dundret med den store 
kjØkkenkniven på ei gryte. Ut i hagen strØmmet· 
toget.1 De to guttene til pastor Ni var våknet opp 
under alt levenet, og kom nå styrtende til. Yu-ling 
svingte den minste av dem opp på nakken. Den andre 
fulgte i kjØlvannet og ropte hurra! Sist av alle kom 
Mei-yuin med en svær kasserolle på hodet. Han for
søkte å tromme på den med knyttnevene. 

- Hurra! Det er fred! Det er fred! 
Oppe på verandaen sto bare to norske stabeiser 

igjen. De kunne liksom ikke få seg til å miste verdig
heten på den måten. Det var herr Gi og verten. 

- De er jo ganske galne! Herr Gi rystet betenkt 
på hodet. 

* * • 
Kineserne har ord på seg for å være verdens 

største flegmatikere. Kanskje kommer det av at det 
ikke hØrer til god tone i China å vise fØlelsene sine. 
Ingen skal på en kineser se om han er jublende glad 
eller rasende forarget. 

Den som dagen etter den minnerike fredskvelden 
var kommet til Chungking, ville imidlertid ha fått 
et helt annet inntrykk av folket i Midtens Rike. 
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------------------------------------------------------------· 

Jubel og glad latter møtte en straks en kom inn i 
folkevrimmelen. Overalt myldret det av mennesker, 
og alle skinte de som sola. 

Nasjonalregjeringens medlemmer skulle dra på 
triumftog gjennom byen! Så snart det ble kjent, 
strømmet menneskemassene av sted til hovedgatene 
for å se. 

Y u-ling og hans uatskillelige venn kom i siste liten. 
Mingsenglu var allerede tett besatt. Det var et folke
J:t.av hvor en vendte seg hen. Bare en smal stripe 
midt i gata var klar, og der kjempet politikonstablene 
en voldsom kamp mot den voksende strøm av 
mennesker. Generalissimus måtte jo ha fri kjØrebane 
når han kom! 

-- Vi får ikke se noen ting, brummet Mei-yuin 
oppgitt. - Det er uråd å titte over alle disse hodene. 

- Følg bare etter meg! brølte Yu-ling tilbake. 
Han hadde fått øye på en utveg. På nærmeste gate
kryss var det et hØyt trafikktårn, hvor et par politi
betjenter holdt vakt. Bare noen få utlendinger var 
sloppet dit opp, og tok han ikke storlig feil, var det 
nesten hele selskapet fra i går kveld. Der var 
mr. Howard og mr. Blackstone og tilsynsmann 
Benson, og sannelig var ikke de to nordmennene 
der også. 

Yu-ling banet seg veg, skritt for skritt, framover 
mot trafikktårnet. Snart nådde jubelen der borte 
fram til ham. 

Hundrer av smilende kinesere tiljublet utlen
dingene: 
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- Mei kua ren ting hao! Amerikanerne er ypper
lige folk! Tommelfingrene for i været på alle 
kineserne under trafikktårnet som et tegn på største 
anerkjennelse. 

Yu-ling så sitt snitt til å hoppe opp ved siden av 
de utenlandske vennene sine. Mei-yuin kom pesende 
etter. En morsk politibetjent oppfordret ham til å 
gå ned igjen, og Mei-yuin brukte grov munn - men 
han hadde nok måttet bite i det sure eplet dersom 
ikke ~r. Blackstone smilende var gått i forbønn for 
ham. I dag var det ingen vanske for en amerikaner 
å få ønsliene sine oppfylt i Chinas hovedstad. Krigen 
var vunnet, og det var skjedd ved amerikansk hjelp. 

Oppe fra trafikktårnet var det ypperlig utsikt 
over hele gata. En amerikansk flyoffiser viste seg 
nettopp nede i menneskemylderet. Plutselig ble han 
grepet av sterke armer og lØftet høyt opp. Så snart 
folk fikk Øye på ham, for tommelfingrene til værs 
og jubelen steg til nye hØyder: 

- Mei kua ren ting hao! 
Nå steg det som en torden i det fjerne. Bil

kortesjen var i anmarsj. Forventningens stillhet la 
seg over alle. Øynene søkte oppover dit triumftoget 
fØrst ville vise seg. Tordenen nærmet seg. Der kom 
bilene. Det steg til orkan. I første bilen satt Chiang 
Kai-shek og vinket smilende til dem alle. Folkets 
hyllest steg brusende opp mot ham. 

I neste bilen satt Mao Tse-tung, kommunist
Chinas leder. Også kommunistene hadde i hØy grad 
bidratt til seieren. Derfor steg jubelen på ny da han 
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kom. - Mao var her nå for å forhandle med 
generalissimus om fred mellom kommunister og 
nasjonalister, visste folk. Måtte det bare lykkes! 

Nye biler kom, og i dem satt alt det som var stort 
og gjevt i China. Og hver og en av bilene fikk sin 
del av hyllesten. 

Freden var kommet! Ingen behøvde mer å frykte 
for bomber og terror, for hungersnød og dyrtid. 
Freden var herlig! Nå kunne de hundre tusener av 
i"mflyttere i Chungking dra tilbake til hjemstedene 
sine der øst. 
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V eg ene skilles. 

- Det står her i avisa at det går bra med for
handlingene mellom oss og kommunistene, nikket 
Mei-y)ilin fornøyd. Han satt på hybelen sammen med 
Y u-ling. Vel en ukes tid var gått etter fredsslutningen. 

- Bare prat, mente Yu-ling. - Det brister nok 
fØr eller siden. Har du ikke lagt merke til kappløpet 
mellom nasjonalisttroppene og kommunistene? Store 
deler av landet er allerede besatt av de røde - og 
alle japanernes våpen har de naturligvis tatt. Chiang 
Kai-shek på sin side har lånt amerikanske fly i 
mengde for å frakte sine tropper til Shanghai, til 
Tientsin, til Peking og andre storbyer. Det gjelder 
jo å komme fØrst i dette kappløpet. 

DØra gikk opp, og Ioh-ngan kom smilende inn 
i rommet. 

- Dere ser så overrasket ut? lo han. - Jeg er 
simpelthen kommet flygende hit i dag for å feire 
freden sammen med gamle venner. 

- Hører du, Mei-yuin, brØlte Yu-ling. - Du er 
jo sjef for kjØkkendepartementet. Send kokken av 
sted for å gjØre innkjØp. I dag skal vi feste! 

- Har dere hørt siste nytt? spurte Ioh-ngan da 
Mei-yuin en stund etter kom tilbake. 
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Hans to venner så overrasket opp. 
- For to måneder siden ble Himmelskytoppen 

stormet av japanerne, og alle kinesiske tropper der 
ble tilintetgjort. 

- Leoparden? spurte Mei-yuin med pusten i 
halsen. 

Ioh-ngan trakk på skuldrene. 
- Skolekameratene våre? skrek Yu-ling. 
- Alle strøk med, hører dere. Av de seks skole-

~ttene som flyktet sammen fra skolen, er vi de 
eneste gjenlevende! 

Et dypt alvor la seg over dem alle tre. Minnene 
fra de glade dager oppe på Himmelskytoppen strøm
met inn på dem. 

* • • 
Et par timer senere satt de tre vennene ved et 

herlig dekket middagsbord. Mei-yuin hadde ikke 
spart på ordrene, og kokken hadde gjort godt arbeid. 
HØnsekjØtt, flesk brunet i sukker, kukjØtt og andre 
delikatesser fantes i de dampende porselensbollene 
,på bordet, og til dessert lotuskjerner i sukkervann. 

- Ja, nå er altså krigen slutt! sa Yu-ling mellom 
to munnfull ris. - Det er neppe bruk for oss lenger 
i armeen. Hva slags tanker har så dere om framtida? 

Mei-yuin rapte: -Er det ikke bruk for oss? brølte 
han. - Sludder og vas! China trenger alltid soldater. 
Jeg fortsetter som kaptein i den kinesiske arme. 
Basta! 

- Skal du altså fortsette som kaptein til din dØds-
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dag, du da? smilte Yu-ling.- Du kommer til å nekte 
å ta imot forfremmelser, skjønner jeg. 

-c- Du vet godt hva jeg mener! svarte Mei-yuin 
grettent. 

- Jeg for min del er trett av hele greia, sa Ioh
ngan og satte risbollen fra seg på bordet. - Er det 
annet enn korrupsjon, alt sammen? Bedrag og snyteri! 
Det står i avisene at Amerika fortsatt skal sende oss 
hjelp. Hvor mye av den hjelpen tror dere det arme 
folket .Vårt får nytte av? En prosent, kanskje! Resten 
forsvinner i rommelige lommer undervegs! 

- Nå, fullt så galt er det vel ikke! mente Yu-ling. 
Hva vil så du ,gjØre for å bedre på elendigheten? 

- Kommunistene forsøker å rense opp i all 
korrupsjonen her i landet. Der de hersker, straffes 
den slags som andre forbrytelser. De røde forsøker 
også å dele samfunnets goder mellom folk. Store 
jordeiere får beholde så meget jord de trenger for 
å kunne brØdfØ seg og familiene sine. Resten deles 
til de fattige leilendinger. Er det annet enn rett
ferdighet? Jeg tror framtida ligger der! 

- Jeg forstår deg slik at du akter å bli kommu
nist! ropte Mei-yuin bestyrtet. 

- Du har forstått meg rett, gamle venn. 
- Men hvorfor? Vi skal jo få fred i landet nå, 

fred også mellom nasjonalister og kommunister! 
Hvorfor så hoppe over på andre sida? 

- Fred blir det aldri, sa Ioh-ngan med ettertrykk. 
- Ikke fØr den ene part har måttet bite i gresset. 

11 - På kinesiske vinger, 161 



-------------

Fredsforsøkene er dØmt til å måtte strande. For
skjellen i syn er så store, og ingen vil vike en tomme. 

Y u-ling nikket. 
- Dersom det blir borgerkrig, kommer altså du 

til å ta del i den på kommunistisk side? måpte 
Mei-yuin. 

- Ja, tror du kanskje ikke de trenger en fly
offiser? smilte kameraten. 

- Utvilsomt, nikket Mei-yuin. -Men det betyr at 
_pi kommer til å kjempe på hver sin side. Jeg for min 
del har tro på Chiang. Hva har han vel ikke gjort 
for landet vårt? Hvor ville vi stått i dag uten ham? 
Korrupsjon, sier du! Har det ikke alltid vært korrup
sjon her i landet? Det er ikke gjort i en håndvending 
å fjerne den, hverken for Chiang eller de rØde. • 

- En på hver side, ja, nikket Yu-ling. - Det er 
nettopp det uhyggelige med en borgerkrig. Venn blir 
nødt til å drepe venn! 

- Aldri i verden! brølte Mei-yuin med kraft. 
- Dersom det blir borgerkrig, og jeg en vakker dag 
får Øye på Ioh-ngans fly, så gir jeg antiluftskytset 
ordre til å skyte bom. 

De lo alle tre. 
- Enn du, Yu-ling, hva tenker du å gjØre nå? 

spurte Ioh-ngan, han grep på ny fatt i risbolle og 
spisepinner. 

- Det behøver du ikke engang å spørre om, sa 
Mei-yuin med munnen full av ris. - Han blir selv
sagt med meg! 

- Nei, jeg blir nok ikke med deg, sa Yu-ling. 
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- Betyr det at du slår fØlge med meg? strålte 
Ioh-ngan. 

- Jeg blir ikke med noen av dere! Jeg kommer 
til å gå inn i en helt ny tjeneste. 

- Nei, skal du danne ditt eget parti? Det var 
virkelig en smukk tanke, fniste Mei-yuin. 

- Jeg er ferdig med krigstjeneste for alltid, 
svarte Yu-ling stille. - I årevis har jeg ikke gjort 
stort annet enn å øde menneskeliv. Nå vil jeg gå inn 
i en a!plen tjeneste, der jeg kan være med og gjØre 
folk lykkeligere. 

- Kjenner jeg deg riktig, så har det noe med den 
utenlandske religion å gjøre, sa Ioh-ngan skarpt. 

- Du traff spikeren på hodet. Jeg ser det slik at 
bare kristendommen kan skape et nytt China, et China 
hvor alle er lykkelige, et China fri for korrupsjon. 

- Det er bare tåpelige drømmer, sa Ioh-ngan 
mørkt. - I vår tid skal det nok annet til å skape om 
samfunnet enn en blØt lære om kjærlighet. Nei, makt 
må til! Makt må stå bak ordene! 

- Makt fØder hat, svarte Yu-ling. - Ytre makt 
kan derfor aldri skape et lykkeiig samfunn. Jeg tror 
på Jesu omskapende makt. Han bruker nettopp 
kjærligheten, og kjærligheten fØder lykke. - Derfor 
vil jeg gå inn i hans tjeneste her i China. Først reiser 
jeg østover for å treffe far og mor og de andre der 
hjemme, og når jeg så kommer tilbake, går jeg inn 
på den lutherske presteskolen her i byen. 

- For gammelt vennskaps skyld skal jeg hjelpe 
deg, nikket Ioh-ngan. En av vennene mine skal 
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~---------------------------------------- --------------

fly til N anking i morgen. Jeg skal be ham ta deg 
med. Om en ukes tid vender han tilbake hit. Kan du 
greie det, så får du sikkert bli med ham da også. 

- Takk, det ville være veldig fint, nikket Y u-ling. 
-- Så langt har vi stått sammen, sukket Mei-yuin. 

- Men nå skilles altså vegene våre. Kanskje freden 
allikevel ikke er av det gode, når den slik kan Øde
legge samhold mellom venner. 
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Ny tjeneste. 

- Har du kanskje gjettet at jeg har godt nytt 
til deg, siden du kommer hit ukallet i dag? spurte 
genera).issimus smilende da Y u-ling kom inn gjennom 
dØra. - Du har i så tilfelle gjettet helt riktig. Krigen 
er slutt, og de amerikanske ekspertene reiser i disse 
dagene tilbake til landet sitt. De har alle gitt deg 
det beste skussmål. Det hadde jeg forresten også 
ventet. Vi er derfor blitt enige om å utnevne deg til 
oberst i sikkerhetstjenesten. Oberst Wang Yu-ling, 
det lyder bra. Ikke sant? 

Yu-ling ble forvirret. 
- Jeg kommer i dag for å si opp stillingen min, 

stammet han. 
- Er du ikke fornØyd? buste generalissimus ut. 

- 25 år gammel og oberst. Det er sannelig ikke gitt 
hver mann å nå så langt. Generaltittelen er kanskje 
heller ikke så langt borte. 

- Generalissimus misforstår meg, svarte Yu-ling. 
- Jeg gikk i sin tid inn i armeen fordi China trengte 
meg. Nå er krigen slutt! Jeg er en kristen - og jeg 
fØler Guds klare kall til å forkynne evangeliet for 
folket mitt. 

- China trenger deg ennå! Chiang Kai-shek 
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rynket brynene .. - Er du oppmerksom på at du som 
kristen predikant bare får en brØkdel av den lønnen 
som venter deg i hæren? 

- Jeg vet det! 
Med ett så Yu-ling for seg pastor Chu og general 

Feng Yu-hsiang, slik han hadde sett dem for noen år 
siden. Generalen tilbØd presten en hØy og inn
bringende stilling i statsstyret, men presten hadde 
gladelig ofret menneskelig ære og makt og klingende 
llJYnt - bare fordi han følte Guds kall til å forkynne 
det glade budskapet. Yu-ling kjente hjertet banke 
fortere. Tenk, at det også skulle bli ham forunt 
virkelig å ofre noe for Jesus. 

- Vel, så har jeg ikke noe mer å si, sa 
generalissimus trett. - Jeg ·er selv en kristen, og 
burde vel være glad for å kunne gi en av folkene 
mine til kirken. 

Han sto stille en stund uten å si noe. Så fØyde 
han til: 

- Det er bare det at vi trenger slike som deg i 
administrasjonen. Vi har altfor mange av dem som 
bare tenker på seg selv, slik at de glemmer både land 
og folk for egen vinning. 

• • • 
Yu-ling fØlte seg glad og lett til sinns på hjem

vegen. Nå var han fri! 
Far og mor var i live. Han hadde hatt noen 

herlige dager sammen med dem i forrige uke. 
Søsteren hans var blitt giftet bort til sønnen i nabo-
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heimen, og hun hadde det godt. Broren og sviger
innen var lykkelige sammen. Barna var nok til å 
begynne med litt sky overfor den ukjente onkelen sin, 
men det varte ikke så lenge fØr han ble beste venner 
med dem. 

Jo, Gud hadde vært god. Sjølsagt hadde han talt 
med dem der hjemme om Gud- om frelsen i Kristus. 
Mo.r var blitt tydelig grepet. Han hadde gitt henne 
Bibelen sin - og ellers noen kristne bØker. Hun 
kunn~; heldigvis lese! Så fikk han be Gud signe 
lesingen for henne. 

Far hadde jo vært litt skuffet over at sønnen hans 
som var nådd så høyt opp i gradene - og var så 
langt på veg til å kaste glans over familien, skulle 
rote seg bort i en fremmed religion. Men han hadde 
nå gitt seg til sist likevel. Godt han ikke kjente noe 
til oberst-tittelen. 

* * * 
Skolesalen på den lutherske presteskolen i Chung

king var vakkert pyntet med lauv til åpningshØy
tideligheten. På de øverste benkene satt lærerne og 
skolens forstanderskap. Studentene stakk hodene sine 
sammen nedover benkene og hvisket. De var tydelig 
opptatt av et eller annet. Skulle en dØmme etter 
Øyekastene, dreide hviskekampanjen seg om de to 
unge offiserene i flunkende nye uniformer der nede 
ved dØra. Hva i all verden hadde de her å gjøre? 

Skolens rektor, pastor Peng Fu, gikk opp på taler
stolen. Straks ble det stille. Offiserene var med ett 
glemt. 

167 



----------------------------------------------------------·---· 

- Så begynner altså et nytt skoleår, begynte 
rektor. - Men dette året kommer ikke jeg til å 
arbeide her ved skolen. Dere vet alle at stillingen 
som rektor bare har vært midlertidig for meg. .Jeg 
er for mange år siden valt til president for vår 
lutherske kirke i China, og nå da vi har fred i landet 
er det min kjære plikt å reise rundt til de forskjellige 
misjonsfeltene for å besøke og oppmuntre de kristne. 
Forstanderskapet er enig med meg, og det har til 
!!}in etterfØlger her ved skolen valt pastor Chu Hao
ran. Dere får være like hyggelige mot ham, som dere 
har vært det mot meg. 

Pastor Chu var neste mann på talerstolen. Han 
tØrket de dårlige, rinnende Øynene sine med en klut, 
og så blidt utover studentene. 

-.Ja, hva kan ikke en gammel mann komme bort 
i, smilte han. - De vil gjØre meg til rektor ved en 
presteskole. Dertil er jeg høyst uverdig . .Jeg har for
klart dem at jeg ikke er noen dypsindig teolog, og at 
jeg har glemt det vesle jeg i sin tid studerte av 
teologi. Men mine protester har altså ikke hjulpet . 
.Jeg skal da forsøke å undervise dere i praktisk 
teologi, og jeg skal gjØre det så godt jeg kan. Så får 
dere alle forsøke å bære over med en gammel mann. 
Den eneste trøst for meg er at jeg har så mange 
dyktige medarbeidere blant lærerne. 

Så ble ordet gitt til lærerne etter tur, slik som 
skikk og bruk er i Midtens Rike. Studentenes 
representant fikk naturligvis også ordet. Han takket 
Peng Fu for den tid som var gått siden skolen åpnet 
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lokalene sine i Chungking, og han ønsket pastor Chu 
velkommen som ny rektor. 

Til slutt grep pastor Chu ordet igjen: 
- Skolen har fått to nye elever, og de er begge 

ualminnelige ved en skole som vår, sa han. - Den 
ene er en forhenværende buddhistmunk, omvendt til 
Kristus i en norsk misjon nede i Hongkong. Den 
andre er offiser, min gode venn oberst Wang Y u-ling, 
en god venn av generalissimus. Han vil heretter 
tjene;Kristus. Jeg har bedt dem begge to si noen ord 
til oss her i dag. 

Den forhenværende munken gikk fØrst opp. Han 
fortalte litt om en buddhists liv i strev og slit for å 
få fred i sjelen. Men alt var forgjeves. Så var det 
han møtte Kristus, og av ham fikk han fred i 
samvittigheten og fred med Gud. Nå var det hans 
høyeste ønske å få bringe andre til Frelseren. 

Yu-ling fortalte fØrst om hvorledes det gikk til 
at han og kameratene hans kom til Himmelsky
toppen for 7-8 år siden. De ville kjempe for et fritt, 
lykkelig China. Han fortalte spennende trekk fra 
livet sammen med Leoparden, gerilj agen er alen, slik 
at studentene satt der med Øynene på stilker. Videre 
fikk de hØre om hvorledes han ble hardt såret og 
brakt til et misjonshospital - der han fikk høre om 
Jesus Kristus. 

- Men det var neppe blitt noe med kristen
dommen min, dersom det ikke var hendt noe nytt, 
fortsatte han. - Jeg ble ansatt i spionasj eavdelingen 
- og dro på reise til Shanghai for å støtte opp under 
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heimefrontens arbeid der nede. Videre fortalte han 
om hvorledes han på vegen var blitt vitne til sam
talen mellom pastor Chu og general Feng Yu-hsiang, 
og hvorledes denne samtalen hadde virket på ham. 

- Så du lyttet til den samtalen, din skØyer, lo 
pastor Chu. - Ja, det skal være deg tilgitt! 

Yu-ling fortsatte med å fortelle om hvorledes han 
ved pastor Chus hjelp fikk hvile i det fullbrakte 
frelsesverk. Siden den gang hadde han forsøkt å 
!~ve Kristus. 
, - For en tid siden hendte noe nytt som fikk 

avgjØrende betydning for meg, sa han. - Han for
talte så om Henyangs beleiring og flukten derfra, 
om trefningen med japanerne og om hvorledes den 
hulbrystede fikk dØ i troen på Jesus. 

- Aldri i mitt liv har jeg vært så glad, og ofte 
har tankene mine dvelt ved de minuttene da jeg fikk 
lede det første medmenneske til Gud. En dag sa så 
Gud til meg: Nettopp dette- å veilede mennesker
skal bli livsgjerningen din. 

- I mange år har jeg levd for å kjempe med 
jordiske våpen. Resultatet var dØd over fienden. 

- For noen uker siden - da koleraepidemien 
raste - fikk jeg lov til å hjelpe vår felles venn, 
dr. Tang, med de syke. Han lærte meg å bruke et av 
legevitenskapens våpen, saltvannssprØyta. Dere kan 
tro vi var glade hver gang det lyktes oss å redde et 
menneske ut av dØdens klør. Legens gjerning er 
meget vakrere enn offiserens. Han søker å redde hva 
den andre øder. 
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- Men jeg er fast overbevist om at ingen livs
gjerning er større og herligere enn den vi skal ut
dannes til her ved skolen. Kallet vårt er å redde 
menneskesjeler inn i Guds rike, frelse dem fra synd 
og evig dØd - inn til lykken og det evige liv. 

- I dag ser dere meg for siste gang i militær 
uniform. I morgen når skolen begynner, skal jeg sitte 
sivilkledd ved siden av dere. Når utdannelsen vår 
en dag er slutt, da skal vi sammen vinne China 
for Kri!stus! 

* * * 
- Ja, nå skal vi altså skilles, sukket Mei-yuin 

da de to vennene ruslet hjem etter hØytideligheten. 
- Det er sannelig trist etter alle disse årene. Men 
jeg har på fØlelsen at du gjør det som er rett likevel. 
Kan hende jeg en dag kommer til å følge i fot
sporene dine. Ja, misforstå meg endelig ikke, tok 
han seg i det. - Jeg blir aldri predikant, det ligger 
ikke for meg. Men kan hende at også jeg en dag 
blir kristen! 

Y u-ling snudde seg gledestrålende mot kameraten 
og grep hånden hans: 

- Så glad har du aldri gjort meg. Gud signe 
deg! sa han. 
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