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FORORD 

Liksom «Den unge Leopard» vil også denne boka 
fortelle om det kinesiske folks lidelser under kri
gen, om kinesernes urokkelige vilje til å kjempe for 
frihet og rett og om misjonens velsignelser midt i 
all 'ftly kken. 

Enkelte avsnitt av boka er virkelige tildragelser, 
tatt rett ut av livet der ute, som for eksempel kam
pen mot røvere (i første kapitel), ulykken i bombe
hulen i Chungking og historien om pastor Chus møte 
med general Feng og hans senere heroiske kamp 
for å opprette en luthersk menighet i krigshoved
staden. 

Måtte boka bli til hygge og underholdning for 
norske gutter. 

Sven Wisløff Nilssen. 



PERSONLISTE 

Liksom i «Den unge Leopard» tar jeg med en personliste 
for å lette lesingen av boka: 

LØytnant Wang Yu-ling, hovedpersonen i boka. 
Ting Kvei-fang, Wang Yu-lings dekknavn. 

dekknavn. Wang Yu-lings 

Sersjant Tung Mei-yuin. l 
Sun Kuo-ping, Tung Mei-yuins 

L~ytnant Chen Ioh-ngan. personlige venner. 
LI Chung-shan, sekretær hos 
«Leoparden». 
Hu Gien. 

Ch_iitng Kai-shek, generalissimus. l 
F€ng Yu-hsiang, visegeneralissimus. 
General Cheng Cheng, senere krigsminister. 
General Tang, «Leoparden», geriljageneral. 
General Song Gin-ling, japansk krigsfange. 
Sersjant Lo Yuin. 
Menige Sun Gien-hsin. 

Wu Ming-shan, røvergeneral. 
Pastor Chu, luthersk prest . 

Kinesiske 
militære. 

Mester Wen Shao-lan. . 
. Mester Hu Hsie-yuen.} 

Herr Wu Shan-wen. He1mefrontsfolk i Shanghai. 
I Hsie-yao. 

Postfullmektig Hsi Pi-teh. 
Wang Nien-seng, tollfunksjonær. 
Yao, kaptein på elvedamper. 

Ko Fu-wen, tigger. 

Oberst Ochi, (sikkerhetspolitiet). 
Kaptein Murista, -«
General Ikeda. 
Major Watanabe, 
Kaptein Abe. 
Kaptein Mayeda. 
LØytnant Inomata. 
LØytnant Nakano. 
Dr. Yamakochi, lege. 
!mure, sykepleier. 

} Forrædere. 

Japanere i Shanghai. 

Generalmajor Nichimura, utsending fra Tokio. 



I elvestryk. 

Sersjant Lo Yuin tok et overblikk over situasjonen. 
Den store djunken lå tungt lastet ved brygga, ferdig 
til avgang. Båtfolkene sto alt parat. Menige Sun 
Gien,;hsin, sersjantens eneste underordnede for Øye
blikket, satt frampå dekket og røykte en sigarett. 

- Så starter vi, ropte sersjanten. Han hoppet 
ombord. 

Et par kulier gjorde seg klar til å kaste loss. 
- Vent et Øyeblikk, ropte en stemme inne fra 

land.- Hvor skal dere hen? 
Sersjant Lo snudde seg gretten. Hva var dette 

for slags forstyrrelser? Inne på brygga sto tre karer, 
støvete og skitne, to løytnanter og en sersjant, så vidt 
han kunne se. Han hilste. 

- Vi skal nedover til Fuling, svarte han. 
Fører krigsmateriell for 15. armegruppe. Vi er på 
veg østover for å støtte opp under det sviktende for
svar av Honan-provinsen. 

- Vi blir med dere til Fuling, svarte en av de 
fremmede. 

-Hvor skal så dere hen? 
- Til Chungking. Vi har viktig ærend hos 

den militære hovedledelse. 
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- Hva heter dere? Og hvor kommer dere fra? 
- Mitt uverdige navn er Wang, svarte ordfØre-

ren for fremmedkarene. - Denne lange karen her 
ved sida av meg er lØytnant Chen, og tjukken der 
borte heter Tung, og er som du ser sersjant. Vi 
kommer fra Hunan. Nådde hit til Pengshui i dette 
Øyeblikk. 

- All right! Jump opp og la oss komme av sted. 
De tre fremmedkarene slengte seg ned på dek

ket, og snart gled djunken for fulle mugger nedover 
elva. 

"-----
General Wu Ming-shan sto på et lite høydedrag 

tett ved elvebredden og så oppover langs elva. Nå, 
general var han vel strengt tatt ikke. I den regu
lære arme nådde han aldri hØyere opp i gradene 
enn til å bli major. Dette mente han måtte være 
en misforståelse. Derfor hadde han tatt saken i sin 
egen hånd - og utnevnt seg selv til general. Selv
sagt gikk ikke slikt for seg innen de regulære styr
ker. Det var han oppmerksom på. Derfor var han 
ganske enkelt trådt ut av den kinesiske hær. En 
del av sine underordnede hadde han overtalt til å 
fØlge seg. Det lønte seg bedre å opptre på egen 
hånd, ta seg til rette hvor det passet, plyndre lands
byer og enslige vandrere - enn å våge liv og lem
mer i en håplØs kamp mot japanerne. Nettopp nå 
var et slikt håndverk relativt ufarlig også. Chiang 
Kai-sheks tropper hadde mer enn nok å gjØre mot 
storfienden. Det ble liten tid for dem til å rydde 
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opp bak linjene. Et halvt års tid hadde Wu Ming
shan nå drevet sin virksomhet her i dette ulendte 
terrenget, og det hadde vært lØnnsomt. <General> 
Wu var blitt en rik mann. Rundt i alle landsbyer 
var de redde for ham og hans to hundre velutrustede 
soldater. <Tigeren» eller «røverfyrsten» ble han 
gjerne kalt. 

<Generalen» skygget med hånden for øynene. 
Det var i grunnen bare en ting som bekymret ham. 
Det var så vanskelig å skaffe ammunisjon til veie. 
Og nettopp ammunisjon var en absolutt livsbetin
gelse' for ham og hans tropper. I disse dager hadde 

_ han sett en masse djunker fullastet med krigsmate
riell dra nedover elva. Kunne han bare oppnå å 
få fingrene i noe av alt dette, så var han berget for 
lange tider. Men båtene var dessverre godt beman
net og seilte i flokk og følge, så han hadde ikke 
våget å angripe. Nå hadde han imidlertid gjennom 
sine agenter fått rede på at en enkelt etternøler kom 
seilende nedover elva, og at djunken, - som altså 
var fullastet med ammunisjon - bare ble forsvart 
av to mann. Det var en sjanse han ikke kunne 
la gå fra seg. Innen kvelden skulle hele ladningen 
være hans. Men hvor ble det så av denne djunken. 
Folkene hans hadde ligget klare langs elvebredden 
lenge nå. Den burde ha vært her allerede. 

Endelig! Der kom en stor djunke rundt elve
svingen der oppe: General Wu blåste et signal i 
fløyta si - og skyndte seg nedover mot elvebred
den. 
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Djunken gled hurtig nedover elva. I de store stry
Irene gikk den til og med fortere enn dampskipene 
i de store flodene. Men nettopp nå gled båten rolig 
og sikkert nedover. 

Sersjant Lo Yuin lå lett henslengt på dekket. Det 
var herlig å ligge slik og dovne seg. Ved sida av 
ham satt menige Sun med sin evindelige sigarett i 
munnviken. De tre gjestene lå nede under matte
taket i dyp sØvn. De var nok trette etter den flere 
ukers lange reisen over land. 
) - Båtmester! Når mener du at vi kan være 

framme? 
Båtmesteren sto med den lange messingbeslåtte 

bambuspipa i munnen. Han hadde nettopp tent den 
i varmen fra fyrfatet. Nå blåste han ut to store 
rØykskyer, banket asken ut mot skipssida og kremtet. 

- I morgen ved denne tid skulle vi kunne være 
i Fuling, sa han. - Strømmen er sterk nå, så det går 
fort unna. 

- Er det mange sterke stryk nedover elva her? 
spurte sersjanten. 

- A ja, vi har nok av dem. De er farlige flere av 
dem. For et par dager siden gikk en djunke til bunns 
med mann og mus i det store stryket som vi skal 
inn i om noen minutter. Det nytter ikke å forsere 
seg fram her, nei. All bagasje og alle passasjerer 
må i land. Båten må gå tom gj.ennom stryket der
som vi skal ha håp om å komme levende fra det. 

- Hvor langt blir det å frakte tingene over 
land? 
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- Et par kilometers veg. 
- Er det vanskelig å skaffe kulier tro? 
- Nei, ikke dersom «Tigeren» holder seg unna. 

Men er han i farvannet, så flykter alt folk unna. 
-«Tigeren»? Hvem er det? 
- A, det er en storrøver som har husert her i 

egnen de siste månedene. Han og troppene hans 
har dessertert fra armeen, så de er godt utstyrt med 
våpen også. 

Sersjanten så seg om. Små lave knauser. Mye 
skog) Enkelte meget spredte gårder. Et ekte røver
terreng. Her ville det ikke være hyggelig å komme 
ut for banditter. Han grøste. Men det var vel ingen 
grunn til engstelse. Så vidt han visste var alle de 
andre djunkene med krigsmateriell sluppet godt 
igjennom til Fuling. Røverne våget vel ikke å 
angripe regulære tropper. 

- Der inne ligger den landsbyen hvor dere må 
gå i land, sa båtmesteren og pekte med munnen. 
Sersjanten så en husklynge inne på elvebredden. 
Kuliene ved årene la seg i selen for å ro den tunge 
båten ut av strømmen. Båtmesteren la styreåra over 
- og de nærmet seg land. 

I samme øyeblikk smalt et skudd, og en kule 
hvislet henover djunken. 

- Kom inn hit med det samme, brølte en bass
stemme inne fra land. - Ellers er dere dØdsens! 
Elvebredden nedover er besatt med tropper, så dere 
vil aldri makte å forsere dere igjennom. 

Menige Sun reiste seg opp. 

13 



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

- Vi tilhører 15. armegruppe, og har ordre om 
å bringe denne djunken nedover til Fuling, ropte 
han. -Hvem er dere? 

Et nytt skudd smalt inne fra land, og soldaten 
sank sammen på dekket, rammet rett gjennom hjer .. 
tet. 

Sersjant Lo Yuin bleiknet. - Vi er ferdige, sa 
han akterover til båtmesteren. ___.: Ro inn til dem. 

En av gjestene hans stakk nesen fram under mat
tetaket. Han så ytterst søvnig ut ennå. 
-'-Hva står på her? spurte han. - Jeg synes 

dere driver med skytning. 
- Vi er ferdige, hvisket sersjanten. - Elvebred

den er full av banditter. De har skutt menige Sun. 
- Vi skal sannelig ikke bli noe lett bytte for 

røverne, mumlet gjesten krigersk. ~ Vi skal natur
ligvis gi dem det glatte lag. 

- Nytter ikke, hvisket sersjanten skjelvende. 
- Foran oss ligger et stryk som er den visse dØd for 
oss alle om vi med full last våger oss ut i det. 

- Bedre allikevel enn å overgi seg til røverne. 
Ioh-ngan, Mei-yuin, ropte han.~ Opp, opp. Vi må 
slåss! Kom inn fort, ropte han til sersjanten. Så 
for han akterover. ~ Sett kursen rett nedover elva, 
sa han med truende stemme til båtmesteren. Denne 
ble bleik som et laken. 

- Nytter ikke! hvisket han tilbake. - Det blir 
dØden for oss alle sammen. 

- Får ikke hjelpe! Legg kursen om, komman-
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derte han - og satte en revolver i magen på båt
mannen. 

Imens hadde hans to kamerater fått montert et 
maskingevær i «hytte»-åpningen forut. Båten 
svingte igjen utover. Et forferdelig leven oppsto 
straks på el ve bredden. Trusler og skrik og skrål. 
Nå smalt geværene der inhe tett i tett. Men nå 
svarte det ute fra båten. Løytnant Chen lå bak 
maskingeværet som spydde sitt Ødeleggende ratta
tatata, ut over troppene inne på land. Ved sida av 
ham -få sersjant Tung med et gevær og skjøt. Bå
tens rettmessige «Sjef» derimot, sersjant Lo Yuin, lå 
under mattetaket på bunnen av båten, aldeles 
grønn av redsel. Tennene klapret i munnen på 
ham. 

- Kom deg opp! Bli med bak i båten! La oss 
bemanne det andre maskingeværet! ropte lØytnant 
Wang inn i øret på ham. 

- Ammunisjonen, ropte sersjanten tilbake. -
Treffer de den, eller støter vi mot steiner i elva, så 
går djunken i lufta, og vi med den. 

- Det er ikke noe å gjøre ved den ting, svarte 
løytnanten. Han sprang bort til akterstavnen og pla
serte maskingeværet. Sersjant Lo Yuin ble liggende. 
Han var helt fra seg av redsel. 

Plutselig gikk det et rykk gjennom båten. Den 
hoppet til som en skremt hest og for framover så 
skumsprøyten sto om den. Den var kommet inn i 
dragsuget fra det store stryket. Båtmesteren sto bak 
i båten med et krampaktig tak om styreåra. 
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- Ro, ro på høyre side, skrek han og treiv åra 
over. Kuliene foran trampet og brølte og rodde som 
for livet. Langsomt svingte djunken inn i båtleia. 
Det fosset og sydet og kokte omkring dem. Vann 
fosset inn i båten der den som en pil for av sted 
gjennom elvevannet. Kulene pep og hvinte om dem. 
Slo gjennom mattetaket, inn på den ene sida og ut 
på den andre. 

Da med ett lØd et uhyggelig skrik. Det gikk gjen
nom marg og bein på alle som var ombord. En av 
r9erne foran på dekket var blitt rammet av en kule 
~g falt ut i strømhvirv lene med et plask. Ingen så 
mer til ham. Djunken fOr videre med vanvittig fart, 
rett mot en klippe som reiste seg opp foran dem midt 
i elva. En av roerne på babord slapp tak i åra si 
og sprang over på andre sida for å ta plassen til ham 
som gikk i vannet. Men strømmens kjempekrefter 
drev dem ubønnhØrlig mot klippen, tross tramp i 
golvet, brØl og krafttak fra roernes side. Båtmeste
ren skrek og pekte med munnen og rev i styreåra alt 
han kunne, men alt syntes håplØst. 

Som et lyn for den lange, kraftige løytnant Chen 
opp, tok et par lange byks henover dekksplankene, 
stilte seg ved sida av roerne. Den smidige, veltrente 
kroppen hans spente seg som en stålfjær. De andre 
roerne la seg også i selen. Der suste de forbi stein
klippen, snaue halvmeteren unna. 

De sekundene dette sto på hadde ingen ombord 
løsnet et skudd. Alles øyne hadde som forhekset 
stirret på steinen i elva. Nå grep sersjant Tung det 
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tomme maskingeværet etter kameraten som sto 
frampå dekket og rodde - og snart pepret begge ma
skingeværene elvebredden. 

Skuddene der inne falt sparsommere nå. Djunken 
passerte nettopp de siste rester av røvergeneralens 
tropper. To minutter senere var de igjen inne i smu
lere elvevann. Alle ombord pustet lettet. 

Sersjant Lo Yuin, som under hele bataljen hadde 
ligget på bunnen av djunken, inne under matte
taket, våknet endelig til liv igjen. - Det var san
nelig) farlige greier, sukket han. 

_:_ Ja, særlig for en som lå på bunnen av båten! 
smilte løytnant Wang. 

Lengre oppe i elva skar <røverfyrsten» tenner 
av raseri. Han hadde gitt streng ordre til ikke å 
skyte så lavt at ammunisjonen kunne bli rammet. 
Så sikker hadde han vært på at alt nok til sjuende 
og sist skulle falle i hans hender! Og der sto han 
med lang nese. Djunken fortsatte nedover elva med 
slik fart at ingen på land kunne tenke på å ta den 
IgJen. Forargelig også! Det hadde tross alt vært 
bedre om han hadde sendt hele stasen i lufta. 
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------------ - --------------------------

Krigshovedstaden. 

To dager senere var våre tre venner ombord på 
dampskipet << Wuchang». Alle passasjerene satt på 
dekket, pakket sammen som sild i en tønne. Maskin
stemplene arbeidet, dekksplankene dirret. Langsomt 
n'rmet _ skipet seg Chinas krigshovedstad, Chung
king. 

Løytnant Wang Yu-ling satt og stirret på stor
byen som lå foran dem. Herfra var det altså at 
Chinas motstand ble organisert. Yangtsekiang, 
Chinas store pulsåre, og Chialing-elva støtte sam
men akkurat ved denne byen. De to store elvene 
tok seg ut som en stor Y, syntes han. Yangtsekiang 
var liksom den venstre vingen på Y -en, Chialing
elva den hØyre, mens foten på Y-en var Yangtse
kiang på dens videre vandring mot havet langt, langt 
i øst. 

På «halvøya» mellom disse to elvene reiste det seg 
en kjempeklippe, og på den lå krigshovedstaden. Det 
var aftenskumring, og alle de elektriske lysene ble 
tent rundt i byen og over på <<SØrbredden», sør for 
Yangtsekiang hvor tydeligvis også en del av byen lå. 

- Hva kommer de neste månedene til å bringe 
oss, tro? Det var Chen Ioh-ngan som spurte. 
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- Ja, det er jo ikke så godt å si. Vi kommer i 
alle fall til å treffe Chiang Kai-shek, generalissimus 
selv, og det er ikke så lite bare det. Undres om han 
finner oss brukbare? svarte Yu-ling. 

- Vi skal da vel kunne gjøre nytte for oss, mente 
den optimistiske, tykke og godslige Tung Mei-yuin. 

Folk begynte å pakke sammen sakene sine rundt 
om. «Wuchang•s dampfløyte hvinte og forkynte for 
hovedstaden at «her kommer jeg». Et øyeblikk etter 
la båten til brygga, og passasjerene strømte i land. 

:O~ tre venner kom seg også fra borde og trasket 
oppover en uendelighet av trapper. Endelig ble det 
flatt land, og de tok seg fram gjennom gatene. Over
alt krydde det av mennesker. Chungking, som van
ligvis er en by på Oslos størrelse, var under krigen 
svelt ut til å bli en millionby. Soldater, embets·· 
menn, håndverkere og forretningsmenn tydde i titu
senvis til hovedstaden. Nye bygninger reiste seg 
som paddehatter. Overalt hvor det fantes en kva
dratmeter plass, bodde mennesker. Chungking var 
også rottenes by, skjønte de snart, - store, fete rot
ter flØy mellom beina på de tre kameratene der de 
kavet seg fram gjennom gatene i tusmørket. Og 
overalt så de rottelik. 

Alle hoteller var overfylte. Det varte langt ut 
på kvelden innen våre tre venner fant seg et lite 
hotellværelse i en bakgate. Lykkelige var de over 
å kunne kaste seg ned i hver sin seng for å kvile 
ut etter reisen. Men lykken varte ikke så lenge! 
Sengene krydde nemlig av veggedyr og lopper, så 
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det var ikke levende fred å få for de stakkars reisende. 
De tente lys og gikk på jakt etter utøyet, men det 
var slik vrimmel av dem at slaget simpelthen var 
tapt før kampen begynte. Trette som de var, sovnet 
de nå allikevel omsider. 

I de følgende dager beså Yu-ling og hans to ven
ner hovedstaden. Det var midt i kinesisk nyttår de 
kom dit. Butikkene var stengt. Folk var opptatt 
av; selskaper og visitter. Husene var gjort rene til 
n§året. Spiskamrene var fulle av god mat, fisk, 
kjØtt, småkaker og jordnøtter. Glede og munterhet 
hersket overalt. Det var temmelig trist på en slik 
fest å være så langt borte fra heimen, - og fra 
Himmelskytoppen, der «Leoparden» hadde sørget 
for å lage nyttårsfestligheter for «guttene• sine. Her 
i Chungking eide de jo ingen venner eller bekjente 
som de kunne besøke. 

De oppdaget snart at Chungking var trappenes 
by framfor noen annen. Overalt førte veldige trap
per med hundrer av trinn ifra platået på toppen ned
over klippeskrenten til elvebreddene på begge sider. 
Og over på sørbanken førte nye trapper opp til den 
del av bebyggelsen som lå der. 

Travle dampferjer holdt forbindelsen ved like 
mellom bydelene på de forskjellige elvebredder, og 
overfylte busser humpet gjennom gatene fra den ene 
ende av byen til den annen. Rickshaw-kuliene lØp 
og ropte og skrek og ringte med bjellene sine, mens 
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store, elegante luksusbiler suste forbi dem med en 
eller annen høytstående kineser. 

Tung og klam lå tåka over verdensbyen. Somme 
tider kunne en ikke engang se fra den ene elvebred
den til den andre. Det ble fortalt dem at i 8 av årets 
12 måneder lå tåka slik og var på sett og vis en 
naturlig beskyttelse mot japanske luftangrep. Bare 
ytterst sjelden lettet tåka såpass at en kunne se 
sola titte gjennom tåkesløret. Og allikevel hendte 
det en dag i lØpet av den fØrste uka våre tre venner 
var j Chungking. 

Yu-ling og de to kameratene hans vandret utover 
Mingsenglu - en av hovedgatene i byen - for å se 
litt på livet ute ved det militære hovedkvarter, da 
en dampsirene med ett ga seg til å ule noe aldeles 
forferdelig. Folk lØp som gale - alle i en bestemt 
retning. 

- Det er ikke vanskelig å skjønne hva som går 
for seg her, sa Ioh-ngan. - De små dvergene kom
mer nok på en liten visitt for å slippe ned noen av 
de «eksploderende eggene» sine. Best vi følger køen! 
Det finnes antakelig beskyttelsesrom i den retningen. 

Som sagt så gjort. I hurtig gang bar det av sted. 
I det fjerne hØrte de allerede den karakteristiske 
summen av japanske fly. Den steg og sank, for så 
å stige til nye hØyder. Like foran seg så de folk 
strømme inn i noen svære klippehuler som lå langs 
gata. Ioh-ngan, som var et par skritt foran kame
ratene sine, forsvant inn gjennom den nærmeste 
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åpningen akkurat som den svære tunge døra ble 
slått igjen og låst. 

Yu-ling og Mei-yuin ble stående igjen utenfor, 
sammen med en hel del andre. Flere tryglet og ba 
om å få slippe inn. Gamle koner gråt så tårene 
rant. Men vakta var ubønnhørlig. De hadde fått 
beskjed om å stenge tilfluktsrommene så snart fien
den var over byen. Neste gang fikk folk vær så god 
se å komme seg hit i tide. Dersom det ble noen neste 
gang i det hele tatt da. 

) Det buldret i mangfoldige sterke motorer. Stolte 
seilte de japanske sølvglinsende metallfugler over 
Chinas krigshovedstad. Yu-ling talte i farten 21 av 
dem. De flØy i formasjon - 3 og 3. 

- La oss komme oss vekk herfra. Det lønner seg 
ikke stå i klynge, ropte han til Mei-yuin. De to 
kamerater ga seg til å lØpe av sted, det beste de 
hadde lært. 

- Ikke så fort. Ikke så fort. Langsommere! 
peste Mei-yuin, som lå 10-15 skritt bak ·kameraten. 

I det samme hørte de hvislingen av fallende bom
ber. Begge to visste Øyeblikkelig hva de hadde å 
gjØre. De kastet seg ned i grøfta like inn under 
klippeveggen. Det hele var skjedd på brøkdelen av 
et sekund. 

Så brakte det lØs. Det tordnet og drønte. Jorda 
rystet og skalv. Knappe tjue meter fra guttene ble 
et hus rammet. En mektig svart røyksØyle reiste 
seg opp der hvor det hadde stått. 

Andre fly kom til. Nye ladninger ble sluppet 
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over byen. Yu-ling lå med ryggen mot bakken og 
fulgte flyene med Øynene. Plutselig så han den ene 
skydotten etter den andre folde seg ut der oppe rundt 
flyene. Hovedstadens antiluftskyts arbeidet febrilsk. 
Der for et japansk fly mot jorden med en beksvart 
hale av røyk etter seg. 

Endelig ble det stille. De siste japanske flyene 
hadde forlatt arenaen. Yu-ling og Mei-yuin krØp 
fram fra skjulestedet sitt, børstet av seg og bega 
seg på veg bortover gata. Himmelen var farget rød. 
Stork, store skyer veltet opp over hustakene på flere 
steder. Litt senere kunne de se flammehavet inne fra 
forretningsstrøket. 

De nådde snart tilfluktsrommene som var minert 
ut i klippen langs gata. Vakta sto ennå utenfor. Døra 
var stengt. 

- Skal ikke folk der inne få slippe ut? spurte 
Yu-ling vakta. 

- Nei, vi har ordre om ikke å slippe ut en 
levende sjel fØr vi får beskjed fra hØyere hold. Når 
vi ennå ikke har fått ordre, så er det vel fordi vi 
kan vente flere fly innover. 

- Men «alt klart>-signalet har jo gått allerede, 
innvendte Mei-yuin. 

- Hjelper ikke! Vi har vår ordre å holde oss 
til, svarte vakta. 

- Skal vi vente på Ioh-ngan til han slipper ul 
av fengselet sitt? spurte Mei-yuin. 

- A - han finner vel vegen heim alene, så stor 
han er, mente Yu-ling. Og så slentret de to venner 
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av sted mot forretningskvarteret for å se på ødeleg
gelsene der etter luftangrepet. 

Da døra i tilfluktsrommet ble slått igjen etter 
Ioh-ngan, kunne han fØrst ikke skimte noen verdens 
ting, men litt etter hvert vente Øynene hans seg til 
det sparsomme lyset fra den osende parafinlampa 
som hang i taket. 

Han så seg om, men kunne ikke finne vennene 
sine. Han ropte på dem, men fikk ikke noe svar. 
Øyeblikkelig forlangte han å få slippe ut, men det 
ble nektet ham. Rundt omkring surret stemmer i 
alle Chinas dialekter. Fra det harde, uforståelige 
kantonesisk til den mest melodiske, velklingende 
Peiping-dialekt. 

Grunnen under dem skaket og skalv under bom
beskrallene. Så forsvant flyene igjen, og det var 
dØdsstille inne i tilfluktsrommet. Nå begynte stem
mene og surre rgJen. «Alt klart»-signalet gikk, og 
folk forlangte å få slippe ut. De ville tilbake dit 
hvor de hørte heime. Kanskje lå heimene i rui
ner, kanskje brant de ned. De måtte få lov til å 
redde hva reddes kunne! 

Men vakta utenfor svarte bare at han ennå in
gen beskjed hadde fått fra sine overordnede om å 
åpne dØra. De fikk være så vennlige å smøre seg med 
tålmodighet inntil han fikk sine ordrer. 

Det gikk en time, det gikk to. Lufta ble tynnere 
og tynnere inne i klippehulen. Folk ropte og skrek. 
De trengte på for å komme nærmere åpningen. 
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Petroleumslampa gikk ut av mangel på næring. Det 
ble bekmørkt. Inne fra dypet av hulen ble. det ropt 
at en var besvimt, ja, flere var visst besvimt. 

V akta utenfor var framleis like bestemt. Han 
kunne ikke forstå hvorfor det ikke var kommet 
beskjed. De andre klippehuler var jo åpnet for 
lenge siden. Nå fikk han sikkert snart sine instruk
ser! De skulle bare ta det med ro, sa han. 

Men det var ikke greitt for folk som holdt på å 
kveles å ta situasjonen med ro. De trengte på. De 
forsø\I<te å sprenge døra. Men den var så solid at den 
klarte å motstå ethvert angrep. 

Ioh-ngan kjente en forferdelig kvelningsfornem
melse. Han satte munnen like inn i dørsprekka og 
forsøkte å trekke til seg en smule luft. Så ble han 
trukket bakover i mørket. Andre tok plassen hans. 
Han strevde for å komme tilbake. Men han var 
uklar, visste ikke retningen, arbeidet seg bare 
febrilsk videre. Han gispet etter luft. Han var 
svimmel og kvalm. Så svimet han av. - - - - -

Har dere hørt siste nytt? Et av tilfluktsrommene 
har stått tillukket i mange timer. Da det endelig 
ble åpnet igjen, var de dØde alle sammen der inne! 
De kjØrer lastebiler utover for å skaffe likene vekk. 

Yu-ling og Mei-yuin spratt opp fra benkene sine. 
De satt nettopp og spiste aftens på vertshuset, da en 
mann brakte denne beskjeden inn til dem. De· for
hØrte seg nærmere hos mannen. Ingen tvil var 
mulig. Det var Ioh-ngans tilfluktsrom det gjaldt. 
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De to kamerater lot aftensmaten· stå og styrtet på 
dØr, stanste en lastebil som skulle utover, og satte 
seg opp på lasteplanet. Så suste de av sted gjennom 
byen. 

-- Hvor mange er strøket med? spurte Y u-ling 
en soldat som satt sammen med den. bak på laste
bilen. 

-- Det skal være omtrent 600 stykker, svarte 
soldaten. 

-- Det er jo forferdelig. Hvordan kan slikt gå 
fgr seg? 

--'- Vet ikke. Ingen vet det. Det må ha klikket 
et eller annet sted. 

-- Og alle som var i hulen dØde? -- Yu-lings 
stemme skalv. 

-- Nei, noen få av dem som var aller nærmest 
døra er ennå i live. Kanskje en 30--40 stykker. 

Et glimt av håp ble tent hos Yu-ling. Håp og 
tvil kjempet om herredømmet. Dersom Ioh-ngan 
var sluppet fra det med livet, hvorfor var han så 
ikke kommet heim? De hadde jo ventet på ham i 
timevis og undret seg over at han ikke kom. 

Endelig stanste bilen. Yu-ling hoppet av. Han så 
en lege og noen sykepleiersker stå bØyd over noen 
livløse skikkelser. Rundt omkring vrimlet det av 
mennesker. Noen var bare nysgjerrige. Andre lette 
med fortvilelse etter sine kjære. Andre igjen gråt 
og jamret seg. De hadde allerede funnet liket av en 
far, en sønn eller en bror. 

-- Jeg har en kamerat som var her i klippehu-
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len. En løytnant! ropte Yu-ling. - Har noen sett en 
mann i løytnantsuniform? 

- De gjenlevende har vi samlet der borte hvor 
legen og sykepleiersken arbeider, svarte en soldat. 
- Men jeg tror ikke det var noen militære blant 
dem! 

Yu-ling trengte seg fram. Bøyde seg over skik
kelse etter skikkelse. En ung mann, sikkert en for
retningsmann, en gammel kone, noen skolegutter. 
Der så han virkelig en uniform -. Jo, det var Ioh
ngar.i. Han lå framleis bevisstløs på bakken. Ingen 
hadde ennå hatt tid til å ta seg av ham. 

Yu-ling lØste opp trøya og skjorta hans, fikk 
tak i noe vann som han helte i ansiktet på kame
raten. Endelig åpnet Ioh-ngan Øynene og så seg om. 
Det varte en stund fØr han kom helt til seg selv. 

- Det var en fæl historie, mumlet han omsider. 
- Ingen skal noen gang mer få meg ned i et til- . 
fluktsrom! 
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Generalissimus. 

En hØy offiser trådte inn i rommet. Han gikk rett 
bort til en av tjenerne. 

- Vær så vennlig straks å melde meg for gene
ralissimus! sa han. Tjeneren bukket dypt og for
s.V:ant inn gjennom døra. 

Yu-ling så interessert på offiseren. Han sto der 
rank og stolt. Et energisk ansikt, kraftig hakeparti, 
en myndig framtreden. Alle i venterommet hilste 
ærbØdig på ham. Et Øyeblikk etter kom tjeneren til
bake. 

- Generalissimus venter deg, sa han enkelt. 
Offiseren nikket og gikk inn gjennom dØra. 

- Hvem var han? spurte Y u-ling tjeneren. 

- Kjenner dere ikke ham? sa tjeneren overras-
ket. - Det er Cheng Cheng. En av Chinas fremste 
generaler. 

Jovisst kjente guttene ham. Av navn i hvert fall. 
I-Ivar ofte hadde de ikke sett general Chengs navn i 
avisa. En strålende uselvisk mann og en fedrelands
venn. 

Den store dag var kommet for våre tre venner. 
De hadde fått beskjed om at i dag skulle de få audi
ens hos generalissimus. De satt med bankende hj er-
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ter i Chiang Kai-sheks venteværelse. Nå snart var 
det kanskje deres tur. 

Wang Yu-ling, Chen Ioh-ngan og Tung Mei-yuin! 
ropte tjeneren. 

Endelig) De tre guttene reiste seg fra plassene 
sine. Yu·ling gikk mot dØra. Han kjente hvor 
febrilsk hjertet slo. Om et øyeblikk skulle han stå 
ansikt til ansikt med Chinas første mann, helten 
som uten frykt hadde tatt opp kampen mot den over
mek;1;\ge fienden. 

Ioh-ngan - som fulgte et par skritt etter -
følte det omtrent likedan. Han skulle få se og tale 
med Chinas nasjonalhelt. Det fikk blodet til å lØpe 
hurtigere gjennom årene. 

Den eneste som var temmelig uanfektet av stun
dens alvor, var Tung Mei-yuin, tjukken. Han smilte 
over hele fjeset. 

- Er det ikke festlig, hvisket han forover til 
kameratene. Men han fikk ikke noe svar. 

Der bak bordet satt Chiang Kei-shek, Chinas 
folkefører. Mannen som hadde samlet China til ett 
rike, som hadde utbygd landets forsvar og som 
hadde våget å trosse erkefienden - Japan. 

De tre kamerater ble stående foran ham i stram 
giv akt. 

- Sitt ned, sa generalissimus vennlig. De satte 
seg alle tre, ytterst på stolen naturligvis som almin
nelig høflighet foreskriver. 
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Generalissimus bøyde seg over et skriv. Yu-ling ' 
så straks at det var <Leoparden»s anbefalingsbrev. 
De hadde tidligere måttet levere det fra seg ved 
hovedkvarteret, for å oppnå audiens. Guttene var 
nå roligere og studerte nøye mannen foran seg. 

Chiang Kai-shek var en spenstig, kraftig mann 
- av middels høyde. Han hadde et bestemt, alvor
lig drag om munnen. Slanke, vakre hender. Men 
det guttene framfor alt festet seg ved, var Øynene. 
De var dype og milde. 
,! - Hvem av dere er det som heter Wang Yu

ling. - Generalissimus så opp fra papirene. 
- Det er jeg! Yu-ling så ham inn i øynene. 
- Det er altså du som har fått hedersnavnet 

<Den unge Leopard»? - Chiang Kai-shek smilte. 
Yu-ling ble rØd helt opp til hårroten. Han svarte 

ikke. Mei-yuin gjorde det imidlertid fdr ham. 
- Ja, sa han, - Yu-ling fikk navnet «Den unge 

Leopard» av general Tang Tao-feng selv. 
- Jeg ser det av brevet her, sa generalissimus. 

- Men nå vil jeg gjerne at dere skal fortelle meg 
litt av alt det dere har opplevd hos <Leoparden» 
- min gamle elev fra krigsskolen i Wampoa. 

Og guttene ga seg til å fortelle. Om den 
japansk-drevne middelskolen de hadde gått på. Om 
lærer Wu Peh-shan som hadde vekt dem opp til 
fedrelandskjærlighet, men som til sist var blitt drept 
av japanerne. Om flukten fra skolen og deres opp
takelse blant «Leoparden»s tropper. Om slaget 
nedenfor Himmelskytoppen, hvor japanerne hadde 
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lidd et slikt forsmedelig nederlag. Om sabotasje og 
overfall på små japanske avdelinger. Om hvordan 
«Leoparden• ved svik var blitt tatt til fange. Om 
hvorledes de selv hadde overlistet japanerne og ført 
sin elskede leder tilbake til Himmelskytoppen. 
Endelig om hvorledes Yu-ling ved en feiltakelse ble 
skutt ned av sine venner -- og om hans lange syke
husopphold. 

C hi ang Kai -shek fulgte hele tiden spent med. Av 
og til lynte Øynene hans -- soin for eksempel da 
han !)Ørte om oberst Tung Hao-yens forræderi. Men 
som regel lyste de dype, mørke Øynene hans av be
geistring over de kinesiske geriljatroppers bedrifter. 

-- Et slikt folk kan ikke dØ! hvisket han da de 
var ferdige. -- Det skal leve videre -- som en av 
verdens fremste nasjoner. 

Så var det liksom han våknet opp. 
-- Ja, vår venn «Leoparden» har sendt dere hit 

til meg for at vi skal få anvende dere i vår tjeneste. 
Løytnant Chen Ioh-ngan er stor og sterk som en 
bjØrn. Det har han vist ved flere leiligheter. Han 
skal gå inn i det luftvåpen China holder på å reise 
i dag. I krigens fØrste år hadde vi jo en liten, men 
god luftstyrke. Våre flygere kjempet som lØver. De 
var dyktigere enn sine japanske motstandere, skjønt 
flyene dere~ mange ganger var atskillig eldre og 
dårligere. Men japanerne hadde hundre fly for 
hvert av våre, og til slutt mistet vi nesten alt. Nå 
bygger vi en ny luftstyrke, og vi utdanner nye 
flygere nede i Yunnan-provinsen. Om noen år kan 
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vi igjen ta opp kampen med japanerne i lufta. Dit 
ned til Yunnan drar du. - Generalissimus nikket 
mot Ioh-ngan. 

- For deg, lØytnant Wang Yu-ling, har jeg en 
annen oppgave, sa han. - Den beretningen deres 
om <<Leoparden»s befrielse viser at du tenker klart 
og fort. Ditt japansk strakk altså til så du kunne 
gjennomføre planen din. Det var ikke dårlig. 
Slike folk som deg trenger vi i vår spionasjetjeneste. 
Vi må altså forsøke å holde oss a jour med fiendens 
J?Janer- og helst komme ham i forkjøpet. Spionasje
tjenesten er et vanskelig og farefullt arbeid, men vi 
kan ikke klare oss uten den. Er du villig til å gå 
inn i denne tjenesten? 

- Når generalissimus befaler, adlyder jeg! 
svarte gutten med skjelvende lepper. 

- Et slikt svar ventet jeg. Vel, så er den ting 
avgjort. Sersjant Tung Mei-yuin følger deg. Spion
tjenesten er farefull - og det kan være godt for 
dere å være to! 

Generalissimus Chiang Kei-shek reiste seg. 
Audiensen var forbi. Guttene reiste seg også og 
bukket seg bakover mot dØra. 

- Dere skal få høre nærmere fra meg, sa 
generalissimus. - Det er best dere starter «Utdan
nelsen» så snart som mulig. Jo før dere kommer i 
trening, dess tidligere kan China få nytte av dere! 
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Presten. 

Landevegen var knusktørr etter den lange tørken. 
Buicken hvirvlet opp veldige skyer av støv der den 
suste fram på de endeløse nybygde bilvegene i det 
indr~ av China. Yu-ling og Mei-yuin satt i baksetet 
og nøt tilværelsen. 

- Det er i grunnen noe av et under med disse 
bilvegene, tenkte Yu-ling. - Før krigen fantes det 
jo ikke annet enn smale stier å ta seg fram på over 
mesteparten av Vest-China. Mens kampene raste, 
hadde altså regjeringen maktet å bygge disse brede 
bilvegene, nødvendige som de var for krigfØringen. 
Nå, helt perfekte var vegene naturligvis ikke. Det 
skulle mye til i dette vanskelige terrenget. Opp
over endeløse bakker og så nedover igjen. Mange 
svinger. Snart løs jord, snart klippeland. Og så ned 
på slettelandet, gjennom de mange fuktige ris
marker. Slik buktet de nyskapte landevegene seg av 
sted mil etter mil. I sannhet et gigantisk verk. 

Om en ukes tid var de vel på japansk okkupert 
område ·igjen. Sammen med kameraten sin skulle 
han nå ta fatt på den første store oppgave som 
Chiang Kai-sheks spion. I fedrelandets tjeneste 
skulle de to sammen løse vanskelige floker. 
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Mye var skjedd i det halvåret som var gått siden 
Yu-ling og kameratene hans fØrste gang hadde 
audiens hos Chiang Kai-shek. Ioh-ngan hadde slitt 
som en tyrk nede i Yunnan-provinsen. Men ennå 
hadde han lenge igjen før han på like vilkår kunne 
ta opp kampen med japanske fly. - Yu-ling og Mei
yuin hadde saktens også slitt. Undervisning i japansk 
hver dag. Stadig samvær med japanske krigsfanger. 
Undervisning i kodesystem og spionasje. 

For noen få dager siden hadde Yu-ling for annen 
g:;ing stått ansikt til ansikt med Chinas store leder. 
Chiang .Kai-shek hadde bruk for ham. 

- To oppdrag gir jeg deg, sa generalissimus. 
- Måtte du bare kunne lØse dem begge. General 
Sang Gin-ling ble for en tid siden tatt til fange av 
vårt lands fiender. Han ble naturligvis ikke skutt 
slik som titusener av våre soldater som faller i deres 
hender. De hadde nemlig bruk for ham. Du .kan 
selv tenke deg hvilke lidelser han har gjennomgått 
i de japanske fengslene. Det gjelder jo for dem å 
hale ut av ham alt det han vet om Chinas forsvar. 
Og det er ikke så lite. Nå vil vi gjerne på et eller 
annet vis skaffe oss rede på hvor mye han har måt
tet fortelle dem. Det finnes ikke noe menneske 
som i lengre tid kan holde ut slike pinsler. Før 
eller siden •sprekker» de. - Vi har naturligvis våre 
hemmelige agenter på japansk område, og vi har 
hele tiden stått i forbindelse med dem. Men et par 
av våre hemmelige radiosendere der ute ved kysten 
er blitt tause. Det ser ut som om fienden har rullet 

34 



opp en del av vår organisasjon der borte. Derfor 
har vi ikke kunnet be våre folk ta seg av saken. 
Skaff rede på alt dette. Du skal av meg få en liste 
over folk du helt og fullt kan stole på. Listen må 
du selvsagt ikke ta med deg. Den må Ødelegges før 
du forlater fritt kinesisk område. Din kamerat som 
blir med deg på denne reisen, og du selv får forsøk" 
å ·pugge navn og adresser. Har du forstått? 

-Ja! 
-,Godt. Kunne det lykkes deg sammen med 

våre ''agenter å befri general Song, ville det være 
storartet. Men lØp ingen unØdig risiko. - Så var 
det mitt annet oppdrag. Vi har på teften at store 
ting er i gjære, men vi vet ikke riktig hva. Fra 
avisene kjenner du til de alliertes svake stilling i 
Europa: England kjemper alene en kamp på liv og 
dØd for sin eksistens. Tenker Japan på å utnytte 
denne svakheten og gå til angrep på engelske kolo
nier i Stillehavet? Jeg undres på om ikke japanerne 
går med slike planer. - Dette må du forsøke å skaffe 
meg beskjed om. Hvorledes du skal greie det, får du 
selv avgjøre. Jeg skal gi deg et pass som vil være deg 
til største hjelp så lenge du er på fritt kinesisk om
råde. Men fra det Øyeblikk du betrer okkupert China, 
må du være meget varsom med det. Kanskje bØr du 
brenne det. Det betyr dØden for deg om japanerne 
finner det i dine hender. 

Bilen stanste med et rykk. Yu-ling så opp. De 
befant seg i en liten by. Travle kulier lØp fram og 

35 



" 

tilbake med tunge byrder på skuldrene sine. Det 
gjaldt å få gjort de nødvendige forretningene unna og 
nå hjem før det ble helt mørkt. I alle butikkene ned
over gata ble veggene allerede satt inn og døra skjØ
vet på plass. På butikkdiskene sto osende oljelamper 
og kastet det flakkende skjæret sitt over dagens 
siste kunder. 

- Best vi finner oss et vertshus her fØr det blir 
altfor mørkt. --SjåfØren hoppet ut av bilen. Y u-ling 
Dlf> Mei-yuin fulgte etter. Snart satt de inne i et 
skittent, mørkt lite rom i byens beste vertshus og 
vasket beina sine i noen svære vaskestamper. Verten 
kom inn med deilig varmt vann i et vaskevannsfat. 
Etter at de hadde vasket ansiktene sine og ellers stelt 
seg, satte de seg sammen med en del andre gjester 
rundt bordet ute i hallen og spiste av den dampende 
risen og av de deilige kjøttrettene. De satte skåla 
opp til munnen og skuffet risen ned med spisepin
nene. Snart rapte de av velvære alle mann. 

Y u-ling forsto snart at en del av de andre gjestene 
var kristne. Det ga et stikk i samvittigheten hans. 
Han husket den siste natta på hospitalet der nede i 
Hunan, da han høytidelig hadde lovt å bli en kristen. 
Til å begynne med hadde han nok tatt det alvorlig. 
Men etter hvert som begivenhetene kom på avstand, 
ble det sjeldnere og sjeldnere at han tok fram Ny
testamentet sitt. Det var som skammet han seg over 
det. Nå, det hendte jo ennå at han leste bøkene som 
evangelist Hwang hadde gitt ham, men ofte var det 
ikke. 
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Yu-ling kom i snakk med et par av de kristne. 
Han fikk høre at de var flyktninger fra Hupeh. Fat
tige var de alle sammen, og hadde det ikke vært for 
den snille presten deres, så hadde de nok nå vært· 
under japansk styre for lenge siden. Det var sikkert 
nok det. Men presten hadde altså tatt med seg alle 
de fattige i menigheten sin da han selv flyktet for 
japanerne. Betalt reisen deres hadde han også gjort. 
Han var ikke rik. Men alt det han eide hadde han 
villig brukt for å hjelpe dem. Maken til prest hadde 
ingeb. Det våget de å si alle mann. 

Mei-yuin sov for lengst. Men Yu-ling lå framleis 
og kastet seg fram og tilbake i senga. Var det det 
vanskelige oppdraget som generalissimus hadde gitt 
ham som han tenkte på, mon? Eller var det presten 
som hadde tatt med seg alle sine fattige kristne ven
ner på flukten vekk fra japanerne? Kanskje var det 
hans eget svekne løfte hin natt på sykehuset - da 
han lovte å høre Jesus til. 

En svak lysstrime falt inn i værelset fra nabo
rommet. Veggen var ikke særlig bra, og det var en 
stor sprekk i den rett over Yu-lings seng. Nå hørte 
han en klar, varm stemme lese inne fra det andre 
værelset: 

- Du dekker bord for meg Uke for mine fienders Øyne, 

du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare 

godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt Livs dager_, 
og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider! 

Synes du ikke det er et godt ord Gud gir oss 

".''l 
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i kveld, da? fortsatte stemmen der inne. - Kom, la 
oss folde hendene og be til Ham, som gir oss et slikt 
løfte med på vegen. 

Det var stille noen sekunder. Så tok stemmen til 
igjen. Det var et barn som talte med sin far. Y u-ling 
reiste seg opp i senga og presset øyet mot sprekken. 
På bordet i hjørnet av værelset sto en billig fjøslykt 
og opplyste det skitne lille rommet. På stolen ved 
bordet satt en kone med foldete hender. Midt på 
golvet sto mannen som ba. Han bar en lang, brun 
Igole. Det kvite håret lå vakkert strøket bakover. 
Han hadde lukket Øynene, men det litt fyldige ansik
tet strålte av fred og lykke. Yu-ling hørte uvilkårlig 
etter. 

- Himmelske Far, du vet at alle mine penge
midler er sluppet opp. Her står jeg i en fremmed pro
vins, uten venner. Alle disse fattige vennene stoler 
på meg, men jeg kan ikke hjelpe dem. Du alene kan! 
Derfor stoler jeg på deg og legger min egen og mine 
venners framtid i dine hender. Du som etterjager 
meg med godhet og miskunnhet alle mine dager. 
Senk din fred ned over oss alle i natt! Og hjelp du 
vårt ulykkelige folk gjennom alle dets lidelser. Når 
jeg slik takker deg og ber deg, så gjør jeg det i Jesu 
navn.--

Neste morgen, nettopp som Yu-ling og kameraten 
hans skulle hoppe inn i bilen, kom et lite fØlge opp
over gata. I spissen gikk en stor, tykk mann i mili
tæruniform. Han var minst et hode høyere enn alle. 
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de andre, og hadde et bredt, kraftig hode med små, 
plirende øyne. 

Et par skritt bak ham kom flere militære, alle 
bevæpnet med pistoler. Hele følget svingte inn dØra 
til vertshuset som Yu-ling nettopp hadde forlatt. 

Sjåføren vendte seg om til de to vennene i bak
setet. 

- Det var general Feng Yu-hsiang! smilte han. 
-Undres hva han har å gjøre der inne? 

Feng Yu-hsiang? Visegeneralissimus? En av 
Chinias mektigste menn! Den kristne general! Yu
ling jumpet i en fart ut av bilen og sprang inn i verts
huset igjen. Han kom nettopp tidsnok til å se gene
ralen og presten hilse hjertelig på hverandre. Så for
svant de begge inn i prestens rom. 

Nysgjerrigheten våknet hos Yu-ling. Hva i all 
verden hadde generalen hos presten å gjØre. Det var 
sannelig ikke hverdagskost å se en av Chinas bety
deligste menn besøke et ganske alminnelig menneske 
inne i et gammelt, forfallent vertshus. Utenfor døra 
til presten sto vakt, men Y u-ling visste råd. Han for
svant inn i samme rommet han og Mei-yuin hadde 
hatt om natta, satte slåen for, sprang lydløst bort 
til senga og presset øyet mot sprekken i veggen. 

General Feng satt på en stiv kineserstol, som 
sikkert var tatt inn for anledningen. Presten hadde 
plasert seg selv på sengekanten. Generalen nikket 
ivrig, Øyensynlig som svar på et eller annet presten 
hadde sagt. 

-Ja, pastor Chu. Du har rett. Denne krigen 
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gjelder intet mindre enn Chinas eksistens. Fienden 
nøyer seg ikke med mindre enn hele landet vårt 
denne gangen. Men det skal aldri skje. Nei, det 
skal ikke skje. De rike skal betale penger! De 
intellektuelle skal bruke sin kløkt! Ungdommen 
skal bruke sin kraft! China skal oppby alle. sine 
krefter - i denne frihetskampen. Så du noe til 
fiendens voldshandlinger? 

- Nei, ip.tet. Jeg flyktet unna fØr japanerne 
n4dde heimbyen min der nede i Hupeh. Naturligvis, 
lliftangrep på forsvarsløse byer har jeg vært Øyen
vitne til. Det har jo snart hver mann i dette landet 
vårt. 

- Dessverre, du har rett igjen. China må oppby 
alle sine krefter i denne kampen, sier jeg. Det vi 
trenger framfor noe annet er ærlige fedrelands
elskende menn i alle ledende stillinger. Det finnes 
dessverre så mange mennesker - ikke minst blant 
de intellektuelle - som er korrupte tvers igjennom. 
De benytter seg av landets ulykke til å berike seg 
selv. 

- Vi kjenner deg, pastor Chu. Vi vet at du er 
en mann vi fullt ut kan stole på, en mann som ikke 
eier antydning til svik eller trang til å berike deg 
selv. Derfor kommer jeg til deg i dag for å tilby deg 
en framtredende stilling i samfunnet vårt .. Du har 
utdannelse! Du er en myndig mann! Vi kan kort 
sagt bruke deg. Du skal få en lønn som du aldri 
har drømt om. Selv skal du og dine kunne leve i 
overflod, og du behøver heller ikke å tenke med 
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bekymring på disse fattige kristne· venner, som du 
i kjærlighet har tatt deg av. De skal også kunne 
leve på din lønn. Nå - hva sier du til det, gode 
venn? 

Presten hadde reist seg. Yu-ling kunne se at han 
var en tanke bleikere enn i sta. 

- Jeg må få takke deg så mye for den tillit du 
viser meg, general Feng, stammet han. - Jeg er 
ikke verdig til at du skal ha slike gode tanker om 
meg!, 

.L Ikke noe å takke for, sa general Feng fornøyd. 
Han reiste seg også. - Så er altså den ting avgjort. 
Du tar stillingen! Nå skal du høre - - - - - -

- Nei, nei, ropte presten. - Misforstå meg ikke. 
Jeg kan ikke ta imot ditt storartede tilbud. Jeg må 
ikke. 

- Og hvorfor ikke, spurte generalen skarpt. 
- Jeg har fått et høyere kall å ta vare på. Gud 

har selv kalt meg til forkynnergjerningen, og ve 
meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Jeg håper 
general Feng kan unnskylde meg - og forstå - -

Generalen sto med bØyd hode og så ned. Lenge 
sa ingen av de to et ord. 

- Jeg forstår deg, sa han til slutt og så opp. -
Du har en større tjeneste enn den jeg kan by deg. 

Han var synlig beveget. 
- Men en ting kan du i hvert fall ikke nekte meg, 

fortsatte general Feng med fast stemme. - Jeg har 
et jordegods her i nærheten. Det vil jeg gi deg. Det 
er såpass stort at alle dine fattige kristne kan 
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brØdfØ seg der. Det godset vil jeg gi deg. Da får 
du hendene fri til den gjerningen som du er kalt til. 

Da Yu-ling så bort på den gamle presten med det 
kvite håret- for å se hvordan han tok dette, så han 
at gamlingen gråt. 

- Takk, takk Gud, ropte han. - Det er sant det 
ordet du ga meg i går. 

Din godhet og din miskunnhet etterjag·er meg alte 

mitt livs dager. 

Døra ble åpnet i det samme. Presten tørret 
Øyne'ne sine med en stor klut, som han trakk fram 
fra kjoleermet. Vertshusholderen kom inn med. to 
kopper rykende te - og prestefrua fulgte hakk i 
hæl med et brett kaker og jordnøtter. 

- Visegeneralissimus får virkelig unnskylde, 
ropte husverten. - Vi er landsens folk her, og ikke 
vant til store herrer som dere. Ta til takke med hva 
vi kan by! 

- Det er sikkert bra. Sett det der på bordet, sa 
generalen vennlig. 

Fem minutter senere suste Buicken ut av byen 
og henover den støvete landevegen. Mei-yuin var i 
perlehumør og pratet og vitset i villen sky. Men 
han pratet for dØve ører denne gangen. Yu-ling 
satt og tenkte på gamlepresten. Aldri hadde han 
tenkt seg muligheten av at noe menneske frivillig 
ville gi avkall på penger, makt og innflytelse. Det 
var jo nettopp livets hØydepunkt. Her hadde han 
imidlertid med egne øyne sett og med egne ører 
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hørt at en mann gladelig ga avkall på det alt sam
men bare for å få anledning til å tjene Gud, 

Ja, kristendommen betydde noe for de menneskene 
som trodde på den. Den omskapte mennesker. De 
ble nye - fikk en helt ny innstilling til livet. Ble 
edle og gode. Yu-ling ville selv bli slik. Han skulle 
sannelig ta sin kristendom mer alvorlig i framtida. 
Det var sikkert. 
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Japansk tortur. 

Oberst Ochi, sjefen for det japanske sikkerhet&. 
politiet i Shanghai, var i et elendig humør. I dag 
hadde alt gått på tverke for ham. Først hadde han 
nå r~ket uklar med kona si. De hadde hatt en hus
lig scene, som endte med at han rasende hadde 
flyktet til kontoret. Og her lå altså et brev og ven
tet på ham, et skriv fra hans overordnede i Tokio. 
Det var en irettesettelse fordi det ikke hadde lykkes 
ham å presse en eneste nyhet ut av general Song 
Gin-ling. Akkurat som om han kunne hjelpe for at 
den apekatten av en kineser ikke kunne åpne kjef
ten sin og gi de opplysninger japanerne så gjerne 
ville ha ut av ham. Oberst Ochi hadde så visst ikke 
spart seg. Det fantes snart ikke den form for tortur 
som ikke general Song hadde vært utsatt for i løpet 
av de par månedene han hadde sittet i fangenskap 
her. Fotklemmer, glødende jern, slag av tunge 
gummikØller, tannuttrekning uten bedøvelse, knipe
tenger og alt det andre, men ingen ting hadde nyttet. 
Kineseren var fortsatt taus som graven. 

Oberst Ochi kastet et 'blikk ut gjennom vinduet 
i kontoret sitt. Rett nedenfor lå de store kaianleg
gene ut mot Huangpu-elva, som gul og skitten drev 
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nedover mot havet. Et par store japanske troppe
transportskip hadde ankret opp der ute i elva. Nye, 
friske tropper ble landsatt ved hjelp av store pram
mer. Vel, de kunne saktens komme til nytte. Skulle 
Chinas seige motstand knekkes, så måtte Japan sende 
stadig nye strømmer av tropper over hit. Såpass 
skjønte oberst Ochi. 

Underlig forresten at ikke China var bukket 
under for lenge siden, gammelt og morkent som det 
var. Da krigen begynte i 1937, var alle så skråsikre 
p;ll at det hele skulle være over i lØpet av noen må
neder, og nå var månedene blitt til år. Hadde det 
bare ikke vært for Chiang Kai-shek, den innbilske 
narren der oppe i Chungking, så hadde nok China 
for lenge siden ligget i kne for krigsmaskinen fra 
Japan. Oberst Ochi slo ergerlig ut med hånden. 

Men det var altså denne fortvilte kinesiske 
generalen. Et menneskelig vrak var han nå å rekne 
for - etter all behandlingen. Hva i all verden 
måtte til for å lØse tunga hans. Oberst Ochi slo 
neven hissig i vinduskarmen. En gang til skulle han 
forsøke, men så - -. Et djevelsk smil gled over 
det tykke, vansirte ansiktet hans. Han svingte helt 
om på hælen og skyndte seg ut døra. 

General Song Gin-ling lå i noen fillete tepper i 
den innerste kroken av en mørk liten selle. Hans 
mange gode venner ville vel neppe ha kjent ham 
igjen om de hadde kunnet se ham der han lå. De 
umenneskelige lidelser som han hadde vært utsatt . 
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for i de siste månedene, hadde satt sitt stempel på 
ham. Ansiktet var bleikt og trekkene markert. 
Øynene satt dypt i Øyehulene. Kroppen var bare 
skinn og bein. Ikke maktet han å reise seg fra sen
geleiet engang, så medtatt var han . 

. Generalen sukket tungt. Han hadde nettopp 
dormet litt av og hadde drømt om den vakre heimen 
sin langt borte i Yunnan-provinsen. I drømmen 
hadde han vært sammen med de to kjekke gutterie 
sine. , De hadde sittet sammen i hagen bak huset i 
skyggen av ferskentrærne, slik som i de gode gamle 
dager. Den vesle jenta hans, som han bare hadde 
sett en eneste gang under et besøk i heimen for et 
par år siden, hadde sittet på fanget hans og jublet. 
Hun måtte vel være fire år snart, vesle Mei-djen. 

Og nå lå han altsåher, hjelpeløs og skamfert. Og 
døden ventet ham. Det var forresten ikke det 
verste. Han skulle hilse den som en befrier. Nei, 
det verste var all torturen han først måtte gjennom. 
Han følte det som om han ikke ville gr•eie stort mer 
av det slaget nå. 

Der kom visst plageåndene hans igjen. Han hørte 
de faste, militære skritt ute i den skumle gangen. 
Nøkkelen ble dreid om i låsen. No en nærmet seg 
senga hans. I det svake lyset fra det lille tilgitrede 
vinduet høyt oppe på veggen gjenkjente generalen 
oberst Ochi. Det gikk en gysen gjennom ham. Noe 
så helt igjennom djevelsk som denne mannens 
«arbeid» kunne han ikke tenke seg. Aldri· var to.r-
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turen så redselsfull som når Ochi personlig var til 
stede. 

- Nå, hvorledes har så general Song det i dag? 
spurte japaneren vennlig. Det var noe katteaktig i 
vennligheten hans. Kineseren verdiget ham ikke 
noe svar. 

- Jeg har oppnådd å utvirke frihet for Dem, 
general Song. I morgen er De en fri mann! Ikke 
bare det. De er jo en dyktig mann, og vi ja panere 
har bruk for dyktige folk. Vi vet å verdsette folk 
<;~;ter fortjeneste. Hører De etter? 

- Jeg hører! mumlet generalen. 

- Godt. Hva sier De om å bli guvernør i 
Kwangtung? Guvernør Song, det lyder ikke så 
verst. Frihet, lykke, ære og makt. Det er noe annet 
enn denne fengselssellen det, general Song. 

Generalen svarte ikke. Han hadde hørt liknende 
tirader før. 

- Bare en liten formalitet må ordnes først. Det 
forstår De nok. Et par små opplysninger, og lykken 
tilsmiler Dem. Nå, - hva sier De? 

- Jeg har svart. Jeg er ingen landsforræder. -
Generalen hvisket bare. 

- Landsforræder? tordnet obersten. Hvor ofte 
skal jeg fortelle Dem at Japan bare vil Chinas beste. 
Sammen skal våre to land bli så mektige at ingen 
stormakt i verden kan trosse oss. Wang Gin-wei er 
gått over til oss, - og med ham mange, mange gode 
menn. De skal styre det nye China, som vi skal 
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·--------·-·-------------
reise av nasjonal-Chinas ruiner. Slutt Dem til disse 
menn, general Song. 

- Nevn ikke navnet på erkeforræderen her inne 
hos meg, svarte generalen sint. 

- Så - du er ennå ikke trett av min spesial
behandling, forstår jeg. Kjenner du meg ikke ··
selv etter to måneder i dette fengsel? freste japane
ren. 

- Jo, jeg kjenner deg! svarte kineseren innett. 
- Hva mener du med det'? 

, - Djevel! sa generalen. Det var alt. 
-' - Hva våger du, din kinesiske hund, ropte 

oberst Ochi rasende. - Det ordet skal du få unn
gjelde for. Riv av ham sengklærne, gutter. 

To japanske soldater kom til og fjernet de fillete 
teppene generalen hadde liggende over seg. 

- Reis deg, brØlte obersten. General Song for
søkte å røre på seg, men sank sammen med et stønn. 

- Jeg kan ikke, hvisket han. 
- Kan ikke, kan ikke, hermet japaneren. 

Reis ham opp! ropte han til sine hjelpere. 
General Song ble øyeblikkelig trukket ut av det 

fillete leiet sitt. To japanere holdt ham oppreist. 
Det ene beinet smertet aldeles forferdelig. 

- Slå, slå, brølte obersten. - La ham få unn
gjelde for en slik frekkhet! 

Slag av tunge gummikØller regnet ned over den 
arme mannen. A - så vondt det gjorde. Den alle
rede mishandlede kroppen vred seg under smertene. 

- Slå! Hardere! Hardere! brølte obersten. Han 
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var fra seg av raseri. Selv rev han køllen fra en av 
soldatene og ga generalen et slag over ansiktet. Han 
hevet køllen for å slå enda en gang, men oppdaget 
at general Song allerede var svimet av. Da ble han 
igjen roligere. 

- Simulerer han? Eller er han virkelig bevisst
lØs, mumlet obersten. - Vi skal sende en lege ned 
og undersøke! Kast ham ned i fillehaugen. 

Soldatene slengte· den livløse generalen fra seg. 
Obersten ga ham et ekstra spark til avskjed. Og så 
marsJerte sjefen for sikkerhetspolitiet med sin liv-
garde ut gjennom døra. · 
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I Shanghai. 

Samtidig slentret to unge kinesiske forretnings
menn gjennom Shanghais gater. De forhastet seg 
ikke. Øyensynlig var de nykommere, for de så med 
stØr interessf' på gatelivet. De var kledd i lange, 
blØte silkekjoler. På hodet hadde de begge en liten 
svart kalott med knapp i toppen. 

- Atskillig av byen ligger i grus, sa den hØyeste 
av de to. Han var rank og spenstig med et åpent, 
godt ansikt. - Sørgelig å se Chinas største og rikeste 
by slik Ødelagt. Men det er jo krigens gang. - Han 
sukket tungt. 

- Ja, slik ser det ut overalt hvor de små hjul
beinte dvergene farer fram, skjente kameraten hans. 
Han spyttet langt bortover gata av bare forargelse. 

- Hysj! sa den fØrste engstelig og så seg om. -
Du må være forsiktig. Får japanerne høre deg 
snakke slik, er vi ferdige. 

- La dem bare komme! brummet den andre. 

Et Øyeblikk etter svingte de to vandrere inn på 
brua over Soochow-kanalen. En japansk vakt stan
ste dem. Han var kledd i svart uniform og så helst 
brysk ut. Kineserne bukket dypt og ærbødig for 
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ham. Han kontrollerte passene deres, fant dem i 
orden og lot dem passere. 

De to forretningsmenn gikk så oppover «The 
Bund". De stanste overveldet utenfor den store 
bygningen til «Hongkong og Shanghai-banken" og 
tittet nysgjerrig opp på alle de flotte utenlandske 
hotellene. På andre sida hadde de Huangpu-elva 
med dens mylder av djunker og sampaner. Der lå 
også alle krigsskipene med sine tunge, dystre skrog 
og sine truende kanoner. 

§il svingte de av og tok opp Nanking-gata. Trik
kene klemtet og støyet. Høye, statelige to-etasjes 
busser suste forbi. Rickshawkuliene skrek og ropte og 
lØp så fort beina kunne bære dem. N anking-gata 
vrimlet av store forretningsbygg, utenlandske så vel 
som kinesiske. Utenfor en liten uanselig forretning 
stanste de. 

- Ho-chi, leste den største av dem halvhøyt på 
det store kvite tøybanneret, som hang ned foran 
butikken, og som anga butikknavnet. Her skal vi inn. 

En klerk kom bort til dem. 
-Hva ønsker herrene, spurte han, bukkende og 

smilende. 
- Kan vi få tale med Mester Hu Hsie-yuen, 

butikkens innehaver? spurte de to i munnen på 
hverandre. 

- Hvem er dere da? spurte klerken. 
- Mitt uverdige navn er Ting og min venn heter 

Sun. Vi er forretningsmenn fra Kausu og bringer 
en hilsen til Mester H\! fra hans slektninger. 



- Et Øyeblikk så skal jeg høre om det passer. 
- Klerken forsvant inn gjennom en dØr, mens de to 
unge forretningsmennene så seg om i den vesle bu
tikken. Hyllene var fulle av all slags varer. Tøy
ruller, leketøy, ur, fyllepenner, bøker. Borte ved 
disken sto en gammel mann. Han hadde funnet 
fram en fjØslykt - og nå tinget han om prisen. · 

- Fem dollar, skrek han. - Jeg gir ikke mer 
enn fem dollar. Det er nok for fillelykta. 

Butikkdama satte rolig lykta opp på hylla igjen. 
) - Jeg sa ti dollar, men jeg kan slå av en. Ni 
dollar skal du få den for. Ikke en cent mindre. 

Gamlingen tenkte seg om et øyeblikk. Så holdt 
han fram hånden. Tommelen og lillefingeren sprikte 
ut til hver sin kant. De tre andre fingrene lå tett 
mot håndflaten. Kineserne har fingerspråk for alle 
tall. De benyttes flittig ved kjøp og salg. Dette er 
fingerspråket for seks. Han så spørrende opp på 
butikkdama. 

- Seks dollar, skrek hun. - Seks dollar for en 
slik fjøslykt. Aldri. La oss si åtte og en halv. Det 
er hva vi har betalt for den selv. 

De to tilskuerne fikk ikke høre slutten på prut-
tinga, for diskenspringeren kom tilbake og vinket 
på dem. Et Øyeblikk etter sto de foran Mester Hu 
Hsie-yuen. Eieren av forretningen Ho-chi var tynn;;r. . 
krumbØyd og flatbrystet. Et par tynne mustasjerfMr~- '; 
ga det pergamentgule fjeset hans et preg av verdig-
het. Alt i ett hostet Mester Hu. Møysommelig 
reiste han seg da han fikk se gjestene sine. 
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- Måtte du bli rik! hilste de to unge forret
ningsmennene. 

- Ikke så hØflig. Ikke så høflig, kremtet den 
gamle. - Sitt ned. Dere kommer fra heimstedet 
mitt, hører jeg. - Han så spørrende på dem. 

Ganske riktig, svarte den kraftigste av de to. -
Vi har en hilsen til deg, men vi kan ikke bringe den 
fram fØr vi er alene med deg. - Det siste hvisket 
han bare. 

Mester Hu ga diskenspringeren et vink, og han 
fors;i>ant lydlØst ut gjennom dØra på de bløte filt
skoene sine. Mester Hu ventet et Øyeblikk, så gikk 
hau bort og åpnet døra for å se om mannen lyttet 
utenfor. Han gryntet fornøyd, gikk tilbake og 
satte seg. 

- Hva har dere så å si, mine herrer, hostet han. 
OrdfØreren for de to tok av seg den ene skoen, 

skar tøysålen i filler og plukket omsider fram et 
brev som han foldet ut og ga gamlingen. Mester Hu 
tok på seg de store rriessingbrillene og myste mot 
skrivet. Han hostet overrasket og så opp. 

- Vel, sa han. - Jeg ser hva jeg ser. Dere kom
mer fra Chungking? 

- Det er ganske rett som du sier, nikket den 
annen. 

- Dere har ærend her i Shanghai i fedrelandets 
interesse og trenger hjelp? Vel, jeg står til tjeneste! 

- Hva er det av nytt? Hvordan arbeider heime
fronten her i byen? 

- Vi hadde opprinnelig en ganske sterk orga-
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nisasjon, men fienden er på sporet etter oss. Våre 
to radiosendere har de oppsport og tatt. Derfor har 
vi i lengre tid vært uten forbindelse med hoved
kvarteret i Chungking. En del av våre beste folk 
er tatt til fange og sitter nå i konsentrasjonsleir, 
dersom de ikke allerede er skutt. -Mester Hu hostet 
voldsomt. Da hosten omsider ga seg, fortsatte han: 

- Vi lever i en farlig tid her nede. "Sprekker» 
noen av våre venner som er tatt til fange, og det gjør 
de vel under all tortureringen, så er vi ferdige noen 
hyer av oss. De fleste har vi derfor sendt i dekning. 
Men jeg gamle mann, hva skal jeg være redd for? 
Døden tar meg snart allikevel. 

Han så trist fram for seg. Et nytt hosteanfall 
ristet den skinnmagre kroppen hans. 

- Kjenner du noe til hvor general Song Gin-ling 
holder til? spurte den ene av gjestene. 

- Han er her i Shanghai! Men hvor vet vi ikke. 
Ingen vet det, uten japanerne selv. Det hØrer til 
de ting de ikke vil ut med, selv om vi er villige til å 
betale godt. 

- Ta anbefalingsskrivet fra vår store leder og 
gjem det for meg, Mester Hu. Det er vel ikke tilrå
delig å gå omkring med det her i Shanghai. Når jeg 
vil ha det igjen, skal jeg si fra. - Og så en ting til: 
Skaff oss et godt kart over Shanghai. Vi må bli 
kjent i byen. Så var det ikke mer forelØpig. Jo, for
resten, skaff meg et par nye sko . 

.,...- Skal bli, mumlet gamlingen. - Han gikk bort 
i veggen, rykket ut en lØs planke og la skrivet fra 
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Chiang Kai-shek bak den. Så ringte han på disken
springeren og ga beskjed om et par filtsko og et 
Shanghai-kart. 

Fem minutter senere slentret Yu-ling og Mei
yuin videre nedover den brede N anking-gata. 
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------~---~------·------------------------------· 

Shanghai ved natt. 

Oppover det skummelt utseende «Broadway>• 
trampet to japanske offiserer med taktfaste skritt. 
De tittet inn gjennom alle de opplyste butikkvindu
(lhe. Til slutt fant de visst hva de lette etter, for de 
rettet sine skritt mot en gammel kneipe. 

Det var mange kinesere inne i vinstua da de to 
japanske offiserer trådte inn. De fleste av gjestene 
var skumle individer fra Shanghais underverden. 
Borte i et hjørne satt en embetsmann, en av disse 
som hadde innledet samarbeid med fienden. Det 
kunne en se på uniformen hans. Et par bord bor
tenfor ham satt et par forretningsmenn og snakket 
høyt og skingrende om prisstigningen inne i det fri 
China. 

De to japanske offiserene så seg om. Tunge 
tobakksskyer hang over bordene. Ved siden av de 
to gestikulerende forretningsmennene sto et ledig 
bord. De to offiserene skrådde bort og tok det i _ 
besittelse. En velvillig, smilende oppvarter kom 
bort til dem. 

- Hva ønsker herrene, spurte han hØflig. 
~ En flaske vin, svarte den ene offiseren på 

japansk. 
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Oppvarteren så ut som et levende spØrsmålstegn. 
Han så s,eg hjelpeløst omkring. - Hva sier han? 
spurte han forretningsmennene. De bare rystet på 
hodet. 

- Vin, ropte den andre offiseren på kinesisk. 
Oppvarteren bukket og gikk. 

-- Og stemningen er bra heime. i gamle Japan'? 
spurte den siste av japanerne, han som kunne kine
sisk. 

-- . Jo, en får vel si det. Det er selvfølgelig mis
nøy<i med at dette felttoget i China aldri tar ende. 
Hva kommer det egentlig av? 

- Hva det kommer av? Tja, China er stort og 
har mange innbyggere. De setter opp motstand. Det 
tar tid å knekke den. Men bare vent. Disse kine
serne kan ikke slåss. De har ikke skikkelige våpen. 
Det skal ikke ta oss mer enn et års tid nå. 

Oppvarteren kom tilbake og satte to glass og en 
flaske hetvin foran dem. Den ene betalte, og opp
varteren trakk seg tilbake. 

- Når skal dere reise innover, A be san? 

-- I morgen tidlig allerede. Vi skal visstnok 
sendes oppover til Yochow på Hunan-fronten. Det 
er visst nokså stille der oppe nå for tida? 

- Stille? Jeg undres på om det ikke kommer til 
å smelle løs i aller nærmeste framtid. Hvert år pleier 
troppene våre å foreta et angrep, etter at rishøsteH 
er ferdig. Da plyndrer vi Chinas riskammer og får 
mat til troppene våre. 
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- Hvor lenge har du vært i China, Watanabe 
san? 

Halvannet års tid. Jeg har naturligvis vært med 
på et par bataljer, oppe i Honan-provinsen. Siste 
gang ble jeg såret. Nå hører jeg med til politi
styrkene her i Shanghai. 

- Klokka er allerede ni, sa Abe. Han så på arm
båndsuret sitt. - Vi nykommere har fått beskjed om 
å møte opp for regimentsjefen fØr klokka ti i kveld. 
Antakelig skal vi orienteres i morgendagens pro
gram. 

Offiserene reiste seg og gikk. Ikke fØr var de 
forsvunnet ut døra, fØr de to forretningsmennene 
fikk det travelt. De hadde vært merkelig tause 
under japanernes nærvær. Som to skygger fulgte 
de nå etter japanerne nedover <Broadway•. 

Et par kvartaler lenger nede tok offiserene av
skjed med hverandre. Politioffiseren forsvant ned
over i retning av brua over Soochow. Hans nykomne 
kamerat bøyde av bortover en sidegate. Nynnende 
på en lystig soldatvise travet Abe san av sted. Han 
likte forresten ikke disse skumle kinesergatene. De 
var trange og illeluktende og skitne. Han trakk opp 
en liten maske av kvitt tøy, som han plaserte foran 
nese og munn. Best å beskytte seg mot alle de farlige 
basillene i dette land. 

I det samme ble han grepet bakfra av to kraftige 
armer. En hånd ble presset over munnen hans så 
han ikke kunne rope. Han kjente at han ble trukket 
inn i en mørk bakgård. To kraftige never lukket seg 
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sammen om halsen hans. Han forsøkte å rope om 
hjelp, men kunne ikke få det til. Han ville skyve 
sin fiende fra seg, ville få tak i revolveren han hadde 
i beltet, men armene hans var kraftløse. Det sortnet 
for ham.---

En halv times tid senere sjanglet en offiser inn 
på det japanske feltlasarettet ved elvebredden. En 
av sykepleierne så ham komme og tok vennlig 
imot ham. 

--;Sett Dem ned her, kaptein. Føler De Dem 
dårlig, spurte han medfØlende. 

- Jeg ble overfalt for en stund siden, stønte 
kapteinen. De kverket meg nesten, de bandittene. 
Da jeg våknet til bevissthet igjen, hadde de naturlig
vis stjålet alle pengene jeg hadde på meg, tatt av 
meg armbåndsuret og gullringen og latt meg ligge 1 

den støvete, skitne bakgården. 
- Vel, men det er jo alt bare en overgang. Godt 

at skurkene ikke fikk gjort ende på Dem, smilte 
sykepleieren. -- Var dette noe å komme til sykehus 
med? tenkte han forarget. 

-- Det verste er at jeg fØler meg så elendig, tok 
offiseren til igjen. - Vondt i hodet. Oppkast. Jeg 
skjønner ikke hva det går av meg! Kunne jeg få 
treffe legen? 

- Hvem skal jeg melde? 
- Kaptein Abe av 37 infanteriregiment. 

Dr. Yamakochi, feltlegen, så meget bekymret ut. 
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- Det feiler ham kanskje mer enn vi tror, hvis
ket han til sykepleieren. De sto begge ved siden av 
senga. - HØy feber, hurtig puls, verk i lemmene, 
hodepine, oppkast. Jeg vet ikke riktig hva det 
kan være. 

- Tror De, dr. Yamakochi, at jeg kan fØlge med 
troppene oppover elva i morgen? stønte den syke. 

- Utelukket, svarte legen bestemt. 
- Vil De da være så vennlig å gi beskjed til 

regimentsj efen min. Han venter meg dit i kveld. 
J,M skulle visst allerede nå vært der, kaptein Abe 
strevde hardt for å få sagt det. 

- Jeg skal slå på tråden og gi beskjed til ham 
med en gang. 

- Takk! Vil dere så slukke lyset. Det sjenerer 
meg en del. 

Feltlegen rystet på hodet, slukket den elektriske 
lampa, ønsket pasienten en god natt og trakk seg 
tilbake sammen med sykepleieren. -----

Det banket på porten til feltsykehuset. Syke
passeren, Imure-san, lukket opp. En rank, kraftig 
bygd offiser sto utenfor. 

- Jeg er kaptein Mayeda av 37 infanteri
regiment, sa han barskt. - Regimentsjefen har 
sendt meg hit for å se til vår syke venn, kaptein Abe. 

- Du får fØlge etter meg da. Sykepleieren gikk -
foran. Kaptein Mayeda fulgte etter. 

- Tror De han er meget syk? Hva feiler ham 
egentlig? spurte offiseren, mens de sammen trasket 
bort over gangen. 
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-
- Tja, det er ikke så godt å si, svarte syke

pleieren forretningsmessig. - Han har > feber og 
hurtig puls, han tåler ikke lys. Mye tyder på at 
han har fått koppene. 

- Koppene? sa kapteinen hest og stanste. - Det 
er farlige greier. Ikke sant? Meget smittsomt? 

- Jo, meget smittsomt! svarte sykepleieren og 
smilte over offiserens frykt. 

- Kanskje jeg ikke bØr gå inn til ham! sa 
Mayeda. - Jeg har forresten fått ordre å gjØre det, 
mum1et han. - Kanskje vi får velge en mellomveg. 
Sykepleier, De er så snill å åpne dj;;ra, slik at jeg 
kan snakke med ham mens jeg står her utenfor 
på gangen. 

Et øyeblikk etter slo !mure døra opp på vidt gap. 
- Kaptein Abe, ropte han. Den syke stønte 

borte i senga. 
- En regimentskamerat er her for å hilse på deg! 
- God kveld, gamle venn! ropte Mayeda inn 

gjennom døra. Det er meg, kaptein Mayeda! 
- God kveld, svarte det matt der inne fra. 
- Jeg skal hilse fra regimentsjefen og ønske deg 

god bedring. 
- Takk, hils alle kameratene fra meg! 
- Det skal jeg gjøre. Og så håper jeg du snart 

kommer etter. 
Mayeda ga sykepleieren et vink om å lukke igjen 

døra. Han pustet lettet ut da det var gjort, og så 
travet han tilbake til den store skolen der han var 
innkvartert sammen med sine offisersbrødre. 
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Kaptein Abe. 

Allerede neste morgen følte kaptein Abe seg at
skillig bedre. Framleis hadde han ganske hØy feber, 
men pulsen var nesten normal. Da kvelden kom, var 
l).im imidlertid helt feberfri. Yamakochi, feltlegen, 
rystet på hodet. Det var et høyst eiendommelig 
tilfelle, syntes han. Først hadde han trodd det var 
temmelig alvorlige greier. Så viste det seg altså å 
være noe hØyst ufarlig. Det måtte vel ha vært et 
lettere forgiftningstilfelle. 

Den derpå fØlgende dag forlangte kapteinen å få 
slippe ut av feltlasarettet, men legen fant det tryg
gest å ha ham til observasjon enda en dag. Endelig 
tredje dagen ble kaptein Abe utskrevet av hospitalet 
og fikk med en attest fra dr. Yamakochi i lomma. 

Langsomt vandret han bort over kaianleggene. 
Pannen lå i dype folder. Han tenkte sterkt på et 
eller annet. Da han nådde en bru som førte over 
el va, svingte han ut på den. De japanske vaktene 
gjorde honnør. En løytnant, som var sjef for vakta, 
kom bort og hilste. 

-Nå, hvor akter kapteinen seg hen?- Løytnant 
Inomata kjedet seg og ville gjerne slå av en prat. 
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Han var lei det evindelige vaktholdet. Dag etter 
dag det samme. Aldri noe nytt. 

- Jeg vet ikke riktig, svarte kapteinen. Regi
mentet mitt er reist vestover, antakelig til Yochow i 
Hunan-provinsen. Jeg er blitt etter på grunn av et 
illebefinnende. Det er vel rimeligst at jeg kommer 
til å følge med neste troppetransport oppover elva. 

- Vil du se å komme deg vekk, din kinesiske 
hund, brølte lØytnanten plutselig til en tykkfallen, 
blid kinesisk kuli, som sto like i nærheten og nys
gjerdg betraktet de to offiserene. - Hva har du her 
å gjøre? 

Kulien trakk seg forskrekket unna. 
- De taler godt kinesisk, hører jeg, sa kapteinen. 

- A ja, noe har jeg da lært i disse årene. Jeg 
var blant de fØrste troppene som ble landsatt her i 
Shanghai. Taler De kinesisk? 

- Ikke ennå. Jeg kom til China bare for noen 
få dager siden. 

- Så. Da er det kanskje ikke lenge siden De 
var heime i Japan? Hvordan sto det til der? Og 
hvilken by er Deres heimby? Den pratsomme lØyt
nant lot spørsmålene hagle ned over arme kap
tein Abe. 

- Stopp, stopp, smilte kapteinen. - Et spørsmål 
om gangen. Jeg forlot Japan for vel en ukes tid 
siden ombord på «Kamu Maru». Moralen heime er 
all right. Naturligvis finnes det mange mennesker, 
som synes dette felttoget trekker litt i langdrag. 
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China var jo ikke egentlig betraktet som noen hard 
nøtt å knekke. 

- Kritikerne kunne jo selv komme hit og slåss, 
brummet løytnanten ergerlig. 

-Intet bedre enn det, lo kapteinen.- De spurte 
om min fØdeby. Jeg er fra Yokohama. 

- Så heldig! Da er vi fra samme sted. Vi må 
sikkert ha felles kjente. Mitt navn er Inomata, løyt
nant, til tjeneste. 

- Jeg heter Abe, kaptein i 37 infanteriregiment, 
,~milte den andre. - Jeg har min heim like i nær
heten av jernbanestasjonen. 

- Nå, jeg hører til i utkanten. Men jeg har kjent
folk nede i det strøket. Kjenner De familien 
Yamamoto i Kobegata 36? 

- Meget godt, svarte kapteinen overrasket. 
- Gamle Yamamoto lever ennå. Småjenta hans er 
vokst opp til å bli en liten skjønnhet på 18----19 år. 
Men gamlingen er jo noe bekymret for sønnen. Det 
sies at han skal vært falt i et slag her i China. 

- Ja, jeg har hørt noe om det. Enten er han 
drept eller så er han falt i kinesernes hender. Han 
var en god venn av meg. Vi var skolekamerater. -
LØytnanten så mørkt framfor seg. 

- Jeg kjente ham også godt, sa kapteinen trist. 
-Jeg var ofte hos Yamamotos på det herlige land-
stedet deres ute ved havet. 

- Så underlig, ropte løytnanten. - Der har jeg 
også være flere ganger. Rart at vi da aldri har 
truffet hverandre før. 
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- Det kan vi jo gjerne ha gjort, mente kapteinen. 
·- Yamamotos hadde som regel så mange gjester 
hos seg at det var umulig å bli kjent med alle sam
men under et kort besøk. Si meg, lØytnant Inomata. 
Hvordan er egentlig forholdene her i Shanghai? Jeg 
har i avisene lest noe om undergrunnsvirksomhet og 
heimefront. Hvorledes forholder det seg egentlig 
med disse tingene? 

- Har det virkelig stått noe i avisene der heime 
om det? Jeg trodde sensuren holdt den slags tøv 
bortJ fra avisspaltene. Jo, saktens har kineserne for
søkt seg, men nå er vi i ferd med å rulle opp hele 
organisasjonen deres. Radiosenderne deres tok vi 
allerede for halvannen måneds tid siden. 

- Det var sannelig ikke dårlig. Har dere fått 
tak i lederne? 

- En del av dem! Noen unnlater vi med hensikt 
å ta. Men de er under stadig oppsikt. Oppe i 
Nanking-gata i en filleforretning som heter «Ho-chi» 
bor en gammel tosk som heter Hu. Og nede ved 
havna bor en annen fyr som heter Wu Shan-wen. 
Han har tilsynelatende gått inn for Den Nye Orden 
her i Østen, men i virkeligheten er han en av Chiang 
Kai -sheks farligste folk her i Shanghai. Begge disse 
karene har vi under oppsikt. Alle som går inn og 
ut hos dem, blir enten grepet eller skygget. Det 
gjelder å rykke ondet opp med rot, ser De. 

- Ja, det er vel så. Men er det ikke farlig å la 
slike individer gå løse omkring? 
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- Ikke når de brukes som lokkemat for andre 
farlige folk. 

- Du har kanskje rett. Apropos fengslene. Vi 
har vel atskillige interessante fanger her i Shanghai. 
Ikke bare simple heimefrontsfolk, mener jeg. 

- Noen vet du vi har. Har De hørt om general 
Sang Gin -!ing? 

- Jeg tror nesten det. 
- Han er en personlig venn av Chiang Kai-shek. 

En mann som etter sigende sitter inne med atskillige 
gpplysninger av interesse for oss. Oberst Ochi i 
sikkerhetspolitiet har etter hva jeg har hørt hatt en 
vanskelig «pasient» i ham. 

-Har det lykkes å få noe ut av mannen? 
- Ikke det grann! Jeg har tilfeldigvis en venn 

som er ansatt i sikkerhetspolitiet, og han sier at 
tortur biter ikke på general Sang. Mannen er visst 
reneste hakkemat etter all den behandlingen han 
har fått, men munnen er lukket med sju segl. 

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

- Nei, det er ikke dårlig, gjentok den pratsomme 
løytnanten. - Det vil si: Det er jo triste greier for 
oss. Nå, fØr eller senere sprekker han vel. Oberst 
Ochi gir seg ikke så fort. For kineserne er obersten 
en farlig fyr å komme ut for. 

- Jeg skulle ha interesse av å se denne general 
Sang på nært hold, mumlet kaptein Abe, liksom 
for seg selv. 

- Hvorfor ikke, smilte løytnanten beredvillig. 
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Jeg skal presentere deg for min venn i sikkerhets
politiet. Kan hende han tar oss med på en liten snar
visitt i generalens fangeselle. Han så på armbånds
uret sitt. - Om en halv times tid er det vaktavløs
ning. Kom igjen da, så snakkes vi nærmere ved. 
Vi bØr i alle tilfelle stikke innom en vinstue og 
drikke en skål for gamle Yokohama. 

) 
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Mei-yuin aktivitet. 

På en liten idyllisk og fredet plett i det travle, 
hektiske Shanghai ligger en liten innsjø. Noen få 
meter fra strandbredden er en liten øy med en 
":likker, malerisk Øypaviljong. Ut til denne pavil
jongen fØrer fra land en hØyst eiendommelig sikk
sakk-bru. Fromme buddhister søker gjerne dit ut 
når de en liten stund vil være fri for djevler og onde 
ånder. Buddhistene er nemlig overbeviste om at 
djevlene umulig kan finne vegen ut til denne øya. 

Saken er nemlig den at alle djevler farer fram 
med veldig fart og alltid rett fram. De makter ikke 
å svinge i ert snarvending. Forsøker de seg derfor 
på denne brua, vil de uten tvil dette i vannet og 
drukne i innsjøen. Så det er ingen tvil om at fromme 
buddhister som kanskje ellers er plaget av djevler 
og onde ånder, kan være fri dem den lille stunden 
de tilbringer ute på paviljongen i den lille innsjøen. 

En ettermiddag omkring klokka halv fire slen
tret en ung kinesisk kuli ut til denne øya. Han satte 
seg vel til rette der ute på paviljongen og stirret 
tomt opp i lufta. Han tenkte visst hverken på 
djevler eller onde ånder. Utålmodig sparket han 
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med det ene beinet i sanden. Så ga han seg plutselig 
til å stirre på folk som spaserte forbi inne på strand
bredden. Kulien var ingen annen enn Mei-yuin. 

Ergerlig også! Den ene dag gikk og den neste 
kom, og ennå hadde han ikke hørt et ord fra Y u-ling. 
Han hadde fått beskjed om å holde seg i ro inntil 
han fikk nærmere ordre. Hver dag klokka fire 
skulle han møte fram her på denne Øya, hadde 
Yu-ling sagt. Det var nå tre dØgn siden Mei-yuin 
skiltes fra kameraten sin, og i all den tida hadde 
han ikke hørt et steinsens ord fra ham. Det var 
sann~lig dårlig gjort av Yu-ling å holde ham slik 
aldeles utenfor. 

Ikke det minste hyggelig var det heller å dovne 
seg på denne måten. Mei-yuin spyttet arg ut i sjØen. 
I hele formiddag for eksempel hadde han drevet 
langs bryggene og sett på livet langs Huangpu-elva. 
Tunge djunker seilte for svak bris opp- og nedover 
elva. Båtfolkene rodde taktfast til båtmannssangen. 
Små sampaner ilte fram og tilbake mellom dem. Ute 
på elva lå oseandampere så store at det var som et 
helt eventyr. Hver av dem var som en liten by for 
seg selv. Fortøyd ved bryggene lå de mindre damp
skipene som besørget trafikken langs kysten og opp
over elva. Han var blitt stående og titte på alt 
bråket omkring dem. Noe måtte han jo ta seg til i 
ventetida. 

En tiggerbåt var kommet roende forbi ham. Han 
hadde sett hvorledes mannskapet holdt fram tigger
posene sine på lange stenger når de passerte damp-
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skipene og ropte om barmhjertighet. Enkelte passa
sjerer hadde da også slengt noen pengestykker i 
posene deres. Fillete og lasete og tynne som bein
skrangler hadde de vært alle sammen. Nettopp som 
de passerte Mei-yuin på kloss hold, brølte en av 
tiggerungene: 

- Se på den tjukken der inne! Hei, gi oss en 
skilling, tjukken. Ha barmhjertighet med oss og du 
skal bli rik! - Smågutten svingte med stanga si 
så tiggerposen danste like for nesen på Mei-yuin. 
Alle de andre lo. 
-' - Ti still med deg, din dumme tingest du er, 

hadde Mei-yuin forarget ropt tilbake. - Jeg kunne 
gjerne kjøpe hele båtskramlet deres, om jeg hadde 
villet. 

Replikker var dessverre ikke Mei-yuins sterke 
side, så han kom seg ikke til å si noe mer vellykket. 

Hans replikk fremkalte en orkan av latter fra 
tiggerne. 

- Hør på den bonden der, ropte den eldste av 
tiggerne. Gi oss tusen dollar og båten er din! 

En ny lattersalve, og båten gled oppover elva. 
Mei-yuin hadde forarget snudd seg og gått den mot
satte vegen. - Da han en times tid senere ruslet av 
sted for å få seg et godt middagsmåltid, hadde han 
forresten sett tiggerbåten ligge vel fortøyd nede ved 
brygga. Han hadde naturligvis skyndt seg forbi den 
for ikke å bli gjenkjent. 

Mei-yuin gjespet høyt. Han kjedet seg og han 
var trett og søvnig. Det tok på å traske slik rundt 
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og ingen verdens ting gjØre. Han lente seg godt til
bake mot ryggstøet på benken. Øynene gled lang
somt igjen. Snart snorket han så han sendte rene 
små trompetskrall utover innsjØen. 

Noen minutter senere kom en ung gutt vandrende 
utover på brua. Han stanste og så seg om. Omsider 
fikk han øye på kulien, som lå der godt tilbakelenet 
på benken og sov. Han gikk nærmere og tittet nøye 
på ham. 

- Jo, mumlet han ved seg selv. - Tykk og 
trive)ig er han. Litt under middels høy ser han også 
ut til å være. Han svarer til signalementet. Det må 
være ham! 

Gutten ga seg til å ryste i den unge, sovende 
kulien. Men Mei-yuin lot seg ikke så lett forstyrre. 
Han gryntet bare og sov videre. Han siklet så det 
rant ned over kinnet. Gutten ga seg til å ryste ham 
enda kraftigere. 

-Våkn opp, våkn opp! brølte han. 
Endelig glippet Mei-yuin med øynene. 
- Er du Sun Kuo-ping, spurte gutten. 
- Æh? svarte Mei-yuin og strevde for å bli 

våken. 
- Heter du Sun Kno-ping, brølte gutten enda 

høyere. 
- Nei, jeg er Tung Mei-yuin, svarte tjukken søv

nig og la seg nedpå igjen. 
Hva var det gutten hadde sagt? Sun Kno-ping! 

Det var jo hans eget dekknavn. Han spratt opp og 
var lys våken med en gang. Gutten var allerede 

73 



------------- - -·--------------------

ute på brua. Ettersom han ikke fant den han søkte, 
var det kanskje best å gå heimover igjen. 

- Hei, brølte Meicyuin etter ham. - Kom til
bake. Jeg er Sun Kno-ping allikevel. 

Gutten- nølte et øyeblikk, så gikk han langsomt 
tilbake til paviljongen. 

- Hvorfor oppga du fØrst et annet navn, spurte 
han mistenksomt. 

- Jeg var så søvnig her i sta, og så hadde jeg hatt 
en slik forunderlig drøm. Jeg drømte jeg var en 
fr.l'mstående mandarin og het Tung Mei-yuin, unn-
skyldte han seg. -

- Venter du noe bud? 
- Hva skulle jeg ellers sitte her ute etter! 
- Hva heter han du venter bud fra? 
Mei-yuin tenkte seg om. Hva i all verden var 

Yu-lings dekknavn. Jo, nå hadde han det. 
- Ting Kwei-fang, pustet han lettet ut. 
- Riktig. Mester Wen ba meg bringe deg dette 

brevet fra din kamerat. - Gutten viklet et brev ut 
av beltet og ga det til Mei-yuin, som med iver breftet 
det ut og leste: 

Sun Kuo-ping være hilset. 
Jeg har ikke tidligere hatt anledning til å skrive 

til deg, enn mindre til å treffe deg. Jeg er på sporet 
etter viktig nytt. Som en klegg «forfølger» jeg to 
meget bestemte japanere, - og det ser ut til at 
dette skal føre meg inn på rett spor. Nå er det din 
tur. «Republikkens gate> nummer 53 er et skummelt 
vertshus og eies av en landsforræder ved navn Long. 
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I husets annen etasje bor en japansk offiser. Hos 
ham finnes en av de radiosendere som er tatt fra 
heimefrontsfolket. Gå dit i kveld etter at det er 
blitt mørkt. Ta med deg 20 mann, alle bevæpnet med 
maskinpistoler. Antakelig vil dere finne vakt uten
for. Slå dem ned. Bryt så inn hos nevnte offiser. 
Der vil dere antakelig finne tre japanske offiserer 
forsamlet. Slå også dem ned, men spar deres liv så 
sant det er mulig. Dette er ordre. 

- Svært så blØthjertet Yu-ling er blitt, mumlet 
Mei-yuin ergerlig. - Hvorfor i all verden skal vi 
degge for slike karer? - Så leste han videre: 

I værelset vil dere finne omtalte radiosender. 
Bring med dere en sekk - og putt senderen i den. 
La en kuli bære sekken til et trygt sted. Et slikt 
må du altså finne. Du husker hva vi lærte i Chung
king om radiosendere! Gå til Mester Wen Shao-lan 
og forlang penger og folk av ham. Gå ikke til gamle 
i Nanking-gata. Dette brev sendes deg gjennom en 
av Mester Wens folk. Du kan blindt stole på dem. 
Jeg skriver ikke mer. 

Ting Kwei-fang. 

Mei-yuin så opp. Det glimtet til i de godmodige 
Øynene hans. - Endelig en oppgave å ta fatt på, sa 
han hØyt. Fra tempelet nede ved strandbredden 
kunne han nettopp høre buddhistmunkene messe. 
En ensformig mumling. Omitofu, Omitofu, Omitofu. 
Det var hele bØnnen. Den steg og sank, og steg igjen. 
En av munkene slo takten på tromma si. 

Mei-yuin bØyde seg over brevet igjen. To ganger 
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til leste han det. Så rev han papiret i stumper og 
stykker og kastet bitene ut i innsjØen. 

Gutten som hadde brakt brevet, var allerede gått! 
Mester Wen Shao-lan, hvor var det nå han bodde? 

Han var nevnt i den listen over pålitelige folk som 
C.hiang Kai-shek selv hadde gitt dem. Jo, Mester 
Wen bodde i Broadway. Mei-yuin reiste seg, gikk 
over sikk-sakk-brua og tok vegen innover mot det 
skumle kvarteret. 

) Mester Wen Shao-lan satt i det vesle rommet bak 
butikken sin. Det vakre, godslige ansiktet hans var 
ytterst alvorlig. De nærsynte øynene myste ut i 
været. Han trakk nervøst i de tynne grå mustasjene. 

Hvor skulle vel dette ende? tenkte han ved seg 
selv. Den ene etter den andre av kameratene hans 
var satt fast. Hvor lenge ville han selv unngå feng
sel og tortur? Nå, det fikk bli det samme med ham 
selv. Han hadde bestemt å ofre seg for fedrelandet. 
Men familien måtte han redde unna så snart som 
mulig. Hvor skulle han sende dem hen? Til fars
gården lengre inne i Kiangsu-provinsen? Eller helt 
inn i det frie China? 

Mester Wen ble vekt opp fra sine triste tan
ker av noen lette, taslende skritt bak seg. Han 
snudde seg brått. En av butikkguttene sto der. 

- Den unge mann fra paviljongen ute i inn
sjØen er i butikken og venter på å få slippe inn til 
deg, sa gutten ærbØdig. 

- La ham komme, svarte Mester Wen verdig. 
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Gutten bukket, gikk ut og kom et øyeblikk etter 
tilbake med Mei-yuin i kjØlvannet. 

-Hva er Deres ærede navn? Mester Wen så 
spØrrende opp på gjesten sin. 

- Mitt uverdige navn er Ting, svarte Mei-yuin. 
- Hvorfor oppga du et annet navn ute på pavil-

jongen? 
Mei-yuin hadde fØlelsen av at de nærsynte Øy

nene søkte dypt inn i sjelen hans for å finne ut om 
han var å stole på. Gutten var gått ut av rommet 
igje);l. 

- Jeg skal si akkurat som det er, svarte Mei
yuin nølende. Ting er mitt dekknavn, og da jeg ble 
vekt opp ute på øya, glemte jeg et Øyeblikk hvem 
jeg var. Nei, han tok seg i det- hvem jeg burde 
være. - (Merkelig så vanskelig det var å få uttrykke 
seg.) - Altså hvem jeg skulle gå for å være her i 
Shanghai, stammet han rØd i toppen. - Og så oppga 
jeg mitt rette navn. Det er det hele. 

Mester Wen smilte, synlig lettet. 
- Vel, sa han. Hva ønsker du hos meg? 
- I kveld har vi en sjanse til å erobre den ene 

av radiosenderne tilbake. Men til det trenger jeg 
tjue mann - alle bevæpnet med maskinpistoler. De 
må møte opp utenfor «Republikkens gate» nummer 
53 i kveld, klokka 8,30. Mester Wen må skaffe meg 
de folk jeg trenger. 

Butikkmannen så tankefull ut. 
- Dette høres farlig ut, mumlet han. - Vi pleier 

ikke å våge oss ut på den måten - åpenlyst. Og det 
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til og med nå når vi står så ytterst svakt. - Han rys .. 
tet betenkt på hodet. 

- Jeg får ta meg av jobben alene da! sa Mei
yuin krigersk. 

- Ikke så hurtig, unge mann. - Det trakk opp 
til et stort, bredt smil i Mester Wens ellers så alvor
lige ansikt. - Jeg skal nok skaffe de 20 mennene. 
Men alle mulige sikkerhetsforanstaltninger er nød
vendige, vet du. Du vil selv forstå at det ikke nytter 
å trampe gjennom Shanghais gater med våpen i 
]}ånd.· Dere vil bli tatt til fange og tilintetgjort 
mange ganger før dere når fram til «Republikken,; 
gate». 

- Hva i all verden skal vi gjØre da? - Mei-yuin 
så helst dum ut der han satt, og Mester Wen satte i 
en skrallende latter. 

- Jeg skjØnner at du ikke har hatt noe med 
arbeidet på okkupert område å gjØre, sa han. 

- Mester Wen skal vite at jeg har arbeidet under 
general Tang, den store «Leopard»!. svarte Mei-yuin 
fornærmet. 

- Rolig, rolig, unge venn. Dere må gå til verts
huset i «Republikkens gate» en og en, hver for seg. 
- Det gjelder at dere ikke vekker oppsikt. Sett 
dere så inn, noen i vinstua, noen i hallen. Bestill 
mat eller søte saker, hva dere vil. Det må ikke se ut 
som om dere kjenner hverandre. Pistolene må dere 
selvsagt ha godt skjult under klærne. På et avtalt 
tegn fra deg går dere så til aksjon. 

- Flott, ropte Mei-yuin begeistret. - Men det 
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er en ting jeg ikke rikig forstår. Hvorledes skal vi 
kunne skjelne heimefrontsfolket ut fra de vanlige 
gjestene i vertshuset? 

- Det har jeg også tenkt litt på. Ute i butikken 
har jeg en hel del gullringer til salgs. De har alle 
en grønn stein. Dersom hver av dere bærer en slik 
ring på venstre hånds lillefinger og sørger for at 
den er godt synlig, skulle den sak være i orden. 

- Ypperlig, De skulle ha vært strateg, Mester 
Wen. - Mei-yuin sprang begeistret opp. 

+ Det er nettopp hva jeg er - for heimefronten 
her i Shanghai, svarte butikkeieren tørt. - Du skal 
finne tjue av våre folk på plass i vertshuset i •Repu
blikkens gate» nummer 53 i kveld klokka 8,30. Var 
det alt? 

- Ikke ganske. Hør her. Radiosenderen må 
øyeblikkelig bringes til et trygt sted. Til det trenger 
jeg et tusen dollar, en lang, pen silkekjole, en hatt, 
en voksen mann, en kjerring og to smågutter. 

- Det var sannelig ikke småtteri. - Butikkeie
ren klØdde seg i hodet. Han kremtet. - Høyst ori
ginalt! Hadde det ikke vært fordi Mester Hu Hsie
yuen har gitt meg beskjed om at dere kom med 
anbefalingsbrev fra hovedledelsen i Chungking, så 
tror jeg nesten jeg ville ha satt ef spørsmålstegn ved 
deg, herr Ting. Hva i all verden skal du med alt 
dette? 

- Det er min sak, svarte Mei-yuin støtt. - Jeg 
skal jo skaffe til veie et trygt sted for radiosenderen. 

- Tror du ikke det ville være lettere for meg 

79 



------------------------------------------------------------

som gammelt Shanghai-menneske å finne et slikt 
sted? smilte Mester Wen. 

Mei-yuin la til side all verdighet og fortalte ham 
hele sin plan. Mester Wen nikket et par ganger. 

-- Slett ikke ille, unge mann. Slett ikke ille, lo 
han, da Mei-yuin var ferdig. -- Du skal få alt sam
men! Men så var det det avtalte tegnet som du må 
gi i kveld fØr dere går til aksjon. 

-Jeg reiser meg og sier: I Chinas tjeneste! sa 
Mei-yuin entusiastisk. 
) -- Da gjør du fienden oppmerksom på at dere er 

kommet. Butikkeieren rystet på hodet. Nei, 
puss deg tre ganger i nesen i en slik lommeduk som 
utlendingene bruker. Det er tegn nok. 

-- Javel, sa Mei-yuin medgjørlig. -- Husk så på 
at en av karene må ha med seg en sekk til radio
senderen. Vi trenger jo å skjule den når vi skal 
gjøre retrett. 

-- Skal bli, nikket Mester Wen. Skyt ikke et 
eneste skudd i kveld uten at det blir absolutt nød
vendig. Skudd vil bare kalle flere fiender til kamp
plassen. 
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Tiggerbåten. 

Ko Fu-ven lå og dovnet seg på de morkne dekks
plankene på den gamle, miserable båten sin. Han 
var mett etter kveldsmåltidet og myste søvnig mot 
kve~(isolen. 

Merkelig at han aldri skulle nå sine ønskers mål. 
Skulle han da aldri oppnå å få seg en lekker li ten 
djunke - og bli elveskipper? Skulle han hele livet 
være bundet til å være tigger som far hans og beste
far hans fØr ham? I mange år hadde tigger Ko nå 
forsøkt å spare seg opp noen slanter, men det gikk 
så smått. Kone og barn trengte sitt. Broren og 
familien hans likeså. Selv gamle far spiste godt. Og 
alle skulle de leve på de fattige centene som de dag· 
lig fikk tigget sammen. · A ja, å ja, livet er ikke lett 
- i hvert fall ikke for dem som har stormannsdrøm
mer, sukket tigger Ko. 

- Unnskyld, hvem er mester på denne båten, 
spurte en hØflig stemme inne fra land. Tigger Ko 
reiste seg dovent opp og tittet rett i ansiktet på en 
velkledd ung mann inne på brygga. 

- Hvorfor spør du? sa tiggeren grettent. Alle 
tiggerungene, som hadde lekt nede under det fillete 
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mattetaket, stimlet nå sammen for å se på den frem
mede. 

- Mitt uverdige navn er Sun, svarte mannen på 
land. - Jeg akter å kjØpe båten din. 

Tigger Ko myste noen sekunder mot mannen. Så 
snudde han ryggen demonstrativt mot ham uten å 
svare et ord. Hvorfor skulle de rike spotte ham? 
Kunne de ikke la ham i fred? Barna jublet og 
gjorde grimaser mot ham der inne. 

- Jeg mener det alvorlig! Vil du kanskje ikke 
1elge? Jeg skal betale godt, fortsatte den fremmede 
'ivrig. · 

- Hva betaler du så? Tigger Ko snudde seg mot 
ham igjen. 

- 250 dollar er vel god betaling for denne gamle 
båten din. 

- 250 dollar, lo tiggeren. - Hvor får du i dag 
en båt til den prisen. Gå din veg! 

- Hva forlanger du da? 
- Hva skal vel du med min båt? Båten er mitt 

levebrØd, den. Du ser ikke ut til å passe til et slikt 
arbeid, du, spottet tiggeren. Alle ombord lo! 

- Det hele kan nok se litt rart ut, medga den 
fremmede. - Men saken er den at far min har 
noen slektninger som snylter på familien. Det er 
en kostbar fornøyelse. Nå vil fa~ forære dem en slik 
båt som denne her, og så får de greie seg selv. Vi har 
ikke råd til å underholde dem lenger. Du forstår at 
vi da har bruk for båten din. Ikke sant? 

Tigger Ko tenkte seg om. Mannen så ut til å mene 
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det alvorlig. Kunne han nå bare presse riktig mye 
penger ut av ham, så kanskje han tross alt skulle 
nå sine drømmers mål. 

- Vel, du ser ut til å være en hederlig mann, sa 
han plutselig alvorlig til den fremmede. - Jeg skal 
selge båten til deg. Men jeg må minst ha 900 dollar 
for den. 

- Hva? selger du båten? gneldret gamlefar. -
Den har du fått i arv fra meg. Aldri, sier jeg! 

- Ti stille! snerret Ko. Det er meg som 
best~mmer her. Dersom jeg selger, så selger jeg. 

- Slik behandler han far sin, den tullingen, gråt 
faren. 

- Nå, hva sier du? spurte tigger Ko uten å ver
dige far sin noe mer svar. 

- Ni hundre dollar er litt drøytt. Skal vi si 500? 
Hjertet hoppet hØyt i brystet på tiggeren. Hva 

var det for en tosk han hadde for seg her. Kjøpe en 
gammel, nesten ubrukbar båt for 500 dollar. Ko 
skulle allikevel oppnå å se sin ønskedrøm bli virke
lighet. Han kunne hva tid som helst kjØpe seg en 
pen liten djunke for mindre enn det beløpet. Men 
det gjaldt om mulig å få enda litt mer ut av tosken 
der inne. 

- Jeg skal slå litt av på prisen, men under 800 
går jeg ikke, sa han. Han så spent mot den frem
mede. 

- Jeg skal strekke meg til 600 dollar, sa den 
velkledde mannen. - Men selger du den ikke for 
det, får jeg se meg om etter en annen. 
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- 650, hØystærede mester, ropte tiggeren. - La 
oss bli enige om 650. 

- La det bli som du sier, nikket den fremmede. 
Han hoppet ombord·og satte seg ved siden av Ko. Kon
trakten ble skrevet og undertegnet. Fram fra forskjel
lige gjemmer trakk den fremmede opp pengebunker, 
og snart hadde han talt opp det avtalte beløpet. 

- Nå er båten min, jeg vil gi den til slektningene 
mine nå i kveld, sa han til tigger Ko. - Dere får gå 
i land. 
) Han vinket mot strandbredden, og der kom en 
tigger som dem selv- med kone og to gutter sub
bende nedover gata. En halvtime senere vandret 
tigger Ko og familie med alt sitt pikk-pakk i land. 
Gamlefar gråt som en pisket hund, men Ko, eldste 
sønnen, hvisket noen ord i øret på ham som snart 
stagget gråten. 

Tigger Ko snudde seg en gang. Da fikk han se 
den gamle, morkne tiggerbåten sige sakte oppover 
elva. Rikmannen, den tosken, sto foran og pekte og 
ropte, mens tiggerfolket rodde som best de kunne. 

En halv kilometer lengre oppe i elva, under noen 
store, skyggefulle trær, la båten til land. Den nye 
båtsjefen støtte båtshaken kraftig gjennom hullet i 
baugen og ned.i elvebunnen. Rikmannen som naturlig
vis ingen annen var enn den gode Mei-yuin, hoppet i 
land. Han tente lommelykta si og tittet på klokka. 

- Enda en times tid igjen, mumlet han - og så 
bega han seg på veg inn gjennom de trange gatene. 
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Vertshuset "Republikkens gate" 

Longs restaurant og vertshus i «Republikkens 
gate. nummer 53 var en av landsforrædernes mest 
yndede tilholdssteder i Shanghai. En tett rad av små 
elekt,riske lamper opplyste den store hallen og vin
stua innenfor. Tung, blåsvart røyk lå over bordene. 
Det var usedvanlig mange gjester denne kveld. De 
støyet · og ropte. Drakk og spiste. Oppvarterne 
sprang fra det ene bord til det andre, tok mot bestil
linger og brakte inn fat og flasker. 

Mei-yuin satte seg ved et bord innerst i hallen 
og bestilte te og kaker. Han trakk kjoleermet til 
side - og tittet stjålent på armbåndsuret sitt. Vel 
et kvarter igjen. Undres om de andre alt var kom
met? Han oppdaget at en mann like i nærheten bar 
en gullring med irrgrønn stein i. Mei-yuin nikket 
og smilte til ham, men mannen så helst litt fortørnet 
ut og snudde ryggen til. Vel, sannsynligvis hadde 
mannen rett, tenkte Mei-yuin. De sammensvorne 
burde ikke late som om de kjente hverandre fØr det 
skulle smelle løs. 

Oppvarteren kom med de bestilte varene, og Mei
yuin betalte. Han slurpet i seg en munnfull kokhet te 
og tok en kakebit. Nå skulle det altså straks brake 
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løs. Så vidt han kunne se var i:let ikke mer enn to 
japanske vaktposter til stede, en like utenfor hoved
døra, og en ved trappeoppgangen til annen etasje. 

Dette var sannelig en vanskeligere oppgave enn 
Mei-yuin hadde tenkt seg. Han hadde ansvaret for 
20 patrioters sikkerhet, foruten seg selv - ikke å 
forglemme. Sett nå at han ga det avtalte signal, 
og 20 væpnede menn sprang opp - så ville det natur
ligvis bli skuddveksling mellom dem og de to japa
nerne. - Dermed ville muligens hele planen gå i vas
k~n. Gården ville i lØpet av noen minutter være 
fylt av japanske tropper. Her var gode råd dyre. 
Mei-yuins hjerne arbeidet intenst. Det var første 
gang et så stort ansvar var blitt lagt på ham. Det 
tykke, joviale ansiktet hans så rent bekymret ut. 
Inntil det plutselig gled over i et smil. 

Han reiste seg og slentret langsomt bort til man
nen med ringen. Liksom tilfeldig dumpet han ned 
på stolen ved sida av ham. 

- Skal det være en røyk? spurte Mei-yuin og 
rakte fram en sigarettpakke. 

- Takk, svarte mannen og tente seg en sigarett. 
Det var en kjempesvær kar. Mei-yuin formelig 

kunne se hvorledes musklene svulmet under trøye
ermene. 

Jeg har en hilsen fra Mester Wen Shao-lan, hvis-
ket Mei-yuin prøvende. 
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-Jeg er en av heimefrontskarene her i dag! 
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- Så hold munn til vi får· signalet, mumlet man
nen lavt. 

- Det er meg som skal gi det, hvisket Mei-yuin 
tilbake. - Hør nå min plan. Jeg skal forsØke å 
bringe japaneren ved trappeoppgangen til taushet. 
Men omtrent i samme Øyeblikk må du ekspedere 
ham der utenfor. Hvis jeg gir noe signal nå, kom
mer det til å bli skuddveksling, og japanske solda
ter strømmer til. Forstått! 

- Jeg skal ta meg av ham der ute, nikket man
nen,_}--- Skål for den handelen. Den skal ingen av 
oss ·tape noe på, ropte han hØyt og hevet glasset 
sitt. Han skjØv et annet bort til Mei-yuin, som for
virret grep det. 

- Han som passerte oss nettopp nå er en elendig 
forræder, hvisket han et øyeblikk senere inn i øret 
på Mei-yuin. - Vi må ikke la dem få mistanke fØr 
tida. 

Mei-yuin reiste seg og gikk bortover golvet til 
trappa. Den japanske vakta stanste ham. 

- Jeg har en avtale med en av de japanske offi-
serene ovenpå, sa Mei-yuin til ham på dårlig japansk. 

- Med hvem? spurte soldaten. 
-Ja, hva er det nå han heter. Det er, det er-
- Kaptein Murista, kanskje, hjalp soldaten. 
- Akkurat. Ham var det, pustet Mei-yuin lettet. 
- Hvem skal jeg så melde? 
- Tung I-chiu, bukket Mei-yuin. Han kom ikke 

på noe annet enn navnet til far sin. 
Japaneren snudde seg rundt for å gå opp trappa. 
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I det øyeblikket stakk Mei-yuin hånden innfor kine
serkjolen og rev fram maskinpistolen sin. Han tok 
noen forte skritt, innhentet soldaten og slo ham i 
bakhodet med pistol-kolben. Mannen falt sammen 
uten en lyd. 

Nå hendte flere ting samtidig. Mannen som 
Mei-yuin hadde snakket med, spratt opp og gikk 
hurtig mot utgangsdøra. Flere gjester, som hadde 
sett Mei-yuins opptreden, reiste seg og styrtet fram 
mot ham med knyttede never, mens de ropte og 
g~stikulerte. Verten, forræderen Long, forsvant lik· 
bleik inn i et bakværelse. 

- Stans, brølte Mei-yuin med all den myndig
het han kunne oppdrive, og hevet maskinpistolen 
mot angriperne. Merkelig nok ga de opp, stanste 
og så på ham med olme blikk. De hadde heldigvis 
tilbØrlig respekt for maskinpistolen. Mens Mei-yuin 
holdt dem i sjakk med den hevede pistolen, trakk 
han opp det lommetørkleet som Mester Wen hadde 
beriket ham med, og pusset seg tre ganger hardt i 
nesen. 

I samme nå reiste en hel flokk bevæpnede menn 
seg, og trådte fram ved sida av Mei-yuin. Den kraf· 
tige heimefrontsmannen kom nettopp trekkende inn 
gjennom døra med den andre japanske vakta, kastet 
ham ned på golvet, vrengte trøya av ham, og tok den 
på seg selv. Han spente beltet om livet, satte lua 
med solmerket på, grep geværet til japaneren, og 
stilte seg som vakt utenfor vertshuset. Hittil var 
alt gått etter oppskriften. 
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Mei-yuin utstedte sine ordrer. Atte mann fikk 
til oppgave å holde alle gjestene på plass med sine 
pistoler, mens rassiaen sto på. To stykker sendte 
han ut i bakrommet for å hale fram den redsels
slagne verten, forræderen Lang. Det gjaldt at han 
ikke fikk varskudd japanerne. 

Alt dette var skjedd i lØpet av bare et par minutter. 
Med resten av folkene sine listet han seg ovenpå 
i annen etasje. Han kom opp på en stor veranda. 
På den ene sida hadde han gelenderet ut mot 
gårdJiplassen. På den andre var det en del opplyste 
rom. Mei-yuin ga heimefrontskarene beskjed om å 
forholde seg helt stille. Selv listet han seg fra 
vindu til vindu for å titte inn. Allerede ved 
tredje vinduet kom et fornøyd grynt. Innenfor 
satt de tre japanske offiserene. Mei-yuin satte seg 
på huk under vinduet, slik at han var helt utenfor 
lyssirkelen, og så lyttet han til hva de snakket 
sammen om der inne. 

- Det er en ting jeg ikke begriper, kaptein 
Murista, sa en lys, mandig stemme. - Hvorledes 
kan det holdes hemmelig at De har en radiosender 
her oppe? Jeg trodde den kinesiske heimefront 
var svært aktiv! Det skulle være relativt lett for 
kineserne å ta den tilbake her, ikke sant? 

- Pytt, blåste en annen stemme. - Den kine
siske heimefront er praktisk talt rullet opp. Dess
uten har de aldri våget å gå til åpenlys aksjon her 
i byen. Sabotasje, naturligvis, men ikke væpnet 
angrep. Og så kommer det til at ingen kineser, selv 
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-
ikke de som har sluttet seg til oss, auer at dette er 
en radiosender. Long, vertshusholderen, og alle tje·· 
uerne hans tror det er en vanlig mottaker. De vet 
ikke at det er mottaker og avsender i ett. Slik for
holder det seg, kaptein Abe. 

- Skal vi så ikke få høre apparatet i aksjon? 
spurte en mørk, klangfull stemme. - Sett oss nå i 
forbindelse med en eller annen stasjon. 

- Ta det rolig, Inomata. Først skal vi drikke en 
skål for Japan, så en for keiseren, så en for seieren, og 
e9delig en for vennskapet. Jeg skal gå ut og få tak 
i- varer. 

Mei-yuin ga et vink til mennene sine, slik at de 
dukket inn i skyggen. I neste sekund åpnet dØra seg 
- og en japansk offiser gikk raskt bort til gelende
ret. Han lente seg over det. 

- Oppvarter, oppvarter, brølte han på kinesisk. 
- Jeg kommer, jeg kommer, svarte det neden-

fra. 
- To flasker vin og tre glass. Ja, og så noen 

søte kaker, brølte offiseren igjen. Han hØrte ikke 
de lydlØse skrittene og han så heller ikke den 
mørke skygge som dukket opp bak ham. I det øye
blikk han skulle snu seg, ble han rammet av et 
kraftig slag og uten en lyd sank han sammen over 
rekkverket. Ivrige hender trakk ham ned, bandt 
og kneblet ham. Det hele var gjort på noen Øye" 
blikk. Mei-yuin satt framleis på huk borte under 
vinduet og så til. Det var sannelig veltrente karer 
han hadde med seg. 
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Et par minutter gikk hen i dypeste taushet. Mei
yuin torde knapt puste, for døra sto åpen etter offi- . 
seren som kom ut. Inne i rommet gikk praten lys
tig mellom de to gjenværende offiserene. 

- Hvor i all verden blir det av Murista, sa den 
dype stemmen omsider. - Kommer hverken han, 
oppvarteren eller vinflaskene? Jeg får kanskje 
stikke ut og se hva det blir til. 

Tunge, taktfaste skritt gikk henover golvet, og 
en offiser viste seg i dØråpningen. Han myste mot 
mørket utenfor, gikk så et par skritt framover. I 
det samme ble han grepet av sterke hender. Han 
rakk så vidt å rope til før en jernhånd ble lagt 
over munnen hans. 

I det samme Øyeblikket kom den tredje offise
ren til syne i dØråpningen. 

- Hva går for seg her, ropte han på japansk. 
Også han var tydelig sjenert av mørket. Han 
vendte seg fort til det og fikk se kameraten velte 
seg om på golvet i vill kamp med to kinesere. 

- Jeg skal lære dere, ropte den sist ankomne 
rasende, grep revolveren sin og løftet den. Før 
han fikk tid til å skyte, ble han rammet av et slag 
i bakhodet. Mei-yuin, som sto et skritt bak ham, 
hadde sett sitt snitt til å slå ham ned. 

Da løytnant Inomata så kameraten ligge bevisst
lØs med ansiktet i golvplankene, ga han opp all 
motstand og lot seg binde. 

- Fort, radiosenderen! ropte Mei-yuin og sprang 
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inn i rommet. To av karene fulgte etter ham. Den 
ene bar en stor tomsekk under armen. 

De kom inn i et koselig lite rom. En divan sto i 
det innerste hjørnet av rommet. Myggnettet liang 
kvitt og rent over den. Midt på golvet sto et bord 
med noen dype, moderne stoler rundt. Like ved 
vinduet var et lite skrivebord med en bordlampe. I 
hjØrnet rett overfor divanen så de en vaskeservant 
halvt skjult bak et forheng. Like ved sida av den 
sto en kommode, og på den var nettopp det de søkte, 
r_'j:diosenderen. 

I en fart ble den puttet ned i sekken. Så styrtet 
de alle ut på verandaen og ned i hallen. Heime
frontsfolket sto der ennå med maskinpistolene hevet. 
På Mei-yuins ordre ruslet mannen med sekken rolig 
ut på gata og forsvant nedover mot kineserbyen. 

Enda noen minutter sto kameratene hans der 
inne. Radiosenderen måtte fØrst av alt komme noen
lunde i sikkerhet. Mei-yuin tittet på klokka. Et 
kvarter siden kampanjen startet. Han ropte en be
skjed, og alle forsvant ut gjennom dØra unntagen 
han selv og den falske vakta ved døra. De holdt 
framleis gjestene på plass i to minutter. Kamera
tene måtte få tid til å spre seg og komme unna. Så 
endelig la de på sprang i hver sin retning. Like opp 
i gata møtte Mei-yuin tre-fire japanske offiserer 
med kurs for vertshuset. Det var sannelig godt 
disse offiserene ikke var kommet før. Bak seg i 
vertshuset hørte han rop og skrål. Enkelte 
av landsforræderne var allerede på vill jakt etter 
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rømlingene. Nå fikk de med seg offiserene. Mei
yuin smatt inn i et lite vertshus like rundt fØrste 
hjørne, - og et øyeblikk etter så han en flokk men
nesker løpe bortover gata alt hva remmer og tøy 
kunne holde. Han vinket lystig etter dem og ønsket 
dem lykke på reisen. 

Rolig vandret han så i motsatt retning nedover 
mot elva. 

93 



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

General Song Oin-lings skjebne. 

To dager etter disse hendelser var flere høyt
stående japanere i Shanghai samlet til et møte oppe 
hos oberst Ochi, sjefen for sikkerhetspolitiet i byen. 
);let var heimefrontens fullstendige tilintetgjØrelse 
som sto på programmet. Nå skulle japanerne slå 
til, og slå hardt. Det vesentlige var naturligvis å 
få tak i alle lederne. Når så bevegelsen var uten 
hode, ville den sikkert falle sammen som et korthus. 

Oberst Ochi fortalte hvorledes det hadde lykkes 
ham ved hjelp av bestikkelser å ansette tre heime
frontsmenn i sin tjeneste. Den ene av dem, post
fullmektig Hsi Pi-teh, hørte endog til heimefrontens 
ledere. Disse tre hadde gitt sjefen for sikkerhets
politiet mange verdifulle opplysninger, slik at han 
gradvis hadde kunnet rulle opp organisasjonen. 
Enkelte av lederne var ennå på frifot, men det var 
bare for at de skulle kunne brukes til lokkemat for 
andre ledende heimefrontsfolk, som hans spioner 
innen heimefronten kanskje ikke kjente til. 

Men nå hadde altså heimefronten våget et kupp. 
Midt på kvelden hadde de brutt inn i et vertshus, 
slått ned japanske offiserer og soldater og erobret 
tilbake en av de radiosendere sikkerhetspolitiet 
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hadde fått tak i. Derfor var det· på tide å gå til 
aksjon. 

Alle de høytstående japanere rundt bordet nik
ket sitt bifall. General Ikeda, øverstbefalende for 
okkupasjonstroppene i byen, gjorde allerede tegn 
til å ville bryte opp. 

- En liten, ubetydelig sak til, grep oberst Ochi 
hastig ordet' på nytt. - Som dere alle vet er den 
kinesiske general Song i våre hender her i Shanghai. 
I et par måneder har jeg hatt ham under min be
han~ling, men jeg har dessverre ikke vært i stand 
til å få noe ut av ham. 

Oberst Ochi syntes han merket spydighet i de 
tilsynelatende forståelsesfulle smil som møtte ham 
fra alle kanter etter denne erklæring, og ble rasende. 

- Det menneske er ikke skapt som kan få noe ut 
av den apekatten, ropte han ergerlig. - Jeg har 
ikke spart på konfekten. Doktoren her kan bevitne 
at mannen i dag bare er et vrak, hØyre armen er 
brutt i filler på to steder. Den ene foten er også 
brukket. Jeg har forsøkt å sulte ham ut, slå ham, 
men han bØyer seg ikke. Han håner oss, ja, han 
latterliggjør oss. 

- Og hvorfor forteller du oss alt dette, spurte 
general Iked<~ stivt. 

- Fordi det nå får være slutt. La meg skyte 
mannen! Det har han fortjent. Enhver som håner 
den japanske hærmakt er skyldig til døden. 

- GjØr som du vil. -- Generalen trakk på skul
drene. - Kinesiske generaler er visst ikke noe å 
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samle på. Men la det gå for seg i all hemmelighet. 
Ikke skyting. Folk må tro at han dør en naturlig dØd. 

- Og hvorfor, om jeg tør spørre? spurte oberst 
Ochi olmt. 

- Fordi det er ordre! Vi har nettopp fått vite at 
min kollega, general Nagata, er tatt til fange på 
Honan-fronten. Får kineserne rede på at vi dreper 
deres generaler, så er ikke hans liv en kinesisk cent 
verd. Forstått? 

- Fullstendig! Obersten bukket. - Jeg skal la 
ep. av heimefrontens egne folk få være til stede ved 
dØdsleiet, smilte han ondt. - Han skal kunne for
telle heimefrontskarene at generalen er dØd på en 
ganske naturlig måte. 

- Det er greitt! Generalen reiste seg. De andre 
gjorde det samme. Oberst Ochi vinket på dr. Yama
kochi, legen, og hvisket noen ord til ham. De forlot 
rommet sammen. Innenfor dØra sto to vakter. 
Obersten ga beskjed til en av dem om å fØlge med 
legen. Vakta hilste. Utenfor de svære kontorbyg
ningene skilte de to venner lag. Dr. Yamakochi ruslet 
nedover gata med vakta i hælene, og oberst Ochi for
svant inn i sin luksusbil. 

- Har ikke vi truffet hverandre fØr? spurte 
dr. Yamakochi «livvakten> sin. - Jeg synes jeg 
kjenner igjen ansiktet Deres. 

- Jo, jeg har hatt den lykke å ligge på sykehuset 
Deres ganske nylig, dr. Yamakochi, svarte offiseren. 

- De har lært hØflighet av kineserne, hører jeg, 
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lo legen. - Se her skal vi gå inn, for her har jeg et 
lite laboratorium. Bare bli med, vær så god! 

Dr. Yamakochi hengte fra seg frakken på en 
knagg, og tok på seg en kvit kittel. Så åpnet han et 
skap, fullt av flasker. 

- Tja, hva skal vi bruke for en gift, mumlet han. 
- Den gode Ochi skal ta livet av en kinesisk general, 
ser De, unge mann. Men det skal se ut som om han 
dør en alminnelig død. Stryknin er naturligvis mest 
effektiv, men den har for kraftige virkninger. DØds
angst, kramper, utvidede pupiller. - - La meg nå 
se. Morfin? Nei, nå har jeg det. 

Legen grep fatt i en flaske og tok ut noen piller. 

- Har De noen gang hørt om skopolamin? Ikke 
det! Ja, i små doser er den ikke så forskrekkelig 
farlig. De fleste mennesker vil greie 100 milligram 
skopolamin. Men jeg har aldri hørt om noen som 
har overlevd 500 milligram av den giften. Tar vi der
for et helt gram, skulle vi være på den trygge sida. 
Og den virker slik at vedkommende blir søvning -
og dør. Det kan se meget naturlig ut. 

Mens legen pratet i veg, fant han fram en vinflaske 
og fylte et beger med perlende vin. Så helte han 
giften oppi. Langsomt oppløste pillene seg, og snart 
kunne en ikke lenger se spor etter dem. Legen nikket 
fornØyd, fant fram en tomflaske og fylte den med 

· vinen fra begeret. 

I det samme banket det på dØra. En av legens 
assistenter kom inn. 
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------- --------- -------- --------

- Telefon til Dem, doktor! Vil De være så venn
lig å ta den. 

Assistenten trakk seg tilbake, og legen gikk bort 
til telefonen. 

- Javel, det er meg, oberst Ochi, sa han. -Jo, 
alt i orden. De kan innby til selskap når som helst. 
-- Jeg skal sende ham over med en gang. 

Han la på telefonen, tok flaska og ga den til 
offiseren. 

- Obersten venter Dem nede ved sikkerhets
J1olitiets fengsel. Best at De skynder Dem. Ochi er 
ikke nådig, vet De. 

Offiseren hilste og gikk. 

Samme ettermiddag ved 5-tida var et høyst 
eiendommelig selskap forsamlet inne i general Songs 
mørke, lille selle. Foruten oberst Ochi var det to 
andre høytstående japanske offiserer til stede, begge 
personlige venner av obersten. Dessuten to kinesere, 
vertshusholderen Long og embetsmannen Wu Shan
wen, begge to kjent som japanernes leiesvenner. 

General Song var ytterst utmattet og lå taus og 
stille på madrassen sin borte i hjØrnet. 

- Hør nå her, general Song, sa obersten lystig.· 
Nå har vi tenkt å oppta Dem i vår krets. Det er der
for vi er kommet. Tre japanske offiserer ønsker Dem 
i dag velkommen inn i de japansk-vennliges krets. 
Her ser De også to av våre kinesiske kamerater. De 
vil kunne bevitne for Dem at vi steller bra med alle 
som går med oss i kampen for Det Nye Østen. Vi vil 
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-

drikke en skål med Dem på Deres lykke i japansk 
tjeneste. 

- Jeg vil ikke ha noe med dere å gjØre, hvisket 
generalen med stor møye. Det var så vidt han fikk 
presset ordene fram. 

- I dag spør vi ikke hva De vil. De skal bØye 
Dem og gå inn for broderskapet mellom de to fol
kene våre. Vi trenger Dem! 

Obersten gikk raskt bort til dØra og åpnet den. 
Noen soldater kom bærende inn med et bord og 
noen) stoler. En oppvarter fulgte etter .. Han bar et 
brett med 6 begre fylt til randen av perlende vin. 

Ochi selv delte rundt begrene. Først plaserte 
han et foran senga til general Sang. Så delte han 
ut et til hver av de andre. Til slutt grep han selv 
det siste og lØftet det hØyt i været. 

- Chinas skål, ropte han. - Generalen drikker 
vel Chinas skål. - Et djevelsk smil gled henover 
det fete ansiktet hans, da generalen med skjelvende 
hender grep sitt beger og tømte det til bunns. De 
andre tilstedeværende fulgte eksemplet. 

Noen vinflasker ble brakt inn, og obersten 
skjenket opp. 

- Japans skål, ropte han muntert. Generalen 
rørte ikke sitt beger, mens de andre fem tømte 
støyende sine. 

- Så, du vil ikke drikke Japans skål, knurret 
obersten. - Ja, vi skal forsøke å unnskylde deg 
denne gangen. Vi vil allikevel stå ved vårt tilbud. 
Fra i morgen er du en fri mann. Vi skal sørge for 
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at du kommer på sykehus og får skikkelig lege
behandling. Ta ut drikkevarene, ropte han til sol
datene utenfor. 

På noen øyeblikk var flasker og begre brakt bort. 
Obersten lente seg godt tilbake mot ryggstøet på 
stolen sin. 

- Vi går over til forretninger, sa han. Så be
gynte han på et lengre foredrag om den nye orden 
i Øst-Asia, de samme tanker som japanske propa
gandatalere terpet opp og opp igjen - og som 
jÅpanske fly slapp ned i form av flysedler over de 
samme kinesiske byene som de bombet sønder og 
sammen. Fraser om brorskap og vennskap, om at 
japanerne var kommet for å fri kineserne fra Vestens 
imperialisme og mye annet i den dur. Litt etter litt 
gikk obersten over til å fortelle hvilken betydelig 
stilling som var tiltenkt general Sang i dette nye 
Østen. Han hadde sagt det samme mange ganger før. 

Et spydig smil kruste generalens lepper. Han 
kunne med letthet hva tid som helst holde samme 
talen selv. Så ofte hadde han hørt den. 

Mens obersten snakket, stirret han hele tida 
stivt på generalen. Begynte ikke giften snart å 
virke? Jo, nå kunne han se ansiktsmusklene slapp es. 
Generalen så søvnig ut. Han strevde med å holde 
seg klar, men døste liksom av. 

- Er De dårlig, herr general, sa obersten. Han 
maktet ikke å skjule triumfen i stemmen. Endelig 
skulle han da få has på røvergeneralen. Gang på 
gang hadde denne Song ydmyket ham, latterliggjort 
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ham, skjelt ham ut, endog i hans underordnedes nær
vær. Nå var det slutt. 

Oberst Ochi sprang bort til senga så fort som hans 
tykke bein kunne bære ham. 

- Hva feiler Dem, general. Skal vi hente lege 
til Dem, hyklet han. Men generalen kunne ikke 
lenger svare. Han var blålig i fjeset og hev etter 
pusten. Endelig ble han liggende helt stille. 

-Jeg tror han er død. - Obersten bØyde seg 
over ham. - Det ble nok for mye for ham dette, 
venrler. 

- Skal vi ikke hente lege, spurte Wu Shan-wen, 
den ene av de tilstedeværende kinesere. Han var 
synlig beveget. Det glimtet til i oberstens Øyne. 
Han hadde et kraftig svar på leppene. Så husket 
han seg og svarte kort: 

- Mannen er dØd, fullstendig og aldeles død. 
Det kan De vel se. Vi kan gå. 

Med kraftige skritt trampet sjefen for sikkerhets
politiet ut av sellen. De andre fulgte etter. Ute i 
gangen så obersten seg om. 

- A, er De her? sa han til en offiser som sam
talte med vakta. - Vil De være så vennlig å sørge 
for at general Song blir begravd. Han er. dØd,. 
stakkar. Vi lovte ham friheten, og sjokket ble for 
stort for ham. Han ligger der inne. 

Obersten pekte med munnen mot den åpne selle
dØra. Offiseren hilste. Så gikk selskapet stille ut 
av fengselet. 
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Buddhisttempelet Nanking-gata. 

En ny kveld senket seg over Shanghai. N auking
gata lå i et eneste lyshav. Travle mennesker trasket 
opp- eller nedover. Busser og trikker suste forbi. 
Hifkshawkuliene fulgte etter folk som klegger og 
tryglet dem om å ta plass i vognene deres. 

Butikkskiltene, de svære bannerne som hang ned
over husenes fasader, lyste gul-kvite i lampeskinnet. 
Ennå hersket travelhet i Shanghais butikkverden. 
Folk strømte inn og ut av de moderne bygg, så på 
varer og pruttet på prisene. Diskenspringerne smilte 
og bukket, skrøt av tingene de solgte, tok kjØperne 
i øyesyn og kjørte prisene så høyt opp som mulig. 

Nå og da travet en svær indisk politibetjent ned
over Nanking-gata. Her hadde ikke japanerne noe 
de skulle ha sagt. Nanking-gata lå i den internasjo
nale bydelen, som i lange tider hadde vært en yd
mykelse for det kinesiske folket. Her hadde ikke 
kinesisk lov og rett hersket i manns minne. Utlen
dingene stelte seg selv - og bestemte hvordan all 
ting skulle være. Hvor mange politiske flyktninger 
hadde vel ikke i årenes lØp søkt hjelp og redning 
her i den internasjonale bydel, hvor Chinas lov og 
rett ikke kunne nå dem. 
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Ut mot dette flimrende lyshav finnes en mørk, 
dyster port. De fleste fotgjengerne denne kvelden 
gikk forbi den uten å tenke på hva som gjemte seg 
bak den, eller kanskje de visste det. En oppmerksom 
iakttaker ville ha merket seg at en del kinesere 
vandret inn gjennom denne porten. 

Innenfor tok en buddhistprest i gul kappe imot 
dem, førte dem gjennom et gammelt, falleferdig 
tempel med brennende lys og duftende røkelses
pinner foran sotete gudebilder i gylne klesbånd. 
Så pekte han på en dØr og gikk lydløst tilbake til 
porteh for å ta imot neste gjest. 

Inne i abbedens værelse satt disse kveldsgjestene 
forsamlet, mest forretningsmenn, men også en post
mann og et par kulier. 

En gammel, flatbrystet mann trakk et stort, tykt 
ur opp av lommen i silkekjolen sin. Så hostet han. 

- Klokka er fem minutter over åtte. Hvem er 
det egentlig som har sammenkalt dette møtet? 

En pur ung kuli med et godslig, blidt. ansikt og 
en temmelig klumpet kroppsbygning reiste seg. 

-Det er meg, Mester Hu, sa han.- Jeg fikk et 
brev fra min venn, herr Ting. La meg lese det 
for dere. 

Han trakk en krøllet brevlapp fram fra tøybeltet 
han bar rundt livet. 

Sun Kuo-ping være hilset, begynte han å lese, 
De opplysninger som jeg i løpet av disse dagene 

er kommet over, gjør det nødvendig å samle 
alle he!mefrontsledern<J til ~t mØte. Mester Hu Hsie-

!03 



yuen og herr Wu Shan-wen er begge skygget av 
våre fiender. De bør derfor komme til møtet i for
kledning og helst ad omveger. De må ikke nærme 
seg møtestedet før de er helt sikre på at de ikke har 
japanske spioner i hælene. Posfullmektig Hsi Pi-teh 
skal ikke bes møte. Det er ordre! Møtestedet er det 
gamle buddhisttempel i Nanking-gata, tid klokka 8 
i kveld. Jeg håper jeg skal kunne være der presis. 
Jeg skriver ikke mer. 

Ting Kwei-fang. 

) Det var stille en stund mens Mei-yuin brettet 
sammen brevet og la det tilbake i beltet. Mester lill 
kremtet: 

- Undres på hvorfor postfullmektigen ikke skal 
møte? 

- Kanskje han har annet arbeid i kveld? 
mente en. 

- Kanskje han er spion for japanerne? hvisket 
herr Wu. 

- Aldri i verden! ropte Mester Wen. - Ham 
står jeg inne for! Han er min gode venn. Vi skulle 
helst la være å tenke vondt om våre venner, fordi vi 
trenger hverandre i disse vanskelige tider. - Mester 
Wen var rød i ansiktet av sinne. 

Abbeden kremtet. Han satt og fiklet med noen 
folder i den lange, gule kappen sin. 

- Møtet er satt til klokka 8. Han som har 
sammenkalt møtet er ennå ikke kommet. Hva skal 
vi ta oss til mens vi venter? spurte han. 
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--·--------·--------------------------------------------------

- Vår nye venn kan avlegge rapport, hostet 
Mester Hu og nikket mot Mei-yuin. 

Mei-yuin reiste seg. Han fortalte enkelt og like
til om det vellykkede kuppet mot vertshuset i 
«Republikkens gate». Han skildret hvorledes han 
til slutt nede ved elvebredden hadde truffet sam
men med «kulien», som hadde tatt med seg sekken. 
I ro og mak hadde de så sammen funnet fram til 
det mørke stedet ved elvebredden, hvor tiggerbåten 
lå under trærne. Uten videre vanskeligheter hadde 
de fent på natta i fellesskap installert radio
senderen i forrommet på båten. Mei-yuin hadde nå 
for lengst oppnådd forbindelse med Chungking, for
talte han. Flere rapporter fra heimefrontsledelsen 
var allerede sendt innover. 

Mens heimefrontsmannen I Hsie-yao og familien 
. hans rodde langs elvebredden og agerte tiggere, 
strakte stengene med tiggerposer opp mot passa
sjerene på de store båtene, og ba om barmhjertighet 
- og lovte sine givere rikdom, lå Mei-yuin under de 
morkne dekksplankene og samtalte med hovedkvar
teret i krigshovedstaden. Det skulle sannelig ikke 
bli lett for japanerne å peile inn denne senderen, 
nettopp fordi den beveget seg opp- og nedover elva. 

De tilstedeværende nikket fornøyd til denne 
rapporten. 

- Har noen ellers noe på hjertet? spurte Mester 
Hu. Han trakk opp den svære klokka si og tittet 
utålmodig på den. 

Wu Shan-wen reiste seg. 
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--
- Jeg har et trist budskap til dere, sa han. 

- General Sang Gin-ling er død. 
Et utrop av sorg hørtes fra de tilstedeværende. 
-Er han skutt? Hvorfor drepte de ham? Skjedde 

det i dag? Spørsmålene haglet ned over herr Wu. 
Wu rakte hånden i været og forlangte stillhet. 
- V ær rolig, så skal jeg fortelle dere alt! sa han. 

- Oberst Ochi sendte bud på meg i ettermiddag. 
Jeg skulle møte opp i sikkerhetspolitiets fengsel, het 
det. Der traff jeg sammen med forræderen Lang og 
oberst Ochi. To andre japanere var også til stede, 
rri~n dem kjenner jeg ikke. · 

I rolige vendinger fortalte han så om det eien
dommelige møte inne i fengselsellen. 

- Det så ut som han dØde en naturlig dØd. Men 
hvem vet: Kanskje var vinen hans forgiftet? Og 
hvorfor skulle jeg være til stede der? Oberst Ochi 
nevnte som grunn at han ønsket til stede to represen
tanter fra det lokale kinesiske styre. Så får jeg altså 
i kveld høre at jeg er skygget, at fienden altså er 
på spor etter min virksomhet for heimefronten. Jeg 
forstår virkelig ikke et kvekk av det hele. 

- Har dere fred, mine herrer? lØd en hilsen bak 
dem. De kvakk til alle sammen. Så opptatt hadde 
de vært av beretningen til herr Wu at ingen hadde 
lagt merke til hvorledes døra lydløst var blitt åpnet 
og en ung mann stille var trådt inn. 

Nå så de ham alle sammen. Han sto der i sin 
lange, blå silkekjole med svart kalott på hodet. 

- Han spiser utenlandsk lære! mumlet abbeden 
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forarget. Yu-ling hadde uten å tenke over det brukt 
den kristne form for hilsen. 

- Vi venter deg, sa Mester Hu og tittet for tredje 
gang på klokka. Den var ti minutter over halv ni. 

-Jeg ber om unnskyldning, svarte Yu-ling 
smilende og bukket. - Men jeg har virkelig ikke 
kunnet komme før. Om et Øyeblikk skal jeg fortelle 
dere grunnen til min forsinkelse. Men fØrst har jeg 
en liten overraskelse. Bli med ut i tempelhallen et 
øyeblikk. 

D<;~t ramlet i stolbeina da alle reiste seg. De fulgte 
etter. Y u-ling inn i den svakt opplyste tempelhallen. 
Midt på golvet sto en båre, og på den lå en tynn 
uthungret, lidende mann. Øynene hans for forvirret 
fra den ene til den andre. 

-Kjenner dere ham? spurte Yu-ling. 
- Det er jo general Sang, ropte herr Wu. Han 

visste ikke riktig om han skulle tro sine egne Øyne. 
En overrasket mumling lØd fra de andre. 
-Ja, ham er det, nikket Yu-ling. - Og dersom 

dere vil hjelpe meg å få ham inn i et rom hvor han 
kan kvile ut etter alt han har gått igjennom, så skal 
jeg etterpå stå til deres alles tjeneste. 

- Bønnekrypten, ropte abbeden. - La oss ta 
ham dit. Der vil han få det rolig, og han vil være 
skjult for alle nysgjerrige Øyne. 
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Chiang Kai-sheks spion. 

- Historien begynner med at min kamerat og 
jeg overfalt en japansk offiser ved navn Abe. Han 
sitter nå vel forvart i heimefrontens underjordiske 
f,i!ngsel. Etter overfallet tok jeg på meg hans uni
form og i den vandret jeg opp til det japanske 
feltlasarettet. 

Slik begynte Yu-ling sin beretning. 
- Når vi nettopp valte denne mannen, så 

hadde det sin egen grunn. Vi hadde nemlig først 
tydd inn i en kneipe hvor japanerne gjerne går, og 
der hørte vi tilfeldigvis en samtale mellom denne 
herr Abe og en venn av ham. Av samtalen forsto 
vi at Abe nettopp var kommet til landet. Altså var 
han ikke kjent av folk i Shanghai, i hvert fall ikke 
av mange, og hans regiment, der han altså var kjent, 
skulle reise videre allerede neste morgen. Nettopp 
en kar for oss. Det gjaldt bare for meg å bli værende 
i byen etter at regimentet var dratt av sted, uten at 
noen japaner fattet mistanke. 

- Derfor gikk jeg altså til sykehuset. I et helt 
kvarter lØp jeg som en vanvittig fram og tilbake 
rundt nærmeste kvartal. De som så meg, trodde 
sikkert at jeg var gal. Men det gjaldt å få •puls•. 

108 



Så ble jeg da innlagt på sykehuset. Legen konsta
terte ganske riktig feber og hurtig puls. Feberen 
fremkalte jeg selv ved å gni termometeret mot ull
teppet i senga. 

- Et øyeblikk var jeg alvorlig redd. Dr. Yama
kochi telefonerte nemlig til 37 infanteriregiment. 
(Jeg fant heldigvis navn og stilling og regiment i 
kaptein A bes papirer), og ga beskjed til regiment
sjefen om at jeg ikke kunne reise. Plutselig opp
trådte imidlertid en offiser fra regimentet for å hilse 
på riteg. Det kunne ha endt med forferdelse. Men 
av en eller annen grunn kom fyren ikke inn til meg, 
han ble bare stående utenfor . dØra og konversere 
meg. 

- Neste morgen skulle troppene reise sin veg. 
Det gjaldt for meg å være syk helt til regimentet 
var vel av sted. Før morgenvisitten fikk jeg listet 
meg ut et øyeblikk og tok en hurtig springmarsj. Da 
jeg kom tilbake til sykerommet, var en av pleierne 
der, men han fattet heldigvis ikke mistanke. Slik 
klarte jeg å prestere både puls og temperatur også 
om morgenen. Først tredje dagen ble jeg utskrevet. 
Doktoren ønsket å ha meg under observasjon helt 
til da. 

- Jeg skal ikke gå i detaljer, mine venner. Bare 
så mye skal være sagt at den formiddagen jeg kom 
ut av sykehuset, traff jeg sammen med en hyggelig 
japansk lØytnant, som heter Inomata. Husker du 
unge Yamamoto? henvendte Yu-ling seg plutselig til 
Mei-yuin. 
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-------------------------------------------------------------

Kameraten nikket. 
- Min venn her og jeg har begge tidligere tjent 

under general Tang, •Leoparden•, forsatte han. I et 
slag tok vi engang flere hundre japanske fanger. De 
fleste ble sendt innover landet til konsentrasjons
leirer. De hardt sårede sendte vi derimot tilbake til 
japanerne. 

En overrasket mumling kom fra de forsamlede 
heimefrontsledere. 

- «Leoparden» ønsket det slik. Men en av de 
fl;lingene vi tok, var så elendig at han ble lagt inn 
blant våre egne sårede og behandlet av våre syke
pleiere. Han kom seg, merkelig nok. Jeg og han ble 
gode venner. Yamamoto het han. Da •Leoparden» 
forsto at jeg hadde ytbytte av å prate med japaneren 
(det utviklet jo mine kunnskaper i japansk språk), 
så lot han Yamamoto sitte fanget oppe på «Himmel
skytoppen•, hvor vi den gang holdt til. Yamamoto 
fortalte meg mye om heimstedet sitt. Han var sønn 
av en rikmann fra Yokohama. Når vi satt sammen 
om kveldene, fortalte han meg om dagliglivet der 
heime i Japan. Til slutt kjente jeg Yokohama og 
Yamamotos familie ut og inn, syntes jeg. 

- Da min japanske venn her i Shanghai, 
Inomata, spurte meg om mitt heimsted i Japan, 
svarte jeg derfor uten å blunke at jeg var fra Yoko
hama. Nå viste det seg at også han var derfra, og vi 
ble derfor om mulig enda bedre venner. Dere vet 
hvorledes det er med bysbarn som treffes på frem
med sted. 
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- Min venn Inomata fortalte meg en hel del 
interessante ting. Blant annet fikk jeg vite at både 
Mester Hu og herrWu Shan-wen er skygget av japa·· 
nerne. De har fått rede på at herr Wu ikke er den 
japansk-vennlige embetsmann han gir seg ut for å 
være, men tvert imot en spion for heimefrontsfolket. 
Når herrene Hu og Wu ikke er tatt, så er det fordi de 
brukes som lokkemat for andre heimefrontsfolk. 

Mester Hu hostet voldsomt. Wu Shan-wen stirret 
mØrkt fram for seg, og de andre flyttet seg urolig på 
stolene. 

- Jeg fikk rede på at general Song har vært taus 
som graven. Det har ikke lykkes oberst Ochi med 
alle sine forferdelige knep å få et ord ut av ham. 

Yu-ling leste beundring i alle de stirrende Øy
nene. 

- Hvorledes kunne en japansk lØytnant som 
Inomata vite alt dette? Var han ansatt i sikkerhets
politiet? spurte herr Wu. 

- Nei, det var han ikke. Men hans nærmeste 
venn her i Shanghai er kaptein Murista, som er 
ansatt i sikkerhetspolitiet, en av oberst Ochis hånd
gagne menn. Jeg ble allerede samme ettermiddag 
forestilt for denne kaptein Murista, og han tok oss 
med til en slags fest for japanske offiserer. Der traff 
jeg også sammen med oberst Ochi, som på sett og vis 
var festens midtpunkt. Jeg viste ham all mulig 
ærbØdighet og skrØt ham opp i skyene. Resultatet 
var at vi den kveld skiltes som gode busser, Ochi 
og jeg. 
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- Da jeg skiltes med Inomata og Murista senere 
den kvelden, ble vi enige om å treffes neste kveld 
oppe på Muristas rom i «Republikkens gate• num
mer 53. Saken var den at han hadde fått overlatt 
en av de radiosenderne, som fienden tok fra oss. Han 
skulle ved hjelp av den stå i kontakt med andre 
avdelinger av det japanske sikkerhetspoliti. 

- Om formiddagen den dag kledde jeg meg i 
den kineser kjolen og gikk for å finne tak i min venn, 
herr Sun her. Yu-ling pekte med munnen på Md· 
~jilin, som fulgte beretningen med skinnende, beund
rende Øyne. - Jeg fant ham ikke, derfor la jeg 
inn en billett hos Mester Wen og ba ham besørge 
brevet videre. Vi hadde avtalt oss imellom at min 
venn hver dag klokka fire skulle møte opp på 
paviljongen ute i innsjøen, så jeg kunne finne ham 
så snart jeg fant anledning. Den dagen jeg nå fortel
ler om, hadde jeg en avtale med mine japanske ven
ner. Men beskjed måtte jeg få gitt heimefronten. 
Grunnen forstår dere alle. 

- Jeg går ut fra at min venn, herr Suu, har for
talt dere om heimefrontens angrep på vertshuset i 

«Republikkens gate». Jeg var altså en av de tre offi
serene som der ble slått ned. 

-Nå forstår jeg! ropte Mei-yuin. - Det var 
naturligvis grunnen til at japanerne ikke skulle 
skytes. Vi kunne lett ha ekspedert deg i stedet for 
dem. 

-Ja, det var en grunn. En annen grunn er. at 
menneskeliv er menneskeliv, og vi bØr ikke ta noe 
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liv i det hele tatt uten at det er absolutt nødvendig. 
Selv ikke i krig. 

Yu-ling var seg bare halvt bevisst at det var kris
tendommen som hadde gitt ham dette nye syn på 
menneskelivets verd. Den daglige bibellesning 
gjorde sin virkning. 

- Da den første japaneren dere slo ned ikke 
kom tilbake, var jeg klar over at heimefrontsfolket 
var i aksjon. Da så løytnant IJaomata gikk ut, hørte 
jeg det halvkvalte ropet hans fØr han ble overman
net a,.v dere. Jeg måtte naturligvis opptre som japa
ner;'og rykket derfor straks i marken. Men samtidig 
måtte jeg passe meg for ikke å gjøre noe som kunne 
skade heimefrontsfolket. Da jeg stod i døråpningen, 
så jeg skyggen av min venn, herr Sun. Jeg kjente 
deg igjen på fasongen. 

Han smilte til Mei-yuin. Men kameraten satte 
bare opp et gjep. Tykkelsen var framleis hans ømme 
punkt. 

- Vel, jeg var oppmerksom på at stilte jeg meg 
med ryggen mot deg, så ville du etter all sannsyn
lighet slå til. Men jeg hadde ikke tenkt at du skulle 
slå så hardt. 

Yu-ling tok av seg den svarte kalotten, og tok 
seg på det ømme punktet. 

- Resten av historien kjenner vel dere bedre 
enn meg. Vi ble jo ganske snart brakt til hektene 
igjen, mine japanske venner og jeg. Stakkars 
Murista, han hadde fått den kraftigste behandlin
gen. Vi måtte bringe ham til dr. Yamakochi, som 
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konstaterte brudd på hjerneskallen. Men det er 
ingen fare for hans liv. Han kommer seg for hver 
dag. Han er i grunnen en koselig kar, skal jeg si 
dere. Bare at han er så slem til å drikke vin. Det 
er en feil som mange av de japanske offiserene har. 
De drikker seg ikke fulle, men de liker å skåle. Det 
er noe som ikke ligger for meg. Dere vet hva det 
kinesiske ordtøket sier: En prins drikker ikke og røker 
ikke! Det holder jeg> meg til. Jeg vil ikke skitne til 
kroppen min med all den giften. 
) - Ingen moralprekener, takk, mumlet Mester 
Wen. - La oss få høre fortsettelsen! 

- To dager senere fikk Murista beskjed om å 
møte opp hos Ochi. Obersten hadde ikke forstått at 
det var så dårlig med ham som tilfellet var. Murista 
skulle stå vakt ved et møte. Jeg besøkte ham nett
opp på sykehuset da beskjeden kom, og han ba meg 
gå og fortelle oberst Ochi at han umulig kunne 
komme. 

- Sjefen for sikkerhetspolitiet kjente meg straks 
igjen, og han husket alle de smigrende ord jeg hadde 
hvisket ham i øret. Antakelig var det derfor han 
ba meg om å ta Muristas plass som den ene av vak
tene innenfor dØra. Jeg lot meg naturligvis ikke be 
to ganger. 

- Jeg går visst for mye i detaljer, men nå skal 
jeg forsøke å fatte meg i korthet. To ting ble be
handlet på dette møtet. Det ene var heimefronten. 

En overrasket mumlen hørtes rundt i rommet. 
- Heimefronten skal Ødelegges, og japanerne 
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akter å slå til straks. Derfor må vi ta våre forholds
regler fØr det er for sent. Det første skritt de akter 
å foreta er å fengsle alle lederne våre. Jeg trodde 
de hadde greie på dere alle sammen, men det er 
ikke tilfelle. De vet for eksempel ikke om Mester 
Wen. Det er grunnen til at jeg har brukt ham som 
mellomledd til å nå dere alle sammen. 

- Det er sørgelig- men sant- at vi nærer en 
shmge ved vårt bryst. Innen heimefronten har vi 
falk som går japanernes ærend og angir sine lands
mell)l. Blant dem er en av våre ledere, nemlig. post
fullmektig Hsi Pi-teh. 

- Det er ikke sant! - For annen gang den kveld 
rykket Mester Wen sin venn til unnsetning. 

- Dessverre er det sant, ingen misforståelse er 
mulig. Med disse mine egne ører hørte jeg oberst 
Ochi fortelle de forsamlede japanere om hvorledes 
han ved postfullmektigens hjelp hadde klart å rulle 
vår organisasjon opp. Her har vi altså enda en ting 
vi må samtale om. Skal ikke heimefronten her i 
Shanghai gå til grunne, må landsforr:oederne fjernes. 

Mester Wen bØyde hodet i hendene og stønte. 
- Det er derfor mitt navn er holdt utenfor, mum

let han. - Ulykkelige, forblindede venn! 
- Hvem de to andre forræderne er, vet jeg ikke 

ennå. Men vi skal finne det ut, fortsatte Yu-ling. -
Det er forresten merkelig hvordan alt la seg til rette 
for meg den gangen jeg forteller om. Oberst Ochi 
ba meg fØlge doktor Yamakochi som en slags liv
vakt. Så snart doktoren kom til laboratoriet sitt, 
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åpnet han et skap og lette etter en gift til å ta livet 
av general Sang med. Det var nemlig den annen 
ting de behandlet på dette møtet. Jeg fortalte visst 
ikke det. Generalen skulle avlives, men det skulle 
se ut som om han døde på vanlig måte. Doktoren 
fant fram en gift som han mente passet, en gift med 
et forskrekkelig navn som jeg ikke husker. Han var 
i godt humør og fortalte meg en hel del om denne 
giften, blant annet en ting som jeg bet meg fast i. 
I meget små doser er den som regel ufarlig, sa han. 
ga doktoren fikk en telefon og et øyeblikk snudde 
ryggen til meg, grep jeg flaska med giftpillene og 
tok ut et par stykker. Av doktoren fikk jeg altså en 
flaske forgiftet vin. 

Da jeg kom ut på gata, tømte jeg naturligvis hele 
greia ut. Jeg gikk inn på nærmeste vertshus og 
bestilte en flaske vin. Jeg skjenket den opp i et 
beger og puttet en av giftpillene i begeret. Til slutt 
heldte jeg hele stasen opp i tomflaska og brakte den 
til oberst Ochi. Jeg var veldig nervøs. Var giften så 
svak at den ikke ville virke? Eller var den kanskje 
for sterk så den kunne drepe generalen? Jeg kom 
hit i kveld akkurat tidsnok til å høre herr Wus beret,. 
ning. Giften virket, og obersten og hans japanske 
venner fattet ingen mistanke. 

-Jeg passet på å holde meg på gangen utenfor 
sellen. Da obersten kom ut, fikk han straks Øye på 
meg. Velvilig innstilt overfor meg som han er, 
overdro han meg det ærefulle verv å begrave gene
ralen. 
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- Det var ikke dårlig, ropte Mester Hu midt i et 
veldig hosteanfall. 

- Jeg forhørte meg hos en av de japanske vaKt
postene om hvorledes en begraver kinesiske gene
raler her i Shanghai. Han pekte bakut med tommel
fingeren og sa bare et eneste ord: Huangpu-elva. 
Vel, jeg fikk straks fatt i en tomsekk, og med den 
japanske vaktpostens hjelp plasertes generalen i 
den. En drosjebil brakte meg til det hotellet jeg por 
i. Der fikk jeg straks anbrakt den llevisstløse gene
ra!e1t i senga mi og tilkalte en bra kinesisk lege som 
tilfeldigvis bor i samme hotell. Han er en av våre. 
Mens han tok seg av generalen, gikk jeg til en kjØtt
butikk og kjØpte en hel griseskrott. Den stappet jeg 
i tomsekken og reiste ned til elva. Sammen med den 
japanske løytnanten som hadde vakt på brua, fikk 
jeg vippet griseskrotten ut i Huangpu-elva. En tung 
stein hadde jeg lagt opp i sekken, så den sank til 
bunns. Jeg glemte naturligvis ikke å hviske et ord 
i japanerens øre om at det var general Song vi ekspe
derte, så i morgen vet alle japanerne det. 

- Da jeg kom tilbake til hotellet, var generalen 
allerede kommet til seg selv. Legen sa at det ikke 
var fare for livet, så vidt han kunne forstå. Jeg har 
nå brakt ham med hit, fordi dette skulle være et 
noenlunde trygt sted for ham. Når han kommer seg 
tilstrekkelig, får vi på en eller annen måte hjelpe 
ham innover i landet. 

Det var stille noen sekunder etter at Yu-ling 

117 



hadde fullført denne beretningen sin. Herr Wu av
brøt til slutt stillheten. 

- Jeg forstår bare ikke hvorfor jeg skulle være 
til stede ved den scenen oppe i generalens selle? sa 
han. 

- Forstår du ikke det, smilte Yu-ling. - Det er 
da som fot i hose. Japanerne vet at du er heime
frontsmann, og de ønsker at heimefronten skal tro 
generalen er dØd på vanlig vis. Altså innbød de deg 
til å komme forat du skulle avlegge rapport for dine 
vt'lflner. 

- Men hvorfor skulle vi tro at generalen var 
dØd på vanlig vis? 

- Fordi fienden er redd for at vi i motsatt fall 
kan la det gå ut over våre krigsfanger. 

- Hør nå her, sa Mei-yuin. Han hadde tenkt 
hardt en stund. - Du forteller at Mester Hu og herr 
Wu er skygget av japanerne. Den fØrste vi tydde 
hen til her i byen, var jo nettopp Mester Hu. ·Hvor
ledes kan det så gå til at vi i det hele tatt ikke ble 
oppdaget? 

- Det har jeg tenkt atskillig på selv, medga Yu
ling. - Jeg har funnet ut at en god del av sikker
hetspolitiets folk kom sammen til et festlig samvær 
nettopp den kvelden. Kaptein Murista som selv var 
med, har fortalt meg det. Flere av spionene deres 
skulket jobbene sine simpelthen for å kunne være 
med. Sannsynligvis har det vært tilfelle med dem 
som skulle vokte inngangen til Ho-chi, Mester Hus 
butikk. 
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Heimefrontslederne ble sittende sammen langt 
utover kvelden den dagen for å diskutere hvorledes 
de skulle gripe den nye situasjonen an. For det 
første bestemte de at alle heimefrontsledere japa
nerne hadde i kikkerten, og som ennå ikke var gått 
i dekning, straks skulle gjøre det. Resten fikk ta 
over hele ansvaret forelØpig. 

Kontraspionasje skulle straks settes i gang. Det 
gjaldt å finne ut navnene også på de to andre forræ
dere innen heimefronten. Mester Wen, postfullmek
tigen')i beste venn, lovte å gjøre hva han kunne for å 
få opplysninger halt ut av vennen. 

General Song skulle forelØpig bo i buddhisttempe
let. Så snart han var bedre, måtte kineserne natur
ligvis få ham innover i landet. 

Tida framover kunne bli kritisk for heimefron
ten i Shanghai.. Det gjaldt derfor stadig å ha kon
takt med hovedledelsen i Chungking, slik at en der 
inne til enhver tid kunne vite hva som gikk for seg 
i den store kystbyen. Mei-yuin skulle derfor kon
stant holde seg på tiggerbåten, ferdig til å sette seg 
i forbindelse med hovedstaden. Når Mei-yuin og 
Yu-ling reiste tilbake til Chungking etter endt 
arbeid, skulle Hu Tao-seng, Mester Hus sønn, overta 
jobben. Han hadde tidligere hatt med radiosendere 
å gjøre. 

Klokka 11 begynte de forsamlede å bryte opp. 
Y u-ling slo tillyd.enda en gang. 

- Det er en ting jeg ønsker å nevne for dere her 
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i kveld, sa han alvorlig. - Jeg hadde egentlig tenkt 
å vente til senere med det jeg vil si, men hvem vet 
om det overhodet blir noen gang senere for meg. Jeg 
forstår at heimefronten her i Shanghai står temme
lig splittet. Kommunistene er ganske sterke her nede 
og står mot nasjonalistene, og nasjonalistene 
bekjemper kommunistene. La oss begrave stridsøk
sen mens denne kamp med erkefienden står på. Det 
gjelder Chinas «Væren eller ikke væren». Stå derfor 
samlet! I denne krig må alle sanne kinesere være 
<;ltt! Da skal ingen makt i verden kunne knekke 
oss. 

De fleste tilstedeværende så ned i golvet. Ingen 
sa noe på en god stund, inntil Mester Hu hostet: 

- Den unge herre har rett. Så menn har han rett! 
Vi må stå sammen! 
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-.------------------·-------------------------------------

Mester Kos oppdagelse. 

Ko Fu-wen tok fram bambuspipa si. Han fylte 
det vesle messinghodet med sterk tobakk, stakk det 
så inn i de glødende trekolbitene på fyrfatet og trakk 
innhøyken i to-tre kraftige drag. Så slo han asken 
ut. 

Livet var skjØnt å leve. Ko Fu-wen hadde opp
levd sitt livs største suksess. Han var opphØyd fra 
•kaptein» på en tiggerskute til djunkeskipper. Sant 
å si var ikke gamlefar helt fornØyd med det nye 
livet, men resten av familien var jo strålende. Gam
lefar ville nok snart venne seg til det, trøstet han 
seg. 

I to dager hadde Mester Ko, som han nå lot seg 
.kalle, vært den lykkelige eier av den lille djunken på 
hvis dekksplanker han nå satt og så ut i nattemør
ket. Han hadde fortØyd båten blant alle de frede
lige handelsdjunkene ved elvebredden, og var for
beredt på hva tid som helst å underskrive en kon
trakt om frakt oppover elva. 

Mester Ko skulle nettopp til å fylle en ny pipe 
tobakk da han hørte åreslag like ved. Han så om
rissene av et lite fartøy som nærmet seg. Det far
tøyet skulle han ha gjenkjent hvor som helst og når 
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som helst. Hadde kanskje ikke både han og bror 
hans vokst opp på den skrøpelige farkosten? Hadde 
han kanskje ikke mottatt den som en arv fra far sin? 

Jo mer han tenkte over det, dess mer mystisk 
syntes han det var med den handelen som rikmanns
sønnen hadde innlatt seg på. En kjøper ikke en gam
mel, morken tiggerbåt for samme pris som en god 
djunke uten at det på en eller annen måte er ugler 
i mosen. Hvor glade ville ikke de slektningene til rik
mannen ha vært om de for eksempel hadde kunnet 
set,te foten ombord på den djunken han selv nå eide? 

Se, der la tiggerbåten til ved sida av hans egen 
båt. De morkne, gamle plankene skrapte langs de 
nyoljete sidene på djunken. Han skulle nettopp til 
å sette i et forarget utrop, da han' kom til å tenke på 
noe. 

Han ville ta båtens nye eiere i Øyesyn uten at de 
visste han var i nær heten. Kanskje han da kunne 
få løsningen på gåten om det underlige kjØpet. 

Den nye tigger kjerringa sto i bakskotten og kokte 
ris. Mannen og de to ungene satte seg ved sida av 
henne. Snart skuflet· de ris fra bollene sine inn i 
munnen med spisepinnene. . 

Lydløs som en skygge, snek Mester Ko seg opp 
på den gamle farkosten. Han tok et tak i en av de 
velkjente stengene som holdt mattetaket på plass. 
Men hva var det? Ståltrådstengene var festet på 
innsida. Hva i all verden skulle tiggerne med dem? 

Mester Ko entret forover. Hele tiggerfamilien 
befant seg i bakskotten. Han lente seg forsiktig 
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-·-----

framover og tittet inn i «lugaren». Det eneste han 
så var . den spisende tiggerfamilien i det flakkende 
skjæret fra varmen på fyrfatet. De snakket lavmælt 
sammen. Det var også litt mystisk. Hvorfor skulle 
tiggere hviske på det vis? Nei, her var nok under
lige ting i gjære. Det var ikke tvil om det. 

Men hva i all verden var det han hørte? Hårene 
reiste seg på hodet hans. Han hørte en stadig gjen
tatt mumien og lyden kom liksom dypt nedenfra. 
Var det onde ånder som var på ferde? Eller kanskje 
vannJindene? 

Så dum han var! Tiggerne måtte ha tatt en 
eller annen til fange og slengt ham ned i forrommet. 
Var det ikke det han hadde trodd hele tida at de 
ikke var skikkelige tiggere! Dette måtte undersø
kes nærmere. 

Han krØp forsiktig helt opp på dekket og la 
øret ned mot dekksplankene for bedre å ·høre. 

- Hallo, hallo, Chunking. Hallo, Chunking. 
Dette er Shanghai heimefront. Hallo, hallo. Shang
hai heimefront kaller. Hallo Chunking. 

Mester Ko hadde et skarpt øre, og han var klar 
over at han tidligere hadde hØrt den stemmen der 
nede. Men hvor? Nå svarte sannelig en annen 
stemme: 

- Hallo, hallo. Chungking er klar. Hva nytt? 
Nå begynte den fØrste stemmen igjen, men Mes

ter Ko kunne ikke forstå et kvekk. Det var ikke det 
at han ikke hørte. Jo, han hØrte hvert ord. Det var 
kinesisk, og allikevel ikke kinesisk. Kanskje man-
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nen der nede benyttet det forskrekkelige språket 
som tales nede i Kwangtung-provinsen, det språket 
ingen skikkelig kineser skjønte noe av? Mester Ko 
visste ikke noe om kodesystem, og begrep derfor 
ingen ting, 

Men det var en ting han plutselig forsto. Stem
men der nede tilhØrte mannen som hadde kjØpt 
båten av ham til en vanvittig høy pris. 

Nå begynte de å rape av velvære bak i båten. 
Tiggerne var mette. Om et øyeblikk ville de være 
ferdjg med å spise. Best· å komme seg tilbake på 
djmiken i tide. Lydløst som han var kommet, snek 
den forhenværende tiggeren seg tilbake til djunken. 

Mester Ko hadde tidligere hørt om radioavsen
dere. Selv hadde han også i de store vertshusene 
inne i byen sett disse kassene, som de kalte radio, 
henge på veggen, hvor de pratet og spilte pen 
musikk Hadde han ikke vært klar over alt dette, 
så hadde han vel trodd det var ånder og djevler som 
var på ferde. Nå skjønte han at det var folk her i 
Shanghai som snakket med folk langt inne i landet, 
i Chungking. Det var naturligvis en hemmelighet. 
Og en hemmelighet kunne det tjenes penger på. I 
hvert fall når det var en slik hemmelighet. Mester 
Ko var ikke i tvil om at japanerne ville betale histo
rien hans godt. Han ville få en startkapital som 
skulle bringe ham langt på veg mot lykken. Ikke 
tvil om det! 

Han brettet opp buksene sine, jumpet i vannet 
og vasset mot land. 
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Kontraspionasje. 

Mens Mester Ko vandret innover til byen for å 
finne en eller annen japansk offiser som ville betale 
nyheten hans godt, satt Mester Wen Shao-lan i dype 
tanker i det vesle rommet bak butikken sin. Det var 
kjØlig. Kveldskulden trakk inn gjennom sprinkel· 
treverket i vinduet. Mester Wen hadde derfor kledd 
seg i sine vatterte vinterklær. Skoene hadde han 
trukket av, og beina hadde han plasert på kanten 
av fyrfatet, ved siden av den glødende ildmØrja. 

En kamp raste i Mester Wens indre. Det var 
som om to stemmer kjempet om makten der inne. 

- Er det rett å forråde en kamerat? spurte den 
ene. 

- Har han kanskje ikke selv forrådt den ene 
etter den andre av kameratene våre? svarte den 
andre. 

- Men han sparte deg - for vennskaps skyld! 
tok den fØrste til orde igjen. 

- Han har sviktet China. Han går fiendens 
ærend! Setter du deg selv hØyere enn landet ditt? 

Mester Wen nådde ikke å høre mer av denne dis
kusjonen mellom vennskap og plikt, for det banket 
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nettopp på dØra. Posi(ful!mektig Hsi Pi-teh kom inn. 
Han tok pla$s på den andre sida av fyrfatet. 

Postfullmektigen var liten og spinkel. Nesen var 
flat, ørene store for det vesle ansiktet. Huden var 
gusten, som på alle opiumsrøykere, men han hadde 
et blidt, vennlig smil, som allikevel gjorde ham til
talende. 

- Du har bedt meg komme, sa han enkelt. 
- Ja, jeg har bedt deg komme. Vi må samtale 

om situasjonen her i Shanghai. Mange av kamera
tene) våre sitter i fengsel. Organisasjonen holder på 
å rulles opp. Vi er snart ferdige. 

Smilet forsvant fra postfullmektigens ansikt. Han 
tittet mistenksomt opp på Mester Wen. Men han så 
ingen bebreidelse eller mistenksomhet i vennens 
øyne. Bare sorg. Derfor slo han seg til ro. 

- Ja, det er sørgelige greier, sa han bare. 
- Kan vi la dette gå lenger? 
- Hva mener du at vi kan gjØre? 
- Vi har flere ganger vært sammen på vedde-

løpsbanen. Det er en morsom sport, ikke sant? Vi 
pleier aldri å sette pengene våre på den dårlige hesten. 
GjØr vi vel? 

Igjen for postfullmektigens øyne hen over ven
nen. Visste han noe? Men kameraten så bare tomt 
ut i været. 

- Din far og min far var venner, fortsatte bu
tikkmannen ufortrødent. - Vi to er venner og har 
alltid vært det. Derfor mener jeg at vi sammen 
bØr diskutere stillingen. Skal vi gå ødeleggelsen i 
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møte bare fordi vi vil være stivnakkede kinesere, 
eller skal vi - - - -

- forråde vårt land, fullførte vennen. 
- Du gir det slikt stygt navn, smilte Mester 

Wen. - China vil aldri gå til grunne. Japanerne 
kan erobre det, javel, men til slutt vil Japan bli opp
slukt av vårt veldige China. Slik gikk det med alle 
erobrerne, mongolene så vel som mandsjuene. 
Spørsmålet er bare: Skal vi stå på den rette sida 
når oppgjØrets dag kommer. Chiang Kai-shek er 
f$)rdig! Han makter aldri å velte Japan. Holder vi 
på ham lenger nå, bringer vi familiene våre i ulykke. 
Da postfullmektigen framleis satt der taus med sam
menknepen munn, fortsatte han: Vil du være sam
men med meg, holde på rett hest fØr det er for sent? 

Hsi Pi-teh hadde bestemt seg. Han kremtet. 
- Du taler rett, gamle venn. Vi har holdt på 

gal hest, nikket han. Igjen så han prøvende opp på 
den andre. Men i butikkeierens lukkede ansikt 
leste han ikke noe som kunne holde ham tilbake. 

- Jeg har lenge tenkt å snakke med deg om 
dette, fortsatte han derfor rolig. A støtte Japan 
betyr makt og rikdom. A støtte Chiang Kai-shek 
blir vår egen undergang. Derfor har jeg allerede 
forsøkt å få kontakt med - med - med - - -·. 
Han stammet i det. 

- Med de vordende seierherrer, hjalp Mester 
Wen. 

- Ja, nettopp, sa postfullmektigen ivrig. - De 
lover rikdom og framtredende stillinger til alle som 
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hjelper dem i deres streben for å reise Det Nye 
Østen. 

- Skal vi så våge spranget sammen, hvisket 
Mester Wen. 

Herr Hsi så seg forsiktig omkring. Så hvisket 
han: 

- Jeg har allerede våget det! Jeg har åpnet 
porten også for deg. Vegen er klar. La oss gå den. 

- Har du talt med japanerne om meg? spurte 
Wen forskrekket. 

7 Nei, nei, sa vennen ivrig. - Det har jeg ikke. 
Men mine venner er japanernes venner. 

- Har du arbeidet lenge for dem? 
- Noen måneder bare. 
-Alene? 
- Nei, du vet da godt at japanerne har mange 

venner her i Shanghai. 
- Jeg mener: Er du den eneste av heimefronts

folket som har sluttet seg til dem? 
- Hvorfor spør du? sa postfullmektigen mis

tenksom. 
- Jo flere vi er som holder på den vinnentle 

hesten, dess mindre fortjeneste, vet du. Er vi få, blir 
vinningen større. 

-Vi er fire. 
- Altså to til foruten oss. 
Vennen nikket. -Du kjenner kanskje ikke vesle 

Wang Nien-seng? Han er ansatt i det lokale toll
vesen. Det er en. Og så er det kaptein Yao på el ve
damperen. 
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Mester Wen nikket trist. Nå, da han hadde opp
nådd det han ønsket, og hele spenningen var borte, 
fØlte han seg slapp og kvalm. Han vinket med hån
den. 'l'o svære kjemper trådte inn i rommet. Et 
øyeblikk etter var den vesle postfullmektigen bun
det og kneblet. Øynene hans for vilt omkring fra 
den ene til den andre. 

- Forræderens lønn er dØden! mumlet Mester 
Wen hest. Han satt framleis ved fyrfatet med hodet 
tungt støttet i hendene. 
j 
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fare på ferde? 

Morgenen etter var det liv og røre i Wen-i skolen, 
der sikkerhetspolitiet hadde sitt hovedkvarter. Offi
serene sto ute på den store plassen foran skolebyg
ningene og diskuterte gårdsdagens begivenheter. 

- På en eller annen måte må kineserne være 
varslet, men te en. 

- Betyr, det at de har sine spioner blant oss? 
spurte en annen. 

- Tja, hvem vet, falt en tredje inn. Vi har jo 
hatt ikke mindre enn tre stykker i deres leir. Hvor
for skulle så ikke de ha en eller annen betalt lakei 
hos oss? 

- Aldri, grep den første ordet. - En japaner for
råder aldri sitt land. 

- Men det er virkelig rart,. mente kameraten. 
- Tenk på overfallet i «Republikkens gate•, og tenk 
på alt det som er skjedd i går og i natt. Hva synes 
du selv? 

- Nå, hva er det dere diskuterer? spurte en ung 
offiser, som nettopp sluttet seg til gruppen. 

- God morgen, kaptein Abe. - Jo, vi diskuterer 
muligheten av kinesisk spionasje innen sikkerhets
politiet. 
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Yu-ling måtte mobilisere all sin selvbeherskelse 
for ikke å røpe at han var overrasket. 

- Er det noe som tyder på slikt? spurte han så 
rolig han kunne. 

- Ja, synes du ikke det? Tenk nå på hva du selv 
opplevde for noen dager siden. Hvorledes hadde 
heimefrontsfolket fått greie på den radiosenderen'! 
I går hadde vi fått ordre til å arrestere alle de gjen
værende ledere innen heimefronten, alle vi vet om 
c\a. Det finnes naturligvis en eller annen som vi ikke 
ljenner til. Men de var altså alle sammen forduftet 
som dogg for sol. Utenfor gamle sjuklingen Hus 
butikk og utenfor heimen til spionen Wu Shan-wen 
har vi hatt vakt. I forgårs kveld gikk begge ut og 
klarte å komme seg vekk fra våre folk, som altså 
skygget dem. Hvor de gikk hen, vet ingen. De kom 
heim sent på kvelden. - Og i går da vi altså skulle 
gå til aksjon, var de begge forduftet. Ikke spor etter 
dem engang. Og dette er skjedd på tross av at våre 
spioner her holdt vakt dag og natt utenfor husene 
deres. Hva sier du til slikt? 

- Ganske merkelig, fikk Yu-ling presset fram. 
Det var sannelig i siste liten han hadde fått advart 
vennene sine. 

- Men det er. ikke alt, fortsatte japaneren. -
Hør nå her. Ja, du vet vel at vi har våre følehorn 
ute f heimefronten, tre kinesere som for gode penger 
gir oss alle de opplysninger vi ønsker. Den viktigste 
blant dem, en postfullmektig, gikk ut i går kveld. 
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Han er ennå ikke kommet heim. Og de to andre er 
også forsvunnet. Hvordan vil du forklare slikt? 

- Nei, det er virkelig uforståelig, medga Yu
ling. Han frydet seg over at alt var gått så bra. 

- Nå, kineserne har jo også litt å ergre seg over 
i dag, mente en av de andre offiserene. - Vi tok 
radiosenderen tilbake i natt. 

Yu-ling ble bleik. Han syntes hjertet holdt opp 
å slå et Øyeblikk for så å jage av sted med dobbel 
fart. 

~j Radiosenderen, stammet han. 
- Ja, du kan sannelig ha grunn til å være over

rasket, smilte den ivrige meddeler. - Det er den 
samme radiosenderen som ble tatt fra deg og ven·· 
nene dine den kvelden. 

- Hvorledes gikk det for seg? Yu-ling forsøkte 
å ta seg sammen etter sjokket. 

Vi har flere ganger hørt utsendinger fra sende
ren, men det har vært vanskelig å peile den inn. Det 
var ikke så rart heller, for kineserne hadde installert 
den i en gammel tiggerbåt nede på elva. Den tigge
ren de kjøpte båten av røpte dem til sikkerhets
politiet i går kveld, og sent i natt gjorde vi så en 
ganske god fangst. Vi tok radiosenderen og hele 
mannskapet på båten. 

Yu-ling visste ikke hva han skulle svare. Han 
følte seg dypt ulykkelig. Tykke, godslige Mei-yuin 
i japanernes hender. I det samme kom en ny offi
ser inn gjennom skoleporten. 

Han gestikulerte og ropte. Yu-ling var glad at 
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oppmerksomheten på den måten ble vendt bort fra 
ham selv. 

- Kaptein Abe, kaptein Abe, ropte offiseren. 
Han nærmet seg flokken ute på den store gårdsplas
sen. - Har noen av dere sett kaptein Abe i 37 infan
teriregiment? En kollega fortalte meg at jeg ville 
finne ham her. 

- Ja, han står her, svarte den ivrige beretter 
fra i sta. Han pekte på Yu-ling. 

- Det der er ikke kaptein Abe, svarte den ny·· 
kon,~ne. - Jeg kjenner kapteinen. Han er nemlig 
en god venn av meg. 

Nå kjente Yu-ling mannen igjen. Det var nett
opp den offiseren som hadde vært sammen med 
den virkelige kaptein Abe i vinstua den første kvel
den i Shanghai. Yu-ling kjente at han ble dØdbleik. 
Han så alle de stirrende, stikkende Øynene. Han var 
slått ut. Han var ferdig. Hva skulle han vel si. 
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De dødsdømte. 

Mei-yuin satt på det fuktige jordgolvet inne i 
den mørke fengselsellen. Rundt ham pratet kame
ratene. Men han hørte ingen ting. Han tenkte på 
h~imen sin langt, langt inne i China, på moren og 
brØdrene sine, på de skogkledde åsene og de vann
fylte rismarkene. Han skulle aldri få se noe av alt 
dette mer. Dødsdømt var han, sammen med alle de 
andre inne i denne store fengselsellen. 

Hvordan hadde japanerne egentlig fått teften av 
radiosenderen i tigger båten? Han begrep det ikke. 
Et eller annet sted måtte han altså ha reknet feil. 
Men hvor? 

Det eneste Mei-yuin visste var at japanske offi
serer og soldater midt på natta hadde entret båten, 
rotet den gjennom fra ende til annen. Kona og de 
to smågutter var heldigvis sluppet fri igjen, men 
Mester I selv satt her i sellen sammen med ham. 

Vel, de var midt på svarte natta blitt ført til 
fengselet. I morges var alle de politiske fangene ført 
for japansk krigsrett. 15 stykker i alt. Heimefronts
folk, hver og en av dem. 

Det var jo ikke rare forhøret de ble utsatt for. 
Deres strenge dommer hadde bare opplyst om at de 
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alle var ledere i heimefronten i Shanghai. Japanerne 
kjente godt til alt sammen, sa han. Det fantes bare 
en straff for å undergrave det nye styrets stilling, 
og det var dØden. Tre av deres egne uerstattelige 
folk var visstnok blitt likvidert av heimefrontsfolket 
om natta. Sporløst forsvunnet var de i hvert fall. 
Nå ville japanerne ta represalier - og det slik at de 
for en tid skulle lamme hele heimefrontsbevegelsen. 
Alle 15 skulle skytes samme ettermiddag. Det var 
det hele. Marsj ut! 

p\e tilstedeværende japanske offiserer nikket. Så 
ble de dØdsdømte drevet som en hønseflokk tilbake 
til den store, mørke, fuktige fengselsellen. 

I ettermiddag skulle han dø. Hva var døden for 
noe? Han husket læreren hans - herr Wu Peh-shan 
-en gang sa noe slikt som at det største et menneske 
kan oppleve, er å dØ for fedrelandet. Mei-yuin syn
tes i Øyeblikket ikke det var det minste stort. Det 
var bare trist. Var alt slutt med døden tro? Eller 
kom det noe etter? Slik som fedrenes eldgamle reli
gion berettet om, og slik som disse kristne trodde. 
Var det sant at det fantes både himmel og helvete. 

Nei, han ville ikke dø. Han ville leve. Mei-yuin 
for opp og bort til den smale sprekken med . det 
solide jerngitteret som forestilte vindu. Han så 
akkurat toppen av en japansk soldatlue og et blank
pusset gevær med bajonett vandre forbi, taktfast og 
støtt. Nei, her kunne ingen slippe ut. Selv «Leopar
den» hadde måttet gi opp alle tanker på redning. 

137 



Mei-yuin sukket. Han var melankolsk, og det 
var uvant for ham. 

- Opp, opp, pelotongen står ute og venter på 
dere! 

Døra sto på vidt gap. Med bØyde hoder vandret 
de 15 heimefrontsfolk ut for å møte døden. 
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Henrettelsen. 

Yu-ling følte seg tørr og e.kkel i ganen. Fantes 
mulighet for redning tro? 

Som et lyn slo det plutselig ned i ham hvordan 
hal)> skulle unngå knock-outen. Frimodig så han inn 
i major Watanabes øyne. 

- De søker kaptein Abe av 37 infanteriregi
ment? spnrte han frekt. 

-- Ja, som De hører gjØr jeg det! 
- Jeg er kaptein Abe! Jeg var syk da regimen-

tet mitt dro vestover til krigssonen. Derfor ble jeg 
igjen her. Jeg reiser innover med neste troppetrans
port. Se, her har De legeerklæringen fra dr. Yama
kochi, feltlegen. 

Den fremmede offiseren tok imot papiret og un
dersøkte det nøye. Hele ansiktet hans var et eneste 
stort spØrsmålstegn. 

- Dette forstår jeg ikke et døyt av, mumlet han. 
Min venn, kaptein Abe, tilhørte da også samme regi
mentet: 

- Vi er ikke mindre enn tre offiserer ved navn 
Abe i vårt regiment. Den ene er forresten bare løyt
nant. De er antakelig en kjenning av kaptein Kaoru 
Abe? (Yu-ling husket heldigvis fornavnet fra der.. 
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rette kaptein Abes papirer.) Det var virkelig hygge
lig å hilse på Dem. Jeg skal kanskje få hilse når jeg 
treffer ham. · 

Yu-ling rakte Watanabe hånden, og majoren grep 
den hjertelig. 

- Det var sannelig et merkelig treff, smilte han. 
Da jeg fikk høre at en kaptein ved navn Abe var blitt 
igjen etter 37 regiment, trodde jeg selvsagt det var 
min gode venn. 

- Siste nytt, siste nytt, lØd en munter stemme 
biiik dem. - Heimefrontskarene skal henrettes alle
rede i ettermiddag. Dommen er nettopp falt. Jeg 
håper inderlig de kinesiske apekattene nå får seg en 
lærepenge! De må vokte seg for å spøke med det 
store Japan. 

- Når skal henrettelsen finne sted? spurte Y u-
ling, så likegyldig han bare kunne. 

- Klokka fire presis, har jeg hørt. 
-Og hvor? 
Hvor? gjentok offiseren overrasket og så på Yu

ling. - I fengselets bakgård naturligvis. Alle henret
telser foregår jo der. 

Yu-ling hørte bare med et halvt øre på det offise
rene videre snakket sammen om. Dersom noen hadde 
sett på ham, ville de ha lagt merke til et par dype 
furer mellom Øyenbrynene. Yu-lings tanker arbei
det febrilsk. 

De dØdsdømte vaklet ut. · Soldatene syntes visst 
ikke de var forte nok i vendingen, for de drev fan-
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gene fram med slag av geværkolbene. Under 
marsjen over den store gårdsplassen fikk heime
frontskarene se en stor lastebil kjØre opp. De forsto 
straks at med den skulle deres egne lik kjøres vekk. 
Mei-yuin var ikke skvetten av seg, men han grøste 
da han kastet et stjålent blikk bort på sin egen lik
vogn. 

Så sto de da der på linje ved muren. Foran dem, 
bare 20 meter unna, var et maskingevær allerede 
oppstilt. To lystige japanske soldater hadde beman
net jl.et. De spøkte og lo. 

Oberst Ochi sto sammen med fengselsdirektøren i 
et av fengselsbygningens kontorvinduer for å 
betrakte henrettelsen. Dette var den første frukt av 
hansstrev i denne byen. Heimefronten hadde skapt 
mange vanskeligheter for japanerne i Shanghai. Men 
nå skulle den tilfØyes et slag som uten tvil ville 
bringe hele organisasjonen i kne. Ochi hadde i mid
dags tilbudt dem alle stilling i sitt spionasjekorps. 
De som tok imot tilbudet skulle ikke bare få beholde 
det dyrebare livet, men ble i tillegg lovt hØye løn
ninger. Det var blitt klart for ham at hans tre spi
oner innen heimefronten var likvidert. Derfor 
trengte han nye folk. Men samtlige 15 hadde blankt 
avslått tilbudet hans. Nå skulle de om et Øyeblikk 
få smake japanske kuler. Et vondt smil for hen over 
det fæle ansiktet. 

To mann der nede på plassen gikk rundt og bandt 
kvite bind rundt øynene på de dØdsdØmte. De arbei-
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det i grunnen sent. Det var kanskje nye folk, som 
ikke hadde tilstrekkelig trening. 

Endelig! Der trakk de seg tilbake. Offis<>.ren -
en kraftig kar med store mustasjer - kommanderte 
fyr, og maskingeværet spyttet sitt rattatata mot de 
dØdsdømte. En av dem tok seg til hjertet. En rød 
strøm av blod viste seg nedenfor hånden. Så seg 
mannen sammen. En etter en var heimefrontsfolket 
falt til jorda. Nå lå de der alle sammen nesegrus. 
De hadde kastet fra seg hans - oberst Ochis - til
b~d. Derfor kunne de ha det så godt. Igjen gled et 
bittert, ondt smil hen over oberstens ansikt. 

Han snudde seg rundt og så på den store kontor
klokka. Den var bare 12 minutter på fire. Merke
lig også! Han hadde da gitt ordre om at fangene 
skulle avlives klokka fire. Pelotongen hadde san
nelig vært ute i god tid. 

Obersten kastet et siste blikk ut gjennom vin
duet. Soldatene holdt nettopp på å lempe likene opp 
i den svære lastebilen. Arbeidet var gjort. Han 
skulle ikke lage bråk, selv om soldatene hans hadde 
vært litt for ivrige i tjenesten. Ikke denne gangen, 
noen minutter før eller senere spilte jo i grunnen 
forsvinnende liten rolle. 

Da to av japanerne kom bort til Mei-yuin for å 
binde det kvite tørkleet rundt Øynene hans, prote
sterte han indignert. 

- Tror dere jeg er redd for å se dØden i Øynene? 
spurte han på sitt haltende japansk. 

142 



- Hold kjeft og hØr hva vi har å si, hvisket den 
ene av soldatene på plettfritt kinesisk. - Vi er ven
ner og skal forsøke å redde dere. Kulene skal ikke 
ramme dere. Men så snart geværet er rettet mot deg, 
så gjør som du er skutt. Fall på nesen i sanden. 

Den andre soldaten klemte en blØt, vemmelig 
ting i hånden på Mei-yuin. 

- Forsiktig. Ta denne, hvisket han. - Når du 
blir «skutt>, så klem den hardt mot hjertet ditt så 
den brister. Det er en stump av en grisetarm, fylt 
med):llod. 

- Ferdig, brØlte den første soldaten på japansk. 
Han hadde tuklet med tørkleet til nå. - Neste mann. 

Og så gjentok samme seremonien seg· der. 
Når du faller, så pass på å plasere hånden slik at 

tinningen din faller mot grisetarmblæra og knuser 
den, hvisket soldat nummer to denne gangen. 

- Fortere, fortere, skrek den japanske offiseren 
som hadde kommandoen over pelotongen. 

Endelig var de to ferdig. Skuddene hvislet om 
ørene på Mei-yuin og slo i muren bak ham. Han 
fektet med hØyre hånd, presset den mot brystet til 
han kjente en vemmelig væske rinne utover hånden 
og nedover trøya. Så sank han sammen og ble lig
gende som død. Den ene armen hadde han dess
verre fått i en forkjært stilling under kroppen, men 
han våget ikke å røre på seg. Det fikk gå som det 
kunne med armen. 

Kraftige karer lempet ham opp i bilen. Han 
hørte soldatene komme etter. Så tutet bilen og 
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kjørte langsomt ut av fengselsplassen. Så snart den 
kom ut på gata, satte den farten opp. 

Yu-ling satt på førersetet sammen med sjåføren. 
Han hadde hjertet i halsen. Skulle planen briste nå 
i siste Øyeblikk? Nei, alt så ut til å gå bra. Der luk
ket fengselsportene seg etter dem. Akkurat da kom 
20 japanske soldater marsjerende oppover gata mot 
fengselet. De ble kommandert av en høy japansk 
offiser med store mustasjer. Offiseren så overras
l$e opp på lastebilen som suste forbi ham . 
. · Yu-ling pustet lettet ut. Nå var det verste gjort. 
Han hadde virkelig hatt en stri tørn denne dagen. 
Først hadde' han undersøkt hvem som hadde kom
mandoen over den pelotongen som skulle foreta 
henrettelsen. Det viste seg å være lØytnant N akano 
med de svære mustasjene. 

Så var det bare å gå i gang. Han mobiliserte en 
flokk heimefrontsfolk som alle var vel heime i 
japansk. De kledde seg i japanske uniformer. Yu
ling selv plaserte svære, falske mustasjer under 
nesen. Men det var ikke nok. Alle som hadde sett 
Nakano, ville - dersom de fikk se ham - vite at 
dette var falskneri. Heldigvis brukte mange av 
japanerne kvite kluter for nese og munn, fordi de 
var redde for å bli smittet av en eller annen forfer
delig sykdom. En slik klut gjorde seg bra. Yu-ling 
hadde selv sett Nakano med slikt utstyr et par gan
ger. Mustasjene sprikte ut på hver sin side av klu
ten. 
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En lastebil skaffet Mester Wen til veie. Så bar 
det av sted. En halv time før tida. Alt måtte være 
unnagjort før den riktige løytnant Nakano møtte opp 
med sine folk. Og sannelig hadde det vært i siste 
liten. Fem minutter senere ville ha vært for sent. 

Oberst Ochi gned seg i hendene. Nå hadde han 
stekket vingene på heimefronten. Kanskje det var 
riktigere å si: hogd hodet av den. Han tok hurtig 
avskjed med fengselsdirektøren og sprang ned trap
pene, så fort de korte, tykke beina hans kunne bære 
h 

j 
am. 

Hva i all verden var det for leven i porten? Han 
skyndte seg dit ut. 

- Oberst Ochi, hilste fengselsvakta. 
- Lukk opp, lukk opp, tordnet en røst utenfor. 
- Det står en avdeling soldater utenfor og for-

langer å få slippe inn. De skal henrette de dØds
dØmte, sier de, smilte portvakta. Han klØdde seg 
bak øret. - Men jeg har jo selv sett at kineser:ne 
allerede er ekspedert. 

Oberst Ochi rev døra opp og sto ansikt til ansikt 
med løytnant Nakano. 

- Hvorfor kommer du tilbake? brØlte obersten. 
- Jeg kommer jo først nå! svarte løytnanten 

høflig. - Jeg har fått ordre om å møte opp klokka 
fire. 

- Men jeg har jo sett både deg og din pelotong. 
Kineserne er henrettet og kjØrt vekk. Hvorledes 
henger dette sammen? 
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Løytnant Nakano så betuttet inn i oberstens 
Øyne. Var han blitt gal? Så husket han lastebilen 
som hadde kjØrt forbi ham nede i gata. 

- Kanskj'e obersten også har bedt en annen offi
ser foreta henrettelsen? sa han stivt. Nede i 
gata møtte vi en lastebil full av japanske soldater. 
Det skulle vel ikke være dem? 

En forferdelig mistanke veltet opp i oberstens 
sinn. Skulle det være heimefronten som hadde 
overlistet ham? Men han hadde jo sett hvordan 
b)odet fløt av de dødsdømte da de falt. 
" Med raske skritt travet obersten i;,n på gårds

plassen med løytnanten i hælene. Der ved muren 
hadde fangene stått da de ble skutt. Jo, ingen tvil 
om det. Jorda var farget rØd av blod flere steder. 
Men hva var det? Obersten ble stående og stirre. En 
sprukken grisetarm, som det ennå fløt blod av, lå på 
bakken. 

Oberst Ochi så rødt. Hvorfor i all verden fattet 
han ikke mistanke? Så sent det gikk med de kvite 
tørklærne. Ingen av fangene var bundet heller. 

Han snudde seg hurtig rundt, for inn på fengsels
direktørens kontor og grep telefonen. Det gjaldt å 
varsle alle vaktposter rundt i byen. Kanskje var det 
ikke for sent ennå. 
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Viktig nytt. 

Det hersket liv og travelhet i det store palasset 
hvor general Ikeda - øverstkommanderende for 
okkupasjonstroppene i byen - bodde. Lyset flom
met )It fra den store salen i annen etasje. Gjennom 
vinduene kunne en se offiserer fare fram og tilbake 
der oppe. Bare hØytstående offiserer. 

En utsending var kommet til Shanghai fra krigs
ministeriet i Tokio, og general Ikeda hadde i den 
anledning kalt sammen noen få utvalte. Det gikk 
rykter om viktig nytt fra hovedstaden i Øyriket. 

Yu-ling gikk utenfor bygningen og frøs. Det 
hadde ikke lykkes ham å skaffe seg adgang til dette 
møtet. Hva hadde vel en simpel kaptein der å 
gjøre? Ikke våget han å vise altfor stor iver heller. 
Japanerne kunne jo lett fatte mistanke. Men på en 
eller annen måte måtte han skaffe seg adgang til 
denne sammenkomsten. Hvorledes det skulle gå for 
seg, visste han ennå ikke. 

Flere japanske vaktposter travet fram og tilbake 
foran bygningen. Både ved hovedinngangen og ved 
sideportene stod vaktpatruljer. Det var sannelig ikke 
lett å slippe inn. 

Yu-ling gikk langsomt bortover gata, svingte 
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rundt et hjØrne og gikk bort en sidegate. Han slapp 
usett inn i en av nabogårdene. Smidig som han var, 
kløv han uten vanskelighet over et hØyt gjerde. Han 
sto i en mørk, dyster hage. Et av vinduene i stor
salen der oppe vendte heldigvis ut mot denne sida. 
Utenfor bygningen gikk to japanske soldater fram 
og tilbake. Heldig var det at han hadde sørget for 
å klatre over gjerdet på et sted som var godt skjult 
bak noen veldige ferskentrær. 

Yu-ling sto musestille bak et av disse trærne og 
sJ på vaktpostene der de trampet fram og tilbake, 
fram og tilbake. Det var ingen taktfast marsj. Japa
nerne slentret av sted i fØlge og småpratet med hver
andre. Først helt bort til tverrsida av bygningen, 
så rundt hjØrnet. De ble borte et snautt halvt 
minutt. Så kom de tilbake og slentret rolig langs hele 
tverrsida. Deretter samme vegen tilbake. 

Han fikk våge det. Det var ingen veg utenom. 
Neste gang vaktpostene svingte om hjØrnet, for Yu
ling som en skygge helt inn under murveggen. Han 
forsøkte å skjule seg så godt han kunne mellom 
slyngplantene langs veggen. 

Der svingte japanerne om hjørnet igjen. De nær
met seg, pratet hviskende sammen, Yu-ling holdt 
pusten av spenning. De passerte på 2-3 meters av
stand. Godt at det var så mørkt i skyggen, hvor 
Yu-ling sto. 

Japanerne tok samme veg tilbake. Hurtig som 
lynet grep Yu-ling fatt i de nærmeste slyngplanter 
og klatret oppover veggen. Bare noen få tak. Så 
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hørte han japanerne svinge om hjørnet igjen. Han 
presset seg inn mot veggen. Hjertet hamret vilt i 
brystet. Ville de merke noe denne gangen? 

Nei, der slentret vaktene tilbake igjen og svingte 
om hjørnet .. Igjen heiste Yu-ling seg noen tak opp
over. Slik arbeidet han langsomt mot målet. 

Omsider nådde han den nedre kanten av vinduet. 
Godt at slyngplantene her var så frodige at han. 
kunne skjule seg mellom de tette greinene. Neste 
gang, japanerne forsvant, tittet Y u-ling inn. Han tok 
hele/situasjonen inn i et eneste glimt. 

Det glitret i blanke ordener på svarte og gulgrønne 
uniformer. På første benk satt oberst Ochi, så han. 
General Ikeda introduserte nettopp den hØye gjes
ten fra Tokio. 

- Generalmajor Nichimura er enn videre en per
sonlig venn av vår nåværende krigsminister, ropte 
han. - I de siste år har han vært med i de kretser 
som regjerer den japanske krigsmakt. Han er en 
ung mann med den mest lysende karriere foran seg. 
Vi hilser ham velkommen hit til Shanghai, hvor vår 
ærefulle arme begynte sitt seierstog gjennom China. 
Jeg gir ordet til generalmajor Nichimura. 

Forsamlingen der inne klappet voldsomt. Det gikk 
noen sekunder, så hørte Yu-ling en melodisk, spe 
stemme: 

- Dere viser meg altfor stor heder, hØye her
rer! Jeg vil benytte denne anledning til å takke for 
all den vennlighet som er blitt vist meg siden jeg i 
går kveld landet på flyplassen her i Shanghai. 
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Nå forsvant de to vaktpostene rundt hjørnet 
igjen. Yu-ling dukket opp og tittet inn gjennom 
ruta. Han ønsket å få et lite glimt av den store 
gjest fra Japan. Mannen svarte nøyaktig til stem
men. Han var liten, med et smalt, aristokratisk 
ansikt. Øynene glødet med fanatisk ild. 

Så måtte Yu-ling dukke ned igjen. 
- Krigsministeren ba meg fortelle dere at vår 

krig meget snart vil anta ganske annerledes dimen
sjoner enn hittil. Vi ønsker selvsagt at krigen her i 
China fortsatt skal føres med kraft til en seierrik 
slutt, men tida er omsider kommet til å ramme de 
innbilske, svake herrer fra vesten. 

Yu-ling hØrte en bifallsmumling fra benkene, 
- Vår japanske stridsmakt vil gå til angrep både 

på engelske og amerikanske besittelser i Stillehavet. 
Krigen i øst og krigen i vest skal bli til en eneste 
stor verdensbrann som skal lyse over jorden inntil 
vi sammen med våre tyske og italienske våpenbrødre 
behersker hele verden. 

En ny bifallsmumling sterkere enn sist. 
- Hongkong vil bli tatt, Filippinene skal bli 

vårt. Indochina er allerede på våre hender. Siam 
er velvillig innstilt og går på vår side, i virkeligheten 
allerede en japansk koloni. I Burma puster vi til 
misnøyen med det britiske styre, rykker inn med 
mange tropper og jager engelskmennene ut. Så 
kommer turen til det rike India. Imens er andre 
troppestyrker sendt nedover til de Østindiske Øyene. 
Holland er for lengst knust av våre allierte 
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i Europa. Det skal ikke koste oss meget å legge dets 
kolonier under Japan. De er rike på olje og gummi 
og meget annet av det vi trenger til krigfØring. 
Australia og New Zealand skal komme under 
japansk styre. Overalt skal vi heise solflagget. Over
alt skal vår guddommelige keiser regjere, og det skal 
skje innen lang tid er gått. 

Nyt~ bifall som steg til orkan. 
- Slik ser framtida ut for våre japanske våpen, 

fortsatte den spede, melodiske stemmen da det atter 
bl<).1;rens lyd der inne. - I Stillehavet ligger en 
amerikansk flåtehavn som heter Pearl Harbour, 
Perlehavna. Alt det største og beste amerikanerne 
eier av flåtemateriell ligger der. Mens våre diplo
mater over i Amerika forhandler med de godtroende 
amerikanere om fred, sender vi en vakker dag en 
stor flystyrke over havna og ødelegge flåten i Pearl 
Harbour. Derved vil vi fullstendig lamme Amerikas 
krigsinnsats for lange tider framover. Samtidig skal 
japanske tropper gå til angrep på Honkong og Filip
pinene. Det er bestemt at angrepet skal finne sted 
engang i begynnelsen av desember. 

En overraskelsens mumling hørtes der innefra. 
- Nettopp fordi det altså bare er vel en uke 

igjen til den store dag, finner vi det nødvendig å 
orientere våre ledere her i China. Representanter 
fra regjeringen er sendt til alle sentrer i dette land. 
Vi våger ikke i denne sak å betro oss til kringkastin
gen - selv ikke ved å bruke kodesystem. 

- Så kommer jeg til et for dere alle meget vik-
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tig punkt. Hva er vår militære ledelses ønsker 
angående krigfØringen her i China når vi nå får så 
mange fron ter? 

- Hei, du deroppe, hva driver du på med? brølte 
en stemme nedenfra. Yu-ling tittet lynsnart ned. 
Han var oppdaget. De to vaktene pekte på ham med 
geværene sine. 

- Kom ned straks, ellers vil jeg ikke gi en kine
sisk cent for livet ditt! 

Yu-ling klatret ned. Det var ikke annet å gjøre. 
E:fgerlig at dette skulle gå i vasken. Alt hadde jo 
begynt så fint. Kanskje han ennå ved å mobilisere 
all sin klØkt og all sin myndighet kunne slippe hel
skinnet fra denne affæren. 

- Nå, hva hadde du så der oppe å gjØre? brØlte 
den ene vakta. Han satte geværpipa rett i magen på 
Yu-ling. 

- Ta vekk den der, sa Yu-ling overlegent og 
skjØv geværet til side. - Jeg hadde selvsagt inter
esse av å se generalmajor Nichimura, krigsministe
rens gode venn. Mitt navn er kaptein Abe. Jeg er 
en god venn av oberst Ochi som dere sikkert kjen
ner. Ønsker dere nærmere beskjed om meg, så kan 
dere jo henvende dere til ham. 

Dermed vendte Yu-ling seg om og ville gå ut av 
hagen. 

- Stopp, brølte vakta igjen og hevet geværet. -
Rører du deg et grann til, så skyter jeg, selv om du 
aldri så mye er en venn av Ochi. Her er det general 
Ikeda som bestemmer. Sikkerhetspolitiets folk kan 
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holde seg unna. Hva skal vi gjØre med ham? hen
vendte han seg til kameraten. 

- Pass på ham du, så skal jeg· få fatt i lØytnant· 
Kato. Han har vakt på forsida av palasset. 

Det gikk ti minutter. Yu-ling våget ikke å røre 
seg. Geværpipa pekte rett på ham. Og det våkne, 
bestemte glimtet i japanerens øyne lovte ikke godt, 
dersom han forsøkte å gjøre en eneste bevegelse. 

Så kom vakta tilbake sammen med to herrer. I 
halvmørket så Yu-ling at oberst Ochi var den ene 
av dem. Et øyeblikk etter sto han ansikt til ansikt 
med sjefen for sikkerhetspolitiet. 

- Så, min venn Abe er ute på aftenpromenade, 
sa han med blid røst. - Han har tatt seg en liten 
kvil oppe under vinduet i general Ikedas selskaps
sal, hvor våre høyeste offiserer nettopp er samlet til 
viktig konferanse med en utsending fra Tokio. 
Hvor ledes vil du forklare det? 

Yu-ling forsto at dette var ytterst farlig. Ober
stens Øyne var trukket sammen til en strek, og 
munnen var fortrukket av raseri. Oberstens tilsy

. nelatende vennlige stemme narret ham derfor ikke . 
.- Jeg ville gjerne se gjesten fra Tokio og hadde 

ingen annen sjanse, forsøkte han seg. - Det er klart 
at jeg har forbrutt meg, og jeg er rede til å ta straf
fen. 

- Hvor er De utdannet? spurte obersten plut
selig. 

- På krigsskolen i Tokio! 
- Og når fullførte De Deres utdannelse der? 
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- For halvannet år siden. 
- Her ser De altså en studiekamerat. LØytnant 

Kato, henvendte obersten seg til. sin ledsager. -
Kjenner De denne karen? 

Løytnant Kato kom nærmere og stirret på Yu
ling, 

- Nei, sa han. - Jeg har aldri sett ham før. 
- Det var det jeg trodde, sa Ochi med et trium-

ferende smil. - Det har jo hendt underlige ting i 
det siste. Hemmelige radiosendere er blitt lokali
sert av heimefronten. Våre spioner er likvidert. 
V åre fanger er brakt i frihet. Jeg har hatt mistanke 
om at en kinesisk spion har eksistert blant oss. Da 
jeg så nettopp hørte at en japansk offiser lå flat oppe 
i vinduet her for å lytte, var jeg ikke i tvil om at vi 
hadde funnet mannen. LØytnant Kato! Jeg overla
ter ham i Deres hender. Bring ham under eskorte 
til sikkerhetspolitiets fengsel. Denne mann sitter 
utvilsomt inne med opplysninger som er av stor 
interesse for oss. Jeg skal nok vite å få plukket dem 
ut av ham. 

Obersten vendte seg om og gikk hastig tilbake 
til møtet. 
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Den siste mann]evmng. 

Yu-ling ble under sterk bevoktning ført opp
over· den opplyste, trafikkerte gata. To. japanske 
sold;tter gikk foran ham, fire stykker bak. På sida 
gikl{ lØytnant Ka to i stram giv akt. 

Yu-ling gikk i dystre tanker. Han var fanget. 
Uten tvil ville han bli avslørt som kinesisk spion. 
Fangenskap og tortur ventet ham. Og så til slutt 
døden. En spion hadde ikke annet å vente. 

Nå svingte de bort en liten sidegate. Om tre-fire 
minutter ville de nå fram til sikkerhetspolitiets feng
sel. Og da var alt håp ute. Skulle Yu-ling ha håp 
om å slippe levende fra denne affæren, så måtte det 
skje i lØpet av de neste to-tre minuttene. 

De japanske soldater, som fulgte et skritt etter 
Yu-ling, så ikke annet enn en fange som gikk med 
bØyd hode. De så ikke de flakkende Øynene, som 
for fram og tilbake over gata der foran for om mulig 
å oppdage en mulighet til flukt. Heldigvis hadde 
ikke japanerne bundet hendene hans. Det var 
kanskje den japanske kapteinsuniformen som holdt 
dem fra å behandle ham som andre fanger. 

Der så han en kneipe noen skritt foran seg. Hele 
plankeveggen ut mot gata var satt inn for natta. 
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Døra sto på klem. Her var sjansen! Nå passerte de 
kneipa! I et veldig tigersprang var Yu-ling i dør
åpningen og smalt dØra igjen for nesen på de over
raskede japanerne. I samme øyeblikk døra smalt 
igjen, skjøv Yu-ling den tunge slåen på plass. Om
trent samtidig smalt de første, tunge slag av gevær
kolbene mot den kraftige døra. 

Her kunne ikke Yu-ling bli. Det var klart. Han 
så seg rundt. Værelset han befant seg i var skum
melt og mørkt. Borte ved grua satt to-tre menn, 
sØm overrasket så hen på ham. Like bak dem var 
en dør, som antakelig førte ut til bakgården. 

- Nå er den forferdelige heimefronten på ferde 
igjen! mumlet den forskrekkede husverten til de 
andre. - De vil naturligvis gjØre det av med denne 
japanske offiseren, og det skal skje i min kneipe. 
En japaners lik i mitt lille vertshus. Aldri i verden! 
Det betyr død og Ødeleggelse. Ja, så menn gjør det så! 

Det var så vidt Yu-ling hørte pratet hans. Skrik 
og rop utenfra, tunge slag i døra, og så omsider 
skudd gjorde det vanskelig å oppfatte noen verdens 
ting. 

Før vertshusholderen hadde fullført setningen 
sin, var Yu-ling allerede ute av bakdøra. Han så de 
svake konturer av en mur som reiste seg opp fem
seks skritt foran ham. Det var et øyeblikks sak å 
klatre opp på den. 

- Hva har dere her å gjØre. La japanerne i fred, 
hØrte han vertshusholderen rope til soldatene uten
for. I det samme røk døra for de kraftige slagene, 
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og han hØrte japanerne tumle inn i kneipa. Det var 
ikke et Øyeblikk å miste. Han kløv opp på et tak 
som lå like opp mot muren. Et øyeblikk etter sto 
han nede på en ny gårdsplass. Det var så mørkt at 
han ikke kunne se skikkelig. Like ved ham gjØdde 
en hund som rasende. Yu-ling grøste. I et par 
veldige sprang var han over gårdsplassen og oppe 
på en ny mur. Idet han trakk beina etter seg, fikk 
han et kraftig bitt i den ene foten. Det var bikkjas 
avskjedshilsen. 

N} hørte han hØye rop fra det vesle vertshuset. 
Soldatene lette overalt der borte. Et par av dem 
var nok i bakgården. Han kunne se skinnet av lom
melyktene deres. Så hoppet han ned i nok en bak
gård. Han ventet et øyeblikk. Ville han bli angrepet 
av bikkjer her og, tro? Nei, det så ikke slik ut. Noe 
fuktig gled over ansiktet hans da han begynte å gå 
framover. Hans stanste og kjente etter. Jo, det var 
et klesplagg som hang til tørk. Når han holdt det 
opp mot det svake lysskjæret fra et av vinduene, så 
han at det var et par bukser. I en. fart hev han den 
japanske uniformen av seg og kastet den bort i en 
krok av gårdsplassen. Så trakk han den halvtørre 
buksa på seg. Han famlet rundt. Jo, der var trøya 
også. Han tok den på. Så vandret han langsomt 
framover og famlet for seg med hånden. Der kjente 
han muren .. Han forsto at den måtte vende ut mot 
gata. For han hørte trafikken utenfor. 

Videre famlet han seg langs muren. Jo, der var 
en port. Han skjØv slåen fra og skulle akkurat til å 
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gå ut, da han hørte hastige skritt bak seg. En lom
melykt lyste rett på ham. 

- Hva gjØr du her? sa en brysk stemme. 
- Bor Mester Liu her?· spurte Yu-l.ing frekt. 
- Hvilken Mester Liu? 
- Han eier en forretning! 
- Er det skomakeren du mener? 
- Ja, kanskje det er ham. 
- Han bor i forretningen på hjørnet, til venstre. 
Y u-ling smatt ut det forteste han hadde lært. Tida 

var kostbar. Han hørte mannen sette slåen på plass 
o~ slentret bortover gata. De japanske soldatene 

· romsterte innen kvartalet, hørte han. Best ikke 
å vise at en hadde hastverk. 

Yu-ling frØs så han hakket tenner. Han hadde 
bare de fuktige klærne på seg, og det var en kjØlig 
høstkveld. Mester Wens heim var heldigvis ikke så 
langt borte. Kanskje best å legge vegen dit. 

- Fortvilet at vi ikke har radiosenderen lenger! 
Hvorledes skal vi klare å gi beskjed til Chunking nå? 
Om en uke vil jo storkrigen være i full gang. 

Yu-ling så bekymret fram for seg. Mester Wen 
hadde gitt ham varme, tørre klær, og han satt nå i 
butikkeierens bakrom med føttene på kanten av det 
store fyrfatet. 

- Det vil ta oss en måneds tid å . nå det frie 
China. Da vil det for lengst være for sent, fortsatte 
han, da han ikke fikk noe svar. 

Mei-yuin satt i dype tanker. Hans hjerne arbei-
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det under høyttrykk. Nesen hadde han satt rett til 
værs på en komisk måte, slik han alltid hadde for 
skikk når han tenkte hardt. 

- Nå har jeg det, ropte han plutselig med mun
ter stemme. - Hva vil generalissimus gjør:e med 
nyheten når han får den? Sende den videre til 
England og Amerika, naturligvis. Her i Changhai 
har vi både et engelsk og et amerikansk konsulat. 
Hva er naturligere enn at - - - -

Du er jo begavet, kjære venn! Yu-ling spratt opp 
av k~akken. - Det er det eneste vi har å gjøre. Vi 
har o fngen tid å tape. Så snart konsulatene åpner i 
morgen tidlig, må vi av sted. 

Neste morgen var våre to venner tidlig på vegen 
til det amerikanske konsulatet. Da de nærmet seg 
den flotte, utenlandske bygningen, la Yu-ling merke 
til at atskillige menn kledd i vanlige kineserkjoler 
sto utenfor. En mann som kom fra den motsatte 
sida og ville inn i konsulatet, ble stanst av disse 
mennene før han slapp inn. 

Yu-ling kvakk plutselig til og trakk den forbau
sede Mei-yuin med seg inn i et portrom. 

- Japanerne er nok ute før oss allikevel, hvisket 
Yu-ling i øret på kameraten. - Den ene av de men
nene du ser utenfor ambassaden er min gode venn 
Murista. Jeg kjente ham igjen da han snudde seg 
denne vegen. Japanerne er nok svært engstelige for 
at vi skal forråde planen deres. 

De to venner travet så av sted til den engelske 
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ambassaden, men fant også der inngangen sperret 
av japanske spioner. 

- Hva så? raste Mei-yuin. 
- Telefonen! mente Yu-ling. 
Et .kvarter senere var Yu-ling hos en heime

frontsmann som han visste at han helt kunne stole 
på. Han grep telefonen. 

- Er det det amerikanske konsulat? 
- Et Øyeblikk så skal De få tale med en av våre 

kinesiske assistenter! 
; En ny stemme kom i telefonen, denne g<tng en 
kineser. 

- Hallo. Ja, det er det amerikanske konsulat. 
- Dette er fra det kinesiske spionasjevesen. 
-Javel? 
- Vil De være så vennlig å fortelle den ameri-

kanske ambassadØr at Japan----
Æsj, forbindelsen var brutt. Yu-ling sto der og 

snakket ut i tomme lufta. Ingen hØrte ham. 
- De lytter nok på alle samtaler med de uten

landske ambassader i dag, sa Yu-ling til den må
pende Mei-yuin. - Vi kommer nok ingen veg ved 
hjelp av telefonen heller. Best vi varsler huseieren 
her. Japanerne kan muligens lokalisere denne tele
fonen hans, og da er han ferdig. 

- De forstår, Mester Wen. Det er absolutt nØd
vendig at Amerika og England får greie på disse 
japanske planene, sa Yu-ling alvorlig til butikkeie
ren. Både min venn og jeg er kjent av sikkerhets-
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-
politiet her i Shanghai og slipper aldri levende inn 
på noe konsulat. Det er ikke annen råd enn at du 
får gå dit. Fortell dem alt vi vet. 

Mester Wen nikket fram for seg. 
- Jeg skal gjØre mitt beste, sa han. 

Mester Wen hadde i sin ungdom vært over i det 
store Amerika. I to år hadde han bodd i San Fran
sisco hos en onkel av seg. Derfor talte han engelsk 
ganske godt. 

)Fra en skuff i det blomstermalte glasskapet 
trakk han fram det gamle passet sitt, stakk det i 
lomma og bega seg på veg til konsulatet. Utenfor 
den store utenlandske bygningen ble også han stanst 
av fremmede. 

- Nå, landsmann, hva skal De her i konsulatet, 
spurte en av dem gemyttlig. Mester Wen kunne på 
den fremmede aksenten høre at mannen var alt 
annet enn landsmann, tross sin lange silkekjole. 

- Mester Wen trakk fram det gamle passet sitt. 
- Jeg skulle gjerne ha vært en tur over til Ame-

rika, sa han. - Jeg har gamle forretningsforbindel
ser der over. 

Den fremmede tok passet hans og tittet på det. 
- De forretningsforbindelsene må være meget 

gamle, smilte japaneren. Passet er jo over tjue år 
gammelt. La gå, jeg håper De slipper over havet. 

Oppe i konsulatet sto en ung mann ved skranken. 
- Hva kan jeg gjØre for Dem? spurte han hØflig. 
- Kan jeg få tale med konsulen? 
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- Umulig, han er så opptatt! 
- Det gjelder en meget viktig sak! 
- Hjelper ikke! Han har uttrykkelig bedt om 

ikke å bli forstyrret i dag. 
- Kan jeg få tale med noen andre, da? 
- Jeg står til tjeneste! svarte den unge ameri-

kaner stivt. 

Mester Wen så seg rundt på alle dem som ventet 
å bli ekspedert. 

- Det jeg har å si egner seg ikke for offentlig
J;ieten, sa han kort. 

Amerikaneren åpnet skranken og førte Mester 
Wen inn i et lite kontor. 

- Nå, sa han utålmodig. 

Mester Wen ga seg til å fortelle. Om Yu-ling og 
hans spionasje, om møtet hos general Ikeda, om alle 
vaktpostene utenfor konsulatet som gjorde det umu
lig for Yu-ling personlig å møte opp. 

- Er det alt, spurte amerikaneren utålmodig, 
da Mester Wen omsider hadde fullført beretningen 
sin. 

Mester Wen så overrasket opp. Forsto da ikke 
denne hvalpen alvoret ved det som han fortalte1 
Trodde han kanskje det var løgn? 

- Det er alt, svarte han kaldt. Jeg stoler på at 
De gir beskjed til Deres overordnede - og at De 
varsler det engelske konsulatet. 

- Selvfølgelig! 
Mester Wen visste ikke om han hadde hørt riktig. 

162 



-' -



-------- ·----------

Han syntes det var en underklang av ironi i man
nens stemme. 

- Jeg undres på hva dette betyr, tenkte den 
unge mannen ved seg selv, da Mester Wen var vel ute 
av dØra. - Dette er nummer tre i dag som kommer 
til oss med slike fantastiske historier. Den første 
skumlet om japanske undervannsbåter langs hele 
Amerikas vestkyst. På en dag ville de senke vår 
samlede tonnasje. Den andre kunne fortelle om 
japansk invasjon på Amerikas fastland i nærmeste 
frkmtid, og så til sist denne her. Og alle tre har de 
ligget oppe i vinduet og lyttet til møtet hos den 
japanske generalen. Er det kineserne som er ute 
med revestreker? Alle og hver mann vet jo at 
fredelige forhandlinger pågår mellom det japanske 
og amerikanske diplomati nettopp nå. Det går 
naturligvis ikke an å plage konsulen med slikt tøv. 
Han har mer enn nok å tenke på likevel. 

Han rystet på hodet og tok fatt på sitt arbeid 
igjen. 

Oberst Ochi hadde det travelt. Shanghai var 
oversvømmet av hans japanske spioner i dag. Det 
gjaldt å fange den kinesiske ~banditten•, som i lengre 
tid hadde hatt kontakt med sikkerhetspolitiet. 
Det var også viktig å hindre amerikanerne og 
engelskmennene i å få vite noe som helst om gene
ralmajor Nichimuras tale. I hvert fall måtte de ikke 
sette sin lit til den kinesiske spionens snakk. 

Spionen fra i går skulle forresten ikke slippe. 

164 



levende inn på noe konsulat. Alle de japanske offi
serer som kjente kineseren, sto vakt utenfor de to 
konsulatene i sivilt antrekk selvfølgelig. Annet gikk 
ikke an i den internasjonale bydel. 

Og skulle alt allikevel klikke, og skulle det lyk
kes spionen å gi beskjed til utlendingene, så var 
kanskje ikke alt tapt allikevel. Oberst Ochi hadde 
sendt atskillige av sine folk opp til begge de to store 
lands konsulater med fantastiske historier. Det var 
å håpe at utlendingene ikke satte sin lit mer til den 
enG!historien enn de andre. - - - - -
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Heimover 

Kimura og Sato het to gamle japanske våpen
brødre. Sammen hadde de deltatt i flere slag i det 
indre av China, og sammen var de blitt flyttet ned
over til Changhai. 

"'Dagen etter at Mester Wen hadde besøkt det ame
rikanske konsulat, sto de to våpenbrødre vakt på en 
av de landevegene som fører fra Changhai vestover. 
De kjedet seg. Det var tross alt ganske annerledes 
spennende å være med i forreste linje. En ble lik
som så lei av dette evindelige vaktholdet. Titte 
på hundrer av kinesiske legitimasjonspapirer, 
skremme kulier, more seg om kvelden. Nei, slikt 
var ikke noe ettertraktelsesverdig liv for japanske 
krigere. 

Sannelig, der forsøkte noen kinesere å snike seg 
forbi igjen. 

- Hei der, stopp. Vis fram papirene! ropte Sato 
av sine lungers fulle kraft og lØp etter bærestolen 
som gjøv bortover landevegen. Kuliene stanste, og 
Sato tittet inn gjennom dørgløttet i stolen. Der satt 
en bleik, gusten kineser med en stor skinnlue truk
ket ned over ørene. Gamlingen så med respekt å 
melde elendig ut. Ikke så han ut til hverken å høre 
eller se, heller. 
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- Legitimasjonspapirene, brØlte Sato igden. 
Sjuklingen pekte bakover med tommelen. Sato 

snudde seg. Der kom nettopp en høy, vakker kine
ser gående mot ham. I hælene på ham fulgte en 
mindre, noe fyldig kar. Begge smilte sitt mest for
bindtlige smil. 

- Unnskyld, peste den første. - Vi klarte ikke 
riktig å holde tritt med kuliene. Gamlingen der 
inne er vår far. Vi skal føre ham heim. Her er papi
rene. 

Salto tittet gjennom dem. Familien Liu, på reise 
oppover til Kiukiang, mumlet han. Jo, alt så ut til 
å være i orden. 

- La gå, ropte japaneren og snudde tilbake til 
kameraten sin. Kuliene .løftet bærestolen opp på de 
sterke skuldrene sine og satte i veg så støvskyen sto 
etter dem. 

De to unge kinesere samlet sammen kjolene sine 
- og satte etter. 

- Det gikk jo fint, hvisket Yu-ling til Mei-yuin 
da de var utenfor japanernes hørevidde. 

-Vi har langt igjen ennå, brummet Mei-yuin 
tilbake. 

- Pessimist, hører jeg! lo Yu-ling. 
De var på veg innover til det frie China. Det ver

difulle dokumentet fra generalissimus hadde Yu-ling 
innsydd i tøysålen på den ene fløyelsskoen sin. 

Det hadde vært uråd å tenke på dampskip fra 
Shanghai oppover el va. Kaien i stor byen vrimlet av 
politifolk, og flere av disse var meget •gode venner» 
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av Yu-ling fra hans Abe-periode. Derfor hadde de 
altså tatt landevegen fatt. I bærestolen satt general 
Sang og gynget - bort fra Shanghai og tortur og 
dØdsdom. Mester Wen hadde forsynt dem alle tre 
rikelig med penger. Og heimefronten hadde ordnet 
med falske papirer for dem. Alt var gått glatt og fint. 

Samme kveld satt de på elvedamperen. De gikk 
ombord i den på et lite stoppested fire norske mil 
fra Shanghai. De nøt den deilige reisen oppover 
elva. General Sang lå hele tida nede i den gode luga
rtn de hadde fått for Mester Wens penger. De to 
unge holdt seg mest på dekket. 

I Kiukiang ble de i flere dager. Mens de var der, 
kom nyheten om angrepet på Pearl Harbour og 
Hongkong. Yu-ling trodde ikke et ord av det hele. 
Han hadde jo gjort alt for at amerikanerne skulle 
kjenne til det hele på forhånd. Hvorledes hadde de 
da kunnet være så uforberedt? Det var naturligvis 
japansk bluff, som så meget annet. 

Flere dager dro de så i bærestol, helt til de nådde 
farsgården til Yu-ling. Det var meningen at gene
ralen skulle bli værende. der inntil videre. 

YU:-ling frydet seg over å treffe sine kjære. Mo
ren gjorde selvsagt alt hun kunne for å skjemme 
ham bort de par-tre dagene de ble i barndomsheimen 
hans. Det var jo år siden hun sist hadde sett gutten 
sin. Yu-dang, eldste broren, gikk i sitt daglige 
arbeid, men alle fristunder benyttet han til å kose 
seg sammen med Yu-ling. Vesle Yu-chow var blitt 
stor skolepike og så beundrende opp på broren når 
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han fortalte om sine mange utrolige eventyr. Ju-in, 
svigerinnen, var travelt opptatt med de to smårol
lingene sine. Jenta travet rundt på golvet. Høyt og 
lavt var hun og holdt hele familien i ånde. Små
gutten, familiens stolthet, hadde ennå ikke lært seg 
den vanskelige kunst å bruke beina, så han satt mest 
på den sterke armen til moren sin. 

Jo, det var fest å være heime igjen. Mest moro 
var det naturligvis å høre far fortelle om hvordan 
heimefronten framleis arbeidet der ute på lands
bygda. De fleste bØnder holdt sammen og gjorde 
hva de kunne for å sabotere. Noen få hadde nok 
tatt imot det nye styret med åpne armer - og var 
blitt japanernes leiesvenner. Mange hadde også 
oppgitt all motstand - og gitt seg opiumen i vold. 
Og det verste var at japanerne framelsket bruk av 
opium, fortalte faren. 

Yu-ling knyttet hendene sine i raseri. Denne for
ferdelige lasten hadde kineserne lenge forsøkt å 
bekjempe, nå til sist temmelig hardhendt ved bruk 
av store straffer. Resultatet hadde i mange provin
ser vært over forventning. China var godt på veg til 
å kaste lasten av. Og så benyttet altså fienden den 
fortvilte situasjonen - nettopp som folk i despera
sjon forsøkte å glemme den triste tilværelsen - til 
å gi dem den farlige giften, som bryter ned et folks 
motstandskraft. 

Familien Wang tok imot general Song med åpne 
armer. Han skulle saktens få bli der så lenge han 
ønsket. 
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Så måtte Yu-ling og Mei-yuin videre. De tok 
seg selvsagt en liten snartur oppom Himmelskytop
pen. «Leoparden» var heime og frydet seg over å 
høre både fra Chungking og Shanghai. Ji Djung
shan var framleis generalens faste sekretær og likte 
jobben sin utmerket. Hu Gien var like taus som 
alltid. Smilende hørte han på hva kameratene 
hadde å fortelle om alle sine opplevelser, men selv 
sa han sjelden noe. «Leoparden» selv fortalte imid
lertid at Hu Gien var meget dyktig og hadde utført 
m9nge bedrifter, som det sto respekt av. 

På Himmelskytoppen fikk Yu-ling også anledning 
til å lytte til dagens nyheter. «Leoparden» hadde 
nemlig sin egen gode radio. Det var dessverre ikke tvil 
om at de nyhetene de hadde hørt nede i Kiukiang 
var riktige. Pearl Harbour var en stor seier 
for Japan. Hongkong var allerede falt i fiendens 
hender, og store japanske styrker sto ferdige til når 
som helst å rykke inn i Bak-India. Kanskje hadde de 
allerede startet sin offensiv. Hvem visste? På Fil
lippinene trakk amerikanerne seg tilbake. Yu-ling 
forsto framleis ingen ting av det hele. 

Hvordan det nå enn kunne være med disse nyhe
tene, ett var i hvert fall sikkert, China var ikke len
ger alene. Skulder ved skulder sto de allierte sam
men, og en dag skulle de nok hale seieren i land, hvor 
mørkt det enn så ut nå. 

Så bar det da videre innover mot Hunan. På 
smale stier i uvegsomt terreng. Det gjaldt å komme 
gjennom frontlinjen inn i det frie China. 
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-------------

Tilbake Chunking. 

Yu-ling og Mei-yuin være hilset! 
Om kort tid er dere vel tilbake i hovedstaden. 

Jeg skriver derfor noen ord for å ønske dere vel
kom:rl!en tilbake til vårt frie China. Det skal bli 
moro å hØre hva dere har opplevd blant japanerne. 
Jeg må innrømme at jeg savner det frie, friske, spen
nede livet på Himmelskytoppen. Vi hadde fØlelsen 
av at vi var til nytte for landet den gangen. Ikke 
sant? 

Her nede i Kunming går den ene dagen som den 
andre. Jeg føler det nesten som om jeg sitter på 
skolebenken igjen. Lekser og pugg, språk og andre 
gode greier. Naturligvis er det interessant å lære 
teknikkens vidunder, flyet, nærmere å kjenne. Men 
våre lærere har ennå ikke våget å slippe oss opp 
alene. Den dag kommer vel også en gang. 

De amerikanske frivillige, «tigrene» har dere 
sikkert hørt om. De gjØr et glimrende arbeid. Bom
barderer japanske sentrer, og jager fiendtlige bom
befly på flukt. Dyktige karer! De forteller at når 
krigen nå er brutt ut mellom Japan og Amerika, kan 
vi sikkert vente atskillig mer hjelp fra Vesten. Det 
kan sannelig trenges også. 
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Personlig har jeg flere gode venner blant ameri
kanerne. En av dem heter Harold Green, en frem
ragende dyktig flyger. Han er en «kristen•, som de 
kaller det. Jeg har forresten oppdaget at kristen og 
kristen er to ting. Mange av disse karene fra det 
«kristne Amerika• er rene drukken-bolter. De sver
ger og banner dagen lang. Reale karer på sitt vis, 
men moralen deres vil jeg helst ikke skrive mer om. 
Når det ser slik ut i heimlandet deres, synes jeg de 
kristne burde ha mer enn nok med å arbeide blant 
~jne egne. En lege hør da først holde sykdommen 
ute fra sitt eget hus, siden kan han jo forsøke seg på 
andre. 

Apropos løytnant Green. Han er en festlig kar. 
Forleden dag var jeg sammen med ham i fly over 
Kunming. Det var under et japansk bombeangrep. 
Jeg måtte uvilkårlig tenke på den dagen på Yiyang 
da vi satt gjemt under buskene og så de japanske 
flyene husere akkurat som de ville. Ingen motstand 
møtte de. Her i Kunming skal jeg si deg det ble en 
annen dans. Hurtige amerikanske fly var straks på 
vingene, suste hen over de japanske og gjorde livet 
utrygt for dem. Fem av fiendens bombefly ble skutt 
ned - og resten gjorde vendereis fØr de fikk sluppet 
hele bombelasten sin. Jeg lengter etter å ta fatt selv. 
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Skriv snart. Jeg skriver ikke mer. 

Kunming i Yunnan-provinsen, 

1942, første måned, 21. dag. 

Chen Ioh-ngan. 



Ioh-ngan være hilset! 

Du har vel for lengst fått det brevet jeg sendte 
deg fra Hunan, like etter at vi var kommet tilbake 
til det frie China. I det fortalte jeg temmelig åpent 
om alt vi hadde opplevd. Det kunne jeg godt gjøre, 
fordi jeg tilfeldigvis traff den offiseren som skulle 
innover til Kunming. 

Jeg tror kanskje jeg glemte å fortelle om de kine
siske vaktpostene som møtte oss like etter at vi kom 
gjennom frontlinjen. De hadde fått ordre til å holde 
strerig kontroll med alle som forsøkte å komme over 
hit fra okkupert China. Jeg skal si de tok det nøye. 
Plutselig hører vi noen forferdelige brØl og ser inn 
i flere geværløp på en gang. Ikke et skritt lenger, 
eller det var dØden. 

Gode, tjukke Mei-yuin satte i et latterbrØl som 
avvæpnet dem fullstendig i første omgang. De var 
ikke vant til slik uærbØdighet. Men så syntes de 
naturligvis det gikk over alle grenser. De mistet jo 
fullstendig ansikt. Hadde ikke jeg grepet inn, var 
nok Mei-yuin blitt skutt ned uten videre. Jeg for
klarte imidlertid at vi var kinesiske offiserer som 
hadde hatt lovlig ærend på okkupert område. V akta 
ville se det svart på kvitt, akkurat som om de kunne 
vente at noen tok med seg identitetspapirer inn på 
fiendsk område. Nå, det er jo rimelig at vakta var 
noe engstelig. I det siste har det ofte hendt at tilsy
nelatende fredelige folk er sluppet gjennom linjene, 
gjerne som flyktninger, med papirer i orden og alt 
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- og så plutselig avslører de seg som japanske geril
jastyrker, plyndrer· og brenner ned for fote. 

Jeg hadde heldigvis bevis godt nok å vise vakta. 
Det introduksjonsskrivet generalissimus ga med oss 
på reisen, hadde jeg naturligvis ikke tilintetgjort. Jeg 
visste nok at det var risikabelt å ha det med, men 
det fikk ikke hjelpe. Jeg hadde gjemt det i tøysålen 
på en av skoene mine. Nå fikk jeg det fram, og jeg 
skal si karene gjorde store øyne da de så at ingen 
ringere enn Chiang Kai-shek var vår høye beskyt
t,r. Jeg behøver vel ikke å fortelle at vi begge ble 
gjenstand for soldatenes ømmeste omsorg. 

Ja, et slikt brev gjør seg godt. Da vi kom til 
Henyang i Hunan-provinsen, hvor vi aktet å ta toget 
nedover til Kweilin, fantes det naturligvis ikke en 
plass igjen på noen vogn. Slik ble det fortalt oss av 
jernbanefolkene. Men det skrivet jeg hadde med, 
gjorde straks underverker. Vi kom av sted samme 
kveld på første plass. 

Fra Kweilin hadde vi en herlig flytur hit opp til 
Chunking. Vi fikk en liten prøve på hvordan du har 
det til daglig. Jeg tenkte på deg da vi flØy der oppe 
blant skyene og så ned på rismarker og skogkledde 
åser og bart land, om hverandre. 

Vel, her er jeg altså nå og. nyter tilværelsen. Vi 
har hatt foretrede for generalissimus, og jeg tror han 
er meget fornØyd med oss. Jeg ble forfremmet til 
kaptein, Mei-yuin til lØytnant. Det er mulig at 
Chiang tvilte på vår fortelling om det jeg hørte 
utenfor general Ikedas palass ·- og om at det arne-
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rikanske konsulat var blitt underrettet. Det er mu
lig, sier jeg, jeg vet ikke. 

Takk for brevet fra deg, som lå og ventet på oss. 
Vi syntes begge det var festlig å høre hvordan du 
har det. Hvorledes følte du deg den gangen du flØy 
der oppe i lufta i kamp med japanerne, tro? Jeg 
liker meg best på landjorda. 

Jeg nyter Chungking om dagen, byen med de 
mange trapper, med rotter, med hylende kulier, med 
travelhet, lukt og støy. Den er tross alt hovedstaden 
i de,J; frie, kjempende China. 

I går ruslet Mei-yuin og jeg en tur ut av byen. 
Det vil si vi tok dampferja over elva og vandret 
innover «SØrbredden». Vi passerte det vakre Ren
dsi-hospitalet, som tilhØrer den kanadiske misjonen, 
og videre oppover og innover. Halvannen mils veg 
eller så utenfor Chunking oppe i et fjell, ligger en 
vakker villabebyggelse. Misjonærer fra forskjellige 
land har sine sommerhus der oppe, og våre egne 
høvdinger - fra Chiang Kai-shek selv og nedover 
- har rene sommerpalasser på det stedet. Du kan 
tro naturen var herlig. Skog og vatn og åser og 
daler så langt Øyet kunne se. 

Du skriver om kristendom. Jeg skylder å fortelle 
deg at jeg har bestemt meg til å bli en kristen. Om 
jeg er det eller ikke, vet jeg ikke så sikkert. Jeg har 
ikke hatt anledning ennå til å snakke ut med noen. 
Men jeg vil være l<risten. 

Jeg kan formelig se for meg hvorledes du stusser 
når du leser dette. Er den fornuftige Yu-ling blitt 
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uklar i toppen, tenker du. Jeg tror jeg tør si at jeg 
er klar nok i tanken. Allerede i Hunan, den gangen 
jeg lå på sykehus der, for over et år siden, bestemte 
jeg å høre Kristus til. Men jeg var for feig den gan
gen til å snakke ut med dere andre om det. Jeg var 
simpelthen redd for at dere skulle le av meg. 

Så hendte det noe en dag på denne siste reisen 
vår. Jeg var vitne til hvorledes en kristen prest ble 
tilbudt framtredende stilling i vårt samfunn av ingen 
ringere enn Feng Yu-hsiang, visegeneralissimus. 
Pjmger og makt og innflytelse skulle han få. Presten 
ga avkall på alt dette - fordi han ønsket å forkynne 
Guds ord. 

Jeg kan tenke meg hvordan du reagerer på dette! 
For en tosk, vil du si. Tenk at presten setter noe 
annet hØyere enn fedrelandet. Han kunne ha tjent 
sitt land i en ulvetid - og så svikter han - bare for 
sitt religiøse svermeris skyld. Han kan sannelig ha 
det så godt. Slik ville jeg i hvert fall selv ha tenkt for 
halvannet år siden. I dag ser jeg noe annerledes på 
det. 

Av prestens kveldsbønn forsto jeg at han elsket 
vårt folk, minst like mye som du og jeg. Når han 
unnslo seg for å ta imot makt og ære, så var det 
sikkert fordi han i all beskjedenhet mente at han på 
en annen måte kunne tjene dette vårt land bedre. 
Nemlig ved å forkynne det kristne budskap og gi så 
mange landsmenn som mulig del i de åndelige ver
dier som kristendom en eier. 

Jeg venter ikke at du skal forstå meg, men denne 
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hendingen gjorde altså et mektig inntrykk på meg. 
Jeg bestemte meg til å gjøre alvor av kristendom
men min. Hver dag siden har jeg lest i Bibelen, det 
er de kristnes hellige bok. Jo mer jeg leser i den, 
dess mer blir jeg overbevist om kristendommens 
sannhet. Les i Bibelen selv, gode venn. Da 
vil du lære å kjenne deg selv. Og så lærer den 
oss å bli gode og edle. Vi trenger mange kristne her 
i vårt ulykkelige land, hvor vi har så mange kor
rupte embetsmenn. 

Ij;a det bra. Jeg skriver ikke mer denne gang. 

Chungking, 1942, 2. måned, 9. dag. 

Wang Yu-ling. 

Ioh-ngan være hilset! 
Takk for ditt brev. Vi hygget oss over det, begge 

to. Det har vært en interessant og spennede tur. Vi 
ble begge fakket, men kom oss ut igjen. Yu-ling er 
strålende festlig å arbeide sammen med. 

Ikke alltid forresten. Han er blitt så plagsom 
med å preke for meg i det siste. Jeg tåler ikke prek. 
Blir syk i magen av det. Det verste er at jeg ikke 
makter å diskutere med ham. Han snakker meg 
rundt. Hva skal jeg vel si? Kristendom og kristen
dom, hva greie har jeg på det? Jeg gikk ofte i kir
ken da vi var i Yiyang i Hunan-provinsen, men dess
verre sov jeg hver gang presten prekte. Derfor er 
jeg ikke riktig klar over hvorledes jeg skal giipe 
saken an. Mange ganger ønsker jeg faktisk at du 

12- I lcdr•olandcts tjoncsto. 177 



------·----

var her. Du ville sikkert ha greidd å snakke fornuft 
i Yu-ling. 

Vi har hatt foretrede for generalissimus. Han 
var hyggelig mot oss. Jeg kan visst ikke skrive bre
ver. Skriv snart. 

Chunking, 1942, 2. måned, 9. dag. 

Tung Mei-yuin. 
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Rettferdiggjort av tro. 

Hvor i all verden hadde Yu-ling tidligere sett det 
ansiktet? Den rennende, syke, men allikevel dype og 
alvorlige Øyenene. Det kvite håret. Den litt fyldige 
skik)mlsen. Jo, det var nettopp presten son;t hadde 
gjort slikt inntrykk på ham. Yu-ling skrådde rett 
over gata og gikk bort til ham. 

- Har pastoren fred? 
Pastor Chu gikk nettopp i dype tanker. Etter 

samtalen med general Feng Yu-hsiang var han reist 
inn til selve Chunking, og der hadde han grunnlagt 
en luthersk menighet. Mange lutherske kristne var 
jo kommet til krigshovedstaden: forretningsmenn, 
embetsmenn, lærere og andre, alle sammen flykt
ninger fra de forskjellige provinser. Ulykken var 
bare den at de ikke eide noen åndelig heim i byen. Så 
var altså pastor Chu kommet og hadde samlet dem. 
Et lokale hadde han fått leie, og der kom nå luthe
ranerne sammen til gudstjeneste hver søndag. Men 
gamlepresten nøyde seg ikke med dette. Han søkte 
å ~inne nye mennesker for Guds rike. Han holdt 
kurser for dåpslærlinger og for konfirmanter. Alt 
dette var greitt nok. Men vanskeligheten var å få 
det hele til å balansere økonomisk. Menighetslem-
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mene hans var flyktninger og derfor ikke nettopp 
så rike. Utgiftene var ganske store. Selv måtte han 
jo også ha litt å leve av. Derfor hadde han sØkt den 
amerikanske misjonen han hørte til - om Økono
misk støtte. Og så hadde han fått blankt avslag. 
Amerikanerne hadde hendene sine fulle i Honan og 
Hupeh provinser, så de maktet simpelthen ikke mer, 
sto det i brevet. Hvorledes skulle så Chu få maski
neriet til å fungere? 

Det var det pastor Chu gikk og tenkte på da han 
hjlirte Yu-lings hilsen. Forbauset så han opp. Han 
pleide å være ganske flink til å ta ansikter han tid
ligere hadde sett, men denne unge mannen kunne 
han ikke huske å ha vært borte i fØr. 

- Takk, jeg har fred, svarte han stille. - Har vi 
truffet hverandre fØr? 

Yu-ling ble rød. Nei, egentlig hilst på hverandre 
hadde de jo ikke, men Yu-ling hadde nå sett presten 
og kjente ham igjen. 

- Er du en kristen? 
- Ja, jeg vil være kristen, men jeg er ikke dØpt. 

Det er så mye jeg ikke forstår. Vil kanskje presten 
hjelpe meg? 

Presten smilte et lyst, vennlig smil. Jo, det var 
ikke noe han heller ville enn å hjelpe. 

- Hvorledes gikk det så egentlig for seg at _du 
bestemte deg til å bli en kristen. 

Yu-ling fortalte om sitt liv på Himmelskytop
pen, om hvorledes det gikk til at han ble såret, om 
oppholdet på sykehuset hvor han fØrste gang møtte 
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sann kristendom. Han fortalte videre om hvorledes 
han på selveste julaften hadde bestemt seg til å bli 
kristen, men hvorledes han den første tida hadde 
vært utro mot sitt gode forsett. Så skjedde noe - -
- Yu-ling hakket litt - - som bevirket at han for 
alvor hadde bestemt seg til å tilhøre Kristus. Siden 
da hadde han daglig lest i Bibelen sin, katekismen og 
bibelhistorien - som evangelisten på Yiyang hospi
tal hadde gitt ham. 

Presten nikket . 
. +- Bli med meg heim en tur, unge venn, sa han. 

Fru Chu vartet opp med te og kaker og jordnøtter, 
og alt imens pratet de to sammen, gamlepresten og 
den unge kaptein. 

- Jesus er et lysende eksempel, mente Yu-ling. 
- Aldri har det levd noen som ham. Det er sikkert. 
Hvilken side vi enn betrakter Jesus fra, så er han 
fullkommen. 

- Ja, det er sikkert, nikket gamlepresten. 
- Hvor har det noensinne eksistert slik kjærlig-

het og uselviskhet som hos Jesus? fortsatte Yu-ling. 
- Han levde for andre, han ynkedes over dem, selv 
i døden tenkte han ikke på seg selv. 

Gamlepresten nikket igjen. - Riktig, sa han. -
Slik er det. 

- Det må jo være målet for oss som vil være 
kristne, å bli lik Jesus! Ikke sant? Jeg har truffet 
kristne som har vært selvoppofrende og uselviske. 
Slik ønsker jeg også å bli! Flere ganger i disse siste 
månedene har jeg bestemt meg til å bli et godt men-
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neske, en sann kristen. Men det går liksom ikke. 
Jeg er ikke slik. 

- Ta en kopp te til, smilte presten· og skjenket 
opp. - Skal det være flere kaker? Ikke det. Så ta 
noen jordnøtter. Nei, det er noe som vi snart opp
dager alle sammen at det er ikke lett å være god. 
Vi vil så gjerne - - kanskje - - men vi kan ikke 
få det til. 

- Ja, nettopp, ivret Yu-ling. 
- Derfor var det Jesus kom. Gamlingen så 

fråm for seg med de trette, syke, milde Øynene sine. 
- Du sa nettopp at Jesus både levde for andre og 
dØde for andre. Det er sant, aldeles sant. Nettopp 
slik var det. 

Pastor Chu tok en ny slurk av teen sin. 
- Fordi vi mennesker ikke kan få til å gjøre det 

som er godt, og fordi vi har så lett for å gjøre vondt 
mot andre og bare tenker på oss selv, nettopp derfor 
kom Jesus. Han viste oss hvorledes et menneskeliv 
skal og bør leves. Men det er ikke alt. Jesus er ikke 
bare en god lærer og et strålende eksempel. Jesus 
er også frelser. 

- Ja, naturligvis, sa Yu-ling med overbevisning. 
- Det er lett nok å si «naturligvis», men det er 

vanskelig for å forstå dette og rekne med det. Hør nli 
her, kaptein Wang. Du fortalte meg i sta om den 
drømmen som du hadde den gangen du lå på hospi
talet. Det var visst like før du reiste hit til Chun
king. Du skrek av redsel fordi du i drømmen kom 
med blant djevler og ånder. Jesus kunne ikke hjelpe . 
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deg. Himmelen var stengt for deg- fordi du ikke var 
god nok for den. Var det ikke så? 

- Nettopp, svarte Yu-ling alvorlig. 
- Hør nå videre. Dersom du nå kunne legge all 

Jesu godhet og kjærlighet og uselviskhet fram for 
Gud og si: Se, alt dette eier jeg. Det er mitt! Ville 
du så være redd for å møte Gud? Ville du da være 
redd for døden? 

- Nei, selvsagt ikke, smilte Yu-ling. 
' ~ Hør nå igjen, og tro hvert ord jeg sier: Alt 

detti eier. du virkelig! 
- Hvorledes? Yu-ling så forbløffet på gamle

presten. 
- I troen! Når et menneske omvender seg og 

tror på Jesus, så hender to ting. For det fØrste: 
Alt det vonde og gale du har gjort, tar Jesus på seg. 
Han led døden for deg. Derfor er dine vonde hand
linger, din selviskhet og alt det der vekk. Jesus har 
lidd straffen for dem. Forstår du det? 

- Ja, jo, det er greitt. 
- For det andre: All Jesu godhet gir han deg 

del i. Når Gud ser på en sann kristen, en som helt 
ut tror på Jesus, så ser han bare godhet og renhet. 
For Jesu egen hellighet dekker ham akkurat som en 
kappe! 

- Står dette siste i Bibelen? spurte Y u-ling for
undret. 

- Naturligvis. Det står at Jesus er vår hellig
het. I Romerbrevet skriver Paulus: «Da vi nå er 
rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved 
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vår Herre Jesus Kristus.> Vi er ikke rettferdige 
oss selv, men i troen på_ Jesus. 

- Da er det altså troen det kommer an på? 
- Nettopp! nikket presten. 
- Men hvordan kan jeg vite at jeg har en riktig 

tro? Må jeg stadig passe på den, da? 
- Nei, hØr nå her. Troen er jo bare midlet. Det 

er Jesus som frelser og hjelper oss. Du har sett 
mangfoldige av disse tørre rismarkene i vårtida. 
Dersom det ikke kommer vann i dem, vil det heller 
i)i:ke vokse riskorn der. Hva gjør så bonden? Han 
lager et vannhjul og setter det bort i bekken. Strøm
men driver det veldige hjulet rundt og rundt, og for 
hver omdreining samler de små bambuskoppene opp 
en masse vann fra bekken. Når så koppene kommer 
helt til topps og blir snudd på hodet, heller de alt 
vannet ut i vannrenna som bonden har lagt fer
dig, og vannet risler gjennom vannrenna ut i ris
marken og gir liv til alle risplantene. Slik er det 
også med troen, den er vannhjulet som samler opp 
velsignelsens og frelsens vann fra kilden, og øser det 
ut i vårt tørre hjerte. Jesus er kilden. Det er ham 
du må se hen til og stole på. Men troen, vannhjulet, 
må også være der. Ikke forat du skal se på den og 
føle på den for å se om den er i orden, men simpelt
hen for at Jesus skal få komme til med sin velsig
nelse. 

- Hva er så troen? 
- Troen er nettopp dette at du sier ja til Jesus, 

at du lar Jesus slippe til, at du har tillit til ham. 
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- Du sier at når vi tror på Jesus, så får vi all 
den godhet Jesus eier, som en slags gave. Er det 
ikke så, pastor? 

-Jo, akkurat! 
- Da behøver vi ikke å gjØre noe selv? 
- Nei, ingen ting, uten det å tro på Jesus. 
Yu-ling var skuffet. 
- Det var ikke slik jeg tenkte meg kristendom

men, mumlet han. - Jeg trodde den skulle gjØre 
oss gode og rene og bra - slik i oss selv, mener jeg. 
Og iå kan altså de kristne leve som fØr - i synd og 
selviskhet akkurat som de vil. Bare de tror er alt i 
orden. 

-Det har ikke jeg sagt, kaptein Wang. Hør nå 
hva apostelen Paulus sier: «Skal vi holde ved i syn
den, forat nåden kan bli enda større? Langt derifra! 
Vi som er avdØde fra synden, hvorledes skulle vi 
ennå leve den?» Er ikke det klart? Nei, det vonde 
burde vi kristne være ferdige med. Vi tjener ikke 
lenger synden. Vi vil det gode. 

- En kristen skal altså bestrebe seg på å være 
et godt menneske? 

- Naturligvis! 
- Dette forstår jeg ikke. Først sier du at vi ikke 

behøver å gjøre noen verdens ting, og i neste øye
blikk sier du at en kristen må leve et godt liv. Hvor
ledes henger det sammen? 

- Ja, det er virkelig vanskelig å forstå, kaptein 
Wang, smilte presten igjen. - Men forstår vi det 
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fØrst, sa apner hele kristenlivets herlighet seg for 
oss. Er din far rik? 

- Nei, ikke rik nettopp, sa Yu-ling overrasket, 
men heller ikke fattig. Vi eier en liten gård, og en 
del rismarker. 

- Tenk deg nå inn i den situasjon at du var lut
fattig, at du ikke eide en cent. Så treffer du en dag 
en snill, rik mann som blir glad i deg. Han gir deg 
uten videre en million dollar. Du kan fullføre din 
utdannelse. Ikke bare det, du kan gjøre godt mot 
d~m du er glad i. Du kan kjØpe deg gård og grunn. 
Ja, hva du vil! Hva ville du så gjøre ham som ga 
deg alle pengene? 

-Takke ham! 
- Jeg håper inderlig ikke du vil nøye deg med 

en tom takk! 
- Nei, naturligvis ikke. Jeg ville bli ham i sønns 

sted. Jeg ville gjØre alt jeg kunne for å gjøre ham 
glad. 

- Nettopp, det ville du. Nå, dette er bare et 
bilde. Gud har gitt deg mye mer enn en million 
dollar. Han har gitt deg frelse og en god samvittig
het. Jesu godhet og renhet dekker deg som en kappe 
- slik at du blir verdig til himmelen. Alt dette har du 
altså fått - uten selv å gjØre det skapende grann. 
Men fØler du da ikke trang til å takke ham? 

- Jo, naturligvis! 
- Og vil du ikke gjerne gjøre ham glad? 
-Jo! 
- A gjøre Gud glad, det skjer på den måten at du 
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bestreber deg på å gjøre det som er edelt og godt! 
Du gjØr det naturligvis villig, ikke fordi du skal bli 
frelst, for du er frelst - i og med at du tror på Jesus. 
Men du gjør det som er godt fordi du vil glede Gud! 

Det ble ikke siste gangen Yu-ling besøkte gamle
presten Chu. Han hadde ferie og var fri som fuglen 
- og han benyttet mye av fritida si til å besøke 
presten. Og hver gang nådde han dypere inn i for
ståelse av Jesu lære. Presten frydet seg over den 
lærv;!Jlige dåpskandidaten sin. Og Yu-ling ble lyk
kelig og sterk i sin nye tro. Det lyste rent av ham. 
At det var så gildt å være kristen, hadde han aldri 
trodd. 

Mei-yuin rystet på hodet og var fortvilet. 
- Hvorfor i all verden har du rotet deg bort i 

dette, spurte han bebreidende. - Vi hadde det jo så 
hyggelig! 

- Har vi det ikke hyggelig nå mer da? smilte 
Y u-ling. 

-Jo--o, naturligvis--- men
Det kom ikke mer. 
- Men vi har ikke lenger alle våre interesser 

felles slik som i gamle dager. Er det det du mener? 
- Ja, akkurat, lyste Mei-yuin opp. 
- Men det kan vi lett forandre på. Bli kristen 

du også vel. Du aner ikke hvor hyggelig det er. 
Kristendommen gir deg liksom en trygg grunn å 
bygge livet ditt på. Du kan frimodig se .både livet 
og døden i øynene. 
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- Aldri i verden, sa Mei-yuin med overbevisning 
i stemmen. Men så kom han til å tenke på hvor redd 
han hadde yært for dØden den gangen nede i Shang

. hai, og ble taus. - -
Det hendte allikevel nå og da at Yu-ling fikk 

kameraten sin med til pastor Chus koselige, lille 
kirke. 

Naturligvis kom det et tordnende brev fra Ioh
ngan. 

- Jeg er rystet over det du forteller om kristen
dpm, skrev han. - Kristendom er overtro. Du hus
ker jo selv hva lærer Wu sa. Jeg går ut fra at det er 
en dårlig spøk. Kristendommen er splittet i mange 
forskjellige sekter, for det første har vi «himmelher
rens halL> (katolisismen) og så «evangeliehallen• 
(protestantismen). Den siste er igjen delt i et utall 
av sekter. Og de bekjemper hverandre alle sammen. 
Det den ene kaller sannhet, kaller den andre løgn. 
Nei, hold deg unna kristendom. Hva vi trenger i 
China er ikke kristendom, men sann patriotisme. 

Yu-ling svarte Øyebikkelig: 
- Jeg er en kristen, med liv og sjel. Det er ikke 

noen spøk, hverken god eller dårlig. Det er en her
lig sannhet. Jeg har gjennom kristendommen lært 
å forstå meg selv, og jeg har fått en sikker, urokke
lig grunn å stå på. Du sier at kristendommen er 
splittet opp i utallige sekter. Først nevner du «him
melherrens halL>. Dens lære kjenner jeg ikke noe 
særlig til. Pastor Chu sier at de ikke lærer om rett
ferdiggjørelse av tro. Derfor må det være noe galt 
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fatt der. Men jeg kjenner til flere av de samfunn 
som hører til «evangeliehallen>. De elsker hver
andre alle sammen. De har fellesmøter til stadighet. 
De taler vel om hverandre. - Vi trenger patriotisme, 
sier du; Ja, vi gjØr det. Og så trenger vi å bli kvitt 
korrupsjon og egenkjærlighet. Bare kristendommen 
kan omskape vårt folk, slik at vi får andre og bedre 
forhold å leve under. Den vil legge en sann patrio
tisme i våre hjerter. 

- RettferdiggjØrelse av tro, brummet Ioh-ngan 
da h'j:llleste brevet.- Hva er det for noe vrøvl! Nei, 
at Yu-ling skulle ha kommet bort i dette. 

Pinsen det år ble Yu-ling dØpt. Mei-yuin satt 
nede i kirken og sov som vanlig under pastor Chus 
preken. Da dåpskandidatene stilte opp på kirkegol
vet, våknet han endelig opp. Så begynte eksamina
sjonen. Heldigvis, Yu-ling kunne sine ting, bedre 
enn noen av de andre, syntes Mei-yuin. Han var 
rent stolt av vennen sin. 

For Yu-ling selv var det høytid. Han knelte ned 
på skammelen foran døpefonten. Presten øste vann 
over hodet hans: 

- Wang Yu-ling, jeg dØper deg i Faderens og 
Sønnens og Den Hellige Ands navn! Amen. 

Dåpskandidatene strømte glade ut av kirken. 
I kirked~ra ble de møtt med et sprakende fyrverkeri. 
Kruttkjerringene smalt alt i ett. Det var nesten ikke 
ørens lyd. Slik lykkønsket de kristne sine nye tros-
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feller. Yu-ling så opp. Der sto sannelig Mei-yuin 
også. 

- Jeg er så lykkelig i dag! brØlte Yu-ling inn i 
øret hans. 

- Ja, jeg forstår det, hylte Mei-yuin tilbake for 
å overdøve alle kruttkjerringene. 

- Jeg er blitt et Guds barn i dag, forstår du, 
ropte Y u -!ing. 

- Et Guds barn? brølte Mei-yuin bestyrtet. 
Yu-ling nikket. Mei-yuin var dypt rystet. Var 

Y u-ling aldeles gått fra forstanden? 
" - Hva mener du? skrek han. 

Nå var de to venner kommet utenfor kirken 
- og alt bråket fra kruttkjerringene var ikke lenger 
så sjenerende. 

- Jo, ser du. Vi blir gjenfødt i dåpen, sa Yu
ling alvorlig. 

Mei-yuin rystet på hodet. Maken til tøv! Best 
kanskje ikke å lage noen diskusjon av dette. 

Men i Yu-lings sjel sang det hele vegen heimover: 
Nå er jeg et Guds barn - i troen på Jesus! 
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