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Organ for Henrik Madsens Skole.
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Nr. 15 21. December 1916. 5. Aarg.

NATT AV AGT
af Olfert Richard.

Der fandtes ingen Hyrde saa. 
tro i del hele Land som lian der 
hed El ja da, del kunde enhver 
fortælle dig.

Eljada vil du have el Oje med 
Eaaiene, og: Eljada, vil du ta
ge min Vagt for i Nat, del var 
det stadige Omkvæd; og Eljada 
gjorde aldrig Knuder, og saa var 
Tjenesten kommet i s'kre Hæn
der, for Eljada var ikke hell ung 
længer, han havde gjort Hyrde- 
fjeneste i snarl 59 Aar, og Søvn 
behøvede han ikke meget af.

Ikke for dét, Eljada kendte og- 
saa godt til Er ist dser.

Eljade, hvad bliver del hele 
lil? Hvad faar du ud af al din 
Troskab? Hvad er dit Haab og 
hvad er din Ereml ’d ? Sand urne 
Tanker hviske 'e M o d I ø s h e d 
ham i Oret. De misbruger bare 
din Skikkelighed og hundser d g, 
og ingen takker dig.

Let var mest paa regnlunge 
Dage, del kom; men saa rystede 
han det af sig og talte opmunt
rende til sin Hund og blev selv 
kl ikket op deivcd. Det forandre
de ikke noget i lians Troskab.

Eljada, se paa mig, sagde M a a- 
nen, du begynder at blive graa, 
gaa og tag dig en Viv, hende du 
tænker paa faar du dog aldrig 
at se, hun har forlængst glemt 
dig, og iler er ligesaa mange 
Skønheder fiaa- Jorden som- Lil
jer paa din Mark; — saa’ du 
hende der gik med sænket Ho- 
ved, da Solen gik ned. og ledte 
eller Dudaim, den lille Kærlig
heds-Urt: 'du kunde vist for- 
tad'e hende, hvor den gror, stær
ke smukke Mand, som endnu kan 
vad le Laaget af Brønden alene, 
— hun drømmer om dig, miar 
jeg skinner paa hende. Stau op, 
lad Hjord være Hjord og garn-
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mel Kærlighed gleml, hendes Dør 
staar paa Klein, — hør, nogen 
kaldte: — Eljada, El,jada !

Det sagde Fuldmaanen og lo 
dertil; men forandre noget i El- 
jadas Troskal) del kunde hun. 
ikke.

Mørket havde ogsaa prøvet 
at overvælde ham, naar han kun 
kunde se de nærmeste Dyr og 
aldrig kunde vide, hvad der skete 
i Flokkens Yderkant, og alle 
Slags sære Lyd spøgede omkring 
ham; — nu Dyrenes Angstraah, 
som naar Ulv var over dem, men 
hvor! løb han derhen og slog 
Ild, saa. laa de roligt dér og vend
te bare Hovedet og saa’ efter 
ham: Hvad vil du dog her, Elja- 
da? og saa var det i Lejrens 
modsatte Ende, og han afsted, 
med. Slynge og Kniv, — nej der 
var ingen; og saa lidi efter sto
re brusende Vingeslag som af 
Ørn, der slaar ned, og han op og 
hen, hvor det bruste, men der 
var ingen Ørn, de narrer dig, El
jada, — og saa: lydelig Lyd af 
hviskende Stemmer og Smaas'.en 
som ruller under listende Fød

der: Røvere, og du er én mod 
mange, — bøh, ikke Spor af Dø
vere, — Og igen, lys, dér var 
det! — saadan gaar kun den slæ
bende Bamse, op Eljada, det 
gælder dit Liv og Hjordens, — 
nej, ingen Bjørn, kun Hammer
slag af hans egel bankende 1 Ijær- 
te, aa faar da denne Xat og dette 
Bulderrnørke aldrig Ende! —

Jo, tilsidst fik ogsaa den En
de og al dens Rædsel med, men 
ikke Eljadas Trofasthed.

Og i denne Nat var del den 
bitre H a r m e, som fristede ham 
til Oprør og Desperation: del 
var, som hele Verden var paa 
Vandring i Nat, trav, trav, ustand
selig smaa Grupper af dødtrætle 
Folk med deres Kvinder; bøjede, 
søvndrukne skridtede de afsted, 
— hans Folk, hans Landsmænd, 
som Voldsherrer, disse Romere 
klardl. i Jærn Og selv af Jæm, 
havde jaget af Gaarde, hen forat 
lade sig skrive i Mandtal, hver 
i sin By, som den store Kejser 
havde befalet, — helt derovre 
hinsides Havet boede han, og 
helt herover til Davidskongens
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gamle Arveland naaede hans 
Magt; — og isa;r var der to Men
nesker, som stod levende for 
hans Øje hele Tiden, h a n saa' 
saa ejegod ud, og med en konge
lig Rejsning, og hun saa’ saa 
englemild og barneftom og dog 
saa. gammelviis ud — og saa 
var hun med Barn, den lille un
ge stakkels Kone, og maatte gau 
her saa silde paa Alfar Vej, fordi 
Kejseren i Rom bød det; Eljada 
havde givet dem Gedemælk af en 
Lerskaal, og dét taknemlige Blik 
hun havde sendt ham! — og se, 
fler og Iler, trav, trav — og déf 
skal vi taale, vi Herrens udvalg
te Folk, vi Havids Ætlinge: Elja
da, rejs dig, grih Oprørsfanen, 
hent dine Stammefrænder fra Ør
kenen og gør Kejserens By til 
Græsgange for Faar!

Ru raser, Eljada, stille, det er 
din Harme, som frister dig; men 
du har kun él at. gøre, at være 
tro---------- -

Aa nej, se 'dog!------
Over Bethlehems Hustage stod 

en straa lende Stjærne, vidunder
lig klar 'og mild, som nytændt af 

Engles Fakler, glimtende som Di
amant, med lange lysende Stri
ber ud til alle Vindhjørner, 
som et stort, skinnende Kors, — 
drømmer du, Eljada?

Han saa’ sig om, — nej, Flok
ken laa 'der som altid, han kendte 
hver eneste en, de sov de fle
ste, det saa’ ud, som de havde 
Pelse af Sølv —

Aa, hvad, for en Pragt for et 
syndigt. Øje som mit! Det maa 
de andre ogsaa se —

Kammerater! Mænd! Brødre!
Do giver sig i utidig søvndruk

ken Høs, nogen rører paa sig, 
én ganske ung Knøs farer op 
med Lynets Hast og sætter sig 
over Ende og griber til sin klyn
ge, han tror, det er Beduinerne

Se Stjærnen, Godtfolk!
De samler sig i Klynger, nog

le er oppe paa Stendiget — sligt 
er aldrig set i Israel —

Ha lyder der. Brus i Luftensom 
af store Fugle, og sælsomt Spil 
som af Sølvharper; de sér der
op, — dér! — ja! ja! — hvad
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er det for Fugle, de er hvide 
som Sne og stort1, som Kæmpe
ørne — og tys, hør, de synger 
som Mennesker —

Det er ikke Fugle, det er Guds 
Engle.

Ja, Eljada, du ser ret. Engle 
er det. Og du fik dem at se, for
di du var tro. (

Her er Guds Engle paa Bethle
hems Mark. ogsyngeT Julesange 

og fortæller godt Budskab.
Du skal gaa med J ide bud til 

Davids By, Eljada, for du er en
foldig og tro, du vil ikke lave 
om paa det undervejs, som de 
skriftklog«1 Theologer nok vilde, 
du vil fortælle del., lige som det 
er. Fortæl, at det er for den gan
ske Verden. Fortæl, at den, som 
er tro i sin lange Nattevagt, skal 
opleve Underel engang.

Tegning Maling

PLOUG-SARP
Hendvend. Strandvej 117 1. Sal, Telf. Hell. 851-v.
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Skolens Boghandel,

li. A. Sølling:
H. C. Ørstedsvej 42,
/ . (Hj. af Forehhammersvej.)

Telf. 2340. Telt 2340.
Stort Lager af Skolebøger og Skolerekvisitter til Henrik Madsens Skele.

VILH. JØRGENSEN
Højbrohus østergade 61, København K. Telf. 672

Grundlagt 1870

Udsalg Frederlksborggade 41, Telf. 10672.
Største Udvalg i Cigarer, Cigaretter og Tobakker.

o 
Hovedforhandler for de verdenskendte _ _ Piber.Eb

Presentkort udstedes.

Standard Juleudstilling
er aaben

Forlang stort illustreret Juleblad (gratis og franko)

Specielt 
Den amerikanske 
mester, Tinkertoy, 

over 1 Meters

anbefales: 
Vidunder-Byg- 
Konstruktioner 

Højde

Standard, Vimmelskaftet 45
Telefon .9794 og 5094
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KØB 
Lommebog for Skoleelever 
Børnenes Juleroser. Børnenes Julegave 

Julekort hos
F. W. Dalberg, h c. ørstedsv. 50 c

Telefon Nora 2192 y

Elektriske og mekaniske Jern
baner, Dampmaskiner i.stort 

Udvalg fra 2 Kr. Meccano.
Lagergreen-Skøjter. Kælker. 

Ski. Fodbolde.

Dansk Sports
magasin

Bredgade 21, ved Palægade

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i

Emil Wienes 
Boghandel

Østerbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante Læderpenaler.

Telefoner Central 5029 og 12029

Husk! Den nye Ulykkes
forsikringslov 

fordrer, at enhv.
der beskæftiger andre Personer 
i sin Tjeneste, skal tegne en
Ulykkesforsikrings—

Pol ice

Sin UlyKKesforsiKring 
efter den nye Lov tegner mani 

Nordisk 
Grønningen 17 Store Kongensgade 128 

Telefon 2860
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Udstyr 
for Spejdere.

Bøgelund-'
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmers hus.

HUSK
»Skolens 

Boghandel 
Johs. Marcker - Aabouevard 9 

(Hj. af Jac. Dannefærdsvej 2).
Telf. 8353.

Kollegiehæfter, Oktav 96 Sider 10 Øre.
— Kvart 72 - 15 -

Lommebog 
for Skoleelever 

for 1917 
er udkommen

Pris Kr. 1,25.

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7. j

Emil Clausen, j

Briller og Plncenez 
Cornelius Knudsen 

Kgl. Hof Instrumentmager 

15, Købmagergade 15

Kærkomne
Julegaver

købes bedst hos j

Harald Borgestil
Frederiksborggade 28 I
Telefon Central 689 I

Forlang min illustrerede Ønskeseddel
Redaktion: F. Rasmussen, Vester Boulevard 5, Telf. 7875. 1------------------- —_---------------- -——-- 1—-

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


