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(Foktiat.) 

.,Hør, Inin fine Jomsru Tove2« — sagde Dronningj 
Heloig med stjult Forditrelse i en tilsyneladende spøgende 
Tone — »J slulde dog itle raste Sille sor eders For-! 
Dei er tun Dronninger, der troede paa Sille ved Hode·« 

»Men jeg er jo ogsaa Dronning i Asten, Eders Nag- 
de!" — svarede Jomsru Tode og slog Ratten stolt tilbage 
med en ille uheldig, men dristig Esterligning as Dronning 
Helvigs stolte og noget stive Adsærd —- »Jeg maa vel ogscu 
sole mig lidt ved slig Hetlighed og Ære — og hvo ved hvad 
jeg lan ljliveiM 

»En Konges Scegsredviv kan du oel blive, usorslam- 
medet men aldrig en Dronning med Ære!« —- hoislede 
Dronningen med et stolt og heftigt Udbrud as sin Harme, 
idet hun med Foragt, vendte sig bort sra den lille, leiser- 
dige Koglerinde, der atter nied Latier og Spog hvirvlede 
sig hen i Dansen og syntes at sortrylle alle Mænd med 

sine yndige Bevcegelser. 
Siden stod Kotigen med hende under Hsjelostssvalen, 

og de hvistede fortroligt samnien. ,,Gid hun sad paa 
Blolsbjerg blandt de gamle Helse!« —- hvislede Kongen 
T ,,saa slulde du bære hendes Krone med Ære, lille Tovel« 

»Ti stille, Heere Konge, med den sarlige Spogl« s— 

hvislede den slonne Rylcenderinde —- »J ved ikle hvo der 
lan staa paa Svalen over os og lytte.« 

»Lad lytte hvem der vil!« — svarede Kongen stolz 
—- »saa onster seg dog det maatte goa: for du er langt 
vænere, om du saa var ded, end nogen stiv, artig Bron- 
ning i al sin Guldstads.« 

De horte en pludselig Beoægelse over deres Hoveder 
paa Svalen; men de saa itke, det var Dronningen, der 
halv osmcrgtig blev fort sra Svalen as sine Damer. 

»He her, lille Tode!« — vedbleo Kongen og bandt er. 

Guldtæde om den slønne Majgreoindes Hals-. — »Dron- 
ningen har aldrig baaret stønnere Smytle. Men nu hat 
jeg dia i Vaand og Lænler igen, lille Tryllersle! Nu slkpi 
per du ikle as mit Fangenslab, sor du last-ver dig.« 

»Naar Losninassummen ilte er for stor« —- hvislede 
den lille letsærdiae med et slælmsl Smil —- ,,saa faar jeg 
vel Rand dertil; men en anden Gang — her er det aldeles 

nmnligi. »Hnn drejede det nydelige Hoved hastig om og 
saa, om der ingen var i Ncerhedenz derpaa lod hun sig sra- 
rsve et lidenslabeligt Kys og vilde sno sig as hans Arme. 

»Nej tøv lidt, lille Stall!« — sagde Kongen og hold: 
hende fast — »sia mig nu, medens vi er ene to: hvad 
Helseri var der ved den Gove, du gav mig sidst? Siden 

jeg beerer den Haarlot paa mit Bryst, lan jea ille tcknle 

vaa andet, end dine Favntaa, baade Nat oa Dag. Jekx 
er ncrr ved at glemme Folt og Rige over det Galslab.« 

»Saa giv Inia den tilbage! sor Himlens Slnld!« — 

saade Tovelille stallagtig — »det var stor Synd, slulde 
min Gnoe gore saa strællelig en Ulytle, og Tovelille aøre 

Kong Baldernar til en daarlig Landssader« -—— 

»Bei er Alvor« —- sagde Kongen, pludselig alvorlig 
—- ,,det gaar for vidt med den Daarslab. Nu er her andet 
at tcrnke paa. Der, Barn, tag det Tant tilbagel Dei er 

dog Uret mod Helvig — det »vor Spog, hvad jeg sang 
dig sor. Vi maa ille ses ostere som sids« — 

»Det var ret! det var sornustigt, strenge Herre!« 
hvislede Tove nied et sorforerisl Smil — »hvad slulde 
ogsaa J med en Jomsrues Haar paa det mandhastige 
Hinte? Lad mig nu se, J lpnt rider lille Gurte sorbi i 

Morgen Astenl J træsser nu aldrig andre hjemme, end 

min gamle Moder.-« 
,,Lille slælmsle Hel5!« —- udbrod Kongen og vilde 

atter tage hende i Fadnz men nu fle hun bott, sont en les 
Ingl, sra hans Haand og hvirvlede stg yndigt hen i Pause- 
staren med sin Proben 

As de mangsoldige Mennesler, som under Sang og 

lnstig Slæmt betragtede Dansen i Slotsgaarden eller sloki 
ledes om Drillebordet under de store Linde, syntes dog 
ingen at have bewertet hvad Kongen talede i Lon med 

den smulle Majgrevinde under Svalen. Men Dronnin- 

gens sortroligste Terne var bleven tilbage paa Heim-fis- 
svalen, og inden Kongen atier lod sig se, var hun ilet bort 

til sin upasselige Hersterindr. 
Hvo der bedst lunde have sei hint altsor tærlige Op- 

trin under Svalen, var Agnete. Hun stod ved sit Ferng- 
selsgitter i samme Stund, lige over sor hint halvt oplyste 
Sljul under Svalenz men hun tænlte paa fin fangne 
Svend Trost og gao liden Agt paa, hvad der soregil i 

Slotsgaarden Hun saa vemodig paa Dansen og lcengi 
tes tun ester, at Festlighederne slulde ophsre pag Slottet, 
for at hun atter i- den stille Foraarsnat lunde Velsle et 

hemmeligt Katlighedsord med sm sangne Ridder i de 

ustyldige og umiötænlte Follesangr. Nceppe var dog 
Tumlen ophsrt i Slotsgaarden for hun saa sig sorstyrret 
i dette sit kærlige Haab. Hendes Fængselsdsr aabnede5, 

og hun modtog atter et Besog as Dronning Helvig. 
Dronningen var denne Gang ille ene; hendes sor- 

troligste Terne folgte ind med og satte Lyset paa Bordet, 
hvorpaa hun lullede Døren og blev staaende ved Ton-fielen 
Dronningen slog strats sin Hoveddug tilbage. hun sar 

bleg og syntes heftig oprorL 
,,J maa have set, Frn Agnetel hvad hun der lun hat 

hort« —- sagde Dronningen og pegede paa Ternen. —- 

»Voer mig tro og tilstaa alt! saa stal jeg icenle paa eders 

Frelse og Lylte. Men sordolger J mig, hvad J nsdveni 

dig maa tunne bevidne, stal J aldrig slippe ud sra disse 
Mute!« 

»Jeg ved ille, hvad J mener, naadige Dronningl« 
—- svarede Agnete sorslrcellet. —- »"Jeg har set Bonderne 

danse og holde Majgilde her i Gaardenz jeg saa, der var 

sornetnme Herrer og Damer iblandt dem; men seg kendte 

ille en eneste, nndtagen den sorhodte ht. Podebusch, og 

sor hans Styld turde jeg ilie ret se mig om.« 

»Sao J da tlte hans smutle Soster?« —- spurgte 
Dronningen med sit starpe Blit- 

,,Jo, det er sandi — det var so hende, de handepr- 

A« 

tet som Majdkonning. —- At, saaledes var jeg ogsaa smy!- 
let for faa Dage siden. Jeg tunde itke se den ustyldige 
Leg UVCU Gtu. Dei lom mig for, som der nu luiiede 
Svig og troløst Bedrag under enhver Spøg og Glcede her 
i Landet. Den lille, bektansede Danserinde med det nyde- 

tige, steinmede Ansigt foretom mig ogsaa som et Osset 
man tun pyntede for at føte til Elendighed « 

«Deti kan J have Ret, Fru Agnete!« —- sagde Bron- 
ningen lold og bitter —- »men et ustyldigt Ossetlam u 

hun itle. En listig Koglersle er hun. Hun vil ende med 
Gru, som en Heis. Sig stem! hvad Djævelstab saa J 
med hende under Svalen?« 

»Jeg saa hende danse i Gaarden i al Munterhed og 
Ustyldighed, naadige Dronningl men andet hat jeg ilte 
bemærtet« —- 

,,J lyvert — J bedrager mig!« —- udbrød Dronnin- 
gen heftig —- »J er alle lige gode. J hat alle sammens 
svoret jer mod min Fred og min Ære. Men bi! — Jeg 
stal lære disse sine Feuer og Jomfruer, hvad det kostet at 

tikre Danmarts Dronning. Vid, Kong Abels Blod toger 
i disse Aarer — Dronning Heldig Inaa ille rceddes o: 

Kvindeslrig!« —- Det var som hendes Ansigt sit et tiger- 
agtigt Udseende ved disse truende Ord, og hun sotlod 
Agnete med et Blit, der gennemisnede hendr. 

Dronningen med hendes Terne var forsvunden. LU- 
set var botttaget og Fcengselsdøken lullet igen. Det var 

som Agnete havde set ind i en SjceL der sølte sig lbeslægtet 
med Møtkets Aander og glaedede sig stolt ved den srygtei 
lige Art-. Den fangne ulyttelige Niddersrue koin seen 
til Fatning og Rolighed igen, da der var ganste stille i 

Slotsgaatden og hun atter harte sin leere Svend Trost-z 
Sangstemmei Ferngslet lige over for Jomfrutaarnet. Nu 

begyndte den kcetlige Vetselsang igen, ligesom fotrige Nat, 
og de adskilte selstende vidste i Valget af de scelles betendte 

Foltesange paa en sindrig og mangsoldig Moade at med- 

dele hinanden de tcrrligste Forsileinger om, at de tun levede 
i Haabet om at ses og forenes igen. At Svend Trpst ik!e 
var farligt saaret, vidste han ogsaa at tilkendegive sin be- 

lymrede Hustru paa denne Munde, og at den vordende 
Moder med Rolighed og stille Haab vilde strcebe at und- 

gaa Fortvivlelsens Jammer og Fore, vidnede de fromme 
Hiertetoner om, der nu hver Nat tonede sra Jomsrutaaknet 
til Vandtaarnet, Uden at høres as andre u«vedtommende, 
end as Kuren paa Vagttaarnet, der stundom saldt ind i de 

ham velbelendte Kæmpevisetoner med sit Vægterhorn 
Medens Utroslab og Stinsyge, Forscengelighed og 

Hovmod, Ærgertighed og Selvsyge drev sit Spil med saa 
mange Hierter paa det store, larmende Kongeslot, savnede 
den stille Kærlighed og Troste-b saaledes dog ikte Rost- 
men fandt Trost og Haab i de Toner, der gennem Aar- 

hundreder hat vidnet om, at det danske Hierte aldrig gan- 

sle der, selv ej i den usleste Tid; og mærteligt er det, at en 

stor Del as voke stønneste Follesange netop er opeundne 
i denne Tib, hvori Nøden endnu var saa stor og Udsig- 
terne til Folkets og Rigets Genforening saa mislige 

Sekstende Kapitel. 
J be tre forste Dage efter hin Majmaanedssest paJ 

Vordingborg Slot drog Kongen, mod Sædvane, itke pao 
Jagt. Han arbejdede iorigt i sit Lønkammer med sine 
ftatgtloge Raadgivere, og der gil hyppigi Bud fra og til 

Aallundborg. Dette Slot havde Kongen gjort Fordring 
paa som hjernfaldet til Kronen efter den soenske Hering 
Erils Død; men Hertuginde Jngeborg af Sverrig var- 

endnu i Bcsiodelse deraf, og lod det oed sin Hovedsmand 
forfoare, ’om hendeg Yndlings, den berygtcde Knnb Por- 
ses, Lehn. 

Unber bisse alvorlige Stsatsforhandlinget syntes in- 
gen at betymre sig om de ulyttelige, adslilte Ægtefolk r 

Slottets Fangetaarnr. Sti Andersen vilde ikke se stn 
,,forlpbne Datter«, som han laldte hende, og med Svend 
Trosts Forhsr og Dom, fom -Oprsrer, lob man heller itle 
til at ile med. Den fjerde Dags Morgen var der stor Be- 
vægelfe paa Slottet. Kongen ted i Spidfen for sine lejede 
Armbryftsiytter med sin Marft og alle sine Riddere i fulb 
Rustning ud af Staden, med Belejringsmasiiner, Blider 
og Lejktelte. Rygtei var almindeligt, at det gjaldt Kal- 
lundborg. Agnete havde set Hr. Podebufch og Sii Ander- 
sen blandt de bortdraane Krigere, og hnn folte sig lettere 
om Hier-ich siønt hun bog gruede, naar hun tcrntte Pan 
Dronningens Heftighed og lidenstasbelige Trusier. Henad 
Aften saa hun en fremmed Herr-e ride ind i Slotsgaarden, 
og hun tendte med Overrafielfe og Forundring Ridder 
Foltvard Lovmandsspn, som hun vidste var i Ugnnft hog 
Kongen, fom en af Partigcengerne for Junker Otto og 
som Ebbesens Ben. Hun saa, at han blev indladt paa 
Sloiiet, og hun kom nu næsien tned Slrwk i Hn —-- hvad 
han vel aldrig havde tilstaaet, men hvad faa mange talebe 
om — at han nærede en hemmelig Lidenstab for Dron- 
ningen og havde vceret henoses meft begunstigede Hofmano 
indiil hendeö Bryllupgdag. 

Moder Folkvard var itke kommen langer end til 
Høieloftstillien, Slottets almindelige Forfal, hoor han i 
en højsi spændt og urolig Stemning blev underholdt af den 

gamle, stive Hofmand, der, som Dronningens Hushofi 
mester, var fulgt med hende fra Sonderborg on nu fou- 
ftod hendes Hofhold paa Votdingborg. 

»Stade, at J itte tom 1174 Time spr!« —— fagII 
Husshofmesteren oq trat paa Skiildrenr. — ,,NEI, US 
Time for maatte J have vceret het« —- vedblev hnn og faa 
paa Sanduret —- »saa havde J trusset Hans Nanbe Kon- 

gen her endnu, og tunde forebragt ham felv eders bienenle- 

lige Andragende; dog ret beregnet, maatte J have været 

her 12 hele Timer tidligere. Jeg ved n,u fandfcerdig ikle, 
hvad jeg i denne vansielige Sag tør gsre eller undlade —- 

eller" —- —— den gamle Herre fyntes yderst forlegen. 
»Der gives intet tredie at være uviö om« —- sagde 

Foltvard utaalmodig — »men J hat tun et at gøte: det et 

at melde mig hos Dronningen uden Ophold. Det er med 

hende feg vil tate. Kong Valdemars Fraværelse got her 
lintei til Sagen.« 

»Jh! du Fredfens Gut-! intet til Sagen?« —- SM- 
tog Hushofmesteren forstrcetiet og saa sig spejdende om. 
— «J taler helt forvovent, He. Foltvardt det er en Lotte, 
lvi er ene to. Sagen angaat jo, som J siger, de to beson- 

,- 

derlige Statsfanger, som ingen her ved noget om« —- ded- 
blev han hvistende. — »Over dem raader ingen her uden 

Kongen selv eller den meget formaaende ht. Statholder, 
og den hpjeste Forsigtighed er paalagt mig baade af Stat- 
holderen og He. Podebusch — netop hvad disse Fang-r 
anaaak —- og desuden« —- 

,,Paa eder tan intet Ansvar hvile!« —- afbtsd Falt- 
vard ham: — ,,hv«oroidt Dronningens Myndighed her kan 
udstraettes i Kongens Fraværelse, maa hun selv bedst vide, 
og om hun vil modtage mig, ligeledes. Jeg beder eder 
tun nasvne hende mit Navn og min Bsn om at indlades.« 

»F den første Time og en Tolvtedel as den næste er det» 
aldeles umuligt — svarede den nsjagtige Hushovmestek ozl 
saa atter paa Sanduret. — ,,Hendes Naade har betet 

utilpas. Det er paa denne Tid, hun i de sidste ni Dage 
har behaaet at gaa i sin Badst«ue. Der er desuden en 

fremmed Dame hoö hende, og hun har udtryttelig selv 
hast den Naade at befale mig, at jseg itte i Dag maa ind- 
lade noget Menneste eller noget som helft levende Versen i 

Frucrsalen for det ringer til Ave og hun maaste naadigst 
behagek at dtjrte sin Gud i Kapellet.« 

Den utaalmodige Riddet Foltvard maatte slaa fig til 
Ro. Han git tavs op og ned i Forsalen; men hans ura- 

liae Miner røbede en lsnlig Kamp i hans inderste. 
»Ret betæntt, He. Foltoard!« — tog atter den gamle 

Hughosmester Qrdet — »tillad mig, som en gammel Be- 
tendt og Ven —- dog om det Benstab beder jeg eder itte 
tale her, as visse Aarsiager —- tillad mig i al Forsigtik 
heb, vilde jeg sige, at vcere oprigtig — at sige, under fire 
Øjne — allerhelst det gælder eders eget Bel! —- tet be- 
tæntt — mener jeg — var det itte baade klogere og sitrere, 
om J fsrst opsogie vor stormcegtigste Herre, den unge 

Ronge selv, og forsitrede eder Hans Naades heje Naade 

for eders egen respektive Person, inden J tog eder paa ai 

aaa i Forbøn for andre? J tan vel itte vcere uvidende 
om de besynderlige Rygter, der har udbredt sig, betrat- 
fende eders tidligere —- oistnot aldeles rene og dadelfrie 
Forhold til vor falles hsje Hersterindes Person, samt eders 

hemmelige Deltagelse i visse miglige Statssagier; dog 
tys! det er Ting, som det er farligt at tale om og selv at 

tcente paa ved Hooe — og under saadanne Omstaendigh2- 
der vover J personlig at tomme hid —- og netop i Kon- 

aens personlige Francerelse2 Jeg sorsitrer eder, jeg stac- 
ver over mit hele Legeme, naar jeg tænter paa, hvad man 

tvil tro og dømme om denne eders personlige Nceroærelse og 

thvad Klasserne vil forebringe Kongen saa vel om min 

Konduite, som om eders, hvis jeg ladet eder saa Bron- 

ningen et eneste Øjeblit i Tale.« 
»Hvad al Verdens laoe og fejge Sjcele dommer om 

mig, betymrer jeg mig itte om!« — svarede Foltoard stolt. 
——- »Hvad der stjules i min egen Sjaels Afgrund, styLdzt 
jea tun den Alvidende Reanstab for; men hoad jeg til 

denne Time har Udsvet i mit Liv, tan jeg, Gud ste Tat, 
forsvare for enhver retfakrdig og lovlig Domstol i Werde-. 

Jeg er itte kommen hid for at trybe for Troner og bejle 
til de mceatiaeg Gunst. Jea soger tun et aabent Øre og 

Hierte for Sandhed og Ret; men det søger jeg tun, hvor 
jea ded, det maa sindes.« 

»Tys, tysl raab itte saa højt! hust paa, hvor J er!« 

hvistede Hughofmesteren og tørrede Angst-Soeden af ssn 
Bande, medens han trippede om som paa Naale og ty- 
stede med de lange Fingre. — »G-« mig, for Himlens 
Styld, intet Oprør her paa Slottetl Vil J endelig lobe 
i Ulytten —- i Guds Navn, saa saar jeg melde jer, naat 

Tid er. J raadet eder selv, He. Ridder! men jeg tendet 

jer itte ——- jeg hat aldrig set eder fer. Det nsdes jeg til at 

paastaa. J tnejser saa tcett, Hi. Foltvard, som her lear 

ingen Fare paa Færde, og som J var Heere her paa Stor- 

tet; men jeg vil dog give eder et godt Raad, sor sammelt 
Kendslabs Styld — bog jeg beder eder itte at tale derom 

til nogen — tun derved hat jeg selv saa-et graa Haar ved 

Hove: Vil man finde Jndgang gennem de stored hsje 
Dsre og oære vis paa at sinde Udgang derhos og med hel 
Hals-, maa man folge Geesseneg ydmyge Stit og butte Ho- 
vedet forsigtig, hvor hpjt der saa er til Loftet, for Verste- 
len er stundom noget glat og slibrig, stal jeg have den 
Ære at sige eder.« 

»Den Kloastab nhtter Gassene tun lidt ved Morten8- 
dags-Tider« — sagde Foltvatd og lo bittett. —- »Jeg 
forlanger itte Gassenes Lytte ved Hode; men det ved jeg: 
hvoe Fru Helvig et Hersterinde, gælder Svanen mer, end 

Gaasen, og Falten mer, end den trhbende Snog« — 

»Tilla·o mig blot at erindre eder om, at vi itte taldet 
Dronningen flet og ret Feue!« — bemættede den ang- 
ftelige Hushosmester og saa urolig til alle Dsrr. 

Foltoard tav og vendte sig fra ham. Han greb med 

funtlende Blit en gammel Strengeleg, der hang ved Ka- 
minen. Det var den samme, hvorpaa han saa ofte havde 

»spillet sor Prinsesse Helvig og hendes Jomfruer i Freier- 
Jstuen paa Sonderbora; men nu var den ringeagtet og for- 
jstemt Han rettede og stemte den med soet Haand, og 

jsnart greb hans Fingre i Strengene og aslottede dem hine 
defynderlige hjertegrihende Toner, hvormed han i Fran- 
lstnen vidste at henrive alle tvindelige Sjcele, og hvori han 
havde sundet et Sprog for sin hemmelige Lidenstab, som 
inaen jordist Dommer tunde domsælde ham for, men som 
trcengte dybere i Aand og Hierte end de mest glsdende Ord. 

,,Om det itte er til Anstød mod god Hofstit at spille 
saa rsrende ved Hohe, vil jeg dog ertyndige mig om« —- 

mumlede Hushofmesieren og bladede i et Strifthefte, han 
havde fremtaget, og som indeholdt Regierne for Dran- 

ningsens Hofhold 
J Løntainret, ire Værelser sra Højeloftstillien, sad 

imidlertid Dronning Helvig i en forgyldt Armstol ved 
Smnmiebordet. Lige for hende stod hendes forhadte Med- 

bejlerinde, den lille, rygiste Jomstu Tode. Streits efter 
Kongens Afrejse havde hun faaet Bud ved to Soende oml 

sjeblittelig at folge dem til Dronningen. Hun havde dogl 
tøvet nogle Timer og givet sig gode Stunder med sin Paa- 
tlaedningx men derfot havde hun staaet i tredobbelt saa 
mange Timer, som paa Gløder, i den ydre Fruersal. Es- 
ter en saa lang og aengstelig Forventning var hun nu sørst 
bleven indladt i dette Dronningens inderste Højeloftsvce- 
relse, der ved en Lsngang siod i Forbindelse med det egeni- 
lige saataldte Fruerhus, eller den lavere Sidefiøj af Slots- 

bygningen, hvor det tvindelige Tjenerftab opholdt fig, og 

hoor Bagerset, Stegerseit og Dronningens Badstue: 
fandtes. 

Dronning heldig havde nogle Dage vætet virlelig 
syg. Hun havde ikte set Kongen eller tagset Del i Hofets 
soedvanlige Sammenlomster siden hin natlige Baatfeli, 
hvorved hun under Dansen i Slotsgaatden mentes at have 
paadtaget sig en Koldesot. Her sad hun nu, ifsrt en stin- 
pel, hvid Badekjortel, uden alle Ptydelser. Hendes lange 
haarstetninger syntes stsdesltst sammenbundne; men der 

dar dog en stjult Kunst og Omhu i denne halv forstnite 
Paatlaedning, hvori hun faa langt smukkere ud, end i den 
stive Guldstofs-chedning, hun scedvanlig visie sig med. 
Hendes mat brændende Blik og de febergltdende Kinder 
r-«bede Ssvnlsshed og en tilbagetrcengt lidenskabelig Urp; 
men den Mine, hvornied hun betragtede den frygtsonr 
indstrcedende Jomfru Tode, var iskosld. 

Den lille, nydelige Rylcendetinde nejede dybt og syn- 
tes helt eengstelig til Mode. Den stælmste og trodsige 
Mine var forsvunden. Hun var, sont sædvanlig, licedt 
med forfængelig Pragt og med en letfcerdig Blottelse af de 
yppige Former. Med den aabne Sindals-Trtje og det 
iorte Sktrt af grsnt Silkestof, stod hun i de smaa, guld- 
spændte Sto, som smyiiet til Dans; men Frygten hat-de 
bortjaget Roserne og de stallagtige Smilehuller as hendes 
Kinder, og hun var ikke ncer saa indtagende i Dag, som 
hin Aften ved Majgildet. 

Dronningen betragtede hende lange tavs med sit star- 
pe, hrændende Blik og syntes at maale hendes Betst og 
anstille Sammenligning mellem Rylcenderindens og sin 
egen Sksnhed, ved et flygtigt Sideblik i det store Metal- 
spejl over Kiaminem 

»Hvad er eders Befaling, Dandronning! siden J hat 
sendt mig Bud?« —- spurgte endelig Tode med cengstelig 
Rest. —- ,,J-eg er saa bange, eders Naade er bleven mig 
vred« — 

»J saa Fald, ved J selv vel Grunden, Jomfru Tode!" 
— fvarede Dronningen med tiltvungen Rolighed. —- 

,,Hvad hvislede J forleden Aften i Lsn med min kongelige 
He. Gemal under Soglen?« 

»Det var ikke andet, end hvad J gerne maatte htrt« 
— svarede Tode og blev ildrød — »dersom det ellers 
havde ssmmet sig for eders Naade at lhtte. Det var om 

den Ridder, der hat bejlet til mig —- om ham fpnrgte jeg 
eders Heere til Raads.« 

»Ja san, min H e r r e?« —- gentog Dronningen med 
dcempet Bitterhed — ,,og d i n fortrolige? Og hvad Rand 
gav min Heere dig da? Man vil sige, han bad dig give 
Tid, til du kunde faa en Dronningkrone paa dine gule 
Haar. Kom, jeg vil se, hvorledes den Stads kunde klceke 

dig.« Med disse Ord rejste Dronningen sig heftig og greb 
det troneformede Gulddiadem, der laa paa Bordet og 
horte til hendes daglige Pynt. —- »Kom!« —- gentog hun 
med et bhdende Vink og tryllede det faa fast paa den for- 
slraekkede Piges Jsse, at det smertede hende, og Vandet 
randt hende i Øjnsene »Ei! se! hvillen ynkelig Dron- 
ning!« — udbrød Helvig og lo bittert. — »Vend dig om! 

spejl dig, forfcengelige Taube! se den Hetligl)ed, du vilde 

scelge din Sjæl for!« — 

Tode var bleven staaende med nedslagne Øjne, og 
Tanrerne rnndt hende ned over Kindernez men Helvig 
greb hende ved Armen og drsejede hende om mod SpejleL 
Uagtet sin Angest· og Uro, kunde Tode dog ikke undlade at 

taste et nysgerrigt og selvtilfreds Blik paa sit smukke 
Spejlbillede — ,,Ak ja!« — udbrsd hun uvillaarlig sg 

syntes et Øjeblik at have glemt hele sin mislige Stilling 
— »den klaeder ret smukt; men dset er jo ikte den viele- 

lige — den man bærer ved Kroningen.« 
»Den vilde du vel bære i mit Stets? Uforstammede!« 

—- lød Svaret foragtelig fra Dronningens rsdblaa Leber-, 
idet hun rev Smykket af Jomfruens Haar og kastede dei 

paa Gulvet. — »Nei, dertil kommer det aldrig —- det kan 

jeg lode dig; men af Pynt og Stads har du vel fuldt op, 
siden du ilie hat holdt din Jomfrucere og Salighed dyrere, 
end et nht Halsbaand?« 

,,Jo til disse, meget dyrere, Eders Niaadse!« — svarede 
Tode nu i kjceklere Tone og syntes at faa Mod af den 
tilsidesatte Bærdighed i Dronningens lidenskabelige Ad- 
færd. — »Bei er jeg en Gæi efter Pynt og Stadsx men det 
kan jeg forsiire eder: jeg vilde ej engang bcere saadan en 

Krone og rcette en Konge min Haand, naar ikke Hieriet 
helt og holdent fulgte med. Jeg vildse dog haft min 
Jomfrucere og Hjertets Lyksalighed meget kærere, end at 

jeg vilde folgt min Person for slig Guldpynt, eller for at 
hedde Dronning — otn det siaa var af al Verden·« 

Den siærende Bebrejdelse, der laa i disse Ord, traf 
den forpinte Helvigs Hinte, som et Dollestik. Hun tum- 
lede om paa Stolen og holdt Haanden for den blege Pan- 
de. »Du sinder det maaste endog cedlere og stsnnsere at eje 
et Kongehjerte, selv uden Kronen, og med Ærens Forlis 
i Verdens Øjne?« — spurgte hun med et smerteligt Blit, 
hvori en bitter Taare syntes at sijule sig, idet hun lod 
Haanden synke ned i sit Sksd og bsjede det stolte Hoved 
mod sin Barm. 

,,Det er et SamvittighedsspørgsmaaL Edets Naade!"’ 
—— svarede Tode med et lidt skadefro, stialiagtiqt Smil vg- 
syntes et Øjeblik at føle sig overlegen. — ,,Svaret der- 
paa dil jeg forbeholde min Striftefader.« 

(Fortsoeiiec.) 
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