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Lippe paa den tongclige Eftrade blev der hvistet megct 
om set fowndetlige i, at Guatcncmzin i Dsag ikke bar sit 
sædvanlige Skjold med Ugilm men et Skjold uden Bock 
den-merke Jmidlertid blev chmierne og Nasenlo- 
neme ftrt ind, fom altfaa stulde kmmpe mod site af Te 
noksitlans taprefke Ansprere. Det var lutter traftige, 
kampsvede Mænd, og de hilstes med ftcrrke Bifaldsraab 
af Tilsiuetnr. Ogsaa de iførte sig Hielme, spendte Stint 
dene fast til Akmene, strammede Renrmene paa dseres Sau 
dalen Og saa var alt fcrrsdigt til Kampen, man ventede 
tun pag et Tegn fra Kotigen. Hcm sub deroppe pag fsn 
Tronsiol omgiven of al Hossets Pragt; bag ham stob 
Maxtla mseb et blinkende Evlvskjold, fom Bogter mod 
Uro og Fotrwderi. Men Fiongen syntes at vcere saldcn I 

Tankctz han saa’ not ud over Mennestemasfen omkring 
hom, men i Birkeligheden saa’ han tun hint sidste Billede, 
som Mualsx havde vist hom: det sidfte Billede pan den Vesi- 

lige Leg si det heinmelighedsfnkde, underjotdiske Sink- 
kam-net 

Vl. 1(ampen. 

De site Fsanqen som stulde kann-pe, havde stillet sia ov 
lige over for deres Modftandere, altsaa i den oftlige Ende 

af Arenaen Man ansaa almindeligt Tlnscalanerne for at 
væte de farliaste Fjender, oq Tilfkuerne antog, at Inod dem 
maatte Jtzltl og Gnatamozin optaqe Lampen Ligeledez 
ventede man, at Cholulaneren sont den nnafte og mindst er- 

farne stulde tckmpe mod den ældste Othniier, der vel var 

hoj og bredsiuldret, men fom paa Grund af sm Alder 

timeligvig itte tunde holde lcenge nd. Det blev imidlertid 
Otompaneren Tlahna, som tom til at staa soverfor den 

qamle; Cholulaneren sit til Modpart den yngste Othxnier, 
en itte hof. men ovekordentlig velsiadt oa fmidig Yngling. 

Spændt sad hele den store Tilstuermasse og ventede. 
Dg endelia var det faa, ligesom Kongen vaagnede. 

,,Dagen strider,« sagde han, ,,lad der bltvse givet Signal 
til Ka-mpen!« Da han vintede med Haanden Det 
nceste Nu lsd der Krigsmusit —- Kampen begyndte. 

Ferst blev der studt med Pile. Den yngfte Othmier 
udsiød en Pil, som ramte lige rnskdt paa Cholulanerens 
Stiold, worimod denne paa sin Side, og fortmodentlig uf 
Besippethed, itte opnaaede et saa smutt Resultat Ogsaa 
de andre Kæmnende ramte med deres Pile midt i Mod- 

standernez Stjolde, — undtagen Guatamozim hans Pi! 
ftsj tværs over Runnnet og rev Fjerbnften af den ene 

Tlascalaners Hielm hvad der aflottede Tilstuerne ttcerte 
Biscldsraad 

»Bed vor Fette og Moder! peægtigt studt!« mumlede 

Qual-pa. -— Men Xoli ertlcerede overlegent: »Vent, til han 
bnuget sit nmqnatmitL Son, saa skal Du faa at sel« 

Der btev vetslet en hel Del Pilestnd, men alle Pile 
dlev bebaut-tat opfangede med Stjoldene. Egentvig var 

dette ostaa tun et Fortpil til Kam-pen. Guatasnwzin deltog 
ttte eugansx saa snart han bavde studt den ene Pil, var 

ban qaaet et Stytte dort sra sine Karnnterater og stod nu 

og Rette-se sig til sin lange Bue og futgte de andres Onl- 
set Ited jjentvnlig Ligegnldtghed Tilsidst blev da ogsaa 
Tilsuetue tede of Stærmydilem der var ttte Fare not ved 

den, — vg man begyndte at mmnle og raa«be. Cholulas 
neren, Nu endnu stadig var detuttet over sit Uheld, tcentte, 
at Utaatmodigbedg-Ytringerne gjaldt fcerlig hom. Pluds 
selig tastede dan faa Bnen, akeb sin maquntsuith fom 
han bavde hangende paa Rvggen, og uden at varsio sme 
Medtmnpete satte ban i Lob frem over Arenaen. Samt- 
tige Eies-der rettede sjeblittelig deres Pileftud mvd hont, 
— Festen var overhcengende stor. Endvg Guatamsozin tom 

i Lande og gjorde Mtne tit at ville stvrte des-g efter. 
Men sas sprang den yngste Othmter frem ovre melleen 

Finder-te og lob Cholulaneren i Mode. Altsaa Tvekampt 
Endo- Kongen btjede sig feem oppe paa sin Tronstob 
—- rundt omtring fra søgte man at optnuntre de to unge 
M med Ttltaasb. Men højeee end alle andres lod den 

gamte Othmters Sternme: »Ret saa, rntn Dreng!« raubte 

dan; »du-I vaa de grønne Batter og paa Landsbyen der- 

hjenme bed Flsodent mep tappert, min Drengt tæmp 
tappertt« 

De to Mvdttandere var hinanden omtrent jwvnbyrdige 
i szktesse vg Atdeh Begge svang deres msiqtmtruitl, 
det farltgste af dereg Krigsvaaben LIftet med begge hern- 
der is svunget hsjt over Hovedet drælbte dette glasstarve 
WMrd ncesten ufejlbarltg, naar det traf. Om- 
trent stdt paa Arenaen tsrnede de to unge Mænd sam- 
men. I det Øjelolit, de nekrrnede sig hinanden, fette Cho- 
lulemeseu et velrettet Hug nedenfra opad efter sm Mod- 
teaudeeses Med, men staat Dtlyrnieren var i futdt Lä. 
Miete fast bei-endigt (undet et votdsomt thaldsraad fta 
Missetat tkl Side; og idet saa Cholulaneven vtlde vende 

sis ou efter ham sog ssre et nyt Hug, tatst-d hans Skjold 
sis et Stute. saa bang venstre Arm vlev udeettei. Lem- 
sIIet sprang den unge Othmtek et Stridt non-mete, og 

mzs et III Drei-sing med Armen, drev han, ved et Hug 
»He-fu, keng sine Vaabeus mingek dka ind i Lwet pas- 
ttn Mdet 

Mutaneeens lostede Vaaben sank ned, bang Stjold 
fo’r ltgesom med et Spjaet ttlvejts, —- han setv stut- 
tede taugt om spaa Jorden, gsjorde et Forspg paa at reife 
sig, styetede atter om — og var dsd Oppe fta den ton- 

gelige Esrade lssd der et jamrende Steig. 
«Det var Cholulancrcns namle Faden der singt« 

fortlarede Zoli. «Se der! de fører den Gamle ud.« 

Men ellers var der dodsftille Tilstuerne ta-v, enten 

fordi Lampen nn for Aldor blev farefnld og sprendende, 
cller oasaa af flygtig Medfolelse med den Deæbte 

Alles Blit var rettet mod den unae Otlnnier. Han 
basvde hurtigt set tig om paa Arenaen og havde derefter 
ligesaa hurtigt set sia tilbage efter sine Katnpfceller. Der 
vitde have varet at sætte den vundne Hader paa Sspsld, om 

han havde truttet sig tilbage nu. Alttaa tncelte han ned 

paa Brystet as sin Fjende, holtdt sit Skjold fvran sig, og 

asventede tavs og tappert, hvad der dilde komme. Jztlil 
og Tlahsua assisød Pil ester Pil mvd ham; men Guatamo- 
Hin blev staaende rolig oq ligegyldig som tilforn. 

,,Hvad gaar der as ’Tzin Guatamso?« spurgte Maxi- 
ta Kannen Msontezuma trat paa Stuldrene, men sdas 
rede ikte. 

Den gamle chmier kam i Aande. J Sandet bag 
ved has-n var plantet et Kastesptyd med tre Kobberspidscr 
Da en lang Snor, hsvonned Ssiydet tunde trcettes tilbage,l 
naar det var kastet. Dette Sptsd greb han og raa-bte: 

»Im kominer, jeg tommer!« og lob sreni for at asdendchts 
ren sra Sonnen eller sor at delc den med "hain. Starb 
ninaen, han stulde tilbaaelasgge, Var ikte stor; men hat«- 
var saa Islter, saa han medens han lob, vnggede Kast«espy: 
det s: Haanden og dervcd sit Dann-den op over Stjoldesp 
Nun-den. Gnatamozin lostede dludselig sin Bue og stet-, 
ng hans Pil tras den gamle Kriger lige i Haandleddet. 
Ztaklen standsede sorvirret. Han saa’ frem for sig os- 

deiester ned paa Zaaret —--- bed sortvivlet om Pilestastet 
cg rev med Tienderne Pilen ud, — løb saa videre, lsen txt 

Sonnen. 
Trønende Bisaldsrnab cra TilstuerneZ 
Tilsnneladende var Chancerne atter liae. Man 

tnnde i det højcste !nene, at Aztekerne hadlde vundet en 

Sinnle; tlii den nnae Cliolulaners Drad betød nirppe sain 
meget, sont at den ganile Othmier dar blevet ajort ukamp 
dngtUa Tilskuerne sad dobdeli betagne; Kampinaadsjn 
vilde aabenbart nn blide sorandret, man inaatte sra Bnc 
stydnina aaa over til blodigt Haandgetnceng. Tlascatn 
nerne, sein indsna Nøddendigtieden as at komme dserexi 
Venner tilhjaslp, n)ttede da oasaa sorsigtigt frem til der» 
"3ted, hvor den drasbte Cholulaner lan; da de var naact 

derhen, sprang begae Othsmierne op og sluttede Frontcn 
Dei tog sia sortrcrsseliat ud. 

l 

»Gebt gjort!« mumlede Zoli. »Den unge Othmier ex 

mere dir-nd end bele ti Gholnlanere Men pas nu tin-Ei min Son! Fjenderne er ryttet halvvejs srem, — nu Inn-H 
A»;telerne hen til dem!« 

Hang Formodning viste sia at viere rigt«:g. Jztlil 
bavde vcrret rasende over det Bisald, som Gnatamozin 
havde hesstet scr sm oderleane Dygtigbed ellcr for sit sto 
re Held; nn, da Fjenden udsordrede saa direkte tll Anareb, 
tasttkde hatt den Unyttige Bue Vg greb sm innqimhuitL 
,,Vi kcemper itte sor en Astel-Gnd, men sor os selv, Kam- 
merat!« raabte han til Tl«ahua. ,,«Fretnad! Lad os vise 

dann Konan deroppe, hvordan vi sorstaar at tcempe!« 
Da trden at vente styrtede han sreinad. Otompaneren 
snlgte ester; Inen Guatamozin, hvem Tilnaabet jo itte 
l,avde gwldt, blev stadia staaenlde Han lagde blot en 

ny Pil paa sm Brie, og saa’ opmærtsomt til. 
Den tætte Jztlsl git los paa de to Tlascalanere 

Partiet var saate ulige; Inen det ganste Tensottitlane 
Blitke htvilte paa JztliL oa Ihan bavde en sorhadt Med 
bejler stnaende bag ved sin! Hans Modstandere sendte 
ham hver en Pil i Mode. Da han intidlertid bebænsdiat 
opsanqede Pilene med sit Stjold, greb ogsaa Tlascala 
nerne deres nmqunhuitL Jztlii rnttede ustandsetig frem- 
ad, lige til hans Stfosld stsødte imod deres. Det var 

ndeest drisiiq gjort, og det indbragte tharn en Storm as 
Bisaldsraab. Og atter bøjede Montezmnsa sig seemvver, 
greben as levende Interesse. »J Sandhed, Ihrst Cacama,« 
sagde han, »l)viö jee Broders Hengivenhed var saa stor 
sonn hans Mod, vtlde jeg betro hant en Herst« — »Du 
ssorbyde Guderne!« svsarede den stinsyge Forst» ,,Slan- 
gen vilde snart vise sme Gtsttænder!« 

Jztkils Hurtighed va Behandighed stæemede hani 
mod Tlagealanernes Klingen Selv fette han intet Hug- 
men strcetbte blot at siiptpe om bag ved dem, saa de tunde 
bltve nvdt til at vende sig oin ester ham og altsaa maatte 

stille der-es Rygae blot sor Gnatarnozins Pilestud Men 
Tlascalanerne var snu og sorsigtskge vg lod sig itte sorlede. 

»Den ene as dein slap plnsdselig for et Øjebltt sit tunge 
HVaabem snappede en Kobbetkntv, og stodte Jztlil den i 

sVrystet Tilstnerne tnnde tndeligt se Stjdet Huatpa 
so’r sop sra sin Plads: »Saa!« udbnød han, »ein gør de det 

as med ham!« Men Jztlil hasvde allerede gsort sia sri 
sra sine Fjender, og rasende over Blodet, sont sind ned ad 
bang slettede Rustning, angreb han hidsigt. Han var statt, 
hans Blik hurttgt oa sitteet. Hans Vaabens Klinger 
blinkede lynsnart over hans Hoved og saldt i Hug ned paa 
de sjendltge Stjolde. Endelig slog han med et fortvivlet 
Hug den ene Tlascalaners Sksold ned. For Tlascalane- 
ten sit Instet det igen, og snv Jztltl seid kunde saa udbyttet 
sit Held, svitrede det gennem Lustent og en Ptl sra Guata-- 
nwzins Bue kennte den sjendltge Kriger lige i Brystett 
san gjotde et vceldtgt Sipring i Vejret, og styrtede død »m. 

Og atter hatte Jztlil en Jubel, der galdt han« Medbejlee! 
Men han tovede alltgevel ttte. han styrtede los paa den 
overlevende Tlascalaner, sont hat-de han i Sinde at vtlle 
rentde ham Muld. 

Jmtdlerttd havde Tlahua en svæv Kanns at bestaa 
mod de to Dthmtere. Det vtste sig, at om den Gamle end 
ttte kunde slaa langer, saa tunde han dog veeege baade sia 
og tin Sm. Angeeb Tilahua den yngsste Othmterz saa 
dæktede begge Othmiernes Stjotde denne; og angreb han 
den Gamle, blesv han ser ti det sama-e ans-redet af Sen-ten 
Saadan tempedes der uden Resultat, ltge tudtil den ene 

Tlagcalaner saldt. Da Mev den unge Otbmtek geebet as 
Fortvisvlslsens Mod, slap stn mnqaahuitL vg espgte 
at stutbbe Tlahuas Stjold ttl Side, for need sen ntv at 
saa gjvrt Ende paa Strtden Mahna trat II ttlbagez 
men den ene as hang Fjendee havde klnmtet stg til bang 
Stpo den anden asparerede hane Dag, og begge undgtt 
omhygaeligt at sttlle stg blot sor Guatasmsoztns le. Man 
tnnde se, at det meget snakt vttde vaere ude me Padua 
og mdt om sta ranbteg der da oasaa tvrtgt paa »’Tzin 
Guataxnot ,thn Guatamso!« Xoli tlcwpede i Hern- 
derne. 

»Der er han! Pas nu paa, pas nn paa!« 
Guatamozin loni vtrtelig lebende, i flyvende Fakt. 

Men den nnae Ottlnnier havde set det: med en voldsom 
Kraftanstrenaelse tev han Tlahuas Skjold til Side, — 

bnns Kniv blintede gennem Lasten, ——— og Tlabna bøjede 
sia sowivek ca tumlede osmt Fest han saldt. bande Kniven 
kamt hain endnn en Gang, —- man hørte det dmnpe Sond, 
det anv, da den sog ind i det bløde Kod. 

Nu var Aztekerne tlde stedt: de to as dem var saldne, 
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Jztlil var saaret og blososig og lod itke till at kunne faa 
B.ugt med dsn tiloversblevne Tlascalner. Alting ashang 
asf Gusatamozinl Han havsde limod sig de to Othmiete. 
Den yngste af dem havde sejret to Gange og var gaaet 
lisaaret ud af Kampem han var nu bevæbnet med en Kolle, 
der lod sig beuge som Kastesyd og som samtidig var ct 

fortræfseligt Forsvatssdaabem 
Guatamozin havde gjort Holdt i et Pan Skridts 

Afstand fra Othmierne. Et Øjeblil maalte de to Parier- 
lJinandem Saa sagde den gamle Høvding højt not til, 
at det lunde høres trods Kanipen, der rasesde ved Siden 
as dem: »Selv en Kvinde hat let ved at spænde en Bue 
og ved paa Afsiansd at sigte efter Krigere. Men en 

misqunhuitl tynger haardt i en Feng Hasand, naar han 
slaar Ansigt til Ansigt med sin Fjende!« 

Guatamsozin svarede ikte. Han saa’ paa den Talende, 
som om han havde i SEnde at rette det forste Angreb 
med ham, og svang sin mcegtige Kølle i lynsnare Kresdse 
over sit Hoved Pludselig, da Krallen var tommet i dolo- 

som Fari, lod han den fare afsted. Den gamle Othinier 
dultedse sig dybt ned bag sit Sljoldz men ille han var 

Manlet, nej til højre for ham, lige Inidt i Sljoldet, som 
flulde skcerme den nnge Sejrherre, ramte det ooldsonct 
slyngede Vaaben. Skjoldet brast, og den unge Othmier 
lslev slcengt baglæiids, tvcers over Tlahuas Lig og om 

i Sandet, aldeles som om han var blevet fejet oVer Ende 
as en Kugle sra ei Stykle Skyts. 

Guatamozin rorte sia ilke as Pletten. Han kunde 
nied sit Kastespyd have stralt den gamle Othmier til Jor- 
den, thi denne sie-d jo vaabenløs nu og uden Hjcelln Men 
cnd ikle Tilstnerneå « i·faldsraal) sit l)am til at gøre andet, 
end hoad han selv ansaa for rigtigt Den gamle 
Jtlnnier havsde trodsig reitet sig i Veiret igen og saa’ om 

lster Sønnen. Han saa’ Sønnen ligge neesegrns, livløs, 
meld splintret Skjoldt saa glemte han fuldstcendig, hvor 
ljan var, slap sit Stjold, styrtede hen til Liget, og sant 
med et højt Klagesirig ned over det. 

Xoli sknaalte saa beaejstret op, som om han selv kunde 

lsave vceret Seil-huren Endog oppe under den røde Bal- 
datin gav Tilstuerne deres Bifald tillende. Kun Kongen 
sad tavs oa rørte sig ilke. 

Guatamozin gjorde rolsig omtring og gik tilbage til 

sm forrige P«lads. Undervejs saa’ han et Øjeblik flygtigt 
cp til den longelige Estrade. 

Ospmcerlsomheden samletde sig saa igen om Jztlil og 
Tlascalaneren Den sidstnævntes Sljold var spaltet, Fie- 
tene var revet as hans Hielm, han var rød paa Sluldrene 

af Blod. Men ogsaa Jztlil blødte stcerlt, og hans Vaaben 
var itle i bedre Forfatning end hans Msodstandets. Kam- 

pen var blevet til en Slags Brydetamp med Hug og Sied, 
som hurtiat maatte udmatte begge Parter. Endelig styr- 
tede Jztlil Tlascalaneren vilsde føre et sidste og afgørende 
Hun; men det blev mørlt for hans Øjne, han snublelde, 
stellen gled Ud as hans Haand og trimlede om i Sandet, 
selv san-l than ned ved Siden as sin Fjende oa blev lia- 
gende, trat tkll Døden. 

Kanipen var til Ende. Udfordrerne vilde altsaa ill- 
lunune til at betreede igen deres fædrene Jord, de vilde 

ille komme til at hilse igen Landsbyen ved Floden mellem 
de grønne Bakketl Oele Tilsluer-Skaren rejste sig og 

aav sin Gloede Luft; man faldt hin-anden om Halsen og 
btølte og sang. Præsterne vistede med deres smiaa Flag, 

lKrigerne larmede og blceste i deres Muslingestals-Trom- 
peter, og op mod Sollen steg Hyldesirsaab til QuetzaL Raa5, 
som slsulde mildne Guldens Sind. Sebv Kongen følte sig 
lyttelig, han passiarede livliigt og fornøjet. Kampen var 

endt, Quetzal havde itke vist sig! Mualox Var en Nar, 
men singen Proer Aztekerne havde sejret, Guden var 

forsonetl 
»Ja, naar den gamle Otlymiet ille tan tcemipe mer,« 

svakede han paa et Sspssrgsinaal »saa lad ham blioe ofretl 
Og de Døde —- — ——« Han tav platt-selig og blev saa 
bvid som et Lig. ,,Hvad er ditZl Hvern er det?!« næsten 
streg han. »Ved min Faders Aste! Han stal dol« 

l Mitale war kommet styrtende midt ind paa Atenaen. 

HHan var barhodet og barbenet; hans Kjortel var iturevet; 
jdet lange hvide Haar og det lange hvide Skceg bang for- 
Hpjustet ned over hans Sluldre og hans Brysi. Udtryttet 
ji hans Ansigt var som en Forrylts. Og Foll blev stille 
ved Synet af han« than snnttede dem mesd stn Vetaget- 
-hed, rned sin RædseL 

Vll. Mualox og hanS Verdien- 

Da Kongen og Guatanrozlin om Natten havde for- 
ladt del gamle Tempel, var Mualox steget op i Taarnet. 
Han havde fwdet der ved den hellige Jld, grublende oq 
drømsmende og jamrende, havde lyttet til de mangehaande 
Lyde fta Staden nedenfor hans Fødder eller haOde fluet 
op mod de blinkende Stjernet oppe over hans Hoved Saa- 
dan havde Morgenen trusset ham. Ogsaa han bavde sagt- 
taget Solsopgangem og ogsaa han havde stælvet og gysl, 
da »ng-Højen« sendte sine Dampe til «vejrö. Saa havde 
han lagt frist Btcendfel paa det thellige BaaL og var steget 
ned i Tempelgaarden. Det var ved döt Klsokkeslet da alle 

ide andre Templer fyldtes af Troende, som kom for at 

»bede. 
Han tog en Lampe fria Bordet i en Celle, og gik hen 

ad en Gang, som forte nedad. Gangen Iyngede sig fmn 
en Labyrint. For Enden af en Ttappe kom- han til en 

Dor, og indenfor Deren var der et Kslken mefd Arnested 
og alllens Kollenredsiasber og med Duft af Mad. Han 
gil derind. Rummet laa i Hsjde «tned Vandet i Kanalen 
paa Bygningens sydslkge Side, saa da han efter en Swndg 

Forli-b fleg ned ad not en Trappe og Dom ind i en Hal, 
l·efandl han sig u n de r Kanalen J denne Hal var der 

i Gulvet en Aabning, fom tidligere havde Vceret dæcklet 

med eller stjult af en mcegjig flad Scken, der laa tæt ved 

Siden af Aabningen. Iil Stenen var fastajsort en Reb- 
ftiqe Munle lod den anden Ende of Rebstiaen glide ned 
i Anbningen, bnkkede sig saa vg kaldte: »Teretl! Tecetl!« 
Intet Sonn ,,Slaklels Bam, hun sover!« mnmlede han. 
,Mcn jeg lan jo gsaa ned· aslene!« Han satte Lampen fra 

fiq oq llafrede ned ad Rebfliaen, rolig, som (5n, der var 

want til at gaa den Vei. Nedenfor var der« baslqmørlt 
Wen han skred silkert fre«mad, og traf pludselssg et For- 
baan til Side, fom var kantet med smaa Solvbjælder. 
Ika Hart Lnsfkar flog «ham i Møde, — han stod i en Grol- 

l- 

te, som med ubestriveligt Besvæk var hulet nd under M 
Klippe-Sena. 

J gamle Dage, da Teniplet endmt stod i høj OEte sc 
lda Qusetzal-Gudens Navn stetstkaalede og havde for- 
treengt alle andre Guders, havde rimeligviö Præstestabet 
plejet at holde sine hemsmelige Sammentomster her. Mk 
var det store Rum forvandlet til et Slags Unantast- 
an, til et Drøsmmenes og den nydelsesfulde Grublenz 

IHiemsted Last og Vcegge var dætkede as Fresto-Maletier; 
stundt om stod Borde ag Ottomaner ag alsteng Husgeraad 
samt store Vaser nied Blomster; et Springvand sendte 
snc Straaler højt tilvejrs; og talrige tændte Lampet 
føate at erstatte SollyseL Med stor Kunst og med An- 
vendelse af stor Bekostning havde man søgt at fremstille 

»en Efterlikaning af Mennefienes Bei-den deroven over-. 

Men nnderligi nok! paa alle de mange Billedet, som 
smnklede Vagaene og Loftet, sandtes intet Steds en men- 

niestelia Stitkelse! Malerierne fremstillede Skove og Bierge 
ea» Floder og Hader og Teinpler og Hufe; men af dem, der 
havde bygget og beboet Hufene, sa-a's- intet Spor. Ei 

«Barn, som var vokset op hernede, vilde have kunnet danne 

sig en temmelia tydelig Forestilling Din, hoorledes der saa’ 
nd oppe paa Jorden, nien vilde ikke have kunnet gøre sig 

lmindste Vegreb oni, hoad for leoende Væsner -— forudett 
Dyr oa ffngle —-— der befoltede denne Jord. 
i Mnalox gik hen til Springvandet og blev staaende 
scran en Løjbasnt Paa Løjbcenken laa en ung Pige og 
sov; den lille Haand, der halte soran over B«rystet, og 
den lille nøane Fad, der hang ned, vsiste, at han var net-:- 

sien et Barn endnu. Ansigtet var lyst«, omtrent bvidt, 
og Juden meaet zart; et rigt sort Haar faldt hen over 

Puden, som hun støttede Hovedet til. 
Miialox stod et Øjeblik og saa paa hende, og inælte 

saa sagte ned ved Siden as hendes Leie. Der var et Ud: 
trnt af fortlaret Kcerlighed i hans Ansigt. Han bøjede 
Hovedct helt ned mod Thendes Mund og lyttede efter hendez 
Aandedrag. En af de tamme Smaafngle, som fløj om 

i Grotten, kom hen og satte sig paa Bordet; han viftede 
med en Flia af sin Kjortel og kyste den dort. Og attec 

stirrede han ufravendt paa den nnae Pige Lidt eftet 
lidt kam der et alvorligt og sørgmodigt Udtryk i hans 

»Ansigt. Alle de mange Tanter, som i Nattens Løb var 

gaaet genncm hans Hoved, traengte atter sind paa hom. 
»Guddonnnen tilgive mig, om jeg skulde vaere faret vild!« 

jmumlede han hen for sig. »Forfængelighed kan vildlede 
Krigere og Herslere, saa de volder Mennestene uendelig 

«Lidelse: kan den ikke vildlede Præster lige saadan? 
Jeg hat anset min Visdom for starre end almindelige 
Dødeliges, den førte mig op til Egnen, hvot elleks kuns 

Guder faertdez Der var Tiber-, hvor jeg syntes mig selv 
»en Guid! Om jeg kunde bllive Guder lith Jeg spgte. 
ieq sagte! Da overalt, hvor jeg mødte et Spor af uendelig 
Visdom, mødte jeg tillige Spor af en uendelig Vilje. Vilje 

--— Vilje og Visdon1, — og man meegtet Alt! Se, jeg 
byaaede niig en Verden, efter mit Hiertei Jeg tog af 
Quetzals Statte jeg samlede alle disse Vidundere jeg 
tøbte mig alle disse Kunstens Bretter. Ja, en Verden 

;l;«1r jeg skabt mig her! Men endnu savnede jeg en 

’levende Undersaat for min Villje. Hdorhen stulde jeg 
vende mig? Jkke til Mennestene, de er jo deres egne Sla- 
Ver! Saa stod jeg en Dag paa Torvet, hvor en Winde 
skulde saelges. Der sad et Batn paa hendes Arm og 

sm-ilte, — var det mead Solen, eller var det mod migf 
IMioderen bad: »Køb det!« Og der git ligesotn et Lys pp 
sfor mig, og jeg tøbte Dig, statkels Bam! Jeg bragte 
»Dig herned og beholdt Dig i in i n Verden for at siabe 
D i g, som jeg siabte de n, eftek mit Hierte Dine Kinder 
ere blevet blege, Tecetl, men de er fulsde og stifte; og gib 
Du, hellige Quetzah strasse mig, otn jeg itse hat strebt 
af al Evne at gøre shende lykkeligi Jeg hat gtidet hende 
Kundslab om alt undtagen om Menneskene: og se at 

kende de m er en Lytke, ja, en Lykke! Mine TanQr hat 
været hendes Himmel, hun hat stuet den i sine Dir-mute, 
jeg et hendes Gud! .« 

« 

Han bøjede Hovedet og laa end-nu længe i Junker-. 
Saa rejste han sig og strøg et Par Gange med anndeu 
hen over den Sovendes Anscgt. Langsomt siiog den unge 
Pige Øjnene op og saa’ paa dam. 

,,Hvor J hat veetet lange dorte!« sagde hun med en 

Stemme, der lød som et Barn6. »Jeg sad saa længe og 
ventede paa Eber-, til jeg tilsidst faildt i Sohn. Nu hat 
jeg Vist sovet en lang Tit-, ——— og J havde dog lot-eh at 

J vilde kalsde paa mig!« 
»Jeg vidste, at Diu sov,« svarede Mualox. ,,Og jeg 

var iite hernede.« 
»Men J bebt-ver ja blot at tcente paa mig for at 

vækte mig!« 
(Fortsættes). 

Gode ngetz som anbekase5: 
Mikjam Rosenhaumo En Fortælliug fra lsbiste strebs- 

125 Sidek, i Omflag, 25 Gent-, iudbuudea so Ermi. 

Marmko I St. Andkcws. Ei out-h- fkq km sum- 
citkr. M Süd-r, i Omflag V Cum, indbnndeu 40 cum 

Martykernc i den lutherfke Kitte. Mspx »- 
Tyst. M fmau Süd-r, indbuudeu i Scjttingtbiud 40 cemt 

Bett Hut. Eu istektaadst Foncaiug im xkim til-. I-« 
Imerikas bekste Vsqcr. If Lewis Wallace m Dunst U 

sch. Millek Pris, gebt tut-hundert, tust-. 

Din Bruders Blodo cn Foktmlling, iom stilde Livet s 

Orient-u, fangflende og interessant Pan Dunst veb N. I- 
Madiem 174 Sider, l Omsiag, 40 Cents. 

Herren ec mit Skjold. E« Fppkkkaing, spm »in-»- « 

ktisielige Liv i Ausland 150 S» i Ome Böc, indb. soc-. 
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