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stcgle Vinrantek, der hang ned sor den ene Side afl 
Jndgangem dlev studt til Side, on en anden ung Pige 
stat Hovedet stern. Sanaeren vendte sikl oni for at se. 
tivem det var; on Pigen, der hande sont at ndsritte dani, 
saa’ iniidlertid ester den Firmen sont ledsagede dann Men 

as Krineren var der sorelødig itte meaet at se: han bøjcoe 
sig nenilia i dcst samme saa dnbt, saa bang tttnsiat on 
han- Haand bereite Jorden 

»Vi! Zangeren itte sange, Yeteve.?« spurgte Pvin 
segse Nenetzin on traadte helt freni i Jndqanaen til Lnst- 
buset. 

Den Namle bis-jede sia dt)bt, hvok han sad: »Gudernes 
Vetsignetse over twngens Barnt« sagde han. »Ein ædtere 
Haand end min bar gribe i Strengene i saa støn en Kvin 
te- Otærvckretse.« 

Den scnutte Prinsesse lo form-set »Es ej, Sanaer 
sagde onn, »F hat not forneininetig leert stetige Tale 
tnaader! Lad tnig nn doa hete, at J- ogsaa dar lært 

Zange!« 
han greb sagte i Harpeng Strenge sotn oni han 

vitde beaynde paa en sorgmodin Sana. ,,Jeg har en 

Ven,« sagde ban saa, »en Fyrste oa en Reigen soin itte 
tsr vise sin, hvor lian tselst vitde. Han sidder ensvmt nu 

og bjemssat af Tanter, der got Mennester gatnle i dereg 

11ngdoni. Hang Hjette hernacr i Fiærligtjed ved en stan 
Dame, an nn, da hans Ficketigtsed er liedest, niaa han 
stilles- sra liende og tøk itte sige hende Levvel. Kan en 

asdel Kvindes Øre vaeee døvt for en saa bitter Klage? 
Hvad vttde Prinsesse Nenetzin gere, oni hnn vidste, at 
hnn tet tunde svemindste hans tunge Sorg?« 

Jtenetzin traadte helt hen til heim. ,,J taler oni 

Guataniozin Z« svurqte tnin ,,Hvad tan jea gøre soe ham?« 
--— »Staf inia Lejlighed,« ted Svatet, »tit at bringe 
Prinsegse Tnla hans Levoelt Gan ind cg meddel hende 
ins-n Von! Men hurtiatT Ttsi det Dieblit er nar, da 

nun itte lcknnee ined Mike tor lvtte til den .f)itsen, soni 
jeg hat at bringe.« 

Nenetzin saa’ et Eietslit paa band Zaa gav hun 
Yeteve et Vint oa sjernede sin, sntat as hende. 

Den Gamle blev siddende et Dieblit on anbragte cn 

istren as en Vinrante onitrina sin Harpe: det, havde han 
sagt stnlde vare Tegnet, livorpaa Prknsegse Tnla tnnde 
tende band Eaa reiste ban sia on git med fin Ledsaaer 
pp mod PatadseL Undervejs medic de btandt andre 

Martia, der straalte vorne end en Baden-je i en prcegtia 
nn Fier Kappe »F hat ilte set Tezcncaneten J.ztlil?« 
spukgte han i Foebiaaaende »Nej,« svaeede Zange- 
en, »dem niaa vel snaeere viere at teasse oppe i den state 

Sat, hoor bang Vrnd ovholder sin, end her i Haven.« 
Maxttn var nlterede gaaet Zanaeren saa’ ester dam: 
»Bei stulde man for en setz syv Dage have bndt Fnrst 
Maxtta!« niumlede ban: ,,at gna Bnd ester Te,icitcanereii, 
bvem han nahm« 

De tom oo til en PortaL hvorover der i en Stags 
Nische sad Billedet as Huseta bistett udseende tmtt 

eller Hnggnvx der stod Vaat ved Jndgangen Poktaten 
ssrte ind til en kttætte Beet-eiser, syldt nied allehaande Gen 

stande, soni satte den frennnede steiget i niegen Forbav 
setse. tscn Strom as «Jttennester, der trænate fretn i en 

vg saninie Retnina, sorte dein imidtertid ind i den state 
Zol, hvot ttsonaen og hans Familie tronede. Og da den 

unge steiget traadte der ind, tabte tmn sorcnetin Nase 
og Mund. 

Gennem den vertdiae Sal stratte sig to Retter Sitfler 
af rsdc lieber -3taininek. Vasagene var iinddelt i Feltet. 
ined btede Rannnet oa arabesl:aatige Forsikinger; mivt 
i txveet Fett saa’s et «21sgndssbillede; og under Fodderne 
as det ndgit sorteinligt udstaarne, indtil op over At- 
vuerne tenmniede Tut-Arme, svm endte i state Hemden 
twoei der hang brogede AguavesLyater. Midt i Satem 
mellem «Z-jte-Rættetne, hang sra Loftö-B.iektterne mag- 
tiae Lvseteoner ned, der var saa tæt behængt med Lampen 
at de saa’ ud som ftainmende Pyramide-; Og Otsgudsv 
bittedek og Arme og Lysetroner vg Sojter var omvundne 
ined Guiktander as Cedee-Grene og Btomstet, soin udi 
beedte en starrt teydeet Dust. 

Oppe i den sverste Ende as Saten var der reist en 

tee Fad hsj, med startagentsde Temper behængt Esttade, 
sum steatte sig fta den ene Berg til den anden. Pan 
Esttaden stod en med gtsnne Fjer sbetlædt Fort-einwa- 
oq der sad Kongen paa sin sont mat Gutd sbinnende Stvt 
ellek Twnr. To Krigete i suld Rustning stod, ubevagettge 
sont Billedststtee, paa hvee sin Side as Twnen vg dotdt 
over Kongens hoved en Stags Batdatin af smakagdawnt 
Attast, besat med Kotibti-Fjee; Stængeene, som bat Bat- 
dattnen, var onwundne med Btomstet-Gsuietandek. Rundt 
omtring Fothsjningen endelig havde alle Medtennneene as 
det tongetige has Ptadsx de var ptægtigt ttcedte og over- 

saaede med Smytter, sorn sunttede vg spittede i Lyset fta 
de drogede ngter. 

Kongen letv var tilsnneladende vel sont-setz han 
smilte hyppiat og tatte siveigt· Men undeetiden faldt han 
ptudsetig hen i Tavsdetz pg saa tunde der komme over 

haui Ansigt et undettigt aandsrseavætende og soesttæmt 
Udteyt. Tit venstre sve haen sad Manningerne Teeatco og 
Mattam den spielte bedtmt vg ttdt med Taster i Ojnenr. 
den anden tvld og tttbageholdem Prinsesse Tala, som 
nest Kongen vatte mest Opmæktsomtjd hat-de Ptadz 
ttge over for tin Moder. hun havde maaste atdetg set 
sumtteee og vardigeee nd end nu, nien sittert heller atdetg 
saa haadtss og mitt. Sangeee ptiste hendelt Stin- 
hed og Iczcucanetneö Tappeeded, Priester og Keigeee 
beagte bende detes Votdest Men det vat, sont om tyim 
intet bitte og tntet saa’, og der tom itte et Statt om 

sendet Mund. 
Neues-in hat-de ttte let ved at saa den feieede Brud 

sei sta Esttadeer. Men Titsctdet tom hende ttt Hielt-. 
Dei ttas sis saatedes, at Maxtta den sougaaende 

«- 

Dng inde hog Xoli havde stnagt en ny Li tot, fom den 
Ganile havde opfundet, og fom var nydelig fatvet med 

Saften af Kattus-9Eblet. Liloten havde tiltalt Maxtla 
i allethøjefte Grad, og deguden jlyldte han maaste Xoii 

Fotbindtlighed: not et det, han havde lodet at bringe 
Dritten ftem fot Kotigen og at ndvitte en Belønning til 

Opfindeten Just nn tæntte Mattla, at Øjedlittet vat 

gnnstigtz og kned et Par behandigt eint-tagte Otd opnaueoe 

sbon da ogsaa, at en Page blev beotdtet nd eftet Litøten. 
««.litonteznina n-"ppede as den, sinilte, tog en otdentlig Slntt, 
og udbtød hentnttx »Bei et den hetligste Drit, jeg nogens 
finde hat sniagtt Staf Bergete ind og ftctnt i fot tnine 
Venner!« De fntftelige Petsoner blandt han-J Omgivelfet 

Imaatte faa ligeledeg singge on tose; og det blev sendt 
Vnd eftet Xoli. Oetaf benyttede Nenetzin sig og sagde: 
»An, Tula, Du slnlde vlot hott en Sang! den vat fodete 
end Fuglesangen, sont verllet cis oin Motgenen, fødete end 

Fløjtespilt stoni og folg med!" Qg nden at Kongen 
.lagde Marle dettil steg Tnla ned fta Esttaden og fnlgte 
mcd Nenetzin og Yeteve Hennc ved Jndgangen traf de 
den ganile, hvidhantede Sange-r med den vinlovismykte 
Hatpe; han ftod bøjet ned over fin Stot. 

Tula talte til han« »Vi bedet Jet om en Tjeneste! 
J man vist lende de gamle Sange, fom man hsetet saa 
fjeldent nu, og sont dog et de fmntleste. Vil J fynge en 

af dem fot o5?« 

Hatt løftede Hovedet og saa’ paa hende, og det 

gao et Sæt i hende; thi hnn opdagede i hans Øjne et 

Udttnl, soin hvetken Nenetzin ellet Yetede havde tagt 
Mætle til. 

,,J bliver tott, tan iegs ,fotdi jeg et saa gammel 
og soaa!« sagde sangeren ,,’Jtu synge for Jet stal 
jeg gerne. Vel et min Hutonnnelse itte saa god, fom den 
but-de væte, inen en hel Del heftet det dog i den.« Hatt 
saa’ otn paa Gasstetne, oin nogen passede paa. »Men 
fom J felv beinastlede, jeg et gainniel og nden straften 
og det ttcettet mig at staa. Degnden et her daatlig No 
til, htkd jeg tan have at snnge.« »Ja lad os gaa 
nd i Hamn!« sagde Nenetiin De sotlod Zalen oa 

tom ned i Haben og dtefede ind i en Gang, hvot der 

ingen Mennesiet oatz liteitettin blev sendt op igen for at 
tnnne viere tilstede, hoö ziongen fpntate eftet Tula. Saa 
rette pludselig den gamle Sanget fig. ,,3aa, Tnla,« 
fngde han med en helt fotandket Stemine, ,,lad nu min 
oise Vejen, fom feg saa ntange Gange hat gjott, dengang 
oi endnn vat Botnt« Og han fette hende ind i et 

Vettelse, sont vendte nd til Haven, oa lwot Vasggene var 

behangt nied Ttasfaset fta Kriaene mod Fjendetne. Yeteoe 
fnlate hnltende bag eftet. Jnde i Vætelset blev de sinnend-. 
og Zangeten fttog Hatten af Oovedet »Jnicd Kongens 

;Befnlina,« fagde han, »og fotdi han elftet Jet højete 
end sit Liv, Tala, et Guatamozin tommet herhen fot at 

sige Edet Levvel J et blevet taget fta mig, og min 

Sorg og Sinctte folget thei. titleedens og thleng Dsage 
et fotbi! Den Somteno FugL fom fang oss san feste 
Sange, et nn fotftuinmet fot evig!« 

tlltinfesfen gtasd. Jlten felv i dette Ojeblil fotled 
hendeH Enetgi hende itte. 

i «Gnatamoiin hat altid Virtet mig txt on dytebatf 
foateoe hun »Da jeq vil give ham et Bevis paa, at han 
.itte hat elftet en Unruhig- Min Fadet tan sælge mig, 
ihan tan tøbe en Niddingg Trostab for mig. Men over 

innit Liv et jeg selv Herre, og hoad Vilde ogsaa et Liv 
ioeete vætd, naat det oat i den fothadte Tezcucanets Magi? 
’Tto mig, Tin Guatanio, J hat aldtig mete nbelhmtet 
tastet et Blad i Even, end jeg, oin Det behøves, vil laste- 
mit ftattelg Legem nd i den!« 

) Han ttyttede den Haand soni han holdt fotan paa 

thyfteL imod sit Hjette ,,Gid den Velsignelfe,« fagde 
han, ,,som Solan Gud taadet over, ntaa udgyde fig 
tigeligete over Edet, Tula, end over alle andre! Jeg 

Itager imod Edets Otd fom en Ed. Og alt, hvad en 

ist-stand tan gste fot at vinde Edet, det vil feg gete! 
« 

Ude fta Hauen lod Lattet og lnstig Tale. Guata 

iniozin tilspfede hurtigt: 
»Gaa nu tilbage, og got ingen Jndvendinget Inod 

Tezcucanetent Ttolovelfe et itle det samme fom Bryllupl 
Kotigen og Jztlil tan itte holde Ftedz jeg tendet dem!« 

Han tthttede attet hendes Haand til sit Hjette: »Lev vel. 

fixid nein Kætlighed stytle Edet!« 
Han vilde fste hende ud i haben. Men hnn blev 

staaende: »Der et en Ting endnu, jeg inaa sige Edet!« 
»fagde hun. »Hast paa, at Kongen et min Fadett Han 
et i Fate nu, siget de, og ttcenget til alle sine Nennu- 

Fotlad ham i"tte!« 
Guatamozin flap hendes Haand og ftod et Øjeblit, 

fom om han tempede med stg selv. ,,Det et haatdt for 
En, det ltdet,« mumlede han endelig, .,at holde af den. 
fom hat voldt ham Sotgt Kongen hat fotvift mig, han 
hat gjott mit Navn til Spot for alle dem, fom et samlet 
her i Aften. Men —- saa lange han itle fthttet Anahuae 
i Ulhtte, ftal feg væte ham tro, met tan jeg itle love!« 

Han tut-jede sig ned og ttytlede et Kys paet hettdes 
Pande, og fette hende faa ud i Haven sigen. Fulgt af 
Yeteve begav Prinfessen sig ind i Salen. Guatamozin 
for fit Bei-kommende vilde nu foklade Festen; men fst 

han naaede nd af Paladfet, fttdte han paa Maxtla. 
»He-ad et det fot en gammel Sanget, J dir brin- 

get mig, Martia?« fputgte Kotigen lidt eftet og lo. 

sphat J fundet paa noget nnt til at fotlyste os med- 
saa bydet jeg Jet vel«tommen!« 

Maxtla lneelte ned og fvatede i en paataget hof- 
tidelig Tone: »Er-ers Tfeneiz Kotige, tendet Edets stote 
Fortætltghed for gamle Sange, og jeg Mitte, at J 
Vilde mäig undvekte den Motftah at hste en Sanges 
sent han het. Jeg traf ham hetuden fot og fotestog 

»ham, at han sintde indlade sig i en Kappefttid med vote 

nhmodens Sangete, sont ja tun fynget om nymodens 
Ting Han vtlde tttr. Men Kasiefpydet i en af Stildi 
vagtetnes Handet btagte ham bog ttlsidst paa andre 
Tanter. Jeg hat lovet hom, at han flal faa Lov at 

gaa. faasnatt Kappeftetden et til Ende.« 
Futen, hvoti Guatantoztn befandt fig, var ikte tin- 

ge. Men han fivtd der —- med bojet Hoved vg med An- 
sigtet hqlvt sijult af betten -— tilfyneladende saa af- 
fætbtg og enfoldtg, og han fpttlede sin Rolle saa godt. 
.faa det ttle faldt en emste tot-« at Sanges-Lappen stjulte 
f 

Tenttttitlang tapreste Reigen Yeteve saa’ sty til Si:s 
den; tnen Prinsegse Tula fulgte rolig Optrinet: entent 
ont httn for stolt til at Vise Tegn pan SlnafL eller oasaal 
ffolede htnt sast paa Gttatatnazing Dnatiahed, og det faldts 
liende ilte ind, at der tttnde ste en Ulytte. 

Itanacn lJavde sundet Maxtlas Jndsald tnotsdtnt das 
Lande stralg settdt et Bnd assted estet sine Zattgere. »Deni 
lau tttise sia lljttelia,« saade hatt nn, »sottt slaar Stren- 

acne bedst! Thi jea letter ham ett Belønning, saa han, 
ltdig lzatt et til Aatg, tan leite Reiten as fin de uden 
fsor Belytnrina!« 

lstnatamozin tnaelte ned Da dad tnett staeloende Gatti- 

ttielntandgstltest: ,,Hvig" den store stonae vil vardigeg at 
ltøre tnia, jeg er gantntel og svag! Der hat del dacret 
en Tib, ltvor jea med Glckde vilde have deltaaet i en 

Manto otn satt sytstelig en Beløttning; ntcn det er tttange, 
tnanae Zotnre siden. Da jea i Estermiddag bietnnte i nttn 

Hutte toa tnin aatnle Harpe stetn oa ptnttede den nted srisl 
Vittlod, sot at bringe den til liaesotn at se una nd igen, 
ta taenlte jeg itte Paa, at man vilde paanøde tnig en 

stamp, sottt tttin stattelsJ Hutoknntelse oa Stetntne sor- 
lasnast er blevet ndngtia til. Jeg Vidste l)lot, at seld den 

sitnpleste Zanaer lsaode Ret til at dise sia nlsindret Ved 
leerH Festen saadan sottt Stil og Brttg ltar daetet, ogsaa 
da de Konaer herslede over Riaet, sotn nu trtnter i Solcan 
Zule. Vil Montezuma donate mit araa Haar, saa jeg 
slal dandre til Espot oa Spe sor Folkett Beet baknt 

ltiertig, stattge, og tillad tttTa at gaa!« 
tin og anden sit Medlidenlyed nted den Gatttle. Men 

titonaen svareae: ,,J pirrer llot min Nygaertiahed Naar 

J talcr saa smutt sor Jer, ntaa J sittert oasaa kunnt- 

innae sntttlt. Gar Jet: scetdia!« 
tsittatantozin indsaa, at der Var ingen lldsigt til at 

slintte bott, oa hatt toa en rast Besltttnina. Vorde- 
Zanaett lsog thtelertte var ilke egentliae Vers eller Sange, 
nIett et Slaas Recitativ, sottt ledsagcdsecs ttted Attorder paa 
Lttre ellet Harm, — oa i dette Zlaas Foredtag havde 
Gttatamotin jcntnla ødet sia ltjentnte i sit Stttderevcerelse, 
ttden at noaen vidste deront. Da han altsaa ntt saa’ Prin- 
seLsse Tulas Blit hvile paa ltatn, roliat oa stttert, saade 
ban, otn end nted nndertrylt Fotbittelsn »Lad det da blive 

saadan, stottae, oa lad Ebers Sangere komme! Eders 
Elave dil stsac at alenttne sitt Ollder og scette sin Lid til 
den (S,tttd, ltvig Historie han vil smtge!« 

De tonaeliae Eanaere tttødte efterhaanden: det var 

slanle, stateliae Stittelser i lange, attldbrckmntede Talarer. 
ca deres Harper var Endlagt ttted Perler og havde sølderne 
Strenge. De stillede sta op soran Kongen og tnaalte 

ltaanligt stttilettde den aatnle Mand, som de sittlde tappt-s 
nied. 

Vaddetatnpcn deayndten Forst sang de tongelige 
Sattgere: den ene ont Ftærliahed, den anden ont Tenol- 
titlan, den tredie ont Even den sjerde otn Montezuma, 
cnt bang Visdottt og bang RU. Men baade Kongen og 
ltanci Geester blev hurtigt trætte. Prckstekne onstede en 

teliaioij Zang, Ktigerne en, der sorherligede Helle og 
Stag. Zaa stulde da den Gantle snnge· Hatt lod sin 
Etol salde ned paa Gnlvet, stetnmede Harpen mod sit 
Brust, akeb i Strengene og begyndte tned en Rost, der var 

llar oa llangfnld, og sont sil alle i Salen til at lytte 
Hatt sang otn Quetzal 

Ferst lovptiste ban Anahuacs stønne Del, hvok 
Qttetzal i sin Tid bngaede stg et Palads paa Jotden. 
Han sana otn denne »den sverste Gud«, hvordan han 
ltavde stnet ned paa leatlans Sonnen medens de drog 
stettt pkta dereH Erobkknggtogt tnod Syd, og han sllidrede 
stantpene og Sejrvindingerne under Togtet Præsterne 
blandt Tilhøretne dlev beaejstrede, Krigerne klappede i 

Hckndettte eller stampede i Gttlvet for at udtrytte deres 

Btsald Men saa sortsatte Sangeten: otn hvorledes 
Qnetzal ttnderviste Foltet i alle Fadens Knnster, og hdoci 
ledes hatt indstistede en sredelig Religion: 

»Hast bygged' 
Kollet et Tempel: et Taarn tun sokoden, 

Talrige Gange og Kamre sorneden.« 

Den sidste Sætning getttog hatt langsontt og saa" 
intedens stin paa Kongen Montezunta, satn hidtil 
havde hart stnilende ester, blev pludselig alvorlig. 

»Osre travede Solauden Quetzal: 
Jstte as Fangerneg blodige Lemmek, 
Nei, tun as stkaalende Fkugter og Blomster 
At, men da tsølnedes Hiertet i mange! 
Og sont en Blornst, der er visnet, fotlades 
Jlsomt as sutnmende, søgende Bier, 
Zaadan sotlodes as Follet Gud Queetzals 
Hellige Billed, hans Alter stsod Ide. 
Og sont i Heden selv vandrige Bækle 
deinder og svindet, til nd de et tørret, 
Saadan svandt Quetzals Kerlighed langsvtnt, 
Svandt al hans Mistundhed mod Tenotiitlanl 
Dybt under Jord, i et Kammer i Templet 
Blinlettde gyldent as Guid og Verlet, 
Dybt nder Spen, hvis plastende Brusen 
Nackde sotn Sut til hans heilige Øren, 
Sad nn Gud Quetzah paa matmorne Vægge 
Sttev hatt — 

Montezutna var blevet gansie bleg og hat-de et Pck 
Gange giott en Haanddevægelse, sont ont han vikde as- 
btyde Sangeten Ved de sidste Ord tejste han sig vg 
raabte bydende: ,,Ti stille! det er not !" Men i det sammt 
lsd der Stpi helt henne ved Jndgangen til Salen, — 

Kotigen saa’ dem-, « og blev staaende med auden Mund 
og stirrende Blitte, ligesont soestenet. Fall vendte sig otn 

sot at se, hvad det vat: det lod til, at En pressede sig 
stem mellem Gestatte, op mod den tongelige Eilends 
Og endelig naaede dan srent og saldt paa Knie llge neben- 
sot, hvor Tronstolen stod: det var Mut-lenk, i hvid Messe- 
sæetl Der blev ganste stille i Eule-; det vat, sont otn den 

Angst, hvokas man saa' Kotigen betaget, havde sotplantet 
sig til hele Selstabet. Og Mut-lex laltet 

»Jeg lomntet,« sag-de han, »fo: at melde mitgen, at 

Quetzal er gaaet i Land, —- han er gaaet i Land ved 

Cempsoalla. Bed Solnedgang var hele hans Magt samlet 
det. Opbyd nu Ebers Bis-dom, Konse, tht Und-ergangen 
et mel« 

Man kunde have her en Krist falde pas MU- 
saa stille var der. Derfor hørtes ogsaa over Ue Ssles 
Kvngens Smar. Han sagde i en værdig, men mdig 
Tone: 

»Refe· Dig, MualoxI Det tilkommer itke sag at 

afgøre, om vit Budstab betyder Gddt eller Ondt Alt. 
csgsaa mit Rige, staat i Gudernes Varctægt. J- sorgen 
Vkl jeg samle mine Raadgivere, og saa vil si Mutte. 
hvorledes di bar at« stille os overfor de Fremmedes Und- 
zmnk1.« Han gjiorde et lillc Kost med Hovedet, sm oin 

han vilde flasnge hele denne Sag fra sig, og tilftjede i m 

overdrevm ligegyldig Tone: »Lad den Dag imrss mu, 

hvad der vedkommer Den, Venner, og lad os Im bild- 
byrde den Højtidelighed, der sial danne Tom-unstet paa 
Festen i Affen. Træd frem, Søn af html-EIN Gsr 

Pladg for Fyrst Jztlil, kære Vennet!« 
Dronning Tecalco bøjede sig hen til Siden og stjttede 

Hovedet mod Dronuing Acatlans Skulden Wiufesfe 
Tula flog Øjnene neb. Qg alle ventede Leu 
Tezcucaneren kom ikke. 

»Gan, Max-UT og sind Fnrst Jztlil og fst hatt ftem 
for mig!« fagde Kotigen. 

Der blev søgt rundt om i Paladset og i Hadernk 
Gæsrerne inde i den store Sal saa’ paa Gnade-. web 

meget sigende Blikke, eller hvistede til hinanden. Inst 
Cacama hviskede til Fyrft Cuitlahua: »Es! lykkeckx Order- 
nes Førelse!« 

Men ingen kunde fmde Fytst Jztlil 
Kotigen, der lod meget forstemt, vekslede noqce faa 

Ord med sine Omgsivelset og trak sig straks efder Mage. 
Han havde bebt sine Gæster okn ikke at lade sig fahrt-. 
Men de fleste af dem fulgte alligevel hans EksempeL isg 
kun Ungdommen holdt nd til hen paa MorgenstnIIbeu. 

Ved Middagstid næfte Dag kom der JWID fra 
Cempoallm Munlox hat-de sagt sandt, Cortez var Iaaei 
i Land med hele sin Styrkr. 

Vl». Hualpas Æventyr. 
Men hvor var Tezcucaneren Jztlil blevet af! 
Den Kriger, som havbe ledsaget Guatamozin til 

siongeng Fest, Var lsom man vel hat tcenkt sig) Hualpa 
fra Tihtmca110. Da Guatamozin bavde forladt ham vev 

Jndgnngen til den stoke Sal for selv at folge med Pein- 
segse Tum, begyndte Hualpa hurtigt at føle sig wiesages 
ligt tilmode. Han kendte ingen, han følte sig trhkket af 
al den megen Pragt og af de mange Mennester, der um- 

gav ham, og mesi af alt pinte det ham, at han (uvant«, 
som han var, til Hovedstadslivey siet ikke vidste, hvordaa 
han sinkde begaa sig her i Pult-dich og heller ikke bavve 
det øvrige Zelstabs sine Mauern-. Han gik da nd i Haben 
igen. Derude haabede han at ttæsse Guatamsosz da 
begaben følte han sig ganste andetledes sikker og vel tilpos 
under aaben Himmel end inde i Kongens Palad5. 

Hcm gik hen ad en Gang, fom han mente maatte 

føre hen til Lnsthuset, hvok han for lidt siden havde set 
Prinfegse Nenetzin ...... Prinfesse Neneiginz svor 
hun dog havde set fortryllende ud, da hun siød Vinrankerne 
til Side og stak Hovedet frem! Saadan’ et Pae Ojney 
hun havbe havtt faa lyfende, san leende sog bog Iigen faa 
milbe og gode, den Gang hun saa’ — ak! ille paa Ham- 
men paa den formentlige gamle Sanget. Hualpa kunde 
ikte faa de Der ud af sit Hovekx Hatt var ve( ikke for-: 
elsket endnu, men han var paa Veje til at blive dei. ; 

Han oaktes af sine Drømmekier mä. at han lenkte 
Guatamozing Navn blive udtalt, haft og med spottende 
Betoninq. Lige ved Omdrejningen til en af Hauens andre 

Gange spadserede en Gruppe Adelsmænd og passiarede 
hojrøstet Hualpa vidste ilke rigtig, om han flache vende 
Vm eller gaa frem; naa men. is-— enlyvek kunde jo da gaa 
T Haven, hvor han vikdel 

»Ja, Folket kalder ham en Kriger!« fasse den 

samme Eitemme, som nys havde kalt. »Men hvad for- 
skaar Folket sig paa KrigeesDygtighedLs Se nu 

blsot en Gang, fom han optraadte under QuetzalRampenl 
Han flød sine Pile godt, dei er sandt; men staa i Baghold 
og siyde Pile ad, det lan da til fyvende vg sidst en gannnel 
KerlsngZ Den Tapre brugek sm nmquahuitt!« 

Den, der kalte, var JztliL den, der kaltes one, var 

Guatamozin. Hualpa traadie ncermeke, uden at nagen 
lagde Mærle vertil. 

,,Jeg syntes bog, han sprte sig stinkt under Lautme 
svarede en, som Hualpa ille vidste, hdem vat. »Man ttr 
ikle uden videte kalde det feng, at san ikle deltog i Ur- 
grebei. Detsom J, Fykst JztliL var faldei, saa havde han 
jo doq mnattet kæmpe alene mod FfenldemeU 

(Foktscttes). 

Gopk Haiger, som anbefale5: 
Micjam Nofknbllllm. ca Jan-ums m mik- kredi- 

125 Sider, i Bilds B Seins, ist-banden U Rats- 

Mllktykcn i St. Andkcws. it sinks- ikk tm ikpkm 
sitt-. II Gibt-, l Mlag W Cum, ist-buntes U Cuni. 
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