
Den l yse Gud (’"l’ltey Futt- Goil«. ) 
Roma-» om Mexikos Erobring. 

Uf cewis Wallace. Pan Dansk ved Vilh. Mølletn 
(Fortsat.) 

Cortez satte sig smilende til Rette i Sadlen og red vi- 
dete Lige nenne ved Byens Mut lom Pater Olmedo 
trnvende hen til hnm paa sit Mnlcksei. »Mit Afselg 
lille Bjcelde sorstyttce Tig del -·:lle, Senoe«?« spnrgte Pu- 
teken. »Nej,« soarede Coktez leende, »jeg er da inlet 

Spiegelsc, som ille lan taale dtlokiellangl Nan, har 
Du san ndsotslet, hvordan Folleneg Stemning et?« — 

»Ja paa dine gamle Soldater, som bat vætet her en 

Gang fer, knn Du stole, selv oin de not synes, her 
Var nwtsommeke at lonnne forrige Gnng!« —- »Men de 

nue?« Ja. Du ved jo, hvad vi lovede dem: ingen 
Kamp, blot en Lystlnr, og saa sorresten alle Herlighedce 
fnldt op! Se, Landet lnn jo være lønt not, synes de, on 
Tiejret med, men hvor er Menneslene i Landet blevet 
cis-« Han pegede feem for sug. Det lnnde i Virtelighedcn 
sc nd, soin cm hele Ennen Vnr nddød. Jldsarvede Røg 
flyer steg op fra Tempeltaarnenes Baal; men ellets spe: 
tedess ille et lebende Versen: itle i Hnsene, ille pnn Tagen-; 
intet Lieds-! »Hu- l)i« eil« sngde Pater Llinedo, ,,j-:a 
selv synes adslillnt bedke om den Modtanelse, vi sil 
fertige Gang! Tnsend Gange heller hin las-se Felle 
Ineengde end denne Tavghed nden Follemænade!« 

Lied den sørste Menal, de lom til, var Besen lastet ai; 
de inaatte note Holdt, sna las-me til litigslatlene havde 
faaet slanet en nn Bro. »Ein Plan man jo det Hedninnc 
Ast-It have!« snade Corte«;: »vi lan vist vckre silte Pan at 
tonnne til at sinkt-II« «’Jiaa,« mente Pater Olinedo, »e: 
ret Gnds Vilje snnledee, san Amen! Vi er stcerlere 
nn, end da vi drog bort3« »Ja, men de Bandet, som 

alle Helgene san dem med evig Ded! — lnn lnnde 

glo paa os sorrige Gang, de er nu blevet optugtede til 
steig! Heldigvis ce Montezuma ver: on han er det som- 
me for os som Seit-, han er hele den ny Verden!« 

Da Erolneten og Munten og det aansle Kotps dtoz 
nhindtet videre, hen tIl AmyaiPaladset Men et 

Stylle lang ester Korpset lom en underlig Este-malen 
Fire indinnsle Slnver bat pna en Slagg Banre et spat 
Mennesle Solen breendtc den Syae i Ansigtet; men ban 
llaaede sig ille, han rette sig ille, blot hans Hoved stump- 
ledes nn til bøjre og nn til venslre, alt efteesvm Sta- 
Vetne holdt Trit ellee ej. 

Te bar hntn ind i Byen, op nd den store Gabe, sor- 
bi del eaenlige Kanne-Palad5, lyvoe Menteznma havhe 
boet tidlinere. Ud sok Paladset satte Slavetne Bauten 

neb, itle nf Irrt-then men» As Nysgenighkd, chs de 
iaa sted og stikrede nmnbende pan KonneVoligen horte 
de en Stennen, en Rallen Te vendte sin om, —- den 

Znne var ved at do. Sei-a snn’ de eorfckrdede paa bvees 
nnd-te og lob deres Vej on lod Baaeen staa. 

Men paa mindre end to Gange snv Deine døde onan 
de en slrasllelia Ded. Lg da de laa pna dekes Yderste. 
fortted de, at det var hin Feemmedes "yadoin, der havde 
nnneebet dem: de sorte Kopper, la ein«-tin som Spa- 
nieene san velllinaende laldee dem! 

Den Snne paa Bauten havde vceeet en Neger — 

den sseste as hnns Rate paa KontinenteL J sin Død 
nav han sine Here-er en ny og langt lrastiaeke Tfener, end 
ban selv hat«-de verni, » en Tiener, som hurtigere end 

Smrdene befordkede Vnntro i Toben, og som fandi ch 
oveenlt, book mange Mennesler var samtnen. Rastles 
vitlede in virus-im set hver en, som faldt i stan 
taldt en Sneg soe dens gistine Anndepust, on blandt 
de Tusender og Tusendee, den fældede, var en Konar. 

ll. Undek en ny KolIge 
Da Sorte-; med ssne Mamd rytlede ind i Araya 

Paladsetcs Gamb, stcd Warnisonen ovstillet derinde, org 

Trompetsltald og Trommeslag modtog hom. De gamlc 
Ktiaere E hans Folge hilfte ftøjende paa Lamm-stateme, 
fvm var blevet i Staden, hvorimvd Narvaez’ Mande 
las ligeayldia til eller sagte ov paa Paladfets Taa fcl 
at se ud over Bycn og navnlia over vaa Hatt-ils storc 
Tempel, der ogsaa laa som uddød Cortez havde vit- 

tet loldt til Alvarado oa stvd nu og horte paa bang For- 
svar og Undslyldninqer. Men Alvarados Bevissprelse 

.foretokn bam lidet fnldestgsrende, og han over-sie ham 
meo hidsiae Jrettescettelser. Tya nætmede siq et ftatelth 
Optoa: forreft gil site Høvdinae med Selbstave, dereftsr 
lom Hofmænd to og to, saa Montezuma i al sm ftraalende 
Kongepragt, og endelig de af hans Familie, som delte 
bans Fanqensiav Da Cottez sit Øje paa dette Optoq, 
vendte han sig bort fra Alvarado. Blvdet fv’r ham ov i 

Einverne: nys havde han set spaa de Kristne, der var ilde 

medtagne af Sult og Nattevaaaen, og her faa’ han nu 

Hedningerne komme ftoltferende i megen Pragt! Hiertet 
i ham blev saa loldt og haardt fom Pauseret, hvori han 
var llædt. 

»Im hilser Jet, Malinche, og byder Jer Vellommen 
tilbage,« sagde Montezumm der benyttede Maran sosn 
Toll. Cortez bare saa' paa hom, som vm han aldrig 
havde set hanc fsr. ,,Eders leere Ftu Guds Moder hat 
choldt sin Haand over Jer og givet Jek Seit-! Jeg Instet 
Jer til Lvlle, Maltnche!« —- Dek røtte sig ille en Mine 
i Cortez" Ansigt, tsnende loldt stirrede han paa den Ta- 
lende. Og pludseltg drejede han sig om paa Helen, og 

uden at have fvatet et eneste Ord gil han pp vaa sit VE- 

telfr. 
Fotncermelsen var aabenlyö, og baade hedningene vg 

de Kttltne fortlmlledes over den. Tula traadte huttth 
ben, flyngede Armene om Faderens Hals og dkog hans 
hoped ned mod sit Bkyft. Hans Folge sluttede stg tcettere 

samtnen om hom, som om det vilde sterme ham mod For- 
haanelsm Og fontetlnuft begav den staltels Konge sig 
ttlbage ttl sine Verelser, til sit Fangenstab, sit Sam- 

vttttghedsnag, sin dsdeligt saakede Stoltheds malen Von 
var fom lyntlaaei. »Det lan tlle være multgt, det la n 

tlle date multgt!« mumlede han den for sig og vred sine 
Oesder. ,.Maxtlal tag Mænd med Dtg vg gaa ttl Mast 

linche og stig, at jeg ønsler nt tnle med hnm, —- nn 

strnlsl Og meld mig san nøjngiigt hnns Svar!« 
Maxtla og sire Hosmsænd begav sig afsted, og Monte- 

znmn sank tilbage i hjælpeløs Klynlen og Grublen. Ue- 
sendingetne røgtede deres Hvern Oli, Leon og et Par 
andre spnnsle Besalingsmænd, som var tilstede, bad Co-- 

iez tage Hensyn til Nonnen-Z Bon. Men Erobreren vnr 

ille til nt rolle: »Im vöd,« snnde han, ,,at den Hund hat« 
vrovet pan nt spille under Dcetic med Natuan imod min. 
In lJnn hnr ladet mine Foll ncksten sulte ilijel her li·ie 
see sine Øjnel Hvorsor sr Torvet og Boderne luikede? 
Jen vil iilc have mere med hnni at bestille J knn 

sine til ier Oerre,« tilfajede hnn on vendte sig om tEl 

Martin, »nt jen v-Tl have Torvet anbnet inm, ellerg slnl 
jen seid snrne sor, ni det ster! Gna!« Lg de nil 
on meldie Monieinma alt, onsnn, at Mnlinche havde lath 
linm ,,en Hund« LUionteznnia inv en Stnndr men di 

hnn endelin tnlie, lud han, niceklelint nol, til at vcere 

-rolin cn beslnttet. »Gott inen til Mnlinche!« bød hnn 
Martin, »ein siin, lsvnd jen selv vilde have snat l)am, nt 

mit Fell bar i Sindc nt nnnribe «l)am. Jen, ver int:t 
endet Eltiiddel til ninnste nt sorhindre det on til nt sn.« 
Tot-riet nnlnet inm, end om jen tan send-e nisn Brod-ZU 
sinkst lsniilalnnx med min Besnlinn. Han er den mein-, 
tsetx hnr Mnndinlied en Anfeelse nol! .Ln nnn sni 
clle nd hersrn!« lnnde hnn til, ,,jen Vil tnle i Enrnm nnd 
Tnln!« 

Tnln trnndie hen til l)n1n on lncelie ned. Hnn gcet 
lede, nt nn vilde hendess Inder· svnre pna det Bndslnl-·, 
l:nn om Moraenen linvde brnnt l)n1n sra lltnatnmoziin IT 

iom linn dennnnn blot hnvde lxørt pnn med rnnlet Wand-: 
en lnm stirrede crnnstelin pnn l)nm, med Taarer i Øjnencn 
«Zinllel!« snnde linn mildt, »jen hnr not ikle en Gnnn 
tndt Tin oeltcnnnen!« Hnn leftcde l)ende op on lyssedsr 
lsende pnn Pnnden »T« link nltid direkt mit node Barn,« 
lnnde linn til, »on Du er det endnn, ilti Dn nlene er blevet 
ned nt tro pnn inn! Al in, sen hne vnllei on ivivlei ei 

l«nnl1et lcknne pnn TIJlennestene, lcenner endnu pnn 
GnderneZ Men nn slnl dei vcere sorbi med Svaghed’ 
Til Tin lsetror jen min sidste Besnlinn sein Kanne. Bli« 
rer jen i Lice, san vil jen itle berste niere; jen vil sødc 
tilbnne til en ns de Tempel-Teilen hvorsra de lisenteke 
min, da de ton min til Konne, -— jen lænnes efter Ro cn 

Fred on lknsombed Men dette stal Du sine til Guntn 

moiin: Jea hilser hnm, ille som en Konne bilser sm 
ilndersaat, nien som en Fader hilser sm Son. and bn.«. 

bar ajort for Anahuac, billiger jen! Qn siig til ham, nj 
nnnr det inibet, vil del Mnlincye iaen søre min frem for 
FolleL on jeg vil nan. Men dn stnl Gnntnmoiin minde."-, 
lmad Gindcme hnr pnnlant bnm, on note sin Plint .!« 

De tnlte endnn lcenne snmmen; Tllipnieznmn sprian 
tin i svnermerisle Betrantninnek over, hvnd Fremtiden vile 
bringe-. Men san blev de nsbrndt ded, nt en Jndsøkst 
trank-te ind i Viel-elfen nanmeldt on nden msqmsn over 

sin Drnnt. Monieinmn snn’ forbnvsct hen Vnn Mnnden, 
lom doldt Hovedet beset. ,,Brnder! lsnTtlnhnasp nd 
lssrnd tun plndielin »Wind-er on Konnt-i« sharede aniE 
inan on incrlte ned on bereite tsinlvet med benne Hnnnd 
ficich 

»Jeg kommek,« sagde han, »sor at modtaae din Ring 
og din Besaling. Malinche hnr nivet min sti; der sinnt 
Vnnt herudensor Demn, som slnl søre mig nd as Poeten. 
Hnn sonde, at sen stnl søre Follet tilbnae til Byen na 
online Torvet on Boderne: det vnr dii Bud. sande limi. 
Men ns hnm nmdtnaer jeq lnn Friliedenx siia selv, lsvnd 
din Vilje er, om Krig eller Fred!« 

Tnln san’ sisxndt pp pnn Faderen vilde lmns 
Ubeslnttethed nu ille lonnne op Enent Rei, hnn sonkede 
alvorlint on rolint: »Im hnr nivet min ssdste Beinlinn 
foni Renne. Tnln vil sølnc med Tin on meddele Tia 
denk« Hnn rnite isniilalinn sin Ring: ,,(itna san, see 
Malinche stiftek Eind! Min on Gndernes Vclsinnelie 
tin-re med Jer!« Han vinlede med Hnanden, at de ftnlde 

nan, on snnl tilbane pan Løjbcenien on sljulie Ansiniet i 
sine Hirnder 

Ligesan snart Tnln snmmen med Cititlnhnn var toms 

met nd nd Palndseis Poti, snn’ hnn op mod Hnitzkls 
Templets Tnn on mente at tnnne siimte deroppe lian 
Brystvaernet en Siilielse, der linnede Gnatnmozin Enn 

gnv hun, som Astalen var, Tegn med sit lwide Eines 
Sliiielsen detoppe viftede med Hnanden til Svar, cg 
forsvnndi. Hnn on Cnitlnhnn sønie over til TempleL 
Der modtones de as Jo vg Hnnlpn, som fette dem op nd 

Tempeltrappem op til Tanknei, hvot Gnatnmozin ventede· 
Og Tula bereitede, hvad hendes Fader havde sagt. 

»Bei hat behaget sinngem« sagde Gnniamozin, ,,ai 
tie um« hv e m der i hnns Fraværelse sial spre Dienerinnen 
Men detom er vi to vel enige, Farbroder, at Reiten er 

Ebers; og at J et lommei los ai Fangensinbet netop nu, 
set jo da ogsaa ud, som om sselve Gudetne sendet Jer. 
Heksl dersor J og giv mig Eders Besalsingetl Malinche 
ee starke-re end nogensinde sor; det vil koste hanrd og 
blodig Kamp at betvinge hom. Men lad mig san Del i 
den state Bett-innrele sein vil sslge med de Fremmedes 
Fotdtivelse!« 

Cuitlahua svntede: «Jeg overiaget Magten og vil 
stemtidig bo i min Broders Palads. Men Du sinl føre 
Heeren! Gid Gndetne shjoelpe enhver as vs til at gøre sin 
Pligt!« Dermed stralte han sin Haand ud, og Guala- 

inozin tncelte ned og lyssede den. 
Saaledes havde Riget saaet en ny Konge, « og 

ban s Vilje blev hurtigt aabenbar. Huitzils store 
Tromme sendie sine runnende Dtsn ud over Egnen, og de 

steigern som Guatamozin havde besalet ind t Staden. 
wilede srem sra deres Kvarterer og sendte en Hagl as 
Pile ind over Axnya-Pnladsets Mute Paladsets 
Gatnison havde htdtil soeholdt sig tolig. Men den havde 
—- omtrent i Mandshtjde —- hugget en Mangde Huller 
i Musen. Ud ad disse Duller assyredes nu pludselin 
Luntebedser og alsiens siiott og smaat Sinig. Man behe- 
vede itie at sigte, thi Belejretne iin dekudensot hobeviis 
og saa tret op til Mitten, at Flammen kunde nan« dem. 
Mein-singen var sorscerdelig; mange saldt, Latinen og RI- 
gen sea de ulendte Krigsmasliner gsokde endnu flete Ire 
as Steckt Fortumlede flygtede de; men Htvdinge og 
Pabaee drev dem tilbage, og Stssen fra Musltngestalgs 
Trompetetne og sen Ballenerne opflannnede dem paaren 

lDeIuden tlede Guaiamoztn hurtigt ned sra Tempeltaarnet 

»- 

»- 
— i straalende, rigt broderet Rustning —- -og befalede 

cheren at holde sig borte sra Pladsen umiddelbart uden- 
sor Slydeslaarene. Saintidig gav han Ordre til at holde 
slarpt Udkig nied disse, saa hoer Gang nu en Brieskytie 
eller en Mand nied Luntebøsse viste sig bag et as Hul- 
lerne i Palads-9Jtureii, bleo lau øjeltliklelkg overdcenget 
ined en Regn as Pile. Mange Vantro llatrede ogsaa »t) 

’ad Mute-e idet de huggeve dekes Spyd ind i Mute-is 
Nevner eller blev hjulpet op as Kammeraterne: og oppe fra 
Miirtanten stod de saa Pile nkd i Paladsets Gaard Jg 
Habe, eller de sloaes med Fjenden deroppe, Mand mod 

Mand, eller de sprang, som Rasende, ned i Guarden Igz 
lniaaede for Fode vcel og -— blev selv huaget ned. UafH 

Hltrndt varede Lampen; sørst da Ratten kom, rastede man. 

Te Belejrede udltedrede Brescherne, Belejrerne sanlede 
keregs ntalliae Tode og Saarede samtnen og staffede dem» 
l-ort. 

Gnataniezin soo itke den Nat. Han oentede et lldE 
iald fra Puladset oa forderedte sig derpaa. J alle d-: 

lIttaderz som fette til Llra1)a-Paladset, lod han dels opkaste 
lpoje Barilader, dels slaffe Sten oa Bjalker op paa Hu- 

Ysenes Tage, dclgå endelia hngae Gennemaange aennetn 

Hand-Mute oa Hader, saa Krigerne kunde hurtigt og ude- 

tnieerket sinntte fra Sted til Sted. Jamren og Filagcr 
Hlnsite han not af unbeweij inen — det var saa Firigens 

l)t82·ana! Ta han havde esterset alt, vendte han tilbage til 

(711-Itlahua for at niodtaae dennes Befalinger, begav sin 
saa til Teinplerne, ca lod sig endelig ro ud til Chinam-— 
irgen, hoortil Titla havde trultet sig tilbage, og saintaltc 
cn Etnnd nied hende. Ved Taagrn stod han atter odpe 
tsaa Taaet til Hnitiils Tempel J Morgendcemringen sa:’ 
Dan, at der lieanndte at blive Note obre i 9lral)a:Palad- 
setz (,ttaard: Kriaslarlene stod med trendte Lnnter ved 

Etiitset, Fodsoltet var stillet op i Geledder, oa henne ved 

ten store Port beanndte Rotterne at samles. s-- ,,Lov og 
Pris, J («stiider!« uddrod han, »i Daa loinmer ingen 
Bittre til at stille dort Folt fra Fjenden!« 

Da Zolen lom op, aabnedesj Lampen Kanonstud 
:«i)s:ede Luften med deres Dran; oa da de Bantro sanl og 
rea under den morderiste Jld, blev Paladsets store Port 
slaaet op, oa Eortei toin farende nd Spidsen for sine 
liundrede pansrede Ratten Min ind i Mylderet af de 

Vantro spranqte de, drin Vei, da storinede saa mod 

End, ned ad »den sinntte Gade«; Afdelinger as Buesthtter 
Joldater nied Luntebøsser oa Tlascalanere fulate efter, 
ca liaeledesz Mesa med sit Tinte-. Men — da de var naaet 
enitrent niidt i Gaben, viste det sia, at Gnataniozin hadde 
rialat en lløgtia Taltit. De indsodte Krigere forsoandt, 
esterhaanden som Rhtterne niermede sta: Sten og Bjceller 
ianilede ned over disse, mens de red frem; on var de 

farbi, saa lom de Vantro srem igen oa faldt dein i Flan- 
ten oq i Rnakieiri Aldria havde Mesa vceret saa haarot 
i Betnel). aldria sør havde Hjelin og Brustpanser bist sia 
saa lidet nyttiae, aldria for havde saa mange Tlascalaneie 
maattet lade Liret. LIa slnttelia lnnde Rytteriet itte 
tomine lconaer frem: en inceatia lioj Barrikade as Jord oa 
Eten srscerredc det Vejen Baafra troznate Fodsollet paa 
idei oidste intet oni ForhindrinaenL der apstod en 

Vanvittia TrænafeL — on oocnfra haalede ned Sten og 
Lanser oa Bjælter oa Blolle Sels Rhttere sthrtede; der 
tileo streaet oa raabt oa dedt til lttudz Moder oa alle de 

Helliae: Hestene stampede og spartede; Cortez selo loni i 

Fore. ,,Stas inig Mesa frem, —- vE inaa have Luft!« 
Ha Fod for Fsrsd red han tilde-ge, rasende oner, at han 
maatte vige ca at l;an odenilodet inaatte lade sels H-este, 
feto Ruttere blive i Hedninsgenecs Hander Mesa slap 
cndelia sreni, rsg shrede og fi)rede, oa da den hoide Rost 
oar trittlet dort, raubte hart til (5orte«3: »Saa! nu er 

Besen fri! Gid alle Helgene viere nied Dia!«. 
Paanh tsreinpede man fia stein, og hen til den sørste Bro. 
Bildt .s)aandaeniceni«1, endelig, over Dynaer af saareoe 
oa dar-e Jiidsødte, sremad! Fire Timer i Trcel flog-II 
inmi; da dar man lige naaet til Parteii, soin forte txt 

JztapalapanersVejen Crrtez lod blase Holdt og gjorde 
inikrina Men Vejen tilbage blev lia-: saa besvaerlispn 
sont Vejen srein havde vcerzt, og endnn firc spansle Ryttere 
inaatte lade LiVeL 

Den nieste Dass eg den nceste igem Kamp fra 
Middag til Midnat orntrina Palarsei. Belejrerne sagte 
at stprriie, de Belejrede slod on stød. Fiemte og sjette Dag: 
nne Udfald, lsoor man iaen naaede hen til Porten ved 

Jztapalapaner Vejen, og lev tastet tilhaget Saadan git 
det fulde sjorten Dage. Og end ille om Ratten havde 
Spanierne og dereg Forbnndrsceller Fred. 

Saa sad en Nat Cortcz inde paa sit Veerelse og 
holdt sin saarede Haand stem mod Pater Olmedo, der 

stoo og vaslede Saaret ud; og Cortez sagde: »Vi! Dn 
apre Nat as mig, Pater: forlade Staden, soni oi nu ncesten 
hat faaet Bugt med?! Nei, nei, Pater, aldrigl Hvad 
tror Du ogsaa, Belagqnez og de andre pyntede Dotter 
derhjcimne i Spanien vilde sige, naar de hørte det ? T« 
— Pateren saa’ ilke op, han blev ved at vaste Saaret 
ud: »Saa det er altsaa, soin jeg not srhgtede for,« svarede 
han, ,,at selv din sunde Saus har taget Stade as Luf- 
ten her Nej nej, Senor, lad mig nu tale ud!« til-—- 

føjede han, da Cortez rev Haanden til sig, «og lad mig 
ogsaa saa Dig sorbundett Jeg taler fsor Kristi Kirkes 
Slyld. Vi hat ille Foder til Hestene mer end til i Rat. 
Mandskadet er aldelcs udaset; Du selv lan lnap holde en 

Ølse langer; Naman Tolk beghnder at gøre Mytteri! 
Og dset forslaat -ingenting, hvor mange as de Vantro vi saa 
sthder sonder, —- nhe og stiste Stammer rylter freinl De 
Afgudsbilleder og Asguds-Altere, Du bar styrtet, er alle- 

samrnen reiste igen! J Kristi Kirtes Navn siger jeg Dig: 
Gaa nu — og lom stærkcre tilbage, saa vi kan holde fast 
paa, hvad vi lhar taget!« 

Pater Olmedo blev afbrudt ved, at Sandoval traadte 
tnd og meldte —- hvad Pateren jio alt havde berettet, s-— 

at man havde nu givet Heftene let sidste Foder, der var, 
og Nationen hat-de endda voeret knaspt Cortez lnhttede 
trampagtigt den saarede Haand, sprang op, saa graa i 
Ansigtet soin oin han knnde have vieret pudret med Stiel-, 
og gav sig til formeltg at le be seem og tilbage i Buckel-et 
Pludselig, med et Rhl, bleo han staaende soran Sandoval. 
»Staat« raabte han, ,,og lald Befalingsmaendene herind, 
allesamnien, sorstaar Du, ikle in maa bltve dorte! Og 
stas sat i Slrtoeten Duero med det samme! Hurtigtl —i 

Gaai« —- Sandoval gil. Cortez blev staaende en Stund( 

og stirrede efter ham. Saa stiftede langsomt Udtrylltti 
hans Ansigt, — det blev roligt, —- nu smilte han, spit- 
tende. Og han satte sig igen, og rakte Haanden ste- 
for at Pater Olmedo stulde gore Fotbindingen fcetdip 
»Det var ret, min Sant« sagde Pateren. ,,Menneske« 
fristes aldrig saa haardt, som naar de staat Ansiat til 
Ansigt med Nødvendighedem den Svage strtder imod s- 
gaar under, den virkelig Stæeke bøjer sig for den og It 
sig den underdanig .« —- ,,Jeg ser ingen ,,Nødvend«sgi 
heb« her!« afbrød Cortez hom. —- »Aa nej, men um 

dine Befalingsmcend set den, og Du saa bøjer Dig ft- 
den,-stønt Du itke set den .« Pateeen saa’ op, es 
nsødte Eortez’ Blit. Begge smilte. »Saa er Du dæktef 
aversor dem dershjemme i Spanien!« sagde Pateren. Car- 

tez nikkede, stadig bittert smilende. 
11Veerelset syldtes med Befalingsmænd, med Soldalex 

med Tlascalanernes Kaziker: kriskne I«ustn"lnger, lasedt 
T1mikaer, Skrammer og Saat og Bind og afmagredx 
forvaaaede Ansigter: det var, hvad der lom sammen 
Cortez rejste sig barst. »(J)la, Venner!« saade han, »ma- 
l«,·ar fortalt mig, at en Del as Jcr mener, det er paa Tidt 
at give .5,·)edninge:Pakket Byen tilbage. Jeg hat via-l 
hie-re selv, om det er sandt. Og da det aælder ikke mig, 
Inen vor keiserlige Herre, saa vil jeg lade Duera skrive of 
nøjagtigt alt, hoad her blioer sagt og hvad enhver as Jet- 
mener Ja tal saa!« Han satte sia igen. Des 
var lange aanske stille. Men endelig tog En Mod til 
sta, -—— andre stuttede stg til ham, — og tilsidst harte may 

knn et eneste stort Raab: «Afmarsch! Asmarsch!« 
Da rejste Cortez sig igen. ,,J er alle as den MI- 

nina? Hat Du strebet det nøjagttat op, Senek- 
Duero? Naa, skriv saa videre, at jeg, Fernando Cat- 

stez, mener Nei, og at jeg bøjer mig — ikle for nagst 
Tnundaaaeliat, men for mine Soldaters enstemmige For- 
llanaendd Stein vtdere, at jeg befaler Alonzo Abit- 

!o·a Gonzalo Mexia at optage nøjagtigt Regnstab over hele 
tden Vor Heere den allerkristeligste Konge tilhetrende Stat- 

ioa at jea derester giver Mandskabet Lov til at dele Restes 
imelletn sia. Hat Du det? Bell« vg han vendte II 
Hom til Soldaterne: »Jm-orgen Mslddag har J at være 

;fcerdia.e! Gaa saa og se at sove, om J lan.« Me- 

stil Pater Olmedo sagde han: ,,Din Velsianelse, ofahrt-. 
din Velsignelse over mig og over os alle!« 

Fett Pateren, sotn den sidste as Forsamlingen, forlsd 
Vcerelset, roste han endnu en Gang Cortez for hanc 
Beslntninq Men Cortez blev ved at gaa op og III-. 
op oa ned ad Gulvet derinde, og han gik langsomt II 
tankesuldt, ikke, som han ellers plejede, hidsigt og hurtigL 
Endelig kastede han stg paa sit Lejet »Guds Moder sta- 
mia bi!« mnmlede han, »men jeg ka n ikke bekvemme mit 
til det! To Pile har jeg ialsald endnu »s Koggekel: 
dem otl jea farst have studt af!« 

lll. ZNontezumaS Død. 
lld paa Ratten ljørte Vagterne, fom Cortez bavdr 

udstillet, en underlia Musik. Først lød den gansie soc-g 
og fjern, on i den blandede sia Sang fra de nærmeft fig- 
aende Hufe: ,,J fordømte Fremmede!« blev der fange-l 
eller raubt, ,,bered Jer til Lfferdødent Naar Dagen gener- 
stal jere Hierter sitre paa Olltrene!« Saa voksede bis 
fierne Musik on blev til højlydt Skrigen og til Larm Tf 
MustingeftalsTrompeter og Trommet: et øredøvenk 
EpeltaieL der liqnede Havetg Vtølen, naar det er i Op- 
rer. In et Hav oceltede sig virkelig frein mod Arena- 
Paladsctt alle Reserveliærene, som havde kamperet i Do- 
lcne ban Chaisnltepec Var niarfcheret ind til Stadt-n og 
hart-:- besat Gaderne oa Torvene og Hufene. Da Soles 
at ap, lnsie den over Mnriader af Mennefter. Ovemll 
zilimtede on blinlede det af Vaaben, overalt saa’s bruak 

FiriqepAnfikiter ragend-.- op over funklende Sljolde, over- 

alt stinnede ilrøde psesuupilps og brogede Vimpler og 
Vannere. Sein Aloarado, som stod oppe bag Brnftvcernei 
ned Vorten imin List, gleinte sin vanlige laade Spot over 

Stint-L ,,Nej,« fagde han til Orteguilla, ,,de"t har jeg al- 

dria i mine Dage set Magen til, —— og slipper jeg W 
med Lioet, onster jeg heller aldrig mer at faci det at sek« 

Jmidlertid forholdt man sig paa begge Sider wlkg 
og bare mønstrede hinanden. Cortez havde afstudt sitt 
førfte Pil: lmn bavde ud paa Morgenstunden affendt t- 

siaziker til (5uitlal)na og foreslaaet ham en Sammenkths 
hvorefter Ciiitlalnia havde lvaret, at han siulde komme II 
l)ørc, boad Malinche vilde sige hom. Og endelig lon- 

Herolder aaaende op ad »den snmkke Gade«, og fttaks 
efter lom en kongelig Baseeftol med Baldalin over, ists 
blev baaret frem og sat ned Jorden henne foran Agap- 
Paladset Cortez fammen med Pater Olmedo og Judi- 
anertvinden Maran traadte ud fra Port-Taarnet. He- 
rolderne svang deres Stude, og der blev gansle stille. 

Forhcrngene for Bæteftolen dernede blev staaet til 
Side: Cuitlahua laa lænet tilbage. Han var syg, II 
af hin grufulde Sygdoni. foin Spanierne saa smukt kath- 
1n viruclkk Traet drejede han Hovedet og saa’ op mäd 
Cortez, der havde slaqet sit Visir op og kalte ned iiI hatt 
— myndiat, bestemt, truende. Cortez forlcmgte Lydiglpd 
og 11nderlastelfe: »in-is ille, flal der ikte blive ladt Ste- 
paa Sten i Student« 

Jndianerkvindens Stemrne stingrede hen over Meu- 
neflemængdens Hoveder. Da hun oversatte Cortez’ sit-II- 
Ord, reiste der sig en Summen og Mumlen; Heroldets 

»maatte fvinge deres Stave og paabyde Tavshed. Las- 
somt rejste Cuitlahna sig over Ende; han pegede pas 
Guatamozin, fom stod ved Siden af hom, og sagt-et »Lu- 

Tmsig din Stemme, Bruders-m og svar!« 
T Guatamozin lagde Armen om hans Hals, for d 

kstøtte ham, og sagde —- faa højt, at det tunde høkes II 
iover til Huitzil-Templet: »Kong Cuitlahua svaret W 
iMacinche sp: sig ser og for sit For-. J hak nat-W 
lvore Templer og søndetflaaet vore Gut-ers Billeder. Ie- 
iSvækd m skmkkeiige. Men vi vik me insect-se m Hi 

ilan købe hver af de Fremmedes Liv med Hundkeloe of 
Vores Liv. Tcel jere Tab og se, hour mange vi er! Jn- 
den to Sole et funlet, sial vi midt t vor Overflod leende 
se Jer sulte ihjeL Med sine Fabres Krigöraaln Malim 
che, fvaeer Kong Cuitlahua Dig: Op, op, Tlatelocol O 
Tlateloco t« 
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