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Heimdalls förlag, Stockholm.

NYKT ER HETSBIBLIOTEK.
Serien I. Traktat N:o 9.

: 1

Den lilie pagen.
Och pagen han’trädde i salen in, 
se’n dyrbara kannan han fylt ; 
hans ögon de liknade|skyar i dok, 
som morgonens rodnad förgylt.
Han böjde ett knä, för kungen föll ner, 
betänksamt han höjde sin blick, 
när bägarn han lyfte i darrande hand 
och bjöd den ,med höfviskt skick.

»Min vän», sade konungen nådigt och log, 
»först du smakar drycken, mig bjuds, 
att säkert ej gift uti bägaren döljs, 
som släcker ut lefnadens ljus.»
Och pagen han svarar, allvarligt och fast : 
»Den drycken jag smakar ej — nej; 
jag lyder med glädje din ringaste vink, 
men vinet det dricker jag ej,»

»Stig upp !» bjuder kungen, förvånad han står 
och häpen vid ynglingens svar;
»stig upp och berätta, helt öppet bekänn, 
hvad orsak att neka, du har !»

Och pagen han reser sig, sakta och blek, 
och svaret det dröjer en stund;; 
de gäckande hofmän och fruarne le 
och trängas i nyfiken rund.

»Min fader han satt uti konungslig sal 
och smakade vinet med dig.
En drinkare dog han, en, drinkare, sir! 
och det bief en varning för mig.
Jag lofvat min moder, så heligt och dyrt 
vid dödsbädden henne jag svor, 
att aldrig i världen förtära det gift, 
som dödade fader och mor.»
»Hvad? — blygs du ej valp!» ropa hofmän- 

nen vildt —
»försvinn, ge dig genast åstad!»
Men kungen, den ädle, han spilde sitt vin 
så sakta på golfvet och sad’ :
»Min page du förblir och hedras du skall, 
det Iofvar jag heligt i dag, 
meri se då blott till, att du bjuder ej vin, 
men vatten i konungens lag!» Jfidv Wy

Pris: 1 ex. 1 öre, 50 ex. 85 Öre, 100 ex. 65 Öre, pr kontant.

Stockholm, Oskar Eklunds éoktryckeri 1390.
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