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Første bog. 

I. 

Et bryllup hos Véfour. 

»f ra Chébe!« 
»Ja, min gut . . . .« 
»Jeg er saa glad . . . .« 
Det var sikkert for tyvende gang i løbet af 

dagen, den brave Risler forsikrede, at han var »saa 
glad«, og hver eneste gang med samme stilfærdige, 
bløde ansigtsudtryk, med samme langsomme, besvær
lige, dybe tonefald, med en stemme, der var kvalt 
af bevægelse, og som ikke vovede at tale høit af 
frygt for pludselig kanske at briste i taarer. 

Og Risler vilde ikke for alt i verden, ha be
gyndt at græde i dette øieblik, — tænk, midt under 
bryllupsmiddagen! — Og alligevel følte han slig en 
stærk trang dertil. Hans lykke kvalte ham, snø
rede struben sammen paa ham, saa han maatte 
tvinge ordene frem. Derfor maatte han ogsaa ind
skrænke sig til fra tid til anden at mumle, mens 
det sitrede omkring mundvigerne paa ham: »Jeg 
er saa glad . . . . Jeg er saa glad!« 

Og det havde han ogsaa grnnd til. 
Helt fra tidlig paa morgenen troede den stak

kels mand, at han var hensat i en af disse herlige 
drømme, som man bare er bange, man altfor hurtig 
skal vaagne fra, mens øinene endnu er blændede 
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af drømmens forestillinger. Men hans drøm syntes 
jo aldrig at skulle høre op. Den var begyndt ved 
femtiden om morgenen, og klokken ti om aftenen, 
nøiagtig ved tislaget paa uret hos Véfour, varede 
drømmen fremdeles ved. 

Ja, hvad det havde været for en dag. Han 
kunde gjenkalde sig alle, selv de mindste enkelt
heder. 

Han saa sig selv i daglysningen, hvorledes han 
maalte sin pebersvendleilighed med store skridt, i 
en med utaalmodighed blandet følelse af jubel, alle
rede fuldstændig barberet og paaklædt og med to 
par hvide hansker i sin kjolelomme . . . . Der ser 
han endelig stasvognene og nede i den forreste af 
dem — den med de hvide heste, de hvide tømmer 
og den lysegule silkedamaskes stopning indeni — 
sin lille hustru; hun ser ud som en sky . . . Saa 
er det indtrædelsen i kirken, par efter par, men 
bestandig hun som en bølgende, blændende snehvid 
liden sky foran . . . . Og orgelmusiken og schweit-
zeren ved døren og prestens prædiken og alle voks-
kjærterne, som straalede ud over diamanterne og 
vaartoiletterne . . . og saa denne stimmel af men
nesker i sakristiet, som trængte sig sammen og 
omfavnede den lille sky,. saa den fuldstændig 
forsvandt mellem dem, mens samtidig ægteman
den uddelte haandtryk til alle sider til hele 
denne elite af den parisiske handelsverden, som 
havde vist ham den ære at møde frem ved anled
ningen . . . . Og tilsidst det brusende postludium fra 
orgelet, der klang endnu høitideligere, nu da kirke
porten var slaaet op paa vidt gab, saa hele gaden 
udenfor kom til at ta del i denne familiehøitidelig-
hed, og orgelklangen drog hen under kirkeportalen 
sammen med brudefølget . . . . Og hele bykvar
teret stod der og gabede og gjorde bemærkninger. 



En fabrikjente med et stort forklæde af glans-
lærred havde sagt ganske høit: »Brudgommen er 
ikke no'e pen, men brura er rigtig udmærket nyde
lig . . . .« Det kan nok hænde, at det kildrer ægte
manden at høre en slig bemærkning . . . . 

Saa kom frokosten paa fabriken i en stor 
arbeidssal, der var behængt med kranse og drape
rier. Og saa turen til skoven, en opmærksomhed, 
man havde vist sin svigermor, fru Chébe. Som 
almindelig parisisk borgerdatter af fødsel og opdra
gelse vilde hun aldrig ha anseet sin datter for 
rigtig gift uden turen 'ud til sjøen og besøget ved 
vandfaldet . . . . Og saa hjem igjen til den store 
middag, mens lysene begyndte at straale paa boule
varden, og folk snudde sig om og saa efter dette 
bryllupstog, dette mægtige bryllupstog, som føres 
afsted i stærkt trav af sine leiede heste lige til 
trappen hos Véfour. 

Saa langt var han naaet i sin drøm. 
Paa dette tidspunkt stirrede den gode Risler, 

overvældet som han følte sig af træthed og vel
være, med mat blik udover det umaadelige bord, 
afsluttet paa begge ender med en hestesko, med 
sine otti kouverts og omkranset af kjendte, smi
lende ansigter, hvor han syntes at se gjenspeilingen 
af sin egen lykke i alles øine. Man nærmede sig 
slutningen af middagen. Alle passiarede de ivrigt 
sammen, to og to, rundt hele bordet. Man saa 
ansigtsprofiler vendt mod hinanden, man saa sorte 
frakkeærmer bag blomsterkurve, et leende, barnligt 
ansigt over en frugtis. Og hele denne krans af 
ansigter over desserten gav selskabsbordet et fest
ligt præg af munterhed, farver og lys. 

Javist var Risler glad! 
Uden at snakke om hans bror, Frantz, havde 

han her alt, hvad der var ham kjært, omkring sig. 
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Først og fremst midt imod sig Sidonie, igaar den 
lille Sidonie, idag hans hustru. Hun havde under 
middagen lagt fra sig sit slør, hun var steget ud 
af sin sky. Og nu løftede der 'sig over den helt-
igjennem af hvid silke sammensatte dragt, et vak
kert ansigt af en endnu mildere og mattere hvidhed. 
Men under brudekransen, der laa saa korrekt om
kring det lille hode, tittede hendes egne haarflet-
ninger frem med smaaviltre krusninger og med 
lysbrydninger som af smaa fjær, der hellere end 
gjerne skulde ville flagre bort. Men ægtemænd 
lægger aldrig mærke til sligt. 

Den, som Risler holdt mest af i hele verden næs 
Sidonie og Frantz, var fru Georges Fromont, eller som 
han selv kaldte hende, fru Chorche, hustru til hans 
kompagnon, "datter til afdøde Fromont, hans tidli
gere, forgudede principal. Han havde givet hende 
plads ved siden af sig, og i den maade, hvorpå 
han henvendte sig til hende, laa der samtidig baade 
ømhed og ærbødigt hensyn. Det var en ganske 
ung kvinde, omtrent af samme alder som Sidonie, 
men af en mere rolig og korrekt skjønhed end 
hendes. Hun var ikke meget snaksom og følte sig 
hellerikke hjemme i det temmelig blandede selskab, 
men søgte alligevel at være saa elskværdig, som 
det stod i hendes magt. 

Paa Eislers anden side havde fru Chébe, bru
dens mor, faaet plads. Hun straalede af glæde og 
funklede i sin nye, lysegrønne, glinsende silkekjole 
som et vaabenskjold. Helt fra morgenen af havde 
den hæderlige dames tanker, alle som en, været 
ligesaa straalende som denne kjole med sin sind 
billedlige farve. Hvert halve minut fortalte hu~ 
sig selv: »Min datter ægter huset Fromont de 
yngre og Risler den ældre r gaden Vielles-Haud--
riettes!« I hendes tankegang var det ikke bare 



Risler den ældre, som hendes datter blev gift med; 
nei, det var hele huset overhodet, dette fremragende 
firma i den parisiske handelsverden. For hvergang 
fru Chébe fastslog denne ærefulde kjendsgjerning 
for sig selv, blev hun mere og mere rank i ryggen 
og bredte sig, saa det bragede i silkeskjørtet. 

For en modsætning til den figur, som hr. 
Chébe, der var placeret nogle stole længere borte, 
dannede! Hos ægtefolk er det saare almindeligt, 
at de samme aarsager kan frembringe stik modsatte 
virkninger. Denne lille mand med den svære, 
blanke, kuglerunde fantastpande, der var ligesaa 
tom som en speilkugle i en have, saa akkurat lige
saa rasende ud, som hans ægtehalvdel var straa-
lende. Men det gjorde ham ikke anderledes, end 
han var ellers, for hr. Chébe gik nemlig hele aaret 
rundt i raseri. Ikvæld havde han ialfald ikke det 
ynkelige, falmede udseende, han havde til daglig, 
og hellerikke bar han den vide, flagrende over
frakke, som lommerne bestandig stod ud paa, fordi 
han fyldte dem med prøver af olje eller vin eller 
trøfler eller eddike og lignende handelsartikler. 
Hans splinternye, prægtige, sorte knibetang dannede 
en pendant til det grønne silkeskjold, men ulykke
ligvis var hans tanker ligesaa sorte som hans dragt 
. . . . Hvorfor havde man' ikke givet ham plads 
ved siden af bruden? Det var da hans ret! . . . 
Hvorfor havde man givet Fromont den yngre plad
sen? . . . Og gamle Grardinois, Fromont' ernes bedste
far, hvad har han at bestille der ved siden af 
Sidonie? . . . . Ja, naturligvis, ja! . . . Alting til 
Fromont og ingenting til Chébe! . . . . Og saa 
kan slige mennesker endda finde det mærkværdigt, 
at man laver revolutioner! . . . . 

Til al lykke havde den lille mand ved siden 
af sig en, hvem han kunde udgyde sin galde for, 
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nemlig sin ven Delobelle, gammel, forhenværende 
skuespiller, som hørte paa ham med den milde, 
majestætiske ro, som han havde gjemt paa fra sin 
glansperiode. Det hjælper ikke, om man ogsaa i 
mere end femten aar paa grunJ af direktørernes 
onde vilje har været borte fra theatret, man finder 
alligevel bestandig, naar det tiltrænges, sceniske 
gestus, som passér for anledningen. Derfor havde 
ogsaa Delobelle denne aften sit bryllupsansigt paa, 
denne halvt alvorlige, halvt smilende mine, sin ned
ladenhed mod smaafolk, sit paa engang veltilfredse 
og høitidelige udtryk. Man skulde tro, at han be
fandt sig paa scenen overfor en fuld theatersalon, 
ved et festmaaltid, hvor retterne var af pap. Og 
da han samtidig i hukommelsen gjennemgik' endel 
glansnummere af sit repertoire i den sikre over
bevisning, at man senere paa kvælden skulde komme 
til at lægge beslag paa hans talent, forøgede dette 
yderligere det indtryk, han gav af at spille en rolle; 
han fik derigjennem dette svævende, unaturlige og 
paatat ligegyldige over sit væsen, sammen med denne 
paatagne opmærksomhed, hvormed skuespilleren paa 
scenen lader, som han lytter til sin medspillendes 
ord, mens han hele tiden bare tænker paa sin egen 
replik. 

Forunderligt nok havde ogsaa bruden noget af 
det samme udtryk. Der kom en hemmelig adspredt-
hed tilsyne paa det vakre, unge ansigt, som glæden 
oplivede uden at bringe det til at udfolde sit hele, 
inderste væsen. Og i enkelte øieblikke drog der 
et lidet, skjælvende smil hen under mundvigerne 
paa hende, ligesom hun havde talt med sig selv 
om noget. 

Det var med dette lille smil, hun svarede paa 
de smaa morsomheder, bedstefar Gardinois, der sad 



9 
tilhøjre af hende, kom med, og som undertiden var 
en smule vel saftige. 

»Ja, end denne Sidonie«, lo gamlingen. »Naar 
jeg tænker paa, at det ikke engang er to maane-
der, siden hun snakkede om at gaa i kloster . . . . 
Aa, jo, da! vi kjender de smaapigerne med sit 
kloster! . . . . Det er som mundheldet gaar hjemme 
hos os: St. Josefs kloster og to par sko under sen
gen! . . . - . « 

Og rundtomkring bordet lo man forstaaelses-
fuldt af de grovkornede vittigheder, som denne 
gamle bonde ude fra Berry kom med, hos hvem 
en umaadelig formue fik træde istedet baade for 
hjertelag og opdragelse, men ikke for gløg forstand. 
For det havde han, den snedige gamle fysakken, 
og det mere end alle disse byfolk omkring ham 
tilsammen. Der var ikke mange mennesker, som 
indgav ham nogen sympati, men mellem dem ind
tog denne lille Chébe, som han havde kjendt som 
en bitte liden skøierunge, en særskilt plads for sig 
selv. Og hun paa sin side var altfor fersk i sin 
stilling som rig til ikke endnu at tilbede rigdom
men og talte derfor til sin nabo til høire med et 
tonefald, hvori respekt og koketteri blandede sig 
paa en meget tydelig maade. 

Derimod viste hun sig meget tilbagetrukken i 
sit væsen overfor sin kavaler tilvenstre, Georges 
Fromont, hendes mands kompagnon. Deres kon
versation indskrænkede sig til de almindeligste 
høflighedsytringer, ja, det saa næsten ud, som de 
spillede en fuldstændig ligegyldighed overfor hin
anden. 

Med engang opstod der mellem gjæsterne denne 
svage, brusende uro, som forkynder, at man holder 
paa at gaa fra bordet, en knitren af silke, larm 
med stolene, det sidste ord i en konversation, latter 
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som holder op, og midt under denne halvstilhed 
hørte man fru Chébe, som imidlertid var blit med
delsom, sige til en fætter fra provinsen, som var 
henrykt over den unge frues rolige, tilbagetrukne 
holdning, som hun stod der i øieblikket ved hr. 
Gardinois' arm: 

»Ja, jeg skal si Dem, fætter, at det barn der 
. . . . Der har endnu aldrig nogen kunnet udfinde, 
hvad hun egentlig tænkte.« 

Idetsamme reiste hele selskabet sig, og man 
gik ind i den store salon. 

Imidlertid var ogsaa balgjæsterne ankommet 
og blandede sig i masse mellem dem, der havde 
været med ved middagen. Orkestret begyndte at 
stemme sine instrumenter, og de herrer dansekava
lerer brugte sin lorgnet og gjorde sig lækre foran 
de smaa, utaalmodige baldamer i sine hvide toiletter. 
Al denne vrimmel og larm skræmte hr. ægteman
den, saa han hurtigst muligt drog sig tilbage til 
det lille galeri sammen med sin ven Pianus — 
Sigismund Pianus, der nu havde været huset Fro-
monts kasserer i over tredive aar. — Her i dette 
med blomster dekorerede galeri, hvor væggene er 
betrukket med et tapet, der forestiller et tæt løv
værk af slyngplanter og danner en frisk skovgrøn 
baggrund til al den rige forgyldning, »om Véfours 
saloner ellers straaler i, her var de da endelig alene 
og kunde passiare sammen. 

»Sigismund, gamle ven! . . . . jeg er saa glad!« 
Og det var Sigismund ogsaa, men Risler gav 

ham bare ikke tid til at fortælle det. Nu, da 
i Risler ikke mere var bange for at skulle komme 
til at briste i graad, saa hele verden fik se det, 
nu gav han sin overstrømmende glæde frit løb. 

»Husk bare paa, kjære ven . . . . Det er jo til 
at forundre sig over, at en ung pige som hun 
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virkelig har kunnet bry sig om mig. Ja, for jeg ved 
jo godt, at jeg ikke er nogen skjønhed. Det havde 
aldeles ikke været nødvendigt for det gode fruen
timmer idagmorges at fortælle mig det. Og des
uden er jeg to og firti aar . . . . Og hun, som 
er saa yndig! . . . Der er jo samange andre, hun 
kunde ha valgt, som er langt yngre og fornemmere, 
for ikke at tale om min stakkars Frantz, der var 
saa glad i hende . . . . Og tænk, saa er det den 
gamle Risler, hun har foretrukket Og saa 
rent underlig, som det altsammen er kommet . . . 
Jeg havde i længere tid seet hende gaa omkring 
med et sørgmodigt ansigt, hun som tidligere var 
saa munter. Jeg tænkte nok, at der stak en eller 
anden kjærlighedssorg under . . . . Og baade hen
des mor og jeg anstrængte os for at finde grunden 
og la vore boder i bløt . . . . Da træder sandelig 
fru Chébe en morgen ind i værelset til mig og for
tæller mig under taarer: »Det er Dem, hun elsker, 
stakkars ven! . , . , . « Ja, og det var det virkelig; 
det var mig! Ak, hvem skulde vel ha drømt om 
noget saadant? Og tænke sig, at j«g i et og samme 
aar først er blit associé i huset Fromont og der
næst gift med Sidonie . . . . Ja, naar lykken først 
kommer, saa . . . .« 

I dette øieblik kom et dansende par ind i den 
lille salon, mens de svingede rundt efter den af-
maalte takt af en vals. Det var bruden og Rislers 
kompagnon, Georges Fromont. De var begge lige 
unge, lige elegante. De talte halvhøit sammen, saa 
ingen af deres ord naaede udenfor de kredse, de 
selv dannede af sin vals. 

»De lyver . . . .«, sa Sidqnie. Hun var en 
smule bleg, men beholdt stadigvæk sit lille smil. 

Den anden var blegere end hun. Han svarte: 
»Jeg lyver ikke. Det var min onkel, som stod 
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moderglædes salighed lyste. Neppe havde Risler 
faaet øie paa hende, førend han ogsaa styrede lige 
løs paa hende og tvang Sidonie til at sætte sig 
ned. Det. er unødvendigt at fortælle, at det var fru 
»Chorche«. Hvem anden skulde han vel ha talt 
til med denne blanding af ærbødighed og ømhed? 
I hvilken anden haand skulde han vel ha lagt sin 
Sidonies smaa fingre med disse ord: »De vil 
holde af hende, ikke sandt? De er jo saa god . . . . 
og hun trænger saa meget til Deres vejledning 
og verdenserfåring . . . .« 

»Ja, men kjære Risler«, svarte fru Georges, 
»Sidonie og jeg er jo gamle venner . . . . Og vi 
har jo al mulig grund til fremdeles at holde af 
hinanden.« 

Og hendes aabne, rolige blik søgte at opfange 
hendes gamle venindes. Men hun fik ikke fat i 
det . . . . 

Med sin fuldstændige mangel paa kvindekund-
skab, og vant som han var til at behandle Sidonie 
som et barn, fortsatte Risler i samme tone: 

»Ta hende til mønster, du lille . . . . Der 
findes ikke i hele verden to som fru Chorche . . . 
Hun er sin stakkars far op af dage, hele hans 
hjertelag . . . . en ægte Fromont! . . .« 

Sidonie sad der med øinene mod gulvet og 
bøiede hodet uden at svare et ord, mens der løb 
en umærkelig skjælven gjennem hende lige fra 
spidsen af den lille silkesko til det øverste blad af 
orangekransen over hendes haarnetninger. Men den 
skikkelige Risler saa ingenting. Hans bevægelse, 
ballet, musiken, alle disse blomster, hele dette lys
hav . . . . Han var beruset, fra sig selv. Han 
indbildte sig, at alle de andre indaandede denne 
samme atmosfære af ufattelig lykke, hvori han 
selv befandt sig. Han mærkede ingenting til al 
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den misundelse og smaalige had, som gjemte sig 
bag alle disse glatte pander. 

Han saa ikke Delobelle, som stod der støttet 
til kaminen, træt af hele tiden at indtage sin the-
aterstilling med den ene haand ind i vesten og med 
hatten imod hoften, mens tiden gik og gik, uden 
at der var en sjæl, som tænkte paa at lægge 
beslag paa hans skuespillertalent. Han saa ikke 
hr. Chébe, der stod og forkjølede sig mellem to 
døre, skummel at se til og mere rasende end nogen
sinde mod alt, hvad der bar navnet Fromont . . . 
»Aa, disse Fromont's! . . . . Slig som de bredte 
sig her i dette bryllup . . . Allesammen var de 
der med sine koner og sine unger og sine venner 
og sine venners venner . . . Man kunde tro, det 
var en af dent, som havde bryllup . . . Hvem brød 
sig fillen om Rislerne eller familien Chébe? . . . 
Ham, brudens far, havde man ikke engang præ
senteret! . . . Og fru Chébe, som kunde sidde der 
og smile moderligt til hele verden i sin insektglin-
sende, grønne silkekjole, gjorde ham bare saameget 
mere indædt rasende. 

Gjennem dette bryllup, som i de fleste andre, 
løb der forresten meget tydelige strømninger, der 
strøg forbi hinanden uden at blande sig sammen. 
Disse herrer Fromont, som i den grad vakte for
bitrelse hos hr. Chébe og udgjorde ballets aristo
krat i : præsidenten i handelskammeret, formanden 
for sagførerkorporationen, en berømt chokoladefabri
kant og deputeret ved den lovgivende forsamling-
og endelig den gamle millionær Gardinois, alle trak 
de sig tilbage en smule over midnat. Straks efter 
satte ogsaa Georges Fromont med sin hustru sig i 
vognen og kjørte hjem. Nu var det bare famili
erne Risler og Chébe, som var igjen, og samtidig, 
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som ballet saaledes forandrede udseende, blev det 
ogsaa mere larmende. 

Den berømte Delobelle var blit træt af at se, 
at man ikke bad ham om en prøve paa hans talent. 
Han besluttede derfor ubedt at komme med noget 
og begyndte med en stemme, skraldende som en 
gongong, paa Ruy-Blas' monolog: 

»God appetit, I herrer!« netop som alle bal-
gjæsterne stimlede sammen omkring buffeten, hvor 
desserten og punschen serveredes. Smaa, økono
miske toiletter bredte sig paa sofaerne, lykkelige 
over endelig at kunne gjøre en smule virkning, de 
ogsaa, og tarvelige, unge butikfolk, som brændte 
af lyst til at spille den flotte, fine herre, vovede 
sig dumdristigt ikast med en kvadrille. Bruden 
havde allerede længe pukket paa, at de skulde ta 
bort, og endelig forsvandt hun i selskab med Risler 
og sin mor. Hvad angik hr. Cbébe, som nu havde 
gjenviindet hele sin vigtighed, var det rent umuligt 
at faa ham bort. For fanden, der maatte da være 
nogen til at gjøre honneivrs! . . . . Og det kan 
man trygt forlade sig paa, at den lille mand an-
strængte sig! . . . . Han for omkring, blussende 
og blodrød i ansigtet, og skingrede og larmede som 
en hel revolution. Man hørte ham nedenunder 
snakke politik med restauratøren hos Véfour og 
fremkomme med paastande, som i dristighed . . . naa! 

. . . Brudevognen kjørte imens gjennem de 
tomme gader. Kusken var temmelig søvndrukken 
og holdt de hvide tømmer med slap haand. Vognen 
rullede tungt af sted ud imod Marais. 

Fru Chébe var uhyre snaksom og dvælede ved 
hver enkelt' af dagens mærkværdige herligheder. 
Fremforalt satte middagen hende i henrykkelse, og den 
banale spiseseddel stod for hende som høidepimktet 
af al tænkelig luxus. Sidonie sad og drømte inde 
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i vognens mørke, og Risler sad ansigt til ansigt 
med hende, og selv om han ikke mere sa det høit: 
»Jeg er saa glad«, saa tænkte han det ialfald i 
stilhed og det af fuldt hjerte. Han forsøgte en 
eneste gang at gribe en liden, hvid haand, som 
støttede sig mod vognens vinduskarm, men den 
drog sig hurtig tilbage, og han blev siddende uden 
at røre paa sig, hensunket i stum tilbedelse. 

Af sted rullede vognen gjennem hallerne gj en-
nem gaden Rambuteau, der var fuld af kjærrer med 
grøntsager. Saa snudde man nederst i gaden Franc-
Bourgeois omkring hjørnet ved Les Archives og 
dreiede ind i gaden de Braque. Der endelig stan
sede man et øieblik for at sætte fru Chébe af ved sin 
gadedør, der var altfor snæver for den pragtfulde, 
grønne silkekjole, som slæbte hen over veien med 
gjenstridig raslen, mens det knistrede og brusede i 
alle volanterne . . . . Og nogle minuter efter blev 
begge fløidøre paa en mægtig, massiv port i gaden 
Vielles-Haudriettes slaaet op paa vidt gab for at lade 
gaiavognen kjøre ind. Bygningen bar i sin egen
skab af tidligere at -ha tilhørt en adelig familie et 
vaabenskjold over porthvælvingen. Men under skjol
dets halvt forsvundne emblemer stod i et skilt med 
blaa bogstaver: »Tapetfabrik«. 

Hustruen havde siddet ubevægelig og næsten, 
som hun var faldt i søvn. s H u n lod nu, som om 
hun pludselig vaagnede op, og havde ikke alle lys 
været slukkede i de umaadelige værksteds- og la
gerbygninger, som stod i række opover gaardsplad-
sen, kunde Risler ha lagt mærke til, hvorledes et 
triumferende smil pludselig oplyste dette vakre, gaade-
fulde ansigt. Den bløde sand i en have dæmpede 
larmen af hjulene, og straks efter stansede vog
nen udenfor en liden, toetages bygning. Der boede 
nedenunder de unge Fromont's, og Risler den ældre 
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med sin hustru skulde nu flytte, ind ovenpaa. Hele 
indredningen var i stor stil. Her tog handelsmata-
dorens rigdom sin mon igjen overfor den skidne 
gade og det afsides kvartal, hvortil den var forvist. 
Der laa tæppe op over hele trappen; i forværelset 
var der fuldt af blomster, og hvor man vendte sig, 
lyste der af marmor, af straalende speile og skin
nende- metal. 

Mens Risler maatte gi sin glæde luft ved at 
gjennemstreife hele den nye leilighed, blev Sidonie 
alene tilbage i sit værelse. Ved lyset fra den lille, 
blaa hængelampe skyndte hun sig at kaste et blik 
ind i speilet, som gjengav hendes billede fra øverst 
til nederst, og dernæst omkring paa al denne luxus, 
der var saa ny for hende. Derpaa aabnede hun, 
istedetfor at lægge sig, vinduet og blev staaende ube
vægelig, støttet ,til vinduskarmen. 

Natten var klar og lun. Hun saa ganske 
tydeligt hele fabriken med sine uendelige, høie vin-
dusrækker uden persienner for de glinsende ru
der, med den vældige skorsten, som steg helt ind 
i himmelhvælvingen. Nærmere ved saa hun den 
lille, fornemme have, som lænede sig op til den 
gamle herskabsbygnings ærværdige mure. Og over
alt omkring bare triste, fattige hustage, bare sorte, 
sorte gader . . . . Pludselig for der en skjælven 
gjennem hende. Der borte, der i den dybeste 
uhygge, der i den allerhæsligste af alle disse byg
ninger, der trængte sig sammen og støttede sig ind 
til hinanden, ligesom elendigheden tyngede altfor 
meget paa dem, blev et vindu i femte etage aab-
net paa vidt gab i mørke natten. Hun kjendte 
det straks igjen. Det var vinduet ved den trappe
afsats, hvor hendes forældre boede. 

Vinduet i trappeafsatsen! . . . 
Bare dette ord, hvor mange minder vakte det 

Daudet: Fromont og- Eisler. 2 



her, bøiet ud over den fugtige vindttspost,. som 
hverken havde karm eller rækværk, tilbragt med 
at stirre over til fabriken. Endnu i dette øieblik 
forekom det hende, at hun kunde se sit eget lille, 
vakre skøieransigt deroppe, og i tankerne rullede 
hele hendes barndom, indrammet af dette fattigslige 
vindu, hele hendes glædeløse ungdomstid som en 
fattig, ung pariserpige sig op for hendes øine. 

I I . 
\ Lille Chébes historie. — Tre familier i samme 

trappegang. 
For fattige familier, som maa. knibe sig sam

men i altfor smaa ledigheder, er i Paris den fælles 
trappegang ligesom et rum mere, som etslags til
læg til leiligheden. Det er gjennem den, der om 
sommeren kommer en smule frisk luft ind udenfra, 
der slaar fruentimmerne en sladder af, der er det, 
børnene leger sig. 

Naar lille Chébe gjorde altfor megen larm inde 
i stuen, sa hendes mor til barnet: »Nei, nu vil 
jeg ha fred for dig; . . . . gaa ud paa trappegan
gen og leg der«. Og ungen var ikke sen med at 
følge befalingen. 

Denne trappegang oppe i øverste etage af et 
gammelt hus, hvor man ikke havde knebet paa 
pladsen, dannede etslags rummelig korridor, hvor 
der var høit til taget, og som var forsynet med et 
rækværk af smedejern paa den side, som vendte 
mod trappen. Den fik sit lys fra et stort vindu, 
hvorfra man havde udsigt henover tage og gaards-
rum, til andre vinduer og længere borte til haven, 
som hørte til fabriken Fromont, — den saa ud som 
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et grønt punkt inde mellem de. gamle, umaadelige, 
graa stenmure. 

Der var ingenting af dette, som tog sig videre 
muntert ud. Alligevel likte den lille sig meget 
bedre her end inde i stuen. Derinde var der saa 
uhyggeligt, isærdeleshed naar det regnede, og naar 
hendes far ikke gik ud. 

Ferdinand Chébe var et af disse dovendyr, hvoraf 
der findes saa mange i Paris, som bare gaar omkring 
med hjernekisten fuld af tomme projekter, som der 
aldrig blir nogenting af. Han havde i første øieblik 
blændet sin kone; men hun var ikke længe om at 
indse, hvor indholdsløs han var, og sluttede med i al 
taalmodighed og med samme rolige mine at finde 
sig, saavel i hans uafladelige drømme om rigdom, 
som i de uheld, som meget hurtigt rammede dem. 

Af de ottitusen francs, som hun havde bragt 
ham i medgift, og han hurtigst muligt havde sløset 
bort i latterlige foretagender, havde de nu alene 
tilbage en liden rente, som alligevel gav dem et 
vist præg af velstand i modsætning til naboerne. 
Det samme gjorde ogsaa fru Chébes kaschmirshwal, 
hendes bryllupskniplinger og to knapper med dia
manter i, ganske smaa og beskedne, som var reddet 
fra det øvrige skibbrud, og som Sidonie tindertiden 
tiggede sin mor om at vise hende, omhyggeligt 
bortgjemte, som de var paa bunden af kommode-
skuffen i et gammelt etui af hvidt fløiel, hvor juve
lerens navn kunde læses i halvt udviskede guld
bogstaver, der var mere end tredive aar gamle. 
Dette var den eneste luksus, dette fattige hjem 
havde at opvise. 

Hr. Chébe havde seet sig længe, meget længe 
omkring, førend han fandt en liden plads, som til
lod ham at lægge en liden skjærv til deres smaa 
rentepenge. Denne plads søgte han imidlertid ude-

• 



20 

lukkende indenfor, hvad han kaldte det opreiststaaende 
forretningsliv. Han paastod, at hans sundhed ikke 
tillod ham nogensomhelst siddende beskjæftigelse. 

Det synes ogsaa, som om den lille mand en
gang, i den første tid af sit ægteskab, mens han 
endnu drev forretninger i stor stil og havde en 
hest og en tilbury til sine forretningsbesøg, en dag 
skulde ha havt et ganske alvorligt fald fra vognen. 
Om dette fald talte han i tide og utide, og det var 
det, han brugte til undskyldning for sin dovenskab. 

Man havde ikke snakket fem minuter med 
hr. Chébe, førend han i en fortrolig tone begyndte: 

»Ja, De husker nok, hvad der passerede hertu
gen af Orleans —?« 

Og idet han tar sig over sit skaldede hode, 
lægger han til: 

»Noget lignende hændte mig i min ungdom«. 
Siden dette berømmelige fald faar han blod

stigning til hodet af hvilketsomhelst kontorarbeide 
og er ulykkeligvis henvist til udelukkende at søge 
sysselsættelse indenfor det opreiststaaende forretnings
liv. Som følge heraf havde han nu vekselvis været 
agent i vine, i boghandlerartikler, i trøfler, i ure 
og i alt muligt andet forresten. Uheldigvis gik han 
bestandig træt og fandt aldrig sin stilling svarende 
til, hvad en forhenværende forretningsmand med 
tilbury kunde forlange, og ved saaledes uafladelig 
at anse enhver stilling altfor ubetydelig for sig 
var han blit gammel og uduelig, et rigtigt doven
dyr, hvis eneste lyst var at drive omkring og gabe 
paa alt muligt. 

Man snakker saameget om kunstnernes under
lige indfald, om alle deres medfødte særheder, om 
den rædsel for alle konventionelle former, som 
karakteriserer dem og bringer dem til at vandre 
sin egen vei. Men hvem skulde kunne ane alle 




