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« 1 hea Maries Konfirmationskjole er rig

tig" saa nydelig,» sagde Jomfru Rostrup. Og

naar Jomfru Rostrup liavde sagt noget i Reb

slager Mortensens Hus, da blev det staaende

ved det. Rebslageren havde været gift med

hendes Søster, den hjertensgodslige Thea, men

hun var død for mange Herrens Aar siden,

og nu var det Jomfru Rostrup, som styrede i

li,6kBigA6r Mortensens Hus. — Denne Jom

fru var meget viljestærk, saa Rebslagerens

nærmeste Ven, den tykke Basunist Probst ved

Brigademusiken, ofte i Hemmelighed sagde

til sin Ven Rebslageren, at i den Pebbermø
var der ikke alene Pebber, men baade Salt,'

Krudt, Dyvelsdræk og mange andre Ingredi

enser, — hufda, Mortensen!

«Den er virkelig saa nydelig,» sagde Jom

fru Rostrup, «og se, hvordan den sidder i Ryg

gen. Sving da lidt pa,a, di^, Tøs, saa vi kan
1 — Vilhelm Krag ' Thea Marie.
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faa se dig i Ryggen» — og lille Thea Marie

fik en Dult, 833. hun kniksede sammen, og

hendes tynde, gule Flette stod ende ud i Luften.

«Jaha,» sagde Rebslageren, skjønt han

syntes, der saamænd var nogle Folder i Ryg

gen, nogle rigtig slemme Folder. «Den er

saagu galant, Karoline. Hv^H synes du Prop?»
Basunisten, som blandt Venner kun kaldtes

Proppen, viftede med sin ene røde Lab og

BlHktt6<i6 med Tungen. «Fjong, Jomfru Ro

strup. Gud ved, hvordan De faar det til.»

«Aa, naar en tåger sig sammen,» svårede

Jomfruen med de mange ingredienser. «Naar

en forstaar at bruge Minutterne. Naar en

ikke driver Dank og slaar Tiden i^6i. Saa

kan en 82At6H8. Ja, 83,2. kan en sagtens. Ind

med dig, Tøs, vi har endda et Par Hægter at

sy fast i Kjolelivet.»

R6^BiHF6r6N, og Basunisten sad i hvert sit

Sofahjørne og røgte af hver sin Snadde. Da

Jomfru Rostrup havde slaaet Døren igjen

efter sig, saa Rebslager Mortensen hen paa
sin Ven.

«Jaha,» sagde Prop. «Hun er gild.»

Og en Stund 6tt6r lagde han til: «Det

er da ialfald godt, at slige Fruentimmer ikke

bliver gift.»
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« Gudbevare mig ! » svarede Mortensen og

blev saa rystet ved Tanken, at han tog Snad

den ud af Munden og stirrede skrækslagen

paa Proppen. — —

Da Thea Marie kom opover Kirkegul

vet, tynd og liden, graa i Huden og krum i

Ryggen, var hun som en af dem, om hvem man

siger, at der gaar tolv paa Dusinet. Hun var

akkurat, som Fattigfolks Børn er flest; det

gule Håar var kjæmmet til begge Sider saa

stramt, at det formelig gjorde ondt at se,

hvor det sled i Haarroden, og Fletten var saa

haardt flettet, at den stod og strittede som en

Pinde. Hun var jo slet ikke udvokset endnu ;

Ansigtet var ganske ufærdigt, Trækkene flød

ud, Næsen syntes for stor, og Munden var

slåp og uden Udtryk. Ørene, som stod en

Smule ud, syntes ganske uformelige nu, da
Haaret var trukket som et stramt Klæde over

Hovedet.

Og som alle nykonfirmerede havde hun

den egne sjokkende, snublende Gang; — hun

havde jo aldrig gaaet med sid Kjole før.

Thea Marie fik Plads mellein simple Folks

Børn, nederst ved Døren. Øverst oppe stod

de fine ; og først af dem alle stod Gene

ralens Søn og Amtmandens Datter, som rime-
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ligt var. Og Aratmandens Datter var natur

ligvis deilig, aldeles voksen Dame, og hun snub

lede slet ikke i sin Kjole.

Tænk, tvi?, sort Atlask og Slæb! Langt
Slæb!

Thea Marie sad ved Siden af Bertha

Hamre, som var Datter af den vakte Sned

ker nede ved Elven, han, som holdt Opbyg-

F6186 x^H Bedehuset. Bertha var ogsaa vakt;

det kunde man straks forståa ; tiii hun 82,H og

græd, som hun var pisket. — I Begyndelsen

var det bare stille Graad med Hiksten og

Hulken; men efterhaanden blev det VB6rr6 og

værre, tilsidst skreg hun ligefrem og snød sig

uafladelig i sit lille Lommetørklæde.

Thea Marie var meget imponeret over

V6i^na.B (^n<^ti-^^tiFN6cl, og hun Biianini6<i6 sig i

sit Hjerte over sig selv, der hun N^vcl6 sid

det paa denne vigtige Dag og seet paa Amt

mandsdatterens atlaskes Kjole og lange Slæb

iBt666tkor at tLLnk6 P3.3. Vornsrre. Og Thea

trak ogsaa sit Lommetørklæde frem og snød

sig og tørrede sine Øine; men hun fik det

ikke rigtig til alligevel — hun greb sig stadig

i at glo V33 de fine Folk, som kom md, og

især mærkede hun, at hun var slem til at

interessere sig for sine MedkonfirmandersKjoler.
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Endelig- beg-yndte Org-elet at spille, og- hun

aabnede sin nye, fine Salmebog med Thea Marie

Mortensen i Guld paa Omslaget. Den var saa

ny, Salmebogen, at det formelig lugtede nyt

af den, og Bladene var klistrede sammen, saa

hun maatte pille dem fra hverandre, naar
hun skulde vende dem. — —

Da Thea Marie kom hjem fra Kirken,

var hun saa sulten, som hun sjelden havde

været. Men Oksestegen, som de skulde have

i Anledning af Dagen, var endnu ikke færdig,

eftersom Jomfru Eostrup ikke havde villet

gaa hjem fra Kirken, før det meste af Stasen
var forbi.

Eebslager Mortensen havde foreslaaet, at
de skulde faa et Menneske til at stelle Maden

den Dag, saa kunde jo Jomfru Rostrup tåge

det roligt. Men da skulde man have hørt !
Skulde hun have et fremmed Menneske til at

rode i sine Gryder? Og naar ingen var

hjemme, kunde jo det fremmede Fruentimmer

stelle sig, som hun selv vilde, rode i Skuffer

og stikke til sig, hvad hun fandt for godt.

Nei, før skulde Jomfru Rostrup lade være

med at gaa i Kirken. — —

Og da gav Rebslageren sig straks; det

gjorde han nu forresten altid.
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Basunisten var inviteret til Middag, og

han kom nu i fuld Uniform og uhyre alvor
lisf. Han havde en liden Pakke i den ene

I^L6V6, og denne Pakke lod til at brænde ham
som en Glo.

Det havde været aftalt mellem Proppen

og Mortensen, at Barnet ikke skulde faa sine

Presenter, før hun kom fra Kirken ; thi ellers

kunde gjerne hendes Tanker ledes bort fra

Høitideligheden af forfængelig Glæde over al
den Stas, hun fik.

Men da nu Høitideligheden var over, og

Thea Marie kavHe opført sig ri^ti^ BgH tække

li^t, og da desuden Maden lod vente paa sig,

og Jomfru Rostrup var ildrød at Sinne over

Stegen og Komfuren og alt i denne Verden,

syntes Mortensen, at det kunde være passe

ligt, om de forkortede Tiden med at uddele
sine Gaver.

Først aabnede Mortensen Skatollet. Thea

stod ved Bordet med bøiet Hoved og bleg af

BpNN,6in^, og Proppen bivaanede Ceremonien

Btaa6n6,6 med dsist Hoved og sin Æske skjult

mellem sine vældige foldede Hænder, der ståk

i to gule Vaskeskindshandsker.

«Værsaagod, Thea Marie,» sagde Morten

en og tog en liden glatslidt Eing frem fra et
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Brum i Skatollet. «Det er din Mors Forlovel

sesring. Det er fra din kjære Mor til dig,
Thea Marie.»

Mortensen sukkede dybt, Proppen bort

viskede en Taare, og Thea Marie følte det

ogsaa som noget uendelig høitideligt, da hun

ståk den tyndslidte Guldring md paa sin Fin

ger. Den var altfor stor til hende; og Mor

tensen mente da, at det var bedst, han gjemte

den foreløbig, saa kunde ' hun faa den, naar

hun blev større. Hvorpaa han ståk den Pre

sent md i Skatollet igjen og laaste det af.

Men derefter tog han en liden Æske op

af sin Bukselomme. «Se det er til dig fra

mig, min lille Pige,» sagde han, og Thea tog

imod H^Bl<6ii, N6isd6 og sagde Tak og tog sin

Far i Haanden og var meget trykket af
Situationen.

«Nei, du maa da se, hvad det er, Barnet

mit,» [sagde Mortensen, og nu lo han lidt,

hvilket var saa velsignet; tlli al denne Høi

tidelighed var slet ikke til at holde nd. 83.3,

pakkede hun forsigtig Papiret op — hun

tænkte, at det vist maatte være et Ur, for

det var jo saa, at man skulde have et Ur

til Konfirmationen. Og sandelig, hun hørte
det tikke inde i Æsken. — Men hun var ikke
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rigtig sikker, før hun havde taget Laaget af

og saa det sødeste lille Sølvur ligge skin
nende blankt nede i himmelblaa Bomuld. Hun

tog det forsigtig op og besaa det baade for

og bag og paa Siderne; — det maatte være

rigtig kostbart ; thi der var indgraveret et helt

lidet Landskab paa Bagsiden af Kassen —

et Hus, et Træ, et Skib og en Mand. Det

var aldeles yndigt; men mest Lyst havde hun

alligevel til at aabne det og se paa Urvær

ket; hun havde, helt siden hun var ganske

liden, syntes, det var saa muntert at se alle

de smaa Hjul svinge og snurre og sige Tik-

Tik. Men det gik ikke an nu.

«Aa, men det var BS<lt Papa,» sagde hun

og kyssede sin Far. «Nei, at du nar be

kostet det paa mig.»

«Jaha,» sagde Rebslageren, «det er saa

inHnd et fint Ur. Der er fem Rubiner i det,

saa det er ikke noget Skrab.»

«Fem Rubiner,» sagde Thea Marie

det var dog det fineste, hun navHs hørt, og

hun saa beundrende paa sin Far, som havde

kjøbt et Ur med fem Rubiner.

Imidlertid var Proppen blevet mere og
mere urolig; og nu, da Uret var afleveret,
syntes han, at nu maatte hans Time være slagen.
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«Thea Marie,» sagde LaBnniBt6n, .«du ved,

jeg var din Fadder og altid nar været din

Fars gode Yen. Derfor" vilde jeg gjerne

bede dig ikke forsmaa denne lille Erindring,»

— og hans I^B6^rli6 Hg,H<iBl!6BlcillHBllL6V6 B^V2.t

op som et Skrin, og mellem de tykke, spri

kende Fingre laa der en Klump Silkepapir,

som efterhaanden var blevet ganske krøllet.

«Er du gal, Prop,» sagde Thea Marie.

«Nei, men dette er da en Skam» — hun blev

lidt rød oppe ved Tindingerne a.t bare Glæde.

«Aa ingen Aarsag,» rømmede Basunisten

sig. «Det er saagu ikke noget at snakke om.

Bare en liden Erindring.»

Thea lagde Uret forsigtig fra sig langt

inde paa Bordet, og nu gav hun sig til at

pakke op Proppens Present. Det viste sig at
være et lidet Kors med en blaa Sten i Mid

ten og en liden Krans omkring.

«Guld!» raadt6 Thea Marie. «Jeg tror,

du er forstyrret. Er det at Guld, Prop?»

«Ja gu er det at Guld,» sagde Proppen

og satte sig med et Brag i Sofaen. «Tror

du, vi Militære giver Damerne Talmi?»

«Og saa den Stenen. — Hvad kan den
VBLr6?»

«D6t 6r 6n H)d6ißt6n, Bvar6d6 La
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sunisten. «Jeg tror, de kalder den Safir, men

W<i6i er den, kan du være vis paa. Og hvis

du tvivler, kan du gjerne prøve paa at skjære

med den i Glas. Det gjør en altid, naar en

skal se, om det er W^sit eller bare Fusk.»

«Aa nei,» sagde Marie og 10. Saa kys

sede hun Safiren og sagde: «Tænk, nu har

jeg et Sølvur og et Guldkors og fem Rubi

ner og en Safir.» Og saa lo hun i vilden

Sky og hoppede som en Kalv omkring og

glemte rent, at hun havde side Skjørter,

saa hun snublede i Skjørtekanten og holdt

paa at falde overende, men lo saa endda
værre.

«Jaha, du bliver et godt Parti tilslut,»

sagde Proppen, og han og Rebslageren lo

gemytlig med den unge Pige og tændte sig
hver sin Snadde for at døve Sulten.

Lidt efter kom Jomfru Rostrup md fra

Kjøkkenet og sagde, at nu kunde de saa smaat

begynde at sætte sig; — men Thea Marie

maatte saasandt komme ud og hjælpe til, hun

maatte huske paa, at fordi hun var blevet et

voksent Menneske, var det ikke dermed sagt,

at hun straks skulde begynde at drive Dank.
«Tante Karoline! Kom skal du se» —

men Jomfru Rostrup afbrød hende, skjøv
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hende tilside og gik hen til Mortensen, som
intet anende sad i Sofaen.

«Hvad skal det betyde?» Hun satte Hæn
derne i Siden og snakkede løs, saa Øredob
berne formelig slængte om Halsen paa Lende.
«Gaa og gire Barnet Presenten, før jeg er
kommen til. — Kanske jeg slet ikke hører til,
kanske ! Kanske jeg ikke har været Barnet i Mors
Sted, kanske?» — Og saa flød det ustanselig.

De to Mandfolk kj endte Karoline Ro
strup. De lod hende tale, til hun blev fær
dig. Og naar hun var færdig, var det aldrig
værdt at sige noget. For hvis man svarede,
begyndte hun paa en Frisk, og den anden
Gang pleiede at vare endnu længere end den
første. Endelig havde hun snakket sig tom,
slængte Thea foran sig ud i Kjøkkenet og
smeldte Døren i.

«Jaha,» sagde Basunisten og gjæspede.
«Nu kunde en forresten trænge lidt Mad

ovenpaa alt dette,:» mente Eebslageren og gned
sig i Øinene med Haandbagen.

Skjønt E-ebslager Mortensen ikke var
netop vakt, ansaa han det dog for sømmeligt,
at Thea Marie holdt sig inde Konfirma-

*
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tionssøndag og ikke gjorde som mange andre,
der 1«b ud i Gaderne, straks de havde sat Hia

den i sig, for at vise sig i de nye Klæder og

med al Sølvstasen paa.

«Det synes jeg ikke om,» sagde Rebsla

geren. «En k^Hr huske pgH, liv^H det er, en

har taget sig fore," og den Dag ig.g.i' en iHiig,ld

tB6H^6 sig lidt om.»

Ja, Thea Marie sad i en Stol og tænkte

sig om hele Ettermiddagen, medens Morten

sen og Proppen tog sig en adstadig Tur udover
Veien i det fine Høstveir.

Tante Karoline, som iorovriFt li3.vH6

tolLLrkt hende et Kjede til Uret, 83.H

og læste op H^ en Andagtsbog; men da

hun læste langsomt og ensfonnigt og mange

Gange stavede ganske bort i Væggene, blev

Thea Marie tilsidst saa søvnig, at hun blun

dede, der hun 83.H. En Himlens Lykke var

det, at Tante Karoline ikke mærkede noget,

men hun var 83,2. optaget af Læsningen og

saa opbragt hver Gang, hun kom galt af

sted med Stavingen, at hun hverken hørte
eller 833, til den Kant, Konfirmanden 83.H.

Længe havde hun vel neppe sovet, da de

to Mandfolk kom rumsterende hjem fra sin

Eftermiddagstur.
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«Det er forargeligt at se de smaa Slyng

ler, som gaar paa Veien og røger lange Ciga

r6r som voksent Folk,» sagde li,6l)Bla^sr6n og

var ri^ti^ vond, og Proppen havde seet en,

som stod og I)rL6^6<^6 sig bag en Busk; det

var endda Søn til Melkemadammen paa Torvet.

«Konrad!» tænkte Thea Marie, og det

ståk hende lidt i Hjertet, at det skulde have

været netop ham. Hun havde altid været

saa gode Venner med Konrad Bjelle ; han var

Bkl.a, Bnil mod hende, da hun var li<i6n, og alle

andre ærtede hende. Ja, hun blev rigtig ude

af Humør, fordi det var Konrad, som havde

Bta.^6t der bag Busken paa sin Konfirmations

dag — det var han BHHinBLn<l altfor god til. —

Hun fik ikke det ud af sine Tanker

hele Aftenen, men selv efterat hun havde lagt

sig og læst sin Aftenbøn, tænkte hun, at

imorgen den Dag vilde hun tale til Konrad

og sige, at sligt maatte han ikke gjøre oftere.

Maaneskinnet faldt indad de smaa Ruder

i hendes Alkove. Det lyste hen paa hendes

fine, nye Kjole med det side Skjørt, og en

Strime listede sig bort paa Væggen,' hvor

Guldkorset med Stenen hang ved Siden af

Uret, der tikkede og tikkede saa fort og
fornøiet.

r
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«Tænk, nu er jeg voksen,» tænkte Thea

Marie, og der for en Gysen gjennem hende
— hun vidste ikke rigtig, om det var g.t Glæde
eller uforklarlig Skræk.

Saa puttede hun sig under Dynen og
80VN66.6.
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1 hea Marie sov til langt udpaa Morge
nen, og da hun vaagnede, var Tante Karoline,
der laa i samme Værelse som hende, allerede

gaaet ned ; hendes Seng var redet og Gardinet
rullet op. Allerede dette var høist besynder
ligt; thi aldrig før havde det hændt, at Tante
Karoline ikke havde vækket Thea Klokken seks

og forlangt, at hun straks skulde staa op, selv
om hun havde været noksaa træt.

Jaja, kanske det kom af, at det var Kon
nrmationsmandag idag, tænkte Thea og strakte
sig velbehagelig i Sengen.

Men Baa var der noget andet, som var
endnu besynderligere. Kunde hun have drømt
det? Men det stod dog for hende saa ganske
tydelig

Det var i Nat sent; Maaneskinnet stod i
lys Flom mod det lille grønstribede Rulle
gardin, — da havde hun pludselig seet Tante
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Karoline sidde ved sin Seng. I første Øie

blik blev nnn ræd for den lange hvide Ge

stalt med Hovedtørklædet bundet med en stor

Knude ved det ene Øre.

Hun havde siddet ganske stille ved Theas

Seng, og Thea turde ikke røre sig, hun vidste

ikke selv hvorfor; — men hun lod, som om

hun sov.

Og utroligt nok — men Tante Karoline

havde strøget hende nedover Armen og hen

over Hænderne, og hun havde sukket saa

såart og sagt: «Aa ja! aa ja! aa Herregud

ja!» Og saa var hun gaaet hen i sin Seng

igjen; men efterat hun havde lagt sig, syn

tes Thea Marie, hun hørte — ja hun syntes

virkelig, hun hørte Tante Karoline græde.

Aa nei, det maatte alligevel have været

en Drøm ! Tante Karoline græd nok ikke,
hun

Og da lille Thea i det samme hørte Tante

Karolines Støvekost dundre imod Gulvet, var

hun sikker i sin Sag, og hun for op og be

gyndte at klæde sig paa.

Men var det ikke mærkeligt, hvor lys
levende en kan drømme. — —

— Det var saa Hsiii^t et Solskin ; stilt,
velsignet Høstsolskin ; — slig en Dag, som man
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har godt af lange Tider dietter, fordi den

li^6Boin Bta^r saa blank og übegribelig fin

mellem en hel Mængde ruskede og skidden

færdige Hverdage. Det er gildt at gaa alle

steds, hvor der er ilde nok ellers om Da

gene. Der er Landsfolk rundt om i Gaderne

med Æbler og Pærer i Kurv og pa^ Kjærre,

og paa Torvet er der en skinnende Mangfol

dighed baade af Frugt og Grønsager. Nede

paa Bryggerne er det en Fryd at gaa og

kjende, hvor Luften er lun og barmhjertig —
det er, som det slet ikke skulde være den

samme Brygge, hvor du gik forleden Dag i

Sjørokk og forrygendes Søndenstorm. Nei,

idag er der sagtens sligt kjælent Drag i Luften,

som bare 83.avi<1t siver forbi Næsevingerne og

bringer med sig en svag Lugt at Fisk og

gammelt Taugværk og uddampede Tjærebord.

En liden Dampbaad kommer feiende md

bag Odden med et langt Sølvslæb at Sjø efter

sig; — det folder sig udover i et bredt Sol

glitter, der tilsidst spænder sig over hele Fjor

den i altid finere og finere Kniplings-Gnidr,

indtil det glider ganske væk inde i Skyggen
af de svarte Holmer.

Og gaar du saa udover Landeveien igjen

helst der, hvor der ligger Haver bag Hag-
2 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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tornhækken paa begge Sider, og livar Linde
trærne ru^er med sine svære Hvælv, — »H,

da er der ingen Ende paa "Duft og Farve,

paa Dugtindr mellem Løyet og flammende
Solsikker henne ved Husvæggen.

Det var netop en Dag for Konfirman

derne! I Flok og Følge drog de op ad Gade

og ned ad Gade, udover Bryggei% ud langs

Landeveien med kostelige, veslevoksne Miner,

som havde de noget overmaade vigtigt at fore

t^6 sig. Gjennemgaaende 83.3, Pigerne sand

synligst ud, især de, som havde faaet puttet

Fletten op under Hatten ; — der var nogle g.t

dem, som kunde have gaaet for rigtige voksne

Bir>^H^>iF6r, om de havde havt lidt Kræfter over

Skuldrene og lidt Eunding over Barmen, — hvis

ikke al den sorte Stas, det blinkende nye Guld

kors om Halsen, den ildende røde Sløife og

fremfor alt de besværlige Handsker ufravige

lig havde kjendetegnet dem som Konfirmander.
Men (^uti)6rn6 var VB6rr6. Som de skræ

vede afsted ; — nogle var bare et lidet Hoved

høiere end sin Paraply ; — thi Paraply havde

de alle, skjønt der ikke ta,n6t6B en Sky paa

den velsignede H«Btliiuilll6i.

De bittesmaa MsLn6 var OABH2, forsynede

med kridhvide Cigar- eller Cigaretmundstyk
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ker; de dampede løs og spyttede, saa det var

ondt at se paa.

Men man kunde tydelig skjønne baade

paa <3rltt6l-N6 og- paa Pigerne, at de liav66 en

stærk Følelse af, hvilken pludselig Foran

dring der med et var foregaaet med dem.

For en Uges Tid siden lia,vcl6 alle kjække

Gutter foragtet «Jenterne» og trukket dem i

Fletten, naar de kunde komme til; — nu var

Tonen blevet en ganske anden; ja, der var

endog enkelte, som ligefrem var blevet Kava

lerer og som hilste galant paa Damerne med

de to [Fingre paa Hatteskyggen og tre spri

kende flot ud i Luften, Bii^ som de liavd6 866t

de fine Han66iBd6t^6nt6 gjøre.

Og skjønt der jo var nogen at de aller

bitterste smaa, som gjorde Nar af dem og kaldte

dem Lapser, kunde det ikke H6^t6B, at de

smaa paa Bunden at sine Hjerter misundte

de store den modige Belevenhed.

Thea Marie havde naturligvis streifet Gade

op og <^a66 ned som alle 66 andre. De var

et helt Kompani — 6—76 —7 Stykker — der gik

Arm i Arm, Baa de spærrede hele Fortauget,
hvor de kom. Lille Thea havde faaet en Ven

in66, der 1166 Alida, «6kt6r min V66Bt6inor, »

tilføiede hun altid, naar hun sagde sit Navn,
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som for at undskylde, at det klang saa stor
artet.

Alida var en munter liden en, fregnet og

med Opstopernæse. Hun lignede en liden

næsvis Hund, der altid skulde have sin Snus

op i alting.

Alida kunde snakke 83,3. fort som ingen

anden. Stundom hoppede hun over flere Ord,

BiiA Hast Ilg,vH6 hun. Og 833 lo hun og slog

sig V33 XllBL6t og 833. en md i Øinene lidt,

og saa pratede hun videre.

Alida betroede Thea Marie, at hun kunde

833 godt like hende, for hun sagde hende

aldrig imo<l, og hun kunde aldrig H<iBt33 Folk,

som sagde hende imod. Om ikke de to skulde

være Bedsteveninder ? Jo, det vilde Thea

Marie gjerne — og 833 lo Alida uden at vide

hvorfor, og saa lo Thea af Alida, og saa blev det

værre og værre, og tilsidst lo den ene, bare
den anden 331)H6<i6 sin Mund.

Da de havde været hjemme til Middag

og IH«Mt6B igjen nede paa Torvet, tog Alida

Thea tilside og spurgte, om hun var trofast.

«Trofast?» sagde Thea Marie. «Ja hvad
mener du?»

«Om en kan betro di^ HOF6t?» spurgte
Alida.
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«Tør du gjøre saan pgH, at du vil være
trokg,Bt?»

Saa gjorde Thea saan — det vil sige,

hun slog Kors over Halsen med Pegefingeren,

og det skulde betyde noget meget slemt.

Derefter fortalte Alida, at hun var forlovet.

«Du siger ikke det,» sagde Thea og blev

lidt rød omkring Øinene, som hun havde for

Vane, naar der var noget, som gjorde stærkt

Indtryk paa hende.

Jo hun var forlovet. «Pyt,» tilksi6<i6 hun

og satte sin lille Hnn<i6iiLLB6 ivrig iv6ir6t.

«Det er 83.HN1LLN6 mange ak os, som er det.»

«Hvem er det?» spurgte Thea forfærdelig
interesseret.

«Nei, tror du, jeg siger det? Naar jeg
har lovet det?»

«Aa nei. Da 82.H,» svarede Thea efter-
tænksomt

«Og ved du, hvem det er?» BPNrAt6
Alida.

«Nei. Sig hvem det er.»

«Kristian Sørensen. Kjender du ikke

Kristian? Han den store pene, Søn at Slag

teren ved Bryggen.»

«Aa jo ham. Han blev endda konfirme-

ret ifjor.»
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«Ja,» svarede Alida. «Du ved, at Her
rerne altid maa være ældre end Damerne.»

Dette vidste ikke Thea og saa beundrende
paa sin Veninde.

«Jasaa,» sagde hun, «hvorfor det?»
«Jo,» svarede Alida. «Det er saan. Det

ved da alle.»

Thea fandt dette mere og mere interes
sant, og mens de gik nedover Byens Hoved
gade for to og tyvende Gang den Dag, var
det formelig, som det mylrede at Spørgsmaal

i hendes lille Hoved; men hun var Baa [ræd
for, at hun skulde spørge om noget altfor
dumt.

Hun lod Alida snakke ; — men endelig
vovede hun sig til.

«Du, hvordan er det at være forlovet?»

«Hvordan det er?» Og nu lo Alida igjen.
«Tænk hun spørger, hvordan det er at være
forlovet. Nei du er god du. En skulde ikke
tro, at du var voksen.»

«Ja, jeg mener — hvad gjør en saan, —
naar en er forlovet?»

Men nu lo Alida endnu værre. «Nu har

jeg aldrig hørt Magen. Aa for en liden Kyl
ling. Det skal jeg tortLLiie til Kristian.» Og
saa lo hun igjen.
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«Hvad vi gjør? For Eksempel det, at vi
gaar Tur om Kvældene.»

«Graar Tur?»

«Ja — udover Veien, hvor der ikke er
Folk. Og saa kysser vi hinanden.»

Thea stansede. «Er det sandt?» hviskede

hun, «kysser dere hinanden? — Men er ikke
det farligt — — ?»

Men da forstod hun, at hun havde spurgt
om noget altfor urimelig dumt, for Alida
nia.a,tt6 gaa hen til en 2nBVBe^ og støtte sig
op til den for at le rigtig. « At du ! aa du ! »
skreg hun. «Nei du er god du ! Du ved da
ingen Ting heller, du Thea.»

Og nu blev Thea fuldkommen fortvilet,
saa hun lovede sig selv, at hun skulde Bg.2.viBt
ikke spørge mere.

Lidt 6tt6r tra^k de Kristian Sørensen. Han

stod paa Bager Bastians Hjørne og var meget
overlegen, eftersom han var omgiven af lutter
nybagte Konfirmander, der endnu ikke havde
erhvervet hans Færdighed i at skråa, skræve
og bande, tre Egenskaber, der er uopløselig
forbundet med det Begreb, den unge Gut i
Smaabyen har dannet sig af en kjæk Kar.

Desuden havde Kristian overstaaet Stemme

skiftet tuldßtßLudiA, ili6dsnß de andre smaa
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Mandfolkefrø ret som det var slog over i Fi
stel tiltrods for deres Anstrengelse for at tale
dybt nede i Halsen.

Kristian hilste galant paa Alida og Thea

— mcd de to Fingre i den blanke Hatteskygge

og de tre sprikende i Lnften — akkurat som

det skulde være. XonKriliklKikrilO tog ogsaa

til Luerne, men drævent og klodset — Men

Kristians medfødte Elegance.

«Er det Bii^6 Damer, som er ude og gaar?»

«prlr^te Kristian og tr^^Hts hen til de to.

Alida begyndte at svinse og svaie paa sig,

dreiede sig paa Hælen, svingede lidt med Ar

mene og stirrede bly ned for sig. ,

«Jøs, hvor har du været henne, Alida?»

spurgte han, og saa var det naturligvis ude

med hende, hun fniste og skjulte sig bag Thea

Marie, og Thea vilde atter skjule sig bag

Alida, og de nybagte Konfirmander stod urok

kelig tause og alvorlige og saa paa Skuespillet :

slig var det altsaa, naar man kurtiserede Da
mer!

Thea Marie trak Alida med sig nedover
Gaden, hun havde seet Konrad Bjelle mellem
de nybagte Konfirmander, og hun saa, at han
o^Baa nu kavde en lang Cigar i sit lange,
Jivide Eør. Hun huskede paa, at hun havde
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lovet sig selv at snakke alvorlig til nam; men
nn Bvnt6B nnn, det vilde være saa leit ; —
hun vilde helst bort fra Gutterne. — Gud ved,
om Tante Karoline vilde like, at hun snakkede
med dem.

Men Kristian kom efter dem.

«Hør nu,» sagde han, «vær nu lidegranne

skikkelige. Kom og vær med md til Bageren

paa Hjørnet, saa skal dere faa Brus og To

skillings.»

Begge stansede brat og med stirrende
Øine.

Brus og Toskillings ! Og det hos Ba

stian, som var den fineste Bager i Byen, der

hvor rigtige Damer gik og dråk The om Efter

middagen! Jo saamænd var han kjæk, Kristian.

Langsomt og spagfærdig fulgte de med,

selv Alida var blevet ganske stille af Spæn

ding over, hvordan det vilde gaa, naar de

kom md til Bager Bastian.

«Kom nu Gutter, saa gaar vi md og

spenderer paa Damerne. Jeg river i Brusen,

saa spleiser vi til Kagerne.»

Gutteklumpen om Gaslygten paa Hjørnet

begyndte saa smaat at løse sig op. Konrad

Bjelle sagde «all right Mister,» men de andre

lod sig bare glide indaf Døren en efter en ; —
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der blev He staaende übevægelige igjen i Bad
og liLkKKe. Men nu var atter Kristian den,
der tog Sagen i sin Haand; han gik ganske
rolig rgjennem Butiken og md i et Værelse
ved Siden af, hvor de kunde sidde mere for

sig selv. Alida og Thea Marie fulgte efter;
— det var saa flaut, syntes Thea Marie, for
Butikjomfruen saa ligesom Baa rart paa dem,
som om hun vilde spørge, hvad de skulde der?
Og ved et Bord hende ved Vinduet sad to
fine Fruer og saa paa dem — ; «naa, de be
gynder BaainBon<l tidlig, » sagde den ene, da de
gik forbi ; — det var sagt li^it, korat He
skulde høre det, og Thea Marie bøiede sit
Hoved og blev rød oppe ved Tindingerne, men
da Alida hviskede det til Kristian, blæste han

bare: «Pyt! De kan saamænd bare passe paa
sine egne.»

Lidt efter lidt [stabledes de øvrige Kon
firmander sammen i det trange Værelse og
plaserede sig paa Kanten ak de røde plydses
Møbler. Men Ha der lidt efter kom to Fade

med toskillings Kager, og Brusen perlede
baade rød og gul og hvid, Ha tøede G-læden
dem efterhvert op, saa He turde snakke.

OA XriBtian BaH Baininen i Botaen
0^ nvisiieHe 0^ 10. Inea Marie BaH veH BiHen
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af Konrad, men de to kunde ligesom ikke faa

Samtalen til at gaa 833 let som før. Det var

saa underligt at være voksne, — og 83.3. alle

disse fine Møbler — og Bager Bastians fine

Butik virkede altsammen saa besynderlig

fremmed. Thea Marie havde forlængst op

givet Tanken paa at tale Konrad tilrette,

fordi han 119.V66 rs>^t sig syg paa sin I^ontir'

mationsdag.

Lidt etter lagde hun Mærke til, at Kri

stian og Alida 83.H og 83.3 paa hende og snak

kede om hende, — Alida liviB^6<i6 Ho^6t til

Kristian — — «og ved du 833, hvad Thea

spørger om — ?»

«Nei, det siger du ikke,» I-331)t6 Thea og

blev blussende rød — hun for op og vilde

holde Haanden for Alidas Mund, men Kri

stian holdt hende tilbage. — «Sig det, Alida,»

raabte han leende. «Skynd HiA og sig det.»

Thea Marie kunde have sunket igjennem
Gulvet, der hun stod, 3k Hn6866i86 over sin

store Men det var ikke pent

gjort af Alida — «nei, det er rigtig stygt af

dig,» sagde hun og holdt paa at briste i
Graad.

«Aa, til Kristian kan jeg da kortsLiie det,»

svarede Alida, og i næste I>lu N3v6,6 Thea hen-
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668 Arme om Halsen, og hun hørte hende
hviske in6 i Øret: «Du kan da skjønne, at
naar en er forlovet, Ba.a. kan en kc>rtWii6 hin
anden a,ltiii^.»

Jaja — det vidste ikke Thea, og hun

tørrede sine Øine og blev blid igjen, især da

Kristian proppede hende med Napoleonskager

og sagde, hun var en 8L«1 Pige, og at hun

skulde være med ham og Alida paa en lang
Tur en af Kvældene.

Men det for i det samme gjennem hendes

Hjerne: liV^H mon hun skulde ior6t^6 sig,

naar Kristian og Alida kyssede hinanden?

For de ina^tts da i^lk^l6 F6H6I-6 sig lidt, na.ar
hun var tilstede?

— Da Thea Marie den Aften gik tilsengs,

var hun ganske fortumlet af alt, hun havde

hørt og alt hvad der var hændt. Slig var det
altsaa at være voksen.

Ja, hun maatte saamænd sige, det var

baade lærerigt og spændende.
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Dag Rebslager Mortensens lille Hus var

der et Gaardsnmi, der var omringet g.k mønje
malede Udlmse. Midt i Gaarden stod Pum

pen, der ogsaa var mønjemalet, med Und

tagelse Hk Konglen paa Toppen, der pludselig

var hvid. — Paa en af Udhusvæggene hang

Brandstigen og 4 lække Brandspand. — Men

inde ved Kjøkkenvæggen, hvor der hver Mid

dag kom lidt Sol listende ned mellem Udhus

tagene, var der plantet nogle Syrinbuske, et

Snebærtræ, og helt oppe i Krogen, hvor Solen

dvælede længst, var der et helt Vildnis af

Il,i1)8, Stikkelsbær, Akeleier og Hundekjæks.

Hundekjæksene groede stoltelig paa begge

Sider af Rendestenen, der førte fra Pumpen

tvers gjennem Gaarden nedigjennem Porten

og ud paa Gaden.

Inde mellem Syrinbuskene havde Reb

slageren spigret sammen en Bænk og et Bord,
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OF omkring Bænkene havde han bundet op
Syrinerne, saa de ikke skulde daske Folk i
Byggen.

I>6tt6 V3,-

Men Rebslageren havde ikke megen Glæde
af Lysthuset om Sommeren; thi da stank det
med Tugt at melde saa fælt, baade fra den
grønskede Rendesten, som sjelden blev spylet,
og fra alle Naboernes Udhuse, at det ikke
var til at holde ud hverken for Mortensen

eller Proppen, og det 1»3.V(16 n,OF6t at sige;
thi ingen åf de to var hysteriske.

Men saadan om Høsten, naar ikke Var

men længere stod og kogte i de smaa inde
stængte Gaardsrum, saa det formelig oste ud
af hver svart Sprække, kunde det være rigtig
gildt at sidde i Lysthuset og drikke Kaffe og
INA6 og faa sig en Prat.

Der var saamænd ingen at genere sig for.
Mortensen gik i Tøfler og Skjorteærmer, og
Proppen pleiede ogsaa at kaste Trøien, naar
han Fik derud.

«Med Tilladelse, Jomfru .Rostrup! Men
det svaler saa godt. Og saa er man ligesom
mere bekvem. Og saa slider man ikke paa
Tøiet den Stunden.»

En Aftenstund liF6 efter Konfirmationen
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sad de i Lysthuset allesammen, baade Morten

sen, Proppen, Jomfru Rostrup og Thea
Marie.

Og da de nu havde snakket sig færdige

om Vind og Veir og Gadens Anliggender, be

gyndte Reslageren at drøfte Thea Maries
Fremtid.

«For hun kan jo ikke gaa herhjemme al

sin Tid,» sagde Mortensen. «En ved jo aldrig,

hvad der kan hænde, og om gamle Mortensen
skulde falde fra, saa stod hun der.»

«Du glemmer forresten mig,» sagde Tante
Karoline.

Rebslageren 'pustede Eøgen betænkt ud

og saa først paa [Proppen og siden paa Jom

fru Rostrup; — han følte, at der burde siges

noget smukt, men fandt ikke i Øieblikket paa

noget træffende.

«For saalænge jeg vandrer her paa Jor

den, kan du saamænd være tryg for Thea; Det

troede jeg forresten du vidste.»

Ja, bevares vel. Tænk ikke det. Han

havde jo slet ikke tnsnllt at sige sligt noget.

Han havde bare tænkt at sige, at Thea jo nu

var konfirmeret og saa at sige var et voksent

Menneske, og da fik en jo tænke paa at sætte

hende til noget nyttigt.
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«Ja, det er akkurat det, jeg altid har
sagt,» smeldte Jomfru Eostrup i. «Tror du
kanske, vi vil ha den lange Jentungen gaaende
her til ingen Nytte? Aa nei, ikke det, nei.»

Eebslageren gryntede lidt, men tog sig i
det og begyndte igjen, langsomt og spagfær
digt, som hans Sædvane var: «Ja mener du
kanske, hun burde søge en Plads?»

Men dette var ogsaa galt. Om han

mente, at Thea Marie skulde ud og tjene?

Hun, som var 82, a spinkel og klein? Skulde

en tro, at det var hendes egen Far, som vilde,

at sligt et lidet Persilleblad skulde skure

<3r11v6 og bære Ved! Aa nei de Nan<lkoi^6ii6 !

En skulde ikke tro, der 82.H Hjerte i Livet

paa dem.

LgHNniBt6ll, som under dette havde siddet

og stelt med sin Snadde og endelig — 6kter

mange forgjæves Anstrengelser — havde faaet

den tændt, sagde pludselig ganske tankeløst:

«Aa, jeg tLLnl!6r nu, Thea i^ar sig en grei

Hlg.nH. Og det er nu det ds6Bt6 for Fruen

tinilHOl-NS klliF6V6i. Hvg.<l, Thea?» Og 83.H lo

han, intet anende.

Men li,6dßig.F6l-6N 83.3. nok, at Jomfru Eo

strup lagde Strikketøiet fra sig paa Bordet og

kns!) NunHsn sammen i Sinne; han 833. nok,
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at Fingrene dirrede, og at hun ganske meka

nisk gav sig til at rive Traad at Nøstet.

Aldrig før var de uforsigtige Ord und

sluppet Proppens Tænders Gjærde, Baa indsaa

ogsaa han, hvilken Dumhed han havde begaaet,

og han hang nu fortvivlet paa sit store Hoved,

rede til at modtage den Torden, som nu
maatte komme.

«Du er en Tosk, Prop, nu ved du det,»

sagde Il,6l)Bia,^6l'ON ; — han syntes som saa, at

naar galt skulde være, var det bedre, at Prop

pen fik det af ham end at Jomfru Rostrup.

«Hvad skjønner du dig paa det? Hvad blan

der du dig i det efter?»

Og Rebslageren sagde mange haarde Ord

til Proppen, og denne modtog sin Røffel taal

modig og taus. Jomfruen^ mælte ikke et Muk,

un havde taget sit Strikketøi op igjen og

strikkede nu, Baa Pinderne glimtede og klirrede.

«Nei,» fortsatte Rebslageren, da han havde

taa^t sagt, nvaH han troede var nødvendigt

for at formilde sin Svigerinde, «da synes jeg,

det er fornuftigere det, som Hv sagde engang,

Karoline. Vi kunde torBSF6 at lade hende

gaa paa Syskole. Saan Sypige — hvad? Det

er «aaiusLnH en anBtssnHi^ Bestilling. Og saa

er det jo det, at saa kunde jo Thea blive
3 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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boende lierhjemme, saa vi kunde holde Øie

med hende istedetfor at sende hende ud at

tjene; da ved en aldrig, hvad Fristelse hun

kan komme op i.»

«Nei, men naar hun kan rende paa egen

Haand, saa har hun vel lettere for at faa sig

en «grei Mand» — høh! Og det skal jo være

det bedste for Fruentimmerne, siges der —
høh ! — »

Nu gnistrede Jomfru Eostrup omkap med

sine Strikkepinder, og Eebslageren skjønte,

at han ikke havde givet Basunisten nok.

«Aa, høre paa sligt Tøis da, Karoline.
Du ved, hvordan Proppen er. Han skal nu
altid holde Leven. Han har nu ikke saa let

for at snakke alvorligt, Stakkar.»
«Det var nu ikke saa ilde ment,» forsøgte

den arme Prop.
«Saa skal Dere saagu ogsaa holde Tand

for Tunge, Hr. Probst» — gneldrede Jomfru
Rostrup og bankede i Bordet med Strikke
pinden. «For jeg tænkte saamænd, at vi

Kvindfolk kan være ligesaa hæderlige og lige
saa gode og ligesaa nyttige, fordi vi ikke har
villet gifte os med et Mandfolk.»

«Ja, det var sandt,» sagde Proppen.
«Aldrig tag dig nær af, hvad han siger
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saan,» sagde Rebslageren. «Men lad nu bare

os to snakke fornuftig sammen, om nvaH vi

skal gjøre med Barnet. Var det ikke 89.9,.,
Hn tsknkto, det var doHBt, at lade hende

begynde hos Madam Berbom nu med det
samme?»

«Jovist var det saa. Jeg ved ikke, hvad

det er, du sidder og maser med, Mortensen.

Jeg har saamænd alt snakket med Madam Ber

bom, og hun vilde gjerne tåge Thea, om det

saa var imorgen. For jeg kjender hende,»

sagde hun, og kneisede med den tynde Hals.

«Og hun gjør det for min Skyld, ellers pleier

hun aldrig at tåge imod Elever.»

«Jaja, saa er det greit da,» sagde Reb-

slageren.

«Javist er det greit,» BV9r6ds Jomfru Ro

strup og rullede Strikketøiet sammen. «Men

tro, om ikke Mg.nHkolk6N6 a^itiH skal stikke

sin Næse op i alting. Om dere bare vilde

lade være at bry dere. Aa ja, kjære! Men

dere tror nu, dere er Baa, uundværlige! Aa

jøs ja! Vi kan slet ikke være dere foruden!
Høh!»

Jomfru Rostrup struttede, som om hun
havde Fjær. Og hun gjorde et lidet Hop op
fra Bænken: «Kom nu, Thea — md og hjælp
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mig med Aftensmaden ! — Saa faar de sidde
der, de som er saa uundværlige.»

Basunisten ruggede sit Hoved frem og

tilbage.
«Kors i Jøssu Navn,» sagde han.

«Ja, stakkars Menneske! Hun maa 82.H

mLLiiH have det ondt,» sukkede Eebslageren.

«Aa, det er nu lidegranne pudserligt for
os andre ogsaa engang ilN6ii6lll,» brummede
Basunisten.

Mortensen viftede fra sig med begge Hæn

der; han havde ond Samvittighed : — Prop

pen kunde gjerne begynde at skjælde ham

ud, fordi han havde brugt sig saa grovelig
mod ham.

«Aa, vil du tale! Vil du tale! Vi ved

jo det! Vi ved jo det.»
«Jagu ved vi det,» svarede Prop

Nu sad de tause en Stund og grublede.

«Du Prop?»
« Ja. »

«Hvad siger du, om vi smat indom hos
Olivarius i Gada og fik os en halv 01 til For
trøstning før Maden?»

«Det kunde 0F83,a trænges,» sagde Basu

nisten. «Jeg er ganske hæs blit.» Og han

rømmede sig længe.
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De ruFF6<i6 ud gjennem Kjøkkenet.
«Du Karoline, jeg tror, jeg gaar ned paa

Banen og sviver en halv Times Tid før Kvælds,»
løi Mortensen.

«Jamen kom nu ikke forsent,» skreg Jom
fru Tostrup efter ham.

De to Tykkerter skjød Fart, da de først
var kommet ud.

«Det skal BinaF6 guttaperka,» sagde Reb
slageren, lo lidt og slikkede sig snildt om
Munden.

Basunisten rømmede sig igjen, saa det

rungede mellem de lave Træhuse. «Jeg ved

minsæl ikke, jeg har været saa tørst, siden jeg

blev konfirmeret,» sagde han. «Og naar nu

<31i6t H6i^iliii6<l er ulovlig, da er det, ligesom

det smager endnu bedre.»



IV.

Ingen skulde tro, at Madam. Berbom var

«22 godmodig, som hun i Virkeligheden var.

Thi at dømme efter sit Udseende maatte hun

være af dem, man helst gaar afveien for.

Hun brugte sorte Hornbriller og havde

en I)6tr^t6iiF Knebelsbart, og hele hendes

Kjoleliv var tæt besat med Knappenaale.

Dertilmed var hun overmaade lavhalt, og

naar hun gik, saa hun i det ene Øieblik gan

ske iiden og uanselig ud, men i det NBLBt6 reiste

hun sig høit iveiret med Hænderne løftede

lidt over sit Hoved for at holde Balancen.

Madam Berbom var alt i alt et eiegodt

Menneske, uden naar hun blev meget irrite

ret, hvilket hændte meget sjelden.

Det var egentlig saa hyggeligt at sidde i

hendes Stue Høstdagen udover, medens det

stormede og regnede udenfor. Da rumlede det

noget ganske forskrækkeligt i den store Ovn,
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og det hændte, at Flammerne slikkede ud

igjennem Trækhullene; — da sagde Madam

Berbom: «Høfda, hvor du skræmte mig, Pe

dersen ! » Alt, nva<l Ma6aiN6N eiede og havde, gav

hun nemlig Menneskenavn : Kommoden kaldte

hun Theodor til Erindring om sin Bror, som var

forlist, en Viftepalme, som hun stadig gik og

puslede om, kaldte hun Berbom efter sin salig

Mand. Men Katten, som var en gammel,

arrig Dame, kaldte hun Karoline efter Jom

fru Rostrup. «Du maa endelig ikke sige det

til nogen, Thea, allermindst til din Tante,»

og saa lo den Skjælm med de vrede Horn

briller, B^H hun fik Hoste og nig.Htt6 op af sin

Stol og bølge flere Gange henover Gulvet.

Der var en egen Lrl^t inci6 i Madam Ber

boms Stue, en Lugt, som hørte til, og som

Thea vilde huske hele sit Liv — en Lugt

af Mysken, som hang om Speilet, sam

menblandet med Damp af Kaffe og Perse

jern; — lidt indestængt kanhænde, men maa

ske netop derfor saa kjær og lun for lille
Thea, der ikke var anderledes vant.

Saa Thea havde det rigtig godt paa sin

Syskole, selv om Madamen nu og da daskede

hende lidt over Fingrene, naar hun var klod

set, og kaldte hende Tussemalene og Pusle
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trine og mange andre rare Ting. Det skulde

saa til, og i næste Stund var Madam Ber

bom lige blid og fortalte lange «Passasjer»

om sit eget eller sine Paarørendes Liv og

Levnet eller sang Viser og aandelige Sange.

Især var det en Vise, som havde en dei

lig Tone. Den var umaadelig sørgelig og be

gyndte saaledes:

Der gik en Jæger over Enge

alt med sin Kufte grøn.

Den bad Thea altid om at faa opigjen,

og Madamen følte sig øiensynlig smigret over

det skjønsomme Publikum og sang den opigjen,

saa ofte det skulde være, indtil Thea havde

lært baade Tonen og de tre og tyve sørgelige

Vers. Saa nu sang det inde i hende støt og

stadig :
Der gik en Jæger over Enge

alt med sin Kufte grøn.

Høsten og Vinteren gik stille og ens-

formig for Thea Marie. Om Aftenen, naar

hun kom hjem, var hun saa træt, at hun

ikke havde Lyst til andet end at lægge sig,

og desuden var hverken Mortensen eller Jom

fru Eostrup af dem, der vilde vide af nogen

Eending-ude om Kvældene.
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Det eneste var om Lørdagen; da pleiede

hun at faa fri tidlig om Ettermiddagen og tog

sig da 6N Tur i Gaderne og udover Veien.

Nu og da traf hun Konrad Bjelle, og de

kunde gaa og snakke sammen pent og alvor

lig om alt og ingenting. Konrad fortalte, at

han gik i Snedkerlære, men han likte sig ikke

rigtig, han vilde heller. have faret tilsjøs. Men

nu havde hans Mor baade mistet sin Far, sin

Mg,n<l og sin Bror paa Sjøen, saa hun vilde

ikke paa nogen Maade slippe Sønnen afsted.

Og saa fik han jo finde sig i det.

Thea Marie tænkte ofte paa, hvor rart

det var, at der aldrig var nogen saadan Spas

og HlnnteriiOH 1N6116111 hende og Konrad, som

der lig.vd6 været 1H61161N Alida og Kristian

Sørensen; neida, de gik og pratede bekymret

sammen som to gamle Folk. Men saa var jo

ogsaa Alida og Kristian forlovede og gik kun

sammen for at kysse hinanden.

En Nat havde hun en underlig Drøm.

Det var oppe i Madam Berboms Stue; —

det var livagtig slig, som hun saa det selv

hver Dag: Kakkelovnen Pedersen, Kommoden

Theodor og Viftepalmen Berbom. Det eneste

nye var en Papegøie i et forgyldt Bur, og

denne Papegøie nsH Mathilde.
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Men Madam Berbom var der ikke selv, og

i Drømmen Bvnt6B Thea, at dette slet ikke^var

noget mærkværdigt.

Derimod var Konrad der; men Konrad

var blevet en stor, voksen UHud med Skjæg.

Han var bleven Hl6Bt6l'BV6n6, og de var gifte

hun og Konrad og boede i Madam Berboms

Stue, — og alt dette var akkurat, som om det

skulde BNH være, og som om det havde været

Bii^ alle Tider.

Hun saa Stuen tydelig for sig : det var en

Høsteftermiddag, der kom lidt Sol paaskraa ind

igjennem Vinduet mod Nord, hvor Papegøien

hang i sit Bur ; hun sad i Sofaen og stoppede

en Strømpe, og Konrad stod borte ved Vin

duet og ærtede Papegøien. Saa vendte han

sig med en Gang om mod hende og sagde : «Du

Thea! Hvis vi faar en liden Pige nogen Tid,

saa synes jeg, vi skulde kalde hende op ekter

denne Fyren her.» —

— Havde en hørt Mage til Drøm! Slig
kan en ligge og sludre!

Men alligevel var det ikke krit for, at
Drømmen havde sin Indflydelse paa hende ;
hun følte sig uvilkaarlig Konrad nærmere; —
han var i Virkeligheden akkurat slig, som hun
havde seet ham i Drømmen — med Und
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tagelse at Skjægget, men Het kunde han sag
tens faa tidsnok.

Og i Granden vilHe hun gjerne drømme
den samme Drøm videre ; det kunde være mor
somt at se mere af, hvordan det var at være

gift med Konrad, og hun ønskede mangen
Aften, at hun om Natten inHatto drømme det
samme.

Men det blev alligevel ikke 82,9,.

En Søndag lidt efter Jul kom Alida op
til hende. Hun havde næsten ikke seet denne

muntre Sjæl helt siden Konfirmationen, og

naar hun en sjelden Gang havde truffet hende,

var hun altid sammen med Kristian, og da

var det jo ikke værdt at forstyrre.

Derfor blev Thea Marie rigtig. forundret,
da hun saa Alida komme op paa sit lille
Kammers, og endnu mere forundret blev hun,
da hun saa den evigglade Pige kaste sig ned
paa Sengen og begynde at storgræde.

«Men Alida — kjære dig — hvad er der
liWliHt ? »

Nei — Alida bare skreg, som om hun
var stukket.

Thea Marie blev rent ræd. Der maatte

være hændt en svær Ulykke, siden hun tog
slig paa Vei. — Hun tog sin Veninde kjær-
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liA om Halsen; ak, det var saa Be»r^6ii^t at

se det muntre, lille Hundeansigt opløst af

Graad og den løierlige Opstoppernæse vaad

og ganske ildrød, ja, 833 sørgeligt var det,

at Thea Marie tilsi dst ogsaa gav sig til at

græde.

Og saa græd de sammen en Stund — tsL^

omslyngede. —

Alida var den, der først kom til sig selv

igjen. Kanske kun syntes, det var lidt unød

vendigt, at Thea skulde græde saa bitterlig,

hun havde da ingen Grund.

«Aa, du kan tro, jeg er ulykkelig,» snuf
sede Alida.

«Ja kjære, sig da, hvad det er!» hulkede
Thea Marie.

«Aa, det er Kristian,» begyndte hun,

men kom ikke Isenere; nu flød Taarerne

atter over, og hun gik næsegrus ned i Dy
nerne.

«Kristian!» sagde Thea. «Er det B^n6t?
Har han kanske — — »

«Han gaar med andre,» jamrede Alida.

«Han bryder sig ikke om mig mere.»

«Kan det være sandt?» sagde Thea og

slog Hænderne forfærdet sammen.

«Ja, nu skal du høre. Først Onsdag 83.2.
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kom han ikke, 0F tænk, jeg Fik over en Time

i den svære Kulden og ventede nede ved Broen

(hun tog sig en Grædetur ved Tanken). Og

saa Torsdag — tænk, saa gik jeg der igjen

og frøs og ventede, og frøs og ventede — men

tror du, han kom? Ikke saameget som et

Ord havde han sagt om det; — neida, han

tNnKt6 som saa: Bare lad hende gaa og fryse.

Om hun blir syg, eller om hun dør, saa skil

ler ikke det mig.» —

«Nei, men tænk, at Kristian —•»

«Hør nu. Saa Lørdag. Datraf jeg ham. »
«Traf du ham?»

«Med Bertha. Hun du ved, den vakte!»
«Datter af Snedkeren ved Elven?»

«Netop!»
«Hun, som 3.li)id Frwd 83.3. forfærdelig

for Presten?»
««53,. »

«Nei, du siger ikke, det var hende.»

«Og saa gik jeg hen til dem, jeg — ja,

for jeg er ikke ræd, ser du. Jeg Fik lige hen

til dem, og saa sagde jeg: «Godaften, Kri

stian.» «Godaften,» sagde han. «Naa, har

du faaet en anden Kjæreste nu?» «Ja, du

ser vel det,» sagde han og lo.»
«I^o 1i3.I1?»
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«Lo! Men saa blev jeg 83.3, sint, og 83.3,

sagde jeg: «Fy, du niH3tt6 skamme 6i^, Kri

stian! Gaa og bedrage en ung Pige. Ikke

tro paa ham, Bertha, for IiV3.H han saa

siger, saa er det ikke andet end som bare

Løgn. » »

«Sagde du det?»

«Ja. — Men saa lo han igjen — vil du

tro noget saa^ frækt ? — og Bertha lo ogsaa,

— aa, den Hykleren ! Og 83,3. sagde han, vil

du høre, hvad han sagde. — «"Hun er aven,»

sagde han; — forstaar du, jeg skulde være aven

paa hende, den hjulbente Hykleren. Men 833.

lo de igjen, og saa snudde jeg mig og gik.

Men da jeg var kommen et Stykke op i Ga

den, saa kom Graaden saa skrækkelig, at jeg

mindst troede, jeg skulde kovne.»

«Og 83.H Bertha!» sagde Thea Marie.
«Hun er da ikke noget pen.»

«Pen!» diB6Bt6 Alida. «Hun pen! Kan

du ikke se, hun er ganske skåk i den ene

Hoften, og lidt B^6lsi6t er hun ogsaa. Men

hvad værre er: hun har Dyr i Hovedet.»

«Det siger du ikke!»
«Dyr, siger jeg. Tror du ikke, jeg saa

det med mine egne Oin6, da vi gik til Pre
sten? Aa nei, jeg maa sige, han har ikke
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videre god Smag, Kristian. Det har han ikke.

Men det er alligevel skammeligt mod mig.

Først gaa hen og forlove sig med en Pige —

og — og 3,ltin^ — , og 83.3. svige hende bag

efter med sligt noget. Men slig er Mand

folkene. Aa, de er falske ! Falske ! Og aldrig

skal jeg tro mere paa dem.»

De gik ud og spadserede i det vakre Vin

tkrvkir. Der var en Mængde Gutter og Piger

ude, og der var megen Morskab: Gutterne

kastede Snebold, og Pigerne hvinede.

Paa et Hjørne stod Konrad Bjelle. Han

hilste og slog Følge med dem. Og nu blev

Alida pludselig betaget af saadant straalende

Humør. Hun kastede Snebold baade paa Kon

rad og Thea og paa dem, der kom forbi, og

engang hoppede hun midt op i en Snefonn

og blev siddende der skoggerleende.

Thea kunde ikke forståa, at hun kunde

more sig slig, hun, som havde Hjertesorg.

Havde hun da allerede glemt Kristian?

Men hvor Thea foragtede Kristian! I

Stilhed gik hun og betragtede Konrad. Tung

og solid var han. Kort Pjekkert, svartrøgt

Snadde, Sjømandslue og Næverne dybt i Pjek

kertlommerne. — — Hvor han saa god og
trofast ud! —
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Hendes lille Hjerte svulmede — Lun var
stolt uden rigtig at vide hvorfor. Det var
vist Konrad, hun var stolt af. Han kunde

aldrig bære sig saa sjofelt ad, som Kristian
havde gjort.

.--
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LJ dover Yaaren begyndte Thea Marie at
sture. Hun nav<i6 altiH været spinkel og Aina,
i Huden ; men nu blev det saa ilde, at Prop
pen paastod, han kunde se tvers igjennem
hende.

Og hun var ogsaa begyndt at hoste —

en liden, tør, styg Hoste, der ikke gav sig,

men kom igjen og kom igjen, og det kvap

igjennem baade 1t,61)8ia.F61'611 og Basunisten,
naar de hørte det.

«Det kommer af, at hun sidder bøiet hele

Dagen,» forklarede Proppen. «Og saa den for

tærende Dampen at Pressejern og alle de for

giftige Bastiller fra de gamle Klær, hun er

nødt til at reparere.»

«Ja, det tør SaHIQLLIiH liLLNci6 sig det,»
indrømmede Mortensen.

«Du er gal, hvis du ikke lader hende

slutte,» drev Proppen paa.
4 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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«Ja, nviB det ikke var Karoline — — »
«Aa, snak om en Ting,» skjændte Prop

pen, «det faar da være Maade paa Rædsel
ogsaa. Dn kan da ikke gaa og se paa, at
Barnet tåger Livet at sig at bare Rædsel for
det gamle Skaberakket.»

«Kunde hun — ligesom — bare faa Gi-
H6H6 op for det, saa hun kunde foreslaa det
selv. Men du ved, at hun er akkurat som Kjær
ringen mod Strømmen. Fin der jeg paa noget,
vil hun tværs det modsatte.

— Men tiltrods for, at li,6dBiaF6r6n var
saa fiffig som nogen og saa at sige lagde Or
dene i Jomfru Rostrups Mund, hjalp det alt
sammen ingenting. Hun lugtede hans Fiffig
hed lang Vei, og straks sang hun op : Pjt,
snak om en Ting! Give sig for saa lidet! Nei,
saa skulde nan seet, da hun var ung, hvad
hun havde maattet tåge i, og hvordan nnn
tilslut havde seet ud — og saa fik han hele
Leksen.

Indtil Thea en Morgen Bvvtt6do Blod.
Det var ikke meget, men Blod var det, og

ræd blev Rebslageren.
«Nu holder du op hos Madam Berbom,

Thea, og det i denne Dag,» sagde Mortensen;
han skalv i Stemmen.
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«Jamen — kvad tror du Tante Karoline
vil sige V»

«Vær du rolig, Barnet mit. Det skal nok

jeg klare. Nu skal du gaa og spadsere hele

Dagen og rigtig dovne dig og drikke saa

meget Fløde og nysilet Melk, som du bare

kan synke, saa skal nok jeg tale med Tante
Karoline.» —

Saa tog han hende om Livet med sine

tunge, uvante Næver og trykkede hende md

til sig og kyssede hende og gik uden at sige

et Ord. Det var saa underligt, dette pludse

lige Kjærtegn ; — hun kunde slet ikke huske,

at hendes Far havde kysset hende uden paa

Juleaften og paa hendes Geburtsdag. Derfor

virkede det saa høitidelig, at hun blev rent

ræd. — Hvad skulde det betyde? — Var det

kanske saa farligt, dette, at hun havde faaet

Blod op? — Skulde hun kanske dø? —

Nede i Kjøkkenet hørte hun, at han traf
Tante Karoline. —

«Jeg har sagt til Barnet, at hun slutter

hos Madam Berbom idag,» sagde han meget

rolig.

«Er du gaaet fra Forstanden? Skal
hun slutte »

«Ja» — og nu dæmpede han Stemmen,
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forat Thea ikke skulde høre det. «Hun spyt
ter Blod.»

Jomfru Rostrup svarede ikke straks ;

men lidt efter kom det jo, — lidt spagere end
sædvanligt forresten: «Aa, det er vel ikke
saa karii^t.»

«Vi faar haabe det, nei. Men nu blir

det, som jeg har sagt. Forstaar du, Karoline?
Barnet slutter hos Madam Berbom og blir

herhjemme og tåger det med Ro, til hun er ble
vet stærkere og har faaet Kjød paa Benene.
Der er ikke Snak om andet, hører du,» — og
dette sidste sagde han saa truende alvorlig,
at man kunde forståa, han denne Gang vi 1 d e
have sat sin Vilje igjennem tiltrods for alt.

«Jaja — naar du endelig vil, saa. Det
er jo dig, som raar,» fik hun slængt efter
ham ud af Døren.

Nu, tænkte Thea, nu blir her Spektakel.

Hun kj endte nok til, naar Tante Karoline gik

alene i Kjøkkenet og B^LLll<lt6 med sig selv og

hev OpvHBic6n i Nyt og Vkir, 82H det ringlede

og singlede, og det var et Mirakel, at det

ikke gik istykker alt, hvad hun havde mellem
Hænderne.

Men forunderligt nok — der var aldeles

stille dernede. Hun stod ganske stiv og lyt
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tede; engang trO6<^6 hun at høre den samme

hikstende Lyd, som hun havde hørt i Drømme
Natten efter Konfirmationen.

Men nei, det kunde da ikke være muligt.

Endelig sneg hun sig ned, men da hun

kom ind i Kjøkkenet, havde Tante Karoline

det saa travelt i en Hylde, at hun slet ikke

kunde se hendes Ansigt, og hun sagde ikke
et Ord til Thea.

Det kunde betyde baade ondt og godt;

— Thea sagde frygtsomt Godmorgen, men
Tanten svarede ikke. Naa — det betød ial

fald ikke noget godt. — Saa sneg hun sig md

i Stuen og gik og smaapillede med Blomsterne,
da Tante Karoline kom md.

«Tag nu paa dig Kaaben, Barnet mit»

sagde Tanten, «saa skal jeg følge med HiF

ned til Madam V6rl)om og sige, at du maa

holde op.»

Dette sagde hun med sin almindelige

Stemme; det var umuligt at afgjøre, om den

var venlig eller barsk. Men dette, at baade

hun og hendes Far kaldte hende Barnet mit

hele Tiden — — det lød saa rart — ja, det

var saa rart altsammen, at Thea slet ikke vid

ste, hvad hun skulde tro.



VI.

Oavde det ikke været saa værst at sidde

hos Madam Berbom, var det dog mange Gange

morsommere at være fri og frank, at ligge

længe om Morgenen, drikke deilig JTiøde

melk og spise Æg, saasnart Hønsene begyndte

at værpe, — det var jo at leve som en rigtig
Prinsesse.

Og nu fik hun Lov til at være ude, 83,9.

meget hun lystede, ja N6nH6B Far NKV^O

sagt, at hun INg.g.tt6 helst være ude i det fri

hele Dagen, for det var Luften, som skulde

gjøre hende frisk.

Hun traf nu Alida, ret som det var.

Hun gik og ventede paa Plads, sagde hun.

Det var Meningen, at hun skulde paa Butik;

men saalænge hun ikke NKV<I6 kg.H6t NOF6t at

gjøre, var det ligesaa godt at nyde Livet og

more sig saa godt en kunde.
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Thea fortalte Alida, at hun havde spyttet
Blod.

«Aa nei, men gid,» sagde Alida og slag'

Hænderne sammen, «det var da fælt!» Saa

spurgte hun, om Thea var svært træt; men

det kunde hun ikke sige, hun var, og om hun

manglede Madlyst, men det gjorde hun nu
slet ikke.

«Ja, saa kan det ialfald ikke være Tæ

ring,» sagde hun afgjørende. «For jeg havde

et Sødskendebarn, som døde at Tæring, Aaret

før jeg Aik til I^onnrmatioii, og hun spyttede

ogsaa Blod, men saa var hun saa træt altid

og kunde ikke spise. Nei, du kan være tryg

for det,» sagde Alida, «farligt er det ialfald
ikke. »

Der gik alligevel et Ryk igjennem

Thea. Tænk, om hun liav<^6 Tæring! Der

var saa mange oppe paa deres Kanter i Byen,

som døde af Tæring, især mange unge Piger
i hendes Alder. — —

Men samtidig syntes hun, at hun følte

sig Baa BtsLrk og sund som aldrig før; hun

spyttede slet ikke Blod mere heller nu, langt

ifra, hun havde BaaniNn<l ikke Tæring ! Hun

havde heller ingen Lyst til at dø, nu mindre

end nogensinde. Nu syntes hun, det begyndte
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at blive rigtig morsomt at leve ; naar hun

vaagnede om Morgenen og saa Solen skinne

indad Vinduet og hørte Spurvene kvidre og

Tøvåndet plaske, da kunde det fare som Ild

igjennem hende ; — hun kunde springe op af

Sengen a.k bare utaalmodig Glæde og rigtig

jubelsjnge ! Nei, tænk hun Tæring !

Alida, Konrad og hun var sammen ULL

sten dagstøt. I) havde sin faste Tur i Mørk

ningen (^H<l6 op og Gråde ned. I Begyndel

sen pleiede det at være Konrad og hun, som

«na,kl<6ds sammen; da gik Alida og var aands

tr^VNrKndO, snudde sig i et VLLk og 83H sig om,

som om hun gik og ventede paa nogle andre.

Hun brød sig ikke om at høre Theas og Kon

rads bedagelige Snak om, hvordan det gik

ham paa det kjedelige Værkstedet, eller om,
hvorvidt han burde reise til Christiania eller

til Amerika eller blive, hvor han var. Thea

holdt paa, at han burde være, hvor han var;

en ved, hvad en har, men en ved aldrig, hvad

en kg.g.i'. Og i slig en By som Christiania var

der vist saa mange Fristelser for den, som

kom udenfra. Der kunde en lære sig op til

daad6 at drikke og] at ture. Og i Amerika

var der vist endnu værre ; — der snakkede de

jo ikke Norsk engang.
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?aBBiar at.

«Jøs, en skulde tro, dere var tr6B! Hvor
for vil du ikke heller reise til Maansn? Der

skal være Baa greit paa Maanen, det har jeg
hørt a.t min egen Vs^stOinoi'. Og 83.g, skal
der være saa billigt paa grøn Ost deroppe. » —

Og nH3,r først Alida var d6F^n<lt paa sit,
maatte en bare le med; der var ikke et alvor

li^t Ord at taa sagt hele XvLsl66n.
Men alligevel var det, som Konrad og

Thea hørte sammen. Det kunde jo være evig
Spas med Alida; men i Grunden saa var
det jo Thea og Konrad, som havde kjendt
hinanden længst, og som kunde snakke sam
men om alle Ting i Livet. — —

— Sneen gik tidlig sin Vei det
Aar, og saasnart Veiene blev bare, gik deres
Tur udover Landet.

Det var saa deiligt nu i Vaarens første
Gry, med den friske, svage Duft at Jord dri
vende indover fra Narksrne og det første
Møit af Stær klagende gjennem Kvældingen.

Og hvor var ikke Sjøen deilig Bii^ en
Aftenstund! — Baa blank og gylden helt ude
fra de vdsrsts brune Skjær og helt inH til
Stranden, hvor den 8i1r66,6 sine fine Bmaa
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Sjøer stilt, stilt opover Sandet. — Og et

sølvblankt Maaneny bævrede frem gjennem

Kvældshimlens Gyldenslør.

Dette deilige Vaarveir holdt sig; Maanen

vokste for hver Kvæld, som gik,. og længere

og længere vårede det, før den gjemte sig bag

Fjeldet, indtil den tilsidst stod straalende stor

og blank paa Vaarhimlen og lyste, saa alle

Stjernerne trak sig fornærmet tilbage.

Det forunderlige var, at disse Martsnæt

ter var ganske milde; man hørte Klunk og

Tøvand fra fjernt og nær. — —

Denne altfor tidlige Vaar var saa pludse

lig, saa umotiveret deilig, at den gjorde Folk

ganske fra sig selv. Hele Byen spadserede til

sent M3. Nat ; — man rigtig badede sig i Aften

glød og Maaneskin og alskens frydefulde Vaar
fornemmelser efter at have sturet en Vinter

lang i Lampelys og Graaveir.

En saadan Aften var Thea, Alida og Kon

rad ude paa deres sædvanlige Tur: gjennem

Skoven, ned imod Sjøen og hen til Udsigten

over Havet. Der havde de siddet længe paa

en Bænk og seet udover, og Konrad havde

spillet paa Mundspil, indtil de allesammen var

blevet ganske vemodige. Thea var især be

taget af, hvor vakkert alting var; — Sjøen,
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Maaneskinnet og Mundspillets klagende Toner ;

— det blev saa rart inde i hende, som alting

svulmede og svulmede ; — det var godt og

ondt paa samme Tid, — men mest godt; aa

ja, saa godt var det, at hun fik Taarer i
Øinene !

De andre reiste sig og sagde, at nu maatte

de gaa; hun 83.H som i Ørsken, og de lod

hende sidde, mens de gik foran opad Veien,

som 1»H i skarp Skygge under det steile Fjeld.

Deres Skridt fjernede sig mere og mere

— saa blev de helt borte bagom Veisvingen,

— og det blev saa forskrækkeligt stille alt

sammen ; — det var, som Sjøen løftede sig,

og Himlen udvidede sig, og Maaneskinnet blev

hvid, flagrende Røg. Thea saa sig om. —
Der var saadan en forfærdende Ensomhed.

Hun blev ræd. Hun løb nedad Veien — ned

imod Svingen — der blev hun staaende som

lamslaaet. — Hun vilde skrige, men kunde

ikke — kunde bare tåge begge Hænderne op

til Brystet.

For der — i skarp Bilkon6t mod den lyse
Vei nedenfor — 822 hun Konrad og Alida staa,
tæt, tæt omslyngede — ; de kyssede hinanden
— og de slåp ikke hinanden, de kyssede hin
anden hele Tiden.
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Det blev mørkt for Øinene paa hende, —

hun ravede helt md imod den kolde Fjeldvæg

og vaandede sig — da vaagnede hun vind

selig.
«Thea Marie!»

Alidas Stemme lød skarp og skingert gjen
nem Maanestilheden.

«Thea Marie!» Nu raabte de begge.

Og uden at svare — sansesløst — gik
hun henimod dem.

«Hvor længe du blev,» — sagde Alida, —

in en da Thea endnu ikke svarede, bare gik

forbi dem bleg og stiv — da skreg Alida:

«Aa, du har luret! Aa fy for en Skam, tænk
at lure!»

Thea Marie lagde paa Sprang. Hun

sprang, sprang, sprang, som var der noget
ondt efter hende. Hun hørte Alidas Stemme

hele Tiden: «Aa fy for en Skam! Du har

luret!» Det skar gjennem Brystet — hun

sprang, sprang, — kom ned i Gaderne, hvor

Folk vendte sig forundret efter hende — ; hvad

Pokker Fik der af Mennesket?

Sprang lige hjem, lige op paa sit Væ

relse ; der sank hun dødstræt om paa Sengen ,

og hun kjendte, at Munden fyldtes a.k Blod.
nn V116.6 nnn 6e». — Unn 106.
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bare Blodet rinde udover Kindet, nedover Pu

den. Nnn kjendte, hvor varmt det klissede —

der kom mere, mere ja, bare hun kunde
dø med det samme.

Aa, det gjorde saa ondt i Brystet. Det

gjorde saa ondt, saa ondt! — Hvor li3vH6

hun ikke holdt af Konrad; — det var jo hen

des Gut! Og Alida — hun havde saamange

andre. Hun kunde jo faa, hvem hun vilde,

hun, som var 833 munter og 833 flink til at
snakke. Aa, hvorfor kunde hun ikke ladet
hende beholdt Konrad! Hun holdt ikke af

andre end Konrad; — hun vilde ikke have

andre end ham; — hvorfor skulde 833 Alida

netop tåge ham fra hende?
Men nu skulde hun dø. Gudskelov at

nnn kunde t3H Lov til det. Hun følte sig

saa fattigslig i Livet. Der var ingen (^tLL^O

mere ved NOF6t, nn da hun var disvet 833

ct)t)t [skuffet. Hun var ikke af dem, som

kunde trøste sig. Naar det ikke blev Kon

rad, saa skulde det ikke blive NOF6N. 833

vilct6 hun helst dø. Og 833 kunde de andre

gjøre, som de vitHs. 83,3, var der ingen liden

Thea mere, som kunde lure, som de sagde, —

ja, 833 kunde de t33 det ri^tlF gildt.

Hun forelskede sig ganske i den Tanke,
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at kun skulde dø. Hun udmalede sig, hvor
bleg og fin hun skulde ligge i den smale, sorte
Kiste med foldede Hænder over Ligkjolen OF
Myrt om Panden. Og der vilde komme en
Mængde Kranse — en stor en fra Proppen
og en endda større fra Madam Berbom. For Ma
dam Berbom var glad i hende, det havde hun selv
sagt, da hun var hos hende sidste Gang. Unn
havde endda kysset hende og givet hende Cho
koiade og sagt, at hun li^n6<i6 en liHsn Ge
ranium. Ja, fra Madam Berbom vilde der

komme en stor, deilig Krans med Kalaen, som
stod i Yinduet, — den kom rigtig beleilig med
— og kanske hun ogsaa vilde ofre de tre
gule Roser, som stod foran Speilet, og som
hun var Ba^ glad i.

Og Baa vilde Papa græde, — stakkars
Papa! saa blev han alene med Tante Karo
line; men liNNB^6 Tante Karoline vil<^6 blive

snillere nu, naar Papa blev saa bedrøvet. Og
Proppen vilde ogsaa blive bedrøvet, — og han
vilde komme til Begravelsen i knl6 Uniform
og se svært alvorlig ud; men Proppen vi16,6
ikke græde, for da vilde han blive saa Isisr
lig, og desuden var jo ikke han N6N<l6B Papa.

OF XonraH —
Ja, Konrad — hvad vilde han sige?
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Kanske han kom til at tænke paa lille

Thea, hvor snil hun havde været mod ham

altid, og hvor de havde snakket gildt og greit

sammen, og hvor de havde været gode Ven

ner. — Ja, I^2,I18l!6 han kom til at d6tsenk6 sig

da, Konrad — men da var det forsent, for

da var der ingen liden Thea mere, men bare

en Grav paa Kirkegaarden med nogle visne

Blomster paa.

BaalsLNF6 laa, hun og tænkte paa alt

dette sørgelige, til hun begyndte at græde, og

saalænge græd hun, til hun faldt i Søvn og

drømte, at hun var liden og legte med en

Baad i en Vandbalje. —

Men da Tante Karoline lidt efter kom op
for at hente Thea Marie ned til Aften, fandt

hun hende liggende paa Sengen ligbleg og
med en Blodstrime ud at Munden.

Thea Marie blev liggende i sin Seng i fjor

ten Dage, og hun var rigtig mat og klein. Hen

des Ansigt blev Baa dittsliHst, og hun kom til

at se ud ganske som et Barn igjen. Der kom

Doktor til hende, men han sagde, at det ikke

var farligt ; naar hun bare var forsigtig, skulde

*
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nnn nok se, at hun kunde komme sig snart
igjen.

Men Thea vilde ikke komme sig; hun

vilde bare dø. Unn bad Gud hver Dag om,

at hun uiaatts taa Lov til at dø, for hun

syntes, at det var saa ondt at skulle begynde

Livet igjen nu. —

BaH la,g, hun de lange Formiddage og

drømte; — først om, hvor deiligt Livet vilde

have været, om hun og Konrad var kommet

sammen; — hvor snil hun vilde været mod

ham; — hvor hun vilde have stelt godt for

ham og puslet i Stuen og hygget og gjort

det lunt, forat han skulde like sig, naar han

kom hjem fra Arbeide om XvSLiH6N. Og saa

græd hun lidt.

Saa tænkte hun igjen paa, hvordan det

vilde være, naar hun var død og gjennemgik

atter Papas Sorg og Madam Berboms Blom

ster. Ja, tilsidst havde hun en hel liden

Gravtale, som Pastor Basse skulde holde over

hende, og som var saa rørende, at hun græd
endda værre end før.

Men om Nkt6riniHHa^6n kom altid Reb

slageren og Zaßnnißt6n op til hende, og da
kunde hun slet ikke faa Tid til at tænke, end

mindre til at græde; for de holdt støt sligt
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Leven og fortalte saamange galne Historier,

at hun Niaatt6 le med, 83.3. nødig hun vilde.

Især havde Basunisten en hel Mængde Histo

rier om den Tiden, han var ung og laa paa

Moen under gamle Kaptein Skåk — Genera

len nu — ; og de Historier var ligefrem til

at blive syg af, især naar Proppen fortalte

dem med sin langsomme, høitidelige Stemme.

Da hun endelig fik Lov til at komme op,

var hun saa svag, at hun ikke kunde staa

paa Benene, men Rebslageren maatte bære

hende ned ad Loftstrappen og sætte hende i

Gyngestolen i Stuen.

Lidt efter lidt vendte dog Kræfterne til

bage, saa hun kunde gaa alene helt ud i Ha

ven, hvor der d6FvnHt6 at grønnes, og Sne

klokkerne allerede var afblomstrede, mens

Syrinbuskene stod med store, bristefærdige

Knopper.

En Dag kom Rebslageren hjem og for

talte, at nu havde han ordnet det greit for

Thea. Hun skulde være paa Landet hele Som

meren hos en, Proppen kjendte — det var

endda en Sergeant, som havde en stor, pen

Gaard en Mils Vei vesterpaa. Der skulde Thea

bo, saalænge hun vilde, og der var der Kjør

og Hester og Griser og Høns og alt, som gildt
5 — Vilhelm Krag : Thea Marie.
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var. Og hun skulde være med i Høaannen
og rage og tumle af hjertens Lyst.

Nu da.v<le det Micl været 11i6^8 Lyst at
komme paa Landet og være der en Sommer.
Ba,H glad som hun var i Dyr og i Blomster!
Og saa virkelig faa stelle — ikke bare med en
Kat som herhjemme — men med Kjør og
Hester og B«<i6 smaa Lam og Kyllinger.

Hun vilde ikke rigtig tilstaa det for sig

selv — hun skammede sig ligefrem over det.

Men naar hun ikke kunde faa dø, glædede

hun sig sandt at sige ikke saa lidet til at

komme paa Landet.

v
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oenere i Livet hændte det, at Thea Marie

maatte spørge sig selv, om det virkelig havde

været hende, der havde boet paa Stokkelands

gaarden den Sommer. — Thi det Minde, hun

havde bevaret om den Tid, passede slet ikke

sammen med, hvad hun erindrede fra Resten

Ht sit Liv. Det var saa rent uligt alt det

andre ; — der QVLLiv66.6 sig en skinnende dig.3,

Himmel over hin Sommer; — der brusede af

frisk Luft og grøn Skov, det skinnede at Frugt

blomster, det duftede af Hø og rislede af Bæk

og Elv, og jo ældre hun blev, og jo fjernere

Erindringen blev, desto mere eventyrlig skjøn
blev Bto^6i^nHB'BolNlN6r6N. Der havde ikke

hændt hende andet, end at hun havde vaag

net hver Morgen BtB6i'lc6i'6 og gladere, end hun

nav66 lagt sig om Aftenen ; og hendes spinkle,

stakkels Legeme var blevet sundt og voksent.

Alle andre Aar, baade de før og de siden,
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var gledet hen paa Skyggesiden i en usund
Smaabygade, hvor Rendestenen stinkede Som
meren til Hvad Under da, at dette Bybarn
aldrig glemte den ene Gang i Livet, da hun
havde følt Naturen puste sin grønne, duftende
Friskhed over hende, fra hun stod op om
Morgenen, til hun om Kvælden lagde sig til
Hvile.

Og hvor var de dlevet af alle de VNB6
ner, hun den Gang var kommet til at blive
glad i? Yeslebrunen, som hver Aften kom
og ståk Hovedet inH^H X^skl^envinHuet og
lcnN^eHe, inHtil den navHe k^^et en Ha^nH
fuld Salt. Og K^HHoidia og BslvroB, som laa og
FninieHe i (^rWBdalclc6n ved Bækken. Og Mun
ter — Gaardshunden — som gjøede, hver
Gang nogen kom forbi paa Yeien, og den lille
Xatnn^e, som var Baa kjælen og altiH vilHe
lege? Og Lammet, som var nenHeB Yndling,
og som var saa rart og BS>Ht og gjorde alskens
Krumspring, og som nnn iorssreHe et klaat
HalsdaanH med en liHen Bjælde i?

Og de muntre og kjække Mennesker, hun
havde levet hos? Var det de samme, som nu

og Ha kom til Byen i stiv BsnHa^BBtaB? Var
disse keitede, langsommelige Folk, der drog
sig FaHelanFB og FlosHe idiotisk paa alle, de
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mødte, var det virkelig de samme spræke,

sprættende Karer, som hin Sommer havde

klatret som Bukker i Berg og danset som unge
Foler?

Hun liavde næsten ikke lia>vb Tid til at

tænke paa den sørgelige Historie med Kon

rad og Alida; thi hver Gang hun skulde

sætte sig hen og grave sig ned i melankolske

Betragtninger, var der altid et eller andet,

som forstyrrede hende, og tilslut tænkte hun

ikke paa Konrad mere, end hver Gang hun

læste sin Aftenbøn og bad Gud bevare alle

hendes nærmeste — da havde hun ogsaa pleiet

at nævne Konrad og gjorde det fremdeles, — og

da gjorde det jo lidt ondt igjen. Men hun havde

ikke mere end draget et lidet Suk, saa var
hun sovnet md.

Men da hun var kommet hjem igjen til

Rebslagerens Hus deroppe paa Skyggesiden i

den NBniid6 Gade, da var det, som hun vaag

nede at en Drøm, og alt, som havde været

ondt, før hun reiste, meldte sig paany.

Rigtignok var baade Konrad og Alida

reist, hver til sin Kant. Konrad var taget md

til den Lastens By Christiania. Alida havde

faaet Plads i en at Smaabyerne vesterpaa.

Fra Alidas Side havde der naturligvis ikke
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været mere i dette end i alle hendes andre

Historier, og naar kun nu kom vesterpaa,

vilde hun sikkert have en Kjæreste, inden otte

Dage var gaaet. —

Og dog savnede hun dem i Grunden

begge to. Thi selv om det vilde have gjort

hende hjertensondt at se dem sammen og

mindes, hvor skammeligt de havde bedraget

hende, saa vilde dog det have været bedre

end at gaa som nu saa ganske alene og tænke

om igjen og om igjen de samme tunge Tanker. —

Høsten blev rigtig mørk og trist. Det

var et Veir over al Maade uhyggeligt. Selv

Basunisten blev veirsyg, og det skulde der

noget til.

«Jeg tror saa forlade mig, at Solen er

gaaet isønder,» sagde han. «Og slig en Pø

81H^ med Vand I)aad6 Dag og Nat. Jeg tror

saamænd, vi faar Fiskefinner tilslut ; — jeg

synes alt, jeg kj ender, hvordan det kribler i

Neglene. I^aa^a, Baa slåp en da gaa og blaase

Basun om Søndagen; for det er en kjølig

Fornøielse. Og saa kunde en faa slig en fjong

Fiskerumpe at gaa og svanse med, tror De

ikke, at det vilde klæde mig, Jomfru Ro

strup?»

Men Jomfru Rostrup var aldeles ikke op-
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lagt til Spøg, og det var sandt at sige ikke
Rebslageren heller. Naar han og Proppen var
alene, især na.Hr de kunde stikke sig afsted
til Olivarius i Gada og faa en af hans ulov

lige, — da beklagede altid Mortensen sin Nød
for sin Ven, og altid var det Thea Marie og
hendes Fremtid, som ængstede ham.

«Jeg forstaar mig ikke et Gran paa Pige
barnet,» sagde Mortensen og grov sin Næve
dybt under i sit svære, graanende Håar. «Gaar
hun ikke her og tier som en Dørstok? Og
har hun ikke havt det gildt i Sommer? Jo,
siger hun, det har hun. Og er hun ikke
frisk og rask? Jo, det var sandt! Men gaar
hun alligevel ikke omkring og er saa sørgelig
at se paa, som hun fulgte Lig hele Dagen?»

«Det er Kjærestesorg,» sagde Proppen.
«Det ytrer sig altid paa den Maade.»

«Kjærestesorg!» blaaste Rebslageren. «Du
forklarer nu altinF paa din Maade! Kjæreste
sorg i hendes Alder. Hun har jo ikke kvidt
atten. »

«Netop! Det er jo den rette Alder til
sligt noget. Fra sytten til tyve for Fruentim
mer, men lidt mere übestemt for Mandfolk.
Det er noget, en maa igjennem, ved du.»

Men skjønt Proppen rldtaits sig skraasik-
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kert og med en forbløffende Sagkundskab, fik

han- dog ikke Eebslageren beroliget.

«Hvad ved du om sligt? Du har jo ikke

været gift engang — og vil du indbilde mig,

at en ugift Ungkar skjønner sig paa Fruen

timmer? — Nei, men jeg er ræd for, at det

er noget andet. Thea Marie har altid været

en sød liden en; men i det sidste kjender jeg

hende slet ikke igjen. Gaar hun ikke her og

er grinet, — ikke mod Tante Karoline, for

det tør hun ikke, men mod mig, mod mig,

hendes Far, som aldrig har gjort hende andet

end godt. I hele denne Uge har hun været

en ren Jomfru Vitt6riu2.iiH6i, 82,3. tilslut blir

jeg 1i^683,g. rssd for at snakke til hende som

til Tante Karoline, og da faar jeg det rigtig

gildt — rigtig gildt.»

«Snak om en Ting,» svarede Proppen.

«Du siger, at jeg ikke kjender Fruentimmer,

jeg, som i min Tid har havt ligesaa mange

Kjærester, som der er Dage i et Aar. Pøt

san, Mortensen. Det retter sig nok, naar hun

blir tyve. Skaal, Mortensen; — det drikker

vi paa, og faar jeg ikke Ret, skal du aldrig

mere kalde mig Prop!»

«Nei, men hvad jeg vilde have sagt,»

fortsatte Mortensen, da de havde drukket ud
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og faaet sig en frisk Flaske. «Hvad jeg er

saa bandsat ræd for, ved du, hvad det er?»

Nei, det anede ikke Propper».

li,6l)BiHF6r6ll sad en Stund og dreiede paa

Glasset, som havde han vanskelig for at faa

sagt, hvad han vilde.

«Hvad jeg er ræd for, min kjære Ven,

det er rent ud sagt, at Thea Marie med Ti

den skal blive lig sin kjære Tante Karoline

Rostrup.» Og som for at give sine Ord Efter

tryk, satte han Glasset saa haardt ned, at

det ulovlige 01 skvat langt udover Bordet.

 > 

Der var ingen Mening i, at Thea skulde

gaa og drive nu, da hun var frisk og rask,

mente Jomfru li,oBtrrlp, og hun var OFBk^H

paafærde tidlig og sent for at skaffe hende

Plads. Tilsidst fik hun hende anbragt i Bu

tiken hos Guldsmed Holm nede i den fine By.

Den besynderlige, triste og ligegyldige

Sindsstemning, hvori Thea b6i3.n<U sig den

Høst, gjorde, at hun lod Livet komme og gaa,

som det vilde. Intet kunde gjøre hende vidare

glad, men heller ikke kunde noget bringe

hende synderlig dybere ned i Mismod, end
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hun i Forveien var. Dette at hun pludselig

var bleven «Butiksdame», skulde sandelig være

et Skridt fremad paa den 800ig1.6 Æresstige ;

— ia,li3.l<l mente Jomfru It,oßtrnv det, og hun

kaldte Thea Marie et utaknemmeligt Asen,

som slet ikke paaskjønnede den Lykke, som
var bleven hende til Del.

Mandfolkene var ikke langtfra at give

Jomfru Rostrup Ret for en Gangs Skyld ; —

Thea maatte da kunne skjønne, at hun bare

var Fattigfolks Barn, som ikke var født til at

sidde paa Stasen, men som var nødt til at

arbeide for at tjene sit Brød. Og selv om

hun nu havde gaaet et Aar og slængt, saa

maatte hun huske, at det havde været for

Helbredens Skyld — ikke for at vænne hende

til Lediggang og Misfornøielse med sine Kaar.

Thea Marie svarede ikke paa nogen gt

alle disse Bebreidelser, og det var denne Taus

hed, der næsten var det harmeligste gt det

hele. De opfattede det, som der i den Igg en

stille Opposition og et uknækkeligt Hovmod.

De forstod sig ikke mere ngg hende NO^6N

af dem; og VgBNNIBt6N kunde 18LNF6 nok pgg,'

Bta,g, at Thea ngv^6 Hvglp6B^A6N, og at den

gik over, naar hun blev tyve, — det var for

dem ingen Forklaring.
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I Vir^Sii^noHsn gjorde de Thea Uret.

Unn forstod sig ligesaalidet som de andre

paa sig selv ; hun kunde ikke vælte at sig det

Mismod, der altid hvilede over hende som en

Mare. Hun bad Gud hver Aften om, at han

maatte give hende et nyt Hjerte og et nyt

Bin<l og borttage detluforstaaelige Tungsind;

men det hjalp ikke.

Naar -de [andre bebreidede hende, taug
hun, fordi hun Baa såart følte, at de havde
Ret. Men hvad skulde hun vel svare dem?

Hun kunde jo ikke finde nogen Grund til sin
Tristhed; han kun, at den knækkede
hende ganske sammen, saa hun ikke et eneste
Øieblik kunde føle nogen Glæde over at være
bleven en fin Butiksdame.

Og naar nnn ikke Bvai-6<^6, og de andre

optog hendes Taushed for Forstokkethed, blev

hun endnu mere bedrøvet, — ja, hun kunde

blive rent forfærdet, naar hun følte, hvor langt

hun drev bort ifra dem, og hvor hun blev

ensom — ensom med sit Mismod og sine trau

rige Tanker.

Havde hun bare havt en Mor, — en snil
gammel Mor — hos hvem hun havde kunnet
græde ud, da kanske alt havde kunnet blive
godt igjen. Ja, hun følte som en indre
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Smerte, at bare linn kunde taa grædt — rig

tig faa hulket ud 6n Gang, — da vilde det

ligesom løsne alt det triste derinde, som hun
ikke kunde forståa.

Men hun havde ingen snil gammel Mor
— og derfor laa Graaden derinde og frøs fast
til en Kuldeklump, der aad mere og mere om
sig, inntil hun syntes, der maatte staa koldt
fra hele hendes Væsen og alle hendes Ord.

Imidlertid var hun da blevet Butiks-
dame.

Der var vist mange, som misundte hende ;

— kunde hun kanske ikke sidde der bag Di

sken med sit Hækletøi hele Dagen og læse i

Romanbøger, naar der ikke var Kunder? —

Og saa var det jo meget penere at staa i en

Guldsmedbutik end for Eksempel i en Fede

vareforretning, hvor man maatte gaa og klusse

med alskens Madvarer, saa man tilsidst blev

rød paa Hænderne af Saltlage og fik Klæ

derne grisede til af Fedt og Blod.

Thea Marie gik stille og rolig sin Gang

til og fra sin Butik. Der gik Vinter og Vaar

og Sommer, og Høsten kom igjen og Vinte

ren med; — men Dagene gled forbi hende,
uden at hun mærkede det. Da hun først

havde vænnet sig til Ensformigheden, blev
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nnn som en HlHßkin6. Unn gjorde sin Pligt;

solgte Forlovelsesringe, Konfirmationspresen

ter og Daabsgaver, og hvad der nu ellers gik i

den lille By.

Men hun levede alligevel langt borte fra

alt og alle. Hun 85.H i en Døs og hæklede

den ene Brikke 6kt6i- den anden; det var, som

det sov inde i hende — hendes Tanker sov,

hendes Drømme og Længsler — det sov alt
sammen.

Hun blev over de tyve Aar paa denne

Maade; hun blev en og tyve med; men Ba

sunisten fik ikke Ret ; — hun blev den samme,

ogsaa efterat hun havde passeret den skjæbne

svangre Alder.



VIII.

Hm Formiddag om Vaaren, da Thea

Marie stod og saa ud paa Graden, kom der

en ung Officer ridende forbi paa en vakker,

hvid Hest. Det var en ung I^itnkut; — og

da hun skulde se nærmere til, vidste hun

ogsaa, hvem han var.
Jovist var det Generalens Søn. Hun var

jo I)i6V6^ I^oiitiriiierOi) samtidig med ham. Den

gang var han en lang, o^is^sn Gut, som var

altfor spinkel i Forhold til sin H«siH6, og som

derfor Baa ganske I6<i6isB nH.

Nu var han ki6V6t I<«3itiiaiit. Og han

saa godt ud, gjorde han. Han var saa

insknH ikke spinkel længer ; — bredbrystet var

han, og en svær svart Knebelsbart havde han,

og han Bad rank vaa Hesten og saa ned

paa Smaafolk med to uforskammede Øine,

som vilde han sige: Afveien, Kali! Her

kommer jeg! —
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Han blev vel ogsaa General som sin Far.

Det gik jo slig her i Verden. En var be

stemt til det ene, en anden til noget andet.;

— og det hjalp ikke, om en sprællede imod:

— naar det var bestemt, saa var det bestemt.

Og da kunde en ligesaa godt straks slåa sig

til Ro i den lille støvede Afkrog af Verden,

hvor Skjæbnen havde villet, at ens graa Dage

skulde glide hen.

Der kom et Par Xjærestefolk fra Landet

md; — de skulde have Ringer. Nu — det

hændte næsten hver Dag. De saa allesam

men lige snurrige ud ; de kniste og lo og anede

ikke, hvor I«i6rliA6 de selv var. — —
— Men hvor han havde seet fornem

Ud —— og uforskammet — ! Ja, hvor —
for—skammet han havde seet ned paa Smaa
byfolket! —

Og det kunde hun godt forståa. En

Herre som han kom naturligvis fra de stolte

Sale derinde i Vidunderbyen Christiania; —

han kom vel helt op paa Slottet og snakkede

med Kongen selv. — Og hvor han færdedes,

der var Rigdom og skjønne Damer, og der var

vel Baller og Fester hele Vinteren. Og 833

var det jo rimeligt, at han syntes, de var

stygge og skidne og fattigslige Folk hernede.
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— Endelig kavde Kjærestefolkene bestemt

sig; -- hun vidste ikke, hvordan hun havde

kaa6t dem 6^8p666r6t og laa6t skrevet op

Navnene paa et Stykke Papir ; — men ende

lig gik de da; — det lugtede Vadmel

længe efter, syntes Thea Marie.

Hun gik atter hen til Vinduet for at

vente paa ham; — hun maatte se ham, naar

han kom tilbage fra sin Eidetur. Besynder

ligt, — efterat han havde redet forbi som

et Syn fra en Verden, hun aldrig havde

I<^6iiHt og aldrig skulde lære at kjende,

— da syntes hun, at Byen var blevet

endnu mindre og endnu latterligere end før.

Husene var blevet mindre, og der var ingen

Folk i Gaderne, og de Folk, som gik

forbi — hvor var de ikke hverdagslige og
kluntede !

Hun følte sig ogsaa selv armere og styg

gere end nogensinde, — naar hun kastede et

Blik i Speilet over Disken, saa hun jo, hvor

kleint hun saa ud i den sorte, snævre Kjole

og med det gule korte Håar kjæmmet stramt

tilbage fra det graa Ansigt.

Endelig kom Løitnant Skåk tilbage igjen,

men nu var han ikke mere tilhest; — han

gik sammen med Frøken Bredesen, Datter af
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Stiftamtmanden, som ogsaa var blevet konfir

meret samtidig med Thea.
Men Frøken Bredesen var vel blevet vak

ker! Thea havde knapt seet hende siden

Konfirmationen ; hun havde bare været hjemme

i Julen og en Tid om Sommeren; forøvrigt
havde hun været i et udenlandsk Pensionat

og i Christiania.

Og man kunde ogsaa straks se, at den

Dame ikke var hjemmegjort. Som Klæderne

sad paa hende, og som hun gik paa sine Ben !

Det var saamænd Reisning paa den Dame,

og 833. var Haaret sat 83H lie»it op, at Nakken

blev endnu steilere og Holdningen endnu ran

kere, end den var i Forveien.

Og 833, havde hun kastet Slæbet over den

ene Arm — ganske skjødesløst, men sikkerlig

beregnet; — 51ii man fik vidt Glimt af det

deiligste blaa silkes Underskjørt og et Par

spidse, lakerede Parisersko.

Ja, hun og I>sitn3nt Skåk — det var et

Par! Det lyste lang Vei af dem, som var de

nogle skjønne, fremmede Fugle, der havde for

vildet sig bort i denne Eavnekrog for snart at

flyve bort igjen til de Steder, hvor de hørte til.

Den lille, fattige og graa Thea Mortensen

blev staaende og se efter dem, 83,3 længe hun
6 — Vilhelm Krag: Thea Marie,
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kunde skimte dem fra Vinduet, og da hun

ikke længer kunde se dem der, gjorde hun,

hvad hun aldrig før havde gjort i de Aar,

hun havde staaet paa JButik : linn løb hen i

Gadedøren for at nyde dem helt til sidste
Stund.

Der stod de endnu borte paa Hjørnet.

Se, hvor de konverserede ! Nu forstod hun

først, hvad det vilde sige, naar der stod i Bø

gerne om fine Folk, som konverserede. — Saa

ivrig, som han var, slog ud med Haanden og

bøiede sig galant, naar han talte; og hun var

med hele Tiden; — man kunde se det paa

Hovedet, der ligesom fulgte hans Ord med

smaa elegante Bevægelser.

Indtil hun hilste Farvel, rakte hun ham sin

Haand, og han strammede sig, slog Hælene

sammen og gjorde flot militær Honnør.

«Og saa kommer Folk alligevel og snak

ker om, at alle er lige,» tænkte Thea Marie

sørgmodig, lukkede Døren og gik hen til sin

Plads paa Stolen ved Disken.

Men om Aftenen gik hun ned .paa et

Leiebibliotek og laante en Bog, der hed «Slot

tets Hemmelighed eller Grevens Hevn». Hun

NHv66 læst den en Gang før; men der fore

kom en ung og smuk og ædel Greve i den og
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en deilig og grusom Hertuginde ; hun havde

uvilkaarlig maattet tænke paa de to, da hun

havde seet Løitnant Skåk og Frøken Bre
desen.

Thea Marie havde ingen Bedste-Veninde.

Efter den Skuffelse, hun havde lidt med Alida,

var det blevet vanskeligt for hende at slutte

sig til nogen bestemt og umuligt at blive for

trolig med HO^6H.

Hun fik derfor Ord paa sig for at være

egen og kjedelig, og der var ingen, som invi

terede hende med hverken paa Turer om Som
meren eller Dansemoroer om Vinteren. — Det

var bare, naar nogen trængte et paalideligt

«Forklæde», at Thea var brugbar; — men der

til var hun ogsaa aldeles enestaaende.

Thea Marie forstod dette saa godt. I Be

gyndelsen gjorde det hende bitter og trist,

men lidt efter lidt syntes hun, det var noksaa

komisk. Hvor de gjorde sig til for hende,
hvor de løi, forat hun ikke skulde fatte Mis

tanke. Men hun lod som ingenting og kunde

tiiBlnt spille sin Rolle ganske fortræffelig.

Hver Vaar pleiede det at være en ny;

iaar var det Bertha, hun, som havde taget

*



84

Kristian fra Alida. Det, at nu Bertha kom

til hende og paa Død og Liv vilde, at de
skulde være Veninder, syntes hun var saa
rart, og hun følte, som der paa en Maade var
en Tilfredsstillelse i det; der var en Slags
Hevn i det. —

Nu var det en Handelsbetjent, Bertha

var forelsket i. For naturligvis havde det ikke

varet længe med Kristian. «Han, den To

sken,» sagde Bertha om ham. «Ham har jeg

da glemt for længe siden. Og han har da

glemt mig ogsaa for længe siden. Saa der er

ikke noget at trege paa der.

Nei, Kristian Sørensen, han havde gjort

det daarligt,» fortsatte hun med en selvglad

Skadefryd. Han kunde have holdt paa hende,
saa kunde der være blevet Mand af ham.

Men saa gik han hen og blev Kjæreste med

en Pige fra Landet, en styg en, med rødt

Håar og Fregner. Og tænk, han havde giftet

sig med hende, — han havde været pent nødt

til det, sagde de. Og nu sad han der paa

Landsbygden, fattig som en Kirkerotte, med

Kone og Barn og Fattigdom opad Yægge og

nedad Stolper.

Nei, men Handelsbetjenten! Han hed

Alfred, — var ikke det et nydeligt Navn?
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Alfred! Og saa H3.NB6N. — Saa kom hun til
at hede Bertha Hansen; — det klang noksaa
godt — ; hun sad OF skrev hele Papiret fuldt
af Alfred Hansen OF Bertha Hansen, født
Hamre, Gifte — og slog et stort Hjerte om
kring. —

Thea Marie tænkte paa, at det alligevel

var Synd paa Kristian, for han havde været

en pen og kjæk Gut. Og saa havde han

været flot og grei — spendabel og karslig — ;

nei, han skulde være blevet Kaptein paa et

stort Dampskib og staaet paa Kommandobroen

og givet Ordre og havt Guldsnore om Luen.

Og nu sad han der, Stakkar, paa Lands

bygden og spiste Naadsens Brød hos sin Svi

gerfar og havde faaet en styg, rødhaaret

Bondekjærring og et Barn ovenikjøbet, han,
som selv ikke var andet end bare Barnet.

Ja — slig kunde det gaa. Slig gik det

ofte netop de bedste.

De kløgtige og hjerteløse, de klarede sig

sagtens, — som for Eksempel Bertha, der sad

og skrød af, hvor fint de skulde faa det, naar

«Alfred», som hun altid prækede om, fik egen

Forretning i Byens fineste Strøg, og de fik

Seilbaad og Villa paa Landet og en sød liden

Hest og Kurvtrille. — Ja, Folk som Bertha
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klarede sig nok —og Alida med. De svømmede

altid ovenpaa, hvad de saa end gjorde, og
hvad der saa end hændte dem. Det var værre

med Folk, som ikke kunde tåge Verden saa

let; hun sukkede lidt og tænkte paa sig selv.

Bertha prLkKkHk, mens Thea 83,6, og spekule

rede paa andre Ting. Det varAlfred og Alfred.

Om hvor flot han var; du skulde bare se,

hvor fin han er i den nye VgHrir^ickVii, og saa

har han Moshat og Stok med Sølvknap paa

Enden og fine Silkeslips — røde — for rødt

KILL66I' ham 833. yndig. Pyt! Naar en ser

de andre Herrer i Byen, selv om de tror, at

de er «fine», — pyt san! kommer de paa Si

den af Alfred, saa skulde de bare se, da kom

de til at se ud som Bondegutter allesammen.

D3, reiste Thea Marie sig op, og hun be

gyndte at le noget ganske forskrækkelig. Ja,

hun lo og lo og slog Hænderne sammen over

Hovedet og 10, 833 Bertha spurgte, om hun

var fra Forstanden; — ellers lo hun saamænd

aldrig, men nu var det, som hun ikke mere

kunde holde op. Om linn 1i3v66 sagt no^st 83,3.

latterligt? Kanske det var det, hun havde sagt,

at Alfred var den fineste og kjækkeste Herre i

Byen? Kanske det? Naa — lU33tt6 hun 833

.IPSIAS hende, om hun vilHs være 833 snil at nævne
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hende nogen, som var finere og flottere?
Naa — !

Nei, langtifra! Det var bare noget, hun

kom til at tænke paa! Men hun sagde ikke,

at det var Løitnant Skåk, hun kom til at

tænke paa — ; hun saa ham ved Siden af

denne Handelsbetjent, — aa, som han vilde

mønstre ham, den stakkars Handelsrotte, med

det røde Slips og Søndagsfloshatten ! —

Thea Marie var gaaet hen til Vinduet;

der var kommet et sligt ustyrligt godt Humør

over hende ; — en übegribelig stolt Lystighed,

som havde hun en sød Hemmelighed — en

Hemmelighed, ingen kjendte. —

Javist var det noget Vrøvl; — men hun
var lige lystig alligevel, og hun maatte le
igjen, hun kunde ikke holde sig alvorlig —
— indtil Bertha blev fornærmet og gik sin Vei.

Thea Marie lod hende gaa; — hun vid
ste nok, hun kom igjen hver Dag, lige til
hun havde faaet Forlovelsen deklareret, saa
hun ikke trængte noget Forklæde længere.



IX.

Oankthansaften skulde Bertha og hen

des Alfred og nogle af deres V6NII6I' og Ven

inder ud paa en Holme, hvor de skulde brænde

Baal, koge Kaffe og more sig helt til den lyse

Morgen. Thea Marie skulde ogsaa være

med; — Bertha kunde jo slet ikke undvære
hende — !

Saa fint et Veir, som det blev den Sankt

hansaften, havde det ikke været i hele Som

mer. Vli^6nH6 stille Ig.g, Sjøen, blank som

en Boble — alle skinnende Seil speiledes end

mere skinnende i Sjøen — og de usle, brune

Skjær blev ganske gyldne i I^VBLiclB^le«i6ll og

gyngede, gyngede paa Sjødraget.

Baaden var fuldlastet med Mennesker og

Nistekurve ; Alfred Hansen sad tilrors ; thi

han havde leiet Skjægten og var sjøkyndig.

Han havde kastet Trøien og knappet op Ve

sten, saa et splinternyt, lakserødt Silkeslips
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rigtig kunde bruse frem i al sin forlokkende

Størrelse og Skjønhed. Bertha var naturlig

vis ganske hypnotiseret ; hun havde ikke Øi

nene fra ham hele Tiden, og naar han kom

manderede Styrbords Aare og Bagbords Aare,

kom det regelmæssig: «Aa nei gid! alt det
han ved!»

Alle de ombordværende Herrer r6prLLB6n

terede Handelen; men medens Alfred repræsen

terede udelukkende Tøi- og Galanteribranchen,

var der en anden ved Navn Eriksen, der nær

mede sig mere de mere almindelige Manufak

turvarer, og den tredje, Hr. Larsen, gjorde det

i Kolonial- og Fedevarer en gros. Eriksens

Dame skulde blive Lærerinde, gik paa Semi

nariet og havde i den Anledning Lorgnet,

hvilket ikke klædte hende ; men hun paastod,

at hun foragtede Mandfolk, og da kunde det

jo være det samme. Hr. Larsen en gros paa

stod paa sin Side, at han foragtede Kvind

folkene, saa Selskabet var hyggelig 83.IN
mensat.

Turen I)6F^ndt6 0F83,H med et vældigt

Sammenstød mellem Kvindehaderen og Mand

folkefienden; men etterhvert som de kom ud

over Fjorden, blev de spagere og spagere, OF

tilsidst hyssede Alfred paa dem: «Herregud,
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Børn,» sagde li2H, «at dere kan ligge og

trætte BiiF, H22r her er 822 fagert.»

Men da han sagde «fagert», var Bertha

lige paa Nippet til 2,t kysse ham i alles Paa

syn. —

Man blev da siddende og se paa Sjøen

og Himi6ii og Landet, der I^H H6rincl6 i en

Damp af Guldstøv, og en af Damerne begyndte

at nynne.

Saa satte Alfred i at synge svensk; thi

naar disse brave Folk bliver rigtig bevægede

og li«iti6Bkrll<i6, 1112,3. de altid udtrykke det paa
Svensk.

Har ar gudagodt att vara,
ack hur lifvet dock år skjont.

Mere end disse to Linjer kunde han ikke,

og de to Linjer lærte ogsaa de andre snart,

liVol'6kt6l' de sjungade alle seks —- i Hyt og

Veir — rent og falskt Om hinanden — saa

det gav Ekko viden om i den deilige Som
meraften.

Da de havde sunget sig frem til Holmen

og faaet Damerne og Kurvene iland — og
det var ikke i6t — skulde Herrerne sanke

Vl'2«'FoHß til L3.21, mens I)2II16I'I16 skulde

dække Bord paa en stor, flad Sten ved Stran
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den. OF HsrrSriiO var flinke, 66 kom med

den ene Bør 6kt6r den anden, OF tilslut havde

66 stablet op en -hel Haug — som de skulde

tænde Fyr paa senere, naar det blev mørkere.

Saa lagde de paa Varmen mellem et Par

Stene og satte Xa,kk6k^66i6H over, og medens

den Ko^t6, skulde de have Portvin. Thea
Marie vilde ikke have mere end et enkelt

Glas; hun havde aldrig drukket Bii^t før og

syntes, det for hende lige op i Hovedet.

Og de fik hende ikke til at drikke mere,

livorin6^6t de saa end bad hende derom; —

Mandfolkene lo af hende og dråk videre, men

Bertha blev rent vond: «Slig en Sippenippe du

er! Naar en er pa^ Tur, B^a inaa, en da

drikke lidt, selv om en blir saan trullerusk

i Hovedet.» Og 83,2, svælgede hun et stort

Glas: «Se, slig skal du gjøre!» — sagde hun

og svingede Glasset over Hovedet. Hun fik

Glans i Øinene, og Thea forstod, at Mand

folkene syntes, hun var kjæk; — hendes Al

fred raabte Bravo, og de andre stemte i med.

— Men Thea blev ved sit, og Bertha blaa

ste af hende og nynnede, mens hun stellede

med Kaffekjedlen — :

Sippenippe nulle,
helle-dusse-dulle !
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Og da lo de andre i^en og Baa ironisk
paa hende.

Endelig blev Kaffen færdig, og de
heldte Hen koghede, duftende Drik op i store
Boller. — Saa dråk de Kaffe og spiste Smørre
brød, og ingen tænkte mere paa Sippe-nippen ;
hun fik være i Eo, og glad var hun.

Klokken var bleven mange, da de var
færdige med at spise, og paa nogle Holmer
langt borte saa de allerede nogle Baal glimte
frem. Imidlertid syntes Hérrerne, at der ikke
var Ved nok til et anstændigt Baal, og baade
Herrer og Damer begav sig nu ud paa Ved
leding.

Thea Marie var kommen bort fra de

andre og helt ud paa Øens Østspids, som styrtede
steilt ned i Sjøen. Hun var ikke i godt Hu
mør og angrede egentlig paa, at hun var
gaaet med.

Til syvende og sidst var hun altfor for
skjellig fra de andre; det kunde ikke nytte,
—de forstod ligesom ikke hinanden. Hun
forstod ikke den N^aaHe at BpsF6 paa, og de
troede, at hun var fornærmet, fordi hun ikke
smilte og lo hele Tiden. — Nei, hun vilde
ikke være med vaa disse Herre- og Dameture
mere.
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Unn satte sig paa en Sten og Baa udover

Sjøen mod Syd, som nu laa mørkeblaa og

ligesom truende helt ud mod Himmelbrynet.

Hun var saa træt og saa kjed a.k alt og alle-,

— helst vii^O hun have lagt sig i Lyngen

heroppe og sovnet md med det samme; —

hun kunde godt have gjort det, 83.2, mildt og

deiligt som det var i Aften.

Pludselig hørte hun Skridt bag sig, og

da hun skulde vende Hovedet, 83.3. hun Ber

thas Elsker, den uforlignelige Alfred. Han

var fremdeles i blaastribede Skjorteærmer, og

det deilige, røde Slips var væltet helt frem

og flagrede nu i skjønne Folder udenpaa Vesten.

«Nei, er det Dem, Frøken,» sagde han i

en meget overrasket og en meget behagelig

overrasket Tone. «Saa man sidder her og
sværmer. He?»

Han satte sig uden videre ved Siden at

hende, og da Stenen var trang, maatte han

sætte sig meget tæt md til hende.

Thea rykkede sig saameget tilside, som hun

kunde, men fandt ikke noget at sige. —

«Ja, det er deiligt at sværme,» sagde

han. «Og at elske,» lagde han til. «Det er

Tip-Top. Synes I) ikke det, Frøken Mor
tensen?»
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«Jeg ved ikke,» svarede Thea. «Jeg har
saamænd aldrig prøvet det.»

, «Ikke det, Mortensen? Saa De har ikke
prøvet det. Da er det saasandt paa Tide.
Hvis Frøkenen ønsker, saa er der ikke det
mindste Spor iveien — »

«Hvad mener De?» spurgte Thea, — hun
blev med engang saa ræd, at Hjertet hoppede
i Livet paa hende, men hun turde ikke røre
sig af Flækken.

«Hvad jeg mener, Mortensen? Hehe!

Det er da let nok at forståa. Hør nu, lille

Thea, lad os nu snakke alvorlig sammen. — »

Han havde lagt Armen om hendes Liv og

forsøgte at trække hende til sig. — Men Thea

rev sig løs og sprang væk, dirrende over hele

Kroppen af Skræk. «Er De gal?»

Han efter hende, greb hende om Halsen,

rev hende til sig.

«Slip mig,» skreg hun i Rædsel

Da slåp han.

«Det var da Pokker ogsaa,» sagde han

rasende. «Det har man igjen for sin Venlig

hed. Det skulde bare mangle, at Bertha havde

hørt det Ylet, saa var saamænd denne Turen

spoleret. Saa vær nu fornuftig, lille Morten

sen,» begyndte han igjen ognærmede sig paany.
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«Hvis De rører mig, raaber jeg paa Ber

tha,» hvæste hun.

«Aa Død og Pine! Hun er farlig.
Høh! for en! — Farvel Frøken!» Han hil

ste overdrevent høflig og bukkede sig flere

Gange dybt til Jorden. «Adjøs! Tak for

behageligt Samvær. Tusen Tak. Og god For

nøielse i det grønne.»

Saa gik han, — men hun kunde høre,

hvordan han snøftede og fnøs og smaasnak

kede med sig selv i dydig Indignation.

Hun tog til at skjælve, saa Benene svig

tede under hende, og hun sank om i Lyngen.

Det frøs igjennem hende, og hun hakkede
Tænder.

Herregud, hvorfor skulde de gjøre sligt!

Herregud! Og 833 græd hun lidt.

Der var ingen, som havde forsøgt at

kysse hende før ; hun havde altid troet, at et

Kys var noget helligt, noget man gjemte paa

og gav til den, man elskede. Men at give

dette hellige bort til hvemsomhelst, var ikke

det at besmitte sig selv og at kaste væk det

bedste, man havde? — Thi var det engang

givet til en uværdig, hvad skulde man da

gjøre, naar han kom — den eneste, den man

skulde vente paa helt til Døden? — Eller var
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det Løgn alt det, som var sagt om den store,

den eneste Kjærlighed? Var det Løgn alt det
deilige, som stod i Bøgerne, om det vidunder
lige, Elskoven kunde skjænke et Menneske
hjerte?

Aa nei — det maatte ikke være Løgn,
— der var da noget helligt og rent, — der
maatte være, ellers var det jo ikke værd at
leve, ellers var vi jo ikke bedre end Dyr —

Endelig blev hun saapas rolig, at hun
kunde vende tilbage til de andre, der holdt
paa at stable Baalet op. Man kunde høre dem
le og snakke langveis ; — især hørtes Alfred
Hansens Latter og overgivne Stemme; men
med det samme de saa Thea, blev de stille,

hviskede lidt sammen, fniste og skottede bort
paa hende.

Det maatte være om hende, de talte
det var af hende, de lo ; — men hvad var det

nu, hun havde gjort igjen, som var til at
le af?

Hun gik helt ned til Vedstabelen, saa sig
om i Kredsen; — Stilheden var trykkende;
— de sad allesammen bristefærdige af Latter.

«Saa nu var det Parafinen,» sagde Alfred,
forat ikke Latteren skulde eksplodere. Baade
Larsen en gros og Kvindehaderen Eriksen
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sprang op og kapløb ned til Baaden, hvor de
li^ekreui Blv^6B om Parafinboksen.

Bertha Bad lidt fra de andre — med et

lidt bittersødt Smil om en fornærmet Mund,

og med nedslagne, krænkede Øine.
«I^gH Thea,» sagde hun, «du har nok

været ude og moret dig med Alfred, du!»
Men nu var det, som det svimlede for

Theas brave Hjerne.
«Har jeg!»
«Aa gubbevare mig, Bertha, — tag dig

ivare! Inte reta Djuren, som skrevet staar.
Mortensen forstaar ikke Spøg!»

«Hvad mener De? Hvad er det, De har
fortalt ? »

«Fortalt? Hvad jeg har fortalt? Alt
sammen. Vsde Mortensen, man skal aldrig
fordølge noget. Man kommer længst med
Sandheden. Allerlængst. Som praktisk Mand
holder jeg mig til den — simpelthen fordi
den er praktisk.»

«0^ De nar kortait, at De — — »
«Værsaagod og fortsæt: At De for

søgte at kysse mig. Ikke saa? Jo, det for
talte jeg minsandten. Og om Deres helte
modige Forsvar. De er saamænd stærk, Mor
tensen. De er sgu den første Pige, som har

7 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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modstaaet mig, naar jeg først gjorde dem den

Ære — Ære, Mortensen — at ville beære dem

med et Kys. »

«Jeg skjønner ikke et Muk af det hele,»
sagde Thea alvorlig.

Bertha kom hen til hende og lagde Armen

om hende. «Du er BsH, Thea,» sagde hun,

«du er for god for denne Verden.»

Men Alfred holdt ved, og de andre, som

syntes, at dette var en pokkers listig Maade

at greie sig fra det paa, lo hjertensglade, bare
han aabnede Munden.

«Nei, lad nu være at ærte hende. Ser

dere ikke, hun er lige ved at græde,» sagde
Bertha. «Det er rigtig stygt af dig, Alfred.
Kan du ikke lade hende være i Fred. Kan

hun for, at hun ikke er som vi andre.»
Dette rørte Thea saa stærkt, at hun

maatte gaa tilside og græde lidt. Bertha

fulgte med og trøstede hende, mens en pinlig

Stilhed faldt over Selskabet; — de 83H V3.3,

hinanden og rystede beklagende paa Hovedet,

og Alfred Hansen innini66.6: «Aa (^nH for

en I^6BtnFNr!» og mens han N6iHt6 Parafi

nen over IrL6Bt^l)6isn, NVNN6<I6 han ganske

sagte, men dog ns>it nok til, at de kunde
høre, som skulde:
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Lippe nippe nulle
helle-dusse-dulle.

Saa blev en Fyrstik sat hen til Baalet, og

vips! fangede Parafinen, og en høi, blank

Flamme slog op i Luften og gjorde alt om

kring ganske mørkt.

Det var Baa vakkert, at alle maatte tie og
bare se ; — Thea Marie tørrede sine Øine :
«Aa, men det er nydeligt!» hviskede hun.

«Ja, er det ikke vel?» sagde Bertha. «Kom

nu og vær Bnil og sæt di^ hen til os. Det er

saa kjedeligt, naar nogen bliver Uvenner p^g.

slige Ture.»

«Jeg er ikke Uvenner med nogen,» hul
kede Thea.

«Nei vist er du ikke det. Og jeg skal

nok sige til Alfred, at han kunde lade være

med sligt en anden Gang. Men han er nu

skabt slig, Alfred,» sukkede hun. «Han mener

ikke noget med det. Men han er saa vant

til, at alle Damer er ganske paff, bare han

ser paa dem, og da ved du — — »

Saa blev den arme, forgrædte Thea slæbt

hen til Baalet, nu skulde de synge og danse

i den fantastiske Belysning.

Men de var knapt begyndt, saa kom der

et vældigt Vindstød farende og slog Flammen
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helt ned mod Jorden, og lidt efter kom der
et Par Eegndraaber.

«Nei, har du set paa Magen,» skreg Ber
tha, hendes Hat holdt paa at blæse lige md
i Varmen. «Hvor kommer dette fra?»

«Her bliver TJveir,» sagde Alfred og

saa sjøkyndig udover, «jeg har kjendt det

paa mig i hele Aften.»

«Og min fine, lyse Kjole,» klagede Ma.n<l

folkefienden. «Jeg har den paa idag for første

Gang. Og den taaler ikke Vand.»

«Vi faar se at komme hjem,» sagde
Eriksen.

«Før det bliver rigtig galt,» fortsatte Lar
sen en gros.

«Men er det ikke forargeligt, » gnelrede

Bertha op. «Nu havde vi det saa hyggeligt.

Og saa med en Gang — uden Spor af Var

sel — 833. kommer her Storm og Regn, 833 vi

faar Kjolerne skjæmt ud og bare maa skynde

os i Land. Aa, men det ligner Gud!»

«Bertha!» r33dt6 Thea. «Nv3<l er det,

du siger!»

De andre lo overbærende, mens de sam

lede Kurvene sammen. Det var jo bare Spøg
at Bertha.

«Ja, men — det er jo at bespotte Gud.»
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Men nu for Bertha op; — sint var hun

i Forveien, og nu gjorde Theas forfærdede

Stemme hende ganske fra sig selv.

«Aa, men jeg er lei a,k di^! Aa, men du

er da ogsaa for kjedsommelig! Har du gjort

andet i hele Dag end at Bk^sLiniii6 Turen bort

for os! Har du gjort andet hele Tiden end

at grine og være fornærmet ! Men se, det har

vi igjen! Her troede jeg, at jeg skulde være

Bnil mod di^ og tåge di^ med ud di^ndt Folk.

Jeg tro6<i6 det kunde være gildt for 6i^, som

sidder inds og kukelurer, og som ingen vil

have med paa nogenting. Ja, for de

andre vilde ikke have dig med; jeg maatte

sige: Hvis ikke Thea bliver med, 833. A3Hr

ikke jeg med heller! Er ikke det sandt,
Alfred?»

«Aak jo, aak jo! Men hvad sagde jeg?

Hvad sagde jeg?»

«Nu kan du høre, Thea. Og hvad har en saa

igjen? Har en andet igjen end Grin og

8^8LI1<1? Og endda det, at du lovede for et

Øieblik siden, at du skulde være snil og ikke
være fornærmet hele Tiden ? — Men bare 83.H

en siger en liden Spøg, — 3.3. ! bevare mjg vel !

83,3. har vi Grinet igjen! Bevare mig vel!

Men det skal være 8i6,8t6 Gang, det kan du
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lide PgH! Du skal nok pent t^3, Lov til at
sidde hjemme 6N anden Gang — !»

«Bravo, bravo, bravo,» applauderede Alfred.
Thea Marie svarede ikke et Ord. Hun

var sønderknust af denne Ordflom og dette

Raseri. Og hun syntes dog ikke, at hun havde
kunnet handle anderledes. —

I fiendtlig Taushed roede Selskabet hjem.

Regnet BtrSNIIII6H6 ned og ødelagde de nye,

lyse Kjoler, og det skulde ikke gjøre Sindene

mere venskabelige.

Da de kom paa Bryggen, sagde Thea

Marie kr^AtBoint ! «Farvel da og tak for mig.»

Men Bertha vendte hende Ryggen, og de

andre havde saa travelt hver med sit, at de
ikke mærkede hende.

Saa skyndte hun sig hjem

— Bertha talte hun ikke mere med;
hun var Kl-BLnk6t i sit Hjerte. Og desuden
stod hendes Forlovelse deklareret i Avisen

med store Typer tre Dage efter.
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JLJet blev nu kHBtBia,H6t som et uro^sli^

Faktum, at et mere illn66^Mi'liFt og Vl^6iii)^t

ligt Menneske end Thea Mortensen fandtes

der ikke i hele Byen. Det gildeste, hun vid

ste, var at være grinet og grætten, især naar

andre havde det hyggeligt, saa hun kunde

ødelægge Glæden for andre.

BgH det gjaldt at vogte sig vel for at faa

Thea Mortensen med paa nogen Morskab. —

— Nu var der naturligvis nogle velvillige

Sjæle, som var bekymrede for Theas Fremtid,

og som derfor gik til Proppen og klagede
hende. Thi de tænkte, at naar det kom til

Proppen, kom det sagtens videre; han og

Rebslager Mortensen var jo sammen hver

evige Dag.

De fortalte Proppen om Thea, om hvor

umulig hun var at omgaaes, hvor I)i6Hl! hun
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var med Mandfolk. Monstro hun kunde blive

gift paa den Maaden? Hun var saamænd ikke
83,3. smældvakker, at det var noget at løbe
efter, naar hun slet ikke vilde selv. Og her

var unge I^vindkoik nok i Byen; det var hel
ler Mandfolk, det skortede paa.

Nei, hvis Thea Mortensen idetheletaget

tænkte paa at blive gift og forsørget, maatte

hun saavist tåge Skeen i den anden Haand

og ikke 8«cl6 Folk, som bare var V6nli^6 mod
hende.

Men Basunist Probst var ikke den Mand,

som gav sig 83.3, let, naar det var nogen, han

holdt af. Det var ikke 833, mange, han brød

sig om, men de faa, der havde faaet Plads i

hans Hjerte, forsvarede han ogsaa som en

Løve, de kunde ellers gjøre det gale, de
vilde.

Og Thea — hun var jo hans Guddatter;

han kunde ikke have holdt mere af hende,

om hun havde været af hans eget Kjød og
.Blod. —

Derfor svårede Proppen de velvillige Med

mennesker ganske rolig, at Thea Mortensen

var en bra Pige, som hun var. De kunde

bare holde sig fra hende ; hun skulde saamænd

jiok greie sig selv. — Hun var en 3,NBtL6n6iF
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og alvorlig ung Pige, sædelig og tilbagehol

den, som det sømmer sig et Fruentimmer. Og
den Mand, som lik hende til Kone, han kunde

være glad til. Han var vel faren. Hun vilde

baade blive snil og tro og sparsommelig, og

det var mere, end hvad en kunde sige om disse

1i6u6.6t»86H6, som drog snart med en og snart

med en anden og som løb Tæerne af sig for

at faa fat i et Slags Mandfolk og blive for

sørget.

Om slig en Rendetøs blev gift, saa vilde

Proppen sige : Yelbekomme ! Hvis et Mandfolk

var saa dum, — han vilde sige dum, — at han

bandt an med sligt noget, all right! da var
han ikke bedre værd! Han fik bare, hvad

han havde fortjent, fordi han ikke havde havt
Ved i Skallen.

Men Thea skulde de lade i Fred. Kom

der et Mandfolk, som var saa meget tes,

at hun vilde have ham, saa fik det blive hen

des Sag, om hun vilde tåge ham. Og det fik

vel ogsaa blive hendes Sag, om der ikke kom

noget Mandfolk, om hun vilde have. Det turde

jo hænde forresten, at der ikke kom; for det

vilde Proppen sige for Sanden, at de Jyplin

ger, som en saa nu for Tiden, var det saagu

ikke værdt at snu sig for, at sige, hvis en
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var et ordentligt Fruentimmer, som vilde have

Orden i Tingene.

Men hvordan det var eller ikke var,

saa skulde de lade Thea Mortensen i Fred,

og lod de ikke hende i Fred, 85.3, skulde

de kgH med en vis VkBNniBt at gjøre, som

skulde blaase dem overende hele Suppedasen.

Adjøs !

Tiltrods for denne stolte Tale, var Basu

nisten i sit Hjerte H)^l)t bedrøvet for 11163.8

Skyld. Han havde i sit Liv saavist ikke

været noget Hængehoved — tværtom ! Humør

havde han altid havt, og med Hensyn til li>iiiH6'

kjønnet havde Basunisten altid næret den

HBvi^6iiF6 Opfatning, at et Fruentimmer ikke

tog HOF6N Skade at at «svinge lidt paa sig»,
som han kaldte det. ivLkrtimo^ .

Nuvel. Thea Marie skulde selvfølgelig

forsvares, hvad hun saa end blev beskyldt for.

— Men hvor meget hellere 1i3,v6,6 han ikke

villet føre li6nd6B Sag, om de 1i3v6,6 sagt, at

hun var let paa Traaden eller noget sligt. —

Haahaa, hvor han skulde have leet dem ud.

Og ri^tiA karnøflet dem. — Men nu m^3tt6

jo Proppen li^6kr6in staa og snakke tvsLrBimc)H

sin helligste Overbevisning, og skjønt ikke det

generede ham HOF6t, 83.3. blev der ligesom ikke
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det rette Fut i Forsvaret, naar han ikke havde
Overbevisningen med.

Ak ja, Thea ! Det var saa sandt, saa

sandt, hvad Mortensen sagde: Bliver hun

ved paa denne Maade, saa ender hun med

at blive Jomfru Rostrup Numer to. Det gjør

hun, stakkels Pige. Og det vilde være stor

Synd for hende selv og for os alle.

Basunisten grundede.

Han grundede tre hele Dage tilende.

Det kunde jo ikke nytte at gaa til Mor

tensen ; han var saavist enig nok i Forveien,

og hvad hjalp det, at de to NauHkoik Ba6. og

jarnrede sig hos Olivarius i Gada? Det blev

ikke andet end Jammer — og saa 01 i større

Mængder end BN6vanliF.

Nei, han fik gaa til Thea, — lige til
Thea selv. —

Ja, — det var det greieste. Bare — saan

— smaaprate lidt i al Koselighed, saa hun

ingenting mærkede. Men slig en liden Smaa

prat kunde gjøre, at hun kom til at — ja —

at tænke sig •om ligesom, og rette lidt paa

enkelte Smaating. — Han kjendte sagtens Fru

entimmerne, han Basunisten — han vidste sag

tens, hvordan de skulde tages, — forsigtig,

som smaa Fugle. Bare ikke skræmme.
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»

83.3. en XvL6idBBtnil<3 BiBLH^t6 han indttlH

Butiken, hvor Thea sad.

«6odliVWl<iB,» sagde Proppen og bukkede

og Blci'3i)6<i6 og gjorde sig rar, for at faa
hende blid fra først af. «Det skulde være en

Forlovelsesring til Kjæresten og 83.2. en liden

Brosche med Tro, Haab og Kjærlighed. Skal

vi se, Frøken, om De har et Udvalg!»

«Jeg er altid i det Laget, Mutter. Og

naar der er nogen, som ærter mig, saa bare

blaaser jeg det hele ud i Basunen. Heh — derfor

er det, at jeg faar saa nydelige traurige Under
toner. — Men skal ikke Frøkenen snart slutte ?

Saa fik man kanske Lov til at ledsage Frøkenen

hjem!» Og nu bukkede og dsi6<i6 Basunisten

sig igjen og gjorde sig saa til, at Thea
maatte le.

«Ja, du er vel en Raring, Prop,» sagde hun.

Han holdt paa Gaden opover, — tilslut

tog han hende under Armen: «Se 83,3.; nu

tror Folk, at Basunisten har faaet sig en Kjæ
reste ! »

«Ja, det maatte vel være dig; — for
andre er der 83.3,mL6H<1 ikke, som vil have

mig. »

«Er det HiA, Prop, som er ude? Og i
det Laget!»
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«Saa der er ikke det, naa, » svarede Prop

pen fiffigt. «113,1- du kanske spurgt dem?» —

«Nei — III6N alvorlig talt dn ; — jeg tror
nu Folk har det bedst alene?»

«Naa,» svarede Proppen. «Ja  — Mand

folk, bevares. For Eksempel jeg-. Jeg- for

min Part kan ikke klage. Men Fruentimmer

— ! D6t er noget andet med Fruentimmer.
Se nu Tante Karoline — !»

Thea Marie trak Armen hurtig til sig.

men sagde intet.

«Naa — ?» spurgte Proppen, stansede

og saa paa hende. Herregud, hvor hun med

et var blevet bedrøvet; — hun gik med bøiet

Hoved, og der bævede Graad om Munden.

«Nei, men lille Thea da,» I)6^ndt6 Prop

pen — ganske ulykkelig over, at han vistnok

N3.V<l6 1»3.3>r6t sig klodset ad. «Hvad er der

iveien med dig ? Hvad er det, du hænger paa
Næsen for?»

«Aa, det er ingenting.» — Hun fik saa

vidt Ordene frem, saa hulkende bedrøvet
hun var.

«Men Kors i Jøsse Navn,» sagde Prop

pen og vred sine Hænder og gjorde sig dum

og rar; men Thea 83,3, ingenting, og Taarerne

strømmede uophørlig. —



110

«Jeg ved nok, hvad alle Mennesker tror

om mig. Og hvad alle andre tror om mig,

kunde være det samme, men 2t du og Papa

ogsaa tror det, det BVH6B jeg er saa ondt,
at — — »

«Nei, men Thea, du maa ikke gaa her

midt paa Gaden og græde. — Og hvad er

det, du mener, at jeg og din Far tror om

dig?»

«Dere tror, at jeg er bare sint og græt

ten og 82.^nt — jo, Papa siger det saa tit.

Og han sagde ogsaa engang, at jeg maatte

passe paa mit Sind, ellers kom jeg tilslut til

at ligne Tante Karoline og blev akkurat slig

en sint, gammel Pebbermø som hende.»

«Det sagde han, den Fanten,» brum

mede Proppen rystet.

«Ja. Og jeg skjønner godt, at du mente

det samme nu. Jo, du gjorde, men du vil

bare ikke sige det. — Herregud — kan da jeg

for, at jeg er slig — ? Er ikke det værst for

mig selv kanske? Og jeg plager da ingen,

synes jeg. — Her gaar jeg for mig selv og

løber afveien for alle og enhver; jeg er saa

ræd for at genere og vil bare gjemme mig

langt bort. Og saa synes jeg, at jeg kunde faa

være i Fred, det synes jeg. lalfald kunde dere



111

to, som jeg- er glad i, lade mig være i Fred og

være snille mod mig.»

Vg.BrlniBt6ii var 822 rørt, at han kunde

have grædt med, og saa sint paa sig selv, at

han havde mest Lyst til at slåa sig midt i

Snuden. Her gik dette Persilleblad og havde

det saa hjertens ondt og kunde jo slet ikke

greie for sig, og 822 havde hun ingen Hjælp

hverken i sin egen Far; det dumme Fæ, eller

i gamle Prop, den fede Idiot.

Thea græd ustanselig, og Basunisten vid

ste ikke sin arme Raad; — han kjøbte Kager

og Nødder og alt, som godt var; men det

hjalp ikke meget; — hun Freod og 22d Napo

i6oHB^2F6r og hørte paa Proppen, som Fil: og

forsikrede hende om, hvor høit de elskede

hende alle, og hvor sød og pen og god hun

var, meget bedre end de almindelige Rende

tøser, som fløi med alskens Mandfolk ; — hun

var hæderlig og trofast OF altsammen, men jo

mere Proppen roste hende, desto mere skreg

hun ; dog følte hun sig ikke saa ulykkelig

saadan helt inde i sit Hjerte; tværtom! det

var godt at græde rigtig ud engang.

Da Basunisten endelig havde faaet hende

md, spankulerede han i svært dybe Tan

ker nedover Gaden. Nu og da stansede
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han, rystede paa Hovedet, grublede og mum
lede.

Nei — Kvindfolk! Hvem kan forståa
dem?

Han maatte md til Olivarius og gruble

videre, før han bestemte sig til at gaa hjem
til Kvældsmad.
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liver Morgen red Løitnant Skåk forbi

paa sin hvide Hest.

Han anede slet ikke, at der stod en ung,

bleg Pige bag et Butiksvindu og ventede i

B^)SLii<liiiF pa,a ham.

Og naar han saa kom, — ja! da fik de
graa Øine Glans, og denne Glans skinnede
af dem lang Tid efter og gød som et Skjær
af Smil og Lykke over det fattige Ansigt.

Dette haabløse Sværmeri for en, hun vid

ste, hun aldrig skulde træffe, fyldte dog hen

des Liv med en underlig, ærbødig Glæde. For

hende var han alt, der var ophøiet, ridderligt

og smukt. Og ved Siden af hans galante

Skikkelse, blev Erindringen om Handelsbetjen

tene og Bertha hin Sankthansaften endnu mere

modbydelig. — De kunde kalde hende, hvad

de vilde ; — aldrig skulde hun mere være med
8 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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dem. — Hun skulde være fornøiet med sin

Skjæbne, hvad der saa end hændte; — hun

skulde være tilfreds med den karrige Lykke,

der bestod i at se ham, Kongen over alle
hendes Drømme — ride forbi Vinduet hver

Morgen.

En og anden Gang havde han Følge med

Frøken Bredesen; — han omgikkes ingen

anden Dame i Byen. Og de passede ogsaa

sammen, de to. — Hun følte slet ingen Mis

undelse, lille Thea. Hun undte ham netop

den skjønneste, og ingen Tanke i hendes Sind

vovede at hæve sig saa høit som at sætte

sig selv ved hans Side.

Saa en Lørdag Eftermiddag i September

hændte det mærkværdige.

En ganske almindelig Lørdag Eftermid

dag ; Solskinnet var kommet saa langt som til

Skiltet paa Melkeforretningen.ligeover Gaden;

da vidste Thea, at Klokken var fem.

Pludselig sugedes alt hendes Blod sam

men om Hjertet, saa det blev ganske tungt,

og hun i Øieblikket ikke kunde røre 611

Finger.

Thi lige udenfor stod han og saa md.
Han stod sammen med Frøken Bre

desen ; de saa paa nogle Smykker, der var ud-
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stillede i Vinduet. Thea Marie gled bort i sin
Krog og gjemte sig.

Hun kunde høre dem tale sammen uden

for; — de gjorde Nar at den gloende Stas,
som var udstillet.

«Ja — af en Juveler at være synes jeg,

han passer temmelig godt sammen med de

øvrige lokale Forhold —— » sagde han.

«Men se der, Løitnant. De tre norske

Perler der — ved . De hvad, de er slet ikke

ilde. Indfatningen er jo ikke førsterangs,

men Perlerne er sandelig deilige.»

«Ja — bare det ikke er Juks. Det kunde

være ganske interessant at nn<i6rB!L!F6. »

Thea Marie hørte nogen aabne Døren,

— Brus af Silkeskjørter hen til Disken, Klir
af Sporer. Hun turde ikke se op. Hun sad
endnu i sin Krog de»i6t over sit Hækletøi.

«Undskyld, Frøken, at vi er saa fri,»

hørte hun ham sige, og ganske svimmel

gik hun hen til Vinduet, aabnede Glas

døren og tog frem Smykkeæsken; — hun

skalv saa paa Hænderne, at Æsken klir

rede mod Disken, da hun satte den fra sig.

Grudskelov — de to Kunder lagde ikke

Mærke til noget, saa optaget var de af at se

paa Perlerne.
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«Sandelig er de ikke ganske søde,» sagde
Frøken Bredesen.

«Jeg vilde være lykkelig, om Frøken vilde

beholde dem som en Erindring om i Sommer.

Jeg vilde være lykkelig, Frøken, om De vilde

bære dem og maaske mindes mig en Gang

iblandt, nu vi reiser hver til vor Kant.»

«Nei, men kjære Løitnant Skåk da
Det var da slet ikke Meningen. Det kan jeg
da umulig tåge imod.»

«Naar jeg nu ber Dem om det, Frøken?

Naar jeg nu forsikrer Dem om, at De gjør

mig en <^IsL<i6, en stor <^186<16, Baa kan De

umulig sige Nei.» —
Frøken Bredesen smilte, rakte ham to

hvide Handskefingre.

«Det var rigtig B«6t af Dem, Løitnant,»

livorpaa hun suste hen til Speilet og fæstede

Naalen i Halselinningen.

Løitnanten trak med to Fingre en Femti*

kroneseddel op af en liden Sidelomme og lod

den falde paa Glasdisken; — han stod vendt

bort fra Thea, stirrende paa det skjønne,

store Menneske derborte ved Speilet.

Thea Marie skulde veksle, skulde give

igjen, skulde regne efter, hvormeget han

skulde have tilbage Gud ved, hvad det
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nu var Broschen kostede — om hun havde

Vekslepenge nok. — — Hun fik hele Penge

skuffen op — — rodede med Femkroner og Ti

kroner, — men hun kunde slet ikke greie det,

saa nervøs var hun; — 82H gav hun tilslut

igjen rent paa Slump. Han krammede dem

sammen; men blev opmærksom, saa efter:

«Nei hør, Frøken! De har virkelig givet mig

mere igjen, end jeg gav Dem, og det kan

umulig være rigtigt.»

Thea Marie følte, at hun blev blussende

rød ; hun hørte Frøken Bredesen le og sige :

«Fy, I^situHnt ! Det ser ud til, De har gjort

Ulykke her ogsaa! Farvel saa længe; — jeg
venter udenfor, til De har ordnet.»

I^»itN3,lit6ll lo elskværdigt, og Thea for

søgte at smile ; — han tog Pengene fra hende

og gav hende nogle Sedler igjen. — «Se saa

— nu tror jeg, det er rigtigt! Frøken tog

vistnok feil og syntes, det var en Hundrede

istedetfor en Halvhundredeseddel. Adjø ! Tu
sen Tak!»

Og han hilste militært og uhyre høfligt

og skyndte sig ud.
Lille Thea Marie blev staaende en Stund

som bedøvet. Den var kommet saa pludselig,

denne store Oplevelse, at hun ligesom ikke
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kunde fatte sig. Hun havde ondt for at puste,

og begge hendes Hænder skalv en lang Stund,

efterat de to var gaaet. —

Saa tog nun endelig de Pengesedler, han

havde givet tilbage, lagde dem ned i Penge

skrinet en efter en; men den sidste Femkrone

beholdt hun, tog en Femkrone op af sin

Portemonnæ og lagde den isteden.

For det havde dog været hans Fem

krone. Han havde rørt ved den, han havde krøl

let den med sine Hænder. Hun saa længe paa

den, og da der kom nogle andre Kunder,

skjulte hun den i sin Haandvæske, hastigt,

som om hun havde gjort noget galt.

Hver eneste Time i de paafølgende Dage

var opfyldt af denne Begivenhed. Kanske

kom han igjen; kanske han vilde kjøbe noget

andet, kanske hun vilde bede ham forandre

noget paa Broschen. — Kanske. —
Men han kom ikke. Hun saa ham ikke

mere heller. Hun stod ved Vinduet om Mor

genen og ventede. Hver Gang nogen gik forbi,

for hun sammen af Spænding. Men han
kom ikke.

Han maatte være reist. Og da der gik

Uger, uden at hun saa ham, slog hun sig til
taals med dette : Han maatte være reist.
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Jaja. — Saa blev Gaderne endnu mere

graa end før. Og der blev saa underlig sja

sket i Byen. Høststormene kom og gjorde

Trærne triste og forpjuskede, og Regnet drev

i Strømme henad Fortaugene og klistrede

visne Blade, gamle Aviser og alskens Affald

fast til Brostenene. Alt saa uendelig skid

dent og fattigsligt ud.

Men han gik etsteds — langt borte

hvor han hørte til, hvor der var Solskin og

Musik og blanke Sale.

Der var ikke noget at gjøre ved det. En

maatte være glad ved at mindes. Selv om

hun selv dengang havde opført sig saa klod

set og dumt, at de havde leet af hende begge

to — hvad gjorde det? — Hun var alligevel

glad ved at mindes den ene Gang, han og

hun var kommet skinnende skjønne md i Bu
tiken. —

Kanske de engang kunde komme md igjen

— til næste Aar for Eksempel. — Og lille

Thea sad og fablede om; hvor brillant hun da

skulde opføre sig. Hun skulde svare rolig og

bestemt, tælle Pengene op som ingenting.

Ikke skjælve, ikke rødme — — —
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Pjti Morgenstund lige under Jul — netop
som Thea gik og støvede af og ordnede i
Butiken — kom Guldsmeden styrtende md.

«Gud! Frøken Mortensen!»

Guldsmeden var til Hverdags saa flegma

tisk, at det ingHtt6 være noget overordentligt,

som bragte ham i den Grad i Affekt.

— «Har De hørt det, Frøken Morten-
86H?»

«HvkHkoriioA6t?» sagde Thea Marie og

lagde BtsV6^lu6,6N VSL^.
«Skandalen — den sidste Skandale.

Aa, det er forfærdeligt. »
«Hva<l er det for noAyt da?» sagde Thea

ærgerlig.

«Tænk — I^sitnHut Skåk — han, det unge

pene Mennesket — kjendte De ikke ham —

jeg mener: ved De ikke, hvordan han Baa ud?

Han er kommen af Dage, Frøken Mortensen
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— slaat sig ihjel, Mor —. Han var IiOB en

styg Dame, slig en, som De ved, — og saa

var han fuld, og saa faldt han udfor Trappen

og slog Hjernen ganske istykker. — Tænk

Dem til, Frøken Mortensen — Generalens Søn

— aa for en Sorg — og nu i Julen ,»

han prækede, prækede ; — hun hørte det langt

borte — langt borte — bag en Taage —.

— Slaaet sig ihjel! — og paa slig en
Maade .

Der jog et forfærdeligt Billede gjennem

hendes Hjerne: — Hans stolte Hoved —

knust — ! Hjernen I>in<i6ll<l6 U<ioV6r det skidne

Gulv, Øinene stivnede i sine Hulninger, og en
Blodstrøm udaf Munden.

«Ja, hvad siger De, Frøken Mortensen — !

Hvad siger De! — Nei, unge Mennesker i

vore Dage! Aa FVll)li6vg.i'6iiiiF^6i! Nei, nei!

Er det ikke fælt da, Frøken Mortensen —.

Aldeles oprørende.» —

«Jo.»

«Og saa Faderen da — gamle Generalen,

hvidhaaret — sørge sig ihjel .»

Thea Marie satte sig pag, sin Stol; hun

tog sit HBkl!i6t«i for at have HOF6t U161161H

Hænderne. — Guldsmeden for ud og md; —

snart var han en Tur paa Værkstedet og pra
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tede for sin Svend, snart Var han inde i sin

Leilighed og livi666 oinl^a^ med sin Kone, og

for Baa atter md til Thea; — men hende var

der ingen Adspredelse ved, for hun sagde ikke

et Muk. Frøken Mortensen sagde idethele

taget ikke stort, — men ved en saadan An

ledning som denne kunde hun forresten gjerne

vist, at hun ii^v^6 lidt Hjertelag og lidt mo
ralsk Harme —.

— Tilslut for han da ud paa Gaden, for

at faa Anledning til at snakke videre og høre

nærmere om, hvordan det var gaaet til. —
Thea sad fremdeles med sit Hækletøi i

Haanden. Der var heldigvis faa Kunder den

Bag; og de faa, der kom, ekspederede hun i

Ørsken. Naar de var gaaet, satte hun sig til

bage i sin Stol, tog Hækletøiet i Haanden og

stirrede sløvt paa Gulvet. — Nu og da var der

noget, som bruste i hendes Hjerne — ligesom

en stor Fos fjernt borte — snart kom Duren

ganske nær, som det havde hændt paa Stokke

land om Sommerkvældene, da Fosseduren plud

selig kunde stige og blive saa uhyggelig nær.

Men Baa med et blev der igjen ganske
Btills.

Hun kunde ikke tænke. — Nei, nei, frem
for alt ikke tænke. For da kom Brusen



123

igjen irnod hende, som vilde den hvirvle
hende væk.

Og da 833, hun det.

Og da kom der no^i6 fæle Ord, min Gud!

de kom krybende opfra Mørket som skrække

lige piggede Slanger .
Fortabt til Helvede!

— Udpaa Formiddagen kom Guld-
smeden farende md igjen, vaad som en Alke,

med sprængt Snip og én Galosche.
«Ved De hvad, Frøken Mortensen! Det

bliver værre og værre!»

Han gik lige hen til hende, satte Hæn

derne i Siden og Brillerne lige op i hendes

Ansigt: «Han har været et Bæst, Frøken

Mortensen! Levet som et Svin i mange Aar,

brugt Penge som Græs, — Gjæld op over

begge Øren, — der skal være Underbalance i

hans Militærkasse ! — Haha! Stjaalet, Mor!

General Skaks Søn har stjaalet! — Jo, det er

fine Greier. — Og saa Fil: han her i Byen og gjorde

sig til og vilde knapt se p3>a Folk. Som han

skulde være saa meget finere end os ærlige Folk.

Og saa var han ikke andet end en Tyv .»
Han var nu bare fortørnet, Guldsmeden.

Han havde endogsaa glemt sin Medlidenhed

med gamle Generalen; — p)^t, der kunde en
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se, hvor fine de «fine» var! Han rumsterede

6n lang Stund rundt om i Butiken, indtil hua
endelig hørte ham buldre videre indigjennem
Værkstedet og Stuen.

Intet kunde mere gjøre Indtryk paa Thea;
— hun syntes ikke det forfærdelige kunde
blive værre. — Hun havde bare en Angst:
Folk maatte jo se paa hende, at hun hele
Tiden holdt paa at synke i Afmagt. Naar
der kom nogen md i Butiken, og hun var nødt
til at reise sig fra sin Stol, følte hun slet ikke

sine Ben. Hun sagde hele Tiden til sig selv:
Du maa holde dig opreist! Du maa ikke
give dig over ! For da falder du død om paa
Gulvet, og da forstaar Folk det!

Da Klokken blev tolv, og hun skulde hjem

til Middag, gik hun istedetfor udover Yeien.

Ganske i Vildelse gik hun. Storm og Regn

slog tværsigjennem hendes Klæder; hun mær

kede det ikke. — Hendes Hoved var ganske

øde. — Langt inde var der noget som jam

rede; — men hun kunde næsten ikke høre det

for den øde, ensformige Dur, som susede uaf

ladelig fra Øre til Øre.

Jeg bliver gal, sagde hun høit. Jeg holder
det ikke ud. Jeg bliver sikkert gal. — Lidt
efter braastansede hun: Og de derhjemme, som
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venter med Middagen! Tante Karoline! Hvor

hun bliver vond! Ingenting gjør hende saa

vond, som naar hun skal vente.

Og hun drev sløvt tilbage igjen, nedimod

Byen. Nu og da lukkede hun Øinene og kneb

Munden sammen: det var det Ansigtet — ; nu

var det der igjen! —

— Javist B^Wn<lt6 Tante Karoline, og Papa
brummed vist ogsaa; — hun gik bare tværs
i^6nii6iii Stuen; — hun skulde ikke have Mad
— hun var ikke rigtig frisk — hun vilde hvile
lidt. Og saa var hun vist lidt vaad; — hun
maatte kanske skifte.

Saa slåp hun endelig op paa sit Kammer,

satte sig paa Sengekanten, støttede Hovedet i

begge sine Hænder, vuggede det frem og til

bage i Vaande og stønnede svagt: — Aa Gud,
Gud. —

— Alting flød sammen for hende i én
stor Smerte, — Tiden gik, uden at hun mær
kede det, inntil Døren blev revet op: «Jeg
tror, du er gal! Det er langt over Tiden!
Du vil nok gjerne blive sagt op, skjønner jeg,
siden du ter dig paa denne Maaden!»

Thea nedover Trappen — ud paa Gaden
— i Stormsprang ned til Forretningen, hvor
Guldsmeden sad i Butiken og læste Aviser og
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heldigvis var saa optaget af Skandalen, at han

ikke havde lagt Mærke til, at Klokken var

blevet saa mange.

   

Den Aften vårede det længe, før Thea

Marie faldt isøvn, og da hun endelig fik Blund

paa Øinene, drømte hun saa ganske livagtig.

Unn var ude paa Veien, hvor hun havde

gaaet i Eftermiddag. Det var koldt og mørkt ;

— Regnet kom væltende fra Sjøen. Hun

dreiede af fra Hovedveien og var med et i

en stor Skov, og da hun havde gaaet der en

Stund, hørte hun, at hendes Skridt gav Gjen

lyd under en Hvælving, og da hun følte sig

for med Hænderne, kj endte hun den kolde

Fjeldvæg med lunkne Vanddryp, som drev
nedover.

Hun gik længer og længer indover ; kunde

ingenting skimte, men følte undertiden, at der

var noget levende, som smuttede henover hendes

Sko. — Det grøssede i hende; — hun havde

9.ltiH været 83.2. ræd for at træde paa noget

Kryb — det være sig Snegle, Padder eller Onne,

og dette, kjendtes som noget sligt sleipt Kryb.

Hun løb fremad, — etsteds maatte der

da være Udgang; — men det blev værre og
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værre;"| Luften blev tung og inininernsH og

stank som efter en stor Brand; og om hendes

Fødder vrimlede og hvislede og hvæsede det. —

Videre sprang hun i sansesløs Angst, indtil

hun med et Bts<l^6 mod NOF6^ igjen; men

denne Gang var det ikke Fjeldvæggen, — det

var ligesom noget stort blødt noget, der lang

somt gav efter, da hun rørte ved det.

Men som dette store besynderlige aabnede

sig, slog der ud i Mørket et umaadeligt ulmende,

rødt Skjær, og inde i det ulmende røde lød

et Skrig — et Jammerskrig fra Millioner —

flettet sammen af utallige Menneskerøster ; —

idelige Eaab om Hjælp, Hvin af Dødsangst,

Hyl af den vildeste Smerte, rasende Vræl og

Forbandelser, — alt kunde nnn skjelne, — alle

disse Millioners Stemmer, — men endnu saa

hun ingen Menneskeskikkelse — bare dette

umaadelige, ulmende, røde Skjær, der var som

det trængte frem fra en stor og fjern Ilde
brand.

Fremad dreves hun; — hun m a åtte af
sted — md under denne forfærdelige Hvæl
ving. —

Da veg hun pludselig tilbage i isnende
Eædsel: — der Baa nnn ham — Løitnant

Skåk! — Der laa han, sunket ned til Brystet



128

i en mylrende Haug. — Den saa nd som en

mylrende Myretue, men den var ikke det ; det

var en Haug af smaa, sorte, tynde Slanger,

hvis Hoveder havde hugget sig 83,2. fast i

hans Kjød, at Halerne stod og dirrede ret ud i
Luften.

Hans Bryst var fuldt at store blaalige

Vabler, der li^6Born I^o^t6; nu og da slog

der en liden blank Lue ud af Vablen og der

steg lidt Eøg ; — saa lukkede Vablen sig straks

igjen. Men saa mange Vabler var der, at de

smaa Luer uafbrudt fræsede frem og sluk

nede igjen.

Da skjønte hun, at hele hans Indvolde
var flammende Ild; — og hun hørte hans for
færdelige Skrig: Gud! Hjælp mig! Aa! Aal
Nei, jeg kan ikke! Gud! Hjælp mig!

Men pludselig fyldtes det vældige Kum

at 6H Flamme og et Skrig og én Latter

og hun for op af Sengen i Vildelse, tumlede

om paa Gulvet, — styrtede hen til Tante Ka

roline — klamrede sig til hende og skreg som

en forrykt.

Jomfru Eostrup, som paa denne haard

hændte Maade blev vækket at sin gode Søvn,

troede mindst, at det var baade Tyve og Mor

dere, og skreg mindst ligesaa høit som Thea.
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« Mortensen ! » hylte hun . « Kom og hj ælp ! »
Men Mortensen sov — heldigvis — som

den ærlige Rebslager, han var.

Endelig fik Thea Marie sagt, at nei, det

var vist ikke farligt — hun maatte ikke være

ræd; — hvor var Fyrstikkerne — ?

Saa fik de da Lyset tændt, og Jomfru

Rostrup skulde netop til at begynde at skjænde ;

— hun trak i Baandene paa Natkappen, det var

Tegn til, at nu begyndte det. Men saa fik hun

se Thea Marie. Hun sad paa Sengekanten,

og Hjertet slog, saa Linnedet ligefrem hop

pede. Hvid var hun i Ansigtet som Lagenet,

og Øinene stod store og blanke som Kugler.

Og Sveden piblede frem i smaa Perler paa

Næsen og rundt hele Panden.

«Men Jøsse Navn,» sagde Jomfru Rostrup

og stod op af sin Seng. «Jeg mener du er

syg, Thea.»

«Nei,» sagde Thea. «Jeg blev bare saa

ræd. Jeg drømte saa skrækkeligt. — Bare

læg dig igjen, Tante Karoline.»

Men nei, det vilde ikke Tante Karoline.

Hun fandt frem Hofmansdraaber og tyllede

dem i Thea. Saa puttede hun hende i Seng

og pakkede Dynen godt om hende. Saa tog

hun paa sig Strømper og Tøfler og Skjørt og
9 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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gik md for at vække Mortensen ; — han niaatte

ned og lave stærk Kaffe. Men i det Øieblik,
hun var ude af Værelset, overfaldtes Thea af

slig1 en Angst, at Hjertet straks slog sig galt

igjen og Sveden atter sprang frem over hele

Ansigtet.

«Du maa sidde hos mig, Tante,» sagde
hun. «Jeg tør saa daarlig være alene.» —

Jomfru Riostrup bøiede sig nedover den

unge Pige og kyssede hende paa H9.Hr6i og

K12.M666 hende kort over Ha.HH(i6rl. Det var 83.3,

rart. Det havde hun aldrig gjort før. Det

var saa trist, egentlig. Men det beroligede

hende ogsaa. —

Og Thea beholdt sin Tantes H^^nH i sin;

hun turde ikke slippe den. Nu og da jog der

en BkMivinF gjennem hele n6nH6B Xroz> ; da

trykkede hun Haanden svagt; men hun blev

roligere og roligere; — tilsidst blev Aande

drættet sundt og tungt, og da Mortensen kom

med Kaffen, sov Thea Marie trygt som et Barn.
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IN æste Dag ved Morgens-maden blev der en

svær Spørgen om, hvad det var for noget,

Thea havde drømt, som hun var blevet saa

rent ustyrlig ræd for. Men Thea vilde ikke

fortælle, at hun havde drømt, hun var i

Helvede, og endda mindre, hvem hun havde
seet der.

Nei, hun sagde, at hun kunde ikke B^a,

NSI6 huske det, men det var vist NO^6N, som
N^v<l6 86it6t hende.

Tante Karoline oplod ikke sin Mund.

Det var, som hun gjorde sig sine egne Tan

ker. — Men hun saa formelig god ud i An

sigtet, syntes Thea. —

— 1i,61)81^61'6N maatte tåge sig et Rend

indom Proppen, før han gik paa Arbeide.

Basunisten var ikke kommet længer end til

Underbukserne, men sad alligevel og dampede

paa sin svarte Snadde; — saadan en Snadde
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med den stærkeste Skraatobak paa fastende

Hjerte syntes han 81NgAt6 823, ekstra godt, og

han Vg.gßtod, det B^LLi'p6d6 Appetiten.

Da han havde hørt Rebslagerens Fortæl

ling, vassede han paa Hoselæsten over Gulvet

og lagde Snadden fra sig paa I^g.lclc6ioviiB

pladen.

«Pyt,» sagde han. «Ikke andet? Hun

har spist noget galt igaaraftes. Jeg bare ved det

fra mig selv; — engang jeg havde spist varm

Paltorsk tilkvælds; — forlade mig, laa jeg ikke

hele Natten og balancerede og skulde sætte

Spiret paa Kirketaarnet, og ret som det var,

blev jeg svimmel og rasede udfor. »

Rebslageren paastod, at hun ikke havde

smagt andet end Grød og Melk som sædvan

ligt, og det skulde en da ikke fantasere af, —

men Proppen holdt paa sit: «Hun har havt

Plommer oppe paa Kammerset. Eller Æble

kart. Eller Sprutbakkels ! .Naar varm Pal

torsk kunde gjøre mig desperat, er det klart,

at der ikke skal stort til for at gjøre det af

med slig en liden Pruentimmermave.»

— D6tt6 kunde ikke Mortensen sige stort

til, og nogenlunde beroliget gik han op paa

Banen og begyndte at «svive».
— Men denne Drøm havde sat et uud-
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«Iktteii^t Mlyr^6 i Thea Hl3ri6B Bin6, og dette
Døgn havde rystet hele k6N<^6B VL6B6N op, 82.3.
kun var blevet et ganske andet Menneske, end
hun K3V^6 været før.

Hun var vis paa, at det ikke havde

været HOF6H Drøm. Det Ka,v6,6 været en

Aabenbaring. Hun Kg.v66 ide Øieblikke seet

ned i Helvede og vidste, hvad det var, som

ventede de ugudelige.

Skrigene gjenlød endnu i hendes Øren; —

skulde hun engang komme der — engang naar

hun var død, og ng.a.r det var korB6ut, og hun

ikke kunde vælge om? — Der jog en vild

Rædsel gjennem hende ; — tænk, om hun døde

idag, eller mat — før hun var bleven om

vendt; — saa kom hun der, hvor hun havde

været mat, — der, hvor han var !
Javist — hun havde vandret den brede

Vei; hendes Tanker var fulde af Synd og
81li'sen<i86i ; hun var fortabt, fortabt — hvis
kun ikke fik omvendt sig, førend det var
forsilde.

Og som kun sad der ved Vinduet, hvor
kun saa ofte havde siddet og ventet P33 ham,
— KftAVN<lt6 hun at bede, stille og inHtrLLN
gende. Hun foldede sine Ulyndkl', hun hævede
sine <3in6 mod Himmelen, kun bad om Til-
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givelse for alt, alt det gale, linn havde gjort!

«Herre, Herre i det høie, forstod mig ikke!

Lad mig bare faa Tid! Forstod mig ikke

didned, hvor jeg var mat!» Bare det havde

været Søndag, saa vilde hun være gaaet i

Kirken — baade til Høimesse og Aftensang. —

Men nu vilde hun altid gaa i Kirken og læse

i Bibelen flittig og gaa til Alters.

Ja — hun maatte gaa til Alters ! Hun

maatte gaa til Alters og faa Tilgivelse for al

sin Synd, — hun elendige, som havde syndet

i sine Tanker med ham, — ham, som hun

havde seet — dernede!

Kanske hun egentlig burde takke G-ud,

fordi han paa denne Maade havde aabnet

hendes Øine og vist hende, hvor den Yei førte

hen, som hun vandrede. Det havde været en

stærk Kur; men kanske hun havde maattet

have det saaledes for at vaagne at sin Syndedøs.

— Kanske hun derfor burde takke ham; —

men saa vidste hun ikke, om det gik an at

takke, fordi et andet Menneske havde gaaet

hen og nedstødt sig selv i Helvede.

«Det er Guds Styrelse,» sagde hun tilsig

selv, — og saa foldede hun Hænderne og

takkede G-ud, fordi han havde styret det

slig, at linn var blevet vækket og havde
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faaet se det forferdelige, som ventede
hende.

Da hun kom hjem om Aftenen, satte hun

sig hen i en Krog og læste i Bibelen. Hun

bladede frem og tilbage — saa fandt hun til

slut Profeten Jeremias, og her læste hun alle

de vældigste Ord, som er skrevne. —

Hun lagde ikke HlL6rl!6 til de andre; saa

fordybet var hun. Hun lagde ikke Mærke til,

at de andre saa forundrede paa hende og

dsein^)666 sin Tale, og at N6n<^6B Far og Prop

pen tilslut listede ud i Kjøkkenet og satte sig

til at hviske sammen paa Skorstenspallen.

Hver Søndag pleiede Familien Mortensen

at gaa i Høimesse ledsaget af Probst. Reb

slageren iførtes sin Bryllupsfrak, der nu var

vendt for tredje Gang, og han anbragte en for

historisk Floshat paa sit vandkjæmmede Hoved.

Han lagde sit Ansigt i Søndagsfolder, og paa

Vei til og fra Kirken pleiede man ikke at

snakke sammen ; — man tænkte. Naar man

gik til Kirke, forberedte man sig til det, man

skulde høre; naar man kom derfra, overveiede
man, hvad man havde hørt.

*
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Jomfru Eostrup var ogsaa i fuld Puds;

— i Regelen var det den grønne Uldkjole, som
var Bvet om efter den afdøde Søster. Rundt

Skuldrene havde hun det vakre rødbrune

Wienersjal med Stenkulsagraf i Halsen. Paa

Haaret havde hun en Ørehat med to grønne

Papegøiefjær og nogle dinglende sorte Perler.

— Desforuden sorte Handsker paa de stive

Hænder, der foldedes tæt sammen om et hvidt

nystrøget Lommetørklæde : — at bruge ved

given Anledning under Prækenen.

Proppen var i Uniform; thi han skulde

blæse paa Fæstningen straks efter Kirketid.

Og Thea var, som hun pleiede: sortklædt og

tækkelig.

Kort sagt : et pent Søndagsfølge. — Der

skålde sagtens ikke være noget at sige paa

dem i saa Maade; — i Høimesse gik alle bra

Kristenfolk, selv om det var Provsten Basse;

thi Provsten Basse var — om de skulde sige

-det — temmelig ringe paa Stolen.

Men naar de havde været i Høimesse,

syntes de, at det kunde være nok for den Dag.
De var ikke af dem, som løb baade i Bibel

læsning og i Aftensang ; — nei, Eftermiddagen
fik en tåge til Hvile og Koselighed med en
Mnnd,6n lisiF0^ et 81a^Xort om I^vLkiden.
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81iF 1i3.v66 det som sagt været alle Aar;

66 1i3.v66 regnet sig som bra kristelige Folk

li66H N6to^) at høre til «de vakte», som især

i den sidste Tid 1i3.v66 omvendt 83.H mange

i Gaden og hver Aften holdt stormende Møder
i et stort Hus, der før i Tiden havde været

en Syndens Hule af et Danselokale, men som
nu kaldtes Salem. —

Efterat Thea Marie var begyndt at læse

i Bibelen hver Stund, hun kunde komme til,

forstod de alle, at hun var blevet omvendt af

de vakte paa Salem. — Og 83,3, stor en 11,6

spekt 1i3,v66 de for Religionen, at 66 helst

puslede ud, naar Thea kom med sin Bibelbog,
— ialfald H13.n6i0i1c6116. Thi at snakke sam

men om verdslige Ting i en Stue, hvor der

83.6 HO^6H og læste Guds Ord, det var Van

li6ili^6iB6.

— Da Søndagen kom, gik de sammen i

Høimesse som sædvanlig. Det var uheldigvis

Provsten Basse, og nu var slet ikke Provsten

bedre idag, end han pleiede — tværtimod ! —

Det var baade Rebslageren og Basunisten enige

om ; og skjønt de ellers aldrig pleiede at være

af dem, der gjorde sig vigtige og kritiserede

Provstens Tale, syntes 66 dog, at det var kjede

ligt, at det netop skulde være ham idag, da
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Thea Marie havde trængt at høre et alvorligt

Guds Ord af en anden end netop Basse.

Saa det var jo ikke noget at undres paa,

at Thea 6tt6r Middag tog sin Salmebog og

sagde, at nu gik hun paa Salem. Mortensen

maatte tilstaa for sig selv, at han egentlig

ikke syntes NOF6t ri^tlF om det; men hvad

skulde en gjøre? — Naar Tante Karoline

kunde holde sig i Ave og bare sige: «Jaja!
Du faar da det ! » — saa var det da sletikke

noget for ham at snakke om.

Men Middagssøvnen blev der intet at.

Han laa og strævede med lutter besvær

lige Tanker; — og saa var der saa rent for

varmt i Kammerset, at han blev ganske hed

i Hovedet og Baa sint, at han stod op.

«Kommer du alt?» sagde Jomfru Rostrup,
da han traadte md i Stuen.

«Ja, du havde fyret slig i Ovnen, at jeg

holdt paa at kovne.» —

Hertil sagde Jomfru Eostrup intet ; —og

det var ogsaa besynderligt. Saa from havde

hun aldrig før været, saalænge han havde kjendt

hende. Gud ved, hvad der gik af hende. —

Hun maatte være syg ; eller kanske hun ogsaa

holdt paa at blive vakt!

— V,6^)Bia^6i'6n var ikke i Humør; — han
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syntes ikke, han triv6d6B saa godt i sm Stue,

som han pleiede slig Vintersøndag Eftermiddag.

Han gik ikke og smaabrummede paa en eller

anden Visestub som ellers ; — han var mut

og ugrei, og dertilmed var Snadden sur og

tæt, — alt var i Ulag, og Proppen var for sen,

og det var rigtig forargeligt altsammen, var det.

Desuden kunde der ikke blive noget or

dentligt Kortenspil af nu, da ikke Thea var

tilstede ; — det kunde i Høiden blive en tar

velig Hundrede og en — men han havde ikke

Lyst til det heller. —

— Og da nu endelig Proppen kom, be

gyndte de straks at trætte om Politik, og hvem

skulde tro, at de, som var saa forstandige

Folk, tog til at trætte om Politik? Proppen

var naturligvis baade konservativ og kongetro,

som det anstaar sig en god Militær; — men

hvem skulde have anet, at den skikkelige Reb

slager Mortensen husede en radikal Tanke i

Bit Bryst? Men jo, han gjorde, — eller ial

fald sagde han Baa — , og da han først var

dlevkt liidBiF, var der slet ingen Grænser for

hans vilde Mod.

Men da de nu havde bombarderet hin

anden med forskjellige stærke Gloser og ikke

kunde ånde paa mere, blev der en kjedsom-
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melig Pause. li,6dBiH^6r6H, som i Samtalens

Hede havde gaaet op og ned ad Gulvet, satte

sig nu til Bordet og sukkede ganske overgivet,

medens han skjulte Bit Hoved i sin Haand. —

«Nvaci er det, som Fa,^r at 08 ida,A,» sagde

Proppen deltagende. «Vi er jo ikke os selv

længer. »

«Aa, jeg ved BHg,IHNH<I ikke,» svarede Eeb

slageren. «Mest er det vel Thea. Jeg skjøn

ner ikke, hvordan det er fat, men i de sidste

Dage har hun gaaet her i Stuen som et vild

fremmed Menneske. Og det har gjort, at jeg

min Salighed ogsaa synes, jeg er fremmed her.»

Og sandfærdigen ! Eebslageren græd!

Thea Marie satte sig paa en Bænk helt

nede ved Døren. Det var et stort, øde Lokale.

Nøgne hvidkalkede Vægge. Paa den ene var

der to Vinduer med to skiddengraa Gardiner

trukket for. I^i^6oV6rkoi' IldAan^de^n en

stor Tribune, hvor Musiken før havde siddet

og spillet op til Dans. Nu stod der en grim,

gul Talarstol, og paa Talerstolen stod en puk

kelrygget Snedker og talte med en skrigende

monoton Prækenstemme. Bagenom Talerstolen

sad der nogle Mennesker; men der var saa

*
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mørkt, at hun ikke kunde skjelne deres An
sigter.

Hele Gulvet var opfyldt af lave umalede
Bænke ; kun paa de forreste sad der Mennesker ;
de andre stod tomme og triste hulter til
bulter.

To store Petroleumslamper svævede ned

fra Taget i tykke Staaltraade og bredte et

gustent og traurigt Lys ud i Eummet.

Her var det altsaa, Thea skulde finde den

Trøst, hun søgte. —

Hun gjemte sig helt bort i den mørkeste

Krog. Hun vilde være ganske alene, for at

kunne give sig hen i Bøn og Betragtning uden

at generes af nogen. — Hun foldede sine

Hænder foran Ansigtet og bad til Gud, at

han nu vilde komme naadig til hende og aabne

hendes Hjerte og give hende sin Fred og gjøre
hende til en af sine. —

Saa gav hun sig til at lytte efter, hvad

det var, Snedkeren sagde. Det var ikke let

at følge ham ; thi hans Tale fiød som en rivende

Strøm. Alting gik i et ; Ordene og Tankerne,

— Trudslerne og Bønnerne — alting i samme

Tone og i samme Fart. Ikke et Minuts Puste

rrlin; — derfor blev man træt; det virkede

næsten som Larmen fra et ensformigt Maski-
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neri — det lød udenadlært og tusen Gange

før sagt, og tilsidst svirrede det rundt, rundt

— md i hendes Hjerne og ud af hendes Hjerne,

nden at det var hende nmligt at fastholde

et Ord.

— Saa bad hun igjen, saa inderligt, som

hun kunde, at Gud maatte oplade hendes Øre

og hendes Hjerte, saa hun ikke skulde komme

til at gaa tomhændet hjem. —

Snedkeren sluttede. Hun hørte Stormen

slåa paa de store Vinduer og rase rundt Huset ;

det peb i en Sprække lige ved der, hvor hun

sad — det skreg høit op og klagede langt

ned, — og hun hørte atter det, hun havde

hørt i Drømme — den tusindfoldige Jam

mer.

En Skræk betog hende; — hun gik frem

fra sin Krog, hen til de andre, og satte sig

stille ved Siden af en gammel Kone.

D6begyndte at synge en Salme ; — Thea

kj endte ikke Melodien; det var vist ikke nogen

af dem, der stod i den Salmebog, de brugte

i Kirken. Det var en rar Melodi ; altfor lystig

egentlig, men svært pen, hvis det ikke havde

været, 3t der var nogle, som sang 833 over

hændig høit. Især var der to skarpe Kvinde

stemmer, som hørtes over alle andre. De
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skingrede ivei og forsøgte at overdøve hin
anden. Thea var slet ikke vant til dette ; —

i Kirken havde de jo Orgelet, som overdøvede
allesammen. —

Da de havde sunget Salmen tilende, kom

der en anden Mand frem paa Prækestolen.

Og dette maatte vist være noget andet end

Snedkeren ; blii bare han viste sig, gik der som

en Summen gjennem Forsamlingen. Den gamle

Kone ved Siden g.t hende gav sig til at smaa

klynke og rugge frem og tilbage paa Kroppen,

og rundt om i Salen saa hun flere Xvin66r,

som faldt paa Knæ og blev liggende med

Hovedet næsegrus paa Bænkene. Ja, der var

endog en, der laa saa lang hun var paa
Gulvet.

Han stod længe paa Stolen uden at sige
et Ord.

Han bare saa paa dem allesammen.

Ja, han stirred paa dem, saa de blev stille

og spændte. Der kom en Spænding over hele

Forsamlingen, som om de ventede, at der skulde

ske et Mirakel i næste Øieblik; — kanske

Loftet vilde aabne sig, og en Due vilde komme

flagrende over hans Hoved, — eller en Røst

lyde fra Luften. Det havde ikke været

underligt, om saa var skeet ; tværtimod ! det
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var næsten underligere, at der intet kom, til
trods for, 3t de alle sad aandeløse og ventede.

Han foldede sine store Arbeidshænder

over Bibelen, der 12.3. P3.3. Talerstolen, og han

hævede sit Ansigt mod Himmelen.

Og han begyndte at bede.

Ganske stille. Med en H^d, dyster Stemme.
Men liV2.<l der var for en sluttende VLkldy

i denne Røst! Det lød, som stod han paa. et

saare høit Bjerg og talede til Gud Herren.

Han var fjernet fra alle Jordens Børn ; han

tænkte ligesom ikke paa noget a.k det, der var

omkring ham; — han var som Moses, der

stod Ansigt til Ansigt med den Almægtige. —

Den gamle Kone ved Siden 9.k Thea faldt

paa XnBL og ganske uvilkaarlig fulgte Thea

hendes Eksempel. Hun følte slig Trang til

at skjule sine Øine, hun var bange for, at der

skulde skinne noget frem, som vilde blænde

baade hendes Øine og hendes Sind.

Men lidt efter lidt var det, som Prædi

kanten steg ned fra det høie Bjerg; han vendte

tilbage blandt Menneskene, han saa deres Syn

der og deres B^Wli6B6l, og omstraalet som

han endnu var af Guds Nærhed, fyldte Synden

ham med en uudsigelig Harme; — hans Stemme

svulmende, blev 11331-6) som huggende Staal,
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den klang som Basuners Røst og Klokkers

Lyd, — den blev som et Guds rasende Brøl
udover Jorden.

Thea Marie krympede sig sammen; — det

var, som gik der et umaadeligt Tordenveir test

over li6nd6B Hoved. Hun var 85.3. riN<l og gjorde

sig 82.a li«l6H, 855 li<i6li!

Men netop da Uveiret var paa det aller

høieste, stilnede det 9.t'. Og denne retfærdige

Dommerstemme klang pludselig saa smertelig

blød og saa lokkende blid: — Ak, kom til

mig, kom bare til mig, du arme Sjæl, som

ængstes svarligen, og som ikke ved din arme

Raad! — Bøi Knæ og giv dig ganske over i

Guds N5511H, 855 er der ingen Fare, 855, er

det ikke dig, den gjælder, hin Guds Vrede,

— saa er der dig beredt en evig Glæde i
Himmelen.

Og nu var det, som talte denne Stemme

kun til hende. Som vi^Bt6 dette Menneske alt.

Som skuede han tværs igjennem hendes Hjerte

og kjendte til hver en H6IHIH6iiFIi6H, hun aldrig

havde vovet at tilstaa — ikke engang for

sig selv.

Er det da saa vanskeligt at rive sig løs

fra denne Verden? — Er dens Glæder dig

saa umistelige? — Har du ikke 866t, at
10 — Vilhelm Krag: Thea Marie.



146

det er Forfængelighed, Forfængelighed alt
sammen !

Ak jo, ak jo, tænkte Thea, var det andet

altsammen? Forfængelighed, Forfængelighed
altsammen !

Du har søgt Gi6NBi^Bt og Verdenslyst,

men var det Manna for din B^Ni? Og jo

mere du søgte, — ikke sandt? jo mere du

søgte Verdens Glæde, desto mere vaandede

din Sjæl sig efter den Glæde, der ikke be

drager, og den Glans, der aldrig falmer.

Du har søgt Yenskab, du har søgt Kjær

lighed her paa Jorden; — og du har bare

høstet Længselen efter den store Kjærlighed,

den, som aldrig gjør ondt; den, som evig var

mer og aldrig dør. — Du har ligget i en

somme Nætter og grædt over Livets Tomhed,

og længtet efter den "Rigdom, der er fra Evig

hed og til Evighed. — —

— Hun syntes hun følte hans to stærke

Øine i sin Nakke hele Tiden ; — i Førstningen

syntes hun det var ondt, at alle Mennesker

skulde skjønne, hvor elendig hun havde været;

men siden var det bare deiligt at give sig

helt over og synke ind i Guds Arme.

Da derfor Prædikanten til Slutning op

fordrede alle, som vilde søge Gud, til ikke at
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skjule sig feigt for Verden, men træde frem

for Menigheden og bekjende sin Tro — da

svulmede der i hende en mægtig Flamme:

Hun turde bekjende! Hun frygtede ikke for

Verden! Hun turde gaa frem og bekjende

sin Tro i alle Menneskers Paasyn!

Og med glødende Kinder, straalende
Øine og høit løftet Hoved gik lille Thea Mor
tensen frem og knælede ved den gamle Musi
kanttribune. Hun følte Prædikantens Haand
velsignende paa sin Pande ; — da var det, som
hun fornam en overjordisk Kraft strømme md
i sit Legeme.

Og det jublede i hendes Hjerte: Jeg er
et Guds Barn! Jeg er frelst! Jeg skal ikke
didned — didned — hvor jeg var i Drømme
hin Nat! —

— Da hun kom hjem om Aftenen, sad

Rebslageren og Proppen og havde forsøgt at

niande sig op til en Hundrede og en.

«Naa,>; sagde Rebslageren, «hvordan har
du havt det?» —

«Aa Far,» sagde hun og gik hen og tog

ham om Halsen. «Jeg er frelst, Far! Jeg er

et Guds Barn! Aa, jeg er saa lykkelig!»

Dermed sprang hun op paa sit Værelse.

Mortensen blev siddende og maabe og
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nied Lillefila og Trumf Es. Men Proppen

strøg betænkt Kortene sammen i en Bunke

og dryssede dem ned i Bordskuffen, idet han

sukkede dybt og udstødte en ganske liden Ed

anbelangende galne Fruentimmer.

148
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« Uer maa være noget iveien med Jomfru

Rostrup,» tænkte li,6l)BiaF6i'6ii mangen god

Gang den Vinter, thi den vrede Jomfru var

slet ikke til at kjende igjen. Hun var lige

frem bleven medgjørlig; og det kunde ikke

Mortensen forklare paa anden Maade, end at
hun maatte være klein.

Hun blev stilfærdigere og stilfærdigere

Vaaren udover, og tilsidst viste det sig, at

RkkZiaASrsii li3,v<^6 Ret: Jomfru Rostrnp be

gyndte at skrante, hun maatte puttes iseng,

og da det først var kommet saa langt med

hende, gik det fort nedad Bakke. —

Det var slet ikke saa greit at klare sig

nu, da de ikke liav^G Tante Karoline til at

styre Huset for sig. Baade Mortensen og Thea

Marie var jo paa hver sin Kant hele Dagen,

og dertilmed maatte selvfølgelig Jomfru N,oßtrn^
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nave et Hlenneßli6, 801N KnnHe Btelle liHt

OIU 81A.

Nu trat Het sig Baa heldigt, at Madam
Berbom havde Blnttet ineH sin Systue; — hun
var blevet klein i Øinene paa Slutten, Ma
dammen, og Doktoren havde sagt, at hun
maatte være forsigtig, om det ikke skulde gaa
rent ilde.

Og 82.3. var det jo som bestemt, at hun
netop nu var løs og ledig og kunde gaa til
haande oppe hos Mortensens; — især var det
en Lykke, at hun liavds Baa muntert og lystigt
et Bin<^, og aldrig tog sig nær af Jomfru
Rostrups HrilU6ii^li6<i6l'.

Thea Marie var der slet ikke stor Hjælp
i. Naar hun var færdig i Forretningen, sad
hun enten og læste i Binaa Traktatbøger, eller
hun klimprede paa en Zither og sang dertil,
eller hun var paa Møde. Hun var slettes ikke
til at kjende igjen, Thea; hun lignede ikke i
nogen Ting den sky, spæde Pige, som før
havde gledet saa stille md og ud af Stuerne. —

Det hjalp ikke, at Mortensen knurrede,
og at Proppen lovede at slåa Ribbenene ud
paa Emissæren. Og naar Mortensen spurgte,
om hun ikke troede, det vilde være mere chri
steligt, om hun tog sig lidt af sin syge Tante
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og af Husets Stel idetheletaget — da svarede

Thea raskt med et Bibelsprog, og — ja! — da

stod Mortensen der og maabede og vidste ikke,

hvad han skulde sige; thi bibelsprængt var

han ikke, den gode Rebslager.

For Thea gjaldt kun en Lov, og det var,

hvad Emissær Borg havde sagt. — Mortensen

og Proppen ærgrede sig mere end de havde

godt at, na ar Thea b6Fvn6t6 at It6M6 ud og

belære dem gamle Folk om, hvad de burde

gjøre og lade. Og naar saa naturligvis Prop

pen fik vondt og sagde, at det var leit — ja,

det var rigtig saa leit, naar Kyllingen vilde

lære Hønen at værpe, — saa svarede Thea

alti6. D6t siger ialtaid Borg. Og da kan

en lide paa det. For han har det fra Guds

Ord.» Og saa var der jo ikke mere at sige

om den Ting; thi Guds Ord havde de jo Re

spekt for begge to.

Thea Marie havde flere Gange forsøgt at

faa dem med paa Opbyggelse, og Mortensen

havde ogsaa været med en enkelt Gang.

Men han blev der ikke længe. Han kunde

ikke fordrage Borgs Ansigt, og han syntes,

det var saa generligt at se, slig de glodde paa

hverandre, Emissæren og de mange vakre,

unge Fruentimmer. — For der kom mest
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Fruentimmer paa Salem, og svært mange af dem

var baade vakre og unge. Og slig som disse

Kvindfolkøinene svam og daanede, naar Emis

særen rigtig huggede Blikket i dem, — ja, det

var en Besynderlighed at se, og Skam var det,

at sligt noget skulde kaldes Christendom. Han

gjorde sig sine egne Tanker derved, Rebsla

geren, men dem beholdt han for sig selv og

fortalte dem bare til Proppen.

«Javist,» svarede saa Proppen. — «Du

kan da I)6^ri!)6 det. 81iA er de næsten altid,

de Svinepelsene. » Og saa fortalte Proppen

henrykt nogle Eksempler paa, hvilke Svine

pelser de var, hvilket slet ikke gjorde Mor

tensen roligere, all nei! hans Faderhjerte

skalv i hans Bryst for Theas Skyld.

Det nyttede aldrig at forbyde Thea at

gaa paa disse Opbyggelser. Han havde ikke

længer nogen Magt over hende, det vidste han

altfor vel; saa han vilde ikke engang forsøge

paa noget sligt.

Det eneste kunde være, om han selv gik

med hende paa alle disse Møder, for at hindre,

at hun kom noget galt til; men det orkede

han sandelig ikke; han kom sikkert til at

græmme sig tildøde ved at se paa den forar

gelige Fyrs Fjæs.
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Saa vidste han ikke bedre Raad end at

sidde oppe om Kvældene og vente, til linn kom

hjem. Det var saamænd ikke morsomt, selv

om Proppen 83.6. og holdt ham med Selskab;

— tni det kunde ofte trBLlil<6 længe ud — til

MiHn^t og vel 83.2, det. Og saa 83.(1 de to

Mandfolk i hver sin Sofakrog og glodde ud i

Luften og 83.3. paa Klokken og sukkede nu

og da eller liviBii6H6 lidt sammen for ikke

at forstyrre Jomfru lioBti-N^), der la.H syg

ovenpaa.

Ak ja, de gode, gamle gemytlige Tider

var forbi, — og i disse lange Vinterkvælder

blev Rebslager Mortensen træt og gammel.

Han vænnede sig af med at le, og han væn

nede sig til at sukke, og hans Håar blev ganske

graat, før han vidste Ordet af det.

Det blev kleinere og kleinere med Jomfru

Rostrup, og Doktoren sagde, at hun kunde

dø, hvad Stund det skulde være.

Nu er det saa, at Borgerfolk flest paa de

Kanter af Landet pleier at tåge Døden med

fatalistisk Ro. Den skal de ogsaa igjennem,

den gaar de ikke udenom, og saa beder de til
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Vorherre og vandrer neden. — Det Ilender

jo, at ganske unge Mennesker klamrer sig for

tvivlede til Livet og vil ikke med, naar Døden

kommer ; men Folk, som er lidt tilfar», Folk,

som ved, at Livet ikke har noget godt at

bringe, Folk, som er gaaet træt af Jammeren

hernede, — de lægger de slidte Lemmer trygt
tilhvile i Jesu Navn.

Men Jomfru Il,08trrl^) var ræd.

Hun vilde ikke dø; — nei, nei, hun turde

ikke ! Hun turde ikke ! — Hun havde slet

ikke gjort sit Regnskab op; — døde hun nu,
maatte hun sikkert blive fordømt. —

Thea Marie gik til hende og Bpur^t6, om

hun ikke skulde hente Emissæren ; — da skreg
hun g.t' Skræk.

Nei, nei! For Himlens Skyld! Han, som

var saa streng.

Da hinkede Madam Berbom ned til gamle
Provsten Basse.

Gamle Provsten Basse var en Buil Tullebok

til sit Brug; men nu var det jo den Ting, at

der var klevet en Baa stærk VNllkelse, og

diBB6 VBelck6iB6B^)rBedikaiit6r sagde, at Presten

var lunken ; — han havde ei den rette Troens

Glød ; — hans Forkyndelse liavde ei Flamme

og ei Vælde ; — han var et Syndens Barn og
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en Uoinv6n<lt, som BiclBt af alle skulde tale til

nogen om Omvendelse.

Dette gjorde Provsten Basse saa fortumlet,

at han BaaiNBLN(l oFBaa vilde l)6^n<i6 at være

streng. Han vil<l6 vise, at han ogsaa kunde

præke glødende ; —de skulde bare faa se ! —Og

han lavede Taler med en Mængde strenge Ord

og Bibelsprog i ; — men det gik alligevel ikke ;

— han stod og tjatted med de strenge Ord og

fik det ikke til at sprute Gnister af dem, og

Kirken blev tommere og tommere, medens

Salem fyldtes.

Nu Qkv66 man fortalt ham, at en at' de

ivrigste Læsere i Byen var Rebslager Mor

tensens Datter, og naar han derfor blev hentet

til en Syg i det Hus, tænkte han som saa: —

nu skulde han vise, at han kunde gjøre sine

Sager ligesaa godt som Emissæren — og vel
saa det.

Han spurgte Madam Berboin ud om, hvor

dan den Syge havde været — saadan idethele ;

om hun havde været et bra og christent Men

neske, som nu kunde dø roligt. — Ja, den

Btakli6iB Madam forsøgte at greie saa godt for

Jomfru Rostrup, som hun kunde ; — bra havde

hun da været, og hun havde været en flittig

Kirkegjænger, det havde hun, men — —
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«Men — V» spurgte Basse, han forstod,
der var noget, Madammen nødig vilde ud med.
«Bare snak fra De, Madam.»

Ja, det var jo det, at hvissom at en skulde

være ganske ærlig, 83.3. havde Jomfru Rostrup

havt et vanskeligt Sind hele sin Tid. Om hun

skulde være ærlig, havde hun været vond i sig,

som Folk siger. Men kanske det bare havde været

et Kors, som Vorherre li^vd6 lagt pa,a hende.

Om hun havde havt nogen særlig Grund

til at være vond i sig — ?

Se, dette var et svært Spørgsmaal. Thi

i Grunden havde hun jo havt det rigtig

godt i Livet. Hun havde jo boet hos sin

Svoger hele sin Tid og havde havt sit rigelige

Udkomme; — aldrig Kummer for Føden den

Dag imorgen, som mange andre. Og gift

havde hun ikke været, saa hun havde jo ikke

havt den Sorg at miste nogen, hun holdt af,

— og ikke Bekymringer med Børn og sligt

noget, som mangen anden har at drasse med.

Saa — nei, hun maatte rigtig sige til

Pastoren, at det ikke var godt at sige, at hun

havde havt skjellig Grund til at være vondere

i sig end saa mange andre.

«Hm,» sagde Provsten Basse og rynkede

sine Bryn.
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Da han kom op paa Kammerset og fik

se Jomfruen, sagde nan straks til sig selv : Unn

har i Sandhed intet sympathisk Udseende.

Og deri havde han ogsaa Ret; Jomfru

Eostrup saa virkelig endnu mindre sympathisk

ud, end hun n^vde gjort før, og det vil<i6 sige noget.

Hun sad opreist i Sengen, støttet af svære

Puder, og hun var kisvst saa mager, at den
brune, slunkne Hud sad stramt over Kraniets

skarpe Ben. Det eneste, som endnu brændte

at Liv, var Gin6N6 og Hænderne. Øinene, som

glødede i vanvittig RWHB6I, og HsLN<i6l-N6, der

flettede sig og løste sig, løste sig og flettede

sig uden Stans.

«Naa, hvordan har De det, da V» sagde

Presten og satte sig ved Sengen.
Hun bare stirrede.

«Aa, vondt! vondt! vondt —.»

Nu begyndte han at snakke, slig som han

syntes, det kunde trænges.

Om hun nu ogsaa virkelig angrede alle sine

Synder, virkelig angrede dem paa den eneste
rette Maade.

«Jeg er saa ræd, saa ræd!» sagde hun

og gTeb nain om Haandleddet. —

De kunde ikke snakke stort sammen; ial

fald gjorde ikke Presten hende roligere; langt-
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ifra ! han prækede jo bare om, hvad huri havde

været for en stor Synder, og hvilket Ansvar

hun havde, og" om hun ikke angrede, — som

hun kunde sanse mere end en eneste Ting:
at hun var ræd — ræd — !

Og da han gik sin Vei, og Madam Ber
bom fik hinket sig med ham nedover Trappen
og ud i Gadedøren, spurgte hun, hvad Pastoren
mente.

Hm,» sagde han, «det er beklageligt.

Jomfru Rostrup har et forhærdet Sind. Og

det er ikke saadan gjort, som Folk nutildags

tror, at blive omvendt i slig en Fart.»

Dette var jo ikke videre trøsterigt, men

Madammen hinkede sig jo op igjen og snak

kede med Jomfruen saa godt hun kunde. —

Til ingen Nytte ; thi hun hørte intet, — laa

bare og stirrede ud for sig med de blanke glø

dende 6jintz og tiettO^O HBLnd6rN6 — op og i

— op og i .

Fra nu af sad der altid nogen og vaagede

hos hende — Nat som Dag. Thea sad Kvæl

den udover, Madam Berbom tog det værste af

Natten, og Baa løste Mortensen hende af tidlig

paa Morgenkvisten. Udpaa Formiddagen kom

Proppen; thi han maatte jo ogsaa gjøre lidt

Nytte for sig.
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Dette drog ud i flere Døgn, og tilsidst

saa det næsten ud, som om hun skulde komme

sig igjen; thi hun fik sove Stundimellem. Og

en Onsdag Morgen gik baade Mortensen, Ma

dam Berbom og Thea hver til sit og syntes,

Karoline Rostrup var bedre, end hun havde

været paa længe.

Derfor syntes de, Proppen saa trygt
kunde sidde hos hende, mens Madamen

gik hjem og saa, hvordan det stod til med
hendes Blomster.

Men aldrig 83.H snart var Jomfru Rostrup

og Proppen bleven alene, saa fik hun et An

fald af Rædsel værre end noget, hun havde

havt før. — Hun vilde kaste sig ud af Sen

gen, hun fægtede med sine tynde Arme og

skreg ynkeligt som en Høne. — Aa Gud!

Herregud ! Jeg er saa ræd. >

Proppen maatte holde paa hende saa lem

peligt, som han kunde. Og han maatte ogsaa

forsøge at snakke Gudsord til hende, skjønt

det var det sidste, han havde troet, han kunde.

Men han sagde nu som saa, at hun skulde

ikke være ræd. Vorherre vilde nok være god

og barmhjertig, skulde hun se.

«Ja — men Presten — Presten sagde

aa nei — aa nei — jeg er saa ræd.»
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— «Presten? Jaja — er det Presten,

som afgjør sligt, Jomfru Rostrup? Er det
ikke Vorherre, som skal dømme os alle, ogf

har ikke han sagt, at vi Mennesker, vi har nu
slet ikke Lov til at dømme.» —

Ja — det vidste hun nok. — «Men Pre

sten — aa — Gud hjælpe mig — jeg kom

mer i Helvede — aa jeg er saa ræd. »

Presten ja. — Som kanske han kj endte

hende og dav66 Lov til at dømme hende?

Hvad kj endte han til, hvordan hun havde havt

det i sin Tid? Kanske hun kunde have stridt

sin tunge Strid i det stille — kanhænde det

ja. Og det vidste Vorherre, det skulde hun

se. — Og Vorherre vilde nok ikke være

83,3. streng som Presten; han vil<^6 sige som

839., at nu li3V<i6 Karoline li,oBtru^ stridt sin

Strid, saa nu kunde hun fortjene at faa Fred

lidegranne. — —

— Proppens jevne Ord gjorde hende saa

godt. Hun hulkede, men der kom ingen Taa

rsr, og hun sagde: «Aa nei, Probst! Jeg

har ikke havt det saa godt ! Aa nei, kjære

Dere, jeg har ikke havt det saa godt! Hver

ken med andre, eller med mig selv! Aa

nei, kjære Dere, Probst, — det har jeg saa
mænd ikke.»
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«Nei, nei,» sagde 83.H LgBNliiBt6ll, stolt og

rørt over, at han havde fundet en Maade at

trøste det stakkels Menneske paa. «Neivist.

Er det ikke netop det, jeg siger? Vi har

hver vort, og Dere, Jomfru Rostrup — Dere

har BH^mBLn<l havt Deres. Og det ved Dere

bedst selv, og vi andre, vi ved det ikke, for

Dere gik her i Verden med det for Dere selv,

Jomfru Rostrup — for Dere vilde saamænd

ikke genere nogen andre med, hvad Dere
havde af ondt med Dere selv. — Men der er

nok en anden ogsaa, som ved det, Jomfru

Rostrup — og det er ham dsropps, og han

er grei, Jomfru. Han skal tørre af hver

Taare og trøste i hver Sorg, som skrevet
staar. »

Oprigtig talt kj endte Basunisten meget

lidet til, hvad der staar skrevet; men da han

skjønte, at han kunde gjøre Jomfru Rostrup

en Tjeneste ved at snakke paa denne Maaden,
blev han ved. Han skildrede, hvor ensomt

og trist hendes Liv havde været, hvordan

hun bavde gaaet sin Vei for sig selv uden

I^Mrli^li6<l og U<i6ll Forstaaelse, og 83.2, havde

hun tilslut vendt sig bort fra alt og alle og

gjort sig haard selv der, hvor det kunde hænde,

at hendes Hjerte var fuldt af Sorg.
11 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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— Ja, Proppen snakkede saa nydelig, at han

tilslut blev ganske overbevist af sig selv og

sin egen Veltalenhed, og skjønte, at det var

et rigtigt Menneske, d6 havde havt gaaende imei

lem sig og ikke bare en gammel Jomfru fuld af

Pebber og Salt og Krudt og Dyvelsdræk og

diverse andre Ingredienser, som han selv saa ofte

havde sagt. Tilslut blev han saa rørt, at han

vilde sige til hende, — ja, rigtig vilde han

sige til hende, at hun maatte ikke være vond

paa ham, fordi han havde været svær til at
ærte hende undertiden. I Granden havde

han ikke ment saa meget med det; men lian

forstod nu, at han ikke burde have sagt det,

og nu skjønte han først, at de havde gjort

hende Uret allesammen, og det vilde han

bede hende om Forladelse for, saa de ikke

skulde skilles paa nogen vond Maade. —
— Hun var lidt efter lidt bleven saa

stille, og da han vendte sig imod hende

og skulde se rigtig til, laa hun med vidt

aaben Mund og brustne Øine. — Basu

nisten kvak til i det samme; men saa forstod

han, at hun havde stridt ud.

Han tog de magre, krumme Fingre, som

nu endelig havde faaet Fred, og foldede dem

isammen over Brystet, og saa gjorde han Kor



163
sets Tegn over hendes Pande med sin store

Pegefinger og sagde høit og langsomt: «I
Jesu Navn! Fred være med dit Støv.»

— Men Hagen kunde han ikke faa Greie

paa ; den fik heller Madam Berbom binde

op. —

Han listede paa Taa nedad Trappen

saa stansede han og lyttede; nei — der var

ganske stille 66ropp6.

Han var ikke ganske vis paa, om det var

rigtig at gaa fra hende, — pludselig saa
han, at han i Tanker havde faaet Snadden

frem og stoppet den, men lagde den ned i

Lommen igjen u66n at tænde den.

Saa gik han hen i Gadedøren og aabnede

den . Naturligvis ! der stod Madam Berbom

henne paa Hjørnet og prækede med et andel
Fruentimmer. —

Basunisten mumlede noget vondt noget

om Xvindioiic og gik N6niinod de to Dain6r.

«Men Jøs,» raabte Madam Berbom. «Kom

mer Dere, ProbstV^

«Jaha,» svarede Basunisten, «for nu træn

ger ikke Jomfru It,oBtrnp mig mere.» —
«Hvad er det, Dere siger?» raabte de to

paa samme Tid.

«Akkurat,» svarede Proppen, nikkede og
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tog Snadden frem igjen. «Hun har stridt ud nu.
Stakkaren.^ —

De to Damer I)6FVHtIt6 at klage og tørre

Øinene med Forklædesnippen. — «Men nu

synes jeg, at Dere skulde gaa op til hende;

for vi kan jo ikke lade hende ligge der gan

ske alene. Saa gaar jeg hen og snakker fra
til Mortensen.»

Ja, de gjorde saa, de to; — og Basuni

sten gik sin Vei i det klare Solskin; — han

var rystet, og han var rørt, og han syntes,

det var heldigt, at han var kommet til at

snakke med hende paa denne Maade, før hun
døde.

For egentlig havde Jomfru Karoline ikke

været saa værst alligevel. Det kom bare an

paa, hvordan en saa paa Folk. Og havde en

først faaet Øic paa dem fra den gale Kanten,

var det ikke Baa greit at se dem fra den rig

tige senere. — Ak nei, det var ikke saa greit,

her paa jorden! Ak nei, san!
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1 hea Marie havde aldrig seet Lig før.

Og skjønt hun vidste, at det skulde være

meget uhyggeligt, havde hun dog ikke aust,

at Døden pludselig kunde gjøre et Men

neske saa skræmmende forandret, som den

havde gjort Tante Karoline. — Ansigtet var

ganske ukjendeligt; — først den gustengule

Farve og de blaa Skygger og saa dette stiv

nede, livløse i Trækkene. Dernæst var det

ogsaa den Ting, at Madam Berbom havde

bundet hendes Underkjæve stramt op, og saa

som Jomfru li.oßtrii^> havde mistet alle sine

Tænder, klemtes Kjæverne tæt mod hinanden

og gjorde, at Munden blev bred og smal og

smilende. — Det var det skrækkelige, at

Tante Karoline laa og smilede — og ikke

noget godt og fredeligt Smil, — nei ! et ondt,

underfundigt Smil, som vidste hun noget for
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færdeligt, hun gottede sig over, men ikke

vilde sige.

Thea Marie førte jo daglig megen Tale

om Liv og Død, Forkrænkelighed og Evighed ;

— hun vidste jo saa sikkert, hvad Livet var

for noget usselt noget, og at Døden ikke var

andet end Overgangen til Herligheden —, og

dog grøssede det tværs igjennem hende, da

hun stod ved Tante Karolines Lig. — Det

nyttede ikke, om hun sagde til sig selv, at

Døden ikke var noget at frygte for hende,

som var frelst og troende; — jo, Døden var

alligevel forfærdelig, — og hun vilde ikke dø

— ikke paa længe endnu.

Siden paa Dagen skammede hun sig over

sin egen Svaghed. Ak, Verden havde endnu

megen Magt over hende ! Hun havde ikke

forsaget den, som hun burde; ved den mind

ste Anledning faldt hun tilbage. —

Der sank en træt Modløshed over hende ;

— hun havde dog gjort BaamoF6t for at blive

et Guds Barn, »li^ som Borg sagde, et Guds

Barn skulde være. Hun nav<i6 været Baa flittig

paa Møderne som nogen, hun havde ligget

paa sine I^NN og bedt n«it i I?orBanilinA6rn6,

skjønt IiNN, særlig i Begyndelsen, skammede

sig for at bede i saamange Menneskers Over-
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vær. Hun havde beflittet sig- paa at rense

sine Tanker ; — linn liavde oanlvBt alle Min

der om sin Elskov til Løitnanten, — hver

Gang noget verdsligt eller syndigt søgte at

forlede hende, styrtede hun løs over sig selv

Bibelsprog og Salmevers, indtil alt ondt var
fordrevet.

Og dog — ! Dog var det aldrig nok. Baa

vidt hun kunde forståa, var al li6n<^6B BtrlNl)6n

bare Gjerninger, der slet ikke var Gud vel

behagelige. Aldrig kunde hun føle sig ganske

overbevist om, at nu var hun ogsaa tryg paa

Bin Frelse; — aldrig kunde hun være glad,

rigtig jublende glad, uden at føle nogen Æng

stelse for, at hun paa den yderste -Dag skulde

vaagne op — dernede — hvor han var — —

Hun tænkte flere Gange paa at gaa op

til Borg og tale i Enrum med ham, aabne sit

bekymrede Hjerte for ham og derved kanske

faa Trøst. — Hun havde jo saa tit hørt ham

opfordre dem, 80in var urolige i sin Sjæl, til

at komme til ham, fortrøstningsfuldt som til

en Broder i Herren.

Mangfoldige Gange, naar hun ængstedes

for sig selv og sine Tanker, havde hun været

paa Veien op til ham. Men i det afgjørende

Øieblik svigtede Modet hende; der var noget,
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som holdt hende tilbage. Hun skalv ved Tan

ken paa at skulle fortælle sine intimeste

Hemmeligheder til 6t andet Menneske, selv om

denne anden var Borg. — Hele hendes Lin

kLLr(l,i^N6<l reiste sig i hende og gjorde Mod

stand mod at blotte det inderste i sig selv —

det, som hun rødmede ved at mindes.

Desuden følte hun en instinktmæssig

Frygt ved ganske at give sig i en andens

Vold; thi hun vidste vel, at kom hun under

hans personlige Indflydelse, var hendes egen

Vilje sat ud af Spillet. Hans Øine beher

skede hende allerede nu; kom hun engang til

at staa Ansigt til Ansigt med ham, kunde

disse Øine faa hende til, hvad i Verden det

skulde være ; hun vilde blive deres Slave lige

ud i Forbrydelsen, om Baa skulde være.

Ikke saa at forståa, at hun et Øieblik

troede, Borg vilde kunne benytte sin Magt

over hende til noget ondt. — Langtifra! —

Men der var dog en Eædsel i hende — hun

vidste ikke selv for hvad — der i de afgjø

rende Øieblikke holdt hende tilbage fra at gaa

til ham og tale med ham i Enrum.

Derfor kom hun aldrig til at blive 611 af

hans «Venner», der havde sit Sæde paa Tri

bunen bagenfor Talerstolen. Hun stundede
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heller ikke efter 6N saadan Ære, — ræd som

hun var for nogensinde at stikke sig frem.

Det nyttede ikke, at disse «Venner» for

talte, hvor saligt de havde det, — hvordan

de var blevne gjennemskinnede af Lykke, efter

at de var komne i Samfund med ham. Nei,

nei, saa høit stundede ikke Thea Marie.

Og hun gjorde heller intet, for at han skulde

lægge Mærke til hende. Hun var og blev sig

selv ogsaa i Forsamlingen : — en graa, stille en,

som i Almindelighed sad for sig selv og fulgte

med. Og naar hun en sjelden Gang gik frem

og bekjendte, var det sagtfærdigt og uden

stærke Ord. Nei, de som skulde naa saa langt

som til at blive 6N af hans udvalgte Skare, de

maatte være begeistrede Sjæle, 66 maatte

kunne tale vil66 Ord om Himmel og Helvede,

saa man formelig kunde mærke, de selv havde

været begge Steder. —

— Thea Marie gik sin egen Vei og stred

sin Strid for sig selv. Der kunde være Dage,

da hun var modløs og trist, da hun følte sig

saa ussel og uværdig, — Dage, da hun følte

det, som havde Gud vendt sit Ansigt fra

hende, og at hun var hjælpeløst alene i hele
Verden.

Dog — paa saadanne Dage var det Borgs
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mægtige Personlighed og- glødende Forkyn

delse,. som atter hjalp hende paa Fode, og
efter en saadan Mismods-Periode kunde hun

rives Baa med af den stærke Prædikant, at

hun følte Øieblikke, søde som af Paradisets

Salighed.
Men uden ham formaaede hun intet. Uden

ham var hun svag og magtesløs. Havde hun

ikke havt ham, vilde hun aldrig ved egne

Kræfter have kunnet reise sig igjen.

Jomfru It,oBtrn^) var pyntet og stelt og

gjort saa fin, som det nu engang var muligt

at taa gjort hende. Hun var klædt i

hvidt, og der var stukket Myrter mellem

hendes Fingre, og hun var lagt i Kisten

og saa ud, som om hun laa rigtig godt, der
hun laa.

Begravelsesdagen kom, og da Klokken

blev tolv, arriverede der nogle af Mortensens

Kjendinger, som syntes, de maatte følge Jom

fruen for Eebslagerens Skyld. Det var ikke

mange, — kanske der var et halvt Snes alt i

alt, iberegnet Proppen, Madam Berbom og
Familien. —
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Provsten Basse kom og hilste paa de til
stedeværende.

Kisten var opstillet nede i Dagligstuen;
— det havde været et svare Mas med at faa

Jomfruen ned ad Trappen ; men der laa hun

nu; — Laaget blev skruet til, de sang et Sal

mevers, og Provsten Basse traadte hen til
Kisten.

Ja, sagde Provst Basse og forsøgte at

lægge sit godlidende Ansigt i strenge Folder

Han vilde ikke holde nogen lang Tale, det var

der ikke Sted eller Leilighed til. Og det til
kom ikke os Mennesker at dømme levende end

mindre døde ; — men saameget kunde der vel

siges om den, der laa her, at man ikke kunde

have meget Haab om, at denne Sjæl var gaaet

md i Døden med den rette Bryllupsklædning.

— Man fik haabe paa Herrens Barmhjertig

hed — og paa hans uendelige Naade, som vi

ikke fatter. Men for os, som stod her, og

som endnu havde Tid til at vende om fra Syn

dens Vei, for os var denne Dag og denne

Stund en Paamindelse, en alvorlig Paamin

delse om ikke at opsætte, ikke at nøle, men

komme nu, straks! — Saa at der skulde kunne

siges om os, naar vi laa i vor Kiste : Far hjem
i Fred! Gak md til din Herres Hvile.
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— De stakkars I^i^-k»l^6r6 Baa ynkelige ud ;
— de hang med Næbbet og syntes, at dette
var aaben Tale.

Den eneste, som ikke lod til at være til
freds, var Basunisten. Han stod i stiveste

Grivagt, i fuld Uniform, med Sabel ved Siden
og kvide Handsker paa sine Labber. Hans
svære Fjæs var glorødt, og det blev rødere
og rødere, efterhvert som Provsten talte; til-
Bi^Bt saa han ud, som han svællede ud, og
som om Klæderne blev for trange for ham.

Da der nu var sunget et Salmevers igjen,
og Bærerne kom luntende md for at tåge
Jomfruen — da hændte det, ja ved Gud! da
hændte den Skandale, at den tykke Basunist
traadte frem og holdt en Tale ved Baaren.
Folk var som himmelfaldne ; — der var vist

Straf for det ; han maatte være gaaet fra For
standen — Provsten selv saa ikke mindst for-
BkrNlck6t 116.

«Ja,» sagde Proppen, — hans Stemme
var saa dyb, som det bare var muligt at faa
den. «Ja, dere maa ikke tåge mig det ilde
op, at en simpel Mand træder frem og taler
her i denne Forsamling, men jeg vilde bare
saa gjerne sige det, at jeg vilde saa gjerne
vilde sige hende, som ligger her — (nu hævede
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Proppen Stemmen og gloede paa Provsten som

en Okse) sige hende Tak for alt, hvad hun

har været for sit Hjem og for sin Svoger og

for sin Broderdatter og for mig, som her staar,

og som talte med hende i hendes sidste Stund. »

Basunisten rømmede sig og svælgede ; han

var baade ræd for, hvad han havde gjort, og

rørt; men fremfor alt var han sint i sin Sjæl,

og frem skulde det, om han skulde komme

paa Slaveriet for det.

«Og saa vilde jeg bare sige en Ting til,

og det er, at Jomfru Rostrup kanske ikke

havde det saa greit i det stille, som en skulde

tro. At hun kanske gik og sørjet og sørjet,

uden at vi kjendte til det. Men hun holdt sit

Hjem i Orden, og hun drog Barnet op — og

altsammen og gik alligevel og sørjet og

sørjet. Derfor skal vi som sagt er saavist

ikke dømme hende, vi arme Kryb ; — men vi,

som kj endte hende bedre end dere andre, vi

vil bare sige : Tak skal Dere ha, Jomfru

Rostrup, for alt godt, Dere gjorde for 08 alle.

Det skal være de sidste Ordene, som siges

ved Deres Kiste. Og Vorherre, som kjender

Dere bedre end vi Mennesker, han vil ogsaa

være barmhjertigere med Dere, end vi var fra

første Stund af og til her, vi nu staar.»
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Nu var VaBliliiBt6li klevet VBLB6litli^ rørt;
— liaii fik Baavi<lt kr<3NiliviBl<6t et Farvel!

men maatte saa snyde sig og tørre sine Øine,
og saa bukkede han for Forsamlingen, der
var himmelfalden ai Forfærdelse.

Provsten Basse skyndte sig ud paa Gra
den ; — han gik imellem K6dBi^6i-6n og Thea
som de nærmest sørgende, men var saa for
tørnet, at han ikke mælte et Ord til dem paa
Veien til Xirk6A3Hrd6n, og da han var fær
dig med hele Jordpaakastelsen og skulde gaa,
traadte han Basunisten tæt under Øinene, glo
ede paa ham og sagde : «De har opført Dem
høist upassende, Hr. Probst!»

Saa trillede han afgaarde, før Proppen fik
svaret noget.

Men paa Hjemveien fra Kirkegaarden
brummede han til Rebslageren og Thea, som
han fulgte tildørs: «Ja, nu ved jeg ialfald
det, at det ikke vilde være behageligt, om
jeg fik Basse til at tale over mig.,>



XVI.

JLuille Snedker Hamre kunde aldrig glemme,

at det egentlig var ham, som havde stiftet

Ll-0(i6I-IU6IiiFli6H6I1. Den Gangen Dansebulen

blev lukket, og ingen vild6 leie den, fordi der

spøgte saa svært — tro ikke da, det var Sned

keren, som havde fundet paa at drive Spøgel

serne ud ved at tale Guds Ord der, hvor de

huserede som værstV Rigtignok var der Folk

i Byen, som syntes, det var upasseligt at holde

Bedehus paa Laurasalen — tænk paa Laura

salen, hvor der lige til de sidste Tider havde

været sligt gement Sted med Fyld og Spek

takel. Mon tro, om ikke da den lille Sned

ker havde været standhaftig og holdt paa det,

at N6to^) der, ja, ustop der i Djævelens egen

Fæstning, skulde Guds Ord forkyndes, Baa det

skulde vises, at en at Helvedes Fæstninger
var erobrede at Guds Børn.

Tro ikke det, ikke V
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Men efterat Borg var kommen til Byen,

var det ligesom man glemte den lille, snøv

lende Snedker. Man glemte ialkaiH at gaa i

en stadig Ekstase over, hvor ma^6ie<B Hamre

havde været, da han «erobrede» Laurasalen.

Man var saa altfor optaget af den nye

Mand, at den stakkars Snedker blev reduceret

til en Slags Kirkesanger, der aabnede og sluttede

Møderne med en Bøn eller en Betragtning.

Men i denne Eftersommer var det, lige

som han veirede et Omslag i Menigheden; —

der sank en Slappelse over den — og Sned
keren reiste atter sit knortede Hoved med de

uryddige Haartotter — nu skulde de faa se!

Sagen var den, at man forlangte formeget

af Borg. Alle disse Mennesker vilde hver
Aften i Aaret sættes i Ekstase af sin Prædi

kant; hver Aften vilde de fornemme Aandens

Vingeslag over sine Hoveder og føle denne

salige Svimlen-hen i Herrens Arme.

Derfor forlangte de stadig nye Tanker og

stadig stærkere Ord ; — deres Sjæl krævede

stadig kraftigere Midler for at hensættes i sin

H6nr^lclc6iB6BruB .

Og denne Høst 8H», det ud, som om der

var Grænser selv for Emissær Borgs Kræfter;

— der begyndte saa ganske smaat at tyndes
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lidt om hans Talerstol; og derfor lißLV6<i6 80

sagt den lille Snedker sit knortede Hoved og

troede, at hans Tid atter var kommet, og at
de havde faaet nok af Emissæren.

Men ak! Den lille Snedker tog feil.

Thi en vakker Dag gik Borg hen og fandt

paa, at Verden skulde koi-F^a. til X^ta^i', og

da var det i selvsamme Øieblik ganske ude

med Snedkeren, og Emissærens Ry steg til en

Høide, som var rent ud svimlende.

Hvordan i Alverden Manden kunde gaa

hen og finde paa sligt noget storartet noget?

Jo, han lia,vH6 læst en Bog g.t en Professor

i Amerika, som havde tydet Hieroglyferne paa

Cheops-Pyramiden udi Ørkenen ; og ved at

sætte disse Hieroglyfer sammen paa en sin

drig Maade samt ved at addere og multipli

cere og dividere med forskjellige hellige Tal,

kom man til det sikre Resultat, at til Nytaar

førstkommende skulde Dommedag indtræffe.

Og dette var da noget, som enhver kunde

skjønne var rigtig; thi hvem kunde tvivie paa

Hi6ro^lvkOrn6 paa 01i60Z>8-?vrauiiH6ii ?

Mennesker, som aldrig før havde tænkt

paa at gaa paa Salem, lunkne Kirkegjængere,

ja endog aabenbare Syndere flokkedes om Borgs

Talerstol, og det hændte, at Møderne vårede
12 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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langt udover Natten, ja helt indtil Morgenen
begyndte at graane. — —

— — Høsten Btod ind — mørkere og

tristere end vanligt; Storm kom paa Storm;

det tudede og ulede i Døgn paa Døgn, og

gamle Folk, som troede, at en Storm aldrig

kunde staa mere end tre Dage og tre Nætter,

ad Gangen, blev sørgelig skuffede ; thi disse Høst

storme hørte aldrig op ; — en Gang imellem

pustede den kanske ud nogle Timer, men kun

for at komme igjen saa meget værre.

Havet laa u66nkc)r og Kr«i6(^6 ; ret som

det var, kom der Bud om, at det havde slugt

Skude og Folk, ja, et Par mindre Skibe gik

endnu iland lige udenfor Byen, og ikke en

levende Sjæl blev reddet. —

Der laa Rædsel i Luften; Nætterne var

unaturlig mørke, selv om der skulde være

Maaneskin efter Almanaken, og Dagene var

gustengraa, som om Solen ogsaa var død.

Ja, sandelig! man kunde godt tro, at
Elementerne var kommet i Ugreie, og at det
stundede mod Enden. —

Folk i de smaa Fattigmandshuse blev
mere og mere skræmte, og Skrækken smittede
selv dem, der ikke til Hverdags var nervøse. —
Snart begyndte de at se Syner; — én havde
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saaledes seet et flammende Kors paa Kvælds

himmelen og et flagrende Baand omkring Kor

set, og paa Baandet stod der naed gylden Skrift :

Se, jeg kommer snart !

Der var endmi flere, som saa Djævelen. Han

stod i mørke Portrum og gaulede, naar Folk

kom hjem om XvLki^ftn. Han æltede Jenterne,

som boede udenfor Byen, saa de løb sig halvt

ili^i bortover de vaa66, mørke Veie. Han

viste sig i Skikkelse af en svær, svart Hund,
der kom luskende frem fra Kratskoven ved

Kirkegaarden, og denne Hund var ikke ræd

for at komme paa høilys Dag, ialfald var der

dem, som paastod at have seet den saa tidligt

som Klokken halv fire om Ettermiddagen, og

det er jo tidligere, end Djævelen sædvanligvis

pleier at rumstere.
Det var altsammen Varsler om, at nu

maatte det hele snart briste og Helvedes Aan

der slippes løs. — —

Rundt om i de Binaa Stuer Bad Folk og

BLNABt6<i6B. Kummer og Armod havde gjort

dem sløve for alt, livad der var Lys og Glæde
her i Verden; — men se dette forstod de!

Helvede, Død. Mørke, Jammer, Dommedag,

— se, det var Forestillinger, som groede villist

i disse Hjerner. —
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Salem var Samlingsstedet for alle disse

ængstede Sjæle; Folk hang i Klynger langs

Trappegelænderne, de sad i de brede Vindus

karme, de stod i Regnveiret udenfor paa

Gaden bare for at lytte til Borgs Tale, Og

der var en glødende Fanatisme i hans Stemme

og en Glød over Salmesangen og en Vildhed

over deres ViHuOkdvrH, som traa6t6 op — en

usund, overspændt Atmosfære, som mættet af

Damp fra Helvedes hede Gløder.

Men under alt dette dukkede nogle smaa

NvFt6i- op. Gud ved, hvorfra de kom ; — men

der ymtedes noget snart hist, snart her rundt

i Byen.

Var egentlig Borg saa gudelig, som Folk

troede? Var det egentlig bare broderlige

Følelser, han nærede for sine Medsøstre i

Menigheden? Var det ikke noksaa paafal

dende, at det bare var de vakreste, yngste og

stauteste Kvindfolk, som han tog op i sin
« Kreds » ? Var det ikke rart kanske ?

Nei, nei — en skulde ikke sige noget sik

kert; — men — var det ikke rart? — Og en

havde seet saa galt før. — —

Men kom slige Rygter for de vaktes Ører,

da skreg de op: «aa! slig var de ugudelige!

Saa nederdrægtige var deres Vaaben! Sligt
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noget var fundet paa at Belials Børn for at

gjøre den udvalgte Skare mistænkelig i
Folkets Øine. — Men de kunde bare vente!

Om en liden Stund skulde de nok faa sin Straf !

-— Da kunde de angre sig! Men da var det

for sent. Da kunde de have det B^a, godt, som de

fik det, der de snart for hen. —

— Endelig kom Solen.
En Dag langt ude i November. Der var

blevet stille Aftenen i Forveien, og det var

83.2. rart med denne Stilhed; Folk kunde lige

soin ikke vænne sig til den ; men mange

vaagnede om Natten og reiste sig i Sengene :

Hys, hvad er det?

Og Baa var det bare, at der 6tt6r mange
H^6rB Brus og Bulder med et var di6V6t gan
ske stille.

Om Morgenen kom Solen.

Rød og stor og rund steg den op fra

Sjøen, der endnu gik blaatoppet derude i Hori

zonten, men gled i glatte, gyldne Dønninger
in6mod Land.

Hvor det var underligt at se den igjen !

Folk følte sig ganske trætte i Ansigtet efter

alt dette Mørke; — der var mange, som gik

over paa Solsiden og blev staaende og kigge

op i Luften bare for at føle den linde Varme
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paa Huden og se Himlens blaa Farve og Ha

vets gyldne Pragt.

Dette velsignede Solskin kom for mang

foldige som en Opvaa.«ll6n 6tt6r en lang Mare.

Og Mørketidens Varsler, svarte Lik^'6l- og DM'

velskab trillede md paa Skyggesiden, mcl under

Porten, hvor Rendestenene laa fulde af gam

mel Grønske, opover de mørke Trappetrin

PHH de gamle Pakboder i Baggaardene og

langt, langt md paa de skumleste Lofter, hvor
selv ikke den fineste Solstrime kunde trække sit

lysende Støv-Spyd tværsigjennem det onde,
stinkende Mørke. —

Solen havde seiret, — og gjennem de sol

lyse Gader kom der et Rygte — et 2,Hd6NIIirIII

det, høirøstet, dagvaagent Rygte, som ikke

sneg sig ad Smugene, men stormede op fra

Bryggerne — hengjennem Hovedgaderne —

md i Butiksdørene, saa Klokkerne singlede at

Iver — spredte sig i tusen Forgreninger, saa

der tilslut stod et Skrig over hele Byen :

Borg er rømt!

Var det kommet igaar eller iforgaars,

eller havde det været mørkt og stormfuldt

idag ogsaa, da vilde det have sneget sig frem

fra Hus til Hus under Paraplyer og Regn

slag, og man vilde have rystet paa Hovedet
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og sagt : Ilmuii^t ! Det er noget, Verdens
Børn finder paa !

Men idag — i dette befriende Guds Sol
skin — idag gik Folk ud fra sine skumle
Stuer og triste Tanker og pustede ud og aan
<i6d6 op, og der var mange, som mumlede:
Vorherre være lovet for dette!

Sladderen gik som tusen Møllehjul :

der var opdaget baade det ene og det andet

med Borg. — Især var det en farlig Masse

Historier med Kvindfolk; — unge og gamle,

gifte og ugifte om hinanden, — Borg havde

havt med dem at gjøre allesammen. — Og

snart fik Folk det travelt med Navne; — nu

liavHk den Mand kastet sin Kone paa Porten

for Borgs Skyld, og den unge Pige, tænk,

den kjække Pige maatte vist reise fra Byen —

- — Dommedag var ganske glemt.
Der havde aldrig været slig Tilstrømning

til Salem som den Aften. Og det var ikke 3.t

Gudfrygtighed, Folk gik der; tværtom, — de

fleste var nysgjerrige og skadefro Mennesker,

som vilde se, hvordan de vakte tog dette Stød,

medens mangfoldige af de troende laa hjemme
i sine Lønkamre i Bøn til Gud. —

Det blev derfor slet ikke saa synderlig

rart, som de nysgjerrige havde tænkt. Tribu-
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N6N stod tom ; — ingen af Borgs Broder- og

Søsterkreds viste sig der. — De samme

Stole, der igaar var anseede som mis

undelsesværdige Hæderspladse, stod idag gan
ske tomme.

Endelig kom den halte Snedker pus

lende op paa Talerstolen. — Hans Smil var

det samme i gode som i onde Dage, og han

saa slet ikke misfornøiet ud — langt derifra!

— Han var ligefrem spræk og veltalende : han
manede sine til Udholdenhed i denne Prøvel

sens Tid ; nu skulde det vises paa os, hvem vi

var. — Men forøvrig vilde han sige, at denne

Stund ikke var egnet til fortrolig Samtale mel

lem Vennerne; nei, han saa iaften Salem op

fyldt af de ugudeliges Skare, som kom i Guds

Hus for at gotte sig over andens Ulykke. Ve
over dem! raabte den lille Snedker med en

Betoning, saa man skulde tro, han var den

nvB bortreiste. — Ve over dem, der gjør Guds

Hus til et Sted for Morskab og Skadefryd.

Saa vilde han bare opfordre de troende

til at gaa hjem hver til sit, for at ikke de ugude

lige skulde kaa no^en Nkt6rkornsi6lB6. Og han

opfordrede dem til at vaage og bede og mødes

her imorgen Aften Klokken 8. Dermed rus
lede Snedkeren afsted.
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Der herskede almindelig Misstemning over

denne Afslutning. De ugudelige, fordi der

ikke blev nogen Morskab af ; de stakkels gud

krv^ti^6, fordi de N6tc>^) nu liavds trLLNAt et

«tssrkt og samlende Ord, netop i denne

Stund, da alt vaklede om dem, og det

kunde se ud, som om Fienden triumferede.

Ak, havde det været i Borgs Tid! — Hvor
vilde hans Ildaand have indblæst dem alle

Kraft og Tro og gjort Spotterne til

skamme; — men nu følte de sig som

en Hjord uden Fører. —
— Stakkels lille Thea Marie!

Hun gik hjemover rent som i Ørsken;

men da hun kom til Porten, holdt hun

ikke ud at gaa md, men drev afsted, hvor det

faldt sig. — Der var mange Folk ude i dette

fine Veir, og hun følte sig mere alene mellem
alle disse Mennesker, end hun vilde kunne

gjøre paa sit Kammers.

Hendes Sind var ganske i Vildrede;

alting var jo ramlet sammen, — hvad var nu

Sandhed 9 Hvad var Ret, og hvad var Uret?

Det Menneske, hun havde troet paa som paa

Gud, det Menneske, hvis Ord havde været

hendes Lys paa Livets Vei — det Menneske

havde kun været en ussel Bedrager, en Syn-
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der, en Skjændegjæst ! Hvordan kunde det
dog være mulig?

Hun bad atter og atter til Gud, at

han vildft give hende Kraft; hun sagde atter

og atter til sig selv, at det var Guds Straf,

fordi hun havde dyrket et Menneske istedet

for Gud; — men hvad hjalp det hele? Hun

følte sig saa svag! Hvor skulde hun nu gaa

hen, naar hun holdt paa at segne under Li

vets Byrde? — Ja, hun vidste jo, hvad der

stod skrevet; — men ak! hun var saa svag

hun følte sig saa ensom og saa ulykke

liF.
Og i et Nu var det, som hele li6N<i6B Liv

stod for hende i klart, koldt Lys: Havde
hun ikke altid været ensom! Havde Livet

bragt hende andet end Skuffelser, som hun
havde maattet bære alene ? — Hun tankte til

bage til den Tid, hun var glad i Konrad. —

Skuffelse, bare Skuffelse. — Og Løitnanten,

80IN hun havde dyrket med saa fromt og

N6^6nnvtti^t Sværmeri : — du gode Gud ! for

en forfærdelig Skuffelse.

Men denne sidste Skuffelse var dog den vær

ste af alle ; thi denne Gang havde hun dog troet

saa fast og saa glødende som aldrig før. Og

derfor følte hun sig mere ensom end nogensinde.
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Hva<l var der klevet at hende V En

Butiksdame paa tredive, et stakkels, enfoldigt

Kvindemenneske, der havde sølet sine bedste

(Jngdomsaar bort paa uværdige; — aldrig

liavde hun været ung med de unge og glad

med de glade!

Der begyndte at dryppe som bitre

giftige Draaber ned i 11611H68 Hjerte, og jo
mere hun tænkte, desto mere var det, som

Hjertet fyldtes af denne triste Bitterhed. —
Ilii som Livet havde været, slig maatte det
fortsætte, — bare med den Forskjel, at hun
nu stod igjen saa ribbet for Haab og saa fattig
paa Evne til at holde af, fordi hun altid var
blevet for grusomt skuffet. — Bare ondt var
 der igjen, bare Skuffelserne og Ensomhedens
bitre Galde. —

Gammel Jomfru!

Javist; — gammel Jomfru! Det lo bedskt
i hende. — Var det ikke det, hendes Far

havde forudsagt! — Fordi hun ikke havde
ladet sig kysse af hvemsomhelst, fordi hun
havde villet bevare sit Legeme rent og sin
Sjæl pletfri til den Dag, den store, rene Kjær
lighed engang skulde komme, — derfor var
det, hun nu stod igjen der, ensom og bitter.
— Det var Belønningen for, at hun havde
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gjort sig slig Umage for at holde sin Sti
ren! —

(^2Niin6l

Hendes Fremtid skulde blive som Tante

Karolines, og med Aarene vilde nok hendes

Sind blive ligesaa galdesygt som hendes. Ja,

hvor hun skjønte Tante Karoline nu! Og

hvor hun forstod, hvorfor hun hin Nat efter

I^ontii-iiiatic)ii6ii tl^vd6 BiHdet og grædt ved

hendes Seng; — hun havde tænkt som saa:

aa Herregud ! Hvad er det for et Liv, du nu

gaar md til!

Kanske Tante Karoline engang i sit Liv

havde drømt den samme Drøm som hun; —

kanske hun ogsaa havde villet holde sin Sti

ren for at blive værdig den ene, som engang
skulde komme.

Og saa var hele Besultatet : gammel Jom

fru! Bitterhed og Ensomhed og Følelsen af

kun at være til Byrde og ikke til Glæde for

nogen — end ikke en eneste.

Og saa tilslut — naar Kisten var skruet

til over hende, da skulde kanske hun ogsaa

ledsages ud af Livet med de Ord, at hun ikke

havde fortjent at blive salig. — —

— Thea Marie gik langsomt hjem-

over. Der tindrede Stjerner paa Himmelen,
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de dryssede al sin Lyspragt udover Verden.
Men hun saa ingenting. — Det sugede

under Brystet og sved i Øinene. — Den, som
bare havde faaet Fred og laa dernede, hvor

Tante Karoline laa!



XVII.

' Var det ikke det, jeg altid har sagt!»
liebhaberen og Proppen sad som sædvanlig*

Lørdags Eftermiddag hos Olivarius i Gada og

nød sin halve ulovlige 01. «Jeg saa straks

paa det Opsynet, Manden havde, at han var
af den Sorten.»

Men forøvrigt triumferede de kun i det
stille for Theas Skyld. Thi det var Synd at
se paa hende, hvor hun var lei a^ sig.

«Aa, det retter nok paa sig,» trøstede

Proppen. «Naar hun nu bare faar summet sig

lidt, saa skal du se, — saa skal vi faa det

ganske som i gamle Dage.»

Men det nvttede lidet, at Proppen saa
smaat begyndte i den gamle Dur; hun lo slet
ikke af hans Historier mere — selv de uimod

staaeligste om Kaptein Skåk — nei, dem kunde
hun nu slet ikke fordrage, han maatte ikke nævne

Navnet engang, og det var rart nok, at hun
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blev rent i daarligt Humør af de morsomme

Historier, som hun før havde leet sig halvt

fordærvet af, selv om hun havde været noksaa

grætten og træt.

.;:
Som Thea Marie en Aften samme Vinter

kom hjemover fra Forretningen, traf hun et

Kvindemenneske, som hun syntes, hun skulde

kjende. Thea Marie gik langsomt og efter

tænksomt, som hendes Vane var, og den Frem

mede stod og saa indad et oplyst Butiksvindu.

— Det var en fattig, udslidt Kone; nnn saa

sygelig og klein ud, og tiltrods for, at der

var stærk Frost, gik nnn i et tyndt, grønt

Skjørt og nav<i6 et Uldtørklæde bundet om

Hoved og Bryst, hvad der gjorde hendes Ud

seende endnu ældre og kummerligere.

Og dog var der noget, Thea Marie skulde

kjende: den løierlige Opstoppernæse, som en

gang havde staaet saa muntert i et ungt

Skøieransigt ; —jovist! det maatte være Alida!

Thea Marie stansede og saa efter hende;

men en Stund efter kom der nogen ud fra

Butiken, som lod til at være ifølge med Alida ;

og de to forsvandt hurtigt nedover Gaden.

Kunde hun have taget feil? Eller var
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dette virkelig den samme forfløine Jentunge,

som for ikke mange Aar siden havde været

saa kjæk, at alle Gutter likte hende og var

Kjæreste med hende?

Thea Marie vidste virkelig ikke, hvad hun
skulde tro. For hvis dette virkelig havde været
Alida, — Herregud! hvor hun da havde
tabt sig!

Der flakkede en ganske liden Skadefryd

etsteds i Theas Sind; — det var Straffen, fordi

hun havde taget Konrad fra hende!

Ja, Konrad! Hvorlænge det var, siden Thea

havde tænkt paa ham. Og endda meget, meget

længer siden var det, at hun havde drømt den rare

Drøm, om Konrad og hende, som var gifte og

boede i Madam Berboms Leilighed. — — Og

Konrad, som ærtede Papegøien og vendte sig og

sagde, at hvis de to nogengang fik en liden Pige,

skulde de kalde hende op efter Papegøien .

Hvor det var uendelig længe siden!

Men nu stod det tydelig for hende igjen ;
— og hvem kunde vide? Kanske det allige
vel havde været hende og Konrad, som var
bestemt for hinanden.

Hele den Aften blev hun siddende paa
sit Kammers og tænke paa Konrad.

Hvor han havde været stø og grei, og
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nvor de to havde kunnet tale sammen fornuf

tigt og hyggeligt! Ja., havde de to faaet hin

anden, saa vilde nok alt have været ander

ledes. — Hun skulde stelt det saa ordentligt

og pent for ham, at han aldrig skulde have

længtet bort fra hende og stuerne.

Gad vide, hvor han nu var henne? I alle

de Aar, der var gaaet, siden han reiste til

Christiania, havde hun ikke hørt noget til ham.

Hvordan var det gaaet ham i Verden, monstroV

Kanhænde han var gift derinde,
eller kanske — —

Kanske skulde de to alligevel træffes en

gang i Livet, — — kanske — —

Den Nat blev Thea Marie liggende vaagen

længe. Hun tænkte og tænkte. Der begyndte

at dæmre en Drøm i hendes Hjerte, og hun

følte en egen anelsesfuld Lykke.

Kanhænde — — !

Nogle Dage efter traf hun den samme

Kone paa Gaden og gik straks hen til hende.

«Nei, men er det ikke dig, Alida?»

Den Fremmede blev staaende og se paa

hende uden at huske hende igjen.
13 — Vilhelm Krag . Thea Marie.
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Det var rigtig en kummerlig Fattigkone

skikkelse, krum og klein og »tv^, og da hun

begyndte gt tale, Ug.vd6 U6ud6B muntre Stemme

ogsaa forandret sig og var bleven klagende

og skarp.
«Husker du ikke Thea Marie?»

«^.H, jovist! Aa, Herregud! Ja, er det

ikke Thea Marie. Ja, sandt! Aa, som du er

fin. Ja, du tjener vel Penge, du ! Du vil vel

ikke A3H sammen med Bii^ en stakkars Fattig

ic^Vrrin^ som mig.»

«Kom nu og gaa med mig hjem,» sagde

Thea, «saa maa du fortælle mig, hvordan du

har det. Nei, men det var da greit at se dig.

Er det længe, siden du kom?»

«Aa nei. Vi kom for en Uges Tid siden.

Der findes ikke Arbeide at Lgg «Bt6rpgg., og
saa tænkte vi, det var bedst at reise hid.

Vi tænkte, at her skulde det være bedre, her,

hvor vi ligesom er lidt kjendte. Men her er

det li^6 galt. Aa ja, d6t er en Jammer,
er det.»

«Vi kom, siger du. Er du —er du gift V
Ja, for jeg har ikke hørt nogenting om dig,
siden du reiste.^

«Ja — Gud hjælpe os! Jeg er nok gift.
Og seks Børn, tre Gutter og tre Piger. Og
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ikke Arbeide. Hvor tro en skal taa, Mad fra?

Aa, det er en Jammer.»

«Jasaa,» sagde Thea Marie, og hun drog
lidt paa det, da hun spurgte : « Og hvad
heder — — hvem er du gift med, da?»

«Hvem jeg er gift med? Det ved du da.
Jeg var da forlovet, før jeg reiste herfra Byen.
Det er Konrad Bjelle. Ja, sandt!»

Thea Marie følte som et lidet Stik gjen
nem Hjertet.

«Aa ja,» svarede hun bare. «Nu husker jeg
det. Du var jo forlovet med ham, før du
reiste. Det er sandt.»

De var komne til Rebslagerens Hus. «Vær
nu med md,» sagde Thea, <saa skal jeg koge
Kaffe til dig. »

«Ja, hvis det ikke er Skam,» sagde Alida.
«Hvad tror du din Far vil sige, naar dn kom
mer drassende med sligt fælt Fruentimmer
som mig ! —Aa Herregud ! Det er saa vondt !
Det er saa vondt her i Byen, hvor alle kjender
en. At de skal se, hvad der er blevet af en.

— For dette her var da ikke sunget ved min
Vugge, som en siger.» Og nu strømmede
Taarerne ud af hendes rødkantede Øine.

Thea forsøgte at trøste, saa godt hun
kunde.
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Hun skulde ikke anskue det saa svart,

sagde hun. Nu skulde hun se, at Konrad fik

Arbeide og 83.3 Ailc det nok. Og 83.3, havde

hun jo Børaene — dem var hun da glad i — ?

<Aa ja, det er en jo sagtens. — En vil

jo ikke netop miste dem, naar en nu først har

faaet dem. Men det bliver jo ikke andet end

Mas og Slid. Fattigdom og Elendighed og et

Barn om Aaret, — da bliver det ikke stor Tid

igjen til at blive glad i hver enkelt.»

Thea gik og dækkede paa Bordet og gjorde

det saa hyggeligt, hun kunde — og altimens

snakkede hun godt for Alida. Her i Byen

skulde hun nok se, de fik det godt ; — naar nu

bare Konrad fik Arbeide. — Ja, for hun var

da glad i Konrad — ?

«Pyt san,» svarede Alida, og hendes Stemme

blev med engang Btv^ og B^Wid6nd6. «Glad

i slig en Susing? Slig en Fyr, som ikke bryder

sig om Kone og Børn, men gaar og drikker

op hver Skilling, han faar, og lader Kone og

Unger sidde hjemme uden Madbiden? Glad

i sligt?»

Thea Marie havde stanset midt paa Gulvet.

Hun blev lidt bleg.

«Drikker han?» spurgte hun sagte. «Kon
rad ? »
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«Ja, BaainNnH gjør han saa, » gneldrede

Alida videre. Han drikker og han slaar. Aa,

en kunde have Lyst til at gaa paa Sjøen, og

det havde jeg gjort mangen AanA ogsaa, havde
det ikke været Børnene.» —

«Har det været længe slig?» — sagde Thea

og satte sig ved Siden af hende. 'Har dere

aldrig havt det godt?»

«Om det har været længe slig? Ja, saa

mænd ! Aa ja, sandt ! Slig var det fra første
Stunden. Først havde han det saa travelt

med, at jeg endelig maatte komme md til

Christiania, og saa fik han mig til at sige op

den gode Pladsen, jeg liavdk V6Bt6rpaa, og

saa, da jeg kom derind, — ja, saa fik han

mig i Ulykken, den Galningen — og Baa maatte

vi jo gifte os ogsaa — ja, saa blev det jo slig,

som det blev. Nei, bedst var det at gaa paa

Sjøen, og det ender det vel med en vakker

Dag.» — —

Og Baa græd hun igjen.
Thea Marie gik ud i Kjøkkenet for at se

til Kaffen. Hun følte sig tom og tung, tom

og tung. Meningsløst og trist, hvor hun
saa hen.

«Nei, du har det godt,- fortsatte Alida,
da hun kom md igjen. «Du har vidst at stelle
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dig- her i Verden. Se, her gaar du fin og pen

og har ingen Sorger og ingen Bekymringer,

men dit daglige Brød og godt lIHKOINNI6 og

ikke nogen Mand, som drikker Fortjenesten

op, og seks skidne Unger at drasse med. Nei,

du har været klog du, Thea. Gud give, jeg
hayde været det samme.»

Thea Marie svarede ikke noget paa dette.

Hun syntes hele Livet var saa svimlende ufor

staaeligt.

 .:-.

Thea Marie havde lovet Alida at besøge

hende, «saa kan du selv se, hvor ilde det er

F^HOt mig i Verden,» liav<i6 hun sagt. —

Egentlig kunde ikke Thea like dette, at
Alida viste hende en saa aabenmundet For

trolighed. Hun syntes egentlig, det var daar

ligt af en Kone at snakke om sin Mand, slig

som Alida gjorde, selv om Manden kunde være

noksaa slem. Og Alida var vel ikke ganske

fri for Skyld hun heller. Havde ikke hun

været saa koket, da havde vel ikke Konrad

været slig mod hende, som han havde været.

Men hun vilde nu gaa op til hende alli

gevel; — kanske hun kunde hjælpe til paa

en eller anden Maade; — og saa vilde hun
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gjerne træffe Konrad igjen; — hun skulde

snakke alvorligt og greit med ham, som de to

altid havde gjort i gamle Dage, og da kunde

det gjerne være, han vilde høre efter og for

bedre sig. —

Det var en Søndag, hun kom fra Kirken,

at hun gik derop. Alida havde sagt hende

Adressen, og hun fandt nok Huset, men da
hun kom md i Porten, var det ikke let at

vide, hvor man skulde gaa hen; thi i den

svære Bod af et Baghus var der mange for

skjellige BIN^3, Dcii-6 in 6til de usle Brygger

huskot, hvor kun de allerfattigste boede.

Udfra dette skumle Baghus stod der en

Stank af sur Armod, Urenslighed og Sygdom,

der fyldte hele Gaardsrummet, og en bred

Rendesten, der var gravet fra VgAQNB6t og

ud paa Gaden, var fyldt af stillestaaende Grøn

ske og alskens Skrællinger og Kjøkkenaffald.

Thea Marie syntes nok, dette 82.H sørgeligt
ud; hun havde ikke tænkt at skulle træffe

Konrad igjen paa saadant et Sted. Men hun

gik dog freidigt videre og bankede paa den
nærmeste Dør.

Hun hørte Skrig af Smaabarn indenfra,

nu og da en grov, vond Mandsstemme — ; men

det lod ikke til, at nogen vilde lukke op.
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Thea bankede igjen, det bedste hun kunde,

og nu hørte hun det ramle indOnkor, Vsi-116116

blev stille, og den grove Mandsstemme spurgte,
om hvem Fanden det var.

Thea svarede saa blidt, hun kunde, at det

var bare en, som skulde snakke med Konrad

Bj elles Kone, om de ikke kunde være saa

snille at sige, hvor det var, hun boede.

Døren gik op, og en klam Røg af inde

stængt Luft for imod Thea, saa hun uvilkaarlig

veg et Skridt tilbage. Og i Halvmørket der

inde saa hun en svart Mandsperson med Haaret

i Tjavser om et rødt og oppustet Ansigt.

"Kom nærmere,» sagde Manden. «Skynd Dere

nu, her er saa koldt, og vi har ikke Raad til
at miste Varmen.»

Thea tra,a6t6 in6,6ntor, og Manden slog

bister Døren igjen.

«Ikke for det, her er noget at byde Frem

medfolk md paa,» lo han haardt. «Se at

komme afveien Unger. — Op i Sengen med

dere, saa her kan blive Plads paa Stolene.»

«Er dette Konrad Bjelle sagde Thea

Marie. H6n668 <3in6 1i3.vc16 VL6HII6t sig til

Mørket i Værelset, og hun kjendte ham nu

igjen, Konrad — bag alt det uryddige Skjæg

og tykke Smuds, bagved den Sløvhed, som
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mange Aars Kummer og Udskeielser liavde

bredt over hans Ansigt: — hun skimtede alli

gevel den unge Gut, hun havde kjendt for

mangfoldige Aar siden, — hun saa ham for

sig i kort Pjekkert, Snadde, Sjømandslue og

Næverne dybt nede i Bukselommen, — tung

og solid, trofast og barnegod.

«Ja, det er Konrad Bjelle. Skjønt større
Stasen er der nu ikke ved ham. D6t er ander

ledes end i gamle Dage, Thea, — ja, for dig

kjendte jeg straks; — jeg behøvede ikke en

gang at spørge, saa fin og fjong du er. Ander

ledes end i gamle Dage. Ja, Alida har sagtens

fortalt det — hvad?> Og nu lo han igjen

saa haardt og bittert, at Theas Hjerte krym

pede sig. «Hun har sagtens fortalt, at jeg

drikker Fortjenesten op og lader Kjærring og

Unger sulte — aa, jeg kjender nok den Sullen,

jeg. — Jeg har hørt den nogle Gange, maa

du tro. — Saa, stille, fordømte Unger, saa
voksne Folk kan høre Månds Maal.»

«Har du slet ikke faaet noget at bestille

her i Byen?» spnrgte Thea og gjorde sig saa

forsigtig i Stemmen som mulig.

«Noget at bestille? Nei. Her er ikke

noget at bestille. Her er bare Svæltihjel, Mor-

Nu er Alida gaaet ud for at snakke med en,
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hun kjender fra gammel Tid. Jeg sagde: Du
skal tåge ham, naar han kommer fra Kirken,
saa kanske der kunde sidde lidt Kristenblod

igjen hos ham. Men det tror jeg neppe. Og
en Dag tænker jeg, at jeg kværker baade mig
selv og Ungerne, for nu er jeg snart lei af
at leve paa denne Famnen.»

«Nei, men fy, Konrad. Hvordan er det,
du snakker. Du, som er en frisk og stærk
Mand. — Nu skal du nok se, naar nu bare

dere faar seet dere lidt om — — jeg skal
ogsaa gaa rundt og spørge — ja, for jeg er
sikker paa, at du er en flink — »

«Flink? Ja, sandt er jeg flink! Det er
ikke det, som det gjælder om. Men hvad kan
det nytte, naar ingen har Brug for en V Og
hvad kan det nytte, selv om jeg faar noget
at gjøre — hvad kan det nytte, naar en skal
leve slig som jeg — i Rod' og Uorden og
Uhyggelighed. Kan en saa andet end at tåge
sig et Glas til Trøst? Naar en ikke ser andet
end et vondt Ansigt saa lang Ugen er og ikke
hører et venligt Ord Aaret rundt — ja, nvad
skal saa en stakkars Synder gjøre?»

Den Btore BtLLrke Nand navde t^raaden i

HaiB6n, nan kunde ikke taa et Ordinere krem. —

Inea lilarie Bad o«' Baa vaa nani ; 0^ nendeB
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Hjerte fyldtes af Medlidenhed. Hvor styg han

var blevet! Ansigtet var vansiret, Hænderne

mishandlede, Klæderne hang i Filler om ham

— og i det mørke Kammers flød alskens Plag

rundt om paa Gulv, Bord og Seng.

« Stakkars Konrad, » sagde Thea, tog hans

Haand og klappede den. «Hvor det er sørge

ligt for dig, altsammen.»
Men det var mere, end han kunde bære.

Han brast ganske sammen og hulkede som et

Barn, den svære Arbeidskar.

«Nei, hvorfor skal du snakke slig til mig,

Thea,» snøftede han. «Nu har jeg ikke hørt

et godt Ord paa Aar og Dag, og nu kan du

se: bare nogen taler lidt blidt til mig, saa

bliver jeg som et Fruentimmer og skriger.» —

Han tørkede Øine og Næse med sit Ærme, og

pillede de sidste Taarer ud af Øi^krogen med

sin brune Tommelfinger.

"Nei,»' sagde han saa, «havde jeg bare

været lidt mere heldig her i Verden, saa, —

ja, saa havde jeg ikke siddet her som slig en

skidt Kar, som jeg er. Jeg skulde bare have

havt det lidt stille og roligt om mig, pent og

pynteligt og et venligt Ansigt, naar jeg kom

hjem fra Arbeide ; tror du saa, jeg vilde have

gaaet paa Kommers? Tror du, jeg synes det
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er saa gruelig gildt? Nei, men det er jo det,

at jeg ikke holder ud al denne Uhumskheden

og alt dette Grinet. Og saa drikker jeg. Ja

vist gjør jeg saa. Men det er ikke for Løiers

Skyld, det er det ikke.»

Han maatte gjøre et lidet Ophold, for

Graaden vilde op igjen. Thea holdt ham hele

Tiden i Haanden, borte i Sengen sad Børnene

og saa forundrede paa dette ; de to L6i<iBt6

1iV18^666 sammen og kniste.

«Nei, her skulde jeg være blevet og 82,^

faaet mig en liden Stue lidt udenfor Byen —

med en liden Havestub aa Herregud !

og Blomster og Stikkelsbær, saa VSrnenO kunde

li3,vt Ho^6t at lege med de ogsaa.»

Disse Tanker forekom ham saa sørgelige,

at han atter gav sig helt over og væltede
Hovedet ned i Hænderne.

Nei, men Konrad da!» sagde Thea;
hun blev lidt mistænksoin over denne overdrevne

Fortvivlelse ; — kanske han allerede havde

drukket? «Lad os nu snakke fornuftigt sam

men. Vi maa sagtens faa noget Arbeide til

dig. Jeg skal tale med Far og med Probst —

og hvis Alida har meget at bestille, kan dere

sende Børnene hen til os, saa skal jeg tåge

mig af dem.» — —
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— Paa Hjemveien tog Thea Marie
Mortensen en stor Bestemmelse. Og da hun

havde taget den, blev hun saa glad: thi hun

syntes med engang hendes Liv havde faaet

Mening og Værd.



XVIII.

Dasunist Probst var ingen gammel Mand,

men han var over de tr6^B, 83.3. han var ingen

Gutunge heller. Og da nu Gigten blev værre

Aar for Aar, saa han ofte havde ondt for at

staa paa Benene og endnu mere for at gaa

paa dem og holde sig stiv og stram og blæse

Basun ovenikjøbet, — ja, 89.H havde Basuni

sten taget det Parti at træde tilbage, før han

prostituerede sig. — Hans Ven, Rebslageren,

havde da foreslaaet ham, at han ligesaagodt

skulde flytte over til ham.

Der var et storartet gildt Bryggerhus i

Baggaarden, hvor der Bllg.inLLiic!, var I)gH<l6

I<okt6r og Pakhusrum, og alle disse Kum stod

til ingen Verdens Nytte, og de kunde uden

meget Besvær omgjøres til nogle rigtig pene

BINg.H L6l)o6iB6BVLLl'^iB6r. Og der kunde Prop

pen bo, saa slåp han at gaa den lange Vei,

naar Gigten var lei.
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Proppen smagte paa dette og sagde natur

ligvis i Begyndelsen — som det sømmer sig

en galant Militær — at det var Skam, at han

kom til at gjøre saamegen Uleilighed, og meget

saadant. Men det vilde Rebslageren aldrig

høre paa, men tordnede op, om kanske han

troede, han kunde være iveien for en gammel

Ven? Naa, nei — ja, saa var ikke det mere

at snakke om, men saa skulde de straks tagé

sig til at ordne og snedkre og male og tapet
sere. —

Og dette var jo netop noget for Prop

pen. Thi han havde altid frjgtet for den

Tid, da Alderen tvang ham til at tåge Afsked

fra Musiken. Han havde altid paastaaet, at

han tudede alt sit onde Humør og al sin Be

drøvelse ud i Basunen, og at det var derfor,

Tonerne blev saa mageløst dybe og melan.

kolske, og han selv saa glad og fornøiet.

Men — som sagt — naar nu han maatte

slutte med at tude? Thi han kunde jo ikke

sidde ganske alene og blæse Basun. — —

Og da nu Gigten virkelig tvang den mun
tre Mand til at lægge sit svære Instrument
paa Hylden, og det desuden ikke kunde blive
stort med Muringen heller, som han havde
drevet paa med, naar hans militære Pligter
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tillod det, — ja, da var det godt, at han ial
fald den første Tid fik noget at pusle med,
saa han ikke havde Stunder til at grublisere.

Det er saamænd en Yorherres Styrelse,
sagde Proppen, naar han og Rebslageren stod
og malede Stuerne i herlige blaa og lyse
grønne Kulører. Men er det ikke det, jeg
altid har sagt? Vorherre har altid noget
gjemt for ethvert Menneske. Det gjælder bare,
at en har Humør og Taalmodighed til at
finde det frem. Men Folk er nu slig, at fin
der de det ikke straks, Baa BLett6r de sig ned
og liBLn^6r med Næbbet og siger, at 66 er
komne paa en gal Hylde. Nei, Baa faar en
lede igjen og tro, en leger «Tampen brænder».
Og selv om en skal tåge feil et Par Gange,
saa paan igjen! Saa sidder Vorherre der
oppe og ler i sit lange Skjæg og siger: Se,
det var en Kar, jeg kunde li ! Han sætter sig
ikke ned og griner som en uskikkelig Unge,
fordi han ikke straks finder, det jeg har gjemt
til ham. St. Peder, siger han Baa, giv Prop
pen en ualmindelig pen Present! —

— Nu var det imidlertid et stort Spørgs
maal: hvordan skulde 66t gaa med Hushold
ningen, naar der kom et voksent Menneske
mere til hvert Maal? Hidindtil havde de
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greiet sig med en liden Pige, som kom og hjalp

til; og dette Q3,v66 6n6uu bare gaaet 833 som

saa. Men nu var de næsten nødt til at tåge

 et voksent Menneske, som kunde F2H der hele

Dagen. — Eigtignok havde V,6dBi^6r6ii under

tiden slaaet paa, at kanske Thea Marie snart

kunde være kjed a.t sin I^rg,inl)()6 ; men det

havde han altid sagt mere i Spøg, saa Thea

aldrig havde tænkt alvorlig over det. —

Men da hun den Søndag kom hjemover

fra Konrad Bjelle, saa skjønte hun med en

gang, hvad der var Vorherres Mening med hende.

Nu var jo baade hendes Far og Basuni

sten 8k16r6 Folk, som trL6H^t6 at have det saa

lunt og saa koseligt som muligt den Tiden, de

havde igjen at leve. Og selv om de fik et

voksent Menneske til at lave Mad og stelle

Huset, saa blev det nu alligevel aldrig andet

end et fremmed Menneske. Aldrig vil66 de

kunne faa nogen, som kjendte dem 83.3. Ud og

in6som Thea. Ingen, som vi6Bt6 de tusen

Smaating, de satte Pris paa, ingen, som kunde

gaa og pusle og hygge om dem som N6top

hun. Og baade 1i,61)8i3,F61'6ii og V3BUuiBt6U

havde lagt 368^i11iFt tilBi66; de var rigtig

holdne Folk, 833, for den Skyld d6QSV666 833.'

vist ikke Thea at 8t3,3 paa Butik.
14 — Vilhelm Krag: Thea Marie.
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Og saa var det en Ting til, — og det var

N6top det, som havde givet hende Ideen til det

hele. Konrad og Alida og Børnene, de maatte

ikke forkomme. De maatte hjælpes. Først og

fremst var det jo de arme Børn.

Det havde været en Jammer at 86 dem,

svarte og fillede og uskikkelige og forsultne.

Dem maatte hun tåge sig af. Det fik være

det samme, hvad de to gamle sagde, og kj endte

hun dem ret, sagde de ikke stort; de var jo

begge Bll^ snille og glade i V^rn.

Thea Marie blev ganske opflammet af

Iver. Tænk, om det blev hende, som fik de

stakkels Mennesker paa^ Fode. Da havde hun

saamænd faat en stor Opgave i Livet. Da
kunde hun saasandt være tilfreds.

Aldrig før var de to Mandfolk kommet

hjem til Middag, saa buste hun løs paa dem.

Hun fortalte først om, hvor elendigt det var

for Bjelles, hvor ulykkelige de var, hvor fattige

og forsultne. Hun skildrede det saa rørende

som muligt og nævnte slet ikke, at Kon
rad dråk. —

«Hvad er det for en Fyr?» sagde Prop

pen. «Jeg synes, jeg husker Navnet. Er han

ikke her fra Byen?»

«Jovist. — Han gik jo til Konfirmation
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samtidig med mig. Han er Søn af gamle

Madam Bjelle paa Torvet, som håndlede med
Melk.»

Aa ja — nu huskede Proppen det. Og

nu huskede han ganske tydelig, at han havde

seet den samme Konrad Bjelle paa Konfirma

tionsdagen — han havde røgt Cigar og var

blevet sjg af den. Saa det var gaaet ham
Sil 11 lJ.Clfcs .

Det gik trægere, end Thea havde troet.

De to Mandfolk var saa optaget af sit eget

— af det, de holdt paa at stelle med i Bryg

gerhuset. Ret som det var, skulde de ud og

se paa det, og de lod ikke til at interessere

sig synderlig for Konrad Bjelle og hans Af

færer. Men det brød ikke Thea sig om, —
de skulde saamænd nok komme til at inter

essere sig for dem ; det skulde hun være
Mand for.

Men da de havde faaet sat sig godt til

rette ved Middagsbordet og netop var begyndt

at spise med hjertens god Appetit, sagde Thea

Marie ganske rolig og uden nogen Indledning:

«Jeg har tsenlct at sige op i Forretningen i

Morgen.» —

De blev siddende med den fulde Suppe

ske i Haanden begge to og gloede taabeligt
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paa hende. «Ja, for jeg tænkte, at her nu

vilde blive saa meget Brug for mig her

hjemme, at jeg ligesom kunde gjøre mere

Nytte for mig her end i Butiken. »

Aaja — javist! Jo, det var sandt! Det
var bare saa overraskende ! Jaha — det var

greit det, — og saa spiste og BQ3.lzil:6<^6 de
rolig videre, og Rebslageren sagde, at det
havde han jo snakket om for længe siden.

Men 833 sagde Thea pludselig igjen: «Og

saa havde jeg tsenlct, at vi skulde tåge til os

nogle af Børnene hos Alida nu, mens de har

det saa vanskeligt.» —

D3lagde de begge to rent ud sagt Ske
61-N6 pi3t ned paa Dugen, for dette var 833.'
mænd vondt at svælge.

«Ja,» sagde saa Thea, rolig og hverdags

lig, som om ingenting var paafærde. «Jeg

synes saamænd, det er vor Pligt som christne

Mennesker. Dere skulde have seet slig Elen

6iAQ6<l, som der var. Og 833 de stakkars

smaa! Ikke var der Mad, og ikke var der
Varme.»

«Jamen — fremmede Folks Unger, Thea!

Bevare dig vel! Havde det endda været af

Familien. Men fordi du har kjendt Alida engang,

derfor kan vi da umulig tåge Ungerne til os. »
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It,6dBla^6r6n var ikke sint, det var han
ikke, men man kunde høre paa hans
Stemme, at han syntes, dette var det
urimeligste, han havde hørt paa meget
længe. Proppen sagde ikke et Muk. Øi
nene stod stive i Hovedet paa ham af For
skrækkelse. Thea var den eneste, som fort
satte at spise. —

«^a, > sagde hun, «slig synes nok Folk.
En har ikke noget med fremmede Folks Un
ger. Neivist. Men tror du, det er rigtigt?
Har vi ikke Pligter mod hinanden allesam
men Og især smaa Børn — tror dere ikke,
Vorherre vilde sige noget andet?»

Proppen skottede bort til Rebslageren og
tog sin Ske igjen. Nu begyndte Thea paa
det gudelige, og der var det ikke greit at
følge hende. li,6dBia^6r6n Kromt6<i6 og klorede
sig i Hovedet.

«Thea,» sagde han. «Du ved det.
Naar en tåger det paa den Maaden saa. Ja,
hvad sigei du, Prop? Du hører jo nu med
til Husstanden — Baa — »

«Nei,» svarede Proppen og slubrede Suppe
i sig. «Det har ikke jeg no^st med. Bare
gjør dere," som dere vil.»

<Værst bliver det nu med Pladsen, » tog
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saa Rebslageren i. Hvor i Hiv6rti6ii skal du
anbringe alle de Ungerne henne?»

«Jeg har tænkt paa det ogsaa,» svårede

Thea urokkelig. «Her er jo Plads nok paa

øverste Loft ved Siden af mit Kammers. Og

naar dere nu alligevel er i Rendet, saa havde

jeg tænkt, at vi kunde panele af et Rum til

dem ovenpaa. Og hvis galt skulde være —

ja hvordan er det ude hos dig, Prop? Der

er vel trangt der?»

Hun vidste godt, at de store Bag

huse var Proppens Stolthed. Han havde

saamænd ofte bandet paa, at de kunde

indrette baade Dansesal og Restauration

der for Pladsens Skyld. Saa hun vid

ste jo, at Proppen vilde fare op, som

han gjorde.

«Trangt,» sagde han. «Neigu er der ikke

trangt, nei. For den Sags Skyld! Pyt —

for den Sags Skyld kunde vi gjerne have et
helt — et helt Snedkerværksted — foruden

det vi alt har gjort færdig.»

«Jaja,» sluttede Rebslageren. «Hvordan

det nu er eller ikke. Vi faar sove paa dette.

Det faar vi. Og vi faar se Folkene an. Baade

Snedkeren og Konen og Ungerne. Saa blir

der vel en Udvei, — at sige, hvis det er ret
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skafne Tolk. For en vil jo ikke have hvem
som helst md i Huset.»

Men dette, Proppen havde sagt om Sned

kerværkstedet, gav hende noget nyt at tænke

paa, som hun skjulte i sit Hjerte.

:•:

<Prøp, sagde fiebslagereii, da de efter

Middagen sad i hvert sit Sofahjørne med de

lange Piber BUII li^F6ii^t tBLH<lt6. «Du ser B^9.

dum ud, Prop. Hvad er det, som gaar af digV »

«Jeg sidder og tænker,» sagde Basunisten.

«Aanaa. Ja, jeg kunde skjønne det.

Og saa lod Mortensen ham tænke i Fred

og hengav sig til samme Beskjæftigelse, hvil

ket havde til Følge, at han straks efter be

gyndte at duppe, men vækkedes atter ved, at

Pibestilken pirkede ham i det ene Næsebor.

It,6dBia^6i-611 vrinskede og Baa sig om, lagde

Piben paa Bordet og satte sig helt hen i So

faen for at faa sin reglementerede Lur.

«Nei, hør nu,» sagde Proppen. «Ikke

sæt dig nu til at snorke. Nu har jeg tænkt

mig færdig, og nu faar du høre paa, hvad jeg

vil sige, Baa kan du sove en anden Gang.» —

It,6dBlaF6l-6N tungt' <^aa?»

Det er dette her med Thea, » sagde Prop-
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pen og gik N6N til Kjøkkendøren for at se_
om hun var i Nærheden.

«Ja, hun er jo fra Forstanden,» mumlede
Rebslageren.

«Nei, ininBBkl om hun Baa er.» Bvar6^ft

Proppen saa hvast, at Mortensen ordentlig
skvat i sit Sofahjørne. «Hun er Ba3.niLens!,
kløgtigere end baade dig og mig.» -—

R6dBiaA6l-6Q BPNri-6H6 GIH6H6 vidt op;
saa viftede han fra sig med Naan66n og rug
gede tungt med Hovedet for at antyde, at
dette gik langt over hans Begreber.

«Hør nu efter, Far, vaagn lidt op og hør
efter og brug det lille Ved, Vorherre har givet
dig, for dette er ikke saa greit at forklare.

Proppen tog en Stol og trak den hen
foran Rebslageren og begyndte rigtig at docere,
idet han for hver Sats prikkede i Bordet med
sin Pegefingernegl som for at putte det md
i sin Vens vanskelige Hjerne.

«Du ved jo det, som jeg altid har sagt.
Et Fruentimmer som Thea burde have været

gift med en bra Mand.»
«Javel — det kan Baa være, men.»
« Hys ! — Naa ! — Thea er ikke blevet

gift, hvad nu Pokkeren det kan komme af.
Og saa har hun gaaet hen og slidt sin Ung-
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dom ud paa en Krambod, og saa kom hun

op i det med de vakte, og saa gik det istyk

ker for hende, og nu — nu er hun ikke ung

længer, Thea.» —
— «Aa nei.»

«Og hun er 82,21N8L11<1 l)6^VI1(1t at blive

bidsk — det har baade du og jeg lagt Mærke

til, selv om vi ikke har villet sige det til hin
anden.»

Rebslageren sukkede.

«Hun holder med andre Ord paa at blive

gammel Jomfru!» fortsatte Proppen übønhør

lig og satte Neglen ned i det møre Træ, saa

der blev staaende en hel Ridse igjen efter

den. «Hun er jo paa gode Veie til at blive

en Karoline Rostrup Nuraer to, som ingen

Mennesker havde nogen Glæde af, og som

heller ikke selv havde nogen Glæde at andre
Mennesker. »

Rebslageren gryntede lidt til Protest.

«Mukker du? Har jeg ikke tidt nok sagt,

at Jomfru Rostrup var et bravt Stykke Fruen

timmer i Grunden. Siden jeg fik talt med hende,

da hun laa paa sit Sidste — har jeg ikke da

altid taget hende i Forsvar? Var det kanske

ikke mig, som gjorde Skandale for hendes

Skyld — naa?
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t

«Joda — jo viBt var det saa, — men Reb

slageren saa ikke ud, som om han yndede den

Retning, Samtalen havde taget.
«Naa. Det er altsaa værst for dem selv.

Skal vi ikke være enige om det? Skjønt det

kanske ikke er saa gildt for deres Medmen
nesker heller. — Vel. — Men naar nu vi to

gamle Stabeiser engang piller af, hvad saa,
tror du? Hvad skal der da blive af Thea

Marie? Jeg mener ikke saadan seet i det

timelige, for hun faar jo lidt baade efter dig

og efter mig. Men saadan — hvad er det,

de kalder det? Saadan rent aandeligt? Saa

hun ikke skal gaa hen og blive den rene

Edikkekrukke ? Og det maa hun blive, hvis

hun skal gaa med sig selv og bare ærgre sig
over Alverdens Mennesker.»

Rebslageren tog et langt, rødrandet Lomme

tørklæde op af Lommen og tørrede sig over

Panden. Han var fremdeles ganske udenfor.

«Ser du! alle Mennesker, som bare gaar

og pusler med sig selv og sine egne Sorger,

de bliver ikke andet en Lud og Galde. Men

jo mere et Menneske tænker paa andre og

forglemmer sig selv, desto bedre faar de det

med sig selv, og desto gladere bliver de.»

R6dBiaA6r6n Baa tvivi6n66 paa nam.
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Jo gu jo, siger jeg. Det staar i Skrif

ten ogsaa. Ja, ikke med de Ordene, men

noget lignende. Og gjælder det andre, saa

gjælder det ialfald Fruentimmerne ; — for med

dem er der ingen Udvei, naar de kommer op

i Aarene. Enten bliver de saa gode som

Guds Engle, eller bliver de fulde af Pebber

og Krudt og Dyvelsdræk som Jomfru Ro

strup. — Du kan tro, jeg kjender dem nok.»

Rebslageren saa mør ud. Han skimtede

ganske vist en liden Tanke i Proppens Fore

drag, men det anstrengte ham forfærdeligt at

følge med.

«Og nu skjønner du det, at faar Thea

Marie Ho^i6 Bmaa,doiß6r at stelle med, saa

bliver der forlade mig ikke Stunder for hende

til at sidde og grublisere over sin egen Sjæls

tilstand og Sludder og Vrøvl. Da kommer

hun til- at gaa op i dem værre end nogen

Mor. Og naar vi to dør væk, saa bliver der

ikke saa hjertens tomt i Stuerne. Og saa

videre opover, forstaar du, saa kommer hun

til at have Folk omkring sig støt og stadig,

Folk, som er glade i hende, og som hun er

glad i, og Baa kommer hun til at blive respek

teret, og jeg gad se den Provsten Basse, som

kommer til at Btaa ved liendeß Kiste og sige,
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at hun har været et unyttigt Kræ paa Vor
herres Jord.»

Her afsluttede Proppen sit lange Fore
drag med et Slag i Bordet. Han maatte tænde
Piben; thi den var sluknet; men han skottede
altimens hen paa sin Ven, for at se, hvad
Indtryk det havde gjort paa ham. —

«Jaha,» svarede endelig Rebslageren. Der

er 83H83,n<1t no^et i det, du siger. Jaha. Vi

faar se Folkene an. Det faar vi. Og hvis

du tror, at Barnet kunde blive lykkeligt paa

den Maaden, saa ved du det — — 83,3. maatte

det jo til.» —
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1 hea Marie var ikke til at kjende igjen.

Den stille, tankefulde Pige, der altid havde

gaaet for sig selv uden at have videre med

sine Omgivelser at bestille, var forvandlet til

en stærk og moden Kvinde, der stod med

begge Fødder fast paa Jorden og var sig sit
Ansvar bevidst. —

Baade Rebslageren og Basunisten saa med

Glæde og Undren denne Forandring og rettede

sig lydigt efter alt, hvad hun fandt paa. Lof

t6t blev akpan6i6t i en Hui og en Hast, og

Snedker Bjelle blev leiet til at hjælpe dem
med Arbeidet.

Og tiltro6B for, at ingen ak de to Mand

folk syntes om BnSclli!6r6llß Opsyn, 106 de sig

dog ikke mærke dermed. Proppen trøstede

Rebslageren med, at naar Snedkeren blev klip
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pet og vasket og iført anstændige Klæder,

kunde lian kanske tilslut komme til at ligne

et christent Menneske. Og da de havde fore

taget disse Forandringer, var de noksaa til
fredse med hans Ydre.

Senere, da de lærte ham at kjende som

en flink og hændig Snedker, steg deres 1t,6

spekt lidt efter lidt ; — især var Basunisten

fornøiet, thi han erklærede, at han ved Kon

rads Hjælp havde opdaget sine slumrende

Evner i Retning af Snedkerhaandværket, og

det endte med, at de blev enige om, at de
skulde lave et Snedkerværksted ude i den

ledige Bod i Baggaarden. Det havde nu Thea
Marie forberedt i det stille helt siden hin

Søndag Middag, da hun først var kom

men paa disse Tanker. Saa skulde Kon

rad være Mester og Proppen Lærling. Paa

den Maade fik Konrad Arbeide, og Proppen

tik Tiden til at gaa, og han erklærede stolt,
at der skulde de se : det var det, Vorherre

havde gjemt til ham. — Istedetfor at synke

sammen og blive en unyttig forhenværende

Militær, havde Vorherre maget dette saa, at

han paa sine gamle Dage kunde fortjene sit

Brød som Snedkersvend og have Fornøielsen

gratis.
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De tre Børn paa Loftet var det nu sli^

en urimelig Stas med. Man skulde bare se

Thea — sligt et Lag hun havde med dem!

Det var, som hun N6i6 Bit Liv ikke skulde

have bestilt andet end at opHi-gA6 Lsrn. Og

saa fint de blev holdte, og saa snille de blev

— 833 ingen skulde tro, det var de samme

smaa, skidne Røverunger, der en Vint6l-INol'

gen blev I)l'3Ft 6i<lop.

I V6^/1i66i8611 vil66 jo Konrad stikke sig

bort til Olivarius i Gada ; men det V»?I1I16<16

Proppen ham snart af med. Han holdt 110^16

Taler til ham, som aldrig en Lærling NOF6II

sinde forhen har holdt for sin Mester. Og det

rare var, at Talerne hjalp. Da Konrad liA6

som følte fast I^o6 under sig, Kvikk6d6 han

mere og mere op, og han blev tiiBint li^6kr6m

munter, 832 det- var en ren Fornøielse at

have ham siddende hyggeligt i Stuen og prate.

Og da Alida fik en pen Kjole og en lun

og lys Stue at bo i, blev hun ogsaa blidere,

skjønt hun aldrig helt kunde 3tiLLF^6 sin

sure og sytende Maade 3,t tale N33. Men her

var Proppen NI3F6iSB. Han N3V«i6 6N egen
Maner med hende, som 3itiH virll6<i6 V33 den

rette N33<16.

Han drev lidt Gjøn med N6n6,68 Bnrn6d;
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Herregud, det er ikke saa farligt, Madam?

Men ved Siden deraf gjorde han ogsaa Kur

til hende og sagde hende mange galante Ting,

og det trængte hun mest af alt til. Saa det

er meget muligt, at han tilsidst ogsaa faar gjort
Folk af hende.

'-'

En blank Kvæld ved Vaar

Luften fin og Sjøen stille. Duft af Muld

og Fløit af Stær. Dønning i langsomt Skvulp
mod Stranden. — Vaaren! Yaaren!

TheaMari6 gik alene udoverden Vei, hvorhun

saa mangen Gang havde gaaet før, naar Vaaren

kom. Men Vaaren virkede ikke paa hende nu
som før. — Thi forhen havde det kun været

Uro, en smertelig Forventning, en bitter og

skuffet Følelse af det deilige — alt det deilige,

som seilede forbi langt ude i Havet, lig et

festligt Skib med hvide Seil — et festligt Skib,

som aldrig skulde lande ved den graa, forglemte

Vei, hvor hun var bestemt til at vandre Livet.

Nei, nu hævede hun sin Pande høit og aan

dede ud, som et Menneske, der har kastet af sig

en tung Byrde. Hvor var det ikke underligt;

— n6tov da hun nav^6 troet at have sagt

Farvel til Livet for at ofre det for andre, netop

da havde hun for første Gang følt Lykken.
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Ikke stærk og brusende og altfortærende, men

som en stille indre Glød, der varmede hele

hendes Væsen og alle hendes Tanker — og

som aldrig kunde slukne. —

Hun gik md i Skoven og satte sig paa
en Sten.

Straks hun satte sig, syntes hun det var

saa ganske stille omkring hende. Men snart

hørte hun en liden, dunkel og bortgjemt Lyd

lige ved: det var Tøvandet, som dryppede

Draabe for Draabe — ustanseligt — ned i en

vaad Myrdabbe. —

Og da hun først var blevet opmærksom paa
dette Draabedryp, hørte nnn et andet, et langt
indefra — og endnu et, et blankt Klunk, der kom
nn og da, langsomt og ligesom melankolsk.

Og tilsidst hørte hun Klunk i Klunk rundt

om fra alle Kanter, — hele Skoven fuld af

slige ensomme Draabedryp, der sang sin lille

Sang i den ensomme Hvælving.

Det er noksaa rart at tænke paa, tænkte

Thea Marie, det er som utallige Hjerteslag;

ingen hører dem, ingen ved om dem, og dog lever

de sit Liv li^6Boin — Dag og Nat — ustanseligt

som Blodets Banken i et Menneskebryst.

Ja, hvad er vi allesammen egentlig andet
end sligt Tøvandsklunk om Vaaren. Klunk i

15 — Vilhelm Krag : Thea Marie.

W
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Klunk rundt om i Verdens store Urskov? Om

et af Klunkene stanser, — hvem lægger Mærke

til det? De andre klunker lige muntert videre,

indtil de ogsaa stanser. Og snart har Solen

tørret op den sidste Draabe i Skoven. Og saa
er der ikke mere.

Men nogle af Draaberne drypper ikke i

Mos eller Myr, men flyder sammen til en blank

Bæk, som hopper glad afsted og ler og plud

rer og skinner i Solen, og ved Bækken gror

der Blaaveis, og ved Bækken gror der Ra

nunkler, og hvor den kommer, bliver der Som

mer og Grlæde. —

Se slig sad Thea Marie og tænkte, og hun

syntes, at hun aldrig i sit Liv havde tænkt

noget, der var saa vakkert og mærkeligt og
forklarede Tilværelsen for hende. Kunde hun

bare huske det, til hun kom hjem, vilde hun

saamænd skrive det ned og vise det til Alida;

for hun syntes rigtig, der baade var Belæ

relse og Trøst deri, ganske som i en Parabel.

Det var stille henad Veien, da hun gik

hjem, og Glansen over Sjøen var sluknet. Men
borte over Aaskammen stod Vaarens store

Stjerne. og skinnede Solv over hele Verden. —












