4. oktober 1956

Bare hun
nu er der…

Tredje sal til
venstre.

Hr. Burma?
Nestor Burma?
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Ja, det er
mig.

Mit navn er Colin,
Auguste Colin, eller
Nikolson med K, det er mit
kunstner navn… Siger det
Dem noget? ”Kuréren fra
Lyon”? ”De to forældreløse”?
Nå, ikke? Jeg sang også,
Adolphe Bérards
reper toire… Nå, ikke?
Næ, det er jo længe
siden.

Jeg går ikke
meget i teatret.

Næ, De foretrækker vel film…
men film er nu noget pjat. Selv
har jeg aldrig drevet det til
mere end statist. Åh, sikke en
redelighed!

Nå, men nok om det. Jeg ville
ger ne tale med Deres sekretær,
frøken Châtelain. Hélène
Châtelain.

Hun er her ikke
lige nu, men hun må
være tilbage om lidt.
Colin… Nicol…
Nikolson med K…
det er da et smar t
kunstner navn. Ja, helt
fantastisk snedigt
fundet på!

Og hvor for vil
De tale med min
sekretær?

Det er privat. Jeg
kendte hendes
far.

… Og nu, kære lyttere, vil Gil
Andrea for tolke sin splinter nye
sang ”Kys i gondolen”
Åh nej!

Javel.

De er velkommen til
at vente.

Ellers tak. Jeg
spadserer en tur og kommer
tilbage senere.
Udmærket.

Jeg havde før mødt masser af små ar tister af
Nikolsons type. De klarede sig altid med løst arbejde,
men ville absolut for tælle én om deres sceniske
triumftog på badehoteller ne ved Atlanterhavskysten.
Det kunne være ganske underholdende, hvis bare man
slap fra dem i pausen.

4

Den stor ter nede herre var kun lige gået, før Hélène gjorde sin
entré. Jeg for talte hende om den gamle hugafs besøg.

Det har jeg da
ikke sagt.

Han var en ven af min far.
Jeg har selv kun mødt ham to gange i alt…
sidst for mere end ti år siden.
Men nu har han ringet hjem til mig
flere gange for at mødes.
Til sidst sagde jeg så,
han kunne komme her.
Var det der for du
var smuttet ud?
Er han lidt mistænkelig?

Du bryder
dig ikke om
ham, vel?

Det er vel ham her, vi taler
om, ikke?
Ja ja.

Hvad mon han vil
mig?

Han sagde, det
var privat, så jeg
fiskede ikke mere.

Jeg havde noget at ordne henne ved Operaen. Mødet fik jeg hur tigt overstået, for at Hélène ikke
skulle være alene på kontoret. Før der var gået en time, var jeg tilbage.
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Han kom igen.
Det tænkte jeg
nok!
Han skal bruge
penge.
Du sagde forhåbentlig
nej?
Jeg sagde ja.

Selvfølgelig, lille Hélène,
det undrer mig slet ikke. Bravo! Jeg
beundrer dig. Gid alle unge
var som du… jo… jo!
Det er meget smukt gjor t af
dig, og desuden
er vi så fri for
at se mere til samme
Auguste, den rørende
gamle løgnhals.

Er du sur på mig,
chef?

NEJ!

Klokken 22 gik vi ud og ledte efter Auguste
Colin, alias Nikolson med K!

Det var ikke nogen ringe sum, den taskenspiller havde
bedt om! Halvtreds tusind gamle francs!… Hélène
havde sagt ja, til ære for sin gamle far, men kontanter ne
havde hun jo ikke, så når det kom til stykket, var det
under tegnede der måtte punge ud… Og hvem fik så den
lange næse…

Du er jo fedtet,
chef… det er lidt
pinligt!
HVA!

Havde det ikke
været nok med
femogtyve?

Det er mig, der
skylder dig de
penge, jeg betaler
dem tilbage.

Du betaler
tilbage, hvis
han betaler dig.
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Vi skulle møde Colin lige i nærheden af Por te Saint-Mar tin, ved et lille vandhul,
Fedtet?…
hvor Hélène havde sat ham stævne klokken 22.30.
Jeg har lige fået
stakkels Covet * til at låne mig 25.000 på mit
glatte ansigt! Jeg gældsætter mig for ar tistens
skyld og ruinerer jour nalisten…
og så bliver jeg kaldt en
fedterøv!

Ti over elleve!
Hvor bliver han
dog af?

Med udsigt til penge
møder man til tiden… ville
jeg da tro. Måske er han
død?

Du bryder dig virkelig
ikke om ham, hva?

Det har jeg ikke
sagt… ved du, hvor
han bor?

Det er tæt ved…
kanalen… Ja, lige
ved siden af. Lad
os gå hjem
til ham og
se, om han
er gået
SON
NIKOL
i brædr,
to
lama
der ne.
og dekisien
piller
r

Han gav mig
sit kor t.
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Tjener!…
Auguste Colin alias
Nikolson med K, skuespiller
og deklamator ved Concer ts
Parisien… kender De ham?

Jo, mon ikke tjeneren kendte Colin!… Bare tanken om, at vi var hans venner,
kunne have fået ham til at slå os i hovedet med sifonflasken.
Den fyr
kommer kun
til at volde os
besværligheder!

Hov hov. Manden
har skaffet sig
engagement på
en tur né. Han har
skrevet kontrakt,
men han mangler
penge til at komme
i form igen: for ny
kostumer ne, købe
nogle småting…
komme på fode
igen, kor t sagt.
Man skulle tro, du
aldrig selv havde
været flad.

Næ, aldrig!
Hvordan
føles det?
Fladt?

Tjeneren var nu ikke helt umulig, for han havde sagt, at vi måske kunne opspore Colin
på en anden beverding tæt ved Gare de l’Est: ”Le Verdun”.

Selvfølgelig gjorde han da
dét!… Altså, skal man ikke vise
sine medmennesker lidt tillid?
Du kan ikke lide ham, men jeg
finder altså den lille mand
rørende. Jeg håber ikke, der
er tilstødt ham noget grimt.

Han viste dig måske
sin fup-kontrakt?
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