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FÖRRA DELEN

»Money makes the mare go.»





När jag nu tänker på det, förefaller det mig
som alltsammans skulle fått en annan utgång,
otn hara inte dessa två män, Elmer Johnson
och Frank Norton, sammanförts. Väriden hade
värit bättre, rikare, lyckligare nu; strömmar av
rött och starkt människoblod, som nu ötts tili
ingen nytta på slagfälten i tre världsdelar, skulle
räddats åt kulturen och framåtskridandet; omät-
liga, oersättliga andliga och materiella värden,
som nu förslösats för alla himmelens vindar,
skulle sparats för vårt släktes förkovran. Det
är min fasta övertygelse och fakta, sådana
jag här skall anteckna dem, tala otvetydigt där-
för att det ohyggliga världsdrama, som ska-
kar Gamla väriden i dess grundvalar, skulle
kunnat undvikas, om dessa båda mäns livslopp
aldrig tangerat varann.

Människosjälarna aro som dessa olikfärgade
fluida i sinä fantastiskt formade buteljer på hyllan
bakom bardisken: envar med sin särskilda arom,
sin särskilda smak, sin speciella förmåga att hela,
berusa, bota, bringa glömska eller göra ont värre.
Och dessa individuella egenskaper kunna genom
kunnig sammanblandning potensieras eller mo-
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dereras, utplånas eller förändras. Sammansätt-
ningen av livets drycker är en betydande veten-
skap. Men allmixaren ödet, som vitklädd och
förekommande står bakom disken, är inte den
raffinerat insiktsfulle giftblandare vi alla känna
såsom typen för en bartender, värdig sin ansvars-
fulla post. Hän mixar sinä drinks i blindo.
Det är som hade hän en bindel för ögonen och
vadd i näsan annorlunda är det svårt att
förklara de djävulska streck hän spelar med sinä
sällsamma, ofta hemska och fördärvbringande,
alltid barocka blandningar. De tamaste, mest
oskyldiga ingredienser bli, sammanskakade under
hans händer, tili rivande, infernaliska blåsyre-
drycker, rykande av gift och kemikalier och häx-
ört. Eller tvärtom: de farligaste syror neutrali-
serar hän genom skenbart fadda, intetsägande
tillsatser.

Men allt utan pian, utan ledande princip,
utan tanke på behovet eller resultatet i varje
särskilt fall. I blindo .. .

Och en uppmärksam iakttagare kan ofta se
hur hans trevande, tvekande händer fresta och
fresta samma fluida mot varann och lämna dem
råa eller halvblandade, tills slumpen eller jag vet
inte vad kommer honom att någon gång längre
fram fullborda verket och dränka dem i varann.
Vi lapa dagligen på nya människors själar utan
att det synes bekomma oss det ringaste. Men
så en dag ta vi en stor klunk och känna plöts-
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ligt branden i värt blod. Och transformationen
är redan i full gång, innan vi märkä ett tecken
tili utveckling eller förskämning.

Och vi skulle för vårt liv inte kunna säga,
varför vi togo den djupa klunken och det just
då. Allmixaren bar spelat oss ett av sinä djä-
vulska spratt.

Mary-Ann Taylor och Frank Norton hade
frestats mot varann gång på gång på detta sätt.
Hän hade inte värit många dagar hos Lehn &

Osborn, innan lian började lägga märke tili henne.
Hon arbetade i samma hus som lian Imperial
building, en av de högsta skyskraporna på den
tiden vid Wall Street. De råkade ofta samtidigt
i samma hisskorg, och där stodo de i den sam-
manpackade massan helt närä varann, medvetna
om varandras närvaro men med blickarna skyg-
gande för varann, om de någonsin oförvarandes
möttes. Hän tänkte alltid: vilken förtjusande
varelse undrar var det är hon arbetar? Men
hän gjorde sig aldrig det besväret att följa med
upp tili hennes våning och se efter flrmanamnet
på hennes kontorsdörr. Hän glömde henne i
samma ögonblick de skildes åt, men kom mycket
väl ihåg henne i samma stund de åter möttes.

En gång hade hän tilltalat henne. Det var
en av dessa frostkalla, skinande soliga senvinter-
morgnar, då luften verkar som champagne och
gör en glad och modig. De hade i sista minu-
ten trängt sig in i en redan fullpackad hiss-
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korg, trots medpassagerarnas burleski högljudda
protester och negerpojkens blängande ögonvitor,
och de kommo alt stå täti tryckta intill varann
rätt framför gallergrindarna, som på grund av
trängseln inte kunnat slutas fullständigt. Medan
korgen susade uppåt, flere våningar i taget, hade
hän smittats av den visslande, sjungande, stam-
pande karnevalsstämningen hos den levande
sammangyttringen bakom och omkring dem, och
hän hade plötsligt smugit armen kring hennes
liv som för alt skydda henne för det sugande
draget från den lavinartat växande avgrunden
under dem, och när hon förvånad och villrådig
sett upp tili honom, hade hän mött hennes blick
med ett leende, som haft just den rätta bland-
ningen av beundraii och beskyddande manlig-
het. Och hän hade sagt henne någonting glatt
och banalt om faran av halvslutna hissgrindar
och om ödet, som just skickat honom dit för
att skydda henne, och hon hade godmodigt lålit
honom hållas. Och sedän den champagnemorgo-
nen hade hän alltid hälsat på henne, då de
möttes, men de hade aldrig vidare talats vid,
ehuru hän fortfarande och det mer intensivt
än förut tänkte: vilken förtjusande varelse!
Ty vardera var upptagen på sitt håll och glömde
den andras existens i det böljande människohav,
som är Wall Street.

Tills en söndagsmorgon fram på våren All-
mixaren åter fick tag i dem båda och fullbor-
dade gärningen.
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Det var ingenting ovanligt med denna sön-
dagsmorgon. Det var heller ingenting ovanligt
i att Norton, något slö och duven visserligen,
men i det stora hela i god fysisk kondition,
klockan nio på sabbatsmorgonen åkte hemåt
i spårvagn från Bronxhållet. Hän var anna
iförd aftondress och cylinder, men utan kappa
och handskar. Var hän värit och vad hän ut-

rättat under nattens lopp hör inte hit. Det är
visserligen ett oerhört brott mot den goda sma-
ken att åka spårvagn i frack klockan nio på
morgonen, men Norton hade goda ursäkter i
sin ungdom, för vilken livet ännu inte bar på
något ont, i sin kassafeber, som inte tillät honom
att ta en cab, och slutligen i det faktum, att
hän med största fog kunde skylla alltsammans
på sin harvardkamrat Gerald Maxwell, gemen-
ligen kallad »The Speed Kid» längs den stora
vita vägen Broadway, där hän var välkänd och
uppskattad såväl för sinä miljoner som för sin
osläckliga livslust.

Kabelvagnen skumpade med god fart tvärs-
över Manhattan-ön och över Brooklynbron. Väl
över på fastlandet, fylldes den småningom av
helgdagsklätt kyrkfolk, på väg tili sinä kongrega-
tioner. Norton, som dittills ensam innehaft
vagnen, kände sig syndfull och omoralisk under
alla dessa stickande, dömande och rättfärdiga
blickar och drog sig med en välberäknad spurt
ut tili föraren på framplattformen, där hän fann



12

tröst och sympati i ett stilla animerat samtal
och röken från sitt sista par monogramcigar-
retter.

Vid Atlantic Avenues stora krök steg hän av.
Varför hän gjorde det kunde hän sedän aldrig
tillfredsställande förklara. Hans boardinghouse
låg ännu sex kvarter längre upp vid kabellinjen,
och hän hade mycket väl kunnat följa med
vagnen så gott som fram tili sin dörr.

Där hän stod vid trottoarkanten och väntade
att vagnen skulle passera, hade lian en känsla
av att dussintals rättfärdigas halsar inne i vagnen
sträcktes och vredos för att beskåda hans sortie.
Kanske tili och med någon sedligt indignerad
mamma i denna stund utpekade honom som en
avskräckande illustration tili begreppet »en syn-
dens träl» för sinä döttrar i styvkjortel och sedigt
slickad pannlugg. Hän smålog sardoniskt vid
denna tanke och vinkade ett kordialt farväl som
svar på förarens breda avskedsgrin, då vagnen
åter med ett nervrivande gnissel satte sig i
gång.

Då rusade någonting copenhagenblått genom
vagnen från akter tili för, och Norton hörde en
nervös flickröst fråga:

Är det här Atlantic?
Yes ma’am, hela dagen! svarade föraren

med orubbligt sinneslugn. Bromsarna slamrade
krampaktigt tili, och det öronbedövande tjutet
från kabelklysen rungade upp mot pelarbanans
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akustiska stålvalv som ett fruktansvärt jämmer-
skri, dränkande alla andra ljud.

Men vagnen stannade inte hastigt nog för
den nervosa passageraren. Den slirade med av
bromsarna fängslade hjul några meter på de
glatta skenorna i kröken. Och den unga Hiekan,
för otålig att vänta eller ock tvivlande på förarens
goda vilja att stanna, tog språnget. Det var dub-
belt farligt just här, där farten i kröken verkade
centrifugalt.

Hon föll inte. Hon störtade inte tili marken.
Men hon kastades rakt i armarna på Frank
Norton. Det berodde inte på någon viljeakt från
hans sida, att hän just i det kritiska ögonblicket
slog armarna omkring den unga damen och
hindrade både henne och sig själv att falla.
Det skedde fullkomligt automatiskt.

De lösgjorde sig från varann inom en fullt
konventionell tidrymd, ehuru för Nortons vid-
kommande inte utan en känsla av saknad. Ty
Hiekan var naturligtvis Mary-Ann Taylor, en
varelse vars förtjusande behag hän länge plato-
niskt beundrat.

Hon var en liten smula echaufferad, men
hon hade kvinnans alltid redobogna smil tili
hands jämte en replik, som fullständigt återgav
honom fattningen.

Återigen av ödet sänd att beskydda mig?
Tack ska ni ha, mister Norton! Jag hade utan
er säkert skadat mig illa. Ni är en veritabel
skyddsängel!
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Och hon räckte honom med en behaglig gest
sin hand.

Hän tog den skrattande.
Jag såg er inte inne i vagnen, miss. Och

för resten, hur vet ni mitt namn?
Det skulle smickra er för mycket att höra

hur stort besvär jag gjort mig för att få reda
på det, koketterade hon. Mankan inte begära
att få behålla sitt inkognito för en kvinna man
räddat undan en säker död i ett hisschakt, kan
man? Ni är visst hra anspråkslös, herr skydds-
ängel?

Frank blev med ens allvarsam.
Har ni observerat att vår vagn stannat

uppe vid nasta gathörn, utan att någon stigit
väre sig av eller på? Och ser ni hur envist
både förare och konduktör intä sig ut och be-
kika oss? Jag tycker inte om det där.

Tål ni inte att ses på då? undrade hon
en smula spetsigt.

Det är inte alls fråga om mig nu, miss.
Det är ni, som är i fara. Det ser ut sommin
roll som skyddsängel inte vore slutspelad än.

Hon förstod inte vad hän menade, men hon
var säker på att det nu inte var fråga om något
raljeri. Hans ton hade en anstrykning av oro,
som inte kunde vara simulerad.

En stund stodo de tysta och stirrade på
vagnen. Den rörde sig inte. En och annan av
passagerarna började bestorma konduktören med
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frågor. Och när hän svarade dem, pekade hän
på de unga tu borta vid kröken.

Jag förstår inte det här, sade Mary-Ann
slutligen, medan en oförklarlig beklämning smog
sig över henne. Jag har inte glömt något efter
mig i vagnen. Varför fortsätta de då inte?

Hän kom med en motfråga:
—Är ni på något sätt skadad, miss? Det

är det de vänta på att få se.
Ingenting att tala om, försäkrade hon.

Ja, det vill säga min fot käns ju litet
besynnerlig, men det är nog hara en vrickning,
och jag bor här strax bredvid.

Ett tåg körde fram på pelarbanan över deras
huvuden. Avgrundslarmet var bedövande och
kastade en plötslig, olycksbådande tragik in i
situationen. Och det överröstade fullständigt
Mary-Anns skrämda lilla skri, då hon sökte ta
ett steg framåt och märkte, att vänstra foten
inte tålde att stiga på. Den häftiga smärtan
kom henne att blekna.

Hän var ögonblickligen vid hennes sida.
Tag min arm, befallde hän. Så där ja,

stöd er på mig så mycket ni vill, häng på
mig men försök att inte visa att ni är
skadad. Nu går vi över gatan. Flirta med
mig, skratta, kokettera, som om vi gick så här
hara för det vi är kära i varann. Men om ni
linkar aldrig så litet, kommer det gråa spöket
och tar er!
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Hermes självkänsla reste sig upp mot hans
ton. Den klang av förtätad energi och var på
samma gång befallande, betvingande. Och så det
där om att vara »kära i varann» åhå, sakta
i backarna, min herre! tänkte hon.

Vad är det där för amsagor om gråa
spöken? sade hon retligt. Om ni visste hur
min fot smärtar, skulle ni inte komma med ett
dåligt skämt!

Seså, försök nu, kommenderade hän hara.
Hennes lilla vänsterfot i en låg sko och mycket

genomskinlig silkesstrumpa trevade tveksamt
framåt över asfalten som tassen på en kattunge
på ny och mystisk terräng. Hon blev ännu
blekare, tårarna stego upp i hennes ögon, och
mot sin vilja föll hon tillbaka mot hans skuldra.

Nej, det går inte; jag svimmar, om jag
stöder på den! stönade hon. Kan ni då inte
skaffa en cab?

Fördömt! bröt hän ut. Nu ha de säkert
märkt det! Se hara så de stirra!

Och det var sant. Funktionärerna och samt-
liga passagerare i kabelvagnen slukade dem med
ögonen. Förarn hade för hättre överblicks skull
stigit ned på trottoaren. Från droghandeln på
hörnet sällade sig en vitklädd expedit tili honom,
och de tycktes samtala lågt men ivrigt, utan att
för ett ögonblick släppa dem ur sikte.

Mary-Ann iakttog gruppen en stund, och med
ens kom paniken över henne. Hon väri fara,
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det var tydligt. Det där starrbligandet bådade
säkert ont. Och dunkla rainnen om kabel-
bolagels tyranni, om förföljelser mot de talrika
offren för bolagets övermodiga trafik, om för-
olyckade, som mot sin vilja bortförts från sinä
hospital eller från sinä hem tili okända öden
i bolagets eget hemlighetsfulla sjukhus, började
dyka upp för henne. Enstaka meningar och
slagord ur pressnotiser hon någon gång tanklöst
läst, en och annan tumshög sensationsrubrik ur
de gula bladen stack tili med en brutal aning
om hotande olycka.

Det gråa spöket det gräa spöket, mum-
lade hon i ångest; hvad menar ni med det?

Men utan att invänla svaret bröt hon ut:
För mig härifrån! För guds skull, mister

Norton, skaffa en cab fort!
Nonsens, sade hän hara. Det är långt

tili närmaste hållstation, och det gråa spöket
skulle i varje fall hinna fram före åkarkampen.
Var bor ni, miss?

Nummer 1643 här på samma gata. Bara
tre och ett halft block uppåt. Hos en mistress
Addams.

Det kom staccato, i flygande hast. Men
Norton tycktes inte göra sig någon brådska.
Hän stod och funderade.

Jag skulle mycket lätt bära er de här tre
och ett halft blocken tili er mistress Addams,
sade hän slutligen lågl. Men ni vore inte hjälpt

2 Samien, Money.



18

med det. Tramwaybolagets spårhundar skulle
snoka upp er, och i ett nafs vore ni lika tulit
enleverad av deras ambulans. Det gråa spöket
är en upprörd opinions benämning på bolagets
nya motorambulans, ser ni. Läst om den i tid-
ningarna, eller hur? Den rövar folk, som skadat
sig på tramwaylinjerna liksoin ni, bort tili bo-
lagets specialhospital, sora ingen vet var det
ligger. Ni försvinner, förstår ni dyker kanske
upp igen någon gång, ora ni värit snäll.och
frånsvurit er alla skadeståndsanspråk gentemot
bolaget, men det kan också hända att ni aldrig
vidare hörs av. Ni kan duka under för van-
vård man talar ju också om tortyr och
så begraves ni i ali stillhet någonstans på fattig-
kyrkogården, utan att erä närmaste någonsin få
veta vad det hiivit av er. Sköna utsikter, vad?

Och liksom för att förstärka intrycket av
den skräckbild hän målat tillade hän:

Ser ni där, miss nu går förarn in på
apoteket och rapporterar tili sitt chefskap om
olycksfallet. Ni förstår vad det innebär? Om
en kvart kommer spöket susande och slukar er
med hull och hår!

Hän jagade henne med full avsikt. Hän
kände kvinnorna trodde åtminstone att hän
gjorde det. Och hän visste att nio unga flickor
av tio inte skulle kunnat motstå frestelsen att
i en liknande situation kokettera med sin blessyr.
Hän var långt ifrån säker på att hon inte kunde
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gå. Rädslan skulle sätta fart i henne, om hon
kunde det.

Men i nasta ögonblick ångrade hän sin bru-
talitet. Ty det enda hon tycktes kunna ta sig
tili var att stöda sig ännu hjälplösare mot hans
skuldra och brista i gråt. En mycket graciös
gråt visserligen en tårlös gråt, soin inte skulle
fördärva hennes utseende men en omisskän-
ligt äkta gråt i alla fall.

Och naturligtvis stod inte Norton ut med att
se en flicka gråta. Hans hand darrade en liten
smula, när hän med febril hast hjälpte henne
att få rätt på den lilla doftande spetsnäsduken
bland pudervippor, coldcreamstuber, små fick-
speglar och en massa annan bråte i djupet av
hennes handväska, och hans arm stramade ovill-
korligen tili kring hennes ryckande skuldror,
som kändes fasta och spensliga under promenad-
dräktens copenhagenblåa stoff. Och hän hade
samtidigt en kansia av en alldeles säregen hjär-
tats oro.

Hän skulle inte haft någonting emot att stå
där länge om bara inte faran värit!

Hän visste att den närmade sig med var
minut.

Nu kom vagnsförarn tillbaka från droghan-
deln, kastade ännu en dröjande blick på det
intima paret vid kröken och äntrade så sin
plattform. Ögonblicket därpå skar kabelvagnens
infernaliska gnissel genom gatans söndagsstillhet,
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konduktören ringde i sin klocka, de gapande
passagerarna skyndade sig åter upp, och det ärg-
gröna monstret skumpade snabbt uppåt avenyn.

Mary-Ann hade sett allt genora maskorna i
sin spetsnäsduk, och hennes snyftningar mode-
rerades klädsamt. Hon vågade tili och med se
upp på sin beskyddare. Hon tyckte att allt-
sammans såg hoppfullare ut, sedän den hotande,
fula vagnen gett sig i väg.

Nå? kom det tveksamt frägande.
Norton svarade inte. Hän bara stod och

stirrade bort mot hörnet. Hän såg trött ut,
tänkte hon, trött och blek och utvakad; och
orkiden i hans frackuppslag slokade. Först nu
kom hon att tanka på vad hans malplacerade
dräkt innebar nattvak, orgier, Broadway, strå-
lande hummerpalats, zigenarmusik, vin, kanske
kvinnor . . .

Marjr -Ann var mycket ung, men hon hade
inga illusioner. Hon kände ingen avsky för
honorn hon skulle tili och med kunnat stå
ut med ett komprometterande, långt blont hår-
strå på hans krage eller en däven, parfymerad
sängkammardoft i hans kläder. Hän fick hara
nägonting romantiskt, äventyrarmässigt över sig,
som Wall street-atmosvären aldrig kunnat giva.
Och det var alls inte oävet att ha honom tili
riddare nu, då faran enligt hennes tanke var
reducerad tili ett lustigt litet äventyr.

Och så en sak tili, som hon i tankarna de-
ducerade från hans apparition; man måste ha
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pengar, mycket pengar för alt tillbringa sin tid
på en nattrestaurang vid Broadway och bära
orkideer i frackuppslaget. Hän var således inte
den trälande, underbetalda, obetydliga kontorist
hän synts henne under arbetsdagen. Tanken
på att hän var rik eller åtminstone måste ha
en rik pappa smickrade henne mycket. Den
gav ökad charm åt äventyret.

Hän tänkte också på pengar i denna stund,
Frank Norton. Men hän tänkte på de pengar
hän inte hade. Hän skar tänder med pengar
skulle hela situationen ha klarats upp i en hand-
vändning! De spioner föraren med ali säkerhet
utposterat för att hålla ögonen på dem, skulle
kunnat mutas att tiga, ja rent av att föra am-
bulansen på villospår, när den uppenbarade sig.
Den där grekiske fruktmånglaren, som stod vid
sitt gatulager och stirrade på dem under sin
flottiga filthalt, visste att hän kunde förtjäna
en dollar, om hän rapporterade vart de togo
vägen. Och den vitrockade barberargesäll, som
liksoin tillfälligtvis kom ut ur sin bod och ställde
sig att hänga vid sin vitrödstrimmiga, roterande
skyltpåle, skenbart ointresserad av allt omkring
sig, hade nog ögonen med sig, hän också
för en dollar eller ett par. Och droghandels-
biträdet, som skymtade genom skyltfönstrets
slipade ruta mellan de traditionella granngula
och blå och röda annonsgloberna, var utan tvivel
efter rov, också hän.
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Bara tre och ett halft kvartsi- tili mrs Addams.
Men de där spårhundarna skulle följa efter deni
lika säkert som solen sken. Det gick inte
de måste föras på villospår, eftersom hän inga
pengar hade att köpa dem med.

Hans hjärna gjorde några hasliga kalkyler.
Ett hett begär efter aktion och rörelse och hand-
ling fick makt med honom.

Då en motorspårvagn med en öppen sommar-
vagn på släp körde upp i kröken, skymmande
utsikten över avenyn för spårhundarna, var hän
färdig med sin pian. Hän samlade hastigt upp
sin börda i sinä armar och började springa.

Men hän sprang inte tvärs över avenyn i
riktning mot mrs Addams’ boardinghouse, utan
tog vägen om hörnet i rakt motsatt riktning.

Den unga hiekan försökte med en förvirrad
protest.

Låt ni mig råda, tystade hän ned henne.
Jag tror jag ser en chance att klara skivan, men
ni måste hålla er absolut passiv.

Hon nändes inte säga något mera. Hon
kände en varm våg av beundran för hans styrka
väliä fram ur hjärttrakten kvinnans eviga till-
bedjan av den råa fysiska kraften. Hon smog sig
mjukt intill honom och gjorde sig så lätt som
möjligt.

Från trakten av Borough Hall Ijödo de första
klämtningarna av en ambulansklocka.



I Wall Street började arbetsdagen lida mot
sitt slut.

Fastighetsavdelningen hos Lehn & Osborn
började omärkligt sakta arbetsfarten. Det kom
en ton av trötthet, släpighet i det fylliga surret.
De åttio biträdena raspade visserligen fortfarande
med pennorna och vände oavlåtligt bladen i sinä
stora folianter. Men det var mera för syns skull.
Deras hjärnor sysslade mera med visarnas gång
på den stora väggklockan vid kapprumsdörren
än med sifferkolumner och namn. Här och där
kvävdes en gäspning bak en kupig hand, här
och där sträckte en ung man förstulet på sinä
styva leder i skydd av de brösthöga pulpeterna.
För ali del så, att inte mr Willard såg det.

Det var en långsmal sai med en rad dammiga
fönster åt Williams Street, genom vilka knappt
en stråle dagsljus silade in, ehuru det var tidigt
på eftermiddagen en klar dag. Det var inte hara
dammets fel; solen orkade aldrig tränga djupare
ned i den trånga Williams Street än tionde vå-
ningen, och på den femte, där salen låg, måste
det elektriska ljuset brinna dagen i ända. Gatan
var inte mera värd än en vanlig, inadekvat ljus-
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trumma, och mitt emot stod en annan skyskrapa
med de undre våningarna sänkta i evig, slemmig
skymning. Dagsljuset och den friska oceanbrisen
kring Imperial-byggnadens tinnar uppe bland moi-
nen adderades tili hyran för de Övre våningarna,
men Lehn & Osborn var en gammal, konservativ
firma, som grundats på en tid, då himlastormande
atfärsbyggnader ännu voro okända ting, ocb följ-
aktligen höll den sig på billig och solid medel-
nivå.

Tvärs över salens kortända mot Wall löpte
en rad skinande mässingsgaller; men expeditions-
luckorna i dem öppnades säilän, och de tjänste-
män, som sutto uppspetade framför dem, voro
där mest för effektens skull. I fastighetsdeparte-
mentet behandlades egentligen hara sterbhus-
egendom, som lämnats i det stora bankirhusets
vård för änkors och omyndiga barns räkning,
och alla transaktioner med dessa klienter utfördes
per post och gingo följaktligen genom stenograf-
kontoret i bankavdelningen en trappa ned. Om
någon gång en klient hittade in hit personligen,
var det ett evenemang för de åttio. Det var då
vanligen en sorgklädd änka, blek och nervös
under slöjan, kommen för att få förklaring på
någon blodig debitering eller plötslig reduktion
av räntorna. Men de visades hastigt och före-
kommande in tili mr Sykes privat, nastan innan
de hunnit öppna munnen för att antyda sitt
ärende.
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Ja, ja det var på sterbhusförvaltning firman
Lehn & Osborn kömmit sig upp. Fastighets-
departementet varroten tili alla de blomstrande
avdelningar, som senare skjutit upp. Det fanns
gott om pengar i de dödas mull. Och 4nkor
och föräldralösa voro i det stora hela mycket
menlösa klienler.

Det var något i själva atmosvären på denna
avdelning, som verkade beklämmande, mystiskt,
hemskt. Det var ingalunda ensamt mr Willards,
slavdrivarens, fel. Hans regemente var järnhärt
nog, och själv verkade hän lik med sin skinntorra
figur och sitt orörliga, vaxgula dyspeptikeran sikte.
Men det låg i själva arbetet, i delta rotande och
snokande i avlidna människors kvarlåtenskap,
någonting som gjorde en nervös. Det var med-
vetandet att vara medskyldig tili tallösa små
bedrägerier och brott mot de döda, tili en lång-
sam, systematisk utsugning av de efterlevande.
Man kände sig som en asgam, hackande på lik,
vilka när sora helst kunde få liv igen.

Denna kansia var sannolikt undermedveten
hos de flesta av de åttio. De voro unga män,
som mekaniskt, ulan intresse och utan att re-
flektera förde in sinä poster i de digra böckerna,
summerade, adderade och subtraherade. Om
vatien- och rörledningsdebiteringarna eller repara-
tionskostnaderna någon gång föreföllo också dem
väl höga, tänkte de på sin oerfarenhet i dylika
frågor och sköto ifrån sig samvetsskulden på
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mr Sykes, chefen. Men medan de tycktes djupt
försänkta i arbetet, undgick dem inte det minsta
ljud, den minsta rörelse i den stora salen. De
döda kun d e ju gå igen vem vet? Gick
någon i dörren tili mr Sykes’ privatkontor, eller
dök där upp ett nytt ansikte ibland dem; fällde
någon sin penna eiler tog mr Willard borta vid
messingsgallret upp sin näsduk och snöt sig, så
observerade de det lika säkeet som om en man
med en megafon stått i ena ändan av rummet
och ropat: »giv akt, gentlemen mister Willard
snyter sig!»

Det var en flytande, irrande hop, dessa unga
män. De hade tagit anställning hos Sykes som
en sista nödfallsutväg —■ de måste ju levä! Och
de hängde i just jämnt så länge, att de hunnit
skaffa sig en annan plats. Naturligtvis voro de
underbetalda; det fanns knappast någon bland
dem, som inte trodde sig ligga inne med för-
mågan alt manipulera med miljoner. Alla be-
traktade sig som blivande fmanskungar. Svält-
lönen räckte nätt och jämnt tili att underhålla
det stora hoppet, att »deras tillfälle» en gång
skulle komma, men medvetandet att de voro
vid Wall Street, att ruletten var lätt åtkomlig,
bara några steg ifrån, verkade stimulerande. De
hade sett förmögenheter skapas omkring sig snart
sagt var dag; de hade närts med historierna om
den ena mister Okänd efter den andra, som
kömmit in och korpat åt sig miljoner i en hand-
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vändning; börsskvaller och hängande på mäklar-
kontoren och i »bucket sbops», avläsningen av
kursremsan på barerna eller i hotellvestibylerna
utfyllde deras fritid. De levde i guldglansen, i
återskenet från de stora namnen, i sorlet från
börsbyggnaden. Det stora spelet hade fascinerat
dem; de tänkte pengar, de talade pengar, de
drömde pengar. Men medan de vänlade på sitt
tillfälle, lato de Sykes betala sig för brödslitet.

Naturligtvis voro de för sluga att låta arbetet
suga ut sig. De sparade på sin kraft tili det
stora ögonblicket. Och följaktligen arbetade de
just så mycket som behövdes, för att inte Willard
eller Sykes skulle köra iväg dem, innan de tryggat
sin reträtt.

Wall street är full av dessa väntande.
Här hade Frank Norton gått och knogat allt

sedän nyåret, för en avlöning som inte ens räckte
tili tvättnotorna. Också för honom hade Lehn &

Osborn värit nödankaret, om än på ett annat
sätt än för de tiestä av hans kamrater. Det
hade värit slacka tider vid Wall, då hän kömmit
ned för att »börja från bottnen», som det hette.
Farsgubben, en kuriös gammal herre i Gardner,
hade så velat, och själv hade Frank inte haft
något emot det, eftersom det skulle sätta honom
i tillfälle att praktiskt studera livet i metropolen,
något som hans unga, heta blod längtade efter
med ali makt. Kampen för tillvaron skulle, ansåg
hän, betydligt underlättas genom den månatliga
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check, om vilken hän förtänksamt på förhand
ingått ackord med fadern. Beloppet var det-
samma hän tidigare lyft under sinä studieår
i Cambridge och hade förefallit honom som en
fullgod garanti mot alltför hårda stötar av det
verkliga livet.

Det där var nu naivt tänkt, förstås. New-
York räknar med en helt annan standard än det
idylliska lilla Cambridge eller det puritanska
Boston. Och det visade sig dessutom, att en
ung man utan andra kvaliflkationer än ett fördel-
aktigt yttre, goda antecedentia i fotboll och tennis
samt Harvard-diplomet »Bachelor of Arts» inte
betraktades såsom någon synnerlig ackvisition
inom den kommersiella värden. Man var långt
ifrån så ivrig som lian tänkt sig att låta honom
visa vad hän dugde tili. Och hän saknade totalt
förmågan att bluffa sig fram. Hän var inpyrd
med de bästa New England-tradilioner, och det
verkliga livet lärde honom snart ändå större
anspråkslöshet än dessa traditioner strängt taget
föreskrevo.

Efter ett par fruktlösa försök att få månads-
checken hemifrån höjd, några oroande spelskulder
från nattklubbarna och ett par lättsinniga för-
skotter på fadersarvet, lyfta hos lyckligare lottade
universitetskamrater, hade lian slutligen lagit sitt
parti och sålt sig åt Sykes för en löjligt låg vecko-
lön. Det var bokstavligen »från bottnen» hän
fick börja, men det gav honom dock någon tili-
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fredsställelse att kunna skriva tili sin far, att
hän tillträtt en plats vid Wall.

Arbetsmaskineriet tog honom. Hälften av
hans liv reglerades av den stora kontorsklockan,
som obönhörligt på minuten stämplade hans
namnkort, när hän kom och gick. Men gud-
skelov, hara på dagen. Lik en annan Dorian
Gray bytte hän skepnad, då natten kom. Dock
med den skillnaden att det var på nätterna hän
var upphöjd, medan hans slavande på dagarna
betecknade hans djupaste förnedring. Hans
studier i »high life» voro av det slaget, att de
hara väckte ökad nyfikenhet ju längre de skredo
fram. Hän drog fortfarande förskott på faders-
arvet, ty hän var ung och lättsinnig och en rik
mans son.

Detta, att hän var rikmansson, gav honom en
ställning över och utanför kamraterna i firman.
Man behövde hara kasta en blick på hans yttre
habit alltid dyrbar, anlagd med den ilotta
elegans, som vana och medfödd smak göra tili
något naturligt, självfallet för att se, att hän
inte hara var en tolv-dollars-i-veckan-clerk som
de andra. Men den största skillnaden var mentål.
Hän var oförmögen att betrakta hela livet som
en räcka dollars och cents som de andra. Wall-
streetromantiken lämnade honom oberörd; det
fanns ingenting eggande i historierna om lyckade
kupper och raanipulationer för den, som inom
kort väntade sig bli ägare tili mer pengar än
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hän kunde göra av med och det utan att
behöva röra ett fmger, hara på grund av värl-
dens normala gång.

Hans överlägsenhet retade kamraterna. De
kunde inte förstå hans sätt att resonera. De
kunde icke fatta, att någon människa kunde slå
sig tili ro på de pengar hon hade, utan att för-
söka göra mera. Men samtidigt voro de inte
alldeles säkra på, att hän verkligen hade resurser

hän hade trots ytterlig omsorg inte lyckats
dölja för dem, att också hän kunde vara i till-
fällig förlägenhet. Överhuvud var hans finansiella
status dem en gåta. Och de upphörde aldrig
att försöka sondera honom.

Också i dag drog Patrick o’Brien förstulet
Norton i ärmen för att väcka hans uppmärk-
samhet. Det var trängt om utrymmet i fastighets-
departementet, och biträdena stodo så tätt vid
sinä pulpeter, att de ovillkorligen stötte tili var-
ann, om de ett ögonblick glömde att dra in
armbågarna. Bakom pulpeterna kunde de mycket
väl röra vid varann, räcka över biljetter och
dylikt, men om de så mycket som sågo på var-
ann, märkte Willard det ögonblickligen.

Det var mycket riktigt en biljett, som smussla-
des i handen på Norton. »Följ med efter stäng-
ningsdags», stod det med Pats Stora, fula kladdstil.

Upptagen, svarade Norton lakoniskt. Och
med en plötslig, glad ångest i hjärttrakten tänkte
hän på, att hän planerat ett besök hos Mary-
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Ann. Armarna värkte ännu efter den Ijuva
bördan i går.

Nonsens, viskade o’Brien. Och hän fort-
satte, ulan att vända på sitt röda irländska huvud

det såg ut som talade hän med sin matrikel:
Du följer med den här gången. Jag tänker

mig ut och harja ett grand Colatti eller Chat
Noir eller kanske Star-and-Garter, om du före-
drar det. Jag celebrerar en kupp.

En kupp naturligtvis! tänkte Norton hån-
fullt; hans rödhäriga sidokamrat var full av
kupper.

En förstulen blick under ögonskärmen bort
mot Willard, slavdrivaren. Var det inte som
hän spetsat öronen där uppe på sin höga ut-
kikspost?

Jag fördubblade min hila rulle i förgär,
boo, förtrodde Pat vidare, och fast hän bara
viskade, uppfattade Norton dock distinkt den
triumferande vibrationen.

Tig ett ögonblick, vill du! förmanade
Norton, i det hän böjde sig ännu djupare över
pulpeten. Liket tittar!

Willards stickande svarta ögon betraktade
verkligen de båda skyldigas nedböjda huvud.
Men blicken var mindre misstänksamt skarp än
vanligt; snarare fundersam, kalkylerande. De
närmaste slavarna annoterade ögonblickligen
denna omständighet; det betydde alltid någon
förändring, om liket tittade på det sättet.
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Willards blodlösa hand pressade beslutsamt
på knappen tili ringledningen. Hela salen ur-
skilde tydligt det svaga surret av springpojkarnas
klocka ute i hallen. De åttio höllo andan.

Izzy en vaken och klipsk judepojke, sanno-
likt en framtida matador i »the Street» kom
in och skickades vidare tili gamle Mapleson,
bokhällaren. De närinäsi sittande hörde honom
kalla Mapleson tili en konferens inne hos mr
Sykes.

Åhå, tänkte de åttio. Var det Maplesons tur
nu? Det var sant, hän var fyrtio år, och med
undantag av firmans chefer och departements-
föreståndarna fanns ingen i den åldern i firmans
tjänst.

Norton drog en djup suck av lättnad. Stormen
hade urladdat sig över en annans huvud. Och
eftersom Willard följt bokhällaren in tili Sykes,
bröt där oförtövat lös ett starkt brus av åter-
hållen konversation. Hade man ingenting att
säga varann, dunkade man varann i huvudet
med linjalerna. Salen liknade med ens en lös-
släppt klass okynniga skolpojkar.

Såg du? frägade Pat.
Norton nickade. Och jag som trodde det

var mig det gällde, skrattade hän.
Nasta gång är det din tur, profeterade

den rödhårige. Eller kanske min, vem vet?
Nå, jag harju i alla fall någonting att falla till-
baka på nu den där Reading-kuppen gjorde
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mig lyckligtvis oberoende av det där kräket
Willard. Men du tänker du slava här länge?

Fy fan! sade Norton. Hela hans avsky
för arbetet låg i det enkla utropet.

Pat tog honom i västknappen.
Hör på, Frank, jag kan ge dig en vink

eller J3ar, om du följer med mig i kväll. Lytton
bar snappat upp en del insidsinformation och
låtit det gå vidare tili mig. Jag kan lova dig
ett hundra points på trettio dar duger det,
vad?

Norton skakade leende på huvudet. Han
kände sig oändligt överlägsen.

Nothing doing, sade han bara.
Pat blev het. En annan skulle Pallit honom

om haisen för vida mindre än så, och den där
sprätten hara skrattade.

Du är en idiot, Frank Norton, sade hän,
och hän menade det av hjärtat. Du tycks inte
veta du, att gatan håller på att vakna. Och är
man inte med ifrån början, så är det så gott
att man säger farväl tili dollarn med detsamma.
Det blir aldrig någonting av dig; du är en »dub»,
en odugling . . .

Norton brydde sig inte en gång om att
rycka på axlarna. Hän hade hört det där eller
någonting liknande i ett par veckor nu, och
hän tyckte sannerligen det var på tiden hans
påträngande granne började variera sin frase-
ologi.

3 Sanden, Money.
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Men hur det nu var kanske gamle Maple-
sons tragiska öde gjort honom tungsint; men hän
kunde inte återfinna det glättiga, nonchalanta
övermod, varmed hän plägat möta kamraternas
finansiella inviter. Ett biljud av spleen kröp in
i hans sinnesstämning, och hän ertappade sig
med en alldeles ny kansia av att tillvaron var
hra rutten, eftersom hän för närvarande inte
ägde något hän kunde erbjuda flickan från i går,
den lidande, bleka miss Taylor. Ingenting annat
än skulder och förhoppningar! Och förhopp-
ningarna kunde bli verklighet först när hans far
dog . ..

Medan hän med en inåtvänd blick stirrade
på Mike Hirschbaum, som dansade en niggergigg
på sin pulpet, omgiven av en skara skrattande
och beundrande kamrater, tänkte hän på att
hans hemliga avsky för Sykes’ likplundrarhant-
verk egentligen var hra malplacerad. Hän var
ju själv av samma ull, hara ändå svartare. Hän
gick ju och väntade på tillfället att plundra sin
egen far!

Den tanken var splitterny och överraskande.
Den gick inte alls ihop med hans new-engländska
gentlemannacode.

Hör på, Pat, old guy, vände hän sig tili
denne, och hans röst hade en främmande, dov
bröstton som hos en yngling i målbrottet. Jag
skall göra som du säger följa med dig i kväll,
köpa Reading eller Crucible Steel eller hvad du
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vill men du måste försträcka mig de första
tusen tili starten!

o’Brien gav från sig en utdragen, ylande
vissling. Och hän betraktade honom med en
alldeles ny blick, vidöppen och taxerande, med
ett triumfskratt längst inne.

Och vi som kallade dig »den lille miljo-
nären», myste hän.

Norton rodnade häftigt. Hän sväljde och
sväljde, men hittade inte på något att säga.

Du må tro mig eller inte, Frank, men
jag visste hela tiden att du var en bluff.

Nu letade Norton inte efter ord längre. Hans
muskler skälvde krampaktigt, och vid tinningen
svällde ett par blå ådror. Det skulle hiivit ett
större gräl, om inte Willard i rätta ögonblicket
kömmit in.

Hans ansikte var samma gula och orörliga
mask som alltid, men i ögonvinklarna lurade
en aning om ett leende. Det var ett mirakel.
I vanliga fall, då hän kom ut och ertappade
de åttio i uppror liksom nu, brukade hän bli
purpurröd, slå näven i pulpeten och ryta »gentle-
men!» med denna imperatoriska styrka, som
alltid överraskade från denna skrumpna, skinn-
torra varelse. Nu ställde hän sig vid sin plats
och lekte liksom drömmande med penntorkaren,
medan en och annan sneglande blick svepte över
salen och för en sekund blev häftande vid Nor-
tons och o’Briens redan åter sedesamt nedböjda
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huvud. Den verkade hemskt, denna sällsynta
godmodighet. En del vädrade en fälla; andra
anade att något sattyg var i görningen för ir-
ländarens och hans sidokamrats räkning, ehuru
de inte förstodo varför just de skulle bli offren;
somliga åler tillskrevo slavdrivarens ovanliga
uppträdande den tillfredsställelse hän måste
kanna efter att ha fått sin gamla fiende Mapleson
avlägsnad. Det var ett allmänt bekant faktum,
att denne länge värit en nagel i ögat på Willard,
men man hade trott att hän visste för mycket
för att kunna avskedas. Om detta nu skett,
innebar det en betydande seger för Willard.

Men gamle Mapleson dröjde.
I den åter lojt arbetsrasslande salen tyckte

man sig höra ljudet av en häftig ordstrid tränga
som ett oredigt mummel av röster genom mr
Sykes’ glaspanelade dörr. Tänk att den milde,
försynte Mapleson, typen för en gammal kontors-
slav, vågade gräla med den mäktige! Tili och
med Willard tycktes lyssna förvånad.

Så slogs dörren häftigl upp och Mapleson
visade sig. Men var det verkligen gamle Maple-
son? Man hade sett hans rygg krumböjd så
länge, att man glömt att den kunde rata ut sig.
Och ögonen ingen hade någonsin sett honom
utan brillor förr, och nu verkade den levande,
vreda blicken under de buskiga ögonbrynen, över
vilka de uppåtskjutna glasögonens mörka horn-
bågar tecknade groteska ovaler, som nägonting
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hemskt och främmande. Hela den seniga lilla
gestalten andades hat, revolt. Det var präktigt

alla de åttio höllo andan i glad spänning.
Med energiska steg, som den stora vreden

förlänade nästan ungdomlig spänstighet, gick
Mapleson fram tili sin pulpet. Hän fubblade
litet med låset tili ett av facken det märktes
nu att hans magra händer darrade. Hän log ut
en bunt papper, gick hastigt bort tili Willard
och höll den skälvande och dramatiskt upp under
näsan på honom. Och hans röst var gäli och
skärande; den ekade i salen som en sprucken
trumpet:

Jag går, mister Willard! Efter tjugu års
trogen tjänst kör ni mig ut på gatan. Weil, jag
har väntat det! Tro inte det träffar mig oför-
berett! I tio år har jag samlat bevis mot er,
plockat ur böckerna varje skurkstreck ni gjort,
varje bedrägeri ni ovat mot de döde, mot försvars-
lösa änkor och menlösa barn. Det är mer än
nog att bringa både er och Sykes och mister
Osborn i Sing-Sing, sir! Se på den här packen,
sir den är min hämnd över er, likplundrare!

Askgrå i synen trevade Willard med en
blodlös hand efter ringknappen på pulpetlocket.
Sykes’ dörr öppnades på glänt bara några tum.

Mapleson skrattade vilt.
Ja, kasta ut mig ni! Ora en timme skulle

ni ge halva ert liv för att ha mig tillbaka
ni och er schakalkamrat Sykes. Men gamle
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Mapleson kommer inte tillbaka, om ni så tiggde
på erä bara knän. Ty jag hämnas icke bara
mig utan alla de hundrade ni utplundrat. Ser
ni, Willard, hör hit, Sykes, ni skabbiga hyena,

liken stå upp, liken stå upp!
Hän skrattade åter, vilt och skärande. Och

hans ögon lyste av hat och triumf. Bakom
Sykes’ glaspanelade dörr rörde sig en skugga
oroligt.

Mister Willard! kom det genom springan.
Kontorschefen klättrade hastigt ned från sin

höga stol och stack in huvudet genom dörren.
En stund viskade de bägge, häftigt och ivrigt,
medan Mapleson omsorgsfullt stoppade pappers-
bunten i barmfickan och knäppte igen rocken.
Hans drag slocknade efterhand, och inför de
åttio stirrande forna kamraterna blev hans leende
nästan generat. Så gick hän mot kapprummet;
i dörren vände hän sig om;

Good by, boys, ali of you, sade hän
nästan vekt. Om några av er bli kallade som
vittnen, så vet jag ju, att ni kommer att tala
sanning .

.
.

Hän försvann i samma ögonblick som husets
galonerade vaktmästare trädde in från hallen.
Willard återvände och växlade lågmält några
ord med honom. Så försvann hän i telefon-
skåpet.

Ingen arbetade numera. Det vidriga uppträdet
hade fascinerat dem alla. Den Mapleson, den
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Maplesonl Den anspråkslöse, vänlige senioren
hade med ens hiivit deras hjälte. Hän hade
under sitt utbrott givit uttryck åt saker som de
alla mer eller mindre dunkelt tänkt. Hän hade
givit Willard och Sykes storartat på huden.
Likplundrare, hyenor, schakaler hade lian kallat
dem . . .

Pat o’Brien sprang plölsligt upp på pulpeten.
Hans irländska blod var i svallning, bröstet
svällde av hjältemod.

Tre leve för gamle Mapleson! ropade hän
gestikulerande.

Och hän markerade takten, medan litet var
instämde i hurraropen.

Men det sista blev avbrutet i mitten; hara
några enstaka våghalsar fullföljde ropet. Ty
Willard kom rusande ur telefonskåpet som om
hans liv berott på hans snabbhet. Hän var grön
av raseri, och hans kraftiga käkmuskler det
enda kraftiga hos mannen svällde kramp-
aktigt.

Gentlemen! skrek hän, och hans röst var
tjock. Blicken famnade hela salen med ett ilsket
bläng.

De åttio sågo ned i sinä böcker och slokade.
Men den härliga, upprättande känslan av trots
flämtade ännu i förnedringen. Pat o’Brien, er-
tappad på bar gärning, kröp motvilligt ned från
sin pulpet och anförtrodde sin sidokamrat i en
viskning, som hördes över hela salen:
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Sak samma, jag frågar inte ett dyft efter
det här smutsiga jobbet vidare. Jag går och
gör gemensam sak med Mapleson jag vet
åtskilligt jag också, ska jag säga! So long, fellows!

Och hän gick, utan att vänta på sitt avsked.
Det var ju säkert ändå . .

.

Norton stod och stirrade ned i sin foliant.
Siffror och namn virvlade runt, omgivningen blev
suddigt dimmig. En värld av elände sänkte sig
med centnertyngd över hans själ. För första
gången i sitt liv förnam hän något av fattig-
domens ve.

Hän skulle sålt år av sitt liv för att kunna
följa Patrick o’Briens exempel. Hän hade alltid
längtat ut ur detta hål, men nu blev atmosvären
honom olidlig. Hän kände att hän prostituerade
sig genom att stanna. Och likväl vart skulle
hän ta vägen, om hän kastade loss här? Hän
ägde i denna stund knappast en cent, som hän
kunde kalla sin. En arbetslös ung man hän
kände tili det livet! Hän skulle aldrig våga
närma sig miss Taylor då. Hän skulle inte en
gång vara i stånd att få den kredit hos Horisten
vid Nassau Street, som hän nödvändigt behövde
i kväll . . .

Nej, hän måste vinna tid. Hän skulle skriva
tili sin far om det här; kanske den gamle girig-
buken . . .

Hän hörde inte att kamraterna i salen började
göra sig i ordning tili uppbrott för dagen. Hän
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hörde inte de smällande dunsarna av böcker,
som slogos igen en annars alltid välkommen
musik. Men hän spratt häftigt tili, då Willard
skarpt ropade upp hans namn. Blodet stockade
sig i hans ådror; hans hjärna vägrade göra tjänst;
hän kände hara att olyckan svävade över hans
huvud.

Och med hängande armar gick lian som i
en dröm gången uppför tili sin chef.



Hos mrs Addams vid Ramsgate tre timmar
senare.

Hän hade skickat upp en kartong dyrbara,
långstängladeAmerican Beauty-rosor från Boristen
vid Nassau Street. De stodo i en vas av simili-
kristall på kaminhyllan i miss Taylors rum.
Men borta på fönsterbordet stod en skål sällsynta
orkideer, värda en förmögenhet.

Hon tog emot honom liggande på sin säng,
insvept i en florstunn, storblommig kimono, som
suggestivt lät spetsar och rosafärgade band in-
under lysa igenom. Hennes vänstra fot var en
oformlig klump av vadd och förbandsgas, men
liksom tili ersättning dinglade en liten och utsökt
välformad högerfot i högklackad turkisk toffel
över sängkanten, och den spindelvävstunna svarta
silkesstrumpan hade ett litet hål efter en tappad
maska, genom vilket vristens hud lyste mjällvit.
Hon var en symfoni av starka färger, där hon
låg, och Norton sög in hiiden begärligt, girigt.
Det var ett stycke glödande orient mitt i ett
banalt hall-sovrum ä två dollars i veckan, och
själv verkade hon bajadär med sin röda saffians-
toffel, sin matta hy och sinä patetiska svarta ögon,
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dubbelt djupa, lockande och outgrundliga under
en vällustigt inramande Fatimafrisyr. Hän hade
aldrig sett henne så vacker, aldrig anat att hon
kunde vara så nastan smärtsamt magnetisk.
Hon eggade hans erotik på ett alldeles särskilt
sätt.

Hän hade tagit sig ett par cocktails i baren
på hörnet, innan hän gått upp, och de hjälpte
honom att från början anslå den ilotta, raljerande
ton, som bäst skylde över hans förlägenhet. Hän
var inte van vid kvinnor av hennes typ; skrat-
tande, forcerat livliga teaterråttor från Broadway
och en och annan förnämt indolent yrkesskönhet,
som fordrade guldkrogsram och sällskapsdräkt,
voro de enda erfarenheter av könet hän hait, sedän
hän kom tili metropolen för att studera livet.
Kontorsflickan, den arbetande, självförsörjande
systern, var för honom ännu obekant och därför
litet oroväckande. Men hän hade på förhand
beslutat sig för att behandla dem på samma sätt
som de varieteter hän tidigare känt och gjort
lycka hos. Det var det enda maner, där hän
var sadelfast.

Hon hade haft en smula svårt att finna sig
i detta tili en början. Hon hade efter gårdagens
erfarenhet föreställt sig honom tafatt och hård-
pratad, med fallenhet för sentimentalitet och grum-
ligt djupsinne, en timid ung man, som måste ledas
och lotsas fram. Och i stället visade hän sig vara
ett ungt brushuvud, som genast slog bort hennes
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patetiska tacksägelser för »räddningen» i går med
ett frivolt skämt; en ung och frisk variation av
den eviga Don Juan-typen, verserad i flirt och
utan den ringaste aktning för hennes fysiska
eller moraliska integritet. Hän tog henne som
om gårdagens äventyr givit honom äganderätt
tili henne, och ehuru hon först stretade emot,
överrumplad och förargad, kunde hon slutligen
inte göra annat än att skrattande foga sig i det.
Det hade sin charm att för en gångs skull igno-
rera den evinnerliga respektabla skylten och tina
upp och bli fri och uppsluppen såsom det unga
hjärtat bjöd. Och att under allt detta kanna en
nervkittlande oro över hur långt hän skulle gå
och om hon i nödfall skulle ha nog makt över
honom att hejda honom.

Hän satt i en låg, knarrande Gardnergung-
stol vid hennes sida och skratlade överdådigt.
Hon hade beklagat sig över det sätt, varpå hän
handskades med hennes hand. Hän hade på
hela tiden inte velat släppa den. Nu begravde
hän den tili yttermera visso djupt i sin kavaj-
ficka, med ett fast och tillika karesserande grepp
om de smala, varma fmgrarna.

Nej, honey, försök inte med mig. Ni vet
mycket väl att jag äger er hei och hållen. Jag
vann ju er i går, enleverade er, gjorde er tili min.
Utan mig skulle ni nu försmäkta i kabelbolagets
tortyrkamrar. Man skulle vansköta er fot, så ni
skulle få sårfeber, kanske blodförgiftning, och
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för att få ordentlig vård skulle ni vara tvungen
att teckna under ett papper men då skulle
det redan vara för sent, och ni skulle få gå
och haita hela ert liv. Ingen dans mer, inga
Broadway- och Fifth avenue-promenaderl Tänk
hara!

Hon låtsades rysä. Men hennes spelande kol-
ögon skrattade. Hon trodde nu inte mycket på
den där faran hän målade så bjärt. Det var
sant, mrs Addams hade i går haft besök av en
spårvägsfunktionär, men hän hade givit sig av
igen, sedän hon försäkrat att där inte fanns
någon skadad i huset. Och det hade gått så
lätt så . . .

Jag kan ännu, smålog hän med en envis
blick djupt in i hennes ögon, känna ert lilla
förskrämda hjärta dunka mol min kind. Och
jag känner värinen från er mjuka kropp stråla
ut över minä armar och skuldror och mitt bröst,
och en slinga av ert hår kittlar mig i nacken
innanför kragen. Jag kan aldrig glömma det,
ser ni. Och min själ törstar efter mera!

Tyst med er, säger jag! Och hon vände
sitt kyskt rodnande ansikte halft ifrån honom.
Hon visste att hon hade en utsökt fml skuren
profil.

— Säg, miss Mary-Ann, bad hän i en helt
annanton, sedän hän beundrande betraktat henne
en stund; vill ni inte bli flyttad någonstans? Ni
kan mycket väl silta i den här stolen, så länge
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jag ordnar kuddarna åt er, och så lyfter jag er
tillbaka igen-

Jo, ni är ju st en fin en, nil Men hon
kunde inte hjälpa det; hon måste skratta åt
honom. Hän var så välgörande frisk och ny.

Och hon stack en chokoladkonfekt mellan
sinä röda läppar och höll den där, perverst ut-
manande. Hon förstod ej hur det var fatt med
henne, men om hän i den stunden uppgivit sin
tydliga föresats, skulle hon känt saknad.

Hän gav hennes mjuka lilla hand i rock-
fickan en slutlig tryckning, som kunnat krossa
varje ben i den. Så gav hän den lös och muni-

lade, dystert som en tragiker:
Jag måste göra det en gång tili, om jag

så skulle dö av det. Jag måste, deariel
Och i ett nu hade hän samlat upp hennes

mjuka, varma kropp i sinä armar. Hän virvlade
runt med henne, tyst av lycka och ansträngning,
medan hon gav ifrån sig små skrämda skrik och
däremellan skrattade ett kuttrande, förtjusande
gutturalt litet skratt.

Släpp mig ner, you bad boy!
Hän tycktes aldrig vilja tröttna. Hans starka

armars grepp in mot hans flämtande bröst
tycktes i stället hara tätna. Hon kände sig
maktlös, andfådd, lycklig och rädd. Hur stark
hän väri Och så trångt det var i rummet
hennes tåspets snuddade ständigt vid en möbel-
kant.
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Släpp mig ner, släpp mig ner! Oh, you
bad, bad boy!

Och hon rufsade tili håret på honom. Det var
överraskande silkeslent, ehuru hän bar det kort
ä la sportsman. Hon drog i det, hon slet i det
och kände sig underligt kompenserad.

Slutligen lade hän ned sin börda på ytlersta
kanten av den amerikanskt enorma sängen. Där
låg fullt av utspillda chokoladbonbons öyer den
vida vita löstäcksytan.

Vardera flämtade. Deras unga kroppar kände
saknad nu. De vågade inte se på varann just
då . . .

Hon redde sig med en liten lustig grimas att
samla upp konfekten. Tack, gode gud, att jag
fick rent överdrag i morse, sade hon för att säga
något.

Hän stod länge borta vid hennes tarvliga lilla
toalettspegel och benade omsorgsfullt sitt illa till-
tygade hår med sin mustaschborste. Hän kunde
se henne i spegeln. Då och då sneglade hon
bort tili honom, otålig över hans tystnad.

Säg mig, började hon, är ni alltid så där
vild av er?

Ni får väl se. Hän vände sig inte om.
Men i dag har jag speciell orsak att vara det.

Jag har hiivit befordrad!
Hän gjorde en grimas i spegeln och gav sin

halsduk en otålig knyck.
Gratulerar, sade hon. Berätta, berätta!
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Men hän hade ingen lust. Hän skrattade
litet det lät nästan bittert i hennes öron.
Och faktiskt kände hän sin befordran som en
förnedring efter det som hänt med Mapleson.

För att få något annat samtalsämne och
komma ifrån den tristess, som ville krypa över
honom, tog hän en av fotografierna från spegel-
bordet och frågade henne vem det var.

Det är mister Barnes, min principal,
svarade hon med tydlig stolthet. Namnet sade
honom emellertid ingenting.

Jag hade ett personligt brev från honom
i morse, fortfor hon. Hän är ledsen över vad
som hänt mig det kom högst olämpligt just
nu, då vi voro mitt uppe i en stor affär, som
fordrar den största diskretion. Ser ni, jag är
mister Barnes’ mest konfldentiella sekreterare.

Åter den där tonen av oändlig stolthet. Hän
undrade litet, men täcktes inte genom en direkt
fråga blotta sin okunnighet. Barnes hän skulle
slå upp honom i Bradstreets i morgon.

Hän tog en annan foto. Det var en snapshol:
en ung man i ryttarkhaki mot en fond av järn-
vägsskenor och arbetande rallare som små punk-
ter över en vid prärie. Här och där reste sig
höga, smäckra ställningar som Eiffel-torn mot
horisonten. Formatet var så litet, att hän inte
kunde få något begrepp om mannens drag, men
tvärs över ena hörnet stod med kraftig stii: »T o
my Little Helper. Spindletop Camp,
Colo. Tours E. J.»
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Spindletop, Colorado, mumlade hän efter-
sinnande.

Ja, det är en plats, där mister Johnson
slog läger för ett par år sedän, då hän skulle
rasera en rostig gammat hihana där ute i Västern.
Det är Elmer Johnson, ingenjören, ni vet. Hän
var på god väg att bli berömd redan då, men
höll ännu envist på med sitt järnvägsbyggande.
Att tänka sig den store uppflnnaren som simpel
förman för ett rallarlag, är det inte lustigt?

Frank Norton hörde knappt på henne. Hän
vände sig om med ett litet inåtvänt leende, foton
fortfarande i handen.

Spindletop, en övergiven petroleumstad
mitt ute i ödemarken, är det inte så? I skuggan
av ett högt berg, som kallas Kratern . . . Med en
tvinsjuk flod ormande sig utför bergväggarna och
förrinnande i prärietorkan ... En gudsförgäten
plats, hemsökt av våldsamma elektriska stormar,
men torr som Sahara, utom på olja. Är det
inte så?

Det förefaller att stämma, nickade hon.
Mister Johnson har en gång berättat mig någon-
ting liknande. Och hän skildrade hur Spindletop
kom tili - en galen stad på trettio tusen galna
män, uppvuxen ur jorden på en enda natt och
lika snabbt lagd i ruiner. Är det inte märkvärdigt!
Och ni har också värit där?

Nej, aldrig, sade hän tankfullt. Men jag
ska resa dit någon gång, kanske snarl.

4 Sanden, Money.
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Hon gav tili ett litet gäckande skratt.
Men jag försäkrar er att alla källor aro

torra. Ni kan kanske pumpa upp en fem, sex
gallons per dag med möda, och det med
pump, förstår ni. Och en del av vad ni pumpar
upp går åt tili bränsle. Och järnvägen, som
byggdes dit ut under rusningen, är ju raserad.
Det är ett hopplöst företag.

Ja, jag misstänker det, sade hän resignerat.
Men det gör mig ont om den där öknen, som
dock en gång har levät. Ser ni, min far rådde
om det land, där Spindletop blev tili, förrän
rusningen och galenskapen tog vid.

Er far! Hon lät nästan skrämd, och
hennes ögon vidgades onaturligt. Det måtte hän
gjort många miljoner på!

Ånej, det var inte så blodigt. Hän små-
log tappert, men kände ett styng i hjärtat. Är
det inte egendomligt, att de ursprungliga ägarna
tili jorden alltid bli dragna vid näsan i dylika
fall? Far, hän sålde fem hundra acres för ungefär
tre hundra per acre och tyckte sig ha gjort en
god affär, tills hän fick se hälften av den mark
hän avhänt sig jobbas upp tili en kvart miljon
per acre och mera. Den erfarenheten gjorde
honom litet bitter, undra på det! Men hän har
hämtat en liten tröst av det faktum, att Spindletop
och Kratern och alltsammans där ute åter ham-
nat i familjen. Hän skänkte mig hela slurven
som födelsedagsgåva, när jag fyllde tjuguett år.
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»Spindletop kan återuppstå en dag», sade hän,
»och då ska du bära dig klokare åt än din
gamle far» .

..

Vilken furstlig gåva! utropade hon med
skinande ögon.

Tycker ni? Vad skulle ni ta er tili med
tusen acres av Sahara?

Bevattna det, förstås anordna konst-
gjord irrigation. Ni nämnde ju själv om bergs-
floden.

Som är torr åtta månader av året, ja!
Då samlar man upp var droppe ur den,

så länge det finns någonting i den, förstås.
Hon gav inte tappt. Han måste skratta åt hennes
tvärsäkerhet.

Ni talar som en expert, gäckade hän.
Vem vet, kanske jag bar en smula erfaren-

het i dylika saker, sade hon med ett förtjusande
kast med huvudet. Jag bar satt upp så många
patentbeskrivningar och kontrakt i minä dar, att
jag verkligen tycker jag kunde lägga ingenjörs-
titeln tili mitt namn. Och vet ni, Johnson,
Elmer Johnson hän på kortet där brukar
alltid försöka lägga mig in i sinä tekniska pro-
blem, när vi råkas. Hän talar hara teknik, men
det är ohyggligt intressant. Jag kan sitla i timtal
och höra på honom, och när hän slutar, saknar
jag det. Jag beundrar honom gränslöst!

Hon sträckte på sig och lade armarna bakom
huvudet. Kimonons vida ärmar åkte ned över
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armbågen, och armarnas fasta, runda hull gjorde
honom yr i huvudet. Hän kände ett häftigt agg
mot denne obekante man, som hon sade sig
beundra så gränslöst. Hän sneglade på kortet
i sin hand en enkel, en smula fetlagd ung
man i ryttarkhaki och med en stor mexikansk
sombrero på huvudet. Vad var det för särskilt
med honom?

Hän satte sig igen vid hennes sida och sade
beslutsamt:

Säg mig, vem är hän egentligen? Att döma
av namnet kunde hän vara en neger.

Då exploderade Mary-Ann. Med ett häftigt
ryck satte hon sig upp, och hennes svarta ögon
blixtrade in i hans.

En neger! Hän, Elmer Johnson, som har
det blåaste nordmannablod i sinä ådror. En
viking, en blond viking är hän en asagud!
Och ett geni, ett dundergeni Edison och Tesla
räcka honom bara tili knäna. Och ni frågar
mig vem hän är!

Det sista sades med en ton av medlidsamt
förakt.

Frank Norton tänkte snabbt. Här höll
hän på att fördärva sinä chanser; hon före-
föll verkligen att vara sårad å den där blonde
asagudens vägnar. Bäst att låtsa som det klar-
nade.

Jaså, uppfmnaren, sade hän på måfå.
Det var intressant. Träffar ni honom ofta?
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Alltid när hän är i staden. De där orki-
deerna äro från honom, och den här bonbon-
niären också. Hän är mycket gentil!

Hon var redan blidkad. Hon var nöjd hara
hon fick skryta om bonom, tycktes det. Och
Norton svor invärtes över en rival, som synbar-
ligen hade ett mycket långt försprång. Men hän
vågade inte fråga vidare.

Jag är också skandinav, sade hän. Varför
skulle hän förhemliga det, om det kunde höja
honom i hennes ögon? Jag koin hit över
med farsgubben, då jag vara fyra år. Så jag
känner mig som en äkta yankee, förstås . . .

Jaså, sade hon hara. Hon lekte tankfullt
med ett broderat konfektpapper.

En dag skall jag göra er bekant med
mister Johnson, började non på nytt. Ni kan
ha nytta av det, och han skulle säkert intressera
sig för Spindletops ursprunglige ägares son. Och
kanske han kunde ge er ett råd beträffande ert
Sahara. Det är nu egentligen inte hans fack,
förstås irrigation och farmning och sådant
där. Men han är ett universalsnille det finns
inte en svårighet han inte vet en utväg ur, inte
ett problem han inte skulle kunna lösa. A, han
är en stor, en mycket stor man!

Det där retade nu honom igen.
Hur vet ni att inte er »gränslösa be-

undran» skenar i väg med er? frågade hän
spefullt.
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Hon betraktade honom ett ögonblick med
ovilja. Så sade hon, med eftertryck på varje
ord:

För att det inte finns mer än en åsikt om
honom. Fråga fackmännen! Och fråga första
bästa person ni möter på gatan, vad hän tror
om Elmer Johnson, och ni skall få höra.

Och med en åtbörd av kränkt värdighet drog
hon kimonon tätare kring sin unga barm, i det
hon sköt åt honom:

Laser ni aldrig tidningar eller tidskrifter,
mister Norton?

Åjo, ibland. Men bara sportavdelningen.
Han reste sig och lade foton tillbaka på

toalettbordet. Inom sig knöt han näven åt den
unge mannen i khaki. Men högt sade han:

Det skulle verkligen vara intressant att
träffa mister Johnson .

.
.

Och lian räckte fram handen tili avsked.
Hän hade ju ändå fördärvat alltsammans. Den
lekande stämningen från nyss skulle inte komma
igen.

Vad for slag tänker ni redan gå?
sporde hon, plötsligt åter vaken och livlig och
älskvärd. Nonsens, sir; först nu ska vi ha det
riktigt trevligtl Jag har rätt att få veta litet om
ert liv, och i gengäld skall jag berätta för er
om mitt.

Och hän satte sig igen. Hon var lika magne-
tisk som någonsin. Norton kände alt hon hade
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ett fast grepp om hans hjärta. Det skiftande,
oroliga, mystiska hos henne höll hans sinnen i
ständig spänning. Och så det, att hon synbar-
ligen bemödade sig om att göra inlryck på
honom. Varför gjorde hon det, om hon inte
tillerkände honom några utsikter?

Frank Norton, stackars gosse, förstod inte
att hän i hennes ögon varson tili en oljekung...



Det var en märklig sommar i Wall Street.
Räknat från den stora paniken 1893 ända

tili det första Mc Kinley-valet och slaget i Manila-
bukten hade gatans karakteristiska affärsliv legat
som en stor, orörlig och passiv vattenyta, där
det kanske gick ett eller annat strömdrag inunder,
men i alla fall inte starkt nog att orsaka en enda
liten rispa i ytans spegellugn. Av och tili slogo
gasbubblor upp och brusto.

Men Wall Street är vulkanisk.
Och det är sant att det också nu sjöd av

reorganisations- och förnyelsearbete djupt nere
i de stora finanshusen och att penningmännen
jämte en och annan stål- eller järnvägsmagnat-
in-spe började anlägga en optimistisk min och
gärna talade om landets outtömliga resurser och
om den renare luft, som svept in över börs- och
affärsvärlden i Staterna efter den stora, ränsande
stormen. Och jobbarna, mäklarna, börshajarna
började vädra nytt byte i luften efter alla de
magra åren.

Men ännu vågade ingen sätta spekulalions-
kulan i rörelse. Inte ens James R. Keene, alla
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tiders djärvaste och mest framgångsrika börs-
spekulant, som av intet gjort sig några tiotal
kalla miljoner ett par gånger om. De svindlande
höga salama i börsbyggnaden, där nu endast
rutintransaktioner avslötos, lågo fortfarande så
gott som öde. Bränt barn skyr elden. Allmän-
heten, den lilla spekulanten som, hundradubblad,
blir ett byte värt att flå; de små och anspråks-
lösa deponenterna, vilkas sammanlagda magra
penningbäckar bli den starka Ström, som förr
än enstaka matadorers manipulerande miljoner
förmår vrida omkring börshjulet från depression
tili stegring och hausse de höllo sig ännu
borta. Misstron efter den bittra minnesbetan
ruinen, som gått som en förhärjande, ingen och
intet sparande cyklon över kontinenten från kust
tili kust var så inrotad, att det måste en hei
ny spekulantgeneration tili för att få det gigan-
tiska spelet åter i gång.

Wall Street efter nittitre var lik en prisboxare,
som förlorat championatet. Efter den själsför-
ryckande knock-oufen ligger hän länge para-
lyserad, medvetslös, okunnig om publikens raseri,
ettriga tillmälen och ruttna ägg. Ty Wall Street
hade värit favoriten, som nationen hållit höga
summor på.

Hän får ligga där länge, jätten. I mänader,
i år. Hans namn är vordet en förbannelse, och
mången svettas ännu blod för hans skull.

I månader, i år.
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Men Wall Street är en stark en hän har
värit världschampion en gång och nalurens
krafter äro i arbete. Långsamt återvänder med-
vetandet, och hän återvinner något av herra-
väldet över sinä muskler. Det är flabbiga, slappa
muskler nu, mörbultade och smärtsamma, kna-
kande och svåra att röra, liksoin orkade de inte
med sin egen tyngd. Men slutligen först på
skuldran, så på armbågen; så efter en lång paus
med ett ryck rätt upp slutligen har hän dock
kömmit i sittande ställning. Hän tar sig med
ett grin av smärta om huvudet. Hans kolossala
torso vaggar av och an som en gammal gummas.
Hän ryser tili och fnyser och känner sig rutten.
I svaghetsruset värker var lem och var led
frenetiskt, ingenting på honom har stadga eller
hållning, alltsammans är hara rivande senor,
skarppina, blånader, urlakad muskelsubstans
och förskräcklig förstöring. Hän skär tänder
i vanmäktigt raseri och gruvlig smärta.

Men hän sitter ändå uppe nu, Wall Street.

Folk undrade.
De invigda, »the inside men», behövde knap-

past simulera optimism längre. De började åter
se guldglansen över tingen. Om än med en
annan nyans, en rödare, blodigare nyans än före
kraschen.

Man visste det först vid Wall Street förstås.
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Här funnos hasardhunger och guldtörst, an-
svarslös egoism och brottslig djärvhet nu likaväl
som förr i tiden, ehuru cyklonen nog sopat bort
en hei del av de gamla habitueerna. Men de
kvarvarande, de förhärdade spelarna och hemlig-
hetsfullt tillknäppta penningmännen, gingo alla
under trycket av en kommande ny tid. En tid
med nya mått och nya maximer och nya män.
Stora ting skulle ske, det låg i luften; men genom
vein och huruledes visste ännu ingen.

Där fanns ju J. Pierpont Morgan. En mäktig
grupp av det gamla gardet såg upp tili honom
som sin förlossare, mannen med den nya tidens
lösen. I den återuppvaknande gatan var hän
granitjätten med hjässan uppe bland moinen.

Ingen i den gruppen kunde glömma, att det
var hän som under paniken, då alla voro an-
tingen skrämda från vettet eller fatalistiskt pas-
siva, lagt embargo på dessa öyerkapitaliserade,
överhypotiserade, genom ett i alla tider exempel-
löst slöseri med allmänhetens medel bankrutt-
gångna järnvägar, vilka i tiden byggts under en
sådan vild entusiasm, utan pian, utan tillförlitliga
rentabilitetskalkyler, rakt genom hundra- och
tusentals miles av öken och ödebygd ■—■ »för att
öppna upp guds eget land». Järnvägarna voro
ådrorna för det unga landets och den barnsligt
optimistiska nationens blod. Varje amerikan
med aktning för sig själv var på den tiden inne-
havare av järnvägspapper aktier, på vilka
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man ofta utdelade svindlande dividender med
dyrt upplånta pengar, eller grannt graverade
obligationer, emitterade utan en tanke på mot-
svarande tillgångar i bolagets egendom. Nationen
var slagen med blindhet av några övernaturligt
djärva svindlare, som dels slugt spelade på den
nationalistiskt-sentimentala känsloskalan, dels
vädjade tili vinningslystnadens starka drivfjäder,
och de solidaste hus rekommenderade ocb för-
medlade dessa värdelösa värdepapper fullt bona
fide. De köptes i massor av bl. a. huset Morgan-
Peabodys brittiska klienter på husets eget förord.

Paniken nittitre gällde huvudsakligen just
dessa järnvägspapper. Och det var ur detta kaos
som Morgon trädde fram och lade sin tunga
hand på de ruinerade, i många fall aldrig ens
igångsatta, ofta rostbelamrade, skrotsamlande
järnvägarna.

Sade ni erä järnvägar? frågade hän med
en ton av iskall ironi vid ett sammanträde av
järnvägspresidenter, sammankallat för att disku-
tera den tröstlösa situationen, som hotade Staterna
med skandal inför hela världen. Dessa järn-
vägar, minä herrar, tillhöra icke er, utan minä
brittiska klienter, vilka inneha deras obligationer
och skuldförbindelserl

Och så vidtog djupt där inne i de Morganska
och pro-Morganska kontorens skrymslen, under
den dödslugna ytan, detta kolossala reorganisa-
tionsarbete, som på två år ihjälkörde tre av
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Morgans kompanjoner och rånade ett tiotal rivali-
serande kapitalister på deras legitima fordringar
i banbolagen, men som samtidigt skänkte den
amerikanska nationen tiotusental miles rostfria,
nyttiga, för landets utveckling nödvändiga järn-
banor, vilkas finanser nu ställts på sund, moderat
profitabel bas.

Samtidigt härmed slutade en länge med bitter-
het förd, politisk strid om skattefrihet för silver
med ett slutgiltigt nederlag för anhängarna av
iden. Detta bidrog mycket tili stabiliseringen av
de ekonomiska förhållandena.

Och slutligen efter många magra år började
den amerikanska jorden bära skördar, rikare än
den mest fantasirika farmare eller spannmåls-
jobbare kunnat ana i sinä vildaste drömmar.
Europa, som köpte dessa fabelaktigt ymniga
skördar, förvandlades med ens från Amerikas
borgenär tili dess gäldenär och dock hade
balansen i decennier så avgjort värit tili Gamla
världens favör!

Omkring 1895—97 stod så landet på tröskeln
tili ett överflöd, vars like det aldrig upplevat.
Det var begynnelsen av en gyllne tidsålder.

I den vibrerande sommarhettan låg Wall Street
och väntade. Sakta höjde den sig på det allmänna
välståndets tidvattensvåg, och såsom genom ett
mirakel började noteringarna, länge envist stabila
i nedan, att röra på sig. Här och där steg kursen
på ett papper, först tveksamt och slokörat, med
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ett och annat återfall; senare allt säkrare och
mer förtroendeväckande. Ibland tog ett papper,
som legat »dött» i månader, kanske år, ett nyck-
fullt, oförklarligt bocksprång i höjden. Börs-
salarna började åter fyllas av aktivitet och larm,
slug beräkning och brottsligt lättsinne. De flesta
Wall street-män kommo åter inresande från sin
sommarledighet, och armen av över- och under-
ordnade biträden på bankir-, mäklar- och jobbar-
kontoren fick sin traditionella semester inhiberad.
Tecknen voro sannerligen många.

Och mycket riktigt: i en hetta, som kom
människorna att svettas ut sinä själar, tog det
hela eld och haussen började utefter hela linjen!

Ty vad man väntat och anat hade faktiskt
inträffat. Vasteen hade hiivit »tjur». Västern,
alltid ung, alltid optimistisk Västern, för vilken
»i går» redan var ett dammigt förflutet, hara värt
att glömmas, hade först råkat in i de stigande
konjunkturernas flodvåg. Årets vete- och majs-
skörd var enorm, och farmarna i vetebältet läto
de lättfångna dollarna för guds gula fältgröda
gladeligt rulla. När farmaren är rik, då har
var och en pengar, heter det. Och västerifrån
gick den oavlåtligt stigande vägen av överflöd
och bekymmerslöshet och hasardlust såsom all-
tid österöver och bröt sig med ras och dån över
Wall Street.

Vi vill spela, ropade Västern hit med
tärningarna!
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Vi vill spela sätt då i gång den för-
dömda rulelten igen!

»Tjur» var dagens lösen. Det var som det
miserabla, ruinbådande, asstinkande species
»björn» plötsligt dött ut.

De reorganiserade järnvägarnas papper bör-
jade komina ut i marknaden, först i enstaka
block, så i hela floder. De blevo genast ett
tacksamt spekulationsobjekt. Samiidigt skapade
Gates en marknad för sinä stålbonds. Professio-
nella manipulatörer som Keene, White, R. G.
Peabody och andra började kanna snålvattnet
rinna ur mungiporna. Än så länge vågade de
sig inte fram, ulvarna. Men de sträckte lystna
tassar efter småfolkets guld genom allehanda
underjordiska förbindelseleder, och bulvansyste-
met och hemlighetsfullheten florerade som aldrig
förr på New York Stock Exchange.

Mäklarna fingo en bråd, nervös tid. De allra
flesta vågade ännu inte spela för egen del, där-
till var marknaden för nyckfull och obestämd,
och bottnen kunde falla ur när som helst. Men
antalet klienter svällde lavinartat. Det föreföll som
om allt småfolk med besparingar, från Atlant- tili
Stillahavskusten, börjat länsa sinä plånböcker.

Och de flesta gjorde pengar. Mankan inte
säga att de tjänade pengar, ty vinsten föll
dem tili som manna från himlen utan möda
eller besvär. Det amerikanska vardagsuttrycket
»göra» pengar är det enda adekvata för detta
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penningmakeri, där rena vattnet förvandlades
tili guld i en handvändning inför allas ögon.

Det var som en saga. En saga skriven på
en ändlös pappersremsa, en sådan där man an-
vänder i telegrafapparaterna, vilka ticka öfver
allt i »the Street» under sin glashuv. En saga
i siffror, i ingenting annat än firmanamn och
siffror . . .

Frank Norton slukade sagan nu. Det var
förbi med hans överlägsna indolens. Guldtörsten
hade börjat krypa honom i blodet.

Det hade värit en svår försommar för honom.
Livet, det »verkliga» livet, som hän dyrkat, hade
givit honom stöt på stöt. Ju större lättsinnet
vid börsruletten vid Wall växte, desto månare
blev folk om varje styver de kunde ta in på
annat håll. Kontanternas värde stegrades. Man
började driva in sinä fordringar. Personer som
Norton litat på som på vår herre, började visa
tecken tili en högst oangenäm otålighet. Skul-
derna upphörde att vara negligeabla förbindelser;
lättsinnigt givna hedersord fingo en besvärande
tendens alt ideligen sticka upp buvudet ur det
förflutna som fjäderdockan i en kinesisk ask.
En av nattklubbarna hän plägat besöka hade
en dag genom posten återfordrat hans medlems-
kort - »för kontrollregistrering». Och Gerald
Maxwell var stadd på en pionjärtur tvärs över
kontinenten i sin nya motorvagn. Och farsgubben
var obönhörlig.
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Hårt ansatt som hän var, hade Frank en
söndag gjort en blixttripp upp tili den gamle i
Gardner. Hän hyste ett förtvivlans hopp att
muntligen kunna övertala honom att lossa på
pungen. Hän skulle bikta sig fullständigt, lägga
hela saken inför honom.

Hän hade tunnit sin far sängliggande, tärd
och svag. Men svag endast tili kroppen. Hans
viljestyrka tycktes tvärtom ha tilltagit »envis-
het» kallade Frank det i sitt sinne, »senil hals-
starrighet». Sonen vände ut och in på sin själ,
bad och bevekte, men med intet annat resultat
än att fadern slutligen bad honom gå sin väg.
Det var ett pinsamt uppträde.

Men det värsta var, att fadern tycktes taga
sonens eskapader så hårt. Det föreföll som skulle
Frank genom sin bekännelse, avsedd att vinna
den gamles förtroende och öppna hans hand,
blott ytterligare vidgat klyftan emellan dem. Och
sedän Frank åter rest sin väg, utan annan kansia
för sitt livs upphov kvar i sitt bröst än bitterhet
och en pinsam, obestämd fruktan, hade lian mot-
tagit ett brev från deras gamle familjeläkare, väri
denne meddelade att patientens tillstånd under
intryck av besöket försämrats tili den grad, att
hän, läkaren, ansåg det vara sin plikt att varna
den unge mannen för att vidare inför fadern
beröra de frågor de avhandlat. »Ert besök har
störtat er far i ett tillstånd av djup melankoli,
inför vilken min konst är maktlös. Ni synes

5 Saaden, Money.
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på något sätt ha berett honom en stor sorg,
vilken ni, om ni är den man jag tror er vara,
skall göra allt för att utplåna.»

Min farsa är ett original, sade Frank
Norton tili sig själv; och åldern och sjukligheten
tyckas giva denna originalitet högst osympatiska
former. Det kommer fördömt opassligt just nu!

Hän anade inte hur tungt det lidande var
hän tillfogat den gamle. Särskilda omständig-
heter hade gjort, att Maximilian Norton eller
Mack, som hän kallades där ute fäst sig vid
sin son med en nastan sjuklig lidelse. Frank
var det enda hän hade kvar från den tid, då
livet log. Hans mor hade värit en lättsinnig
lyxfjäril, dyrkad tili vanvett av sin make. Hennes
dåraktiga slöseri och omättliga livshunger hade
efter åtta års äktenskap åtta skimrande, över-
dådiga, hetsigt lyckliga är i grund ruinerat
Norton. Man minns ännu den kraschen i norr-
ländska trävarukretsar. Och man minns ocksä
skandalen, som följde fallissemanget i spåren:
den unga, bortskämda hustrun, oförmögen att
levä livet i armod och försakelse, övergav sin
make och lille son för en annan man, en med
ett stort konstnärsnamn, och slukades upp av
Gamla världens internationella artistboheme.

Och Maximilian Norton hän tog det nam-
net, då hän bröt med det förflutna hade med
sin son vid handen givit sig i väg över havet
och här på en ung och yrvaken kontinent brutit
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sig en ny bana. Och oaktat hän vid ankomsten
redan lämnat livets middagshöjd bakom sig och
böjts djupt under sorgen, hade hän dock ånyo
skapat sig en Iryggad ställning, som avundades
av många. Och sonen, hans ögonsten och hem-
liga orosbarn, hade vuxit upp och frodats.

Men Frank Norton hade ärvt något av mo-
derns lättsinniga, vidlyftiga sinnelag. Det undgick
inte faderns ängsligt skärpta blick; och metodiskt,
med aldrig trytande tålamod sökte hän hämma
och utplåna dessa fördärvbringande tendenser i
sonens karaktär. Vid fullföljandet av detta mål
fick hän inte rygga tillbaka för åtgärder, som
läto honom framstå som en hårdhjärtad, gnidsk
gammal buse i sonens ögon. Det kostade på att
se den dyrkade sonen fjärma sig allt mer och
mer, men med aldrig sviktande konsekvens förde
den darrande gubbhanden operationskniven.
Lidandet skulle kompenseras av resultatet...

Men det förflutna kunde inte hindras att gå
igen. Det sista mötet mellan far och son fast-
slog den gamles nederlag. Hän hade hara en
utväg kvar, den sista, för vardera parten mest
smärtsamma. Och med den orubbliga fasthet,
som ett långt och växlingsrikt liv lärl honom,
redde sig Maximilian Norton tili detta stora offer.

Frank insåg, att hän numera var hänvisad
uteslutande tili sig själv. Och hän reagerade
på ett sätt, som allra minst fadern skulle god-
känt, hade hän vetat det.
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Hän slog visst inte genast tillvaron i ansiktet
med knuten näve. Hans New England-moral
var för djupt inokulerad i hans system för att

den skulle kunna avlägsnas med ödesstötar av
sekundär styrka. Wall Street hade ännu inte
renat honom från alla skrupler.

Hän lade hara om sitt liv så gott hän kunde.
Hän flyttade från sin Brooklyn-pension tili ett
billigare boardinghouse vid Fyrtioåttonde gatan
i New York, bytte ut de leende och koketterande
kvinnoporträtten på sin vägg mot annorlunda
eggande deviser, såsom »Tid är pengar, »Vad
bitti görs, det bitti hjälper», »Där fmns ingenting
emellan dig och framgången ulom du själv»,
»Trägen vinner», »Om skalkar locka dig, så följ
icke» o. s. v., och beslöt att fraradeles levä ett
moraliskt, arbetsamt och ensamt liv, långsamt
borrande sig uppåt genom blotta kraften av sin
dygd, sitt arbete och sin energi. I två veckors
tid fullföljde hän med sammanbitna tänder och
viljestark uppsyn sitt program. Hän gymnasti-
serade mycket och tog flitigt kalla bad inte
havsbad på Long Island, där det fanns för gott
om skalkar som lockade, utan vattenledningsbad
i badrummets enslighet; hän åt sinä måltider
på billiga restauranger nere i city, men undvek
barrummen med en heroisk envishet, som hade
sin rot i hans brist på självförtroende; och när
hans garderob, les beaux restes från en gången
period i hans liv, började bli utsliten, aktade
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hän sig för att ersälta luckorna. Det kostade
på honom allt detta hara det att övergå tili
en billigare cigarrsort var en ständig kalla tili
äckel och missmod men hän höll ut som en
hjälte i väntan på dygdens härliga belöning.

Det faller av sig själv, att hän bland annat
också avsvurit sig kvinnorna. Det var ändå det
alba svåraste. Det var dubbelt svårt därigenom,
att hans trevande, generella erotiska behov just
vid denna tid hade begynt koncentrera sig. Hän
visste att hän älskade Mary-Ann, men med undan-
tag av ett eller par flyktiga möten ute i gatvimlet
levde hän som om hän försökte intala sig, att
hon inte fanns tili. När hän då och då upp-
fångade en skymt av hennes eleganta, sommar-
luftiga gestalt, kom det eld i hans blod, och
länge efteråt dallrade hans själ av obetvinglig
trånad. Men hän sköt fram underkäken, pressade
läpparna hårt tillsammans och tänkte på sitt
program.

Framdeles, sedän hän kömmit upp ur sin
misär och dygden hiivit belönad, skulle hän gå
tili henne igen, tänkte hän bistert. Utsikterna
voro ju stora för att hän skulle komma för sent,
men hän sökte tappert avfärda denna tanke med
en axelryckning: det fanns ju så många andra
kvinnor i världenl

Men en dag ertappade hän sig med att räkna
över sinä sparade styvrar med en hemlig undran,
om de skulle räcka tili ett par teaterbiljetter och
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en supe hos Bishops efteråt. Men det gick inte
det var bara tretton dollars och fyrtifyra cents!

Och på veckotal hade inte hans frackskjortor
värit hos tvätterskan ~ .

Hän vågade inte tanka allra minst på
henne. Kvinnor betydde utgifter, och hän hade
i den vägen aldrig värit en som gjort sin sak
tili hälften. Hon var nog också bortskänid,
Mary-Ann, det var hän säker på van vid
Astor House och Metropolitan och allt i den
stilen. Hän tänkte inte på hennes erbarmliga
hall-sovrum ä två dollars i veckan; det hade
aldrig riktigt gått ihop med hennes ställning som
konfidentiell sekreterare hos Barnes, Manhattan
Trust-presidenten och en av de stora pro-Morgan-
ska manipulatörerna i Wall. Men hän tänkte
med ett dystert hat på Elmer Johnson, som hon
alltid träffade, då hän var i staden, och som
alltid var »så gentil».

Kvinnor voro dyrbara, och hän hade bann-
lyst ali lyx ur sitt liv. Hän sparade. Och hän
hade inte råd att ha några så kallade känslor...

Så kom hettan. En morgon fram i juni visade
termometern hundrafem grader i skuggan. Nästa
middag var det redan hundratolv.

Det var Frank Nortons första sommar i sta-
den, och det blev en infernalisk erfarenhet. Under
tidigare somrar, alltid tillbragta i sällskap med
fadern uppe i Adirondack-bergen eller i ett av
universitetets tältläger vid havet, hade hän läst
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i tidningarna om metropolens förlamande värme-
böljor, dödssifirorna, vanvettsoffren. Men vad
hän i sin ungdomliga livslängtan mest fäst sig
vid var de glödande skildringarna om det myll-
rande livet vid badorlerna vid kusten, damernas
florstunna dräkter, friheten från alla konven-
tionella skrupler och restriktioner och hän
hade längtat dit! Hän skulle skrattat åt dessa
tankar nu, om hän blott orkat. Men det röd-
glödgade inferno hän nu levde och pinades i
dag och natt var en fruktansvärd verklighet utan
en nyans frivolitet eller humor. Där fanns intet
försonande drag i denna ohyggliga bild av fem
miljoner olyckliga människor, som höllo på att
långsamt marteras ihjäl av jättestadens giftiga,
samumheta andedräkt och oceanens fuktiga,
strypande kvalm.

Och just då tog det eld i Wall Street. Det
var som om hettan framkallat en olycksbådande
stegring av hasardhungern, guldtörsten, vinst-
begäret. Vanvettet vägrade att jonglera med
mindre än miljarder nu. Enorma kombinationer
började skyrata i skyn, redo att suga tili sig det
rika landets fritt flytande guld. Trusternas erä

gick in.
Och det blev arbete, arbete, arbete.
Aldrig hade Wall värit så överbefolkat, upp-

rört, upprivet och kaotiskt som nu. När man
såg denna tättpackade massa av kraglösa, rock-
insa, springande och hojtande individer, med
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tili bristning spända drag och stelt stirrande ögon,
rödkantade, insjunkna, och med bröst soin flärn-
tade efter luft, flyta upp och ned, kors och tvärs,
om och i varann på bottnen av den djupa klyftan
mellan husen, kunde man tro sig iaktta en arme
farliga dårhushjon, besatt av sin speciella djävul,
sin gemensamma fixa ide. På börshusets monu-
mentala trappa knuffades och slogs man om en
ståplats, gallerierna där inne voro packade med
folk, lika upphetsade som de larmande, vilt
skrikande och gestikulerande jobbarna nere på
golvet, och endast med möda förmådde en stark
poliskordong hålla en smal passage öppen för
de privilegierade börsmedlemmarna genom den
oroliga, upphetsade mängden bort tili tvärgatan.
Det var en vild hausse, men ingenting förmärktes
av den traditionella stimulerande hausse-stäm-
ningen. Hettan gjorde själva vinnandet tili ett
martyrium.

De små biträdena på de stora kontoren hade
en brådskande, ansträngande tid. Norton hade
plötsligt hiivit flyttad från fastighetsdepartementet
ned i mäklarkontoret, där hans arbete bestod i
att ta emot order om börstransaktioner från en
dag för dag växande hord upphetsade små-
spekulanter. De strömmade in, dessa order, per
telegraf och telefon och post från alla delar av
unionen, men värst var det att reda sig med de
klienter, som personligen stormade och larmade
vid skranket. De voro som besatta, dessa män
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och gubbar och kvinnor av alla nationaliteter
och raser. Varje minut var dyrbar, en sekunds
uppskop kunde betyda en förlust på flere points,
och då Lehn & Osborn, trogna sinä sparsamma
traditioner, underläto att mobilisera tillräckliga
arbetskrafter för denna lavinartat svällande kom-
mers, brottades man formligen om biträdena.
Det var ett börshelvete i miniatyr med den
skillnaden likväl, att säljarna här representerades
av en oerhörd svart tavia, som täckte hela lång-
väggen i kontoret och där stundens noteringar
angåvos med röd eller vit krita i enlighet med
de ständigt tickande telegrafapparaternas gnist-
bud från alla världens fondbörser.

Hän var mitt upp i det nu, Frank Norton.
Mellan hastiga klunkar isvatten och ändlösa
ramsor namn och namn och namn, som in-
kräktade på vart skrymsle i hans hjärna, fick
hän glimtvis syn j)å den oerhörda haussen. Dess
proportioner skrämde. Bakom dessa namn, som
själlöst tuggades om av hans tröttkörda hjärna,
stodo tusen människor och miljoner dollars;
bakom hela denna vilda rusning stod en ung
gigantnation och jonglerade med hundratals mil-
jarder, omvärderade allt, smälte, upplöste och
förstörde alla gamla värden och byggde upp nya
efter en ny och hisnande måttstock. Det föreföll
stundom som om allt landets guld nu letat sig
fram tili rulettbordet. Småfolkets surt förvärvade
och under ständigt, futtigt gnideri sammansparade
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slantar gingo i bäckar, i strömmar, i floder genom
hans händer ut i spelet. Den fattiga trampen i
trasig kavaj, grovarbetaren med sin valkiga näve,
barberargesällen,kyparen,skoputsarpojken,tjänst-
flickan, skurmadammen• alla voro med, och alla
eller nastan alla skulle kanske vara välbärgade,
förmögna i morgon. Deras smutsiga små slantar
ynglade mirakulöst. Yattnet blev guld ien hand-
vändning.

Det gick inte att sluta ögonen för det längre.
Det var ett häpnadsväckande under som skedde,
men det var ett fak t u m hän såg det med
egna ögon, var själv en liten kugg i detta väldiga
alkemistmaskineri.

Hän hade tili en början tagit emot det med
ett överseende, tvivlande leende. Så hade hän
börjat tvivla på sitt eget tvivel. Slutligen hade
tron hamrats in i hans huvud. Men i hans nya
dygdeschema fanns intet mm för börsspelet.

Och dock hungrade hela hans vasen efter
guldet!

Hän blev mager och glåmig. Hans huvud
värkte ständigt av överansträngning. Värinen
förtog sömnen även under de sällsynta nätter,
då hän fick söka upp sin egen bädd vid Fyrtio-
åttonde gatan. Firman hade börjat flytta in
tältsängar i salama tili natten, och här tillbragte
biträdena sinä korta vilotimmar vid de ständigt
slamrande tickerhuvarna, mitt i de vinande elek-
triska fläktamas lömska virveldrag. Naturligtvis
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blev det ingen vila: roan spelade kort eller be-
rättade de sista historierna från börsen, drack
isvatten och rökte opiedränkta cigaretter. Tili
de få, som verkligen gömde huvudet under täcket
och sökte vila, bragte ej ens kloralen eller kokainet
lisa. De lågo med hoppande ögonlock och skäl-
vande nerver, med hjärnorna oupphörligt malande
siffror och namn eller plågade av vakna mar-
drömmar och outhärdlig ångest. När de stupade,
den ena efter den andra, fylldes deras plats ögon-
blickligen med nya krafter.

Detta de små slavarnas intensiva inferno bör-
jade underminera Nortons dygderecept. Under
sällsynta, klara ögonblick, då det rasande arbetets
rus mattades av, såg och tänkte hän skarpt och
tydligt. Hän såg att hän jämte tusental andra
små slavar i gatan exploaterades på ett brottsligt
sätt. Hän såg att man höll på att krama livet
ur honom, och hän tänkte på slutet, det ound-
vikliga slutet, som väntade honom, om detta
fortsatte.

Hän lade också märke tili penningens rent
fysiska rangskala. Cheferna, matadorerna, över-
augurerna kunde hålla sig svala och i bästa form,
trots avgrundshettan och de stora krav, som ställ-
des också på deras hjärnor och arbetsförmåga.
Varför? De kommo, friska och kyliga, isbadade
och nyrakade, ned på morgonen från sinä her-
metiskt tillslutna, artificiellt ventilerade och av-
kylda hus uppe vid Avenyn eller i de villalika
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förorlerna längs kusten. De kommo dragna av
eldiga fullblod eller åkande i dessa nymodiga,
skinande och slamrande, men snabba franska
motorvagnar, som just vid denna tid började
komma i bruk, betingande sig oerhörda pris.
Deras helgade privatkontor voro inredda med
ali den tekniska komfort tiden var mäktig av,
och de verkade som isskåp efter den svett-
drivande, unkna värmen ute i kontorssalarna.
De intogo sinä måltider på guldkrogarnas tak-
terrasser, kringfläktade av långsamt gungande
tropiska solfjädrars svalka, och deras meny var
komponerad utan hänsyn tili kostnaderna, men
med så mycket större hänsyn tili den bevingade,
imperativa regeln: »Keep cooll» Vid minsta
tecken tili echaufferande transpiration väntade
dem cityklubbarnas duschrum och marmor-
bassänger och svala altaner. De rörde sig av-
mätt, så litet som möjligt, undvikande omsorgs-
fullt varje fysisk ansträngning, och för deras
bekvämlighet fanns överallt den lilla knackande
tickerdjävuln tili hands, en ständig förbindelse
med börsen.

Aldrig förekom heller deras namn på listorna
över hettans allt talrikare offer. Det var bara
»sämre folk» som träffades av värmeslag, sol-
sting, hjärtaffekter eller värmedelirium. Och för
att freda sinä samveten skänkte de skyddaderika
småsmulor av sitt överflöd tili is åt arbetar-
kasernernas och slummens invånare, men ägnade
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ej en tanke åt de massor av försmäktande slavar
de höllo på att köra ihjäl djupt där inne i affärs-
lokalernas kvävande kvalm.

Norton fick en alldeles ny synpunkt på de
rika. Hän hade aldrig förr ägnat en tanke åt
det invecklade människomaskineri, genom vilket
de stora förmögenheterna skapades. Nu var hän
själv en av de små kuggarna på bottnen en
kugg som nöttes och nöttes och slutligen skulle
plånas ut.

De rubbade hans jämvikt dessa tankar. Hans
morat började lossna i fogarna. Var inte detta
force majeure? frågade hän sig i klara stunder.
Om världen sammangaddade sig för att krama
livet ur honom, hade hän då inte rätt att göra
front mot världen? Vad var dygden?

En dov förtvivlan fick makt med honom,
då hän tänkte på att hän allaredan försuttit
sinä chanser. De som värit med från början,
som förstått att gripa tillfället i flykten, det var
de som nu flöto överst. Nu var inte ett tusen
tili starten tillräckligt längre! Noteringarna hade
långsamt och säkert krupit uppåt, medan hän
sov. Nu måste man ha en förmögenhet för att
kunna kasta sig i leken. Och för var dag, ja
för var timme som gick minskades hans utsikter
att någonsin komma med. Haussen var an-
strängd, onaturlig; det kunde inte gå i längden,
det måste sluta med en fruktansvärd krasch,
och den som inte förstått att ta för sig i tid.
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medan överflödet räckte, skulle få stå där med
sitt livs stora tillfälle för alltid förspillt.

Hän kände det som om varje kursstegring
och alla dessa tusendens vinster tappats direkt
ur hans blod. Det kom en panik över honom,
stark som en dödsskräck.

När lian kunde komma lös från kontorsslitet
för någon timme, rände hän hos farmlandsför-
medlarna vid Broadway och Madison och sökte
slumpa bort sinä tusen acres Colorado-land för
snart sagl vilken summa som helst. Hän fick
stå ut med åtskilligt från dessa förhärdade lant-
jobbares sida.

Spindletop Spindletop! skrattade en
flintskallig, tjock pirat av den jovialiska sorten.
Spindletop, som värit dött i femton årl Säg,
unge man, vilken ockult förmåga tror ni er
ligga inne med, då ni tänker få liv i de dödas
ben!

Men där fmns berg också på lotten, in-
vände Norton. Om lyckan är god, kan ju kö-
paren linna värdefulla mineral i berggrunden.

Snicksnack! Har ni någonsin hört om
guldådror i omedelbar närhet av oljekällor? För-
sök inte med mig!

På andra ställen varman intresserad, artig
och hänsynsfull, men likafullt absolut avvisande.
Vem ville kasta sig över en oljedränkt, ofruktbar
ödemark eller en steril bergsknall, då pengar
mycket lättare och säkrare kunde göras i Wall?
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Ett par obskyra firmor slutligen hade utbett sig
en månad för undersökning av möjligheterna på
ort och ställe, förutsatt att Norton ville förskottera
kostnaderna, varierande mellan fem hundra och
tusen åttahundra dollars, vilket förskott skulle
betraktas som förbrutet, ifall det visade sig att
inga lönande möjligheter förefunnos. Det var
det fördelaktigaste anbud Norton kunde tigga
sig tili hos lanthajarna .

. .

När hän en dag med sinä kartor och doku-
ment under armen i mörk förtvivlan steg ut på
gatan efter en ny, fruktlös intervju med en job-
bare, mötte hän oförmodat miss Taylor. Det
var en så gott som folktom sidogata, och hän
var alldeles tvungen att stanna inför hennes
förtrollande leende och utsträckta hand. Det
skalv i hjärttrakten, men hon kastade intet ljus
över hans tillvaro snarare tvärtom: hans
desperation blev hara djupare, i det hän tänkte:
»Vad skall det tjäna tili att hon är vänlig mot
mig? Jag är ju ändå förlorad.»

Hon kastade en snabb blick på de skrikande
granna farmreklamerna i fönstret, på hans doku-
mentrulle och förstörda utseende, och hon trodde
sig förstå. Hon hade förstulet iakttagit den för-
ändring hän undergått under dessa månader, och
hon tyckte att hans historia stod ristad i det
förgrämda uttrycket kring munnen, i de in-
sjunkna ögonens rolösa blick, i hela gestaltens
hållning av ansträngd anspänning. Och det hade
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ingalunda undgått hennes kvinnoöga, att vecket
på hans benkläder inte var lika knivskarpt som
förut och att hans halsdukar deklinerat tili
kvaliten.

Hon tvang honom att mot sin vilja följa
henne ett stycke. Naturligtvis lät hon honom
förstå, att hon saknat honom.

Och jag som hoppades vi skulle bli så
goda vänner, sade hon.

Hän skyllde på arbetet. Men i hans ögon
kom ett jagat, hopplöst uttryck, som hon inte
tyckte om.

Hör på, mister Norton, ni ser ut som en,
den där bränner sitt ljus i bägge ändarna, sade
hon allvarligt. Kan ni inte vara förnuftig?

Hän skrattade tili.
Förnuftig mitt i en värld av dårhus-

hjon?
Ja, jag vet. Tror ni inte också jag haft

känning av rusningen? Jag har faktiskt inte
vetat vad arbete är förrän nu.

Och hon började tala om sitt arbete, om
mister Barnes, om alla som sprungo ut och in
hos den mäktige. Hän hörde förstrött på. Det
enda hän kände var att dessa steg vid hennes
sida rågade måttet av hans lidande. Hän hade
inte vågat tanka på henne, hade strukit ut henne
ur sitt liv. Men nu visste hän, att djupast under
den sinnets rysliga oro, som marterat honom
under dessa veckor, hade längtan efter henne
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legat och kyttat, rödglödgande hela hans va-
relse. Och efter delta sammanträffande skulle
den slå ut i full låga. Hän skulle inte kunna
hindra det.

Ja, apropå det, så vet ni förstås, att mister
Barnes svängt om och hiivit »tjur», hän också?
hörde hän henne säga.

Hän nickade och fullföljde sin egen dystra
tankegång. Hennes pladder Ijöd som en av-
lägsen, farlig sirensång i hans öron. Borde hän
inte lämna henne nu? de närmade sig Femte
avenyn, och hän ville bespara henne förödmjukel-
sen att bli sedd i hans sällskap; hän visste mycket
väl att hän såg schabbig ut.

Men plötsligt spetsade han öronen.
så mycket arbete, för de skola ut

den tolfte juli. Det blir visst en stor dag på
börsen. Men det är förfärligt hemligt ännu, för-
står ni. Om folk visste, att U. P:s obligationer
av år åttiofem komma att bli rehabiliterade,
skulle de kasta sig över dem som svultna
hundar...

Förstod hän, att det där var en »tip», som
man kunde göra sig miljoner på?

Hon sneglade iakttagande på honom, men
vände ögonblickligen bort blicken. Ty hän
stirrade rakt på henne, andlöst, med en stor,
på samma gång förskräckt och hungrig blick.
Och hans ansikte var askgrått av sinnes-
rörelse.

6 Sanden, Money.
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Ja visst, hän förslod mer än väl! Och det
tycktes beröra honom närmare än hon kunnat
ana. Stackars gosse .. .

Men hon kände att hon rodnade. Det var
första gången mr Barnes’ mest konfidentiella
sekreterare visade sig ovärdig hans förtroende.



Vära Stora män penningkungarna, som
vi se upp tili och frukta som gudar vad aro
de annat än tjuvar och rövare allesammans!

De äro smarta karlar.
Det säger ni för att de haft tur. Skulle

de ha kömmit fast för sinä skurkstreck, vore
ni bland de första som spottade åt dem. Smart-
ness är ett relativt begrepp.

Smartness, det är konsten att inte komma
fast!

Man skrattade bullrande. Man var högröstad
och en smula rörd efter alla de iskylda drinks
man hällt i sig. Det var en kvav natt, men
här inne i barens välvda marmorgrotta, vid den
spelande fontänen, där stora isblock simmade
kring, kände man sig ovillkorligen upplivad. Den
blåådriga blanka marmorn svettades fukt, och
över spegelglaset bakom bardisken låg en dry-
pande imma under flugnätet; glasen på disken
och borden verkade mattslipade, daggstinna blom-
kalkar under fuktlagret, och små pärlor av per-
spiration blänkte på alla pannor. Men här var
källarlikt svalt efter gatans kvalmiga utstrålning,
här var en flod av mjölkvitt ljus efter den stjärn-
lösa, beklämmande natten där ute, och här var
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en kör av röster, glasklang och skratt efter den
ödsliga, ruvande tystnaden över nedre Manhattans
övergivna valplats.

City hämtade andan för nägra koita timmar
var natt. Det lyste nog i fönstren här och där
i skyskraporna oregelbundna kvadrater av
ljus, utskurna liksom direkt ur himlakupan. Det
var där de små slavarna trälade, utan avbrott,
natt och dag. Men gatorna, illa upplysta av glesa
lyktrader, sedän bottenvåningarnas butiker och
magasin släckt i skådefönstren, lågo fantastiskt
öde efter dagens vimlande, virvlande liv. Då och
då ljudet av ett par klackar mot asfalten, ekande
i den djupa klyftan, en ensam passkonstapel,
en nattvakt på sin rond, ett par kroggäster på
väg hemåt eller tili näsiä krog. Stundom ett
mystiskt släpande ljud utan synligt upphov
en ligayngling smygande som en skugga i det
djupa mörkret tätt under husen. Men inga kabel-
vagnar, inga rasslande luftbanetåg, inga lastforor.
Ali trafik i den aldrig sovande jättestaden hade
vid denna tid på dygnet koncentrerat sig högre

£upp pa Manhattan, i nöjesstaden vid »den stora
vita vägen». Det hördes ett doft brus där upp-
ifrån, och himlen åt Central Park-hållet var röd
som av återskenet från en jättebrasa. Och från
det motsatta hållet, bortom Battery, trängde ång-
vinschkören från oceanångarnas tilläggsplatser
som mullret av en avlägsen åska in över penning-
väldets tysta zon.
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Frank Norton hadevid fyratiden på morgonen
lämnat sitt arbete. Hän var nattdejour; lian
skulle »ta in London». Detta att ta in Lon-
don var en vana, som Wall Street lagt sig tili
på den tiden, då Londonbörsen ännu hade sista
ordet i alla affärer rörande Staterna. Så länge
sådana finansjättar som huset Peabody, Morgans
företrädare och kompanjon, Barings m. fl. i Lon-
don city gåvo klaven tili alla amerikanska före-
tag, väre sig industriella, merkantila, finansiella
eller politiska, var det naturligt att den första
fråga en newyorkbankir gjorde, då hän på mor-
gonen kom upp på sitt kontor, skulle vara:
»Hur står London?» Nattdejourernas rapporter
gåvo dem besked. Tack väre tidsskillnaden
mellan London och New York hunno de, med
de ivrigt skvallrande telegrafkablarna som för-
medlare, fullständigt orientera sig angående da-
gens Londonbörs i god tid förrän New York
Stock Exchange slog upp sinä dörrar. Och kon-
servativa gamla hus som Lehn & Osborn iakttogo
detta försiktighetsmått ännu långt efter det britter-
nas hegemoni i den amerikanska fmansvärlden
upphört, Barings gjort en den mest sensationella
fallit och Peabodys i form av huset J. P. Morgan
& Co. överflyttat tili Wall.

Men unge Norton frågade denna natt inte en
vitten efter huruvida gubben Osborn skulle få
sin London-rapport på morgonen eller ej. Oron
i hans blod drev honom ut. Tjänsten hade
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hiivit honom en likgiltig bisak ja, ofta nog
kändes den som en black om foten. Hän lät
tickerremsan löpa blank, gav en liten vink åt
en av kamraterna i den närmaste tältsängen och
gick att släcka sin törst på den marmorsvala
»Bank of England».

Smartness se, det är just konsten att
inte komma fast!

De hängde i grupper vid bardisken, pratande
högljutt eller hemlighetsfullt viskande, allt efter
ämnets natur. Det var mäklare och mäklar-
biträden, utvakade clerks från de stora kontoren
kring börsen eller rävaktiga innehavare av små
illegitima »bucket shops» i sidogatornas anspråks-
lösa skymundan. Alla utan rock eller väst, de
flesta utan hatt eller krage, med florstunna silkes-
eller linneskjortor klibbande vid transpirerande
överkroppar och med pösiga veck på knäna.
Blekfeta, jovialiska ansikten, skinande av svett
och sprit-välvilja; utmärglade, hektiska ansikten,
med spända drag och oroliga ögon, varelser allt-
för tröttkörda att stimuleras av råaste alkohol,
för trötta att kunna vila. Själva vanan att vaka
drev under denna avgrundshetta sömnen från
deras ögon.

Norton stjälpte i sig en stark highball. Det
var oförnuftigt under rådande temperatur, men
hans tili bristning spända organism krävde kraftig
stimulans. Hän stod inkilad mellan en bred,
svettluktande ryggtavla på ena sidan och en liten
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svartmuskig jude på den andra. Den tjocke spe-
lade tärning med ett par andra, som Norton inte
kunde se, och det var hän som givit smartness-
defmitionen, ledsagad av ett bullrande, godmodigt
flatskratt och en skål ur immande ölglas. Juden
åter smuttade sparsamt på sin »pop» (socker-
dricka), talade lågrnält och livligt med den vit-
klädde bartendern, och deras huvud lutades
tätt in mot varann över den skinande marmor-
disken. Norton uppfattade ingenting annat än
de ständigt återkommande orden »dollars» och
»tusen» än var det något tiotal tusen, än
sprang summan upp tili hundra tusen, och det
lät som pengarna väsande veno i luften.

Satans pengar! tänkte Norton inom sig.
Hän vände sig om med ryggen stödd mot diskens
kalla kant och rullade en cigarrett. Draget från
en närä intill roterande fläkt kom honom att
ödsla mer tobak än hän tyckte om, och hans
händer skälvde av nevros. Borta bak lunch-
disken stod negerkocken och skrattade åt hans
bemödanden hans bländvita tandrad klöv det
skinande etiopansiktet i två olika stora delar,
av vilka den undre tycktes bestå av en enda
blodtjock underläpp.

Norton hötte åt honom, mitt emellan skämt
och allvar. Så kom hän ihåg, att hän inte ätit
något sedän lunchdags föregående dag, och gick
motvilligt bort tili negern.

How do you do, Sam?
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Fit as a fiddle, sah, thank you, grinade
etiopiern. A sandwich, sah?

Norton tog en med kali skinka och strök
tjockt med senap på. Medan hän stod där
mumsande, pladdrade kocken livligt med sin
mjuka southern-accent. Hän skröt med lokalen,
och fick man ta honom på orden, var »The
Bank of Englapd» ett stamtillhåll för börsmata-
dorer och penningmagnater.

Och vem tror ni stiger in, just soin

jagfått steken på grillen? Jo, mistah Sam Sloane,
sah! Så sant jag är en färgad gentleman från
Södern, hörde jag inte pengar rassia i hans köl-
vatten. Dom säjer att mistah Sloane och mistah
Rockefeller råkat ihop sig, sah men vet ni
va’ jag tror, sah? Jo, de’ där ryktet har dom
själva kokat ihop, hara för folk ska tro att dom
inte spelar under samma täcke längre. För är
de’ inte så, att mistah Sloane är en av de skarpast
bevakade gentlemännen i »the Street», sah? Hän
kan inte tända sin Stora, feta cigarr en gång utan
att en svärm cub-reporters ljuga i bladen att hän
använt ett aktiecertifikat som fidibus och så
försöker folk i dagtal gissa sig tili vad slags
aktier det värit, för dom ska sjunka lika säkert
som soin går ner. Är de’ inte sant, sah?

Norton lämnade honom och återtog sin plats
vid bardisken. Den fete och hans kamrater
hade skjutit tärningarna ifrån sig nu och voro
raitt uppe i en diskussion om uppkomsten av
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de stora förmögenheterna. Det var inte så noga
med den historiska sanningen; huvudsaken var
att man fick illustrationer tili den lancerade de-
finitionen på smartness.

Men jag ska visa er hur erä gudar byggt
sinä piedestaler, bröt en gäll röstin mitt i en
dityramb över William C. Whitney. Tag Astor
och Hill tili exempel hur kom de sig upp?
Jo, genom att supa indianerna fulla med billig
skedvattenswhisky och så pracka på dem under-
haltiga varor, tyger, livsförnödenheter och först
och sist eldvatten, tili svindlande priser! Smart-
ness, gubevars! Och ni vet att kongressen tittat
ett tag på deras landkontrakt och tunnit att de
slagit under sig de där oerhört rika mineralfälten
i Wisconsin, Illinois, lowa, Michigan och så vidare
för ett pris av en sång. Smartness ha! De
rånade rödskinnen på deras sista jaktmarker
genom att muta regeringstjänstemännen, som
voro ditsatta för att bevaka indianernas intressen.
Och var där någon tjänsteman, som inte lät
muta sig well, ni vet allesammans hur de
förföljde dem, krossade dem. Om detta är vad
ni kallar smartness, så bevare gud vårt foster-
land!

Keep cool! varnade den tjocke godmodigt.
Bli inte så het ni kan få värmeslag . . .

Mutor, mutor, mutor det är vad som
lagt grunden tili Vanderbilts femtio miljoner
också, fortfor den gälla rösten. Cornelius’ pappa
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kunde knappast hålla vargen från dörren med
sin färjtrafik i en gammal rutten roddbåt, och
jag har själv otaliga gånger hiivit betjänad av
mistress Cornelius själv, då jag om söndagarna
i min ungdom brukade göra en tripp tili New
Brunswick åt Jerseyhållet, där hon höll en tavern.
Och se på herrskapet nul Ni tror visst jag skulle
få mig en kyss på kind av missus, om jag gick
upp tili deras palats vid Avenyn och tackade
för sist? Jo, ta i därl

Mannen med den gälla rösten sörplade ett
tag ur sitt beerglas, hastigt som fruktade hän
att något skulle hindra honom att fortsätta. Men
ingen brydde sig om att avbryta honom; ämnet
intresserade just ingen, det var mest kända saker
hän relaterade, och gudarna sutto nog kvar på
sinä piedestaler trots hans ilskna små nyp. Man
var hara road att höra honom gå på.

Och hur blev Cornelius Vanderbilt, vars
farsgubbe knappast haft sin lilla läckande rodd-
båt ograverad, slutligen den störste ångbåts-
redaren i Staterna? Mutor, säger jag er! Hän
mutade New Yorks stadsfullmäktige att bevilja
honom monopol på docksprivilegierna i vår
hamn. Hän ruinerade den ena efter den andra
av sinä konkurrenter genom att slå under sig
varje pier, var tilläggsplats härifrån tili Brooklyn
och Hoboken. För de councilmen, som inte var
mottagliga för hans klingande guld, arrangerade
hän fester och orgier på sinä ångare, och vad
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inte kontanterna förmådde, det gjorde kamrat-
skapet i synden. Ingenting fick stå i vägen för
hans planer. Hans hustru, som lärt sig sirön-
konster som krogvärdinna i New Brunswick,
gick på lån bland obstinata aldermen, och det
med hans goda minne. Smartness, va’?

Man skrattade åt hans iver och drack var-
andra tili. Den där gubben var så välgörande
respektlös.

Weil, brummade den tjocke; så länge det
fmns mutkolvar, fmns det också folk som be-
gagna dem. Mutor i och för sig är kontant köp.
Varför skulle inte åsikter vara realiserbar vara?

Men ingen tog upp handsken. Församlingen
föreföll att vara absolut enig, så när som på
den gälle.

Och denne fortfor att löpa tili storms mot
nationens förgyllda idoler.

Jay Gould äntligen en ärlig kari, säger
man. I helvete heller! Zadac Pratt, kongress-
mannen från femtonde distriktet, blev hans
kompanjon i hans första garveriaffär, men tog
snart sin hand ifrån honom, hara för det hän
var rädd att råka fast för Goulds fuffens. Goulds
nasta kompanjon var Leupp, den rike garvaren
uppe vid Sjätte avenyn. Weil, hän hängde sig
nyligen, sora ni vet av samma orsak som
Pratt i tiden gav Gould på båten. Oh yes, en
hederlig kari, den Jay Gould det är ingenting
att säga om det!
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Och gamle J. P. sedän en ärans man
också hanl Hän är i en kategori för sig, för
hän är ju inte självgjord redan fadern var
miljonär. Hän har inte de andras ursäkt: att
nödgas ta sig fram i världen med två tornma
händer; men tror ni det frälste honom från
ondo? År femtisju kasserade regeringen en massa
karbiner såsom odugliga och föråldrade. De
auktionerades bort för en eller ett par dollars
per styck. Då medborgarkriget bröt ut, sålde
Morgan genom Arthur Eastman omkring fem
tusen av dessa kasserade gevär tillbaka åt re-
geringen för tjugutvå dollars stycket. Ni kan
själva räkna ut profiten. Och kom ihåg att
landet råkat mitt upp i ett förödande inbördes-
krig. J. P. Morgan kan tacka sin mutnings-
förmåga för att hän inte blev hängd som lands-
förräddare, då hän omsider vågade sig hem efter
att länge och väl ha tryckt sig hos britterna.
Och det där var hara ett av hans otaliga fuffens...

Började inte det där bli litet för starkt? Man
hade förstås rätt att tanka vad man behagade
om J. P., men att högt säga det och därtill halft
offentligt, hara ett stenkast från det hus, där den
mäktige residerade ..? En stämning av osäkerhet
kom över de närvarande. Den tjocke sökte slå
bort det med ett sökt skämt, men tonen skorrade
och hän tog strax därpå sitt parti, betalade och
gick. Då fick Norton syn på mannen med den
gälla rösten. Det var gamle Mapleson. Hän
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kom fram ur en klunga unga män och ställde
sig vid disken.

Se god dag, Mapy, hälsade Norton. Ni
orerar ju sora ni vore anarkisti

Mapleson smålog general. Hans gråa, när-
synta ögon voro simmiga och rödsprängda. Hans
vissna rovfågelansikte hade en hög spritfärg.

Tjugu år hos Lehn & Osborn aro nog att
göra en anarkist av ett lamm, sade hän. Kvar
där än?

Oh yes, i väntan på den där processen
ni utlovade . .

.

Nothing doing, young man. Sålde bevis-
materialet åt den räven Sykes och lät försegla
min mun. Man måste ju levä, fast man är
gammal. En »Kentucky Tavern» för gamla
tiders skull?

Och över glasen tillade hän lågt: Jag har
ju hustru och barn, förstås. Det var för deras
skull jag uppgav det. . .

Hän slök den råa whiskyn i ett drag, torkade
sig om munnen med avigsidan av handen och
stirrade tungsint framför sig.

Hän gjorde ett förfallet intryck på Norton.
Kanske att det var hara momentant, men hans
byxor hade fransar i linningen och manschetterna
voro solkiga. Ansiktet däremot verkade fetare
än förr. Spriten, tänkte Norton.

Det var som den gamle känt hans granskande
blick och velat förta intrycket.
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Weil, jag har det ju bättre nu än förr,
anförtrodde hän i en hes viskning. Pat o’Brien
och jag ha slagit oss ihop, och vi kommo med
i leken från det första. Vi göra oss alla slags
pengar, högar av dem! Men gunås så visst
inte genom Lehn & Osborn; jag känner för väl
deras tricks . . .

Hän torkade svetten ur pannan med en grann-
röd bomullsnäsduk, som hän behöll i handen
och gestikulerade med, under det hän talade:

På tai om tricks ni skulle bli förvånad,
Norton, om ni blev i tillfälle att följa gången av
klienternas order, sedän ni lämnat dem ur erä

händer. Ni tar emot dem och låter dem gå
vidare och så långt är det allright. Men om
ni tror att alla order gå vidare tili Lytton och
hans kamrater, som representera firman på golvet
och skola utföra själva transaktionen, tarni miste,
min vän. Har ni märkt det där märket »F»
framför vissa poster i orderkladden?

Ja, ibland.
Det där »F»et skriver gubben Osborn själv

in, högstegenhändigt. Är det inte märkvärdigt?
Ni visste kanske inte, att alla köp-order ni tar in
gå tili gubben direkt? Förstår ni att det ligger
någonting under det där?

Norton nickade.
Nåväl, det där tecknet i er kladd betyder

helt enkelt »fiktivt köp». Det har faktiskt aldrig
utförts, men ni har tagit förskottsbetalning av
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kunden på det, »margin» som det heter. Och
ni har tagit betalt efter stundens notering, möj-
ligen något högre, om papperen visa starkt
stigande tendens. Är det inte så?

Norton nickade igen. Mot sin vilja blev hän
intresserad.

Kunden tror att hans order utförts. Men
det är ytterst få som önska få svart och vitt på
det, som ni vet. De äro övertygade ora, att
certifikatet efter vanligheten lagts i förvar i fir-
raans arkiv. Och hän köper och säljer utan
att någonsin få papperen i sin hand; hän ser inte
skymten av dem alltsammans sker där inne
i flrmans hemlighetsfulla börskanaler, som äro
otillgängliga för klienterna . . .

Vart vill ni komma?
Jo, jag vill visa er hur en mäklare med

Osborns »reputation» och »sunda konservatism»
kan sko sig oskäligt på den okunniga spekulant-
massan. Gamle Osborn är en ganska betydande
figur i »the Street», som ni vet en av den
inre kretsen. Hän ligger inne med en hop insids-
information och vet något så när, om ett papper
skall sjunka eller inte. Weil, skall det sjunka,
så köper hän det inte, om så en här av klienter
beordrar det av honom. Hän sätter lugnt in
pengarna ni tagit in på sitt privata konto. No-
teringen sjunker i sinom tid. Spekulanten inser
att hän missräknat sig, och i nio fall av tio
ger hän order att sälja, innan hans förlust hiivit
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alltför stor. Och på bankavdelningen får hän,
om hän så vill, omedelbart lyfta köpeskillingen

enligt stundens kurs. Den är vanligen flere
points lägre än då hän köpte papperen. Skill-
naden faller den räven Osborn tili godo märk
väl, förutom mäklarprovisionen på både köp och
försäljning!

Smartness he? småskrattade Norton.
Men inom sig skrattade hän inte.

Det är tjurraarknad nu, fortfor Mapleson
i undervisande ton. Där förekomma nog inte
så många »F» nu som då björnarna äro i farten.
Men naturligtvis har Osborn så mycket lättare
att ersätta F-profiten på annat håll under en
hausse. Hän vet alltid utvägar att håva in .. .

Norton slog upp en ny omgång »Kentucky
Tavern». Hän försökte verka likgiltig, men hän
var ännu inte färdig med frågan.

Men är inte det där F’et hra riskabelt
ändå? Ponera att marknaden plötsligt tar en
oväntad vändning, som inte ens gubben Osborn
eller någon annan i den inre cirkeln kunnat
förutse. Sådant händer ju ibland. Om då ett
papper, som hän märkt med »ned», går »upp»
i stället, så råkar hän ju fast, när klienten kom-
mer för att lyfta sin profit?

Råkar fast, råkar fast vad är det för
prat? Folk som Osborn och trans gelikar råka
aldrig fast, min vän. De känna sin risk, och
om det gäller, betala de alltid som gentlemen.
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Men det händer inte en gång på hundra att de
behöva det, tro mig. Ni glömmer att det inte
är själva papperen kunden vill ha, utan pengarna.
Och för att hän skall kunna lyfta sin profit,
måste ju papperen förntsättas vara sålda igen.
Alltså ser hän faktiskt aldrig tili papperen.

De drucko. Norton gjorde en häftig grimas
det var en vedervärdig sort. Mapleson slog

honom på axeln och skrattade.
Ja, ja, ungdomen har känslig strupe!

Men innan de skildes, sade hän lågmält och
allvarligt tili Norton vid dörren:

Om nu det där F’et skulle uppenbara sig
i samband med Consolidated Steel, så kan ni
ge mig en vink för gamla tiders skull. Pat
och jag äro tungt lastade med den sorten för
närvarande . . .

Norton lovade, och gamle Mapy tryckte hans
hand med den drucknes värme.

Ute slog den kvalmiga utslrälningen från
gatans asfalt och från de varma husväggarna
emot som en giftig dunst. Men Frank Norton
drog djupt efter andan som om det värit frisk
bergsluft. Den där mystiska bokstaven F före-
föll honom som nyckeln tili en ny tillvaro.

Halvvägs uppför backen i Nassau Street stan-
nade hän och skrattade.

Smartness, mumlade hän högt för sig själv;
hur var det nu igen hän sade? Smartness
det är konsten att inte komma fast!

7 Sanden, Money.
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Hän stod en lång stund och stirrade utan
att se, in genom ett skyltfönster, som fick ett
svagt ljus från lyktan tvärs över gatan. Hän
tänkte intensivt och modigt. Hän tänkte på
Mary-Ann, som nu ändå skulle bli hans. Hän
skulle köpa henne för priset av sinä skrupler.
I den stunden sprängde hän sinä fjättrar; den
sista resten av kväkarmoralen föll av honom
i multnade revor. Hän kände sig fri och stark
över ali måtta.

En poliskonstapel kom långsamt klampande
genom den tysta gatan. Hän gick några steg
förbi den ensamma figuren vid skyltfönstret,
vände så om och kom tillbaka.

Hey, mister, sade hän med en bred irländsk
accent, tag en Iver Johnson, om ni vill träffa
säkert. Men vänta tili i morgon!

Norton spratt tili. Hans syn vändes åter
utåt, och hän märkte att hän stannat utanför
en vapenhandel. Nätta, polerade små pistoler
och revolvrar glimmade svagt i lyktskenet. Hän
förstod.

Ja, jag skall vänta tili i morgon, skrattade
hän. Men jag tror jag väljer en Colt ... Namnet
Johnson repellerade även i detta sammanhang.

Men hän fortsatte uppför backen med en
alldeles ny spänstighet i gången.



Hän såg inte tili miss Taylor under den
närmaste tiden. Hän var mer upptagen än någon-
sin, men när hän kom åt, hängde hän nere i
vestibylen vid lunchdags och granskade girigt
strömmen av upp- och nedfarande i husets tolv
hissar. Hän försummade sinä måltider för att
vänta på henne i hörnet av Williams Street.
Men hän såg inte skymten av henne. Med häftigt
klappande hjärta tänkte hän på möjligheten att
hon lämnat sin plats vid Manhattan Trust och
för alltid försvunnit från hans synkrets. Folk
slukades med sådan lätthet upp av denna bru-
sande, föränderliga stad, tappades bort som ett
barr i en myrstack. Ingenting var beståndande;
hus restes och revos, gator sprängdes igenom
solida byggnadsmassor på en natt, och männi-
skorna flöto omkring som spån på en upprörd
ocean än upp, än ned, än högt på en skim-
rande vågkam, än djupt nere i en sugande virvel.

Hän tog mod tili sig och tillbragte en hei
förmiddag vid telefonen, ringande upp den ena
efter den andra av Manhattan Trustbolagets oräk-
neliga nummer, tills hara presidentens privat-
telefon återstod. Den vågade hän sig inte på.
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Så gick hän en kväll åter upp tili mrs Addams’
anspråkslösa lilla boardinghouse, men möttes av
beskedet att miss Taylor flyttat utan att lämna
sin nya adress. Det var ett tungt slag för honom.

En dag läste hän i aftontidningen en intervju
med ingenjör Johnson, »vår celebre uppfinnare».
Det framgick att hän var i staden efter att en
längre tid vid Northwestern-järnvägens verkstäder
ha övervakat konstruktionen av ett nytt bränsle-
besparande jättelok, »Leviathan». Tidningen
prydde upp artikeln med ett porträtt av Johnson

ett förlegat ungdomsporträtt, tänkte Norton,
ty dragen tycktes tillhöra en yngling, som nyss
sluppit ur högskolan. Såsom seden är i Amerika,
uppgavs i artikeln Johnsons adress; det var
Hamilton building, hara ett stenkast från Wall.

Trots den instinktlika antipati hän redan på
förhand kände för mannen, reflekterade Norton
starkt på att söka upp honom. Hän måste
åtminstone veta var Mary-Ann höll hus kanske
hän rent av hade sitt fmger med i spelet vid
hennes försvinnande? Men vid mognare över-
vägande uppgav hän tanken. Hän skulle ta sig
siat ut, tiggande sin rival om deras gemensamma
amours adress!

Hän het ihop tänderna och knöt näven åt
ödet. Det var för resten en närä nog permanent
attityd hos honom nu. Hän levde på ett trots,
som visserligen frätte honom invärtes, men sam-
tidigt bar honom över vidrigheterna som en stor
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kansia. Frank Norton höll på att bli remodellerad
tili hela sitt väsen, och hän hjälpte medvetet
själv tili vid processen.

Tili den ändan gav hän sig numera motständs-
löst hän åt sin kansia för Mary-Ann. Hon var
det, som givit hans liv en ny riktning, och tanken
på henne eggade och stålsatte honom fortfarande,
om hän för en stund kände samvetskval och
rädsla. Även nu, då hon föreföll att vara för-
lorad för honom, drev själva smärtan honom
framåt.

Medvetet eller omedvetet sökte hän henne
överallt, där hän kom i kontakt med massan.
Hän granskade vart kvinnoansikte, som dök upp
och försvann. Ibland smog hän sig desperat om
nätterna ut på gatorna. Uppe i Övre Manhattan
gick hän planlöst och snokade utanför miljonärs-
residensen vid Avenyn eller iakttog strömmen av
gäende och kommande utanför de stora restau-
rangerna vid Broadway. Ibland kunde åsynen
av ett blixtrande juvelsmycke kring en blottad
kvinnohals göra honom utom sig, delirös. Hän
marterade sig med känslan av sin egen ensamhet
inför alla dessa lyckliga, leende, njutande par,
som inte visste av någon skilsmässa eller saknad.
Hän skar tänder och tyckte sig hata de rika.
Men samtidigt visste hän mycket väl, att det
bara var spegelfäkteri. Hän visste att hän tili
trånad älskade rikedom och lyx och den makt
guldet skänker älskade dem dubbelt, emedan
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hän aldrig kunde tanka sig Mary-Ann i annan
miljö.

En natt en särskilt svår natt stod hän
i skymningen bakom kanopipelaren vid ingången
tili Riegelheimers och såg Mary-Ann, djupt de-
collete under en rosafärgad aftonkappa, stiga ur
en cab vid en storväxt, ljuslätt herres arm. Hon
stödde sig påfallande tungt på honom, som om
hon fått recidiv i foten, men log för övrigt och
såg så blygt lycklig ut som en ung brud, som
gift sig av kärlek.

Det tog dem hara en minut, på sin höjd, att
passera den mattbelagda troltoarbredden från
caben upp genom de kristall- och mässings-
blixtrande deuxbattangerna. Men i det spöklikt
vita ljuset från de elektriska globerna under
kanopin exponerades paret för hans hungriga
blick som vid en explosion, och hiiden av dem
stod skarp och klar på hans näthinna länge
efter det den praktfullt galonerade ushern bugat
sig efter deras försvinnande gestalter.

Delta var alltså Elmer Johnson.
Det fanns ingenting påfallande i hans ut-

seende, utom möjligen hans extrema blondhet.
Hän var storväxt och välfödd utan ett uns
överloppsfett, med ett präktigt brelt bröst, breda
axlar och stora, tafatta händer. Tvärs över det
bländvita skjortbröstet, diskret nedåt mot öpp-
ningssnibben, löple ett karminrött ordensskärp
med djupsvarta kanter. Ansiktet skvallrade om
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skandinaviskt, germanskt ursprung på långt håll.
Hän var en typ, som en antropolog skulle kallat
deciderad, blond långskalle. Inte den klotrunda
irska blondheten, som verkar instängd bartender,
utan en frisk ung färg i ett påfallande ovalt,
förnämt och slätrakat gossansike. Hans hy och
modelleringen av hans drag ofårade, veka,
regelbundna som på ett Apollonhuvud skulle
knappast angivit hans ålder tili mer än några
och tjugu; men där var något frapperande gam-
malt, klokt och utgrubblat i den blåa blicken,
som om hän levät många liv och fysiskt alltid
förnyats, men behållit ali sin erfarenhet lagd på
hög i sin själ.

Norton måste medge, att Johnson var en typ,
som ovillkorligen måste suga tili sig kvinnorna.
Ett geni, tänkte hän bittert, men i så fall ett
påfallande välkonserverat geni. En frisk, ung
atlel med just tillräckligt av intellektuell nyans
över sig att verka intressant.

Jag slår vad att hän är stupid, tänkte
Norton; det är nastan alltid fallet med de där
snillena.

Hän kände sig lättad. Hur det nu var, så
gick inte hans sammansparade svartsjuka hat
riktigt väl ihop med Johnsons oskyldiga goss-
apparition. Hän började känna sig på ett väl-
görande sätt överlägsen. Och det var ett faktum,
att hän den natten sov för första gången på
veckotal.
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Den tredje juli ett par dagar senare
blev hän kallad i telefonen. Det var Mary-Ann.
Hän hade väntat det.

Har ni några dispositioner för i morgon?
frågade hon, businesslikt rakt på sak.

Nej.
Tror ni ni kan spara ert unga liv tili

klockan tio på kvällen? Hall er på ert rum,
om ni inte tror er kunna halla er på avstånd
från bomber och fräsare. Undvik framför alit
varje folksamling om ni ser två personer
tillsamraans på gatan, så gör en omväg! För jag
viii inte att niska försumma detta enastående
tillfälle att sammanträffa med tidevarvets största
snille. Elmer Johnson, förstås jag harju
lovat sammanföra er båda.

Ali right, svarade hän mot sin vilja. Var?
Astor House, takträdgården. Fråga efter

mister Johnsons reserverade bord. Hän är för-
beredd och förtjust att få göra herrns tili Spindle-
top bekantskap. Hän tänker köpa Kratern. Av-
gjort således? So long!

Köpa Kratern nonsens! Hur ivrig hän
än för några veckor sedän ännu värit att sälja,
föreföll blotta tanken honom nu orimlig, absurd.
Men hän var tacksam för denna förevändning
att få vara tillsammans med Mary-Ann; hans
själ värkte av längtan efter henne.

På aftonen av den mest vansinniga fjärde juli
Hudson-metropolen ännu celebrerat, sedän denna
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dag officiellt korades tili en sydländskt våldsam
och barnsligt självsvåldig gigantnations stora
högtidsdag, sköt Norton vid utsatt tid uppåt i
en av det berömda hotellets gyllengallrade ex-
presshissar de fyrahundra foten tili takterrassen
under stjärnorna. Elevatorn var tättpackad med
folk i feststämning, och det doftade starkt av
puder och parfym om de briljanterade damerna
i stor toalett och vidunderliga frisyrer. Herrarna
buro nejlikor i rockuppslaget.

Det var en klar, lugn natt, och himlen välvde
sig över den vida golvytan där uppe som ett
sotat lock, fullsatt med intensivt lysande, skäl-
vande stjärnor helt närä. De brunno i alla
färger, och var och en av dem hade en strålgård
omkring sig, som inte syntes nedifrån marken.
Luften var tili den grad annorlunda än nere på
asfalten eller i den trånga hissburen, att Norton
ovillkorligen överraskad andades några djupa tag
som för att övertyga sig om att delta lätta, friska
ingenting var verklighet mitt under det kvalm
som tryckte världen.

Hän hade aldrig sett terrassen så fullsatt.
Ett lyxhotell som delta kände givetvis genast av
den stigande vågen av överflöd bland männi-
skorna, och den traditionella festdagen hade
framkallat en rusning som aldrig förr. Under
lager- och oleanderträden här uppe tycktes denna
kväll allt vad jättestaden hade av rikdora stämt
möte. Stämningen var hög, överdådig. Av
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stillheten under stjärnprakten återstod inte ett
spår. Den smula naturstämning de skrattande,
pratande, sjungande gästerna icke förmådde för-
störa, slogs obarmhärtigt ned av en hysteriskt
larmande zigenarorkester under estradkupan långt
borta vid takrampen. En barbariskt praktfull
belysning i nationalfärgerna rött, blått och vitt,
konsekvent genotnförd i såväl de sakta vajande
Ijusgirlanderna högt upp under stjärnorna som
de diskretare lampetterna på borden och de glim-
mande eldkloten i palmernas dunkla lövverk,
gjöt ett skimmer som ur Tusen och en natt över
denna tavia av västerländsk livsglädje och ameri-
kanskt överdåd. Starka strålkastare i samma
färger begöto växelvis högst upp över terrassens
centrum ett lojt slokande, jättestort stjärnbaner,
som tycktes på något mystiskt sätt hänga ned
från själva himlen, och färgglada miniatyrflaggor
stodo på silverstänger på alla bord och garnerade
här och där tili och med champagnekylarna
med lustiga små fangårdar i cirkel, ur vilka
silverhalsarna stucko upp som kanonmynningar.

Mellan rader av decolletterade, juvelgnistrande
damer och frackklädda herrar, som sutto långt
ut i gångarna i skrymmande extrafåtöljer, lotsa-
des Norton i zig-zag av en hovmästare tili in-
genjör Johnsons bord i en liten palmlund tätt
vid takbalustraden. Det var en intira liten vrå
mitt i denna publika orgie. Man kände sig av-
skiljd, men var dock med; hela den färgstarka
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fesagan iåg framför dem som på en bricka, men
bakom sig hade de det murade bröstvärnet och
gatans avgrundsdjupa svalg.

Frank Norton hade snart gjort sig hemma-
stadd i djupet av en bekväm korgstol mitt emot
Mary-Ann och Johnson. Framför sig på det
låga orientaliska bordet hade hän en högstam-
mig, grönskiftande glasblomma med en sakta
mousserande, oscillerande kyldryck. Här på
sidan, i skuggan av paimenia, spredo endast
några diskreta sidenamplar ett milt, föryngrande
och sovrumsförtroligt sken över dem. Mary-Anns
fasta, runda hals och skuldror, obrutna av vul-
gära smycken, stodo beundransvärt mot stjärn-
himmelns storvulna bakgrund, och hennes stora
mörka ögon glänste fuktiga mot hans. Hennes
hy var rosig, kanske en nyans för rosig, och
hennes läppar voro starkt röda och lätt leende
av drömmjukt välbehag och starkt pulserande liv.

Vid sidan av henne verkade Elmer Johnson
deciderat tung och ovig. Hän hade ett allvar
över sig, som förde tanken på ensamhet, grubbel
och stora öppna vidder. Fast hän log med
munnen, sörjde hans underliga gamla ögon, och
den ofårade, ovanligt höga pannan under ett
glesnande, snaggklippt och rölligt hår gjorde
intryck av skallig gubbe. Roue eller länkare?
frågade sig Norton. Avgjort det senare. Det var
något deciderat intellektuelli i delta ansikte, trots
dragens orörda ungdom och den friska färgen.
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Men en intellektualitet, som inte var tillräckligt
rörlig att sanka sig tili det pian, där Norton och
den unga kvinnan rörde sig med sitt lätta små-
prat och sin förstulna flirt. Norton hade ibland
ett intryck av alt den store raannens attityd gent-
emot dem var beskyddande, nastan faderligt
ban föreföll så utanför och över dem. Men Frank
lät sig inte störas därav; hän njöt med alla sinä
vidöppna sinnen av kvinnans närhet.

Under saratalets gåug listade hän ur henne
orsaken tili att hän inte kunnat linna henne.
Hon var kvar hos Barnes, men man hade fått
tillsägelse att hon inte fick störas. De arbetade
forcerat ibland halva nätterna; tili och med
i dag hade hon suitit i timtal och lagit diktamen,
ända tills Johnson kömmit och halit med våld
befriat henne ur Barnes’ klor. Å, hän hade värit
så förfärligt snäll mot henne, mister Johnson.
Sedän hän kömmit tili staden hade hän gjort
allt för att förströ henne. De hade besökt Coney
Island, sommarteatrar, restauranger. . .

Hon gav Johnson en blick, som föreföll var-
mare än den djupaste tacksamhet. Norton kände
ett övergående obehag ett sting av svartsjuka.
Men hon ägnade sig så helt åt honom under de
närmaste minuterna, att hän snart återvann hela
sitt självförtroende.

Jag är så glad att ha en riddare just nu,
suckade hon. Kan ni tanka er för första
gången i mitt liv är jag rädd att röra mig ensam
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i min födelsestad. Jag har en kuslig känsla av
att vara förföljd, bevakad. Ett par gånger har
det hänt att ja, det är delsamma; det är
hara nerverna, förstås jag är litet överan-
strängd, det är alltsammans. Men min gud, hur
lycklig blir jag inte, då den tolfte väl är över!
Mister Barnes har förklarat, att hän kommer att
skicka mig tili Klippiga bergen eller Yellowstone,
sedän detta med U. P. väl är klart... Ja, förlåt,
mister Johnson, den där hemligheten är ingen
hemlighet för mister Norton. Hän är min vän,
och hän spelar inte . . .

De båda männens ögon möttes för en sekund.
Det kom så oförberett för Norton, att hän inte
var riktigt säker på att inte hans blick förrådde
honom.

Jag förstår inte riktigt, sade hän för att
skyla över sin förlägenhet, varför ni skall he
mister Johnson om ursäkt för det ni förråder
Manhattan Trusts hemligheter?

Hans röst var kanske ett grand för skarp,
men hän smålog för att förta verkan därav.

Å, mister Johnson är den inre drivande
kraften i hela U. P.-affären. Alit det tekniska
vilar på honom.

Hm, jaså, sade Norton hara.
Jag är verktyget, förstår ni, sköt den

blonde in.
Ett »Wall streets verktyg» alltså, kommen-

terade Norton menande, och de skrattade befriat.
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Kyparen kom och fyllde på glasen.
Det brinner igen borta i Kinesstaden, sade

hän diskret.
Man kunde över balustraden se en orolig

röd skiftning på natthimlen i sydväst. Det
såg ut som norrsken, påstod Johnson hara
rödare.

Och man talade en stund om det vanvettiga
firandet av nationaldagen. Ett hundra aderton
döda och över sex hundra sårade ensamt i New
York city, enligt en tidningsbulletin tidigt på
kvällen. Listan skulle nog svälla tili betydligt
ännu, innan festandet nått sin kulmen. I Harlem
hade en åskådartribun, packad med tio tusen
människor, därav mer än hälften kvinnor och
barn, rasat under belastningen, och det hade
hiivit en fruktansvärd panik. På Coney Island
hade ett torn, fullproppat med knallbomber och
fyrverkeripjäser, som skulle använts senare på
kvällen, fattat eld och exploderat mitt i en tili
trängsel besökt förlustelsepark. Offren hade ännu
inte hunnit räknas, men hospitalen började redan
bli överfulla, och det hade värit tai om att låta
utrymma en kasern för att få bårarna under tak
tili natten. Ett rykte förmälde att en flodbåt,
som gjort en utfärd ut på Hudson-bukten, kantrat
på grund av överbelastning . . .

Dårar, mumlade Johnson kriminal-
dårar!

Vilka menar ni?
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Myndigheterna naturligtvis. Det är de
som ytterst bära ansvaret för alla dessa för-
spillda människoliv.

Under pauserna i musikprogrammet kunde
man hit upp höra knallarna av enstaka skott
frän de närmast liggande stadsdelarna. Ibland
trängdes de spridda detonationerna samraan tili
veritabla skottsalvor, fast ojämna och staccato.
Man kunde tro att folk slogs på barrikader där
nere.

Den amerikanska nationen slösar denna
dag bort mer ammunition än dess arme bar
bruk för under tio normala år, sade Johnson;
och antalet människoliv som stryker med skulle
hedra en bättre slaktning i krigshistorien. Ibland
får jag intrycket att detta stora land är ett enda
dårhus...

Norton kände sig utmanad.
Dårar? sade hän. För det vi inte fästa

oss vid småsaker? Om ni riktigt tänker efter,
måste ni medge, att vi äro den mest storvulna
nation som finns.

Storvulen i fråga om lättsinne och slöseri,
ja! Ni begär väl inte att jag skall högakta er
för det?

Det där är bara säkerhetsventilen. Ingen
nation tål vid att växa för hastigt. Och om vi
också årligen förlorar halvannan miljon med-
borgare genom olyckshändelser och andra eli-
minabla orsaker well, så hålla vi i alla fall
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på alt pösa upp tili ett folk på hundra miljoner
så hastigt, att det knappast är Mlsosamt för vår
mage. Att det inte är det bevisar den växande
arbetslösheten.

Ni bar kanske fäst er vid, att invandringen
är för år avtar? Tendensen tyckes gå i riktning
mot en minskning av det importerade människo-
råmaterialet. En vacker dag är det stopp. Då
balansera inte längre tillskott och förbrukning
lika fördelaktigt, skulle jag tro.

Norton slog askan av sin cigarr med en
nonchalant gest.

När den tiden kommer, är jag övertygad
om att nationen är färdig med botemedlet, sade
hän. Vi ha för vana att snabbt aptera oss efter
förhållandena.

Ja, jag vet. Men det vore vida bättre alt
beräkna litet på förhand. Ni är så fördömt
optimistiska ta dagen som den kommer, frossa
i misshushållning och levä nationalekonomiskt
sett ur hand i mun. Det är just denna optimism,
som leder tili lättsinne.

Optimism ja, där bar ni ordet! Opti-
mismen är synonym med amerikanismen. Hela
delta stora, härliga land är byggt på optimism.
Och kan ni undra på det?

Mary-Anns ögon skeno.
Där har ni det, mister Johnson, sade hon.

Det är nyckeln tili hela vår gåta. God’s own
country! Å, jag känner optimismen ända in i
märgen . . .
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Johnson öppnade munnen för alt säga något,
men åtrade sig och lät ämnet falla. Hän hade
länge sedän lärt sig, att amerikanens mest sår-
bara punkt var hans nationalkänsla.

Det uppstod en liten paus i samtalet. Or-
kestern spelade en av dessa drömmande veka,
exotiskt melodiösa »plantation songs» från Sö-
dern, barbariskt rikt instrumenterad. Man skulle
saknat det traditionella negersolot, om man inte
här och där vid borden sjungit med. Också
Mary-Ann nynnade drömmande med, tillbaka-
lutad i fåtöljen med armarna som vinklar av
svagt rosig marmor bakom huvudet och blicken
uppe bland stjärnorna:

»Massa is buried in the cold, cold ground .. .»

Elmer Johnson hade åter sjunkit i sin över-
lägsna tystnad, utanför och över. Han satt orörlig
som en staty, ogenomtränglig som en svinx. Det
började irritera Norton.

Miss Taylor har berättat mig, att ni är
skandinav, mister Johnson? frågade hän.

Ja, så mycket kan jag ju medge. Men
frågar ni mig om mitt fosterland, sä måste jag
tilistä att jag inte har något. Beklagansvärd,
inte sant? East dagar sådana som denna är jag
nästan glad att jag inte har något. . .

Jag kan inte riktigt förstå det där. Man
måste ju vara född och uppväxt någonstans?

Naturligtvis. Johnson smålog trött, men
lutade sig artigt fram och föxklarade. Det är

? Sanden, Money.
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bara det fatala med min hembygd, att den inte
med absolut rättvisa kan placeras någonstans.
Det är en ö mitt eraellan två rivaliserande riken,
för liten att ta sitt öde i egen hand. Organiskt

nationellt och kulturellt och ekonomiskt
hör den fortfarande tili det ena riket, men ett
penndrag av diplomatin har politiskt förenat den
med det andra. Det är en av världshistoriens
nycker. Weil, vi frondera ju inte, men så här
på utländsk botten bör ju enbart nationaliteten
vara normgivande nationaliteten oberoende
av geografi eller politiska gränser. Blodet, för-
står ni. Och på denna grund är jag
svensk.

Nej, nej, inte svensk, bröl Mary-Annin;
hon hade sin nations fördom mot ordet. Men
viking!

Johnson smålog överseende och höjde sitt
glas mot Nortons.

Skål! sade vardera samtidigt på svenska
och klingade.

Jag är också född i Sverige, bekände
Norton dröjande. Men därmed upphör också
förbindelsen. Jag kom över som en helt liten
pys. . .

Hör! ropade hän strax därpå och reste
sig med blixtrande ögon. Hans öra hade nåtts
av ett bekant, högtidligt ackord från orkestern.

De hade inte märkt det, men en tät rad horn-
blåsare i milisens kapelluniform hade marscherat
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upp i gången framför musikestraden och över-
röstade nu sträkarna med de första takterna av
»America». Det verkade elektriserande på det
enorma auditoriet, som rest sig och freneliskt
viftade med tusentals små stjärnbaner. Strål-
kastarna dirigerades mot den förstärkta orkestern,
som stod exponerad i en intensiv flod av ljus.
Som ett överväldigande jubel ur talrika strupar
steg den solenna hymnen mäktigt mot stjärnorna.

»My country, 't is of thee,
Sweet land of Liberty,

Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every tnountain-side

Let freedom ring!»

Mary-Ann stod vid Nortons sida, och hennes
höga, klingande sopran blandade sig fulltonigt
med hans baryton. Hon sjöng av hela sin själ;
de slitna, banala orden fingo liv och mening
på hennes läppar, och hennes ögon strålade av
stolt glädje.

Johnson stod stum och betraktade henne
med en egendomlig blick i sinä gamla ögon.
Kände hän sig fattig, raannen utan fosterland,
främlingen, som var för stolt och för hederlig
att likt miljoner andra främlingar låta sig adop-
teras av det stora, fria landet med den vidöppna
famnen?
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Norton sjöng med andakt och stämning. Hans
själ vibrerade sällsamt. Mary-Anns skuldra snud-
dade vid hans arm, och hän kände i denna stund
en samhörighet med henne, som fyllde honom
med ett sött rus. Om och om igen sjöngs hymnen,
strof efter strof. När nägra stimulerade entusiaster
här och där äntrade borden och började vilt
skjuta med sinä revolvrar i luften, ryckte den
unga flickan i förstone nervöst tili vid knallarna;
men Norton fattade hennes arm och hon smålog
tappert mot honom och fortfor att sjunga.

»My native country, thee,
Land of the noble free,

Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed hills;
My heart with rapture thrills

Like that above ...»

Men slutligen hade man då tröttnat på detta.
Havet av miniatyrflaggor lade sig, skotten gles-
nade, och sängen dog bort, trots enstaka rop
på mera. Med en av dessa tvära övergångar, så
karakteristiska för nationen, intonerade militär-
kapellet vid utmarschen »Yankee doodle», och
man satte sig leende, halft generad över att nyss
ha blottat en äkta känsla. Missljud skuro igenom
här och där. Pesten började urarta. Korkarna
smällde tätare. Här och där vid borden höllo
svajande frackgestalter skåltal, Skrälliga körer
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sjöngo rag-times och visor. Man reste sig och
gjorde visiter vid bekantas bord . . .

Men Mary-Ann, som fångat den besynnerliga
blicken i Johnsons ögon, gick bort tili honom
och tryckte en lätt kyss på hans glesa hjässa.

You poor, dear boy, sade hon.



Jag blandar aldrig ihop affärer med
nöjet. . .

Och Johnson hade tili en början hållit strikt
på detta.

Men fram på småtimmarna, efter kulmina-
tionen av en uppsluppenbet, som hos de båda
andra värit nastan barnsligt äkta, hos honom
själv åter deciderat stimulerad, hade hän åter
slappnat tili och hiivit disträ. De hade superat
under bästa stämning, men vid kaffet och cigar-
ren hade samtalet börjat flyla generande trögt,
och hur det nu var råkade hän i alla fall in på
Spindletop-projektet. Det var som Mary-Ann i
tiden antytt för Norton: att hän blev varm först
när hän fick tala teknik.

Skada, att ni inte intresserar er för stället;
det kunde göras någonting av det, sade'han.

Norton var överraskad.
Man har sagt mig, att det är idel steril

sandöken, synbarligen av naturen avsedd att
vara det tili tidernas ände?

Naturen .
. . Det är så gott vi lämna den

ur räkningen med detsamma. Jag bar ägnat
hela mitt liv åt att korrigera naturens missgrepp
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på delta vårt hemklot, och jag kan ulan skryt
säga alt det lyckats mig överallt, där jag allvar-
ligt föresatt mig det. Tekniken är tidens gudom,
ser ni.

För min del tror jag det är penningen,
invände Norton. Hän hade ett sätt, denne blonde
jätte, att ge sinä tankar en påträngande slutgiltig
formulering, som ovillkorligen väckte ens mot-
sägelselust.

Penningen i teknikens tjänst, ja pen-
ningen hara som medel, inte som mål, sade hän
lugnt. Med några hundra tusen dollars kunde
tili exempel vad ni kallar steril sandöken för-
vandlas tili en Edens lustgård. Men det vore
tekniken, inte penningen, som kom förvandlingen
åstad.

Jag kan inte inse det, eftersom ali er
teknik utan penningar vore maktlös, höll Norton
i sig.

Mary-Ann avbröt dem.
Elmer, lana mig cigarren ett ögonblick,

bad hon. På den sista timmen hade de båda
låtit masken falla och tilltalade varann såsom
de synbarligen voro vana på tumanhand. Norton
bet sig i läppen, men tänkte stoiskt: Vänta bara,
mitt herrskap!

Darling, svarade Johnson med något av
oändligt, blitt tålamod i tonfallet; du röker all-
deles för mycket, har jag sagl. Den här cigarren
är en maduro, så var på din vaktl
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Hon grep den stora svarta havannan, kastade
en förstulen blick omkring sig och drog så girigt
ett långt bloss. Hon inhalerade tili Nortons för-
våning den starka röken; det dröjde ett ögonblick
eller par, innan hon blåste ut den igen med
spetsade karminläppar och njutningsfullt mis-
sande ögon. En flod av färg sköt våldsamt upp
i hennes ansikle för att därpå lämna det blekare
än förr. En överkypare passerade just då deras
palmberså, men låtsade inte se det anklagande
gråa rökmolnet, som i den stilla nattluften dröjde
rakt över hennes plats. Mary-Ann gjorde en
lustig grimas som en tjuvpojke bak lärarens rygg
och skrattade ett litet belåtet skratt. Det var
då liksom i den dag som är förbjudet för damer
att röka på restaurangerna i Staterna, och en
överträdelse av förbudet innebarrisken av omedel-
bar utvisning från etablissementet.

Norton skulle ha kysst cigarren, låtit den
slockna och bevarat den som evigt minne. Men
Johnson tog den tillbaka med en likgiltig min,
som kom Norton att undra, om inte förhållandet
mellan dessa två, när allt kom tili allt, var hra
ensidigt. Weil, så mycket bältre för honom!

Men ni torde observera, fortfor Johnson,
att det inte är dalgången jag vill åt. Det är
hara ett stycke av Kratern jag skall köpa, och
rätten tili fallet om ni inte har nägonting
emot det? Transformationen av öknen tili ett
Eden överlämnar jag helt och hållet åt er.
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Jag förstår inte erä avsikter. Ån är ju
torr största delen av året, har man sagt mig.

Lila på alt jag vet det, mister Norton.
Jag har bott på platsen och gjort minä observa-
tioner, och jag vet följaktligen vad jag gör. Det
är hara fråga om ett par tusen kvadratfot av
platån högst upp, jämte vattenrätten. Nämn ert
pris, och jag skall skicka upp en certifierad check
i morgon. Jag är tvungen att resa igen på kvällen,
och det vore mig en lättnad att veta, att platån
är min. Ni sätter ju upp kontraktet, Mary-Ann,
så får jag i sinom tid söka fastebrev på marken,
då jag kommer tili Colorado.

Mary-Ann skrattade. Det var en lätt berusad
kvinnas lyckliga, självsvåldiga skratt. Och hon
svävade det minsta lilla grand på målet, då hon
utbrast;

Är hän inte en raring, mister Norton?
»Nämn hara ert pris, så skickar jag upp en
certifierad check i morgon.» Så där på rak
arm! Jag skall säga er en sak: hän predikar
moral för vår nation, men själv är hän den
mest opraktiska, nonchalanta slösare jag känner.
Hän har inte ett begrepp om penningens värde.
Hän är helt enkelt ett stackars, stort geni, som
låter skörta upp sig på saker hän aldrig har
någon användning för. Som nu den där Kra-
tern . . . vad skall du med den, honey?

Nu går vi hem, sade Johnson tvärt. Hans
fräscha ansikte bar ett plågat uttryck.
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Inte förrän du svarat mig! envisades
Mary-Ann och kröp trotsigt ihop längst upp i
sin fåtölj.

Nåväl, eftersom du vill det, sade upp-
fxnnaren resignerat. Men det är en invecklad
historia, ora ni skall kuuna förstå mig.

Och under det hau talade tömde hau förstulet
Mary-Anns champagneglas i kylaren. Hon gjorde
ovillkorligen en ansats att hejda honom, men
mötte en stålblank härskarblick i hans ögon och
lät honom hållas. Under den närmaste kvart-
timmen satt hon hopkrupen som en kattunge
utan att säga ett ord, med sinä lysande, kol-
svarta ögon envist fästa på den talande.

Jo, jag skall förlägga min nya experimental-
station dit upp, fortfor Johnson, och hän blev
märkbart upplivad, medan hän talade. Ser ni,
jag är någonting på spåren, någonting som kom-
mer att revolutionera vårt liv och göra vår värld
tili en bättre, lyckligare värld en lustgård,
en enda kolossal Olymp, befolkad av moderna
gudar, mäktigare och fullkomligare än nägonsin
de gamlal Men för de preliminära observa-
tionerna måste jag ha ett laboratorium högt uppe
och i noga bestämda atmosväriska och klimatiska
förhållanden. Den idealiska platsen är just uppe
vid Kratern. Den ligger fem tusen fot över havs-
ytan, och det varmin lyckliga stjärna som en
gång ledde minä steg dit upp, medan jag ledde
ett järnvägsarbete nere i dalen ja, för resten
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raserade vi just den gamla bibanan tili Spindle-
top, ett arbete som jag nu gärna ville ha ogjort.
Weil, jag blev kär i platsen, sedän jag tillfälligt-
vis konstaterat att jag där uppe kunde höra åsk-
knallar på inte mindre än fem hundra miles’
avstånd ett rekord som slår tili och med
trakten kring Colorado Springs, bergens berömda
»ora». Ljudet kom tili mig först en timme efter
det mitt indikationsinstrument registrerat knallen,
så det är ju möjligt att jag skulle kunnat höra
åskan gå ändå längre bort, ifall jag inte tröttnat
att vänta på ljudet.

Här vände hän sig om mot Mary-Ann och
iakttog henne spänt ett par sekunder. Hon rörde
sig inte, men hennes ögon voro intresserade som
hos ett barn man berättar sagor för före säng-
dags, och när de mötte hans blick blinkade de
ett tag med tunga ögonlock, som ville de säga:
»fortsätt jag är ali right!»

Tala om åska och blixt och dunder, fort-
for Johnson. Vad vet genomsnittsmänniskan om
sådant? Där ute är själva helvetet löst, när åskan
går, skall jag säga er! Ni bar kanske hört, att
det enda straff Spindletop-slöddret fruklade var
att lämnas ute under åskbyarna, och att man
hade för vana att binda fångarna i häktet vid
en påle under bar himmel, när åskan närmade
sig, för att lära dera frukta gud. Det vill säga
något det, ty det var världens mest förhärdade
sällarl
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Weil, de måtte ha fått sitt lystmäte, så
det förslog, stackars satar. Ty det är en egenhet
med den delen av Klippiga bergen, att åskan går
där så gott som jämt. Minst en gång i dygnet
kan man göra sig räkning på en elektrisk storm.
Och det är torra stormar utan en droppe
regn. Det är storartat, må nitro! Det känns
ibland som måste hela jorden krympa ihop och
smälta under de fräsande heta blixtarna. Jag
roade mig med att fotografera en del, och som-
liga likna ofantliga träd av eld. Under en enda
by räknade jag approximativt tolv tusen elektriska
urladdningar på två timmar inom en trettio miles’
radie. Det är åskväder det, minä vänner!

Hän gjorde en liten konstpaus och fortfor
därpå med ett särskilt eftertryck på varje ord:

Och jag har anledning att tro, att jag där
ute observerat stationära vägor, som efter att ha
passerat genom jorden återvända tili utgångs-
punkten utan att ha förlorat något av sin styrka.
Vår planet tycks fungera som en jättekon-
duktor, märk minä ord!

Hän fixerade de andra med en egendomligt
lysande blick. Men när hän märkte att de icke
uppfattat betydelsen av hans förklaring, drog hän
en resignerad suck och tvärtystnade.

Hän sög ett tag på cigarren, märkte att den
gått ut och tog en ny. Ögonblickligen var en
negerkypare framme och drog eld hän kom
gud vet varifrån och försvann lika mystiskt,
med ett brett vitt grin och en bugning.
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Egendomligt med de där gossarna, de
tyckas materialiseras direkt ur luften, när de
behövas, sade Norton. Det berättas nere i gatan,
att det inte finns en extrakypare på det här stället
för närvarande, som inte vore värd sinä hundra
tusen. Jag bar personligen expedierat hundratal
av dem nere hos Osborn, och de vinna alltid.

Lyssna sig tili »tips» från kunderna,
nickade Johnson. En natt som denna betjäna
de alla de stora männen från Wall, och det
skulle knappast förvåna mig, om där blev en
invasion av dem på mäklarkontoren i morgon.
Se där, tili exempel, där går mister Barnes och
Stephen Van Culen White!

Hän hälsade med en nick. Ett sällskap passe-
rade bersån på väg tili elevatorerna. Plötsligt
skiftade hän färg, reste sig och fördjupade sin
nick tili en formell bugning. En lång, mager
dam följde efter herrarna, stannade ett ögonblick
framför öppningeu och granskade sällskapet im-
pertinent genom sin lorgnett. Så frasade hon
med högburet huvud vidare.

Johnson satte sig åter och for med näs-
duken över sin höga panna. Hän hade ett för-
pint uttryck i sitt ansikte, som plötsligt föreföll
äldre.

Norton säg frågande bort tili Mary-Ann. Hon
hade inte förändrat ställning, men i hennes ögon
hade kömmit ett nytt uttryck så vitt Frank
kunde definiera det, var det djupt medlidande.
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Johnson var synbart villrådig för några ögon-
blick. Så reste hän sig plötsligt, gav Mary-Ann
en egendomlig blick och lämnade bersån med
ett hastigt:

Ursäkta mig jag är strax tillbaka .
. .

De sågo honom bana sig väg bort tili hiss-
burarna, där mr Barnes och hans sällskap vän-
tade på lägenhet att komma ned.

Det var mistress Elmer Johnson, sade
Mary-Ann menande.

Hans hustru! utbrast Norton överraskad.
Hon nickade sorgset.

Frånskild?
Nej, nu viii hon inte ge honom fri. . .

Hon lekte melankoliskt med strutspennorna
i sin solfjäder. Och då hon kände att hän
väntade en förklaring, orienterade hon honom
med några bittra ord.

Hon lär vara finska, av en förnäm men
utfattig släkt. De gifte sig strax efter det hän
fått sitt diplom, och så reste de hit över. John-
son, stackars gosse, hade sinä hundår, hän som
andra, och dessutom är hän så förfärligt oprak-
tisk. Hon flyttade ifrån honom reste hem
igen, tror jag. Egentligen betvivlar jag att ens
hän vet var hon höll hus i åtta år .

. . Hän slet
och svalt och arbetade, hade otur, blev rånad
på sinä patent för godtrogen, ni vet. Men
när hän slutligen kämpät sig fram tili ett visst
erkännande och hans namn började komma i
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tidningarna och pengarna flöto in så hastigt, att
hän inte hann med att göra av med dem då
kom hon tillbakal Bet sig fast vid honom som
en barnacle . . . Men naturligtvis de där åtta
åren ha för alltid gjort dem tili främlingar för
varann .

. .

Hon är den djupa slagskuggan över hans
liv, tillade hon sakta.

Äldre än han, föreföll det?
Oh yes, mycket.
Gnatig och svår, kan jag tro?

Hon nickade. Efter en stund kom det i vas-
ton: En riktig ragata.

Levä de tillsammans då?
Jo . . . han försöker för barnens skull.
Hm, jaså.

Hon ruskade på sig och tvang sig tili en
annan ton, mera objektiv:

Fast det är ju inte mycket hon ser tili
honom, förstås. Hän är ju mest på resor, eller
också gräver hän ner sig i sitt laboratorium
uppe i Bronx. Det är ett ställe, må nitro
det ryser i mig, när jag tänker på det! Ett
gammalt förfallet trähus, ensligt beläget, med
avfallstomter och timmerupplag nmt omkring.
Hän har ett kontor, välordnat och propert, i
Hamilton building, men där sätter hän knappt
sin fot. Det är där ute i Bronx hän utför sådana
där livsfarljga experiment, som skulle spränga
hela Hamilton building, ja hela Manhattan i luften
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på ett ögonblick, om det minsta gick på tok.
Hän har en neger, som gör gärdskarls- och
assistenttjänst där ute, och det är den modigaste
människan i världen, påstår hän ty hän lever,
äter och sover i ett ruckel, som ingenting annat
är än en enda stor helvetesmaskin. Men vad nu
det där modet beträffar, så delar Johnson själv
aran med negern, för jag vet att hän mången natt,
ibland veckor i sträck, sovit där ute, med många
hemska dödar omkring sig. Och vittnar inte
också det där Krater-projektet om hans oför-
vägenhet? Tänk, att frivilligt utsätta sig för
sädana hemska katastrofer som dem hän med
sådan förtjusning nyss berättade om!

Ja, jag minns att farmin sagt mig, att
det var »himmelens eld» som i tiden drev honom
därifrån. Och hän är ändå den segaste man
jag sett.

Jag undrar, sade hon efter en stunds
djup begrundan, om det inte är min plikt att
förmå honom att avstå från det där Krater-
projektet? Ni kunde hjälpa mig genom att vägra
att sälja!

Norton satt tyst en stund. Hän tänkte med
bitterhet på, att hans samvete skulle värit rent
och utan fläck, om hän hara träffat den där
Johnson några dagar tidigare. Lösen för Kratern
skulle ha satt honom i stånd att börja spelet
där nere i Wall på ett hederligt sätt. Som det
nu var, var köpet honom komplett likgiltigt.



129

Ja, gärna, svarade hän. Impulsivt grep
hon hans hand och tryckte den häftigt.

Ni är den gentleman jag väntat, utbrast
hon tacksamt. Och samtidigt kände hon sig
mycket glad över det faktum, att hans svar
bekräftade hennes förstulna förhoppningar om
att hän var rik åtminstone så rik, att köpe-
summan för Kratern inte spelade någon roll för
honom.

Det viii säga, jag viii gärna hjälpa er,
förtydligade han. Men har ni betänkt att vi,
genom att korsa denna hans pian, kanske göra
honom en stor otjänst? Jag menar nu inte
vetenskapen, den kvittar mig lika men honom
personligen.

Hur menar ni? Jag viii ju bara skydda
honom för faran.

Kanske för priset av ett ökat lidande, ja!
Jag känner ju inte närmare tili hans förhållan-
den, men det förefaller mig som låg där en
annan orsak än hara vetenskapen under hans
besynnerliga strävan att söka upp osympatiska
platser att vistas på. Säg mig en sak: brukar
hans hustru insistera på att få följa med honom
på hans resor?

Å, nu förstår jag! utbrast hon hapen.
Ja, det gör hon verkligen ibland .. . Säg,
mister Norton, det där var allt ett smart stycke
snabbkombination ni borde gå in vid Pin-
kerton I

9 Sanden, Money.
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De skrattade glatt, då uppfinnaren återvände.
Det gjorde det lättare för honom att skyla över
Sin misstämning, men hän visade avgjord mot-
vilja för att återuppta det tekniska ämnet.

Minä undersökningar aro ännu i sådant
stadium, att jag tills vidare saknar bevis för
minä aningars riktighet, förklarade hän und-
vikande. Det är hara intuition, förstår ni. För
att få saken bevisad återstår mig att utföra be-
tydande experiment och undersökningar, ocb
Kratern skall bjälpa mig att få dem undan så
snabbt som möjligt. Jag hoppas kunna ägna
några månader i höst åt detta problem, ty jag
bar bråttom, ehuru jag ingalunda är övertygad
om att mänskligheten är mogen för min stora
upptäckt. Ibland misströstar jag verkligen om
vårt släktes framtid . . .

Ni behöver en god portion amerikansk
optimism, Elmer, smålog Mary-Ann. Jag önskar
jag kunde förhjälpa er tili det.

Han gav henne en egendomlig blick.
Tror ni på mig, Mary-Ann? frågade han

strävt.
Ja, bergfast det vet ni ju, dear boy!

Det kom lågt, men koncentrerat som en ed.
Det hjälper alit åtskilligt, sade han.

En stund därefter bröto de upp. Trängseln
på terrassen hade givit sig något; damerna voro
avgjort i minoriteten nu, men de, som höllo ut,
fyllde mer än väl tomrummet efter dem som gått.
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Det var en starkt fri ton över det hela det
påminde Norton om en viss klass av Broadway-
restauranger fram på morgonen, sedän de »re-
spektabla» damerna lämnat fältet fritt.

Amerikansk societet, sade Johnson me-
nande.

Norton kände sig utmanad, men hittade inte
på något försvar. Hän kände sig hara desto
mer solidarisk med denna uppsluppna, över-
dådiga massa, som larmade omkring dem. Det
var motvilligt hän gick. Johnson skulle förstås
följa hem Mary-Ann, och hän kände sig följ-
aktligen mycket överflödig.

Just då träffades hans öra av en bekant röst
ur hopen. De hade nått fram tili elevatorerna,
och där, på några kvadratfamnars fri golvyta,
roade sig ett sällskap med en dans, som hade
starkt tycke av den förbjudna »Turkey Trot».
I en av kavaljererna igenkände han Gerald Max-
well. Det var han som ropade:

Hello, Frankl
Och hän vinkade frenetiskt med sin fria hand

över sin dams skuldra.
Gerald Maxwell var således tillbaka i New

York. Det var en omständighet, som öppnade
oväntat lockande perspektiv för Frank Norton.
Under färden ned med hissen tänkte hän på,
att hän nu skulle bli i tillfälle att operera i en
betydligt större skala. Hän skulle inviga Max-
well i spelet; hän skulle säkert inte säga nej.
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ty delta var ju lika spännande som trente-ä-
--quarante . . .

I vestibulen där nere tog hän avsked av
sitt sällskap och sköt tillbaka upp tili tak-
terrassen.



Frank Norton skulle hela sitt liv minnas
denna avgrundsheta, upprörda juli månad. Och
många med honom.

Haussen antog enorma proportioner. Det
hette att Wall Street »svettades pengar», och
uttrycket var nastan bokstavligen sant. Tili och
med de invigda började se betänksamma ut.
Rusningen var så vild och vinsterna så oerhörda,
att det med nödvändighet måste komma en reak-
tion. En »svartfredag» eller en »blåmåndag»
kunde väntas när som helst. Om någonting
inträffade, som rubbade den politiska atmosvären,

om någon av dessa plutokrater, som ställt
sig i spetsen för de nya jättekombinationer, vilkas
aktier och bonds voro spekulanternas favorit-
objekt, skulle hitta på att lägga sig ner att dö,

om någon samvetslös och tillräckligt penning-
stark »björn» plötsligt skulle dyka upp och för-
söka krossa priserna, ja, då kunde man för-
utse en katastrof, mot vilken paniken nittitre
vore som en smul kultje före en cyklon.

Man bör komma ihåg, att vid denna tid
varken Thomas W. Lawson eller Samuel Unter-
meyer ännu ryckt börsspelet in på livet med
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sinä avslöjanden. Ingen hade ännu värit stark
och modig nog att säga sanningen om varifrån
allt detta guld, som yrde över landet, ledde sitt
ursprung och vem det var, som sist och slutligen
fick betala kostnaderna för den tinansiella orgien.
Förden Stora massan voro spelets prima principia
obegripliga och förborgade, och tidens fmansiella
författare, Wallstreet-journalisterna, i de tiestä fall
besoldade, gjorde vad de förmådde för att ytter-
ligare förvirra mängden.

Mäklarna gjorde affärer som aldrig förr. Flere
av de försiktigaste husen, såsom Truett & Car-
mody, Leeds Brothers; Lehn & Osborn, hade
redan engagerat sig för egen del i spelet och
buro massor av papper på egen risk. »Pyramid»
var den vanligaste ordern tili männen på golvet
i dessa dagar. Allt gick upp, allt blev guld.
Miljonförmögenheter fördubblades på en natt,
och nya skapades snart sagt var dag. Det gamla
gardet, Tim Sloane, S. V. White, John W. Gates,
James R. Keene »ulvarna», såsom man kallade
dem började åter med sinä manipulalioner,
sinä konspirationer, skenfäklningar och virvlar.
Det var ett tecken på att bottnen under den
ansträngda marknaden höll på att bukta utåt.
Dessa män voro i stånd tili allt.

Men det var en komisk nyck av ödet, att just
den man, som kanske tyngst av alla engagerat
sig i haussen, skulle komma den första panik-
ungen åstad: ståhnagnaten Gates.
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Ungefär en vecka dessförinnan observerade
Frank Norton tili sin stora överraskning Osborns
ominösa »F» framför de senaste dagarnas order
på Consolidated Steel. Att dessa papper, vilka
för tillfället stodo mycket högt och faktiskt under
de tre år de värit i marknaden renderat sinä
innehavare över hundra procent, plötsligt skulle
sjunka, föreföll oförklarligt. Men gubben Osborn
måste väl veta vad hän gjorde.

För Norton betydde detta ett välkommet till-
fälle att öka sitt operationskapital. Alit sedän
hän fått del av hemligheten med den mystiska
bokstaven, hade hän värit på ständig utkik efter
den i kontorets journaler. Men i en rasande
haussemarknad som denna voro nedgående pap-
per sällsynta. Händelsen fogade nu, att efter-
frågan på Consolidated Steel blev oväntat stor,
och följaktligen kastade sig Norton över dessa
order med det dumdristiga modet hos en ut-
svulten varglo, som jagat upp rov. Den om-
ständighelen, att den tolfte juli närmade sig med
stora steg och Union Pacific allaredan visade en
oförklarlig, vibrerande tendens, kom honom att
kasta ali försiktighet över bord.

Hans »F» var utstuderat likt gubben Osborns
eget, men pengarna hän togin på detta sätt
sänkte hän utan återvändo i U. P. Det var i
högsta grad oförsiktigt; men Norton var novis
på brottets hana och hade dessutom lyckats in-
tala sig själv, att hans uppsåt var hederligt
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hän hade för avsikt att ersätta de rätta ägarna
varje cent hän »lånade», vilket var mer än de
kunde vänta, om Osborn fick sätta klorna i dem.

I sinom tid flammade röda helsidsrubriker i
alla finanstidningar, meddelande den överraskande
nyheten, att John W. Gates övergivit sitt sköte-
barn, Consolidated Steel, för att träda i spetsen
för konkurrentkorporationen Illinois Steel.

Effekten uteblev icke. På ett par dagar sjönko
C. S. tjugu points, och den lokala paniken hotade
breda ut sig tili andra objekt. Tili råga på allt
befann sig Gates just då på resa i Västern, och
nyhetsbyråerna voro ur stånd att linna rätt på
honom. Det behövdes Morgans hela auktoritet
och fmansiella styrka för att stöda den vacklande
marknaden.

Folk fick brått att göra sig av med sinä C. S.
I den skara hysleriska säljare, som stormade
Lehn & Osborns mäklarkontor, igenkände Norton
flere av dem, vilkas pengar hän stoppat ned i
sin privata U. P.-spekulation. Om de insisterade
på att sälja, betydde det att hän blev upptäckt,
vanhedrad, kanske häktad och ställd inför dom-
stol. Hän var inte färdig att betala igen sinä
lån ännu; men kanske om några dagar, om allt
gick väl. . .

Med förtvivlan i hjärtat sökte hän övertala
dem att inte sälja inte ännu.

Det är hara en virvel, försäkrade hän.
Gates håller sig undan med flit förstår ni inte,
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att det är hän, som står bakom det hela? Hän
har helt enkelt gjort sig av med för mycket av
sinä C. S. tidigare, och nu vill hän återställa
sin majoritet för billigt pris. Men hän är »björn»
hara så länge, att hän nått sitt mål sedän
stiger nog noteringen igen, ska ni få se .

.
. Ja,

jag haf det från alldeles säker källa alla inside-
men uppfatta det så. Håll hara fast vid erä C. S.,
och inte hara det köp mera, så länge de stå
lågtl Jag försäkrar att ni inte kommer att
ångra er. . .

Hän kämpade desperat. Somliga trodde
honom, men de tiestä stodo inte att öveijyga.
För varje ny försäljningsorder på C. S., som
hän tvangs att införa, var det som hans blod
runnit bort, droppe för droppe. Livet självt
mörknade.

Mister Osborn önskar genomgå alla order-
journaler, minä herrar!

Det var chefens galonerade privata dörrvakt
som framförde ordern. Hans pompösa stämma
dundrade mot Nortons trumhinnor som en doms-
basun.

Det var en märklig order. Den betydde ett
avbrott i arbetet mitt under brinnande bråd
börstid, med kontoret översvämmat av klienter,
för vilka varje sekund var dyrbar. Det hade
aldrig hänt förut, och biträdena stirrade för-
skräckta på varann. Var detta början tili slutet?
Skulle paniken verkligen komma nu?
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Stämningen smittade över skranket. Kun-
derna, i första ögonblicket konsternerade, träng-
des det nasta i en kompakt, kämpande massa
vid barriären, som buktade under trycket. Hyste-
riska frågor haglade, armar och knutna nävar
fäktade i luften. Vita, stela ansikten, med skräck
i ögonen . . .

Frank Norton smog sig ut bakvägen. Livet
mörknade allt mera.

Utanför börsbyggnadens impressiva arkader
böljade folkmassan som vass i byig vind. Sarama
oro här ute, samma ångest och förvridna ansikten
och vilda ögon. Men massverkan var kolossal,
överväldigande. Uppe på trappan slogs man för
att komma fram, men utanför dörrarna stod en
dubbel rad konstaplar med dragna battonger och
sköt mängden ifrän sig nonchalant, slösaktigt
brutalt, ibland rensande hela granitportiken, mi-
nuten därpå åter i brottning bröst mot bröst
med mobben. Och böljegången av attack och
nederlag, anstormning och reträtt fortplantade
sig ormande och buktande genom mängden ut
på gatan ända bort tili tvärgrändernas obskyra
dunkel.

Norton stod tryckt in mot en grund nisch i
en husfasad, oförmögen att bana sig väg emot
folkmassans riktning. Hän ångrade att hän sökt
sig sig ut på gatan det var ensamhet hän
behövde, ensamhet och en klar, kali hjärna.
Utan intresse, nästan utan att se, stirrade hän



139

på massuppträdet framför sig. Det innebar knap-
past någonting nytt för honom; med obetydliga
variationer hade det upprepats dag efter dag
under de senaste veckorna, och hans slumrande
iakttagelseförmåga förmedlade intet annat intryck
av stundens ökade våldsamhet och hysteri tili
hans inåtriktade medvetande, än att hän apatiskt
mumlade för sig själv:

Paniken är över oss . . . paniken . . .

Apatiskt, som om det inte rörde honom. Ty
hur högt än panikens vågor gingo över världen,
kunde de inte rädda honom undan upptäckt.

»Mister Osborn önskar genomgå alla order-
joutnaler, minä herrar!» Hade där inte värit
en särskild tonvikt på ordet alla?

Vad betydde det, att det föx -falskade »F» också
fanns i andra journaler än hans egen? I ett
klumpigt försök att sopa igen spåren efter sig
hade hän i hemlighet applicerat samma tecken
i marginalen tili kamraternas böcker full-
komligt oskyldiga, betydelselösa tecken, eftersom
orderna i dessa fall redan utförts enligt klienter-
nas önskan och korrekt likviderats med deras
pengar. Det skulle härigenom bli svårare att få
fatt i den skyldige, det var sant; men hän be-
tvivlade inte ett ögonblick, att hän förr eller
senare skulle råka fast ändå. Det var hara en
tidsfråga .

. .

Hän hade ju en möjlighet att rehabilitera sig
öppen: om hän sålde de U. P. hän låg inne med.
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skulle hän kunna betala lånen tili sista centen,
så som kursen nu stod. Men för att kunna
göra det måste hän avlägga en fullständig be-
kännelse. Hän skulle ändå bli avslöjad, van-
ärad, bortkörd. Kanske ändå att gubben Osborn
inte lät det gå vidare; det var ju möjligt att hän
skulle låta nåd gå för rätt; men Norton kände
att ensamt Osborns förakt skulle komma honom
att känna skammen som en brännande sveda,
så länge hän levde.

Det hjälpte inte; det var för sent. Hän
skulle aldrig kunna se en ärlig man i ögonen
längre . . .

En klocka klämtade uppe vid Nassau. Massan
vände sig om vid den olycksbådande, bekanta
klangen. En ambulansvagn, förspänd med två
eldiga, kraftiga hästar, banade sig långsamt väg
genom människofloden, medan klockan oavbrutet
och häftigt ringde. Det gick fot för fot; hästarna
knuffade sig fram med pannorna genom mängden,
seg som beck. Och omedelbart efter vagnen,
nästan under bakhjulen, slöt sig floden ånyo
över körbanan. En eller ett par människor
skadade eller döda ingenting annat! Otålig
över avbrottet för en sådan lapprisak sög massan
sig åter fram mot börsen, böljade, svajade, or-
made sig.

Just då uppenbarade sig en talare på börs-
byggnadens översta trappsteg. Det var en hög-
rest herre med ett fyrkantigt bulldoggsansikte
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och isgrått hår, och hans buskiga bryn hängde
djupt och vresigt ned över de kalla härskar-
ögonen. I hans bållning låg ett omisskännligt
förakt för massan, och hans åtbörd, då hän bjöd
tystnad, var överlägset befallande.

Mängden trängde sig åter framåt i en våld-
sara konvulsion. Som en sugande tidvattensvåg
slog den upp mot trappans granitkolonner, drevs
tillbaka, rullade än en gång framåt och mattades
slutligen av. Det blev ganska tyst i gatan.

Den reslige herrn där uppe talade. Man såg
det på hans mun och gester, och enstaka ord
dundrade genom gatklyftan som ett ilsket hund-
skall. Över allt i skyskraporna fylldes fönstren
av nyfikna; man hängde i rader över varann,
lutad ut så långt man vågade för djupet inunder.

Norton uppfångade hara ett ord då och då.
Hän var inte nyfiken; det där angick honom
inte, och hän blev stående i sin nisch.

Ett stort rop steg från massan, och händer
viftade frenetiskt bifall. Larmet började framme
vid trappan och fortplantade sig som ringar på
en vattenyta allt längre utåt periferin. Även de,
som ingenting hörde av talet, instämde, smittade
av mängdens stämning.

Solen gassade på husväggarna högre upp.
Från dockorna kommo stora moln av fint sten-
kolsdamm, glittrande som miljarder små dia-
manter i solskenet och plötsligt slocknande och
osynliga i skuggan där under.
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Norton strök sig nervöst med en hoptovad
näsduk över ansikte och hals. Hän bar ingen
hatt ellet rock, och den kraglösa skjortlinningen
var nedvikt i V-form framtill över bröstet. Den
florstunna silkesskjortan klibbade som limmad
vid hans flämtande, utmärglade torso.

Plötsligt dök en knuten näve upp under näsan
på honom. Den kom mycket närä och skakade
av ursinnig vrede. Det var gubben Maplesons
knotiga, håriga näve.

Skurk, förrädare! väste den gamle mellan
tänderna. Jag litade så fast på dig, på ditt löfte
där nere från »Bank of England» .

.
. o’Brien

hann sälja, medan kursen ännu stod något sä
när . . . men jag jag litade på digl
I* Norton erinrade sig med svårighet. Upptagen
som hän värit med sinä egna affärer, hade hän
totalt glömt att underrätta Mapleson om F’et
framför C. S.

Bara en virvel, tro mig, mumlade hän
mekaniskt. Gates höll på att förlora kontrollen
över C. S., och så ställde hän tili det här .

. .

Håll hara fast vid dina C. S.; de gå snart upp
igen . . .

Mapleson gav honom en vass, misstrogen
blick.

Nej, jag säljer! ropade hän plötsligt och
sprang sin väg, som om hän haft eld i hälarna.

Nya bifallsrop från mängden. Mannen där
uppe höll ett papper i handen; det liknade en
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telegramblankett, och hän hade synbarligen just
läst upp det. Ty nu stoppade hän det i fickan,
satte med en impressiv rörelse hatten på sitt
isgråa hår och försvann genom portalen in i
huset.

Larmet antog kolossala proportioner. Man
visslade och tjöt. Men det var en omisskännligt
glad, hoppfull ton i det hela. Tili och med
Norton uppfattade den.

Vad sade hän? frågade hän av folket,
som började strömma bort.

Gates is found! ropade man tili svar. The
Consolidated is ali right. .

. Don’t sell!
Och just nu stod väl Mapleson inne hos sin

mäklare och sålde! Weil, vad angick det
egentligen honom?

Det var tydligt, att spänningen lättat. Mas-
sans uttryck var ett annat. Vad hän än sagt,
den föraktfulle mannen där uppe, hade hän
synbarligen lyckats att lugna och dämpa. Börs-
spelaren är en oförbrännlig sangviniker; hän
behöver bara en stråle av hopp, och hän ser
åter guldglansen över tingen. Ett halmstrå håller
honom uppe.

Three cheers for Gates and success! ro-
pade en passerande gatuförsäljare med en tränad,
genomträngande utroparröst, och massan, som
för några minuter sedän skulle hudflängt sin
gamla favorit, hurrade glatt för hans namn.
Men här och där rusade desperata figurer in på
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mäklarkontoren folk som sålt och nu med
en sista ansträngning ville återvinna spillrorna
av förlorade förmögenheter.

Skrikande newsboys svärmade plötsligt in
över gatan, trängde sig som hala ålar genom
folkmassan, brådskande, andfådda. »Evening
Stars» gula middagsupplaga flammade snart i de
flesta händer och lästes med feberaktig brådska.
Frontsidans sportbulletiner hade för en gångs
skull fått lämna rum för finansnyheterna. Norton,
som misslyckades i ett försök att tränga fram
tili närmaste tidningspojke, kunde dock över den
påträngande människobanken läsa den fotshöga
scoop-rubriken på titelsidan: »Ingen anledning
tili oro, förklara G. S:s direktörer». Och där-
under med något mindre typer: »Kursfallet or-
sakat av manipulatörer; Gates behåller kontrollen
över G. S.»

Norton knöt näven konvulsiviskt. En frätande
bitter vrede vällde över honom som en störtsjö.
Det beredde honom ingen tillfredsställelse, att
hän med sinä uppdiktade fötespeglingar inför
de hysteriska säljarna inne på kontoret synbar-
ligen intuitivt träffat det rätta. Hän tänkte på
att det var dessa samvetslösa manipulatörer
John W. Gates and Company som avslöjat
honom, gjort honom tili en märkt man för lifvet,
och hän fylldes av ett oresonligt hat. I denna
stund trodde hän sig förstå, att det måste fmnas
folk, som mördade av hämnd.
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Mängden glesnade långsamt.
Norton kände sig plötsligt omfamnad och

virvlad ett varv runt på trottoaren. Det var
åter gamle Mapleson, nu vild av lycka.

Frank, my boy —jag sålde in te! skrek
hän triumferande. Det nötet o’Brien bröt kom-
panjonskapet för att jag var envis och litade på
dig, och nu står hän där, renons på C. S. och
fyra tusen fattigare. Jag kornmer att hänga fast
vid minä G. S. och konvertera, när tiden är inne,
lita på det, son! John W. Gates är min man!
Kom och tag en drink hos Murphy jag har
gunås så visst råd att bjuda i dag!

Norton skakade på huvudet. Det kändes
som hans kranium var fyllt av en tjock vätska,
som skvalpade när hän rörde sig, och en lång
stund efteråt var hän oförmögen att tänka en
sammanhängande tanke. I nacken satt en tyngd,
som ville dra honom baklänges i gatan.

Mapleson betraktade honom uppmärksamt
och blev mycket allvarsam.

Det är synd om dig, Norton du sliter
ut dig, sade hän. Och tili vad nytta? För att
bli vräkt på skräphögen som jag! Hän lade
sin hand på hans skuldra. Hör på: den
slarven Pat har lämnat mig, men det behövs
ungt blod i affären, om den ska orka följa med
i det här rasande tempot. Kasta loss från judarna
och bli min kompanjon! Du räddar din odöd-
liga själ på kuppen ...

10 Sanden, Money.
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Norton skakade återigen på huvudet. Men
mot sin vilja kände hän sig rörd.

Tack, gamle gosse, sade han. Skulle du
ha gjort mig det där förslaget för fjorton dar
sedän, hade jag slagit tili, tänker jag. Men
nu . . .

—■ Men nu?
Men nu är det för sent, ser du. I'm done

with down and out, old top .. . Slut. . .

Och hara för att en gammal gubbstrutt tog
honom i armen och såg vänligt och faderligt på
honom, skulle hän helst ha vänt sig mot väggen
och lipat ett tag. Det var visst förbannat skralt
med hans nerver , . .

Mapleson ödslade inga ord vidare. Hän tog
honom resolut under armen och halft ledde,
halft släpade honom in på närmaste bar. Där
var friskt och svalt, färsk sågspån på golvet
och en fläkt, stor som kvarnvingar, långsamt
svängande i taket.

Norton hällde i sig en stor kupa whisky och
soda. Det bubblade i hjärnan, men hän kom
ändå över den värsta depressionen och blev
framför allt herre över den omanliga sentimen-
taliteten från nyss. Hän sköt ut underkäken
och krystade sig tili mod nog att än en gång
tänka över sin ställning. Mapleson pratade nu
immerfort, men hän hörde honom inte. Hän
stirrade istadigt på sin egen spegelbild i glaset
över skänken, men vad hän såg var hiiden av
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en ung kvinna med ramsvart hår i Fatima-
kamning mol en fördärvad, olivmatt hy och ett
par förhäxande stenkolsögon under blåsvarta,
tunga ögonlock.

Hän hade ohrat sitt rena samvete och sin
gentlemannaheder för att vinna henne. Skulle
hän ge tappt utan en sista strid?

Hän stirrade, och den gamla hettan kröp
åter in i hans blod. Ett starkt begär tog hans
sinnen. Hän såg den starkt röda munnens amor-
båge svälla och le, och ögonen sögo och lockade.
Skulle hän gå ut ur livet utan att ha nått sitt
mål? Kunde hän sägas ha levät, innan hän
ägt den kvinna hän åtrådde med var fiber av
sitt kött?

Där var Johnson
Hän måste vinna henne med makt; hän

måste ta henne med våld. Hon tillhörde honom
genom brottets band. Var det inte hon, som
gjort honom tili vad hän var?

Hän skulle röva henne tili sig med rå styrka
och slå upp portarna för alla sinä sanser. Bara
en enda gång. Sedän var hän färdig att gå .. .

På mäklarkontoret hos Lehn & Osborn var
stämningen åter normal, när hän kom igen.
Ingen tycktes ha lagt märke tili hans långa
frånvaro, och hän smog tacksamt tillbaka tili
sin plats, Orderjournalen låg på pulpeten, men
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hän vågade inte slå upp den innan någon klient
gav honom anledning tili det.

Bänkarna framför noteringstavlan voro full-
satta, men hara ett par kunder stodo lutade
mot skranket och samtalade med en clerk. Det
var den lilla lunchpausen i spelet.

Unge Mike Sallivan stod vid tickern och
ropade ut de ingående noteringarna i sömnig
nasalton, medan Dick Stetson kallad »rajoi-
nani» för det hän alltid hade kritiga fingrar
stod uppe på halvstegen och strök och ritade
gula, röda och vita siffror på tavlan. Hans
panna liknade en impressionistisk akvarell i
brådskan brukade hän tankspritt torka svetten
med sinä nedsmorda händer.

En negerpojke gick och sopade golvet rent
från papper och skräp. Det stod ett raoin av
damm kring borsten, men det generade ingen;
man var van vid damm i denna dammiga jätte-
stad.

Här var ett par grader svalare än ute, men
hettan låg ändå som ett lock och tryckte på
alla sinnen. En enda surrande vertikalfläkt
svepte med regelbundna intervaller över kunder-
nas amfxteatraliskt staplade sittplatser, men in-
nanför skranket hängde cigarrettröken orörlig
halvvägs upp under takets dammiga stuck.

Det brände i Nortons fingerspetsar av begär
att slå upp orderboken och övertyga sig om
hur det gått med de klienter, som velat sälja
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sinä C. S. på förmiddagen. Hade de fått sinä
pengar?

Hän längtade efter en order. För första
gången sedän hän flyttades hit ned var lunch-
stiltjen honom ovälkommen.

Hän funderade.
Om gubben Osborn hade vägrat att betala,

skulle allt då gå så lugnt tili som nu var fallet?
Skulle inte en skränande ocb hysterisk mobb
ropa på svindel ocb kalla på polis? Var det
inte troligt att firmana dörrar i så fall skulle
hiivit förseglade med sheriffens sigill? Sådant
hade hänt förr; Norton erinrade sig en pinsam
historie om en liten broker vid en av sido-
gatorna för någon tid sedän. Tidningarna
hade blåst upp affären tili vidunderliga propor-
tioner.

Det var nog inte troligt att gubben Osborn,
pinsamt mån om sin reputation som hän var,
riskerade en liknande skandal.

Alltså hade hän pungat ut.
Nu skulle ban klämma efter sinä clerks i

mäklaravdelningen. Hän skulle i hemlighet be-
vaka dera, spionera på dem. Vid minsta ledtråd
skulle det bli förhör, ocb så var saken ute. De
skulle börja misstänka varann, vakta på varann,
ocb arbetet skulle bli ändå ohyggligare än förr.
Frågan var huruvida inte hän, Norton, förr eller
senare skulle förråda sig inför kamraterna. Hän
var långt ifrån säker på sig själv. Hans nerver



150

voro tili den grad tilltrasslade, att hän inte längre
hade sig själv under kontroll.

Vore det inte bäst att med detsamma gå upp
tili gubben, bekänna alltsammans och erbjuda
sig att ersätta förlusten? Vad skulle följden bli?
Naturligtvis skulle hän först och främst bli av-
skedad, men det perspektivet innebar i och för
sig ingenting avskräckande snarare en lisa.
Men skulle det stanna därvid?

Var det troligt, att gubben skulle låta det gå
tili häktning och åtal? I och med detsamma
skulle hän framkalla ett avslöjande av hela F-
systemet; saken skulle inte kunna tystas ned,
och följaktligen skulle förtroendet för firman få
en svår knäck ifall inte rent av statsadvo-
katen skulle kanna sig manad att ingripa, vilket
var sannolikt, om hara tidningarna skreko till-
räckligt.

Nej, gubben Osborn kunde nog inte vädja
tili lagen. Därtill hade hän själv allt för mycket
otalt med den.

Norton kastade en blick på noteringstabellerna.
Om hän nu sålde sinä Union Pacific den del
av dem som hän köpt med Osborns pengar
skulle hän ha jämt så mycket över, att hän
kunde levä ett par veckor på det. Hän hade över-
talat Maxwell att låna honom en rund summa,
och tillsammans hade de den sjätte köpt ett stort
block Common och obligationer av åttiofem;
dessa papper skulle i varje fall få ligga tili sig,
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tills U. P. åter var flott. Det betydde en för-
mögenhet, bara det.

Mike Sallivan ropade ut från tickerremsan
namn och silfror med släpig, ointresserad röst,
och Stetson raderade och skrev. Just nu .. .

Men vad fan nu då? Norton sprang upp
från sin plats och stirrade som förhäxad på
tavlan. Hän strök sig ett tag med skälvande
hand över ögonen.

—' U. P. Common, sex trettio och en halv,
skrek Stetson. Hän präntade det med rött, indi-
kerande stegring.

Det blev rörelse på klientbänkarna. En värdig
gammal herre från Sydstaterna major Cotterill,
Frank kände honom väl gick hastigt bort tili
Sallivan och viskade uågot tili honom. Sallivan
avbröt sin släpiga ramsa och gick en fot bak-
länges på tickerbandel.

U. P. Common sex tretti och en halv,
upprepade hän. Se själv!

Det är alldeles riktigt, min herre, sade
majoren artigt och återtog med studerat lugn
sin plats.

Norton hade med en hastig kalkyl övertygat
sig om, att hän hiivit tre tusen tre hundra fyrtio
två dollars rikare. Det var en alldeles ny känsla,
detta att vinna. Och det var ännu ett par dagar
kvar tili den tolfte!

För att få vara ensam med sinä tankar gick
hän ut i duschrummet och tog en kali över-
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sköljning. När hän åter drog byxorna på sig,
var hän på det klara med en sak: hän skulle
inte gå tili gubben och erbjuda ersättning . . .

Ute på kontoret väntade en herre på honom.
Det var Elmer Johnson. Hän hade inte samma
friska ansiktsfärg som vanligt.

Kan ni komma upp tili mister Barnes
på ett ögonblick nu genast? frågade lian tvärt.

Norton kastade på sig rocken och hans händer
började skälva på nytt.

Är det någonting med miss Taylor?
Johnson nickade. Ute i hallen, medan de

väntade vid hisschaktet, sade han kort:
Hon har försvunnit.



Den store bankiren betraktade den unge man-
nen med vänligt intresse.

Mister Johnson bar meddeiat mig att ni
är en av den stackars miss Taylors vänner,
sade hän. Fägnar mig att göra er bekantskap,
ehuru jag medger att jag skulle ge mycket, om
jag hara kunde ändra anledningen tili vårt sam-
manträffande. Miss Taylors försvinnande kom-
mer i högsta grad olägligt för mig och särskilda
stora finansintressen, dem jag bar aran repre-
sentera. Och dessutom kan jag inte dölja för
er, att jag fruktar hon personligen svävar i stor
fara.

Frank Norton sväljde hörbart. Detta kom
så oförberett efter en dag full av överraskningar
och sinnesrörelser, att hän hade svårt alt bibe-
hålla fattningen.

Men vad .. . vad tror ni då ..
. har hänt

henne? fick hän fram.
Ni skall få veta allt vad vi veta, och se-

dän skola vi rådslå om bästa sättet att återfinna
henne. Emerson, var god förklara saken för
mister Norton här, befallde fmansiären. Från
rummets bakgrund gled ljudiöst fram en liten
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grå herre med ett underligt förtorkat guttaperka-
ansikte ett sådant raan ofta träffar på hos
gamla aktörer och en stålvass blick bakom
en stark pincene utan bågar. Norton fäste sig
särskilt vid hans gång: stegen sjönko ljudiöst
ned i privatkontorets magnifika Kermanshah,
men utom det var där någonting smygande,
varsamt i hans rörelser, som fruktade hän att
genom ett häftigt steg irritera smärtande lik-
tornar.

Mister Emerson är vår detektiv, presen-
terade Barnes. Hän bar på senaste tid skuggat
miss Taylor.

När hän såg Nortons ytterligt förvånade min,
gav hän brådskande några upplysningar:

Såsom min konfidentiella sekreterare har
miss Taylor naturligtyis fått del av hemligheter,
som vore av allra största värde för utomstående.
Det har värit min plikt att vid en kritisk tid-
punkt som denna söka skydda henne för spe-
kulativa närmanden och samvefslöst folks rän-
ker. Följaktligen har Emerson haft order att
vara tili hands, när hon rört sig utomhus.
Men då hans roll var dubbel hän skulle inte
hara skydda henne utan också firman mot henne,
ser ni har hän bevakat henne utan hennes
vetskap.

Norton erinrade sig att miss Taylor vid ett
par tillfällen beklagat sig över känslan av att
vara förföljd, en känsiä som hon värit böjd att
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tillskriva sin uppjagade inbillning och sinä över-
ansträngda nerver. Inte ulan en viss anklagande
ton i stämman nämnde hän om delta, och John-
son nickade instämmande.

Jag har också hört henne säga det, sade
hän; men för min del visste jag ju hela tiden
att det inte var inbillning.

Nervös och utarbetad som hon redan an-
nars var ...började Norton, men Barnes avbröt
honom:

Om ni hade vistats längre vid »the Street»,
mister Norton, skulle ni veta att det är fråga
om ett vanligt försiktighetsmått, som helt en-
kelt måste iakttagas, när stora värden stå på
spel. Där var en tydlig tillrättavisning i rös-
sten, och handen lekte otåligt med en packe
brev. Och naturligtvis ha vi inte för vana
att lämna våra privatsekreterare okompenserade
för deras möda och omak ... Se så, gå på nu,
Emerson!

Och den store mannen ägnade sig helt åt
middagsposten från Västern.

Norton kände sig som en pojke, som fått
snubbor, och hän upptäckte en förrädisk glimt
i Johnsons ögon. Under vanliga omständighe-
ter skulle hän antagligen rest borst där jäste
inom honom en del bittra sanningar om arbets-
givarnas sätt att exploatera sinä underlydande.
Men dels var hän ivrig att få veta något om
de närmare omständigheterna vid Mary-Anns
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försvinnande, dels ingav Manhattan Trust-presi-
dentens breda rygg ovillkorligen respekt.

Om hon sett någon, sade detektiven, så
inte var det mig! Det var säkert någon av de
andra, som spionerat på henne jag har märkt
misstänkliga individer i hennes närhet på se-
naste tid, och en gång upptäckte jag, att de
bevakade huset där hon bodde. Hon flyttade
strax därpå trodde hon skulle kunna undan-
dra sig denna envisa observation; men natur-
ligtvis lyckades det inte. Jag misstänker hon
tallit offer för ett organiserat hand börshajar
de aro alltid i farten, då kompassen visar på
hausse.

Norton lyssnade uppmärksamt, men var
samtidigt medveten om en tilltagande motvilja
för spionen. Hän tyckte varken om hans röst,
som var hai och oljig, eller om hans stickande
blick, som tycktes borra sig i honom med en
oförklarlig skadeglädje. Men minst av allt tyckte
hän om hans fötter ovanligt stora i förhål-
lande tili figuren, i liata, tvärtåade bottiner, som
stramade över pösande knölar på sidorna.

Varför lät ni inte pölisen ta hand ora de
där individerna? frågade hän, inte utan ett lätt
aggressivt tonfall.

Emerson skrattade hånfullt.
Pölisen, säger ni! Pölisen och för-

därvat alltsammans? Nej, vet ni, så grön är
inte William D. Emerson!
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Johnson fann sig föranlåten att sticka in ett
par ord:

Mister Emerson har förmodligen alldeles
rätt. Då det gäller ett led i en finanskupp, är
det helt säkert bäst att undvika publicitet. .

.

—■ Det är därför ni är här, mister Norton,
kastade mr Barnes oväntat åt honom över sin
axel. Eftersom jag åtminstone på sakens
nuvarande stadium inte kan anmäla om miss
Taylors bortrövande, söker jag försäkra mig
om hennes vänners bistånd för att få rätt på
henne.

Pölisen! återtog den bile spionen. Då
kommer miss Taylor säkert mindre förargelse
åstad, om hon är i hajarnas våld. Deras antal
och resurser äro åtminstone begränsade. Men
om en »cop» fick nys om, att hon bär på vär-
defulla bemligheter, skulle hän inte ge sig, in-
nan hän pressat ur henne dem, och så fick vi
se hela New Yorks poliskår raka tili sig hausse-
yinster borta på Stock Exchange .. . Pölisen,
unge man pölisen, huh!

Håll er tili saken, Emerson, komraende-
rade Barnes, som tycktes äga förmågan att med
öronen följa med samtalet, medan ögonen med
otrolig hast foro över brevsidorna. Och ni,
mister Norton, tag in alla fakta ni kan min
tid är tyvärr knapp.

Norton kastade en hjälplös sidoblick på
Johnson och mötte åter den där humoristiska
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glimten i hans ögon. Hur kunde denne man,
som dock förefallit att vara intresserad av Mary-
Ann, fmna någon humor i en situation som
denna?

Men Emerson fortsatte med ett menande ef-
tertryck på varje ord:

Miss Taylor försvann torsdag k väli vid
sjutiden under ett besök i Berkley & Keiths de-
partementsbutik vid Broadway .

. .

Norton kände att hän rodnade.
Jag förlorade henne ur sikte i trängseln,

som vid denna tid som bekant är störst
strax före stängningsdags, fortfor detektiven, och
hans blick glittrade obarmhärtigt bakom bino-
keln. Men jag erfor kort därpä, att hon gjort
ett mindre uppköp vid spetsdisken och därpå
fortsatt uppför huvudgången på väg tili eleva-
torerna. En försäljerska i departementet för
parfymtvålar och kosmetika fyllde ut resten av
historien: just utanför hennes disk hade en
dam, vars signalement i detalj stämmer med
miss Taylors, plötsligt vacklat tili i trängseln
och skulle ha fallit ned avsvimmad, om inte en
ung man, som föreföll att vara i hennes säll-
skap, tagit emot henne i sinä armar och burit
ut henne genom ingången mot Tjuguandra ga-
tan. Där har, enligt vad jag konstaterat, en
hansom utan nummer av allt att döma en
privatvagn inväntat dem och kört bort med
dem, utan att någon kömmit på tanken att allt
inte stod rätt tili.. ,
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Det här har starkt tycke av ett av vita
slavhandelns tricks, inföll Johnson.

Alldeles riktigt, sir, vände sig Emerson
raskt mot denne. En fin nål eller en liten
hypodermisk spruta med ett starkt bedövande
medet en hastig rispa i huden under träng-
seln och otfret är sanslöst eller åtminstone
hjälplöst . .

. Ett trick, gammalt som gatan, vis-
serligen men ett trick, som inte desto mindre
kommer att lyckas, så länge människorna äro
lika upptagna av sinä egna affärer som nu. Ni
känner tili den nervosa brådskan i ett stort
varuhus vid stängningsdags: biträdena halvdöda
av överansträngning, massan av kunder, trän-
gande, armbågande sig fram, halft hysteriska av
oro över att inte hinna uträtta sinä ärenden
förrän utrymningssignalen ljuder. Vem frågar
där efter en flicka som svimmar?

Men husets egen detektiv borde ju ~ .

Berkley & Keiths ha en detektiv i varje
våning under rusningstiden, men hans åliggande
är att hålla efter kleptomanerna, och det ger
honom minsann full sysselsättning, replikerade
Emerson en smula hett. Ni kan inte begära,
att hän dessutom skall konlrollera relationerna
emellan kunderna.

Nu blev Barnes otålig igen.
Var god och giv herrarna varje ledtråd

ni lyckats snoka upp, Emerson! Och låt oss
få ett slut på det här så fort som möjligt!
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Med nöje, mister Barnes, med nöje!
Den lille gnuggade förnöjt sinä torra händer;
sä spände hän åter sin basiliskblick i Norton
och sade lömskt: Kanske mister Norton är
vänlig och hjälper oss på traven en smula ge-
nom att relatera sinä erfarenbeter från torsdags
eftermiddag vid sjutiden. Det var ni, som följde
miss Taylor tili Berkley & Keiths jag kände
igen er i samma ögonblick ni komin för ett
par minuter sedän.

Barnes virvlade ett halft varv runt i sin
skrivstol och betraktade den unge mannen med
förvåning. Också Johnson stirrade överraskad
på honom.

Norton rodnade häftigt. Det var obehagligt
att inför denna inkvisitoriska trio nödgas blotta
sinä intima affärer.

Det är nog riktigt, medgav hän. Jag hade
nöjet av miss Taylors sällskap tili Berkley &

Keiths Broadway-ingång. Men där skildes vi
åt...

Så blev hän med ens medveten om uttryc-
ket i de andras ögon. Barnes betraktade ho-
nom med en egendomligt eftertänksam blick;
Emersons ögon åter sprutade öppet hån. Och
det slog honom plötsligt att denna oskyldiga
promenad vid den älskades sida i belysningen
av de följande händelserna kunde framstå i
misstänklig dager.

Jag beklagar nu livligt att jag inte följde
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med in, stammade hän förvirrad. Men miss
Taylor ville det inte . ..

Ja så, inte det, kom det försmädligt från
detektiven. Varför ville hon det inte då, måntro?

Norton gav honom en rasande blick och
vände sig tili chefen:

Mister Barnes, jag är på ert kontor. Har
denne herre fulhnakt att ställa impertinenta
frågor tili mig?

Jag beklagar, men det har hän, svarade
Barnes märkbart kyligt. Om miss Taylor
såsom ni säger märkt att hon var förföljd,
borde hon i ali rimlighets namn värit tacksam
för en väns eskort, och det inte minst i träng-
seln där inne i varuhuset.

Men förstår ni då inte att det här var
ett fall, då en dam inte gärna tillåter att en
herre är närvarande vid hennes uppköp? ut-
brast Norton, på allvar otålig. Det finns ju
specifikt kvinnliga, intima artiklar ja, vi
skämtade litet om det, och jag fick det intryc-
ket att miss Taylor ämnade sig tili vitvarureali-
sationen på femtonde våningen .

. .

Emerson avbröt honom med ett hånskratt.
Femtonde våningen och det en kvart

på sju! Hon skulle knappast hunnit dit, om
hon så haft vingar!

Nortons händer knötos krampaktigt. Hän
kände ett häftigt begär att ge den lille spionen
ett slag i hans ettriga skråpuksansikte. Hela

11 Sanden, Money.
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situationen började tynga på hans nerver; sait
hän inte Mr som på de anklagades bänk?

Jag fruktar alt mister Norton och jag
hindrat miss Taylor att besöka realisationen
tidigare, kom det oväntat med Johnsons sonora
stämma, som ovillkorligen verkade lugnande.
Jag tog mig friheten att låta henne sätta upp
ett kontrakt åt oss, sedän hon blev fri från sitt
arbete här. Hon och mister Norton samman-
träffade hos mig uppe i Hamilton building.

Norton gav honom en tacksam blick. Hän
hade inte värit på det klara med huruvida in-
genjören velat hålla deras lilla landtransaktion
hemlig eller ej.

Barnes betraktade sin ingenjör med en ef-
tertänksara blick.

Har ni något emot att upplysa mig om
det där kontraktets natur, Johnson? frågade hän
i oväntat försynt ton. Ni förstår, det kunde
kanske ha sin betydelse som belysningsmaterial?

Johnson skrattade lätt.
Ni tror förmodligen jag låtit skinna mig

igen, eller hur? Var lugn inte den här gån-
gen; tvärtom har jag visst gjort en god affär.
Mister Norton var mycket resonabel beträf-
fande priset. . . Weil, ni må gärna veta det:
jag köpte ett par hundra acres Colorado-land
av mister Norton.

Aha, landsvindlare också! utropade Emer-
son och spände sin stickande blick i Norton.
Alit bättre och bättre!
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Barnes, vill ni vara vänlig och lugna den
där herrn en smula, sade Johnson med värdig-
het. Jag fruklar alt hans närvaro är tili direkt
skada för den sak, som ligger oss om hjärtat.
Jag förstår vart det är hän vill komma, men
jag kan försäkra er, Barnes, att hans misstan-
kar äro ovärdiga.

Detektiven öppnade munnen för att svara,
men Barnes tystade honom med en handrö-
relse. Hans slätrakade, omsorgsfullt masserade
ansikte var ogenomträngligt som en mask, men
det ärrliknande vecket mellan ögonbrynen var
en hårsmån skarpare än vanligt, Det var ett
veck, som gav det i övrigt intetsägande, nastan
vulgära ansiktet en prägel av knivskarp intelli-
gens en egenskap, för vilken hän i själva
verket var berömd inom finanskretsarna. Ira
Nelson Barnes var expert på problem.

Jag hyser stor aktning för ert omdöme,
då det gäller maskiner och tekniska spörsmål,
Johnson, sade hän i urban ton; men när det
gäller att bedöma människor är ni ett barn.
Och ni har själv sagt mig, att er bekantskap
med mister Norton här är av mycket färsk da-
tum. Så ni tillåter kanske?

Johnson trädde motvilligt ett steg tillbaka,
men gav Norton en uppmuntrande blick.

Nåväl, det är onekligen ett egendomligt
sammanträfFande, fortfor bankiren, att ni, mis-
ter Norton, just dagen efter den, då miss Tay-
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lor blev bortrövad, skyndar att lägga er tili
med ett block på inte mindre än tio tusen
Union Pacific Common ett papper, som tili
dess legat fullkomligt dött och knappast alls
synls tili i marknaden.

Hän betraktade intensivt den uuge mannen,
vars förvirring märkbart tilltog.

Ni ser att jag vet det. Minä mäklare ha
fått sekreta order att anmäla om varje speku-
lation i U. P. för att jag skall kunna sluta mig
tili vem det är, som avtvungit miss Taylor hen-
nes hemlighet. Ni måste medge att det här bar
starkt tycke av ett spår?

Ha inte erä mäklare samtidigt kunnat
upplysa er om, att jag redan länge värit i mark-
naden efter U. P.? frågade Norton med ett lamt
försök att försvara sig. Jag bar tidigare bara
köpt i mindre poster, det är sant; men händel-
sen fogade att jag just i fredags disponerade
över medel tili en större transaktion. Ni kan
verifiera mitt påstående genom att ringa upp
min mäklare, Sam Long.

Behövs inte; det är redan gjort. Det
förklarar ändå ingenting! Ni kan mycket väl
ha haft erä misstankar beträffande U. P. tidi-
gare, men inte riskerat att lasta er för hårt, in-
nan ni fått svart på vitt på erä chancer. Som
ni ser, bevisar det ingenting. Men jag vore helt
naturligt intresserad av att veta någonting när-
mare om den »händelse», som tidigt fredag
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morgon satte er i tillfälle att placera er stora
order.

Norton reste sig otåligt.
Det är en sak mellan min kompanjon

och mig, sade hän bryskt. För övrigt har detta
inkvisitoriska förhör pågått länge nog i mitt
tycke, och jag ifrågasätter starkt er rätt att in-
blanda er i minä privata affärer. Jag kom hit
för att hjälpa er, mister Barnes inte för att
bli utsatt för förolämpningar.

Hän vände sig mot dörren. Snabbt som ett
rinnande rödskinn smog Emerson över maltan
och ställde sig resolut med ryggen mot ingän-
gen, blockerande denna. Hans äckliga ansikte
förvreds av ett hångrin.

Norton skälvde tili, och allt blod rusade
honom i huvudet. I denna stund skulle hän
känt det som en kolossal njutning att få slå
in hjärnan på detta falska, giftiga kryp. Och
hän ämnade göra det; hans självkänsla fordrade
det.

Då lade Johnson sin hand på hans arm.
Ett ögonblick, Norton gör inga dum-

heterl
Och vänd tili Barnes, som satt lugnt kvar

med någonting som påminde om ett leende
kring de tunna läpparna, sade hän:

Man har sagt mig, att U. P. Common
gått upp sex points på de sista timmarna. Är
det sant, Barnes?
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Bankiren nickade.
Har denna stegring kunnat åstadkommas

ensamt genom påverkan av mister Nortons or-
der av fredagen?

Omöjligt, sir.
Weil, således måste där ha placerats

andra stora order inom de sista fyrtiåtta tim-
marna.' Har ni räkning på dem också, Barnes?

Ja visst. Men Emerson har upptäckt,
att köparna i dessa fall uppgivit fiktiva namn.
Är det inte så, Emerson?

Den lille spionen jakade.
Johnson skrattade plötsligt tili.

Kan ni på allvar tro, att den tili miss
Taylors bortrövande skyldige skulle blottställa
sig ända därhän, att han ensam skulle registrera
in sig under sitt rätta namn? Tyder inte allting
snarare på, att det är han ensam, som är oskyl-
dig, medan de andra, inkognitospekulanterna,
äro de skyldiga? Voro vi inte från början över-
ens om, att denna affär var ett verk av en hei
liga?

Barnes ryckte på axlarna.
Brottslingar ha mångahanda nycker. Vem

garanterar att det där med inregistreringen inte
är ett knep, avsett att föra oss bakom ljuset?
Ligan vill kanske på detta sätt rädda åt sig åt-
minstone en del av bytet, för det fall att de
övriga skulle komma fast. Ja, det är ju också
möjligt, att aktierna hållas på en enda hand,



167

men inregistrerats under olika namn för att det
inte skall väcka uppseende.

Nonsens, sir! bröt Johnson ut, och det
hördes på rösten att hän började bli het. Jag
går i god för mister Norton. Ni kan inte på
allvar tro att en ung man av familj och med
uppfostran, färsk från Harvard, med de bästa
relationer och fullt upp med pengar bakom sig,
skulle företa sig någonting så desperat som att
röva bort en ung dam för att avpressa henne
börshemligheter. Det är ju rena vanvettet!

Hän gjorde ett slag över golvet med stora
steg.

Mister Norton är en gentleman, sir, til-
lade hän. Och jag tror hän hellre skulle offra
sitt liv än tillåta, att ett här kröktes på miss
Taylors huvud.

Det stack tili i Nortons samvete. Hän var
tacksam för Johnsons goda tanke om honom,
men själv var hän ur stånd att dela den
numera. Hän var rädd att lian inte kunde
kalla sig gentleman längre. Och dessutom
hade lian inte nyss själv välvt planer i sitt hu-
vud, som gått betydligt längre än att »kröka
ett hår på hennes huvud»?

Det var sannerligen högst obekvämt att äga
ett samvete. Emersons stickande ögon hade
ögonblickligen annoterat en förslappning i den
unge mannens självmedvetna pose. Hän hade
sett den morska blicken irra för en sekund,
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och hän hade förstått alt tyda tecknen. Stun-
den var inne för honom att spela ut sin stora
trumf.

Men jag harju kvinnorövarens signale-
ment! ropade hän med en röst, som plötsligt
lät gäll. Norton stirrade som förhäxad på den
liite onde djävulen.

Men Barnes fullföljde för tillfället en annan
tankegång.

Om den unge mannen där har fullt upp
med pengar bakom sig, som ni säger, vände
hän sig lägmält tili Johnson, så varför spelar
hän då?

För spänningens skull, förstås. Amatör
som så många andra rikmanssöner innan
hän eventuellt blir professionell. Hän är hit-
satt för att lära sig spelet, you know.

Riksmanssöner nothingl De går lät-
tast vill, som ni vet. Men apropå Norton,
Norton vilken familj är det?

Spindletop-Mack är hans far, sade Johnson.
Bankirens ögon krympte ihop tili små Sprin-

ger, och lian nickade ett par gånger begrun-
dande.

Så, så, sade hän hara. Hän tänkte kanske
på, att grunden tili hans egen betydande för-
mögenhet i tiden lagts genom framgångsrika
spekulationer i olja. Maximilian Norton hade
värit en prominent flgur i industrivärlden på
den tiden . . .
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Den gamle hedersmannen, mumlade hän.
Norton förstod att ett slagsmål, som varje

muskel i hans atletkropp värkte efter, var på
väg att gå honom ur händerna, och hans het-
siga unga blod kom i en ny svallning.

Johnson, jag förbjuder er att blanda min
far in i det här, sade hän hårt. Och nu går
jag, om så hundra små spiondjävlar blockera
min väg!

Hän tog ett steg mot dörren. Emerson och
hän stodo mittemot varann, slukande varann
med ögonen.

Ännu ett ögonblick, mister Norton. Emer-
son, ni nämnde något om ett signalement. Låt
höra!

Det var Barnes som talade.
Detektiven gav Norton en frätande hånfull

blick och drog upp ett notesblock ur fickan.
Medan kan läste, gjorde hän små konstpauser
här och där och smålog menande.

Medellängd, smärt växt. . . Klädd i vit
flanell med blårandig råsidenskjorta ... Ung,
några och tjugu . . . Cendre . . . Blågråa ögon ...

Skarp profil, stubbmustasch . .
. Lätt böjd

näsa .. .

Det var tydligen Frank Nortons porträtt hän
tecknade.

Men detta är oerhört! ropade Johnson.
It’s a frame-up, dirty blackmail!

Men för Norton var måttet nu rågat. Hans



170

arm sköt fram i en våldsam stöt rakt frän
skuldran. Emerson vacklade baklänges mot
dörren, vars mattslipade glasspegel spräcktes
och i en massa små triangelskivor klingande
föll i golvet utanför. Den lille detektiven sjönk
blinkande på knä, gurglade konvulsiviskt och
spottade så ut en massa blod och några av-
slagna framtänder. Någonting blänkte tili i
hans hand, och Johnson störtade fram i rätt
tid för alt vrida revolvern ur hans krarapaktigt
slutna fmgrar. Ett skott brann av och borrade
sig i taket; ett moln av damm och gipsskärvor
dalade ned över bankiren, som satt i sin skriv-
stol och smålog.

Norton, vars kokande blod fordrade ytter-
ligare aktion, sprang fram och slog sin näve i
skrivbordet, så det dånade.

Det är ni som bär ansvaret för det här,
Jopade hän i orat på Barnes. Det var ni, som
tillät den där hunden att gå på med sitt smut-
siga bakdanteri!

Det är allright, nickade Barnes godmo-
digt. Ni harju inte lidit någon skada av det,
utan bara hiivit i tillfälle att visa, att ni är en
man. Se härmin hand jag gratulerar eri

Norton stirrade på honom utan att förstå;
hans ansikte blev mycket långt av ytterlig häp-
nad.

Barnes satt tyst några ögonblick, kalkyle-
rande, med ett litet slugt leende i munvinklarna.



171

Så vände hän sig tili kontorsbiträdena, som
förskräckta och nylikna trängdes i dörröpp-
ningen:

Det är ingenting som kan intressera her-
rarna, sade hän barskt. Hawkins, telefonera
genast efter en ny dörruta!

Den pompöse tamburmajoren, som trängt
sig ända in på chefskontorets helgade Kerman-
shah, villrådig om vad man väntade av honom,
stirrade frågande från den ena tili den andra,
fick prompt liv vid ordern, schasade med en
stor gest bort de nyfikna och stängde den
spräckta dörren efter sig.

Plötsligt tycktes Barnes erinra sig något.
Hän såg hastigt på sitt ur och ropade:

Hawkins, hait väntal
Norton tog ett steg för att skynda efter tam-

burmajoren, men Barnes hejdade honom.
Det är detsamma ni kan lika väl ut-

rätta det åt mig, ni, mister Norton, om jag får
besvära er. Jag kom att tanka på, tillade hän
långsamt, och Norton lade märke tili att hän
havslöt ögonen, men ur ögonvrån spejande iakt-
tog detektiven, som åter kravlat sig upp och
ömsom ilsket spottade blod, ömsom fräste som
en katt, jag kom att tänka på, att jag är
tvungen att genast sammankalla U. P:s direk-
törer för att ändra reorganisationsplanen. Jag
tänker sannerligen inte låta lilla miss Taylors
plågoandar sko sig på sitt skurkstreck!
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Hän virvlade runt mot bordet och skrev
hastigt några ord på ett papper, som hän räckte
Norton med orden:

Vili ni göra mig den tjänsten att lämna
det här tili flickan vid centralbordet, när ni går,
mister Norton? Ja tack, nu genast...

Norton fick eld i hälarna. Men innan hän
gick, kastade hän en hätsk blick bort tili Emer-
son, Hän lade märke tili att den lille detekti-
ven hastigt och energiskt torkade sitt uppsvällda
tryne och synbarligen gjorde sig i ordning att
följa honom. Men nu var det hans tur att bli
hejdad av Barnes med ett skarpt:

Ett ögonblick, Emerson! .lag har ännu
en fråga att göra er . . .

I stället var det Johnson som följde Norton
ut. Mitt under det öronbedövande klattret från
ett hundratal ivrigt bearbetade skrivmaskiner
ute på typistkontoret, vilket de enligt en clerks
anvisning hade att passera för att komma tili
firmans privata telefoncentral, stannade ingenjö-
ren plötsligt och räckte ut handen efter Barnes’
biljett. Norton tvekade. Hän hade en förfärlig
hast att komma i väg; vilket ögonblick som
helst kunde U. P. börja sitt nedgående, och hän
måste få lasta av sig innan dess. Åt Mary-Ann
ägnade hän just nu inte en tanke.

Johnson ryckte helt bryskt pappret ur hans
hand och läste det hastigt. Så gav hän ifrån
sig en grymtning.
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Ha, den Barnes just vad jag väntade!
Läs; det är ju tili er, vet jag!

Nortons nervöst hoppande blick förmådde
knappast dechiffrera den store bankirens kråk-
fötter;

»Mr Norton! Direktörsmeeting
nonsens. Sälj icke! Håll ögonen på
den skurken Emerson. B:s.»

Jag är säker på, att »den skurken Emer-
son» just i denna stund ligger och halstras över
sakta eld där inne, sade Johnson, högljutt för
att höras över maskinslamret. Den Barnes är
en mästare i korsförhörskonsten!

Men hän misstog sig. Just när de kommo
ut i hallen, lade de märke tili detektiven, som
med en skräll smällde hissgrindarna igen efter
sig och hai som en ål rann ned genom schaktet.



Ett dovt och underligt levande brus som av
evig oceandyning mot jämn, lång Strand. Det
levde i rymden, monotont och sövande, vag-
gande långsamt och mjukt, tulit av snärjande
lycksalighet och repellerande äckel. Det var
ljuvt som en eterdröm, men kväljande i för-
aningen om ett motvilligt, bittert uppvaknande.

Mörker. Det låg som en tyngd på bröstet
och gjorde luften tjock och svår att andas. Och
dock var hon instinktlikt tacksam för dess sky-
lande, döljande barmhärtighet.

Hon var rädd för uppvaknandet, men ville
vakna ändå. Livsinstinkten arbetade sig fram
tili medvetande, ehuru samtidigt hennes trötta,
mörbultade kropp längtade att förlänga detta
underbara skymningstillstånd på gränsen tili
alltings ände.

Det var mörkt, mycket mörkt. Men det var
som slöjor av ändå mörkare mörker sakta svajat i
rymden som svarta sorgfanor under en stjärn-
lös natthimmel. Hon slog upp ögonen eller
trodde åtminstone att hon gjorde det, men
mörkret var lika tätt, och hon skakades av en
rysning av rädsla och vämjelse. Varför måste
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hon vakna? Hon orkade ju inte. Var lem var
tung sora bly, eller. var det musklerna sora
vägrade göra tjänst? Hon tyckte hon låg
låg utan underlag, svävande fritt i luften sora
en indisk magikers medium, med kroppen fän-
gen i hjälplös orörlighet under en trollformel.

Hon ville inte och måste dock vakna. Hon
kände på sig att det skulle bli tili någonting
rysligt. Bättre, oändligt mycket bättre då att
sova, domna bort igen vid bruset aV oceanens
mäktiga, monotona vaggsång.

Men när hon åter slöt ögonen, märkte hon
först att hon legat med dem vidöppna, och hon
slog upp dem igen med den plötsliga första
skräckförnimmelsen. Skrek hon tili? hon
ville det, men hörde ingenting. Mörkret var
lika tätt som förut, med dalande svarta slöjor,
och bruset i rymden var lika ostört jämnt och
lugnt och mäktigt. Men hon började se saker
nu; hon började se och tänka.

Hon blev medveten om två rektanglar av
ljuslinjer, svaga och avlägsna först, så hon
måste sökande följa dem, sedän starkare och
starkare, tills de stirrade på henne helt närä
som hotfulla strimmor av flytande gråvitt ljus.
Långsamt letade hon sig tili att dessa ljusstreck
betydde fönster ut mot världen och livet två
fönster med fällda rullgardiner, under vilka
rymdens ljus silade in.

Två fönster! Gud, var var hon då? Hen-
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nes eget sovrum hade bara ett fönster. Vid
denna tanke bröt ångestsvetten fram som en
kali dusch genom alla porer.

Var var hon var var hon?
Nu svävade hon inte i luften längre, utan

underlag. Hon kände att hon låg på någonting
hårt, som hettade under henne och drog henne
bakåt, nedåt med en underlig, omotståndlig
magnetisk kraft, som plattade tili hela hennes
kropp som ett tomt hölje. Hon kunde inte
röra hand eller fot, inte vända på huvudet, inte
resa sig upp.

Hon stönade. Det träffade hennes hörsel-
nerver genom de inre gångarna i kraniet, och
det lät som ett otäckt gutturalt morrande. Det
skrämde henne mer än allt annat. Hon lade
in ali sin yrvakna energi på att röra tungan,
men den var styv och fjättrad, och när hon
försökte skrika, kom hon tili konvulsivisk bryt-
ning dubbelt pinsam eraedan hon inte kunde
röra sig.

Men det klarade henne emellertid. Slöjorna
för hennes medvetande drogos ifrån, den ena
efter den andra som ridå på ridå för en under-
lig världs fasor. Med dyster fatalism förnam
hon rasslet av en rullgardin, som sköts upp för
en av ljusrektanglarna; en fönsterhalva gled
upp nästan i samma ögonblick, och samtidigt
fläktade rymdens bleka ljus och svagt asfaltluk-
tande luft kring hennes brännande ansikte.
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Och oceanbruset, det rogivande, monotona, un-
derligt levande suset i rymden, växte med ens
tili de organiska, disharmoniska men fylliga
ackorden från jättestadens mullrande, tusen-
stämmiga orkester. Hon kunde urskilja rasslet
av de rastlöst framstormande tågen och kabel-
vagnarnas staccatoperioder, men långt borta,
djupt nere. Nu vrålade en stor båts grova ång-
vissla ute på Hudson. Gudskelov, hon var
i sin egen stad; det var åtminstone någon
tröst. . .

En rörlig skugga avtecknade sig mot det
dämpade ljuset genom fönstret ljuset från
stadens miljoner elektriska ljus, återkastat från
natthimmeln. Hon stirrade hypnotiserad på
denna levande silhuett, och när det långsamt
klarnade, att det var en man, var det en stark
chock för henne. Hon hade omedvetet närt
föreställningen att hon låg på ett hospital; hon
hade samma hjälplöst kväljande förnimmelser
som i eter- och kloroformångorna på en ope-
rationssal. Men nu gick det upp för henne, att
någonting mycket värre måste ha hänt henne.
Skuggan av mannen vid fönstret verkade fient-
lig, hotfull, skrämmande.

Plötsligt tändes det elektriska ljuset i rum-
met. Det skar henne obarmhärtigt i ögonen,
och hon slöt dem krampaktigt i en oresonlig
skräck för vad hon skulle komma att se. Tili
och med genom ögonlocken trängde det skarpal

12 Sanelen, Money,
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ljuset som ett rödglödande sken, och hon kände
hur tårar av sveda letade sig fram under ögon-
fransarna.

Någon sysslade vid hennes huvudgärd, och
hon kände att någonting lossnade kring hennes
käke och hals. Hon kastade ofrivilligt med
huvudet, men gav tili ett högt stönande det
kändes blytungt och kollrigt, liksom fyllt av
vatten, som skvalpade vidrigt i hjärnkaviteten.
Och kväljningarna tilltogo oroande hon
öppnade munnen vidöppen och drack luft i
stora, förtvivlade drag.

Se så, tag det här! sade en röst. En
fruktansvärt djup, resonant basröst. Hon ryste.

Motvilligt gav h6n efter, när en arm smögs
under hennes huvud och ett glas sattes tili
hennes mun. Hon fuktade läpparna, men väts-
kan luktade starkt, och hon kunde inte förmå
sig att dricka.

Tag det nu hara, sade rösten tätt vid
hennes öra. Var inte rädd; det är hara brandy,
och det skall göra er gott.

Hon knep i förstone egensinnigt igen mun-
nen, men kväljningarna hotade med en ny pa-
roxysm, och så tog hon en klunk. Det brände
som eld, hon hostade, men sjönk ändå lättad till-
baka med en djup suck.

Så där ja!
Hon kände att hän dröjde tätt bredvid henne.

Hans kläder luktade tobak, och ett oredigt he-
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gär började röra på sig inom henne. Men först
som sist generade det henne, att hän stod där.
Hon var säker på att hän stirrade rakt ned på
henne, och det gjorde henne utom sig att tänka
på hur hon måste se ut. Håret var förstås
alldeles i oordning; hän hade farit hårdhänt
fram med det, när hän lyft hennes huvud. Och
hyn fordrade säkert puder och rouge. Ack, om
det hara inte vore så ljust i rummetl Om hän
hara ville ge henne tillfälle att ordna sin kläd-
sel en smula, så skulle hon kunna vara lugn,
vad än det var sora stundade . . .

Bättre nu?
Där var den där rösten igen, övermänskligt

djup och vibrerande, med en klang lik mörk-
gredelin plysch ett stoff som hon älskade.
En gång hade hon hört en rysk kyrksångare
på en konsert, en röst vars fenomenala djup
kömmit hennes själ att rysä av sensuell lycka
som under en starkt manlig smekning. Här
var något av samma överväldigande djupa och
dock insmickrande mjuka timbre, dov som från
underjorden, mörk som en mullrande åska, men
just därför så betagande, omotståndlig, beru-
sande i sitt manliga välljud.

Hur såg hän ut, denne man med härskar-
stämman? Ack, om hon hara kunnat arran-
gera sitt hår, hara helt lätt, med några vana
små grepp det såg ofta bäst ut, när det inte
var så överdrivet välkammat utan föll ledigt
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och mjukt. Men hon kunde ju inte röra sig;
armarna voro ännu fängslade, rakt ned på var
sin sida om kroppen, hindrande henne att resa
sig.

Hennes ögonlock skälvde. Skulle hon slå
upp dem och se? Hon var rädd, men tillika
nastan sjukligt nyfiken.

Förlåt, generar ljuset er kanske? sade
rösten. En kontakt knäppte, och skenet under
hennes ögonlock övergick tili dämpad purpur.

Så där, nu brinner hara en liten ampel. . .

Hon plirade tacksamt under sinä långa,
böjda ögonfransar. Hän stod mitt i rummet,
och hän var inte alls sädan hon tänkt sig. En
satt, bred figur i oklanderligt pressad vit flanell
med breda svarta ränder, glest sittande som
sista snobbmodet föreskrev. En alltför högljudd
kravatt med en stor kråsnål av pretentiösa dia-
manter i form av en hästsko. Över den bländ-
vita dubbelkragen ett apoplektiskt, högrött bull-
doggsansikte, argt, fult, ärrigt och halsstarrigt.
Små svinögon med tjocka påsar under. En
hotfull mun med köttiga läppar och den sand-
färgade mustaschen struken rakt upp som morr-
håren på en argsint blodhund. Håret kortklippt,
glest och grått vid tinningarna.

Hän stod och betraktade henne med en blick,
som skulle vara vänlig, men verkade groteskt i
detta ilskna ansikte. Hon förstod honom inte
alls: hon hade väntat att få se en läkare i lång
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blus, men denne man verkade slaktare, upp-
skärare vid första anblicken. Ångestfullt tog
hon in rummel i en svepande, hastig blick.
En dammig glasvitrin med blänkande instru-
ment knivar, stiletter, tänger, saxar på
en botten av kokett himmelsblå sammet. Ett
skelett i en vrå, ett • enormt skrivbord utan ett

enda papper på den dammiga skivan. Några
fåtöljer och ett glasskåp med burkar och flas-
kor. Själv låg hon på ett mellanting mellan
en tandläkarstol och en schäslong, med tjocka
förnicklade stålkrampor över handlovar, över-
arm, fotleder och knän. Hon var absolut hjälp-
lös.

Med en plötslig vidöppen blick, i vilken
skräcken fladdrade som vita lågor, frågade hon:

Var är jag? Hur bar jag kömmit hit?
Bulldoggen sköt fram en fåtölj och satte sig

bekvämt tili rätta tätt vid hennes knän.
Ni är hos mig, mitt kara barn, sade hän

lugnt. Det var verkligen hans röst hon hört
tidigare; en sådan präktig stämma i ett så av-
skyvärt fult hölje! tänkte hon. Och ni ham-
nade hit, sedän ni svimmat i folkträngseln.
Hettan, förmodar jag.

Ni ljuger!
Det är detsamma bry er inte om det

Ni är i mitt våld, det är alltsammans.
Vad vill ni mig då?
Å, bara en bagatell. Hän lade benen
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i kors och smålog med sin vidriga mun; de
gula, guldplomberade framtänderna gjorde ett
intryck av stinkande as. Ni är ju Barnes’ mest
konfidentiella privatsekreterare, inte sant? Och
ni har på sista tiden haft mycket att göra med
Union Pacific, eh? Weil, berätta mig vad ni
vet om reorganisationsplanenl

Impulsivt gav hon hals. Hon skrek så högt
hon förmådde, gällt, i högsta diskant. Det
ekade klingande från kristallerna i takkronan

det var alltsammans. Bulldoggen tände lik-
giltigt en cigarr.

Skrik så mycket ni behagar, nickade
hän, då hon andfådd höll upp. Det är visser-
ligen intet synnerligt nöje att höra på, men det
kan kanske vara er en tröst att veta, att det är
jag ensam som lider. Ser ni, det här är en
kontorsbyggnad. Klockan är nästan elva på
kvällen alltså är den övergiven och tillbom-
mad. Tili och med städerskorna ha gått vid
det här laget. Vi äro alltså på tumanhand, ni
och jag, högt uppe, mitt emellan himmel och
jord. Ni hörs inte ned tili marken, och him-
mein bryr sig inte om er.

Ovillkorligen, trots sin ångest, lade hon
märke tili en stark utländsk accent i hans ut-
tal. Det var inte den brittiska accenten, ehuru
styv som denna; det var ett mellanting mellan
skol- och scenengelska, men med veka s- och
th-ljud. Tysk, tänkte hon naturligtvis, Arne-



183

rika importerade ju i främsta rummet sinä ban-
diter och brottslingar!

Hon förstod genast, att det verkligen inte
lönade sig att ropa på hjälp. Det måste vara
sant vad hän sagt; hans gement likgiltiga upp-
syn kunde inte vara annat än äkta. Hon hade
redan av oceanångarens vissiä varskotts om att
hon befann sig ett gott stycke uppåt Manhattan,
kanske i trakten av Central Park, och när hon
lyssnade tili gatubullret djupt där nere, kunde
hennes vana storstadsöra med någorlunda sä-
kerhet beräkna avståndet från marken tili un-
gefär tjugu våningar. Man arbetade knappast
om nätterna på kontoren utanför finansdistriktet
nere vid Battery; det var mycket antagligt att
huset vid denna tid stod övergivet, så när som
på portvakten och en eller annan restaurang i
bottenvåningen, och dit ned skulle hennes röst
i ingen händelse nå fram genom hundratals fot
av stål och betong.

Klockan var elva på kvällen, tänkte hon
med ansträngning. Klockan sju följande mor-
gon skulle janitorn låsa upp portarna där nere
och hissarna börja gå. Atta timmar alltså
hon måste vinna åtta timmar . . .

Det var som hän läst hennes tankar.
Jag kan vänta, sade hän godmodigt utan

att ta cigarren ur munnen. Ni får gärna be-
tänketid tills i morgon eller övermorgon det
brådskar ju inte. Men det blir en fördömt trå-
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kig tid för er. Jag får förstås lov att klorofor-
mera er tili dagen, och jag har tyvärr intet an-
nat mm att bjuda på än vivisektionssalen där
borta, där jag förvarar minä försökskaniner och
renkulturer. Rasande intressant sällskap, må
ni tro, ifall man har vetenskapliga vyer. Kanske
ni tillåter att jag för att fördriva tiden presen-
terar ett par av minä små älskningar för er?

litan att invänta hennes svar reste hän sig
med hemlighetsfull min, gick över golvet tili en
dörr med opak-glasruta och slog upp den. Då
hon ovillkorligen vände på huvudet för det
egendomliga buller, som trängde ut, isades blo-
det i hennes ådror. Hän hade tänt en glöd-
lampa där inne, och hon såg ett stort mm med
golvet fullradat med burar i ovanliga former, i
vilka små hemlighetsfulla djur ängsligt huttrade,
blinkande mot ljuset. Deras förskrämda läten
smulto samman tili en exotisk, beklämmande
kör, olik allt hon dittills hört. På rader av
hyllor kring väggarna blixtrade ljuset i en
mångfalld retortrar, kolvar, tuber och flakon-
ger. Det var en verkstad, som andades ohygg-
liga kval och hemsk död, och den utström-
mande luften var frän som av as och kadaver.

Hän valde ut ett par burar och kom ut
med dem, hållande dem långt ifrån mig. Stel
av skräck stirrade hon på dem.

Ser ni här, stoltserade hän och höll fram
en avlång bur i två avdelningar med någonting
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gulskimrande, långhårigt och nystanlikt i den
ena, medan hon ulan svårighet klassificerade
det magra gråa djuret i den andra som en van-
lig huskatt. Här ha vi monsieur Kashmir
d’Angora, tvättäkta, en gång värd sin vikt i
guld, men nu litet skabbig i pälsen och farlig
för omgivningen just nu litet slö, men ni
skulle hara se den, när den får ett av sinä
vildsinta skovl Hans visavi, mistress Do-
mestica, är genuin också hon, men visar ett
nastan konstant våldsamt temperament utan
mildare nyanser. Se hara på henne nu en
liten feminin demon, som skulle ställa tili all-
sköns oreda i världen, om hon inte vore in-
stängd . ..

Hän höll buren tätt intill henne, och hon
såg den gula långhåriga inkrupen i en vrå ängs-
ligt och med ett hemskt visslande läte snappa
efter luft. Men huskatten tog skutt på skutt
mot gallret, fräste ilsket och het i hjälplöst ra-
seri i ståltrådsmaskorna, medan buren gungade
upp och ned. Hon tyckte hon kände spottpär-
lorna träffa sig i ansiktet, och hon skrek tili
av fasa.

Hydrofobi, förslår ni rabies, nickade
hän belåtet. Mistress Domestica har synbarli-
gen inte så långt kvar. Måste skalfa en ny
frass i morgon för att bevara kontinuiteten.

Och med ett kluckande skratt, som lät som
det kom från buktrakten, satte hän ned buren
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med kattorna och lyfte i stället upp den andra.
Det var en rund ståltrådskupa, inte olik en stor
råttfälla, och den var också mycket riktigt be-
folkad med stora råttor en hei koloni, som-
liga liggande orörliga på sidan, med den vita
buken glimmande mot ljuset, andra skrämt
krälande över liken med huvudena tryckta in
mot varann och ängsligt skrikande som i svåra
plägor. De nakna, hala svansarna hängde utan-
för gallret, matt ormande sig.

Å, skona mig, skona mig! bad hon, få-
fängt spännande alla muskler för att spränga
sinä fjättrar och komma undan. Råttor och
möss hade alltid ingivit henne en oresonlig fasa,
och dessa fångna kräk med sin tunga asstank
verkade ohyggligt vidriga. Hon slöt ögonen för
att inte se, men hade känslan av att hän då
höll buren närmare hennes ansikte och öppnade
dem igen. För bort dem å, låt mig siippa
denna förfärliga tortyrl

Hän hara smålog och sade med sin djupa,
sammetslena röst en röst som hon nu ha-
tade intensivt, in i själen:

Bubonpest, miss Taylor en särdeles
våldsam art. Om jag släppte lös den här nätta
lilla familjen ute i staden, skulle ni få se på
ett fruktansvärt spektakel. Den skulle förslå
tili att göra Greater New York folktom och öde
inom några veckor tro mig, de här smarta
yankeerna skulle skingras som agnar, de skulle
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fly från sin stolta, himlastormande metropol
som en vettskrämd fårskock och sprida smit-
tan kring hela världen. Ingen skulle tanka på
motstånd, ingen skulle vilja offra sitt liv för
mänskligheten. Bland hela er stora, skryt-
samma, självtillräckliga parvenynation fmns i
denna stund inte en enda vetenskapsman, hjäl-
temodig och insiktsfull nog att uppta kampen
mot en ny digerdöd, och innan hjälp hann an-
lända från Europa, skulle smittan redan vara
universell, outrotlig. Finis hominum! Farväl,
människokryp!

Hän ställde buren ifrån sig, och i hans små
ögon glimtade en djävulsk eld. Mary-Ann fick
i denna stund det bestämda intrycket, att hon
var i en monomans våld, och hon började
tvivla på att någonsin komma ur den hemska
situationen med livet.

Men jag och hän slog sig med en
duns för sitt breda bröst jag allena är i be-
sittning av det serum, som skall kunna rädda
mänskligheten från undergång! Mitt namn skall
en gång glänsa i hävderna jämsides med de
största. Och där skall inte vara någon ände på
de floder av guld, som skola strömma in tili
mig. Guld, guld, guld ~ .

Hans fyrkantiga, apoplektiska ansikte lyste
högrött, och den tjocka tjurnacken svällde köt-
tig ovanför skjortkragen. De små lysande ögonen
stirrade stelt över hennes huvud ut i den opal-
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skimrande natten över jättestaden, bländade
av det fjärran lysande perspektivet, medan den
vidriga munnen fortfor att mumla detta enda,
enstaviga ord, som hos honom fick en ny, per-
vers och hemsk innebörd: Guld, guld ..

.

Förvisso var hän en dåre, tänkte hon ry-
sande. Och hon kände hur hennes krafter eb-
bade bort inför de nya fasor denna visshet öpp-
nade för hennes syn. Tankarna började fladdra
som ljuslågor i drag, trasslade in sig, förlorade
sig stundom i ett sugande mörker, ur vilket
hon åter arbetade .sig ut med en förtvivlad an-
strängning, medan kallsvetten sprack ut på hen-
nes panna. Stanken från råttorna i upplösnings-
tillstånd förtog henne förmågan att andas; från
laboratoriot kommo hemska läten och hotfulla
skrik, och huskatten borrade sinä spetsiga tän-
der ut genom gallret, nafsande efter sin herres
skospets, medan hon samtidigt genom våld-
samma kastningar med sin viga kropp kom
buren att ryckvis närma sig målet, ett par mil-
limeter i taget. Angoran låg alldeles stilla; hara
ögonen levde och lyste.

Hennes fjättrade kropp värkte förfärligt.
Varje lem, varje led var som rådbråkad. Hon
visste inte själv hur länge hon legat orörlig i
denna tvungna ryggställning, men att döma av
smärtorna kunde det värit i veckor. Stålkram-
porna tryckte sig in i den ansvällda muskula-
turen, och det hämmade blodet dunkade som
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stångjärnshammare. Tortyren tärde på hen-
nes medvetande, och stundtals flöt hon bort
över smärtorna in i ett känslo- och tankelöst
tillstånd, som barmhärtigt suddade ut nuets
fasor utan att sätta något annat i stället än
känslan av en tom natt, genom vilken hon föll
och föll.

En gång då hon vaknade ur sitt nirvana,
satt hän äter vid hennes sida, uppmärksamt
betraktande hennes ansikte. När hon mötte
denna stickande, prövande, lömska blick, gick
ett tyst skri av hat som en sprittning genom
hela hennes domnade varelse. Hans uttryck
gav henne föraningen om nya djävulska planer,
men i stället sade hän:

Månne ni inte fått nog nu?
Det Ijöd fullt redigt, nastan vänligt, och

ögonblickligen började hon åter hoppas.
Ingen kan klandra er, om ni ger tappt

inför nödvändigheten, fortfor hän. Förräderi?
Nonsens var och en är sig själv närmast!
Och vem blir lidande på det, om ni nu anför-
tror er åt mig? En del personer, som äro er
fullkomligt likgiltiga, som ni inte ens känner.
Vad tjänar det tili att fördärva er för deras
skull? Var då förnuftig!

En lång paus. Hon låg med slutna ögon
men globerna levde oroligt under ögonlocken
nu. Hon försökte tanka, få reda i sin hjärnas
kaos, men det blev bara en räcka kaleidosko-
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piska bilder och orediga förnimmelser. Hon
säg en skymt av mister Barnes, urban, gentle-
manlike och fordrande tili honom skulle
hon aldrig kanna återvända. Elmer Johnsons
blonda Apollonhuvud dök upp och log mot
henne sitt vackra, goda leende, och hennes själ
krympte samman av smärta också hän
måste strykas ut ur hennes liv; hän hade litat
så bergfast på henne, hän skulle aldrig förstå...
Andra ansikten skymtade förbi av män som
hon mött och ägnat en flyktig tanke, folk som
hon kömmit i beröring med under den dagliga
arbetsrutinen. Ett ögonblick gled skuggan av
Frank Norton, olycklig, hundtrogen, trånande
och dock reserverad, forbi hennes inre syn.
Stackars gosse hän skulle säkert söka henne
förtvivlat, hungrande efter att än en gång få ta
henne på sinä starka armar och hara henne
utom räckvidd för faran .. . Hon kastade en
avskedsblick på platser, i rum, på hus, där hon
dvalts och trivts en lång och tacksam och
resignerad blick.

Jag hatar att plåga er ytterligare, sade
den mjuka, falska rösten vid hennes sida. Men
ni måste förstå, att jag ännu inte uttömt minä
resurser å, inte på långt när! Där fmns sa-
ker där inne, som ni inte kan göra er en före-
ställning om. Hemska saker tili och med
för en förhärdad kari som jag. Vili ni se min
schimpans? Hän är egentligen ingen lämplig
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syn för en ren ung flicka som ni, men om ni
envisas, så skall jag nog ... ja, gå tili och med
så långt, att jag låter honom leka med er. Men
det är förbannat synd om er hän är i ter-
tiärstadiet, och ni är hjälplös . . .

Hon hörde stolen skjutas tillbaka och slog
upp ögonen i plötslig dödsskräck. Hon ville
skrika, men strupen gav hara ifrån sig ett gurg-
lande, otäckt läte. Men hennes vidöppna ögon
sade honom vad hon ville, där hän långsamt
vände sig om på tröskeln tili laboratoriot, och
hän kom tillbaka tili henne med ett leende av
bister triumf över de grymma dragen.

Ni vill tala nu?
Hon jakade med huvudet.

Ali right, thafs a good girl. Jag skall
resa er upp, så har ni det bättre.

Hän tryckte på en knapp bakom hennes
huvudgärd, och stålkramporna över hennes hand-
leder och överarm öppnade sig långsamt som
glimmande octopusarmar från ett utsuget byte.
Så en ny knapp, och schäslongens huvudgärd
höjde sig mekaniskt tili ett läderstoppat, be-
kvämt ryggstöd. litan att ha gjort det minsta
bruk av sinä egna muskler satt hon uppe nu
och drack luft i stora vällustiga drag.

Hän förde åter ett glas med den starktluktande
vätskan tili hennes läppar, och hon tog villigt
en klunk. Så satte hän sig tiliraha, tog ett
notesblock ur barmfickan, skruvade upp reser-
voarpennan och väntade girigt.
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Hon kände livet långsamt återvända. Vad
betydde alla Barnes’ miljoner mot denna under-
bara sensation?

Ge mig en cigarrett, sade hon.



Den tolfte juli kom och gick vid Wall. Den
tolfte juli, dä Union Pacific efter fem års Rip
van Winkle-sömn åter började röra på sig.

AU sekretess tili trots hade det under de när-
mast föregående dagarna sipprat ut, att bolagets
reorganisation fullbordats, och den vilda speku-
lation, som omedelbart spred sig som en farsot,
stod inte tili att hejda. Ryktet utpekade James
R. Keene som bolagets officiella »floater», det
vill säga den agent, på vilken det ankom att
skapa en fast marknad för dem av bolagets
papper, som dess direktörer beslutat rehabili-
tera. Och bland alla de vansinniga, på fri hand
lancerade rykten, för vilka den oerhört uppja-
gade stämningen inom kretsarna av små och
stora spekulanter i dessa dagar bildade en så
exceptionellt tacksam jordmån, var detta mä-
hända det enda sanningskornet. Åter en gång
ruinerad in på hara kroppen, hade Keene verk-
ligen ställt sin enastående erfarenhet, sin remar-
kabla intelligens och sitt mästerskap som börs-
manipulatör i andras tjänst i överaugurernas,
en Morgans, en Rockefellers, en Goulds. Alla
tiders djärvaste börsspelare var en hyrd man nn,

13 Saaden, Money.
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Och det har antecknats i Wallstreets oskrivna
historia, att denne den högre finansens förhär-
dade lyckoriddare, som haft sitt finger med i
flere paniker och Antit högre på haussevågorna
än någon annan dödlig, själv erkänt att hän
aldrig värit så närä att krossas av massans tu-
multuariska anstormning, som då hän ledde kam-
panjen för det reorganiserade U. P. Och det
var ett av de stoltaste ögonblicken i hans liv,
då hän den toitte juli på börsgolvet slaktade
ned ulvar och änglar, snyltande mobb och brotts-
liga lyckosökare och oskyldigt småfolk med sin
berömda, aldrig sviktande kallblodighet.

Det må vara, att de rätta papperen någon
gång nämnts under det kaos av obskyra »tips»
och de Aoder av lögnaktig trycksvärta, som före-
gått den stora dagen. Men så skickligt hade
U. P.-männen lagt sinä minor, att de rätta pap-
peren faktiskt värit försvunna från denna häx-
sabbat av virvlande »commons», »preferred»,
bonds och obligationer från och med fyrtioåtta
timmar före reorganisationsplanens oAentliggö-
rande och det utan att det väckt nämnvärd
uppmärksamhet. Ett fåtal slughuvud hade
visserligen köpt på termin, men deras rörelser
hade inte märkts under den allmänna, hysteriska
villervallan. Och när dagen kom, kastades följ-
aktligen massan av U. P.-spekulanter som kros-
sade vrak tillbaka från det återuppståndna jätte-
bolagets granitklippa. Det var Keenes hämnd
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för hans senaste nederlag. Än en gång hade
hän visat tänderna.

Kuppen var i själva verket makalös. De re-
habiliterade papperen kunde redan vid sitt första
framträdande efter det kortvariga, konstlade för-
svinnandet göra anspråk på priser, som hara
nägra timmar tidigare skulle stämplats som svin-
del. Och det var hara början. Sedän den första
klagolåten och häpenheten lagt sig, visade det
sig att publiken girigt åter flockade sig kring sin
gamla favoritkorporation. Och noteringarna stego
fortfarande.

Frank Norton, som kömmit med från hoit-
uen, var en förmögen man nu. Den lilla ticker-
djävulen sjöng stundligen om hans lycka och
hans tur. På noteringstavlorna runt om på
mäklarkontoren och i hotell-lobbyerna kunde
hän när som helst avläsa sin senaste vinst i rött
på svart botten. Och hän gjorde det ofta nog.
Det var en underlig, extatisk kansia i delta att
vara på vinsten, att se pengarna yngla av sig
själv att hara silta lugnt i en fåtölj med
armarna i kors och bli rikare, ständigt rikare.
Ibland trodde hän att hän drömde; det var för
sällsamt detta: att få någonting för intet, so-
mething for nothing .

.
.

Hän levde på denna sensation, den fyllde
hans tillvaro med en ny och exotisk lycka. Det
var som en drog eller drink, stimulerande, upp-
lyftande, overklig och dock påtaglig. En ny och
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sällsam oro fick makt med hans blod. Hän fick
lägga band på sig för alt inte ge efter för be-
gäret alt tala om det för alla människor hän
mötte; hän måste lägga band på sig, sä att hän
inte skulle gå omkring och ständigt småle. Hän
kunde inte silta stilla fem minuter i sträck utan
en kansia som ville hän kvävas. Det var nastan
en plåga.

Hän lade om sitt liv. Hän blev professio-
nell. Lehn & Osbornperioden sjönk tilibaka
bland det förflutnas mardrömmar. En dag drog
hän på sig rocken och lämnade kontoret utan
att säga ett ord tili nägon. Stimmet i Wallstreet
slukade honom. Hän hade slagit upp en ny
sida i sitt livs bok.

Hän blev stamkund hos Sam Long. Det
aktivitetskrav, som började irritera honom se-
dän det första hektiska guldmakarruset förflykli-
gats, tillät honom inte alt inskränka sig tili U. P.
längre; hän slog sig på andra papper, köpte och
sålde i små poster nastan dagligen, köpte
klockan tio på morgonen, då börsen slog upp
sinä portar, och sålde igen vid stängningsdags
klockan tre. Hän nöjde sig ännu med små
profiter; hän höll sig med flit i schack, medan
hän »learned the game», studerade haussens
struktur och det ekonomiska livets fundamen-
talprinciper. Hän riskerade aldrig mer än hän
gott kunde bära, men höll sig alltid på utkik
och redo för en ny stor kupp, lik den sora gi-
vil honom starten.
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Guldets demoralisation kröp honom i blodet
och förvandlade honom ulan att hän själv märkte
orsaken. Penningen var inte längre hara medlet;
det blev målet.

Hän hårdnade tili. Det erotiska intresset, livs-
törsten, som dittills Uutit överst i hans vasen,
skymdes bort, och hän kallade det mognad. Nu
när hän började ha resurser nog att tillfredsställa
sinä passioner och begär, fann hän att dessa
höllo på att avta. Och hän var stolt över detta,
ty hän trodde sig förslå, att hän trätt över trös-
keln tili en ny och kyligare manlighet. Intet
åldrar så snabbt som penningen.

Kanske hade hän kunnat räddas, om hän
inte just nu förlorat Mary-Ann ur sikte. Det
hade ändå lovat att bli en hei kansia, som skulle
hållit hans själ varm. Men Allmixaren hade
åter ställt dem ifrån varann, fuskande i blindo
i ett maktpåliggande hantverk.

Naturligtvis letade hän efter henne första
tiden. Johnson hade lämnat staden, och ett par
intervjuer med Barnes hade övertygat honom
om, att denne förlorat sitt intresse för saken.
Hän var för »busy». Norton var sålunda hän-
visad tili sig själv, och naturligvis var det ett
fruktlöst företag för honom att i denna ännu
övervägande främmande jättestad söka leta rätt
på en försvunnen ung flicka. En liten barrnål
i en stor myrstackl

Hän kom så långt, alt hän trodde sig ha
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konstaterat att hon åtminstone ännu var vid liv.
Hennes hyresvärdinna berättade, att hon en dag

det hade värit den elfte eller tolfte, vilken-
dera kunde hon inte påminna sig kömmit
upp på sitt rum, packat sinä saker och gett sig
i väg utan att uppge någon adress. Hon hade
förefallit nedslagen och tärd, men

Yar ni hara lugn, hon reder sig nog, för-
säkrade den lilla, förslavade inackorderingsfrun.
Jag har seit dem komma och gå i tjugu år nu,
och jag kan säga vad en flicka går för, så snart
jag lägger ögonen på henne. Och miss Taylor

well, sir, hon är inte dum. Med sitt huvud
och sitt utseende tar hon sig nog fram, var sä-
ker på det. Och är det så, att niska ha henne,
så träffas ni nog i sinom tid, sanna minä ord . ..

Där slutade spåret. Hän gjorde efterforsk-
ningar hos Berkley & Keiths, men där kunde
ingen erinra sig något sådant mellanfall som det
Emerson beskrivit. Delta styrkte Norton ytter-
ligare i hans misstankar mot den lille detektiven,
och hän skulle givit mycket för att få denne i
sinä händer. Men också hän var försvunnen.
Hän hade inte kömmit tillbaka tili Metropolitan
Trust, sedän hän den där dagen slagit igen hiss-
grindarna efter sig.

Norton konsulterade en privat detektivbyrå
och erlade ett skamlöst högt förskott för betäc-
kande av en del av kostnaderna för den för-
svunnas tillrättaskaffande; men när inga resultat
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hördes av, utan man i stället bara fordrade ytter-
ligare utlägg från hans sida, märkte hän att hän
råkat i klorna på utpressare och avbröt förbin-
delserna med dem.

Och så gav hän upp det. Minnet av den
försvunna kunde ändå aldrig annat bli än ett
störande element i hans nuvarande monetära
sensationer. Och behövde hän kvinnor ja,
så var ju Broadway tättpackat av dem . . .

Att hän skulle trösta sig så lätt kunde Mary-
Ann inte ana. Bakom hans ofta lekande lätta
flirt hade hon tyckt sig spåra en nästan smärt-
samt allvarlig, envis kansia, och då hon nu gick
ut ur hans liv, kände hon därför ett stort med-
lidande med honom. För att muta sitt samvete,
kanske också sitt hjärta, gick hon en dag ned
tili centralpostkontoret och skickade honom en
adresslös hälsning. Hon mådde hra, skrev hon.
Förskräckliga saker hade inträffat, som tvungo
henne att börja om livet från början, i splitter-
nya förhållanden; 1, men hän fick inte tro henne
om ont, även om hon inte vidare ville träffa
honom.

Hon adresserade biljetten tili Lehn & Osbörn,
och följaktligen kom den aldrig i hans händer.



Ja, hon hade funnit det bäst att börja om
livet från början, Mary-Ann. Hon var en tap-
per liten kvinna.

Först var där konvalescensen. Det tog henne
flere dagar att övervinna efterverkningarna av
den där fasansfulla natten uppe hos monoma-
nen. Den dubbla tortyren både fysisk och
psykisk hade lämnat djupa spår hos henne.
Det gick en vecka, under vilken hon kämpade
att återvinna bruket av sinä lemmar; det gick
närmare en månad, innan minnet upphörde att
gå igen i hennes drömmar. Första tiden yrade
hon ibland och var för matt och rådbråkad att
lämna sängen. Hon hade hyrt sig ett litet rum
på översta våningen av ett rooming-house vid
Tjugufjärde gatan, Österpå; det var inte något
lockande ställe för en bortskämd ung dam, knap-
past ens snyggt efter amerikansk standard, och
trakten var också huvudsakligen bebodd av in-
vandrat småfolk mitt uppe i den utgallrande
smältdegelsprocessen. Men hon hade, lätt om-
töcknad som hon ännu var på morgonen av sin
flykt, råkat upp på fel spårvagn, stigit av i en
främmande stadsdel och vandrat sig så trött på
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de hela gatorna, att hon var tacksam för första
bästa tak över huvudet, så hon kunde vila och
hämta krafter. Och stället hade åtminstone e n
attraktion för henne: den lilla flugsmutsade papp-
skylten i parlorfönstret bar inskriptionen »Light
housekeeping» hon skulle följaktligen få koka
sinä mål själv över en gaslåga på sitt rum, om
hon inte ville gå på restaurang, och det blev
billigare så. Dessutom var hon led vid dessa
boardinghouse-matsalar, där man tvangs att säll-
skapa med folk av alla slag, utom sådana som
verkligen gåvo umgänget något värde.

Men hon hade inte beräknat att hon skulle
bli så hjälplös som hon blev. Ibland tittade
värdinnan in mrs Finnegan, en väldig, ast-
matisk figur, sora ständigt flåsade som en flod-
häst efter de tre branta trapporna. Men hon
tycktes snarare komma för att kunskapa än för
att hjälpa. Proletär som hon var och dessutom
inbitet misstrogen på grund av lång lärdom i
sitt yrke, saknade hon totalt resonans för ett
vackert ansikte, tina maner och diskret pointe-
rad reservation. Hon hade fått föra en oavbru-
ten kamp för att hålla sitt etablissemangs repu-
tation uppe, och hon tänkte inte låta bedra sig
på gamla dar. Den unga Hiekan hade erlagt
två veckors hyra i förskott det var gott och
väl. Expressbudet hade burit upp två stora kof-
fertar och en hattask, men vad hon ville över-
tyga sig om var att de inte voro fyllda med te-



202

gelstenar. Hon såg dem rnycket riktigt öppna
en dag: staplar av förtjusande plagg av silkes-
och linnemuslin, med brodyrer och spetsar och
genomträdda rosafärgade sidenband en hei
dyrbar trousseau. Sådant varman inte van vid
i den Irakien. Man var inte bortskämd med
hyresgäster, som hade en så välförsedd garde-
rob, alt den lilla skrubben bakom rummet blev
fylld tili bräddarna. Sådant var misstänkt.
Det fanns bara ett slags unga flickor enligt
mrs Finnegans världserfarna mening som
kunde tillåta sig slik syndig lyx; och de hade
dittills lämnat hennes respektabla hus i fred.

Och så var det ju påtagligen någonting mys-
tiskt med den nya hyresgästens tillstånd. Hur
hon sökte utfråga henne under det vänliga
intressets menlösa mask fick hon ändå ald-
rig klart besked. Alltid när Mary-Ann var uppe
och mrs Finnegan fåkade komma in, kände hon
hur hennes sökande, prövande blick tog mått
av hennes figur.

Det retade henne mer än hon ville tilistä för
sig själv. Och hon beslöt att flytta, så snart
hennes krafter tilläto det. Livet var visst bara
ett boardinghouse efter det andra.

Men hon flyttade inte;

En kväll efter ett svårt feberanfall vaknade
hon och fann en främmande kvinna vid sin
bädd. Redan under yrseln hade hon haft en
otydlig förnimmelse av en sval hand på sin
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panna, av någon som stuckit en isbit mellan
hennes läppar och taiat lugnande ord.

Det var en ung kvinna, med ett utseende
som frapperade Mary-Ann: ett madonnarent,
ljushyllt ansikte, som verkade egendomligt des-
illusionerat, förgrämt. Kring den fmt ciselerade
munnen låg ett oharmoniskt drag trött, kanske
bittert. Men ögonen en stor och liksom
seende blick, hård och kali, med orangekorn i
irisens mörka grå som hos dyrbar granit. Det
kopparblonda, lunga håret var upptornat på
hjässan i en stor buckla, som verkade drottning-
krona och yttermera förlängde ansiktets regel-
bundna oval.

Mary-Ann stirrade på detta ansikte, som hon
dunkelt förstod inte hörde tili denna miljö. Där
var en omisskännlig prägel av kultur över det,
som höjde det över den tarvliga omgivningen.
Det var nu Mary-Anns instinktlika uppfattning;
hon glömde momentant de överraskande skön-
hetsresultat den intensiva rasblandningen i denna
kosmopolitiska världsmetropol kom åstad. Hon
glömde rännstenshertiginnorna, Askungedraget
hos även den lägsta klassens kvinnor i denna
typförbistringens och förädlingens stora smält-
degel.

Gudskelov att ni vaknade, sade främlin-
gen och suckade befriat. För jag måste gå nu,
på en stund ålminstone. Liilan skall ha sin
kvällsvard, och så skall hon i säng.
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Hon reste sig från stolen med ett jäktat ut-
tryck och fortfor brådskande men vänligt:

Jag bor här tvärs över hallen, ser ni.
Mötte mrs Finnegan i trapporna, hon sade ni
var sjuk, och så stack jag mig in. Ni bör kalla
upp en läkare; ni har yrat så förskräckligt, och
här får ni ju ingen vård. Det är inte mycket
jag kan göra för er, borta mest hela dagen som
jag är, men jag har en bekant som är exami-
nerad sjuksköterska, och hon är visst ledig för
närvarande, så att om ni vill så .. . Ja, tänk
på saken tjugofem dollars i veckan eller fem
per dag, men hon låter nog jämka med sig i
ett sådant här fall. Nu måste jag in tili mig;
jag kommer igen senare med en kopp buljong.
Ligg nu hara stilla och tänk inte på någonting
svårt. . .

Hon nickade i dörren och var borta.
Mary-Ann ertappade sig med att längta efter

henne. Med ansträngning fick hon på sig rent
linne, ordnade bädden och fäste upp sitt hår.
När den främmande kom tillbaka, satt hon i
sängen stödd mot kuddarna och smålog tacksamt.

—Ni är så snäll mot mig, sade hon. Bul-
jongen var tydligen kokad på tärningar, men
hon satte en ära i att tömma koppen.

Kalla mig Zona, sade den blonda. Tro
mig, jag förstår hur det känns att ligga sjuk och
ensam. När min lilla flicka föddes, varmin
man redan död hän var förman vid en rör-
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läggarfirma och omkom vid ett galuras på Åt-
tonde avenyn här intill. Jag blev änka och mor
nastan pä samma gång . . .

Är det något särskilt jag kan göra för er,
frågade hon längre fram; underrätta en vän, er
principal eller någon annan?

Mary-Ann skakade på huvudet.
Där fmns ingen, sade hon lilet tvärt. Bara

jag orkar, skall jag skaffa mig arbete här i trak-
ten. Jag är stenograf.

Zona öppnade munnen för att säga något,
men betänkte sig och teg.

Jag har tänkt på ert förslag angående
sjuksköterskan. Det vore kanske orätt mot mig
själv att inte begagna mig av erbjudandet, men
jag känner mig betydligt bättre nu, och jag är
säker på att jag kan reda mig gott, om hon
bara ville litta in tili mig ett par gänger om da-
gen. Det blir säkert billigare.

Är det inte mer ni fordrar, så kanske jag
kan göra det, sade Zona livligt. Jag är uppta-
gen mest hela dagen ser mig också om efter
arbete, och det är ett styvt göra, skall jag säga

men jag måste i alla fall hem ett tag på mid-
dagen för att se om lilla Meg. Hon kan dess-
utom vara er tili litet sällskap och hjälp under
dagens lopp. Hon är nu bara tre år förstås,
men helt förståndig.

Mary-Ann accepterade tacksamt.
Och så kanske mistress Finnegan kan
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Nej, nej, helst inle hon, avvärjde Mary-
Ann. Hon plågar mig med sinä frågor och sitt
spioneri.

Zona skrattade lågt
Ja, hon har fålt litet besynnerliga tankar

om er, medgav hon; det kommer sig kanske av
att hon hört på, då ni yrat. Och jag tillstår
man blir hemsk tili mods, då man hör er. Nå-
gon har våldfört sig på er, inte sant?

Mary-Ann ryste tili.
Ni skulle inte tro mig, om jag berältade

vad jag fått utstå. Men tillade hon med en
plötslig önskan att rentvå sig det är inte det
ni tror ånej. Jag är lika hur skall
jag säga? jag har samma rätt som förut
att bära huvudet högt. Jag är fortfarande en

en ung flicka.
Zona nickade.

Ja, naturligtvis hän lyckades inte? Det
är ingenting att rodna för, min lilla vän. Jag
har fått gå igenom det, jag också; det är alltid
så det slutar. Sista platsen jag hade var som
kappmodell i ett stort magasin vid Avenyn
fyrti i veckan, ett lätt arbete, och jag trivdes
hra. Naturligvis var det en och annan uppkö-
pare, som blev fräck, men i det stora hela redde
jag mig hra med karlarna. Tills så en dag che-
fens son kastade ögonen på mig då var det
slut med det jobbet. Det är egentligen hara
fråga om hur långt man vill gå . . .
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Rösten var bitter, Mary-Ann trodde sig för-
stå det förgrämda draget kring munnen nu.

Men klandra inte karlarna för att de aro
sådana kräk. Det är vi som gjort dem tili det.
Det finns ju massor av kvinnor, som göra vad
som helst för betalning. Undra på att en man
sedän inte känner igen en hederlig flicka, när
hän får syn på henne.

Ni bar visst gått igenom mycket? sade
Mary-Ann med sympati i rösten.

Åja så det borde räcka tili. Ser ni,
jag var uppfostrad för ingenting annat än gif-
tas. Ni är lycklig ni, som bar ett fack, där ni
kan göra er gällande. Men jag jag kan in-
genting. Jag bar bara mitt ansikle och min fi-
gur att sälja. Men jag är nogräknad också
skulle inte bry mig så mycket om det för egen
del, men där är ju liilan. Jag bar förlorat tre
eller fyra goda platser bara för det jag är nog-
räknad. Slog en sceninstruktör i ansiktet en
gång, då hän blev alltför närgången, och jag
är glad jag gjorde det hän var en smutsig
hund . . .

Oh yes, jag bar försökt mig på teater
också, svarade hon på den andras förvänade
fråga; vad är det egentligen jag inte försökt mig
på under dessa tre år, sedän min man dog! Tea-
tern, skall jag säga, är ingen dålig plats att stälia
ut sinä varor på. Man måste ha tjock hud, för-
stås, och får inte vara bortskämd, men man
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kan alltid tjäna sitt bröd och smör, om man
tar vara på sig. Jag har en väninna där nere
på andra våningen rummet åt gatan som
är i baletten »The Belles of Beauty Row» på
Casino. Tjugutvå i veckan åtta månader av året,
och på sommarn kan hon kosta på sig ett havs-
bad eller en resa, om hon sköter sig under vin-
tern. Ni blir nog bekant med henne vad det
lider; Peggy Cantor heter hon på affischen, hon
ser inte mycket ut utanför rampen, raen hon
kan sinä pas och har talande ögon. Nu har
hon som bäst en hra friare på kroken, och jag
försöker med lock och pock förmå henne att
göra allvar av det den här gången. Men hon
är obstinat väntar på en miljonär, förstås . . .

För Mary-Ann, som varovan vid frankt språk,
låg det en överraskande cynism i Zonas nyktra,
illussionsfria syn på livet.

Och ni, som värit gift en gång, skulle
kanske inte själv ha något emot alt göra det
om igen? sonderade hon.

Det skall gud veta jag inte har, sade Zona
bestämt; förutsatt att jag träffar på den rätte.
Tror ni mitt liv som »självförsörjande kvinna»
är någonting alt hänga fast vid? Som jag sagt,
jag kan ingenting utom ett: att vara en god
kamrat åt en god man och göra honom lycklig.
Jag är född tili klängväxt, barnacle, parasit. Jag
får inte lugn i livet, innan en man lagit hand
om mig och lovat att försörja mig tili min död.
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Då Mary-Ann inte sade något, ulan bara sait
och såg ned på sinä rosiga naglar med ett egen-
domligt uttryck, fortfor hon häftigt:

Är det kanske inte det alla kvinnor vill
att få en man och bli försörjda? Vili ni

kanske inbilla mig att inte ni skulle gifta er i
morgon dag, om den rätte kom och friade?

Den rätte, ja
Ser ni där! Och det är en sak med den

rätte hän skall alltid ha pengar. Har ni nå-
gonsin hört om en flicka, vars drömda ideal vä-

rit en fattiglapp, vad? Det är så med oss ame-
rikanskor, att vi alltid skola gifta oss tili nå-
got pengar eller, om vi redan själva ha för
mycket av den varan, titlar, en social ställning,
anseende. Vi äro aldrig nöjda med att hara
stanna kvar på vårt förra pian; vi skola högre,
ständigt högre, ständigt högre. Undrar om det
är så i andra länder också? Jag tror inte det,
efter vad jag sett av immigrantäktenskap. Det
är ingenting ovanligt bland dem, att en flicka
gifter sig med en fattig kari, tili och med under
hennes stånd och villkor. Naturligtvis sträva de
uppåt, de också det är ju bara mänskligt;
men de sträva tillsammans, och det är nå-
gonting helt annat .

.
.

Ännu länge efter det Zona gått in tili sig flöt
en varm rodnad i Mary-Anns kinder. Hon tänkte
på det som sagts, och hon kände sig avklädd,
naken. Hon, Mary-Ann Taylor, var inte ett grand
14 Sanden, Money.
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bättrc än sinä systrar. Det var hara det, att
Zona värit så hänsynslöst, chockerande upp-
riktig.

Långt om länge föll hon i sömn. Men hon
plågades av mardrömmar. Åter genomlevde hon
den förskräckliga nattens fasor och ångest. Hon
säg Gunther von Staden återvända från det yttre
kontoret, sedän hän i teletonen triumferande gi-
vit sinä börsorder, och hans kvadratiska, grymma
ansikte hade ett uttryck, som varslade om en ny
fara. Hän ställde ftam flaskor och glas och
tvang henne att dricka. Hän var bullrande i
sin glädje, och vinet väckte hans instinkter. Hän
blev kärvänlig, närgången. »Min lilla pulla
nu ska vi njuta!» och så kysste hän henne,
slickade girigt hennes armar och hals, slukade,
skändade henne med sin simmiga, druckna blick.
Hon höll honom ifrån sig så gott hon kunde,
koketterade för honom med förtvivlan i hjärtat,
låtsade skratta med honom och delta i hans
ms, med alla sinnen vaktande på sitt tillfälle.
Natten skred långsamt fram; hennes krafter bör-
jade svikta på nytt; en timme tili, och hän skulle
vinna sitt syfte . . .

Så löste hän invaggad i säkerhet, girig
som ett vilddjur efter rov henne från hennes
sista bojor. Hon brottades med honom, medan
hon långsamt återvann herraväldet över sinä
domnade lemmar. Med kvinnlig list och väl-
beräknat koketteri vann hon så mycket tid, att



211

hon förmådde stå på sinä ben. Lekfullt lät hon
honom jaga sig rummet runt. Hän vann på
henne, hans armar missade henne med bara
ett par tum.

Då ryckte hon tili sig korgen med katlorna.
Dödsångesten gav henne krafter. Hållande de
farliga djuren som en sköld framför sig drog
hon sig baklänges mot dörren. Yttre kontoret
var mörkt, men hon trevade sig längs väggen
fram tili hallingången. Hän gjorde en sista ra-
sande atlack, men hon fick äntligen i sista ögon-
blicket upp burens grind. Huskatten störlade
sig med ett språng över sin herre.

När hon med skälvande händer slutligen lyc-
kades skruva ifrån Yale-låset och sätta sig i sä-
kerhet ute i hallens kolmörker, hörde hon ännu
flere våningar nedåt von Stadens vilda, tyska
svordomar och förbannelser. Och fram på mor-
gonen trevade också hän sig utför de många
trapporna, tungt och flåsande. Hon tryckte sig
med flygande pulsar och återhållen andedräkt in
i en vrå i mörkret och förlorade sansen.

Men det var den skillnaden i drömmen, att
hän igen fångade in henne och tvang henne att
gifta sig med honom .

. ,



Då hon blev stark nog, gjorde hon med led-
ning av morgontidningarna upp en lång lista på
personer och firmor, som annonserade efter ste-
nografer, och gick så ut att skaffa sig en plats.
Det var en lätt beslöjad augustimorgon, med en
jämn, sval fläkt från havskanten en av dessa
sällsynta tempererade högsommardagar, då New-
York presenterar sig som fördelaktigast, nytvät-
tat, blankt och skinande efter några dagars regn,
med asfalten åter fast att gå på och alla stin-
kande hästkadaver, störtade under heltan, bort-
skaffade från gränder och portvalv. Jättestaden
andas ut under några koria, dyrbara dagar, an-
das målmedvetet, energiskt, djupt för att vara
beredd på nästa värmebölja, som enligt meteo-
rologiska anstaltens bulletiner redan är på väg
från Golfen. Parker och planteringar, bländande
i subtropisk prakt, äro översvämmade av hy-
reskasernernas och slumdistriktens förkrympta
invånare, som leka lantliv i den artificiella grön-
skan. Avenyn är en oavbruten korso av den
mondäna världens lyx och prakt; den breda ga-
tan ligger fylld tili bräddarna av präkliga, glän-
sande fyrspann, tandems och biler i två jämna,
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strikt reglerade och friktionslösa strömmar
alltid hållande åt höger som fortsätta i oänd-
lighet över Central Parks lätt kullriga, kemiskt
dammfria huvudchausse, flankerad av mjuka
ridbanor under kastanjernas mörka, tunga valv.
Och skyskraporna torna upp sinä väldiga mas-
sor mot himmein, högre, ständigt högre ju när-
mare man kommer brännpunkten, badande fri-
ser och spiror i eterns bestickande blå stolta,
djärva, vidunderliga verk av den nya tidens
framstormande cykloper, sinnebilder för en ung
och rusig kraftnations respektlösa lek med ma-
terien.

Mary-Ann hade hittills levät i den tron, att
hon kände sin stad. Men hon märkte nu, Hie-

dan tåget mjukt bar henne genom luften från
ena trakten tili den andra, att hon egentligen
bara kände själva centrum, stadens klappande
hjärta mot spetsen av Manhattan, och en och
annan begränsad fläck i stadsdelar, där hon bott
någon tid. Alit det övriga av stadens ofantliga
område var okänt land för henne på sin höjd
hade hon kastat en likgiltig blick genom kupe-
fönstret på husens enformiga och tröstlöst fula
baksidor med den evinnerliga tvätten uthängd
tili torkning på köksverandorna. Hennes obe-
kantskap med de etnografiska förhållandena spe-
lade henne ett och annat spratt. Redan första da-
gen råkade hon in i hjärtat av Kinesstaden och
hade ali möda att hitta ut igen ur den opie-
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dränkta atmosvären. En annan gång kom hon
tili Bowery tili en ruskig gata, fullhängd rned
krog- och biljardhallsskyltar och med enorma
danshallsplakat hängda över fasaderna högre
upp. Vad skulle man med en stenograf i de
trakterna? Hon hittade utan svårighet adres-
serna, tack väre det praktiska nummergatsyste-
inet, men det hände mer än en gång att hon
inte vägade sig in.

Naturligtvis skulle hon helst igen tagit plats
hos en stor och ansedd firma i stil med Man-
hattan Trust, hennes första och hittills enda ar-
betsgivare hon hade kömmit dit direkt från
affärscolleget och tjänat sig upp; men hon fann
nu, att stora och ansedda hus synbarligen inte
voro i behov av nya krafter. Åtminstone an-
nonserade de inte efter några kanske hade
de alla en »väntelista» med hundratals appli-
kanter, som inkallades efterhand vid vakans;
hon visste att en sådan existerat på Manhattan
Trust.

De kontor, som annonserade, voro för det
mesta små, obetydliga affärer, inhysta i andra
klassens hus. En var en liten järnhandel, vars
ägare önskade att hon skulle passa på kunderna
under pauserna i maskinskrivningsarbetet. En
annan var en pressagents anspråkslösa krypin,
där en medfaren skrivmaskin och en stor hög
fotografier av scenens celebriteter tycktes utgöra
de enda lillgängarna. Den unge man, som hu-
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serade här uppe, lovade henne »mycket nöje
och lätt arbete» och bjöd henne genast ut på
variete. Ett tredje ställe bar inskriptionen »The
Utopian Company, Limited» en, som hon
trodde sig förstå, cyniskt uppriktig skylt. I eta-
blissemangets enda rum demonstrerades en mys-
tisk maskin, som enligt fönsterprospekten drevs
med vatten och ingenting annat än vatten, men
om vars uppgift hon förgäves sökte erhålla några
upplysningar. Också här skulle arbetet bli lätt,
försäkrade man; hon och några kamrater be-
hövde gå lös på sinä skrivmaskiner hara när
rummet var fullt av kunder, och då kunde de
kopiera en tidningsartikel eller en novell eller
vad som helst huvudsaken var, att det skulle
se ut som de hade mycket bråttom. Det hette
att »sätta upp en god front».

En ung man på översta våningen av en sky-
skrapa, på vars dörr lästes legenden »Timor
Bonanza Company», hade inte taiat med henne
i två minuter, innan hän bad henne gifta sig
med honom. Två kunde levä lika billigt som
en, och så skulle de spara in maskinskrivers-
kans lön. Mary-Ann avböjde tacksamt, men
hän sökte övertala henne ännu vid hissgrindarna.

Hän var åtminstone uppriktig, rak på sak,
affärsmässig, tänkte hon. Hon fick företräde på
kontor, där man gjorde henne beslöjade förslag,
som gjorde henne ursinnig. Hon lärde sig miss-
tro den lätt åldrade, respektabla, faderligt väl-
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villiga affärsmannatypen framför andra. Man
bad henne stiga in i chefens allra heligaste, och
här, på tn man hand, underkastades hon ett
förhör, som från det rent affärsmässiga om re-
ferenser, tidigare erfarenhet och dylikt alltför
snart gick över tili närgångna frågor om hennes
familjeförhållanden, vanor, fästmän, moral och
nästan alltid utmynnade i en inbjudan tili lunch
eller supe. Hon hade visserligen halft omedve-
tet räknat på sin personliga charm som en god
bundsförvant vid platssökandet, men antingen
varman för upptagen att lägga märke därtill
det hände nog också eller ock tycktes dessa
företräden bara utsätta henne för förolämpningar.
Det gjorde henne harmsen och en smula osäker.
Livet var en hei del mera koraplicerat än hon
föreställt sig.

Och ibland snappade hon under väntan bland
många medsökande upp historier, små anekdo-
ter, intima interiörer ur affärsvärlden, som tvungo
henne att tänka många nya tankar. Stundom
var hon böjd att ge Zona rätt däri, att felet inte
var bara männens. Hon upptäckte tili exempel
en hei ny profession för unga flickor i hennes
ställning: utpressarens. Zona fyllde efter hem-
komsten beredvilligt ut luckorna i hiiden:

Det fanns en hei hop durkdrivna pirater i
denna skara av kvinnliga kontorsbiträden, som
hon ständigt fann före sig väntande på företräde

flickor som föraktade ärligt arbete eller voro
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oförmögna tili det, men genom ett enkelt trick
voro i stånd att levä flott på männens plänböc-
ker, vida flottare än sinä trälande medsystrar.
De buro ofta en nog så sedesam, oskyldig mask,
men de förstodo kolisten att attrahera sinä ar-
betsgivare, locka dem tili någon liten oförsiktig-
het och när så den godtrogne affärsmannen
väl gått i fällan, uppträdde en sedligt indigne-
rad moster eller faster eller tant tili Hiekan och
hotade offret med process. Och för att undgå
skandalen en businessman fxck lov att vara
mån om sin reputation pungade hän vanligen
ut med ett rundligt skadestånd. Hände det nå-
gon gång att offret lät saken gå så långt soin

tili domstol ja, så fick hän bära skadestån-
det plus skandalen, ty domarna dömde alltid
chevalereskt tili kvinnans förmån.

Och det värsta är, att den kärlekskranke
karien i nio fall av tio inte har den minsta va-
luta för sinä pengar, sade Zona. De där typist-
piraterna äro för sluga att verkligen riskera nå-
gonting. Jag vet ett fall på ett kontor, där jag
arbetade, då en sådan där sedesam liten råtta
gav hals första gången hon blev inkallad tili
chefen för diktamen och hän hade inte rört
henne med ett finger, inte sett åt henne en gång.
Men hon fick sinä sex tusen runda . . .

Mary-Ann gick inte bara tili firmor, som öns-
kade stenografer. Bland tidningarnas annonser
hittade hon varje morgon spaltvis offerter om
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arbete för kvinnor, »föregående erfarenhet
icke behövlig». En del av dessa annonser för-
stod hon inte; andra däremot tycktes henne lo-
vande nog. När allt kom omkring gjorde det
henne detsamma vad hon sysslade med, blott
arbetet gav henne inkomst och hon var nu-
mera frank nog att tilistä det satte henne i
tillfälle att träffa män, som det var något be-
vänt med. Zonas nyktra syn på kvinnans kamp
för tillvaron hade smittat henne. Den självför-
sörjande kvinnans liv var ingenting att hänga
fast vid det var så gott hon medvetet plane-
rade sin framtid med äktenskapet som mål. Och
när hon kömmit så långt, måste hon erkänna
att det hara var på sin plats att hon strävade
efter något mer än livets nödtorft.

Hon märkte genast hur annorlunda hon blev
bemött nu, då hon inte längre hara bjöd ut sin
arbetsförmåga utan tävlade på en fysisk bas.
Det var en annan marknad, där ansikte och fi-
gur voro det enda, som togs med i räkningen.
Inom kontoristfacket hade konkurrensen redan
tyckts henne stor; nu fann hon att antalet ty-
pistapplikanter var försvinnande litet, jämfört
med dessa horder av kvinnor, som ingenting
annat hade att torgföra än sig själva. På det
första ställe hon besökte en fabrik för dam-
dräkter träffade hon på en sådan massa appli-
kanter, att hon saknade mod att stanna, tills
hennes tur någon gång skulle komma. Det var
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närmare ett par hundra tlickor, framfusiga, på-
trängande, armbågande sig fram för att komma
i telen och bli inkallade bland de första. Och
det var inte uppmuntrande för henne att nöd-
gas konstatera, att överraskande många av dem
sågo lika eller nästan lika bra ut som hon själv.
Hon hade gått och trott, att hennes utseende
skulle ge henne ett säkert övertag på de områ-
den, där fysiska företräden köptes, och nu fann
hon en uppsjö av billig kvinnlig skönhet, vart
hon än vände sig. Livet blev allt mera kompli-
cerat.

En av hennes adresser förde henne tili en
arbetsförmedlingsbyrå för scenen. Hon visste
det inte, innan hon kom tillstädes, men beslöt
att vänta och se. Också här fann hon en massa
unga flickor före sig; de fyllde tili trängsel det
medfarna lilla ytterkontoret och översvämmade
ut i hallen. Det räckte tre timmar innan hon
fick företräde.

Agenten var en liten svartmuskig, slarvigt
klädd herre av judisk typ, som granskade henne
med kännarmin, frågade vad hon vägde och
kände på hennes armar som om det gällt ett
hästköp.

Hum, hum, sade hän belåtet, borrande
sin blick i henne, som om hän velat genom-
tränga klädernas skyddande hölje. Men nu är
frågan: hurdana ben har ni? Ko-eller hjulbent,
framträdande knän, svankvad eller felfri? Därav
beror priset, ser ni. Nå, låt oss se!
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Hon rodnade, men rörde sig inte.
Pryd, va direkt från klostret? hånade

hän.
Ja, det skulle bli min första teaterplats,

medgav hon och het sig i läppen.
Weil hum, hum ..

. Hän kliade sig
ett tag bak orat. Weil, jag kan inte bjuda er
mer än sexton i veckan, om jag så här skall
köpa grisen i säcken. Det är skada, för ni ser
tusan så hra ut, och hade ni nu hara sota små
smilgropar i knäna, skulle jag gå upp tili tjugu-
fem. Ni är hra dum, men det går väl över.

Hän tog ett kontraktformulär från bordet.
Ja, det är sant ni får tjugu, om ni

går med i de levande statyerna. Och trikåerna
består teatern, förstås. Nå, vad säger ni?

Hon sade hon skulle betänka sig och låta
honom veta. Hon undkom ned på Broadway,
rasande över de tre timmar hon förslösat. Hon
kände sig degraderad, skändad, brännmärkt.

Jag säger som agenten: ni är hra dum,
men det ger sig väl, skrattade Zona bittert, då
hon vid hemkomsten beklagade sig över vad
hon kallade »sin skymf». Att ta på näsan för
så litet! Trodde ni ni skulle få en stjärnroll
med detsamma? ni vet väl, att det hara är
stjärnan som inte behöver exponera sig i tri-
kåer på en burleskteater; he nne s behag äro
för dyrbara att ställas ut offentligt, gubevars!
Och de äro vanligen intecknade med en viss
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permanens, om inte av någon annan, så av di-
rektören. Ni slapp ändå undan för ovanligt bil-
ligt pris, skall jag säga; den där juden måtte
haft försyn för er ungdom, för de flesta få då
verkligen köpa sig tili sinä platser med det
enda skiljemynt de ha: sin kropp.

Mary-Ann satt och trasade sönder en spets-
näsduk med sinä vassa små tänder. Hon var
så ond, att hon gärna skulle gråtit ett tag, men
var rädd att Zona skulle kalla henne barnslig.

Zona gick ett par slag upp och ned i det
lilla ruramet, med dessa stora, präktiga, svän-
gande rörelser, som alltid förde Mary-Anns tan-

kar tili Olympens gudinnor Artemis kanske
mest. När Zona stannade framför väninnan och
talade, sökte hon ge rösten ett likgiltigt tonfall,
men ansiktet hade ett hårt uttryck:

Ge mig den där judens adressi
Vad ni skulle ? Aldrig, om jag

kan hindra det!
Hon riktigt ryste, Mary-Ann. Under denkorta

tid de värit tillsammans hade hon fäst sig varmt
vid den unga änkan. Liksom de tiestä mycket
vackra flickor var hon inte bortskärnd med vän-
skap frän sitt eget köns sida, men hos Zona
hade hon mötts av en kylig och reserverad, men
uppriktig och osjälvisk sympati, som genast attra-
herat henne, emedan den förefallit så pålitlig,
upphöjd över ali småaktig avund och feminin
futtighet. Det var något av beundran och svär-
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meri i hennes kansia för denna modiga, olyck-
liga kvinna, som bar sin dubbla börda, ansva-
ret för två existenser, med pannan ren som en
martyrs och såg livet i vitögat ulan att blinka.

Ni får inte, Zona, ni får inte!
Men Zona gick tyst in tili sig.
Mary-Ann dröjde litet, villrådig och nervös.

Så gick hon hastigt tvärs över hallen och sköt
upp dörren tili väninnans rum. Zona stod och
drog på sig handskarna, färdig att gå ut. Det
var slitna handskar, med spår av många styng
i sömmarna.

Jag visste inte att det var så illa däran,
sade Mary-Ann lågt.

Zona strök henne lätt över kinden och smälog.
Bry er inte om det; jagtar mig nog fram.

Men jag är rädd att vi måste flytta, Meg och
jag. Mrs Finnegan var här i morse och sade
upp oss . . .

Vart skall ni då ta vägen?
Naturligtvis vet jag inte det inte ännu.

Men jag förmodar mrs Finnegan låter tala med
sig, om jag får något arbete nu genast. Jag
kan ju alltid betala av så småningom vad jag är
skyldig henne. Den där agenten harju
sitt kontor vid Times' Square, inte sant? Jag
såg efter i tidningen.

Lilla Meg, som suttit uppkrupen på säng-
kanten med dinglande ben, hoppade ned och
kom fram tili dem.
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Mamma ska gifta sej, sade lion bestämt
och såg förväntansfullt från den ena tili den
andra. Hon hade moderns praktfulla grå ögon,
men med ett skyggt, liksom misstroget uttryck
på bottnen.

Där hör ni! Zona strök ömt sin dot-
ters linlugg, klippt halvkort å la page med en
stor blå bandrosett uppe på hjässan. Tili och
med liilan vet vad vi behöva. Ja visst, liten
ma skall gå ut och skaffa sig en man, men var
nu riktig snäll under tiden!

Mary-Ann följde henne ut i hallen.
Men betänk er ännu; det är säkeet inte

nödvändigt att ni kastar bort er så där, viskade
hon ivrigt. Jag bar nog för oss tre, för en tid
framåt åtminstone, och jag går ned nu med det-
samma och klarar upp med mrs Finnegan.

Zona skakade energiskt på huvudet.
Kom ihåg, Zona, att jag står i stor tack-

samhetsskuld tili er för vad ni gjorde för mig,
då jag var sjuk, envisades Mary-Ann.

Det är redan tetalt, kom det en halv
trappa ned, vänligt men bestämt.

Mary-Ann suckade, gick in tili den lilla och
tog henne upp i sitt knä.

Ma gick för att skaffa sej en man, sade
Meg triuraferande. Då får Meg candy!

Det var en ohygglig materialism i den lillas
pladder. Mary-Ann stirrade länge och tungsint
framför sig. Så satte hon ned den lilla och slog
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ut med armarna, och mellan hennes hårt sam-
manbitna tänder kom det:

Oh, damn the money!
Meg upprepade som ett eko, härmande gest

och tonfall:
Damn the money



Berkley & Keiths hade en medelomsättning
av två och en halv miljon i veckan, och firmans
innehavare voro miljonärer många gånger om.
Men husets fem tusen biträden höllos synbar-
ligen på svältgränsen och därunder.

Ni får sju dollars i veckan att börja med
och fri lunch under arbetstiden, erbjöd man
Mary-Ann, som vikit in på grund av en annons
om lediga expeditrisplatser hon hade hört om
kommissionssystemet, som tillät skickliga för-
säljerskor att förtjäna bra.

Ingen procent på försäljningen?
Åjo, bevars. Managern smålog slugt.

En procent på allt vad ni säljer över två hundra
dollars om dagen, två procent på allt som över-
stiger fyra hundra, tre procent på allt som går
över sex hundra och så vidare.

Mary-Ann stod och övervägde sinä chancer.
Men, tillfogade managern, det är kanske

skäl att ni inte gör er räkning på någon kom-
mission än så länge. Volontärerna ställas alltid
vid småkramet, och där aro utsikterna inte syn-
nerligen stora att nå upp tili kommissionsklassen

priserna äro för låga, ser ni.
15 Saaden, Money.
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Och hur menar ni att en ung flicka skall
kunna reda sig på sju dollars i veckan? Med
den strängaste sparsamhet stiga minä utgifter tili
minst det dubbla.

Å för ali del hän gjorde en karaktäris-
tisk gest med händerna; det är förstås en sak,
som inte rör firman det bittersta. Vi blanda oss
inte i våra biträdens privata affärer, förutsatt att
deras uppträdande inte väcker förargelse bland
kunderna. Men ni kan inte vara okunnig om,
miss, att en plats hos oss ger tillfälle tili ansen-
lig extraförtjänst, om ni sköter erä kort väl. Jag
skall säga er vad jag kan göra; jag skall låta er
få en disk i herrkonfektionen, tili exempel num-
mer åttiosex, gången aderton, herrhandskar. Den
förra nummer åttiosex gifte sig i går med en
byggnadsentreprenör; platsen är ledig var så
god, den bär vägen!

Och hän tog beskäftigt några steg förbi henne
ut i gången. Men hon följde inte efter.

Jag tror inte det är någonting för mig,
sade hon missmodig.

Beklagar det är det bästa jag kan göra
för er. Och det är en fin plats, en plats som
flickorna slåss om lika god som manikyr, för
ni skall ju prova handskarna på kunderna, vet
jag, och en ung dam med ert utseende . . .

En annan annons förde henne tili ett dans-
palats vid Madison-avenyn ett sådant där
stort, folkligt etablissemang där man betalade en
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»quarter» vid ingången och fem cent åt sin dam
per dans. Damerna voro anställda som instruk-
triser, och stället besöktes mest av halvherrar,
som inte ville eller kunde kosta på sig ordentlig
dansskola, men funno en ersättning för dyrbarare
baler i denna kavaj-svängom med en förskotts-
betald, professionell dam som förare. Hade Mary-
Ann brytt sig om att höra åt, skulle hon tunnit
att samma princip, som ursäktade Berkley &

Keiths svältlöner, följdes också här, bara mera
ohöljt. Instruktriserna uppburo ingen lön, utan
förutsattes kunna ställa det väl för sig på dricks-
pengarna och de förbindelser yrket inbjöd tili.

Hon gick ned tili Fjortonde gatan för att svara
på en annons om »lätt arbete och god förtjänst
för ung dam med god figur». Den ledde tili en
firma, som fabricerade damunderkläder. Man
önskade en flicka, som åtog sig att, iförd endast
en skir kombinationsdräkt, posera för reklam-
fotografier. Det var bara tillfällig förtjänst, men
korridoren var packad med platssökande.

Den sista plats hon besökte var en butik vid
Trettiotredje gatan, där man önskade en ung
dam att demonstrera en ny korsettmodell. Lönen
angavs tili två dollars om dagen. Mary-Ann fann
före sig ett femtiotal flickor väntande på audiens,
och antalet ökades vad det led. Varje nykomling
granskades svartsjukt av de väntande, hennes
konkurrenskraft jämfördes med egna företräden

man märkte att det här fanns många hundar
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om ett ben. Mary-Ann råkade i samspråk med
en av dem, en söt ung flicka med rött hår och
svällande byst, men med Zonas bittra drag kring
munnen. Hon erfor vad hon inte tidigare för-
stått, att »demonstreringen» bestod i att stå flere
timmar om dagen inför kunderna, av- och på-
tagande olika korsettmodeller i syfte att fram-
häva förtjänsterna hos firmans specialitet.

Mary-Ann suckade. Hon började befara att
hon var för kräsen också för denna plats. Och
dessutom vilka utsikter hade hon att få den
framför alla dessa välsvarvade, vackra och för-
domsfria unga flickor, som stimmade omkring
henne? Hon var inte förblindad nog att inte
erkänna för sig själv, att många av dem togo
loven av henne i fråga om utseende. Och så
deras rutinerade sätt att småle, inställsamt och
lovande, hara nägon herre från det inre av
etablissemanget råkade gå genom rummet
hon skulle visst aldrig lära sig de där fångst-
knepen.

Den dagen gick hon inte hem tili lunch, utan
sökte upp en ensam bänk vid sjöarna i Parken
och tänkte över sin ställning. Den var inte god.
Hennes besparingar, som aldrig värit vidlyftiga,
trots den lysande lön hon på sista tiden lyft hos
mr Barnes, skulle inte tåla vid att hon slog dank
länge mer. Fattigdomen grinade henne i ansiktet
för första gången i hennes liv, och hon blev vett-
skrämd. Snart nog skulle hon inte ha råd att
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väljä och rata längre; kampen för tillvaron, som
bittills för henne mest värit en lek, ett experiment,
skulle bli bitter verklighet. Än så länge kunde
hon diktera sinä egna villkor, åsätta sig sitt eget
pris, men förr eller senare skulle hon bli tvungen
att sälja sig för vad hon kunde få, kanske kasta
bort sig som Zona. Hon ryste. Zona hade verk-
ligen skatfat sig en plats i kören i en burlesk-
trupp, som skulle bege sig ut på turne genom
»the Hinterlands» allt land väster ora Broad-
way, på teaterslang följande dag, och hon
skulle bli tvungen att skiljas från sitt barn och
möta allsköns strapatser, vidrigheter och smuts,
för alt om tjugu veckor kanske förr, om före-
taget bar vatten lämnas åt sitt öde på någon
främmande ort, med hela kontinenten mellan sig
och New York och ekonomiskt sett knappast
bättre däran än när hon startade. Det kontrakt
hon undertecknat stipulerade fri resa tillbaka tili
Broadway efter turnens upplösning, men hon
visste själv fullväl hur mycket den klausulen
var värd.

Och en burlesktrupp tili ännu ingenting
annat än en utställning av kvinnokött ä så och
så mycket per pundl Mary-Ann, som instinkt-
likt förstod vad det var för sorts män som patro-
niserade detta slags teater, hade bett och besvu-
rit henne att avstå från planen, men förgäves.

Käraste, vad återstår mig slutligen annat
än scenen? hade Zona parerat. Och det är ju
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dödsäsong; inga andra teatrar spela än burles-
kerna, och jag får ta vad jag får, om Meg skall
undgå barnhuset. Jag bar ju försökt allt. Nu
är jag led vid »dear old New York» och skall
ut och se, om där inte finns någon liten vrå i
detta land, där Meg och jag kan få levä i ro.
Kanske det inte är så fullt av kvinnor där
västerut. . .

Hon tog det med ett märkvärdigt sinneslugn,
Zona. För Mary-Ann skulle det allt bli svårare.

Gud, det fick inte, fick inte gå därhän med
henne också! Vad var det för en besynnerlig,
hemsk värld de levde i?

Om hon nu gick tillbaka tili mr Barnes, er-
kände sitt förräderi och bad honom av gunst
och nåd ta henne tillbaka igen? Hon hade ju
ändå kvar sin arbetsförmåga, hon var ju en ex-
pert hur mänga gånger hade hän inte berömt
henne för hennes snabbhet och ackuratess! Men
förräderiet? Var det inte troligt att hän skulle
svara henne just så här:
- Beklagar, miss Taylor, men er plats är

naturligtvis redan besatt.
Kyligt, businesslike, oåterkalleligt. Det fanns

en strikt hederscode vid Wall, och hon slösade
bara tid med spekulationer om att den skulle
suspenderas i ett fall som hennes. Hon hade
starka ursäkter, det var sant; men det var det
fatala med händelsen hos herr von Staden, att
den var alltför fantastisk för att folk skulle tro
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sammans måste värit en ohygglig feberdröra.

Med ens fick hon en obetvinglig Just att
återse det där hemska huset vid dagsljus. Där
låg ett uppslag, som hon inte hade råd att lämna
obegagnat. Var det inte så, att domarna alltid
dömde tili kvinnans förmån? Guntber von Sta-
den visste det förmodligen, lika väl som andra.
Om hon bara kunde få rätt på honom om
ban inte hiivit vansinnig av kattbetten så
skulle hon kanske kunna rädda både sig själv
och Zona och lilla Meg.

Hon nastan sprang parkvägen ned tili Colum-
bus Circle, passerade Broadways trafikspyende
gap och fortsatte ett par block uppför Femtio-
nionde gatan. Hon ryste och var färdig att vända
om, när hon på hörnet igenkände den jättestora
whiskyreklamen »Haig and Haig», som flammat
efter henne den där morgonen. Vad skulle hon
ensam kunna uträtta? Borde hon inte åtmin-
stone ta en advokat med sig upp?

Med sig upp? Hon tvärstannade mitt i
den intensiva trafiken på trottoaren och fick ett
par omilda knuffar av brådskande passanter.
Med sig upp? Hon blev förskräckt över den
djärva pian, som format sig under hennes med-
vetande, liksom av sig själv. Hon skulle aldrig,
aldrig våga sig dit upp igen. Hon ville ju bara
se på huset, kanske läsa namnen på hyresgästerna
nere i vestibylen . . .

231
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Det var en hali raed åtta hissar, som slam-
rade och surrade upp och ned, medan tambur-
majoren stod och slog avgångssignalen med
kastanjetterna klopf klopf, klopf-klopf-klopf.
En massa folk strömmade ut och in, och med
en rysande darrning i hjärtrötterna granskade hon
ansiktena. Hon kände att hon skulle svimma, om
hon återsåg det där fyrkantiga, djuriskt grymma
ansiktet med den stora, giriga munnen.

Vad i herrans namn hade hon här att göra?
Var inte detta en oförsvarlig lek med faran?
Hon var inte stark nog för en uppgift' som denna

den krävde en man med stålnerver och slug-
het, en detektiv, en kriminalist.

Men i hennes själ satt en tagg, som sporrade
henne framåt utan återvändo: känslan av att
något måste göras, att av henne berodde tre
människors framtida öde. Fruktan för fattig-
domen . . .

Hon stod framför den svarta tavlan med de
vita adresserna och läste. Ur det alfabetiska
regislret plockade hon med ledning av rum-
adresserna lätt ut hyresgästerna på tjugonde vå-
ningen: Geo. Sale, Real Estate and Loans
The Circle Company, Limited Giant Phy-
sical Culture Club, Gymnasium National
Medical Corporation.

Där funnos ännu några namn på tjugutalet,
men hennes blick stannade vid detta: National
Medical Corporation, 2030—2038. En hei fil av
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rum, således en stor firma. Kunde det vara
möjligt? Herr von Staden, utbördingen, kunde
mycket väl vara inregistrerad under den »natio-
nella» skylten i det fria landet stod det var
och en fritt att annektera beteckningen, och er-
farenheten gav vid handen att det just var de
största marodörerna, charlatanerna, humbugs-
männen, som med förkärlek begagnade den för
att slå an på immigranterna, vitka i sin euro-
peiska naivitet ansågo skylten innebära en ga-
ranti. Ja, när allt kom omkring var inte just
detta »national» karaktäristiskt för herr von Sta-
dens metoder?

Hon steg in i en hisskorg, som just kömmit
ned och tömts och nu åter snabbt fylldes av
passagerare. Hon blev inklämd längst inne och
kände det som hon gått i en fälla. Om den där
skräckdoktorn nu komin, var hon oförmögen
att fly. Ångestfullt granskade hon varje passa-
gerare, som steg på. Då avgångssignalen smatt-
rade och hisspojken slog igen grindarna, drog
hon en djup suck av lättnad.

Så började utropandet av våningarna. Hon
hörde spänt efter, om någon skulle nämna hen-
nes våning hon ville inte komina fram med
det själv, om hon kunde siippa, ty hon ansåg
det innebära en risk. Tio, tolv, femton ... En
paus så kom det: nitton, tjugu .

.
.

Hey, boy me for twenty! ropade en
herre, som stått och läst tidningen, börssidan,



234

och så när försuttit fataljerna. Mary-Anns hjärta
upphörde att slå. Den där mannen nej, gud-
skelov, det var en liten vissen herre med glas-
ögon, och hon skulle ju ändå känt igen von
Stadens hatade basröst bland hundrade andra.

Hon trängde sig ut i den bile vissnes köl-
vatten och orienterade sig hastigt i den långa
korridoren. Där låg trappan, som hon rusat
utför i kolmörkret. Hon räknade dörrarna; det
var minst sex hon trevat sig förbi den gången;
hon var inte säker på det, hade förstås värit för
upprörd då att lägga märke tili sådant, men en
gång i drömmen hade hon tydligt räknat sex,
innan hon kom tili trappan.

Här var det. »John W. Smith, M. D.», stod
det på opakrutan; den var mörk, utan något
genomsilande ljus bakifrån förhängd, tänkte
hon. Hon stod en stund och funderade, om
hon helt fräckt skulle stiga på. Hon var all-
deles lugn nu, besluten att ha klarhet i saken;
men den där mörka rutan såg misstänklig ut.
Hon lyssnade spänt, men hörde hara en klatter-
kör av skrivmaskiner längre upp i korridoren.
Hos doktor Smith föreföll allt tyst som i graven.
Hemskt, olycksbådande tyst.

Hon räckte ut handen och kände på dörr-
handtaget. Det var en rund metallknopp
omisskännligt Yale. Och den gav inte efter, när
hon sökte vrida på den alltså läst.

Tar ni inte fel nu, miss?
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Det var den lille vissne herra, som stannat
vid sin dörr för att se vart hon skulle gå. De
voro inte bortskämda med kvinnofägring på den
våningen, så det intresserade honom.

Doktor Smith är ingenting för damer,
fortfor hän leende, i det hän kom bort tili henne.
Gud vet för resten om det fmns någon doktor
Smith har aldrig sett honom. Rummet där
hör tili National Medicals svit, huvudingång
nummer tjugu trettiofem fem dörrar nedåt,
please.

Tack, sade hon, men rörde sig inte ur
fläcken. Hon hade tyckt sig uppfånga ett egen-
domligt ljud genom den stängda dörren. Ett
djurläte . . .

Tack, men jag tror jag är på rätt, tillfogade
hon, avskedande.

Men den lille vissne gick inte.
Det är säkert ett misstag, miss, envisades

hän. Doktor Smith eller den charlatan, som
går under hans namn, är hara för män, förstår
ni dåliga män, som farit illa med sig och
sedän störta sig över första bästa hästkur de se
annonserad. De idioterna, invalider bli de ändå
förr eller senare, skuggor, vidriga kräk med stora
hål i. Jag upprepar att det inte är någonting
för er. Fem dörrar nedåt, please.

Vänta, avbröt hän sig vid en plötslig tanke.
Ni söker förstås stenografplatsen, som jag såg
annonserad just nu i »Evening News». Ni är
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rapp i vändningarna ni, men jag beklagar er,
om ni får den.

Han kom tätt intill henne och viskade hätskt:
För National Medical är bara humbug,

miss eländiga kvacksalvare . .
.

Så vände han tvärt och gick bort tili sin
dörr.

Mary-Ann, som märkte att en skänk från
himmein tillfallit henne, steg in på tjugu trettio-
fem. När hon väl var inne, förskräcktes hon
över vad hon gjort, men det var för sent.

Det var ett stort mm säkert större än det
hon passerat den där natten ett skinande
blankt, amerikanskt ändamålsenligt kontorsrum,
med en expeditionsdisk i vinkel och åtta flickor
där bakom vid sinä skrivmaskiner. De sågo
misstrogna, nästan förskräckta upp, när hon
kom; det var som de väntat en exekutions-
betjänt eller en federalmarskalk med razzieorder.
Sådant kanske hände i branschen.

En lång, tanig flicka kom dröjande, liksoin
motvilligt fram tili henne.

Jag söker stenografplatsen; var god och
säg mig vart jag skall gå, sade Mary-Ann.

Utan ett ord gick Hiekan längs diskvinkeln
tili en mattslipad glasdörr med ordet »privat»
på rutan. Hennes chef tyektes vara en sträng
herre, ty när hon knackade skiftade hon färg,
och kamraterna höllo upp med klattret. Det
var som hela rummet hållit andan i spänning.
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Den långa, taniga var inne bara ett ögon-
blick; så kom hon ut och gav Mary-Ann ett
tecken att stiga på.

Mary-Ann krystade sig tili ett mod, som hon
var långt ifrån att kanna. Hon kände sig myc-
ket svag i knäna och blek i ansiktet. Bakom
den där dörren bakom den där dörren

Men välinne, fick hon en nervös Just att
skratta. Hon hade väntat att möta Gunther von
Staden och såg framför sig hans extrema mot-
sats. En färglös, slätrakad gamraal herre, ben-
rangelstorr och liten, hopsjunken liksom hutt-
rande i den mycket för stora skrivstolen. Sköld-
paddspincene under en enorm och knutig panna;
ansiktet upplöjt av bekymrade men inte ovän-
liga veck; en benig hand, som anvisade henne
en stol att sitta på.

Namn och ålder? Föregående erfarenhet?
Expert hm, så-så. Någon praktik inom den
medicinska branschen? jaså inte. Latin och
grekiska då? collegekurs, jaha, inte illa. Kunde
kanske kvalificera.

Hans röst var som hela mannen, torr som
prasslet av fjolårslöv. Men hän lalade mycket
distinkt, om än tvärhugget, lakoniskt, liksom
skällande.

Hän drog ut stenografplattan på skrivbordet
och sköt penna och block över tili henne.

Var god tag en provdiktamen. En medi-
cinsk avhandling, ser ni. Färdig? Ali right. ..
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Människan är ett vanedjur. Vanorna sätta sin
stämpel på släktet från vaggan tili graven och
bortom denna i den följande generationen.
Ovanor gro som ogräs i fruktbar jord. De hämma
vår växt, befläcka själen, skada individen och
ge sig ofta tillkänna allt intill tredje och fjärde
led . . .

Hon hade inte tid att tanka. Hän dikterade
snabbt, i ett sträck, utan pauser det forsade
ur det blanka, beniga kraniet som en jämn, stark
stråle av ord. Stämman monoton, men utan
staccati nu. Hennes penna flög över sidorna;
hon lade in hela sin stolthet på att lyckas. De
främmande orden, de obekanta termerna sam-
lade sig allt tätare. Hon hade ingen aning om
vad de betydde eller hur de stavades, men hon
vågade inte avbryta med en fråga, skrev hara
ned fonetiskt så gott hon kunde. Snabbt, snabbt,
i ett rasande tempo.

Hän höll på en god stund. När hän omsider
slutade, märkte hon att hon transpirerade över
hela kroppen.

Så, det är hra. Kom upp med det typerät
i morgon klockan tio, så få vi se. Femton dol-
lars i veckan, om det duger. Adjö, miss.

Mary-Ann tog tankfull sitt block och gick.
Även om hon aldrig lyckades få rätt på Gunther
von Staden, trodde hon att hon såg en ljusning.
Femton dollars! Det var en löjligt liten summa,
järaförd med hennes lön hos mr Barnes, men
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den skulle förslå för hennes behov, tills någon-
ting bättre yppade sig.

Tanken på Zona, på den mecenatroll som
lockade, kom henne att ute i korridoren åter
stanna vid den Smithska dörren och lyssna.
Inte ett ljud.

Om detta var den dörr, genom vilken hon
flytt den där natten, tänkte hon med plötslig,
visionär klarhet så måste laboratoriet med
alla djuren ligga minst ett par dörrar högre upp.
Hon gick dit. På dörrutan stod nu: »The Giant
Club». Och därunder: »tillträdet förbjudet».
Glaset var också här förtäckt inifrån, ogenom-
trängligt. Hon lyssnade, men hörde ingenting.
Så lade hon orat tili panelen, och nu uppfattade
hon tydligt en surrande kör av många ljud som
från underjorden. Var det vibrationerna av sky-
skrapans tusen buller och ekon, fortplantade ge-
nom murarna? Det var alltid en möjlighet, men
inom sig var hon säker på att det var djuren.
Hon var nog på rätt. Man hade hara barrika-
derat dörren på insidan, kanske byggt en hei
skyddsvägg för att dämpa ljudet.

Men National Medicals huvudingång låg ju
sju dörrar längre ned; hade hon således ändå
hoppat i galen tumia med sin platsansökan?
Den lille vissne herrn, som gått in genom dör-
ren tili Geo. Sale, fastighetsmäklaren, hade ju
sagt, att det Smithska rummet hörde tili National
Medicals fil. Var det inte troligt att kurragömma-
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leken utsträckts även tili Giantklubben? En
humbugsfirma, som gjorde i nerv- och köns-
sjukdomar, kunde mycket väl tänkas ha använd-
ning för en gymnastikavdelning också. Isynner-
het om gymnasiumskylten användes för att
raaskera andra och hemliga syften. »Tillträdet
förbjudet» ja, ja . . .

Hon hade inte mycket att hälla sig tili, men
ändå förstod hon intuitivt att hon kömmit på
rätt. I varje fall skulle hon bli i tillfälle att
övertyga sig om förhållandet, sedän hon fått
platsen.

Sedän hissen burit henne ned igen, gick hon
tili en skrivmaskinsflrma vid Broadway och hyrde
en maskin, som skulle skickas upp tili hennes
bostad. Mer förhoppningsfull än på länge kom
hon hem den dagen. På hennes toalettbord låg
ett brev från Zona.

Hon skrev att hon hade rest över tili Jersey-
sidan redan nu för att lämna lilla Meg hos far-
modern, som lovat ta vård om henne för så och
så mycket i veckan. Hon ansåg det bäst att inte
sammanföra barnet med »bandet» teater-
truppen som skulle resa nästa dag; direktö-
rerna tyckte inte om gifta sujetter, allra minst
med hara, och hon hade förhemligat sitt änke-
stånd. Beklagade att hon inte fick säga Mary-
Ann ett ordentligt farväl; hon hade väntat henne
hem tili lunchen. Hon skulle nog skriva då och
då, och om Mary-Ann någon gång ville göra sig
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det besväret att titta tili Meg, så gav hon adres-
sen och skulle förbereda den gamla på hennes
ankomst. Det var alltid lugnare att kutina utöva
helst någon kontroll.

Det var ett bortkommet, men tappert litet
brev, och Mary-Ann satt länge med det i han-
den och tänkte.

16 Saaden, Money.



Då Tom Cummins samma afton vid en för
honom ovanligt tidig timme låste upp parad-
dörren tili mrs Finnegans respektabla rooming-
house, smålog hän vid tanken på en lång natts
vila i en helt ny omgivning, ostörd av spårvagns-
rassel och åskdundret av de tunga mjölkfororna
tidigt på morgonen. Tom var vad man kallar
star-boarder hos Finnegans; det vill säga att hän
hyrde husets bästa rum, förmaket ellei- parlorn
på nedre botten åt gatan, och hos sitt värdsfolk
och sinä medinackordenter åtnjöt anseende och
aktning i förhållande tili den dryga hyra hän
punktligt varje lördag förskottsvis erlade. Ställ-
ningen åtföljdes av vissa privilegier, som övriga
hyresgäster förgäves gjorde anspråk på eller
väre sig av avund eller bristande tolerans
protesterade emot. Sålunda hörde det snart sagt
tili ordningen, att sena nattsällskap i förmaket
på nedre botten störde de kringboendes slum-
mer, utan att den annars drakoniskt stränga
mrs Finnegan lade fingrarna emellan utom i
excessivt högljudda undantagsfall. Tom Cummins
förde öppet och ärligt ett såkallat oregelbundet
levnadssätt; men eftersom hän synbarligen hade
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råd tili det och dessutom ägde en plausibel ur-
säkt i sitt romantiska yrke, journalistens, bidrog
det endast yttermera tili hans anseende. Husets
kvinnliga invånare, börjande från den fruktade
värdinnan i jordvåningen tili den ryska tåspets-
dansösen och Mary-Ann Taylor uppe i höjden,
passerade honom aldrig utan ett karesserande
småleende, och även husets herrar en skif-
tande, ostadig vagabondstam, ett föremål för mrs
Finnegans oavlåtliga vaksamhet och ofta rätt-
färdigade misstro satte stort värde på en igen-
kännande nick av denne ödets gunstling, som
hade pressens hela förkrossande makt bakom
sig. Detta allt deras ofta störda slummer tili trots.

Men denna natt lovade att bli fridfull och
lugn. Klockan var elva, och redan var Tom
Cummins hemma ensam, utan glammande
följe.

Icke-initierade iakttagare skulle emellertid
med förvåning och onda aningar lagt märke tili,
att Tom Cummins inte gick in tili sig utan fort-
satte uppför trappan i den skymningsmörka hal-
len. Det osade skandal, ty ett av badrummen
låg i första våningen, och ett besök hos någon
av husets manliga invånare kunde expeditionen
inte gälla, eftersom Tom aldrig ansett sig ha or-
sak att fraternisera med dem. Återstod som enda
förklaring en förstulen nattlig visit hos någon
av damerna. Men skulle mrs Finnegans anmärk-
ningsvärda tolerans i fråga om Toms görande
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och låtande sträcka sig ända därhän, att hon
gjorde ett undantag också från den järnhårda
regel, som hon aldrig glömde att hamra in i
huvudet på varje nykomling och titt och ofta
däremellan emfatiskt upprepade: »absolut intet
hångel på rummen mellan hyresgästerna»?

Tom fortsatte allt högre, långsamt och lugnt
och utan tvekan eller smygande fjät. De knar-
rande trapporna drogo för resten försorg om, att
hans expedition inte blev oanmäld. Den skan-
dalhungriga iakttagaren skulle med förväntans-
full spänning kunnat annotera, att knarrandet
snart sekunderades nedifrån djupet. Den alltid
påpassliga mrs Finnegans flåsande hördes från
källarhalsen, och hennes forskande blick, just
nu en smula yrvaken, sökte genomtränga skum-
rasket i trapporna högre upp. Det lyckades henne
emellertid inte. Ekonomi med belysningen var
hennes vurm, men i ett fall som detta spelade
de nedskruvade gaslågorna i hallen henne allt-
jämt samma spratt.

Hon övertygade sig emellertid om att den
mystiske personen där uppe hunnit tili översta
våningens trappavsats hennes vana ora sade
henne det varpå hon gav en skarp vissling i
talröret. Om personen i fräga var stadd på lov-
liga vägar, skulle hon få svar, kalkylerade hon.
Och mycket riktigt; en mansröst, som hon ögon-
blickligen kände igen, svarade dämpat, men tyd-
ligen onådigt i tuben:
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Vad tusan är det nu då?
Det var honung i mrs Finnegans röst, när

hon slog tili reträtt:
Jo, jag ville bara säga, att jag flyttat upp

alla herrns toalettsaker och allt linne i mrs Bar-
bours rum. Sängkläderna äro erä gamla förstås,
och jag bar skruvat tili fjädrarna i botten, så
madrassen är som ny. Herrns pyjamas hänger
över radiatorn, och rakservisen förde jag ut i
badrummet där uppe i samma våning. Ja, det
var bara det. Good night, sir pleasant dreams!

Gamla mastodont, mumlade Tom förargad
och lät vissellocket på talröret falla igen med ett
ilsket knäpp. Hän hade hyrt Zonas och Megs
lilla sovrum tidigt på eftermiddagen och själv
givit minutiösa order om vilka saker som skulle
flyttas upp från hans studio på nedre botten,
och hän visste mycket väl att hans order utförts,
värdinnans malplacerade nattelefonering förutan.
Det som retade honom var att hän genom denna
utvidgning av sin lokal synbarligen hade inträtt
i samma klass som övriga hyresgäster under
kontroll. Hän ämnade inte tåla det; hän skulle
säga ifrån strax på morgonen.

Den skandalhungriga iakttagaren fick knap-
past någonting för besväret den här gången.
Tom Cummins var stadd på fullt lovliga vägar.
Utled vid nätternas gatubuller och den fruktans-
värda oordning, som alltid rådde i hans studio,
hade hän helt enkelt fogat ett lugnt och stilla
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annex tili sitt arbetsrum, och där ämnade hän
snarka i frid. Hän kallade det redan i tankarna
»sin alkov». Att det låg två knarrande och branta
trappor emellan generade honom inte det bit-
tersta. Hän hade unga ben ocb ett ärligt uppsåt.

Den ryska tåspetsdansösens dörr stod öppen,
och det var mörkt innanför. Hon brukade säilän
komma hem före ett ä två. Men tili och raed i
hennes frånvaro trängde hennes exotiska parfym,
blandad med orientalisk cigarrettrök, i stora moln
ut i hallen. Tom Cummins fnyste föraktfullt.

Genom miss Taylors dörrspringa trängde
emellertid ljus. Det stämde honom mildare
det lilla hän sett av flickan tyckte hän om henne.
Hon var i den hederliga arbeterskans kategori,
och det var så mycket märkligare som hon såg
fördömt stilig ut. Tom Cummins aktade och
respekterade dygden som en mycket sällsynt
vara i denna värld av småkram och galanteri-
arliklar, men hän var inte barnslig nog att göra
sig några illusioner i övrigt. Även den dyraste
diamant fann slutligen sin köpare.

Hän kände sig själv på ett välgörande sätt
dygdig, när hän tänt gasen inne hos sig och
gäspande fått av sig rocken. Det hade nyhetens
behag att en gång komma i säng i tid, och det
var säkeet bra för hälsan. Den där sista arti-
keln om Dorothy Gliswanger och tragedin i Tudor
Apartments hade inte haft hans vanliga sehvung;
ja, skulle hän vara uppriktig, så var hän inte



247

alls nöjd med sitt arbete på sista tiden. Kunde
det vara att hän började bli tröttkörd redan,
sliten? Det var kanske bäst hän sparade sig ett
grand, for fram en smula långsammare, sov en
natt i veckan ordentligt. . .

Men fy för den lede, vad jag känner mig
rutten! Hän gjorde en grimas åt sin bild i
toalettspegeln. Tom i knoppen som Bayards
kranium på anatomiska museet.

Hän knöt upp sin halsduk, vätte läpparna
med tungan och sväljde med guppande adams-
äpple.

Tom Archibald Cummins, sade hän all-
varligt, med dig är det hara fråga om hur många
glas. Om du inte dricker, känner du dig som
en idiot, och dricker du, bär du dig åt som en
dito. Det är enda skillnaden.

Med ens spratt hän tili och for upp som en
lössläppt fjäder.

Var det inte det jag tyckte, gormade hän.
Hon knackar, och det mitt i natten! Farväl, o
Morfeus!

Genom den tunna dörren trängde tydligt en
skrivmaskins snabba klitt-klitt-klitt som en ilsken
salva pistolskott i prestissimotempo. Så bröts
det tvärt av, som om någonting gått i olag i
mekanismen; så igen några tveksamma staccato-
skott en salva ilsnabbt vinande igen en
paus så ett par hjälplösa klitt-klatt och
tystnad. Hau hade mötts av ljudet i första trap-
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pan, men det hade skamset hållit upp tills nu.
Det var ett oskick, som måste förbjudas, detta
nattskrammel!

Tom Cummins höll sig med gnisslande tän-
der för öronen. Hän älskade inte ens under
vanliga omständigheter det där ljudet, utom när
hän själv framkallade det. Men här i kvälls-
stillheten, i den tomma hallen, fick bullret en
oväntad resonans. Det var dessutom tydligt att
maskinen behövde smörjas och saknade däm-
pare.

Han skulle väl stått ut ändå, ora hon bara
velat skriva i ett kör. Men detta valhänta stam-
mande, de plötsliga pauserna och trevande solo-
skotten kommo hans skälvande nerver att spän-
nas tili bristning i väntan på fortsättningen.

Resolut tog han åter på sig rocken. ödet
ville det så å la bonne heure!

Men ute i hallen stannade han perplex med
handen på trappräcket. Han hörde ett annat
ljud nu, ändå pinsammare än maskinklattret.
Det var dämpat, kvävt och inte menat att hö-
ras. Men det rådde intet tvivel om det: hon
grätl Miss Taylor, den lilla sötungen, satt över
sin skrivmaskin och grät!

Hän var en förhärdad man, Tom Cummins.
Hans yrke hade fört honom genom floder av
kvinnotårar och mans- också för resten. Dom-
salstårar, utställningstårar, avsedda att beveka en
stupid jury. Hejdlös, hysterisk gråt, lämplig vid
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olycksfall, då den lemlästade bärs hem. Stilla
hospitalgråt vid ett vitt bårtäcke och en avskeds-
kyss på en kali panna. Argsint gråt, vredestårar
inför lagens långa arin. Skilsmässoprocessernas
kränkta teatertårar inför kallsinniga domares
hjärtlösa rotande i det äktenskapliga livets
smuts . . .

Hän var en förhärdad man, Tom Cummins,
och livet hade lärt honom att misstro motiven
bakom kvinnotårar. Men i de där skälvande,
kvävda snyftningarna, inte avsedda att höras,
låg något av ett barns tröstlösa bitterhet och en
ensam människas hjärtsprängande sorg. Och
Cummins var en man av det där slaget, som
strör ut brödsmulor på fönsterkarmen i hårt väder
för himmelens fåglar, men indignerat förnekar
det, om någon frågar om det.

Hän gick bort tili dörren och knackade
diskret.

Det blev mycket tyst där inne.
Han knackade en gång tili, en smula mindre

diskret.
Vem är det? kom det tövande.

Tom sköt upp dörren och steg raskt på.
Är något på tok, miss Taylor? frågade han.

Hon flög upp från stolen och gav honom en
lientlig blick. »Great Scott, sickna ögon!» tänkte
hän. De voro rödkantade och en smula svullna,
men uttrycket var värdigt en kränkt drottning.
Håret var ett grand i oordning.
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Nej, här är ingenting på tok, svarade hon.
Tonen verkade frigatordusch.

Jag tyckte jag hörde att ni well,
att ni var upprörd. Det var kanske ett misstag;
det suckar ju ofta så tungt i sådana här gamla
kåkar. Men i varje fall tigger er Olliver om
nådestöten minsann tror jag inte det är en
av de allra första modellerna! Den bör komma
på industrimuseet, ju förr dess hellre. I stället
får jag kanske erbjuda er min Remington? Den
går tyst och säkert.

Hon stod balvt bortvänd och bet sig i läppen.
Hade tonen värit det minsta grand respektlös
eller raljerande eller hara medlidsam någon-
ting annat än den där enkelt och ärligt kamrat-
liga skulle hon genast visat honom på dörren.
Men nu var hon i ett svårt dilemma, och hon
visste att hän kunde hjälpa och ville det utan
baktankar.

Det är inte det, sade hon, ännu med köld
i stämman. Maskinen är nog gammal, men fullt
brukbar...

Kunde hon kunde hon fråga honom om
det? Hon rodnade redan medan hon undrade.

Men jag försäkrar att den är hara skrot,
envisades hän. Jag kan ha min här uppe i ett
nafs. Och i morgon skickar ni tillbaka er gikt-
brutna Olliver, och jag skall skaffa er en ny
modell tili samma pris. Vad betalar nide blod-
sugarna för den där sex eller åtta i månaden?
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Mister Cummins, hur stavar ni »keratitis»?
frågade hon med plötslig energi; med k eller ch?
Och »chorea»? Och flnns där någonting som
heter »sclerogummatös» eller något ditåt?

Nu var det sagt! Gud vet vad de där för-
skräckliga orden betydde kanske någonting
avskyvärt. Hon blev röd som blod och betrak-
tade honom ångestfullt.

Ett ögonblick stod Tom med slapp underkäk
och stirrade på henne. Var det möjligen något
fel med henne? Hade arbetet förstört hennes
nerver? Så besynnerligt talade ingen förståndig
människa sklerogummatös, keratitis, usch!

Jag förstår inte vad ni menar, sade hän
osäkert, en smula rädd också, kanske. Sådant
där stavar man överhuvud inte, ma’am. Det är
ju tomt nonsens!

Å, säger ni det, utbrast hon förtvivlad.
Vad skall jag då ta mig tili? För jag har en
massa mer sådant där nonsens. Hon grep
stenogramblocket och läste med omedveten pa-
tos; Parafymosi, cachexi, haemaglobin, para-
plegi, nymphonomani... Å, det är så mankan
bli galenl

Ja, säg det, nickade hän med hjälplös
sympati.

Hon slängde blocket ifrån sig på bädden och
satte sig, med bägge händerna vid tinningarna
och en hopplös blick.

Hän sökte i tankarna upprepa de där konstiga



252

orden för att om möjligt få någon reson ur dem.
Det gjorde honom hjärtans ont om henne; hän
ville för allt i världen hjälpa, men hän var rädd
alt fallet hörde tili en läkares svär.

Tanken på läkekonsten ledde honom emel-
lertid på spåret. De där orden, som ännu sur-
rade i hans öron hade de inte en klang av
recept och droger, latin eller grekiska eller någon-
ting annat klassiskt? Där var speciellt det där
ena ordet »nymfonomani» hän trodde sig
nastan förstå betydelsen, och med en plötslig
retning i skrattmusklerna störtade hän sig över
stenogrammet.

Det var ett mycket redigt och nätt stenogram,
med förkortningar och specialtecken, som vitt-
nade ora långt hunnen färdighet. Men emellan
snabbskriften förekommo tätä ord utskrivna med
bokstäver, och när hän läste de trevande alter-
nativa stavningarna förstod lian med ens situa-
tionen. Och hän förstod så mycket, att också
hän, förhärdade människa, rodnade.

Vera har dikterat det här?
En doktor tror jag visst hän är, kom det

dovt. Jag skall ha det färdigt tili klockan tio.
Ni skall så tusan heller, bröt hän ut. Det

är ett brott att ha er att knåpa med sådant här,
även om ni inte förstår ett enda ord!

Se så där jal Nu hade hon ställt det vackert
för sig. Det tycktes vara ändå värre än hon
anat.
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Hon ville sjunka genom golvet av skam.
Det gäller en plats, stammade hon olyck-

lig. Jag behöver arbete, och så råkade jag av
en händelse dit upp. Det där är ett prov, ett
slags examen om jag reder mig med det där,
så lovade han mig platsen .

.
.

Hon täcktes inte se upp.
Och ni trodde honom förstås, stackars barn?
Naturligtvis. Nu såg hon verkligen upp,

förvånad.
Ja, naturligtvis vad kunde ni veta om

det där tricket? sade hän häftigt. Det är gam-
malt som gatan, men det finns ju alltjämt novi-
ser, som låta sig bedras. Hör på, slå den där
platsen ur hågen med detsamma och var glad
åt det! Jag skall skaffa er en annan. Varför
har ni inte sagt mig förut att ni sökte arbete?
Hoppas min vän Worthington ännu inte hunnit
engagera en sekreterare. Charles Worthington,
ni vet den dramatiska författaren, som hade
sådan succes med sin »Athalie» i fjol. Hän
nämnde häromdagen, att hän skulle skaffa sig
en stenograf det hämmar hans stil att själv
sitta vid maskinen, säger hän. Jag skall tala
med honom genast på morgonen. Det blir an-
nat än den här suggestiva smörjan usch!

Och hän slängde utan vidare blocket under
sängen. Mary-Ann blev mot sin vilja en smula
retad.

Ni tycks då inte alls fråga efter, om jag
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vill ha den där platsen hos er vän Worthington
eller icke. Tänk om jag nu hade vissa skäl,
varför jag partout måste ha den där doktors-
sysslan? Ja, för att säga sanningen, så har jag
det verkligen.

Snicksnack! Ni är för ung och well, för
oskyldig också för det smutsiga jobbet. Förres-
ten finns där ingen plats hos den där charlatanen.
Ni må vara i stånd att typerä hans fördömda por-
nografi aldrig så hra, så får ni ändå back, när ni
komtner upp med manuskriptet. Och ni får
in te ett ruttet lingon för allt ert besvär.

Det säger ni hara. Hur skulle ni kunna
veta det?

Jag har själv en gång skrivit en varnings-
artikel om det i »The Star», för ett par, tre
år se’n. Men ni var kanske inte utflugen än
vid den tiden, eller också läste ni det inte
det är alltid som förgjort: de, som saken när-
mast gäller, läsa det inte! Jo, ser ni, en sådan
där skurk, för gnidsk att kosta på sig en or-
dentlig sekreterare, sätter in en annons om en
ledig plats. Det kommer upp en tretti, fyrti
stycken unga damer. Hän skall sätta dem på
prov, säger hän; och så dikterar hän för dem i
tur och ordning det finns alltid tillräckligt
många, som bita på kroken. Typerä det tills i
morgon klockan så-och-så-mycket, säger hän,
så få vi se. De göra som hän säger, siitä och
streta långt in på natten och kväva kanske en
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och annan snyftning med spetsnäsduken, om det
är mycket svårt, hän blinkade menande
och så gå de förhoppningsfulla upp med sitt
arbete. Jaha, lämna det här, så få vi jämföra;
ni kan avhämta svar vid den och den tiden.
Hon kommer än en gång upp, nu kanske inte
fullt så förhoppningsfull längre och under-
rättas av något biträde om att platsen besatts
med en annan. Men det där är nu lögn, förstår
ni; ingen av de tretti ä fyrti bar fått platsen, för
där finns de facto ingen plats att få. Men gni-
daren har för blolta annonskostnaderna fått ett
ansenligt raanuskript typerät i varje fall i ett
sådant skick, att vilken som helst av hans bil-
liga och inkompetenta ordinarie kontorsflickor
är i stånd att göra det tryckfärdigt. Så går det
tili, när de fordra prov. Ni har helt enkelt gått
i en fälla.

Mary-Ann sait och het sig i läppen. Hon
tvivlade inte på att hän hade rätt; miljön, de
åtta kontoristernas skrämda miner, den långa,
forcerade diktamen, allt talade för att det var
just så. Hon hade råkat få ett långt försprång
framför de övriga sökandena; hade hon kömmit
senare, skulle hon väl här lika väl som annor-
städes fått lov att armbåga sig fram.

Nåja, det skulle vara en hemsk syssla i alla
fall i ständig fruktan för och väntan på
Gunther von Staden! Hennes steg hade icke
dikterats av hämndtörst; hon hatade honom och
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önskade honom allt ont, men hon lämnade gärna
hämnden åt andra, och förr eller senare måste
ju en man som hän råka fast. Hon hade egent-
ligen drivits av vinstbegär, sekunderat av önskan
att hjälpa en vän. Nu var Zona redan utom
räckhåll för hennes hjälp, och hon betvivlade
dessutom i denna stund att hon någonsin skulle
kunnat förmå henne att ta emot den. Hon lovade
sig i tysthet att i stället göra vad hon kunde för
lilla övergivna Meg.

Om hon fick platsen hos Worthington, skulle
en ny värld öppna sig för henne. En andens
värld, exklusiv och underbar, full av starka och
utsökta sensationer och glänsande möjligheter.
Hon föreställde sig, att den berömde författaren
gick i Elmer Johnsons stil; kanske hän rent av
skulle visa sig vara en ersättning för den vän
hon i honom förlorat ur sikte. Och den frågan
gav sig själv: månne Worthington var gift, hän
också? Knappast den litterära bohemen före-
drog mindre permanenta bojor. Hon hade läst
en massa romaner om artister och författare och
deras liv vid den stora vita vägen, och hennes
ögon tindrade, medan hennes rappa hjärna un-
der det lätt oordnade ramsvarta håret kalkyle-
rade och drömde.

Avgjort således: jag sammanför er i min
studio i morgon, sade Tom, då hän gick. Och
sedän ni kömmit överens, bjuder jag på supe
hos Colattis.



Rummet var ett brott mot allt vad ordning
och god sed hette. Väggarna voro bokstavligen
tapetserade med bilder granna reklamplakat
och affischer med schvungfullt tecknade kvinno-
figurer i övernaturlig storlek, studier i tusch och
krita, akvareller, pasteller, pennteckningar, många
av dem signerade av Stora namn inom illustratör-
facket. Golvet, så när som på en begränsad yta
i mitten av rummet, var översållat av fotshöga
staplar av böcker, tidskrifter, magasin, tidningar,
och rullar av gamla korrektur skräpade i hörnen.
Borta mellan fönstren, som räckte ända ned tili
golvet, stod en Remington på ett bambubord med
spindelben, och bredvid på golvet låg en packe
manuskript under ett dammlager och med spår
av klackar på det översta bladet. Damm fanns
det för resten överallt, storstadens envisa, sotiga
damm. Stolarna och soffan voro översvämmade
av samma flod av tryckalster, som belamrade
golvet, och kaminfrisen och det stora mittel-
bordet flödade över av fotos och snapshots i
ramar, på stafflier, i vårdslösa staplar och högar.
Från gaskronan hängde en bruten pistol en

17 Sanden, Money.
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souvenir från en sensationell mordaffär på
samma snöre som en rosafärgad sidensko och
en polisbattong, avslagen på mitten; ett munii-
fierat indianhuvud från New Mexico grinade
skilt för sig sitt stelnade ångestgrin, upphängt i
en test av det långa, stripiga svarta håret. Hela
rumraet gjorde intryck av att inte ha städats
sedän tidens begynnelse.

Tom Cummins struttade omkring, liten, ner-
vös, rastlös som en ekorre, sugande in cigarrett-
röken i långa, giriga drag. Hän presenterade och
förklarade ett surr av berömda eller obskyra
namn, journalister, artister, författare, aktörer,
aktriser, varietestjärnor och cirkusklowner i en
enda röra. Charles Worthington hade inte köm-
mit än, men Mary-Ann, angenämt upprörd som
när man stiger över tröskeln tili ett underland,
saknade honom inte. Cummins och de under-
liga saker och personager hän med några korta,
koncisa anmärkningar förklarade fångade så helt
hennes intresse. Hur många gånger hade hon
inte förnött en hei dag, läsande och mediterande
över det slags fascinerande kulturalster, som heter
New Yorks söndagstidningar, och nu befann hon
sig mitt i en av deras avundsvärda skapares
sanctum. En trångbröstad ordningsmänniska
skulle hiivit chockerad av miljön; hon däremot
var barnsligt förtjust över detta kaos, som hon
därefter alltid förband med begreppet andens
verkstad.
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Hän hade sopat ned ett fång böcker från en
stol åt henne och frågat:

Undrar ni ännu på att jag skaffade mig
ett sovrum?

Här är härligt, hade hon svarat med
tindrande ögon.

När sängen i går flyttades härifrån den
stod där, och allt det där bråtet låg inunder
hittade jag ett par blad av ett manuskript, som
gick i press för några månader sedän ut a n
de där bladen, nota bene. Men luokan i artikeln,
det oförklarliga språnget i tankegången, verkade
bara genialisk mystik ä la Edgar Allan Poe!

Han skrattade sitt koita, ironiska skratt.
Mycket är bluff i vår profession också,

sade han.
Hän satte sig på bordskanten och rökte som

om hans liv berott därpå. Hän hade glänsande,
livliga intelligenta ögon, olivfärgad hy, en stor,
humoristisk mun och en massa kastanjbrunt
hår, som alltid låg nonchalant ned i pannan och
fläktade vid hans snabba rörelser. Hän tycktes
ha oändligt svårt att hålla sig stilla; det var som
hän radierade energi, överflödade av en rent
fysisk verksamhetslust. En mänsklig dynamo,
tänkte Mary-Ann.

Vad skriver ni mest? frågade hon.
Jag gör alla de stora mordaffärerna, med

en dragning åt äktenskapsdramer som specialitet,
förklarade hän stolt. Ni har väl hört ora fallet
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Gliswanger Dorothy Gliswanger, som tog livet
av sin man, medan hän sov vid hennes sida?
Jag är mitt uppe i det nu, och det lovar att ge
stoff tili sommarns slut. Ni må tro mig eller
inte, men den där Dorothy är en af de klokaste
kvinnor jag träffat på.

Hän rumsterade i en hög fotografier på bor-
det och räckte henne ett stort, oretuscherat
porträtt av en ung dam av deciderat engelsk typ.

Där är hon, och det är rasande likt, sade
hän livligt. Se på de där ögonen —de komma
näst erä egna på skalan. En flicka med ruter i,
ska jag säga. Raffinerat gjort också, att skjuta
den gamle gossen under sömnen. Och så hon
försvarar sig well, hon blir säkert frikänd.

Mary-Ann studerade nyfiket, men med en liten
skälvande sensation porträttet av den celebra
mörderskan. Hon erinrade sig hennes historia,
de motsatta åsikterna om henne, tidningarnas
rasande kampanj för och emot. Det påstods hon
röjt sin gamle man ur vägen för att komma åt
hans stora förmögenhet men det påstods också
att hon gjort det för att komma ut ur det för-
nedrande samlivet med en notorisk rucklare.
Sensationspressen hade värit full av porträtt av
henne i alla upptänkliga ställningar och av in-
tima skildringar av hennes förflutna liv, hennes
skönhet och ungdom, hennes talanger, hennes
sympatier och antipatier, vad hennes hattar kos-
tade, vad slags blomster hon tyckte om och vil-
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ken parfym hon använde, hennes älsklingspudels
pedigree och vanor, hennes toaletter och hennes
sätt att kamma sitt hår. Denna dunderreklam
hade redan och juryn i hennes process hade
ännu knappast hiivit fulltalig resulteral i flere
lysande anbud från varieten. Åsikten att hon
skulle bli frikänd omfattades nog också av andra
än Tom Cummins.

Hon måste vara en förskräcklig varelse,
anmärkte Mary-Ann med ett sting av en vacker
kvinnas eviga svartsjuka för en annan.

Hon är helt enkelt underbar, enastående!
Då han lade bilden tillbaka på bordet, tj'cktes

han erinra sig något och räckte henne ett annat
porträtt. Det var en bröstbild av en man i
trettiofem- å fyrtioårsåldern, ett kraftigt, manligt
modellerat ansikte med siarblick och geniets
vackra barnaleende kring munnen. Skuldrorna
suggererade föreställningen om en atletisk figur.

Hon såg frågande upp.
Charlie Worthington, dramaturg, roman-

och short-storyförfattare, nickade hän en av
våra bästa catch-as-catch-can-novellister. Ni kom-
mer säkert att tycka om honom.

Hon studerade porträttet noggrant, på samma
gång forskande, beräknande och karesserande.

Stackars Charlie, fortfor Cummins; hän
har ett stort fel. Hän siktar högt. Sin Broadway-
succes föraktar hän, liksom hän föraktar pöbeln,
som tränges för att se hans pjäs. »Athalie» var
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bara brödarbete hantverk, kallar hän det, och
det är hans största pläga att nödgas trycka ned
sin talang för att tillfredsställa publikens smak.
Men hän är tvungen; hän bar ingenting annat
att levä av än sitt arbete.

Mary-Ann förstod inte riktigt det där.
Trivs hän inte med sitt arbete då?
Goodness mine trivs? Den karien an-

das litteratur, säger jag er. Det är hans liv!
Men hän är skald, en verklig, stor begåvning,
en med elden, inte bara gnistan. Och när hän
är riktigt sig själv, bry sig inga förläggare om
honom. För djup, förstår ni folk uppfattar
honom inte, köper honom inte, vänder honom
ryggen. Följaktligen är hän tvungen att plottra
bort sig på kram, som hän vämjes vid, men som
går åt. Hän kallar det att prostituera sig. Hän
är säkert en av de olyckligaste konstnärer jag
känner.

Hon såg mycket riktigt tragikerdraget på
porträttet nu. Det låg över den djupt fårade
pannan och ned i ögonen. Därav den själfulla
och dock reserverade blicken, en behärskad,
stark blick, som såg, men sökte att ingenting
röja.

När ni nu blir hans medarbeterska, sade
Cummins med ovanligt allvar, bör ni förmå ho-
nom att mera följa sin ingivelse. Hän måste få
skapa de stora diktverk, som gnaga på hans själ
inifrån det är ett livsvillkor för sådana som
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hän. Ge publiken tusan! Hän kan levä på åt-
skilligt mindre än hän nu tar in, och någon
gång måste väl nationen lära sig att uppskatta
honom sådan hän verkligen är.

Fast jag för min del inte tror det sker,
innan hän redan är borta, tillade hän sakta.

Mary-Ann var inte alls säker på att hon äm-
nade följa hans råd. Det föreföll henne så ab-
surt. Hela världen strävade ju och slet och
trälade för penningen. Yarför skulle Charles
Worthington ha rätt att gå sin egen väg? Åt-
minstone måste hän först skriva sig tili rikedom

sedän kunde hän göra i högtravande skalde-
konst som andra förmögna dilettanter så mycket
hän behagade.

Men hon sade visligen inte det där åt Cum-
mins.

Worthington kom, och de kommo omedel-
bart överens. Mary-Ann skulle börja i morgon
dag. Hän hade mycket bråttom med sitt ar-
bete, sade hän; det var en ny pjäs, beställd, som
skulle vara färdig för höstsäsongen, och dess-
utom en mängd småsaker, som hän lovat åt di-
verse tidskrifter. Hän hyrde en våning vid Tionde
gatan, närä intill Colattis de kunde ju sticka
sig upp ett tag efter supen. Hän hoppades hon
skulle bli nöjd.

Charles Worthington var en utpräglad kontrast
tili Cummins. Hän var reslig, med ledig hållning
och säkra maner, men med någonting av tamt
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lejon i allt sitl görande och låtande. Mary-Ann
hade inte värit fem minuter tillsammans med
honom, innan hon uppfattade att hans lugna,
behärskade, ibland nastan för sävliga sätt dolde
en vulkan, som ingalunda hörde tili de inaktiva.
Det gav samvaron med honom en präktig krydda
av spänning, osäkerhet, förväntan, som den an-
nars skulle saknat. Hur storartad måste hän
inte vara, när hän övergav sin pose! Och vil-
ken kraft hän måste ligga inne med för att
kunna tygla sig så stramt. . .

Colattis gud vet om det stället existerar
längre. Allt flyter, förändras, viker för det nya.
Femton, tjugu år äro en minut i gamla världen,
en sekund i den nya.

Men på den tiden, då Mary-Ann steg över
tröskeln tili bohemens fria och ljusa land, stod
den lilla restaurangen i sitt flor. Jämte Chat
Noir vid South Fifth Avenue, med dess femtio
cents table d’hote, inklusive vin, och Maria-
kafeet vid Tolfte gatan, berömt för sitt italienska
kök, betraktades den som konstnärernas stam-
tillhåll. De unga, knoppande artisterna och för-
faltarna tryckte sin exklusiva prägel på livet i
dessa lokaler, även om det »respektabla» New-
York gärna gav sin tribut åt frekvensen, då det
slog sig lös och ville ha verkligt roligt. Bod-
betjänten och miljonärsfamiljen hade samma
passion för det bisarra, obundna livet bland na-
tionens unga bildstormare, och bohemen tolere-
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rade dem som gäster, men aldrig som värdar.
Tiderna aro andra nu. Chat Noir är ett melan-
koliskt, övergivet skal, där det gamla bekym-
merslösa skrattet förklingat och dött. Endast
dess högtidliga svarta katt med de gula ögonen
dröjer kvar, sorgset blickande ned på en smutsig
gata, överantvardad åt kommersens prosa. Marias
restaurant med sinä berömda fredagsnätter, sitt
kortspel i gårdsrummet, bar förvandlats tili en
modern hyreskasern för folk med pengar. De
unga bildstormarna hyra dyrbara våningar och
äta på fashionabla hotell. I New York bar tili
och med bohemen vuxit ifrån femtio-cents-table
d’hoten.

Matsalen hos Colatti var fylld tili trängsel,
när de tre gjorde sin entre. Herrarna, särskilt
Cummins, hälsades med högljudda rop. Mary-
Anns strålande uppenbarelse i rosafärgad char-
meuse, chic, elegant, säker på sin makt, tände
beundran i männens ögon och framkallade många
nyfikna »vem är hon?» bland damerna. Men
hon var medveten om en betydande skillnad
mellan det mottagande hon rönte här och det
hon var van vid från de mera pretentiösa, av
prosaiska affärsmän och rika lebemän besökta
platser hon bäst kände tili. Mannen beundrade
henne, men hon läste intet girigt begär i deras
ögon. De sökte inte genast inleda flirt; de res-
pekterade hennes valfrihet och hennes kavaljerers
ensamrätt. Här, i en värld av notoriska lösa
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förbindelser, kände hon sig på ett egendomligt
sätt skyddad av oskrivna lagar. Hon betraktades
in te som ett byte eller en handelsvara; hon var
en jämbördig medlem av ett brödraskap, byggt
på ömsesidigt förtroende. Tili och med kvin-
norna tycktes ha lämnat sitt köns avund och
illvilja bakom sig.

Så, detta är bohemia, sade hon med ett
djupt andetag.

Bohemia är inte ett ställe, det är en sin-
nets disposition, förklarade Cummins skrattande.
Jag för min del går här för det är billigt. Maten
är inte sämre än att mankan få ner den, och
musiken det finns en flicka här som sjunger,
verkligen sjunger, förstår ni kommer mig att
glömma den tunna soppan och stekoset från
köket. Och ibland, om man har tur, får man
höra någon av våra stora eller nästan-stora re-
citera ur manuskript eller tili och med impro-
visera. Här kom Scillys »Under the Bridge» tili

en härlig natt av själsförryckande inspiration
och floder av vin. Ibland tycker man sig se eld-
tungorna över de utvaldas huvud som i legen-
den om apostlarna, och tili och med jag, gamle
syndare, har sett himlen öppen. Vem skulle
tr o det?

Ofta när Tom Cummins talade, visste man
inte om det var skämt eller allvar.

Worthington petade i maten med förströdd
min. När hän som nu var allvarlig, framträdde
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i hans ansikte linjer, som skvallrade om stora
hemliga lidanden. Hän var en berömd man nu,
och kvinnornas blickar blixtrade eldiga trådlösa
meddelanden över tili honom. Men Mary-Ann
kunde mycket väl tanka sig, att det funnits en
tid, då hän som hon själv kokat sinä mål över
gaslågan i ett fuktigt litet hall-sovrum och en
femtio-cents-table d’hote betytt höjden ay lyx.
För henne fanns bara ett lidande tili i världen:
bekymrens. Hon hade ingen aning om en konst-
närs inre själavånda.

Det måste vara härligt, sade hon med
spelad naivite, att levä här i vårt stora, kara
New York och dikta, bara dikta.

Worthington smålog, litet trött.
Det där är den typiska lekmannasyn-

punkten, svarade hän. Jag för min del undrai
ofta, om framgången på diktarbanan sist och
slutligen uppväger kostnaderna.

Tag en cocktail, unge man; det skall
pigga upp dig, rådde Cummins honom. Bry er
inte om vad hän säger, miss Taylor hän är
alltid pessimistiskt stämd före midnatt. Den
sortens temperament, ser ni.

Och hän gav en invecklad order åt kyparen.
Jag ser er första gången i afton, sade Mary-

Ann tili författaren, men jag tycker ni ser trött
ut. Varför ligger ni inte på Long Island och
sköter er hälsa? Jag har läst i bladen att våra
främsta skriftställare tagit för vana att lata sig
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vid de fashionabla baden om sommaren. Booth
Chanler lär ju hyrt en villa i Newport i år.

Booth Chanler bar råd tili det numera,
nickade Cummins menande. Men hän skriver
inte längre, sedän hän gifte sig med sin guldfisk
från Södern. Eller om hän skriver någonting
någon gång, är det hara rutten smörja. Hän är
en desertör.

Naturligtvis skriva och vara gift går
inte, inföll Worthington allvarligt. Vi ha en sed
i våra kretsar hän vände sig tili Mary-Ann
alt samlas tili en kamrats gravöl aftonen före
hans giftermål. Det är någonting i stil med tyskar-
nas polterabend, men har en djupare innebörd.
Chanler fick som bröllopsgåva av sinä forna
kolleger en bronssarkofag med alla sinä arbeten i
och inskriptionen: Booth Chanlers livsverk. Hans
gemål lär ha dånat, när den bars in.

Det undrar jag inte på, sade Mary-Ann
med en känsla av obehag.

Cummins skrattade skadeglatt.
Men det var rätt åt dem båda, sade hän.

Innan jag gick och gifte mig för pengarnas skull,
tog jag plats som annonsförfattare för »Mellins
Baby Food». Kanske jag är tvungen tili det en
vacker dag Charlie, old boy, jag tror verk-
ligen jag börjar bli sliten. Märks det?

Miss Taylor, hän är den slängdaste tid-
ningsskrivare i hela New York, förklarade Wor-
thington. Men ingenting annat än verklig hungers-
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nöd kan förmå honom att skriva en rad ordent-
lig konst, och också då protesterar hän invärtes.
Det är det bästa beviset på hans förvridna psyke,
att hän faktiskt anser sig stå över oss författare.

Jag ja visst tasan! Jag handskas med
verkligheten och ni med fantasins vrångbilder.
Livet har mer finurliga dramer att bjuda på än
ni någonsin kan krama ur erä hektiska hjärnor.
Konst bosch! Vår herre är ändå den största
regissören.

Tom, frågade kamraten lömskt, hur långt
bar du hunnit med din stora roman?

Cummins skrattade godmodigt.
Jag har andra kapitlet så gott som färdigt.
Det hade du ju redan i fjol.
Oh, well, jag har börjat om från början.

För resten bar jag insett att det är vida fördel-
aktigare att upphöja och detronisera författare i
bladen än att själv bli en av dem. Det ger den
rätta känslan av överlägsenhet.

Du är feg, Tom.
- Oh yes, kanske det. Uppriktigt sagt har

jag ingen Just att bli bakdantad och utskälld
för att skriva osedlig litteratur, då jag försöker
skildra livet sådant det verkligen är. Jag kan
gå på i ullstrumporna som reporter och skriva
samma sak som dagsnytt dag ut och dag in,
utan att en själ tar anstöt. Men om jag klappar
tili med en roman då är jag pornograf och
borde stenas I
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Hän har nog rätt tili en viss grad,
medgav Worthington tankfullt. Vi äro ännu inte
mogna för den verkliga realismen inom littera-
turen. Det enda som går är sockersöta, senti-
mentala missromaner, där inte ens boven är värre
än en ordinär metodistpredikant. Särskilt kvin-
norna ha vi gått på och förhärligat nu så länge,
att man blev ögonblickligen lynchad, om man
lät henne tänka och tala och handia som hon
gör i en bok. Det är en osund kult, detta
att inte våga höra sanningen. Nationen förfars,
tar röta, otan att någon vågar säga det.

Är ni kvinnohatare också, mister Wor-
thington? frågade Mary-Ann halft kokett, halft
förtrytsamt.

Tro aldrig det, miss, svarade hän. Också
för en desillusionerad man har kvinnan tillräck-
lig charm kvar att verka tilldragande och åtrå-
värd. Men jag opponerar mig mot lögnen, över-
skattningen, förgudningen. Vi bära våra kvinnor
på händerna, vi dyrka henne som en avgud och
göra henne tili en hjärt- och själlös lyxvarelse,
en inkarnation av den ohöljda egoismen. Hon
blir en parasit, för att inte säga en vampyr.

Märk väl, klockan är inte tolv än, inflic-
kade Cummins urskuldande. Hän har ingen
försyn ända tills hän plötsligt slår över och
blir galant, ja äcklig.

Mary-Ann var på samma gång road och re-
tad road av Worthingtons osminkade språk.
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som kom henne alt känna sig på ett mer jäm-
bördigt pian med honom; retad åter mot sin
vilja av att så där totalt desavueras som kvinna.
Hon var van att höra männen säga vackra sa-
ker om kvinnorna. Denna öppenhjärtighet hörde
kanske stället och kretsen tili. Den hade åtmin-
stone nyhetens behag.

Vilket är då ert kvinnoideal, Worthington?
frågade hon.

Kamraten.
Hon putade ut med munnen.

Jag är rädd en man måste vara förfärligt
blaserad för att tanka som ni. Och så är det
så konservativt i mer än ett avseende. Kvin-
nan, kamraten, som strävar och sliter vid man-
nens sida, uppgår i hans intressen, deltar i hans
fröjder och sorger är det så ni menar? Jag
fruktar Amerika inte skulle hunnit så långt som
det gjort, om majoriteten av våra män tänkte
som ni.

Menar ni att kvinnan är vår sporre?
Alldeles. Utan henne utan lyxdjuret,

den fordrande hjärtlösa parasiten skulle ni
män stannat på halva vägen. Ni skulle aldrig
brytt er om att sträva så hårt som ni gör, om
inte kvinnan värit eggelsen och målet.

Bravo! ropade Cummins och slog i bor-
det, så servisen hoppade. Det kallar jag en
självständig synpunkt. Den är värd guld för
kvinnorörelsen!
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Mary-Ann rodnade. Cummins högljuddhet
väckte övriga gästers uppmärksamhet, och hon
var rädd hon sagt en kapital dumhet. Men
Worthington höjde sitt glas och betraktade henne
med en egendomlig ironisk, granskande blick,
som om hän först nu fått syn på henne.

Konsekvensen av det där är ju, att det är
ni kvinnor som gjort Guds eget land tili vad det
är och fortfar att driva det framåt, sade hän
leende.

Om ni så vill, sade hon och ryckte på
axlarna.

Tom Cummins fick ett nytt utbrott av hög-
Ijudd entusiasm.

Skål för kvinnan sporren, drivfjädern
tili alla våra gärningar, priset för alla våra strä-
vandenl ropade hän och sprang upp. Parollen
togs upp av de närmaste borden; herrarna reste
sig och höjde sinä glas mot henne, medan deras
ögon telegraferade komplimanger över randen.
Hon rodnade ännu mer, men lyckades tvinga
sig tili ett tappert småleende.

Med ens spratt hon häftigt tili och växlade
färg. De strålande mörka ögonen gömde sig
bakom locken liksom för att undgå en hallu-
cination, och barmen höjdes och sänktes häftigt.

Norton! ekade det genom hennes själ.
Frank Norton här vad skall hän tänka om
mig?

Hon hade upptäckt honom längre bort i salen
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ä deux med en blond dam. Hon var inte säker
på att hän sett henne, men den ovälkomna upp-
märksamhet Cummins länkat vid henne kunde
knappast undgå att leda tili ett igenkännande
också från hans sida. Hon satt i en stark spän-
ning, och luften där inne kändes med ens kvav.
Vad skulle nu hända?

Hon hade värit oförsvarligt naiv, som aldrig
föreställt sig möjligheten av ett sådant möte.
New York var så stort, hade hon tyckt; folk
försvann ideligen dök upp igen ibland, men
blev oftare borta för alltid i miljonernas virvlar.
Hon hade ansett sig så väl skyddad mot alla
överraskningar, med halva city mellan sig och
sitt forna liv.

Vad skulle hän tanka om henne? Hon för-
svann vid en kritisk tidpunkt, och allt tydde på
att hon begått ett nesligt förräderi. Nu återfann
hän henne på en konstnärskneipp, där hon väckte
allmän uppmärksamhet som en demimonde!
Och hennes sällskap ja, hon hade visserligen
inte själv några dumma fördomar, men visste
mycket väl att litteratörerna som kast inte åt-
njöto något särdeles gott rykte bland affärsvärl-
dens hycklare. Tänk, om hän smittats av deras
åskådning! Då var hon dömd i hans ögon ...

Och hän skulle träffa Elmer Johnson och
heratta om det för honom. Mest av allt smär-
tade det henne att bli misskänd av sin forne vän.

Miss Taylor, tillåt mig
18 Sanden, Money.
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Norton stod framför henne, bugande, konven-
tionani leende. Av hans uppsyn kunde hon inte
sluta sig tili vad hän tänkte. Hennes hjärta
klappade häftigt.

Herrarna skakade hand, och hän slog sig
ned för ett ögonblick.

Det gör gott att se att ni är frisk och
sund och välbehållen, sade hän. Jag sökte er
länge och väl; sedän gav jag upp det. Förstod
att ni inte ville Miss Taylor och jag ha
värit affärskamrater, förklarade hän för herrarna;
men våra vägar ha skiljts. Det var en lycklig
tillfällighet, som ledde mig hit; jag för en kvinn-
lig klient omkring och visar henne New York
hon är från Västern och vill se allt, från Metro-
politan-museet tili undre världens hålor; det är
otroligt hur mycken vetgirighet kan rymmas i en
kvinnohjärna från provinsen puh! Weil, miss
Taylor, tillåter ni alt jag gör er min uppvakt-
ning?

Hon hade en impuls att svara nej; hän hörde
hemma i en värld, som hon sagt farväl, och skulle
bara bli ett störande element i den tillvaro hon
höll på att planera. Men det gick inte gärna
att komma med ett portförbud inför de andra

det skulle se egendomligt ut.
Hon gav honom adressen.

Vad säger ni om en tripp tili Jersey om
söndag med motorvagn, Gerald Maxwells, ni
vet? Avgjort? bully, då komma vi och hämta
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er klockan två! Nu måste jag tillbaka tili mitt
påhäng. Hän reste sig. Ursäkta avbrottet,
men jag var tvungen att begagna mig av till-
fället.

Mary-Ann såg tankfullt efter honom. Det
var någonting hon saknade hos honom hans
utseende var förändrat, onekligen tili det bättre,
men i hanskalla blick hade någonting ungt och
varmt slocknat bort.

Nåja, kanske det var bäst så. Själv var hon
nog också en annan.



Maxwell, sade Margaret Cantor dröjande,
i det hon med van hand klatschade en riklig
plätt ansiktskräm på vardera kinden; menar du
Gerald Maxwell, »the Speed Kid»?

Ja. Känner du honom redan?
Om! Hon skrattade tili. Hela

Broadway känner honom, och det hör tili en
normal chorus-ladys uppfostran att ha superat
med honom åtminstone en gång, Och det
är honom du skall ut med, och du gör mig
den aran att invitera mig som förkläde. But
gee, thafs greatl

Nu skrattade hon riktigt äkta, så att tårarna
stego henne i ögonen, medan hon samtidigt
med ansiktet tätt intill spegelglaset grimaserande
masserade in krämen. Mary-Ann tyckte inte
om klangen i det där skrattet; det lätt gäckande,
och hon nästan ångrade sitt förslag.

Topp, jag går med! Och lita på att jag
skall ge den rara lilla gossen fullt upp att göra.
Apropå, vem är den andre?

En ung Wallstreet-man, en av de upp-
gående. Hän heter Norton.!

Oh yes, jag vet, nickade Peggy; hon tyck-
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tes kanna hela staden. Norton vid Norton &

Mapleson, brokers. En stilig kari, men det är
också allt, tror jag. Dolly Arnold säger att hän
inte är rik nog att göra stora ting, men inte
heller så fattig att hän behöver syssla med små-
saker. Dolly Arnold är min sidokamrat på
scenen och Gerry Maxwells väninna det vill
säga, hon va r hans väninna under vårsäson-
gen. Det blir säkert någon annan tili hösten ...

De båda flickorna voro nere i Peggys rum.
Det var söndagsförmiddag, och Mary-Ann hade
gått ned för att försäkra sig om miss Cantors
sällskap på den beramade bilturen hon for
ogärna ut så där allena med två herrar. Hon
hade råkat mitt upp i Peggys toalett. Klockan
var redan över elva, men Peggy hade knappast
hunnit upp ur sitt bad. Nu satt hon i en stor-
blommig, urblekt penjoar framför spegeln och
strök krämen ur sitt ansikte med en linnehand-
duk. Färgen flödade under hennes vita hud
och förvandlade den tili rosig sammet. Nu vibre-
rade hon ett tag med pudervippan över den,
och rosan glödde genom ett silverskir.

Mary-Ann halvlåg på den upprivna bädden
och såg intresserat på. Peggys toalett var ett
tekniskt underverk. Ehuru hon var mycket
blond, nästan en albino, verkade hon i denna
stund färgstark som en exotisk blomma. Kanske
var det tili stor del den koketta morgonmös-
sans förtjänst; med sinä spetsar och hand och
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rosetter, allt i lilas, krönte den hennes välpose-
rade lilla huvud som en turhan, soin hade en
pikant orientalisk anstrykning. När hon tog
av den, flödade det ultrablonda, nastan vita
håret ostyrigt ned över öron, nacke och panna.
Hon bar det kort, klippt jämsmed nackgropen,
men Mary-Ann, som förundrades över dess
tjocka yppighet och naturligt vågade fall, måste
erkänna att frisyren var utomordentligt kläd-
sam. Den passade detta baby-ansikte bättre än
den mest konstfulla uppsättning.

Över huvud gjorde Mary-Ann en viktig upp-
täckt denna morgon; flickan var ju avgjort söt!
Med sin självsäkra, praktfulla mörka skönhet
hade Mary-Ann svårt att uppskatta blondiner,
isynnerhet sådana extrema blondiner som Mar-
garet Cantor. Men nu måste hon erkänna för
sig själv att denna barnsliga, knubbigt rundade
kvinnosymfoni i vitt och rosa, elektriserad av
en väl avvägd och lagom naiv vivacitet, under
vissa förutsättningar kunde bli en konkurrent
om männens gunst, även om den absoluta från-
varon av ögonbryn och ögonhårens löjliga vit-
het nödvändiggjorde litet konstfullt applicerad
tusch för att de Stora, kupiga blå dockögonen
skulle komma tili sin rätt en toaletthemlig-
het, som inte många karlar fäste sig vid. Det
var kanske framför allt den gäckande säkra
tonen hos Peggy, som ledde den andra tili hen-
nes upptäckt. Det där om att det säkert skulle
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bli »en annan tili hösten» hade skorrat egen-
domligt i Mary-Anns kvinnligt sensitiva ora;
det lät nästan som om Peg redan visste vem
denna andra skulle bli. Inom sig kände Mary-
Ann en nästan obestämd önskan att tävla, och
denna önskan stegrades tili ett beslut, medan
hon hörde på den andras pladder.

Gerry hör tili stamgästerna i vår kuliss,
sade hon, sedän hon med några raska, vinande
tag med silverborsten rett upp sin man. Hän
är en inbiten konnässör; jag tror hän skulle
krevera, om hän tvingades att hålla sig borta
från sceningångarna och det vita ljuset. Men
hän är avgjort flyktig faktiskt den lättast
påverkade miljonärsyngling jag någonsin sett.
Jag kapade honom en gång, då Dolly försenade
sig, och hän tog mig ut tili Knickerbockers på
supe. Knickerbockers hör du! Och hän
vände upp och ned på hela det tråkiga, stela
nästet, fick liv i de gamla miljonärsbenen, ska
jag säga. Å, det var en nätti De där rika
karlarna kunna faktiskt göra vad de vilja; de
ha ett verksamt plåster för alla sår och alla
skador de åsamka folk på sin framfart. Dol-
larn är i sanning magisk . . .

Är hän då så rik, den där Maxwell?
Peggy kastade av sig penjoaren och stod i

smarta, spindelvävstunna combinations och ge-
nombrutna silkesstrumpor, medan hon med en
graciös rörelse drog en brodyrbesatt och vo-
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langprydd underkjol över huvudet. De runda
armaina och skuldrornas felfria båge glänste i
sin naturliga vithet som underligt levande ala-
baster. Hon var vad Mary-Ann var säker på
att herrarna skulle kalla en läckerbit.

Oh, well far hans var gamle Jay
Goulds högra hand, och då kan du väl förstå
det blev schaber över för ende arvingen. Hän
bar en lustjakt och en motorvagn och ett cha-
teau på Long Island och en förnäm och massiv
gammal borg vid Övre Fifth, full med konst-
verk och kuriosa och etikett och betjänter. Hän
öppnar visst säilän de dörrarna, trivs bättre på
Waldorf, där hän hyr en hei våning per år.

Hon klatschade litet bandolin på kinderna
och förde pudervippan vant över den del av
hals och nacke, som exponerades över under-
klädernas V-formiga urringning. Så gick hon
tili den lilla garderoben, där hon småmuttrande
rumsterade en stund.

En biltur jaså, hm tror du inte
en helvit taftklänning med min stora damm-
kappa över och så en slöja över hatten kom-
mer att göra sig? Det blir en varm dag, tycks
det, och då är det nog bäst att vara så litet
klädd som möjligt. Min vita klänning är just
lagom transparent se!

Hon tog dräkten, gick bort tili fönstret och
rullade upp gardinen, så att en flod av solljus
strömmade in, avslöjande miljoner små dan-
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sande dammpartiklar. Så bredde hon klännin-
gen över bröst och knän och tog några dans-
steg.

Det syns igenom för mycket, förklarade
Mary-Ann chockerad; och det fast tyget är dub-
belt nu. Du kommer att bli häktad, om du
inte tar ett halvdussin underkjolar på dig. För
det är väl givet att vi stiga av någonstans och
luncha?

Häktad goodness gracious! Marks
att du inte är van att röra dig i miljonärsäll-
skap, Ann. Gerry skulle kunna muta hela New
Yorks poliskår att blunda, om jag så ville pro-
menera i Evaskostym upp och ned på Broad-
way.

Ni körflickor ha då ingen skam i er, för-
klarade Mary-Ann misslynt. Om du inte klär
dig ordentligt, så tar jag tillbaka min inbjudan.

Peggy hade ett giftigt svar på tungan, men
svalde det det var inte lämpligt att bli ovän
med Mary-Ann just nu.

Oh gee, men du är pryd, Ann! utbrast
hon i stället; men jag skall göra som du säger.
Två kjolar räcker, tänker jag, hara jag inte
har dem alla hos tvätterskan just nu.

Hon hukade sig ner och grävde ett tag i en
byrålåda. Med ryggen vänd åt Mary-Ann fort-
for hon förtrytsamt:

Du sade någonting om »körflickor», du.
Men se det är lögn, så mycket du vet det. Vi
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ha åtskilligt mera skam i oss än societetsda-
merna, som exponera mer av sin kropp på
varje offentligt ställe än vi skulle kunna göra i
vår klädloge inför våra väninnor utan att rodna.
Jag önskar Gerry tog oss ut tili något fashio-
nabelt havsbad vid Sundet, så skulle du få se
säsongens societetsdebutanter, färska från pen-
sionen, sirutta omkring på plagen i herrsim-
dräkter, utan att ens ha den ursäkten att vara
välskapade. Och på tennisplanen deras tran-
sparens är shocking, helt enkeli shocking!

Hon var litet echaufferad, dä hon rätade på
sig igen, lämnande lådan öppen med ett fantas-
tiskt virrvarr av spetsvolanger och band sväm-
mande över kanterna. Dock var hon synbart
förargad också Mary-Ann hade råkat vid-
röra en öm punkt.

Och inte hara i klädedräkten, också i
sätt och seder stå våra rika och fina damer
lågt under oss, fortfor Peggy med hetta. Se
hara så de dricka supa skulle jag kalla det!
En chorus-lady skulle skämmas ögonen ur sig,
om hon såg en yrkessyster uppträda på offent-
liga lokaler efter midnatt i samma tillstånd som
de. Cocktails och champagne, cocktails och cham-
pagne det träna de sig med redan som back-
fischar i halvkorta kjolar, och ibland undrar
jag om inte deras diflaskor också aro fyllda
med cocktails och champagne. Du kan aldrig se
en societetsdam utan att hon just är i beråd
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att ta en drink eller för ett ögonblick sedän
haft en. Och så deras hemliga laster tobak
opium, droger, kokain, mortin uscb! Nej
så sannerligen om de ha någonting att förebrå
oss .

.
.

Och ändå vill du gärna själv bli en fin
dam, Peg? Mary-Ann kravlade ur sängen;
hon var rädd att den andra kömmit riktigt i
svartmålningstagen. Tili exempel genom ett
giftermål med Gerry Maxwell?

Peggy höll upp med påklädningen och såg
på henne perplex, med halvöppen mun. Så gav
hon tili ett pärlande skratt, som inte lät riktigt
äkta denna gång, utom däri att det var nastan
brutalt hånfullt.

Gerry Maxwell gifta sig å, håll i mig!
Gerry Maxwell, Broadways snabbast gående
slösare och bonvivant, ännu med ungdomens
hela avundsvärda förmåga att njuta hän
gifta sig! Märks att du inte har en avlägsen
aning om den sortens gossar, Ann; annars
skulle du aldrig kömmit fram med någonting
så ultra-absurt. Hän blir nog inte så övermätt
på glädjen att hän binder sig, innan både du
och jag aro rynkiga och gråa. Och tili och
med då har den kvinnan min högaktning och
beundran, som fångar honom vid fyrti,
femti år . . .

Mary-Ann gick upp tili sig. Hon hade köm-
mit att tänka på att en annan dräkt än den
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hon tänkt bära bäst skulle sticka av mot Peggy
Cantors affekterat barnsliga och frivola appa-
rition. Hon gick långsamt uppför den knar-
rande trappan, tankfull, ränkfull.

Och inne hos sig pudrade Peggy på nytt
sin lilla uppnäsa, som hiivit blank av värmen.
Hon sträckte sig långt fram mot spegelglaset,
och läpparnas fulländade amorbåge förvreds och
förfulades, då hon förtrytsamt mumlade:

»Körflickor, körflickor» ... Jag skall visa
henne vad en körflicka duger tili. Skada att
inte den där Norton har mer pengar .

.
.

Norton hade föreslagit Coney hän ville
ha folk omkring sig, sade hän; Margaret hade
proponerat Long Island i största allmänhet,
Mary-Ann nöjt sig med Jersey och Maxwell
slutligen lovat dem en tripp ända ned tili At-
lantic City. Det blev ingen av dessa orter.
Sedän de spisat lunch i ett litet lantligt värds-
hus vid sidan av chaussen, började de med god
fart och under briljant humör äta upp de många
och långa milen tili Atlantic, men en halv mil
från Long Beach strejkade motorn. De läm-
nade vagnen åt sitt öde vid vägkanten och
gingo tili fots upp tili den idylliska trädgårds-
staden vid oceanen. Plagen myllrade av folk

män, kvinnor och barn. Solen baddade de
långa, mjukt rundade sanddynerna, och havets
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stora dyning rullade in mot land i glittrande
grönskummiga berg regelbundet som naturens
lugna andning.

Peggy och Norton gingo genast ned för att
ta sig ett bad. Maxwell krävde en drink, och
Mary-Ann följde honom tili Casinot. Hon var
varm hon också efter promenaden och läng-
tade efter det kyliga vattnets famntag, men
över allt annat gick hänsynen för det som läg
bortom det omedelbara nuets njutning. Och
först nu fick hon vara på tumanhand med
Maxwell.

Margaret Cantor hade under hela färden
suitit hos Gerald, som själv körde. Hon hade
överträffat sig själv i uppsluppenhet och lustig-
het, och mer än en gång hade hennes distra-
herande påverkan hotat att kasta hela sällska-
pet i diket. Gerald hade så helt värit uppta-
gen av henne och sin funktion vid ratten, att
hän inte haft öga eller öra för någonting annat,
och Mary-Ann hade bitit sig i läppen av för-
argelse. Vad brydde hon sig egentligen om
Norton? De hade mycket att heratta varann,
det var sant, och då man såg dem båda sida
vid sida i tonnån inbegripna i ett ivrigt och
allvarligt samtal utan ett spår av flirt, skulle
man lagit dem för de bästa vänner i världen.
Och vänner voro de, gunås, de bästa vänner
inom likgiltighetens värld men ingenting
mer, Den böjelse de i tiden känt för varann
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hade på vartdera hållet sköljts bort av nya in-
tryck och nya fordringar. Under andra förut-
sättningar skulle Mary-Ann med kvinnans
osläckliga törst efter män grämt sig över Nor-
tons kylä och inte givit sig, innan hon åter
tänt hans begär; men nu voro alla hennes tan-
kar koncentrerade på Maxwell och uppgiften
att slå Peggy ur brädet, och följaktligen fick
Norton det lugnande intrycket att hän sällska-
pade med en dam, som i remarkabel grad lyc-
kats befria sig från kvinnans behagsjuka och
fordringar på hyllning. Det gav samvaron en
distinkt kamratlig prägel, som Norton njöt av
med den lindrigt bekväme mannens intellek-
tuella lojhet inför en hei dag av mattande, sait
sjöluft och sövande sommarvärme.

Hon hade berättat honom tillräckligt för att
rättfärdiga sitt förräderi mot Barnes, och Nor-
ton hade i sin tur försäkrat henne att den store
finansiären inte dömde henne. Och Norton
hade med tydlig stolthet berättat om sin firma,
Norton & Mapleson, börsmäklare, som höll på
att arbeta in sig, lyft av den alltjämt stigande
haussevågen. De hade taiat mycket om detta

det var ett pian, där hon mötte honom med
den tränade affärskvinnans förståelse.

Naturligtvis gör jag mig inga illusioner,
hade hän sagt. Den här tjurmarknaden kan
ju inte räcka i evighet, men när björnarna börja
få övertaget, hoppas jag vara i säkerhet. Jag
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funderar smått på att resa västerut. Där lär
vara en massa säkra pengar att förtjäna på
tomtjobberi i Chicago, hara man bar tålamod
att vänta. Det är en av minä kvinnliga klien-
ter som gett mig det spåret ja, för resten
samma dam ni såg i mitt sällskap hos Colattis.
En dam med ett briljant affärshuvud, må ni tro.

Tänk, jag visste aldrig att kvinnor spe-
kulerade.

Lita på att dom gör! Men det är på tok,
det bekommer dem inte väl. Lättfångna pen-
gar demoralisera ibland männen också; de för-
vandlas från rationella och normala människor
tili sensationshungriga hektiker, inte hara mol-
lan klockan tio och tre, då börsen är öppen,
utan för alla dygnets tjugufyra timmar. Men
för kvinnorna är det ett rent gift. De bli ru-
siga, vilda, när de vinna, och krossas som
tomma äggskal under en förlust. I vartdera
fallet rusa de blint i väg och forma om sinä
liv; make och barn bli bisaker, de förlora in-
tresset för allting annat än tickern. Deras sen-
sitiva nervsystem står aldrig länge ut med spe-
let. De bli hysteriska vrak, oförmögna tili varje
normal funktion ...

Om ni inser det där, så borde ni avvisa
kvinnliga spekulanter.

Vad skulle det tjäna tili? De skulle
hara gå tili en annan mäklare, som inte har
några skrupler. Det enda jag kan göra är att
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vägra sälja åt dem på andra villkor än kontant.
De där margin-spekulationerna verka dubbelt
fördärvbringande på dem. Apropå, den här
miss Coyne från Chicago, som jag visat om-
kring i stan, skickades mig på haisen av Elmer
Johnson. De hade träffats ute i Västern.

Hän iakttog henne spänt, då hän nämnde
uppfinnarens namn. Möjligt att hon flck en
smula högre färg, men hän var inte säker på
det. I alla fall hade ögonen en livligare glans,
när hon ivrigt frågade var hän höll hus, »that
dear, dear boy».

Huserar på Kratern, ni vet. Håller som
bäst på att bygga sitt laboratorioin där uppe.
Det är enorma svårigheter att övervinna vid
forslingen av materialet, men nu har hän sin
linbana färdig, skriver hän, och resten skall gå
som en dans. Hän har nu sinä ideer, förstås

hara hän fått kraftcentralen färdig, ber hän
mig komma och åka över bergen genom luften
i något slags elektrisk ballong »paviljong»
kallar hän det i brevet, men det måste vara en
misskrivning. Då behövs inte linbanan längre,
försäkrar lian; ingen ledning, inga skenor, intet
annat medium än luften, och hän kommer att
vara lika närä New York City som bodde hän
i Hoboken. Tro mig, ibland får jag av hans
brev intrycket att hän håller på att bli litet
vriden där uppe i ensamheten. Där lär för res-
ten värit en svår snöstorm för hara ett par
veckor sedän.
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Är hans hustru med honom?
Nej, lyckligtvis. Hon stod inte ut mer

än tre dar, så fingo de fira ned henne igen
genom klyftorna. Hon lär ha värit ursinnig,
ha-ha!

Har hän aldrig frågat efter mig i sinä
brev?

Ständigt, my dear, ständigt. Det var hän
som röstade för att sätta Pinkerton i rörelse
för att återfinna er. Barnes fick det avstyrt i
sista stund; hän hade på känningen att ni själv
höll er undan. Och också i det hade den kar-
ien rätti

Det hade gjort henne en sinula vemodig att
höra de där kära gamla namnen igen, men
hon var fullt på det klara med att hennes största
chancer lågo i den nya svär hon inträtt i. Hon
ville inte tillbaka. När hän frägade henne om
det, försäkrade hon att hon trivdes med sitt
ax-bete och att hennes övriga omgivning, som
stött honom som väl vulgär, hara var tempo-
rär. Hon skulle framdeles flytta tili en bättre
trakt, ta en bolagist och hyra sig en liten vå-
ning.

Men under hela tiden satt hon och stude-
rade Gerald Maxwells skuldror. Det var slut-
tande skuldror, slappa, utan karaktär. Hän satt
utan rock och väst och körde i lä om vind-
skölden, och en snobbig blåvitrutig halsduk
fladdrade ibland över axeln, när det fläktade

19 Sanden, Money,
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från sidan. Hän hade en mager nacke, senig
och med en djup grop, på vilken kraniet vilade
med två stora öron och ett löjligt platt bak-
huvud, betäckt av glest, sandfärgat hår. Hän
hade minsann inga fysiska företräden, som skulle
förklarat varför alla flickor voro galna i honom;
det var uteslutande pengarna, som lockade dem
alla. Mary-Ann reflekterade över hans appari-
tion: en lång, fruktansvärt gänglig figur, som
lutade framöver liksom av brist på elementär
stadga; en lång och mager hals, gjord för ex-
tremt böga skjortkragar; ett magert, kantigt
ansikte, som gjorde intryck av att tillhöra ett
lillgammalt, icke-livsdugligt barn eller en ryn-
kig gubbe; slätrakad, så huden sken blank över
kindknotorna, stora blå ögon bakom slappa
ögonlock, och en stor mun med framträdande
skämda framtänder och skarpa, föraktfulla lin-
jer i munvinklarna. Mary-Ann suckade. Hon
hade gärna önskat att hän värit utrustad med
åtminstone ett manligt drag i sitt utseende.
Nu verkade hän avgjort degeneration, naturligt-
vis en distingerad degeneration någonting av
förgyllt kadaver men hopplöst utom ali upp-
lappning.

Men ändå, tänkte hon med ett begär att
uppspåra ett försonande drag, måste hän te sig
avgjort förnäm i aftondress . . .

Och nu sutto de vid ett bord på Casinots
havsveranda, hara de två. Hennes tillfälle hade
kömmit.
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Hän lade knappast märke tili henne innan
hän slukat ett par extra starka highballs. De
där många milen vid ratten hade nog tagit på.
Men så småningom rullades de tunga ögonloc-
ken litet högre, och hans ansikte började få liv.
Hän såg på, medan hon långsamt sög på sin
sherrycobbel med vällustigt spetsade läppar;
hän kom att tänka på att hon knappast sagt
honom ett ord av fri vilja.

Weil, little one, det där gör gott efter
allt landsvägsdammet, läspade hän. Njöt ni av
färden? Fördömt att maskinen skulle strejka;
nu få vi ta kustbåten in tili staden i stället.
Med ali lustfarande plebs ombord.

Ja, sade hon enstavigt. Efter en liten
paus, sedän hon konstaterat att hän hiivit för-
bryllad av hennes bristande meddelsamhet:
Men det blir större omväxling sä. Och på kväl-
len vet jag inte om jag skulle tålt vid draget i
vagnen. Jag är så tunt klädd, inte alls för
en långfärd.

Jaså, tunt klädd hm, hm
Hon lyckades faktiskt rodna. Det klädde

henne. Hän betraktade henne intresserad.
Mary-Ann hade mycket riktigt beräknat, att

hän inte var van vid den sortens kvinnor, som
hade lätt för att rodna över minsta anspelning,
och att en blyg oskuld såsom en överraskande
nyhet säkrast skulle fånga hans intresse. Hän
hade mött så mycket tillmötesgående i livet.
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att hän måste stanna inför en rutinerat attra-
perad »sant kvinnlig» reservation. Med tanke
på denna roll hade hon klätt sig för dagen, och
hon var besluten att genomföra ett konsekvent
spel även med fara att verka löjlig inför de öv-
riga i sällskapet. Hon hörde annars ingalunda
tili de hårdpratade, men hon var besluten att i
detta fall låta kavaljeren sköta om konversa-
tionen.

Nu hör det tili saken, att Gerry Maxwell
inte var utrustad med särdeles raycket av vad
man kallar huvud. Och hän hade inte heller
haft användning för den varan under sin tidi-
gare karriär. Det sällskap hän valde ansåg det
alltid som sin plikt att affektera uppsluppen
livsglädje, och det var den atmosvär av pär-
lande stimulans, som kommer tili och med den
slöaste att känna sig som ett snille, där hän
kände sig hemma. Det må ha hänt att hän
någon gång känt enformigheten och falskheten
i detta skenliv, men hän hade aldrig föreställt
sig att motsatsen skulle vara så irriterande.
Hän gjorde ett par misslyckade ansatser att få
en livligare konversation tili stånd, skruvade
sig osäkert på sin stol, hostade och fördömde
sin dumhet att inte följa med de andra ned tili
plagen. De hade minsann inte trist de! Man
kunde se dem då och då i vimlet i sinä hyrda
kostymer hoppa och skutta i det långgrunda
vattnet, hand i hand och uppsluppna som två
barnungar.
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Hän föreslog det enda botemedel mot trå-
kigheten hän kände tili: spriten. Men hon tac-
kade; hon var inte van vid mycket vin före
middagen.

Förtvivlad sleg hän upp och gick in. Hän
skulle telefonera hem efter sin chaufför, så hän
slapp bekymra sig om maskinen, sade hän.
I verkligheten gick hän in på baren.

Mary-Ann blev skrämd, när hän dröjde så
länge borta. Hade hon »överspelat» sin roll?
Den stackars gossen såg alldeles förvirrad ut,
när hän försvann. På detta sätt förlorade hon
många dyrbara minuter. Oron drev henne upp.
Hon stod vid balustraden och stirrade melan-
koliskt ut över havet, när hän omsider åter-
vände. En liten droppe rött blod på hennes
underläpp skvallrade om hennes nervositet. Och
hän å sin sida luktade whisky.

Förlåt att jag dröjde, sade hän, plötsligt
samvetsöm inför sin oartighet; men det var
svårt att komma fram på långdistansen, och de
ha hara en ledning från den här hålan tili sta-
den. Men nu ska vi ha oss ett fat härliga halv-
skal, pinfärska från bankarna. Det kan dröja
en evighet, innan de andra komma upp, och ni
är säkert utsvulten som jag. Tycker ni om
ostron?

Hon skrattade förvirrat och såg ned på spet-
sen av sin eleganta lilla sko.

Nej, men är det möjligtl Då skall jag
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visa er hurman bär sig åt, ropade hän livligt.
Det skall bli mig ett verkligt nöje, min lilla vän.

Det roade honom mycket att träffa på en
människa, som inte ätit ostron; det hade ännu
aldrig hänt honom. Och så hade de skarpa
drinkarna där inne höjt hans humör flere gra-
der. Hän kände hur det bubblade i hjärnan,
och blodet flöt raskare genom ådrorna.

Besynnerligt! tänkte hän, så smart och
ladylike, en rent av charmant liten tös, som
säkert skulle väcka uppseende på Waldorf eller
Carlton eller Gallis; och att tanka sig att hon
aldrig smakat ostron! Hon är ett fynd, ett
verkligt fynd, på min ära!

Hon sysslade avsiktligen valhänt med de
små slemmiga skaldjuren och skrattade inom
sig åt hur lätt hän lät sig föras bakom ljuset.
Hon hade alltid värit förtjust i ostron, men hon
kunde inte påminna sig att hon någonsin fått
dem så färska som nu. De måste i sanning
komma direkt från bankarna.

Först petar ni lös dem från skalet med
galfeln, så där, hän lutade sig tätt in mot
henne, intresserat undervisande och med en
kansia av nastan faderlig välvilja. Så saltar
ni den. För min del sätter jag ingenting tili
utom citronsaft; det konserverar havsaromen.
Men eftersom ni är nybörjare, ska vi gå ige-
nom de vanliga tricken. Således en droppe ta-
basco en droppe, en droppe, sade jag ju!
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For heaven’s sake, ät inte den där; ni skulle
bränna gommen fördärvad, så som ni öst på.
Ta en ny —så där! Nu litet horseradish
allright. Krama citronen över alltsammans.
Och kom ihåg att svälja den hei! Så ja, det
var den första ...

Hän betraktade henne förtjust. Hon var all-
varsam och ivrig som om det gällt en ny ve-
tenskap. Men så vidgades hennes ögon i väl
simulerad skrämsel.

Oh my, jag kände ostran spritta nere i
strupenl utropade hon förskräckt. Den var
den var 1e v a n d e I

Hän skrattade med full hals. Hon var hra
lustig, den lilla.

Det är just det fma i kråksången, little
darling, förklarade hän. Utan den där spritt-
ningen är inte djuret värt det besvär man gör
sig för dess skull. Måste säga att jag avundas
er den där sensationen; jag har länge sedän
förlorat den. Misstänker att min strupe är ce-
menterad.

Och nu litet chablis, tillade hän och höjde
sitt glas med en intensiv blick in i hennes ögon.

Hon tycktes förvirrad. Och hon drack tvek-
samt.

Är det sådant som går åt huvudet? frå-
gade hon, trogen sin ingenyroll.

Hän lugnade henne skrattande. Hän hade
inte på mången god dag haft så roligt, och
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ändå kände hän sig som en bättre människa i
hennes sällskap. Hon var så ny. Alla möjlig-
heter lågo i knopp hos henne men där
fan ns möjligheterl

Säg mig, varför är ni rädd för mig? frå-
gade hän inträngande.

—> Därför att därför att ni är så rik.
stammade hon. Jag har en fasa för rika män-
niskor alli sedän jag arbetade i Wall Street;
de tyckas alltid stå så svindlande högt över en.
Och så ja, så äro de hjärtlösa, rent av
grymma. Vi andra äro hara små kryp, inte
värda bättre än att krossas . . ,

Poor little girlie, läspade hän smeksamt.
Jag försäkrar att inte alla ... Jag är ingen
kallblodig businessman, ser ni, utan hara en
mycket mänsklig latmask. Vi ge minä miljo-
ner tusan och äro vänner ändå trots dem,
inte sant?

Hon nickade, men utan den entusiasm hän
väntat sig.

Nåja, varför inte så länge det räcker,
medgav hon.

Vad menar ni?
Å, ni skall inte tro jag gör mig några

illusioner. Peg har nog berättat mig hur flyk-
tig ni är. Ni lär riktigt vara en äkta en —en
förskräckligt dålig människa . . .

Hän skrattade förtjust. Det där var nu också
en nyhet: en dålig människa, en förskräckligt
dålig människa ha-ha-ha!
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Och ni förstår väl att jag är litet tvek-
sam att bli van med en sådan, tillade hon
med en putslustig min.

Peg har nog rätt, den lilla satungen
men med en liten modilikation; jag var en då-
lig människa tills för en stund sedän. Rättare,
tills jag träffade er. By Jove, ni kan göra mig
tili ett helgon, om ni vill. Ska vi försöka?

Nu tindrade hennes ögon.
Ja, gärna.
Toppi Hän grep hennes hand, förde

den upp mot sitt bröst och såg på henne med
en full blick. Vet ni att ni är förbaskat söt
just nu, honey? När vi komina hem, ska vi
ha en hejdundrande supe hos Wiegenheimer!

Men ni skulle ju reformeras!
Never mind, det är hara för i kväll;

jag måste få fira den lyckliga tillfällighet, som
förde mig tillsammans med er. Sedän se-
dän kan ni försöka omvända mig så mycket
ni vill . . .

När Margaret Cantor seglade in vid Nortons
arm, var hon närä att spricka av triumf över
att ha lyckats beröva sin vänninna vad hon
kallade hennes erövring. Men hon hade inte
suttit två minuter med de andra, innan hon
började ana att hon begått en dumhet, då hon
lämnat dem på tumanhand. Ty Mary-Ann och
Maxwell hade varken ögon eller öron för någon-
ting annat än sig själva. Det var så att tili
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och med den flegmatiske Norton kände ett lätt
obehag, någonting liknande saknad. Sannerli-
gen höll inte Mary-Ann på att utveckla sig tili
en riktig flirt!



När gamle Spindletop-Norton dog och hans
testamente bröts, visade det sig att hän i främsta
rummet ihägkommit sinä forna kreditorer i
Sverge. Hän betalade som död de skulder hän
gjort som levande, tili sista öret, med räntä och
allt. Man kommer nog ihåg den oväntade dol-
larduschen i Norrland den dag som är. De in-
vecklade arvsutredningar den medförde lade
flere tum tili staplarna av akter och handlingar
i kanslier och arkiv, medan advokaterna på
båda sidor om Atlanten korpade åt sig det
mesta av pengarna. Flere av gubbens kredito-
rer hade vid det laget samlats tili sinä fäder,
somliga som fattiglappar, andra som rike män,
och deras barn och efterkommande slogos om
de oväntade arven som utsvultna hundar om
en benknota. Kanske pågår en och annan av
de uppbyggliga processerna än; transoceana
arvsärenden höra som bekant inte tili de bråds-
kande.

Så var där två damer Bramwell av obe-
kant ursprung och mystiskt predikament
som ihågkommos med ett rundligt legat, som
skulle förvaltas av en newyorkbank. Sonen
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Frank fick noja sig med vad som blev över
lumpna femtio tusen. Arvet jämte de hausse-
vinster hän redan samlat på hög satte honom
visserligen i tillfälle att etablera sig, men pro-
blemet Bramwell hade för honom länge och
väl i sig ett sting av avund mot inkränktarna
och agg mot den döde. Ty ett problem det
var vad det var. Damerna Bramwell voro
okända inte hara för Frank själv utan tili och
med för de gardnerbor, som stått den avlidne
närmast under hans sjukdomstid. Gamle Nor-
ton hade värit känd som en inbiten och hätsk
kvinnohatare; Frank kunde i själva verket inte
erinra sig att hän någonsin sedän inflyttningen
tili Amerika sett någon annan kvinna i huset
än den gamla negress, som skött honom som
barn och tili sin husbondes död stått vid hans
sida som ett mellanting av husföreståndarinna
och portvakt, men väl mindes lian månget av
faderns bittra utfall mot kvinnosläktet i dess
helhet. Bland den dödes papper fanns intet,
som sioille värit ägnat att kasta ljus över hans
förhållande tili ifrågavarande damer, och lika
fruktlösa voro Franks bemödanden att genom
ett personligt sammanträffande med dem fram-
tvinga en förklaring. Damerna Bramwell, mor
och dotter, hade kort före gubben Nortons död
sålt sitt hus i Crosshampton Harbor, en liten
halvförnäm villastad ett stycke söderut från
New York, och rest tili Europa. Deras affärer
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sköttes av en metropolitansk bank, som aldrig
seit dessa sinä klienter. Det enda Frank på
ort och ställe lyckades utröna, var att mrs
Bramwell i tiden värit cirkusartist eller variete-
stjärna eller någonting i den stilen, men redan
i många år ägnat sig åt privatlivet och sin dot-
ters uppfostran. Vilket endast yttermera till-
trasslade problemet.

Under sinä efterforskningar i Crosshampton
kom hän en nyhet på spåren, som på det liv-
ligaste intresserade honom. Den lilla trädgårds-
staden, där bland annat uppfmnaren-ingenjören
Elmer Johnsons familj var bosatt, hade just då
fått ett fett bidrag tili sin skandalkrönika: mrs
Johnson hade lagt in om skilsraässa! Detta
föreföll Norton knappast troligt, tili dess hans
sagesman en clerk i en droghandel, där hän
vikit in för att kasta en blick i telefonkatalo-
gen och få sig en kylande drink antytt att
hon hade sinä dragande skäl för denna åtgärd.
Det hette att hon med det snaraste skulle gifta
om sig med en av storgubbarna vid Wall, som
hon fångat i sinä garn. Norton kom givetvis
att tänka på Barnes; hän hade tämligen ofta
synts ute i mrs Johnsons sällskap.

När hän tänkte på hur envist hon dittills
hållit fast vid Elmer Johnson, måste hän er-
känna att det såg ut som hon bara väntat på
tillräckligt gyllne skäl att göra sig av med ho-
nom. Ur rent materialistisk synpunkt var ju
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den stenrike Manhattan Trustpresidenten avgjort
att. föredra framom den kapitalfattige uppfinna-
ren, vars experimentala snille ständigt höll hans
ekonomi vacklande mellan rikedom och kom-
plett min.

Tidningarna fingo naturligtvis snart nog tag
i nyheten och giorde vad de kunde av den,

Den fantasirika yankeejournalistiken ådagalade
åter sin vidunderliga förmåga att begrava några
få sanningskorn under ett berg av nonsens.
»Star» gick så långt, att den skickade en spe-
cialkorrespondent tili Kratern att intervjua den
celebre ingenjören, och samtliga de gula över-
flödade av fantastiska historier om de världs-
omstörtande experiment denne »the Wizzard of
Electricity» sysslade med ute i ödemarken
för att döva sorgen, som det så romantiskt
hette.

Mary-Ann slukade girigt allt, som skrevs i
denna affär. Hade denna skilsmässa blott köm-
mit några månader tidigare, skulle hennes liv
sannolikt fått en annan riktning. Nu var det
så sent redan, att hon inte längre visste om
hon önskade det eller inte. Men förr skulle det
betytt lyckan för henne.

Det var Maxwell, som förändrat hennes per-
spektiv. Maxwell och så en annan: Wort-
hington.

De arbetade hårt, dessa två, författaren och
hans sekreterare. Där var först och främst den
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halvfärdiga pjäsen, som revs upp och skrevs
om otaliga gånger, innan hän blev nöjd. Hän
sökte i den med en nästan medeltida tung sym-
bolik skildra en ung kvinnas utveckling från
hennes första kontakt med livels realiteter och
frestelser och ondska genom det oundvikliga
fallet tili återupprättelse och renhet. Det var
ingenting mindre än ett flammande anatema
över den moderna tidens krassa materialism;
guldets gudar togos fram och gisslades obarm-
härtigt; hela samhällsordningen framställdes så-
som fotad på penningen, denna lilla hårda djä-
vul, som gjort livet tili en oigenkännlig vrång-
bild av idealet. Det var ett starkt konstverk,
en både scentekniskt och litterärt högtstående
produkt av en verklig diktare, och själva det
röda livet sjöng över bladen. Mary-Ann upp-
fattade nog detta, åtminstone instinktlikt, och
ibland kunde hon kanna sig starkt imponerad
av verkets stolta resning och det dumdristiga
modet hos dess skapare, som hänsynslöst löpte
tili storms mot tidens erkända idoler. Stundom
rent av smittades hon av den starka inspira-
tion, som gav sig tillkänna hos honom; hon
såg och hörde sanningen, och hon kände livets
visdom vibrera bakom orden. I sådana ögon-
blick höjde hän henne upp tili sitt pian och
lät henne se ali världen i sin andes ljus, ett
blixtklart ljus som vid en explosion, och hon
blev stor och ädel liksom hän. Det var stun-
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der av intellektuelli rus, som nastan skrämde.
Och för henne kom alltid en smärtsam reak-
tion strax efter. Hon hade inte liksom hän li-
dit sig fram tili förståelsen; hon var hara en
liten kvinna, som intuitivt anade det stora. Och
när hon var utom räckhåll för hans andes troll-
makt, myllrade tvivlen fram från alla vrår.
Hon tvivlade på hans stora verk. Hon ställde
sig då på teaterbesökarens ståndpunkt, på ge-
nomsnittsmänniskans nivå och hon tyckte
sig förutse det stora fiaskot. Mästerverket, sora
rad för rad bokstavligen kämpade sig fram un-
der stor födslovånda, växte domarna över hu-
vudet. I varje fall skulle det stämplas såsom
hädiskt, så mycket säkrare under den nuva-
rande penninggalna tiden.

Hon sade honom delta en gång. De hade
småningom glidit in i ett förhållande av inti-
mare intellektuelli samarbete, där hon stundom
med sin feminina instinkt ledde och befruktade
honom. Hän gav det livligaste erkännande åt
hennes klara förstånd och rappa intuition, och
ofta kunde de under arbetet glida in i en dis-
kussion om en eller annan punkt i dramat,
eller också gjorde hän en paus i diktamen och
frågade hennes mening om en eller annan pas-
sus, ett ordval, en vändning i intrigen. Hän
arbetade med en viss tyngd; hän satte så stora
krav på sin produktion, och hans sjukligt upp-
drivna självkritik verkade direkt hämmande.
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Hennes klara uppfattning och oförvillade, sunda
smak voro honom därför tili stor hjälp.

Ja, jag vet det, sade hän genast, då hon
tveksamt förtrodde honom sinä tvivel hon
hade ingalunda värit säker på att hän inte
skulle känna sig stött, och det lugn, med vilket
hän tog det, kom henne att nastan känna sig
brottslig. Ja, det blir nog ett fiasko; det är
intet tvivel om det. Folk tål inte vid att höra
sanningen. De komma att störta sig över mig
som ett koppel blodhundar, från parketten upp
tili högsta raden. Men det är inte det som är
det viktiga. Jag måste helt enkelt säga ifrån
en gång, om det så bär eller brister. Vi dik-
tare ha ett slags egendomligt konstruerade sam-
veten, ser ni; om vi inte då och då äro oss
själva, gå vi slutligen under. Det här arbetet
har tyngt på mitt sinne i flere år faktiskt
allt sedän jag började skriva, men jag har inte
värit i tillfälle att få det uppfört förrän nu.
Det är nämligen en sak att skriva en pjäs, en
helt annan att få den uppförd. Nu har Rosen-
thal låtit förleda sig att beställa den här, och
hän kommer att uppföra den, om inte för an-
nat så för att möjligen få igen det förskott hän
givit mig. Ett sådant tillfälle att säga sannin-
gen och bli hörd får jag kanske aldrig igen i
mitt liv. Fiaskot betyder ingenting för mig;
det enda viktiga är att arbetet blir gjort. Det
är en samvetssak.

20 Saaden, Money.
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Hon höll emellertid fast vid den ekonomiska
synpunkten. Om hän på förhand var överty-
gad om att styeket skulle göra fiasko, så var ju
detta mödosamma knåpande med det bortkas-
tad tid, ett rent slöseri.

Oh well, jag drar mig nog fram, sade
hän lugnt.

Hon tänkte på de skisser och »short stories»,
som ofta nog för flere dagar i sträck avbröto
arbetet med pjäsen, och som hän svor över och
kallade idiotisk smörja. Det var dem hän
egentligen levde på; de voro av den schablon,
som tidskrifterna aldrig fingo nog av och
synbarligen inte läsarna heller. Mary-Ann för
sin del tyckte om dessa »spånor», hon kände
sig mera hemma på deras mark, och ehuru det
schema, inom vilket de rörde sig, var sterilt
och begränsat, förnekade sig inte Worthingtons
talang helt och hållet ens här. Denna såkal-
lade idiotiska smörja skakade hän ur ärmen
med en lätthet, som var förvånande och som
ensam hindrade Mary-Ann att helt och hållet
misströsta om hans framtida ekonomi. Med
kvinnlig list sökte hon omärkligt förmå honom
att mera ägna sig åt denna lukrativa produktion.

Kvinnlig list, ja där fanns användning
för den varan också på andra områden av de-
ras samvaro ...

Frånsett den intimare kontakt, väri de små-
ningom kommo att stä tili varann på arbetets
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rent intellektuella gebit, envisades Worthington
att hälla deras inbördes förhållande på en nivå,
som i intet skilde sig från den korrekta, men
sällsynta mellan arbetsgivare och biträde.
Hans reservation retade henne nastan som en
förolämpning, ett underkännande av hennes be-
hag; detta så mycket mer som hon förstod att
ingen man med hans varmblodiga, om också
strarat tyglade temperament i längden kunde
förhålla sig likgiltig inför den dagliga påfrest-
ningen av kvinnlig charm och fägring. En
personlighet sådan som Charles Worthingtons,
klar och stark trots ali sin komplicerade sön-
derslitenhet och det låg i sakens natur att
hon skulle lära sig kanna denna personlighet
ganska väl under arbetets fortgång, där hän
mer och mer blottade och prisgav sitt innersta
jag skulle i och för sig under alla förhål-
landen utövat en stark dragningskraft på en
kvinna av Mary-Anns typ, och då därtill kom,
att hans markerade indifferens sårade hennes
egenkärlek och direkt utmanade hennes eröv-
ringslust, alltid stark hos vackra kvinnor, mera
ohöljd än annorstädes hos den franka ameri-
kanskan, började hon underkasta honom en
systematisk belägring, som vad det led blev
mer iögonfallande än hennes blygsamhet strängt
taget skulle tillåtit.

Först var det de traditionella konstgreppen
med klädseln, håruppsättningen, de talande ögo-
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nen och små förvirrade pauserna i samtalet.
Hos mr Barnes hade hon nödgats bära affärs-
kvinnans enkla uniform, men här frossade hon
i lufliga, stundom nog så utmanande toaletter
och tackade himlen, som låtit henne hinna
skaffa sig en sommargarderob, medan hennes
börs ännu tillät vissa små extravaganser. Ingen
förändring i hennes apparition undgick hans
känsliga estetöga, det märkte hon; men om hän
någon gång lät locka sig tili en kyligt formell
komplimang, var det synbarligen allt hon hade
att vänta. Ibland när hon klätt sig med spe-
ciell omsorg, rådde hon inte för att hon blev
rasande i sitt sinne, när hän fullkomligt obe-
rörd kunde betrakta hennes glödande unga
skönhet, upptagen som hän var med att i sin
hjärna forma någon invecklad eller expressiv
period. Ibland tiggde och tillbådo hennes ögon,
ibland ställde hon så tili att deras händer be-
rörde varann, ibland vädjade hon tili honom
med en ny och deliciös parfym. Hon var sä-
ker på att hän lade märke tili allt detta
hän var en av dessa klarvakna, seende och an-
noterande män, som födas konstnärer, och hans
sällsynta iakttagelseförmåga förnekade sig aldrig
i vad hän skrev. Men hon lyckades inte locka
honom utom hans försvarsverk.

Hans lilla våning bestod av en rymlig stu-
dio och två mindre rum samt bad. Det stora
rummet gjorde ett kait och obekvämt intryck;
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där fanns ingenting utom det nödvändigaste,
det som hän hade användning för under arbe-
tet, med undantag av några gamla kopparstick
på väggarna och en massa originalskisser i lera
på kaminkransen. Hon företog sig genast att
snygga upp det hela. Med enkla medel för-
vandlade hon studion från en torftig verkstad
tili ett beboeligt herrum; där kom en rya över
schäslongen, böckerna radades upp på hyllorna
i bokskåpet, det enorma, enkla ek-skrivbordet
fick en förmånligare plats mellan fönstren, och
fåtöljerna ordnades mer inbjudande. Och hon
såg tili, alt det aldrig saknades friska blommor
där inne. Hän betalade floristräkningen utan
knot, när den kom, och tackade henne för hen-
nes omtanke men det var också allt. En
dag företog hon en razzia i hans sovrum och
bar hem en massa strumpor, som behövde
stoppas; hän nämnde aldrig om hän märkt det
eller ej.

Lange trodde hon att hans indifferens be-
rodde på att hän älskade en annan; men små-
ningom listade hon på omvägar så mycket ur
honom, att hon ansåg sig kunna vara lugn i
det avseendet. Hän mottog säilän besök under
arbetstiden. Ibland stack sig Cummins in i
förbifarten, brådskande, nervös och satirisk,
med huvudet fullt av ali världens angelägen-
heter. Det kunde också hända att någon an-
nan vän tittade upp, ibland med sin dam, och
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sökte locka Worthington från arbetsbordet; men
hän avböjde vanligen, hade inte tid, sade lian.
Klockan fyra hade hän för vana att siula sin
diktamen och ta sig en promenad, och hon såg
inte vidare tili honom förrän följande morgon.
Klockan sex eller halv sex satte hon plåthuven
över maskinen och gick tili sitt. Oaktat hon
sålunda under största delen av dygnet var skild
från honom, var hon säker på att hän levde
lika exemplariskt som en munk. Hän sparade
sig så gott hän kunde för sitt arbete det
gick framom och över allt annat. Hans trött-
het och överansträngning tilltogo dock, ty hän
led av höggradig sömnlöshet och en tilltagande
livsolust, som ibland slog över i öppen bitter-
het. Men hän kramade ur sig den sista resten
av kraft för att få det stora verket fullbordat;
sedän skulle lian ta sig ledigt, förklarade hän,
lägga sig någonstans i Södern och vegetera,
sova sova ett år i sträck.

Nej, där fanns ingen annan kvinna. Arbe-
tet var hans liv, musan hans enda älskarinna.

Men det var samtidigt uppenbart att det inte
alltid värit så. Redan hans arbete ådagalade
en ingående kännedom om kvinnan, som en-
dast kunde vara förvärvad genom erfarenhet
och ett hängivet studium. Hän hade en myc-
ket illusionsfri syn på henne, men hän var långt
ifrån någon cyniker. Hän erkände gärna att
inom den stora massan av könet fanns rum
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för samma otal nyanser mellan polerna gott
och ont som bland männen, men hans ovanligt
uppdrivna rättskänsla stöttes av vad lian kal-
lade kvinnans oärliga dubbelspel det att hon
sträckte sig efter fullständig jämlikhet med man-
nen, medan hon fortfarande klängde sig fast
vid sinä Speciella könsprivilegier. Varför skulle
de moraliska lagarna icke tillämpas med samma
stränghet på kvinnan som när det gällde en
man, om hon en gång proklamerat sig som lik-
berättigad och lika ansvarig? frågade hän. Om
en man fuskade i spel, var hän en paria; men
om en kvinna gjorde det, skrattade man åt det
som åt ett barns oförstånd eller självsvåld. Om
en kvinna gjorde sin man olycklig, beklagade
man honom inte, på sin höjd ansäg man att
hän låg som hän bäddat åt sig; men om man-
nen tillfogade sin hustru lidande, strax hade
hon hela världens medömkan och sympati. Kvin-
norna fordrade fortfarande att männen skulle
nalkas henne med blottat huvud, i chevaleresk
ödmjukhet; hon kallade den man en tölp, som
inte ständigt stod på tå för henne och hörsam-
made hennes minsta vink; i spårvagnarna gjorde
hon anspråk på sittplatserna för sig allena, me-
dan den av en mans dagsverke utmattade man-
nen fick hålla tili godo med att hänga i strop-
parna; i hissarna var det brukligt att männen
togo hattarna av, om en kvinna steg in; och
vid katastrofer tili lands eller sjöss påbjöd
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samma oskrivna lag att männen skulle gå un-
der, på det att kvinnorna måtte kunna rädda
sig. Kvinnan strävade att bli mannens jämlike
på alla livets områden, där hon hade någon
fördel att vinna, men höll styvt på alla sinä
könsrättigheter, främst den alt bli försörjd av
mannen, som trälade bort är av sin livslängd
för att kunna hänga ett pärlhalsband kring hen-
nes hals och underhålla henne i lyx och lättja.
Worthingtons generella argument mot äktenska-
pet, sådant samhället föreskrev det, tycktes just
vara denna kvinnans hårdnackat försvarade
vampyrställning. Hän var ultraliberal beträf-
fande hennes rätt tili jämlikhet, men hän oppo-
nerade sig energiskt mot varje fordran på pri-
vilegier, som inte härflöto direkt från hennes
moderskap. Full jämlikhet förutsatte ett kam-
ratskap med eliminerande av könssynpunkten.

De diskuterade ofta denna fråga. Hon gav
honom rätt i mycket, men vägrade att ge kvin-
nan skulden för det skeva i hennes ställning.
Det var uppfostrans fel, förklarade hon. Kvin-
nan tränades bara för en profession: makans.
Vad än hon studerade och lärde, vilken bana
hon än valde, skedde det dock alltid med det
slutliga målet i tankarna: äktenskap. Och det
var i alla de fall hon kände tili också vad hen-
nes far och mor lärde henne från barnsben; en
dotter blev undantagslöst ett spekulationsobjekt
för föräldrarna.
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Hon fick snart klart för sig att hän dömt
sig själv tili evigt ungkarlsstånd detta icke
minst av hänsyn tili sitt yrke. Men denna upp-
täckt dämpade på intet sätt hennes erövrings-
lust. Den fortlevde och utvecklades alldeles
oberoende av beräkning. För första gången
åtrådde hon en man utan att tänka på honom
som sin blivande make. Hade hon stannat och
analyserat sitt begär, skulle hon kömmit under-
fund med att drivfjädern ingenting annat var
än fåfänga. Hon ville honom ingenting utom
att hän skulle älska henne eller åtminstone be-
gära henne. Nådde hon sitt mål, insåg hon att
deras förhållande antingen skulle övergå i en
virvelvind av kärleksyra eller helt och hållet
avbrytas. Där fanns intet tredje alternativ. Hän
gjorde aldrig nägonting tili hälften.

Worthington å sin sida hindrade med mak-
ten av sin vilja allt reflekterande över deras in-
bördes förhållande. Hän hade på förhand en
gång för alla placerat henne, och hän var fast
besluten att inte tillåta henne att bli någonting
annat för honom än ett betalt biträde, åt-
minstone inte så länge hän höll på med sitt
stora arbete. Hade hon anat vilken uppoffring
denna affekterade indifferens innebar för ho-
nom, skulle hon åtminstone i någon mån känt
sig kompenserad för sinä ansträngningar att
viima honom. Men hans förmåga av självbe-
härskning var så absolut, att hans spirande



314

känsla förblev en hemlighet, som hän inte er-
kände ens för sig själv.

En gång insjuknade hän i en häftig förkyl-
ning det var vid en av dessa plötsliga tem-
peraturväxlingar, då termometern på några tim-
mar kunde sjunka ett tiotal grader och en fläkt
av råkall höst oförberett slog in i sommarkval-
met. Hän insisterade på att arbeta, trots fe-
bern, som bultade i hans ådror. Hän låg på
schäslongen, och hon knäböjde vid hans sida,
räckte honom kylande drycker, baddade hans
panna och strök honom då och då förstulet
över håret. Hän hade för en gångs skull lagt
av sitt pansar och föreföll foglig och tacksam,
nastan vek.

Vad skulle jag ta mig tili utan er, little
girl? sade hän. Och när hon skulle gå, drog
hän varligt ned hennes huvud och kysste henne
på pannan.

När Mary-Ann kom ut på gatan, stampade
hon vilt med sin lilla fot i asfalten. Den där
kyssen hade värit kylig och passionslös som en
brors.



Det har sagts att New Yorks Tenderloin är
det enda nöjesfält i världen, som aldrig sover
och aldrig har ferier.

Det är sant att teatrarna med undantag
av några revytempel och s. k. »leg-shows» här
och där hållas stängda under sommarmåna-
derna. Och teatrarna aro ett nog så karakteris-
tiskt inslag i Broadways gatubild; deras släckta
transparanger och mörka portvalv bilda gapande
svarta luckor i de flammande ljusreklamernas
ändlösa häxdans. Men teatrarna äro inte hela
Broadway de ha i alla tider värit hopträngda
inom ett trångt distrikt om några kvarter, lång-
samt under årens lopp krypande allt nordligare,
hållande sig tätt i hälarna på sin ävenledes norrut
destinerade starapublik. Och nattkafeerna, caba-
reterna, hummerpalatsen, variteerna, danshallarna

hela delta glittrande virrvarr av olikartade,
mer eller mindre pretentiösa tempel, resta åt
nöjets, njutningens, vinets och lättsinnets gudar,
reda sig gott även Thalias präster och prästinnor
förutan. Deras eviga lockelse suger blott tili sig
nya klasser av vallfärdande i stället för dem,
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som vid sommarens intåg skingrats världen runt
på jakt efter nya raffinerade sensationer. Ame-
rikanen väster om Alleghany-bergen företar då
sin pilgrimsfärd tili metropolen, besluten att för
största möjliga nöjesvaluta förslösa årets sam-
manskrapade besparingar, och hän vet att hän
vid denna tid är välkommen, att hän inte be-
höver trängas om mm med dryga infödingar,
för vilka varje främling, som inte kommer sjö-
vägen, är en negligeabel »westerner», en provinsbo,
en landskusin. Det är en tid, då alla dollrar äro
lika goda, då högdragna hovmästare och över-
kypare av affärsskäl låtsa vara sanna demokrater
och hålla tili godo med drickspengar ur händer,
som visa få eller inga spår efter manikyr, men
desto fler efter arbetsvalkar. Tili och med små-
handlaren, bodbetjänten, den lilla löntagaren vå-
gar sig fram för att leka Broadway för en natt
eller par, vräkande sig i samma fåtölj, där den
och den Wallstreet-kungen eller beryktade liber-
tinen under höstsäsongen haft sin stamplats, och
stirrande med en kittlande kansia av syndfullhet
på den halvnakna subrett eller slippriga neger-
komiker, som under några frivola månader gör
sig bred på Lillian Russells, Beerbohm Trees
eller Southern Seniors bekostnad, kastande sinä
efemära artistnamn upp mot skyn i attraktions-
reklamer, mer högljudda och prålande än någon-
sin de legitima teatrarnas. Tenderloin bjuder på
gottköpsnöjen, gottköpssynd och gottköpsviner.
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men den tillfälliga pilgrimen vänder hemåt tili
sin farm eller sin hjTeskasern med den stolta
känslan att ha vältrat sig i samma dy som de
stora rika.

Men i år hade sommaren vid den stora vita
vägen värit liviigare än i mannaminne. Inne-
havarna av nöjesetablissemangen gnuggade sinä
händer och planerade nya utvidgningar tili vin-
tern, och massor av sommarkypare blevo själv-
ägande. Det hade fallit ett stort, jämnt guldregn
över Tenderloin, som konkurrerade med den
mest lysande högsäsong, och det trots värme-
böljorna, som följt tätt på varann med knappt
en munfull frisk luft emellan. Frånsett några
smärre, rent lokala reaktioner höll högkonjunk-
turen ännu i sig, alla olycksprofetior tili trots.
Den krävande tiden, den av haussen härflytande
osäkerheten i affärsläget, som satte större värden
än någonsin på spel, hade kvarhållit i staden
massor av affärsmän, professionella och amatör-
spekulanter, bankirer och mäklare, som annars
brukat tillbringa sin sommar vid havet eller i
bergstrakten, och dessa gräsänklingar upplivade
gärna gamla ungdomsminnen utefter den stora
vita vägen. Särskilt mäklarna hade rykte om
sig att vara levnadsglada och rundhänta; efter
att ha fått suga på ramarna i sju magra år jong-
lerade de nu åter med förmögenheter, egna och
andras, och döko ned i nöjesfloden giriga som
fiskar, vilka länge hållits på det torra. Och de
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lyckade spekulationernas lättfångna guld hade
frambragt en helt ny brodd av slösaktiga par-
venyer, som levde högt så länge pengarna räckte.
Miljonärer från i går öste med fulla händer ut
sitt guld i väntan på den nya miljonen i morgon.
Ungdomar, som ännu inte nått myndighetsåldern.
vräkte sig i lyxvåningar på de dyraste hotelien
och åto kroniskt champagnefrukostar klockan
sex på morgonen med sinä vänner och väninnor.
Broadway var översvämmad av vandrande, stinna
penningpåsar med hål i, ur vilka klingande dollrar
flöto i en jämn ström. Natten blev dag; nya li-
censer för nattrestauranger utgåvos nastan varje
vecka. Kvinnorna firade orgier i dyrbara toa-
letter, och juvelerarna vid Maiden Lane gjorde
briljanta affärer. Fruarna, vilda med den plöts-
liga rikedomens vildhet, irrationella, abnorma,
hysteriska, sökte vid alla offenlliga tillfällen
överglänsa sinä rivaler, mätresserna, kokotterna,
de professionella skönheterna, i fria maner, ut-
manande toaletter och dyrbara smycken. Lätt-
sinnet låg i luften, slöseriet smittade som en
farsot. Lyxen och livstörsten togo sig de mest
vanvettiga former; nationens latenta excentricitet
flöt upp och gjorde sig gällande. Tenderloin var
som en enda oavbruten karneval, från kväll tili
morgon och från morgon tili kväll.

Flush times, boom times. New York före-
föll att vara uppdelat i två läger: de som ville
rikta sig och de som ville roa sig. De förra
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gingo längre och längre i sitt ocker på njut-
ningen och lasten; en krass kommersialism or-
ganiserade hantverket praktiskt, ohöljt, brutalt
öppet; ingenting var för heligt att säljas för
pengar den allsmäktiga dollarn var allsmäk-
tigare än någonsin.

Mary-Ann såg glimtar av detta sjudande So-
dom, då hon om kvällarna vid Maxwells arm
gick ut att förströ sig. Och hon analyserade
med lätthet vad hon såg. Det beredde henne
stor tillfredsställelse att själva livet sanktionerade
hennes ränker. Hon var ingalunda sämre än
sinä systrar; från den lägsta gatflickan upp tili
den bländande dollarhertiginnan tycktes var och
en av dem vaiva intriger och spekulationer i sinä
hjärnor. Än var det dollarn de ville åt och
det var det närmaste för dem, som ännu inte
hade övernog av varan; än var det en diamant-
tiara, än en titel, än åter hara en man. Men
alla strävade och intrigerade för sitt mål utan

att blinka, utan att rodna listigt och maskerat,
med kvinnans skickligt lagda snaror, där begä-
rets äpple var betet; ibland öppet och klumpigt,
men aldrig ärligt. Och hon utvecklade medvetet
och metodiskt sin egen medföddatalang att snärja,
tjusa, attrahera och fånga.

Hon ledde Maxwell med lösa tyglar, som
knappast märktes. Det skulle behövts ett vida
vaknare intellekt än hans att genomskåda henne.
Norton såg vart hon ville hän, men hän var allt-
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för lojal att varna sin vän. Mary-Ann å sin sida
upptäckte snart att hän anat sig tili hennes pla-
ner, och detta gjorde att hän blev henne obe-
kväm. Sårad egenkärlek spelade också in; hän
yar henne visserligen absolut likgiltig, men hon
plågades av medvetandet att hän så lätt kunnat
glömma henne för en annan.

Småningom ställde hon så tili, att hän allt
mera säilän förekom i deras sällskap. Hän blev
inte längre inviterad, och när hän sökte upp
Gerald, var denne antingen utgången eller hade
avtalat ett möte, där tredje man var överflödig.
Mary-Ann började allt mera insistera på tete-ä-
-teter: små förtjusande utflykter tili lands eller
sjöss, små förstulna supeer på någon fashionabel
restaurang, en stilla flirt i en fönstersmyg eller
under parkens blomraande kastanjer. Detta var
någonting nytt för Gerald Maxwell, som brukat
sola sig i Stora sällskap, ju större desto bättre.
Hän underkastade sig motvilligt, men motviljan
försvann i samma mån som Mary-Anns drag-
ningskraft blev mera fascinerande. Hon blottade
oanade möjligheter, höll honom i ett ständigt
tillstånd av extatisk överraskning - »utvecklade
sig storartat», erkände hän för sig själv. Hän
hade aldrig tid att ha tråkigt i hennes sällskap.
Det var en upptäckt; hän hade hittills alltid
hiivit sömning, då hän tvungits hålla en ensam
tlicka sällskap.

Norton fann sig med en axelryckning i att
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bli utpetad. Hän hade sinä separata intressen,
soin mer och mer lade beslag på honom. Också
nöjet var för honom affär; hän odlade inflytelse-
rika eller lukrativa bekantskaper, samlade klienter
var hän rörde sig, spekulerade i den mänskliga
naturen och vinningslystnaden som hän gjorde i
aktier och bonds. Hans aktionsradie utvecklades
efter hand; hän kastade sig för egen del i speku-
lationer, vilkas vidlyftighet och halsbrytande risk
kommo erfarna börstnän att skaka på huvudet
och kalla honom lättsinnig. Själv kallade hän
det djärvhet efter berömda mönster. Ju högre
den gigantiska haussevågen steg, desto större
måste fallet i den metsättä vågdalen bli, och då
gällde del vem som hade hunnit få fast mark
under fötterna. Nortons betydande privata en-
gagemang fordrade ständigt mer kapital; hans
terrainspekulationer slukade stora summor, mot
vilka kostnaderna för hans överdådiga, men all-
tid möjligast profitabelt placerade uteliv krympte
ihop tili en bagatell. Hän var på ständig jakt
efter klienter. Hän sög tili sig allt löst kapital
hän kunde komma över och uppdrev tili virtuo-
sitet sin förmåga att stimulera folks vinstbegär.
Ju mindre erfarna hans klienter voro, desto friare
händer hade hän med deras pengar. I delta hän-
seende var hans verksamhet förvillande lik de
ökända bueket-shops, mot vilka just nu kongres-
sen, liberalt smord med de legitima mäklarnas
mutor, energiskt löpte tili storms. Men Frank

21 Sanden, Money.
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Norton skulle med indignation tillbakavisat en
sådan jämförelse.

Gamle Mapleson, kompanjonen och den tä-
liga laståsna, sora hade att bära firmans hela
kontorsbörda på sin böjda rygg Norton tvangs
av sin verksamhet att jämt vara på språng och
var säilän anträfflig hakoin skylten, som bar
hans namn vågade för första gången en timid
invändning mot Nortons hasard, då firman blev
starkt invecklad i den berömda Louisville-Nash-
ville-kuppen. Norten togin stora order på ter-
min på dessa papper i väntan på en snar haisse,
och Mapleson ansåg att hän såg för„optimistiskt
på läget.

Du tar vatten över huvudet, Frank, my
boy, varnade hän. Skillnaden mellan dagens
notering och dina kontrakt är redan ett hundra
tusen, och ännu visa L. & N. ingen nedgående
tendens. Två månader är i alla fall en alllför
kort termin; kontrahera då åtminstone på tre.
Du bryter annars nacken av dig.

Mapie var för anspråkslös att någonsin refe-
rera tili sitt kompanjonskap i firman. Hän visste
fullväl vilkendera av dem som satt in det mesta
kapitalet, och hade hän inte vetat det, skulle
Norton inte värit sen att upplysa honom om det.
Praktiskt taget bestod firman Norton & Mapleson
av hara Norton gamle Mapie var hara bok-
hållare eller på sin höjd kontorschef.

Men Norton ryckte övermodigt på axlarna.
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Hän var nu mer än eljest omottaglig för var-
ningar. Hän hade sinä »tips» från absolut säkert
håll; Louisville and Nashville skulle bli firmans
stora trumf.

By the way vem tror du jag träffade
i går kyäll? Jo, den lymmeln Pat o’Brien! Hän
bar öppnat en saloon vid Pearl Street och gör
goda affärer, påstår hän men mest på sidan
om sin kroglicens, tycks det. Hän bar fort-
farande spekulationsflugan. Säger att halva Wall-
street tittar in tili honom om dagarna och att
hän får värdefulla vinkar, då hän lyssnar på
deras prat, sedän de tömt ett eller par glas för
mycket. Slug kari, o’Brien vi få nog höra
av honom en gång, sanna minä ord. Där lär
gå en tysk-amerikan, som de kalla för Lilla
Hercules och som lär vara en av Gates’ tolv
inside-men. Hän har lovat att släppa in Pat på
ett hörn vid nasta stora stålpromotion, och Pat
var generös nog att lova oss en chance också.
Det blir kanske snart nog: Gates har just nu
kömmit in från Chicago och går omkring och
skryter om en hundra-miljoners-korporation, som
hän och Carnegie ha i görningen. Tecknen äro
mångahanda, Mapie vi äro hara i början av
trustbildningen än. Det kan vara skäl för dig
också att tömma ett glas beer hos Pat då och då;
hän är full med »tips», tycks det.

Mapleson, som hade sinä särskilda informa-
tionskällor, som föreföllo honom mer vederhäf-
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tiga än kompanjonens, var långt ifrån impo
nerad.

Weil, Pat är ett brushuvud, det är vad
hän är. Och den där lilla Hercules är en bluff,
soml John Warne Gates nog vet att hålla från
livet på sig, när det gäller affärer. Men hän bar
lockat Pat med på något smutsigt geschäft
det är inte hara patentmedicin utan någonting
ännu värre. Det slutar aldrig lyckligt för dem.

Pat bar pengar, förklarade Norton en
smula otåligt; och var hän fått dem ifrån ha vi
inte någonting att göra med. De äro lika goda
som andras. Jag passade på och pumpade ho-
nom på en fet order på Lackawanna. Hän tycks
alltid stå för sinä förluster som en kari, och det
är ju huvudsaken för oss, så vitt jag förstår.

Du nämnde Lackawanna. Nu minns jag
att Maxwell ringde in och gav order om försälj-
ning av hela hans block. Här är hans memo-
randum.

Norton skiftade färg. Kompanjonen iakttog
honom bekymrat; hän visste att Maxwells konto
inte upptog några Lackawanna.

Jag skall tala med honom, sade Norton
kort och gick.

Det blev en dust, som hän inte väntat sig.
Gerald Maxwell hade hittills alltid värit Nortons
fogliga mjölkko och aldrig frågat efter certifikaten.
Även om de inte längre dagligen träffades och
den intima vänskapen börjat slappna, tack väre
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Mary-Anns inflytande, hade Norton dock värit
lugn beträffande deras inbördes atfärsrelationer.
Men nu visade det sig att »fan tingit i Gerry»,
såsom Norton uttryckte sig. Alla överlalnings-
försök voro fruktlösa; hän vägrade envist att
återta sinä order. Norton vädrade en liten, fast
kvinnohand också i denna affär. Lyckligtvis
täckte Pat o’Briens samma morgon utförda or-
der nastan fullständigt Maxwells fordran; det
återstod ingenting annat än att sälja blocket igen
och fylla ut resten kontant. Men stämningen
mellan de båda vännerna var märkbart kylig,
då de skildes. Och Norton kände sig övergående
allvarligt bekjunrad, när hän tänkte på möjlig-
heten att Maxwell skulle vilja realisera flere av
sinä papper.

Det hade sin riktighet att Mary-Ann stod
bakom Geralds order att sälja. Det hela hade
karaktären av ett litet experiment från hennes
sida; hon ville se hur stort hennes inflytande
över den unga miljonären egentligen var och
samtidigt låta Norton få en liten känning av
hennes makt. Hän kunde behöva det just nu.
Margaret Cantor hade i dagarna flyttat in i en
charmant liten våning vid Washington Square,
och det var utan ord tydligt vein som var hen-
nes förlagsman. Hennes historia om ett oväntat
arv var det ingen som trodde på.

Mary-Ann och Norton träffades vid den lilla
intima invigningsfest Peggy arrangerat i sitt nya
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hem. Gerald hade insisterat på att hon skulle
anta inbjudningen, och hennes invändningar hade
egentligen -värit hara skenbara hon brann av
nyfikenhet att kasta en blick in i detta dockhem,
över vilket Peg var i sjunde himmein. Det blev
en artificiellt animerad fest med få och dåliga
rätter och många och goda vinmärken. Den
ryska tåspetsdansösen från mrs Finnegans roo-
minghouse hon hade för resten haft oturen
att skada sin fot en smula och var följaktligen
tjänstledig och journalisten Cummins voro
också bland gästerna. Ifall någon i sällskapet
hade några invändningar att göra i anledning av
Peggys förändrade levnadsförhållanden, eller rät-
tare beträffande förutsättningarna för denna för-
ändring, så hade hän eller hon världsvana nog
att hålla tyst därmed i värdinnans närvaro. Det
var hara Tom Cummins, som i sitt lilla tai vid
middagen kunde tillåta sig vissa godmodigt-
humoristiska anspelningar, vilka värdinnan hjärt-
ligast av alla skrattade åt. Hän överträffade för
resten sig själv i kväll som muntrationsråd; utan
honom skulle stämningen sannolikt sjunkit fatalt
närä noll, ty sällskapet var betänkligt heterogent.

Mary-Ann och Norton höllo god min. Var
och en av de andra betraktade dem som plato-
niska gamla vänner, och de ansträngde sig att
spela sinä roller som sådana. För Norton föll
det sig kanske inte så svårt: hän hyste intet agg
tili henne, hän var närmast hara rädd för vad
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hon skulle företa sig mot honom för att hämnas
det sår hän tillfogat hennes fåfänga. Hon å sin
sida plågades emellertid rent fysiskt av hans när-
varo. Hän var utan jämförelse den elegantaste
och mest manliga mannen i sällskapet hän
skulle för resten värit tili sin fördel i en mycket
större grupp än denna och hon led av att
tvingas tili jämförelser med Maxwell, som inte
ens dennes förgyllning fullt förmådde balansera
tili hans fördel i afton. Hon var dessutom löj-
ligt svartsjuk på Peg. Inte för att hon själv
någonsin skulle kunnat förmå sig att bli Nor-
tons älskarinna, därtill var en sådan ställning
för vansklig; men hon unnade inte heller vänin-
nan honom.

Detta var emellertid känslor, som måste hål-
las i lönn, och den som såg Mary-Ann och Peg
tillsammans denna kväll fick ovillkorligen in-
trycket av den mest hjärtliga, osjälviska vänskap.
Bara litet för »söt», kommenterade Cummins i
i sitt stilla sinne.

Peggy var strålande. Nöjet av att vara i stånd
att festa för sinä vänner i eget hem fick hos
henne ett starkt tycke av lycka. Hon bar en ny
soaredräkt med omisskännliga tecken på att ha
utgått ur en Fifth Avenue-atelje, djupt urringad,
så man ibland fick intrycket att hennes bländ-
vita hull höll på att krypa ur sitt hölje. Gerald
Maxwell var märkbart påverkad.

Peg hade just siulat en dråplig karakteristik
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av sin nystädslade tjänsteande, en medelålders,
voluminös negress, då den värda ladyn kom in-
rusande med alla tecken tili förskräckelse i sinä
färgade drag och vilt rullande ögon.

Oh missus, missus, nu ä hän där igen!
ropade hon på bred sydstatsdialekt och gjorde
en rörelse som höll hon på att dåna.

Vilken hän?
That little gray devil råttan, vet jag!

Hän stod i pentrit och åt av gelen, som blev
över i middags, och jag hade så när rört vid
honom, när jag skulle öppna isskåpet. Nej,
missus, må min själ förbrinna, men jag öppnar
aldrig pentridörren igen!

Peg reste sig skrattande.
Hon har en fördom mot de små sota

kräken, någotslags skrock där söderifrån, för-
klarade hon. Hon säger att någon alltid dör,
när råttorna *öka sig upp från källaren. Sådant
dumt nonsensl

Norton gjorde min av att följa henne ut i
köket, men hon avböjde med en blick och ett:

Å, jag är van vid råttor från teatern.
Den ryska dansösen drog upp fötterna under

sig på stolen och ropade:
Men det kan ju vara här vilket ögonblick

som helst, det där förskräckliga odjuret. De lära
alltid krypa upp under kjolarna, hara det finns
några i närheten. Det är förfärligt, förfärligt!
Mister Cummins, svär att ni försvarar mig!
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Medan journalisten ironiskt ägnade sig åt att
lugna henne, råkade de andra i dispyt. Mary-
Ann erinrade sig ett äckligt minne, gav efter för
en plötslig itnpuls och berättade:

Det kan vara något i den där färgade
ladyns vidskepelse jag bar en gång upplevat
ett äventyr med en herre, som etablerat en form-
lig industri med råttor, som hän ympat med
pest. Hän hotade med att någon dag släppa de
där råttorna lösa här i New York och åstad-
komma panik.

Men käraste, det där låter ju knappast
trovärdigt, läspade Maxwell. Hän var en smula
irriterad av mellanfallet, ty hän var långt ifrån
säker på att hän, om det kom tili laitan, skulle
kunna reda sig i en kamp på liv och död med
en råtta i frihet. Det låg utom hans erfarenhet.

Den mannen måtte värit inte så litet vri-
den, förklarade Norton. Vad kunde hän ha för
mening med att ställa tili en panik? Var lian
en så intensiv människohatare då?

Hän ville ha pengar, massor av pengar
det var skälet. Hän hade upptäckt ett serum
mot pest och tänkte slå mynt av det, sedän hela
New York hiivit nedsmittat och var villigt att
betala vad hän fordrade ... Ja, jag förmodar
hän fortfarande vaktar på sitt tillfälle, tillade
hon med en rysning.

Smart kari, he? skrattade Maxwell miss-
lynt. Hän hade inte trott att hans lilla oskuld
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var i besittning av en sådan fabuleringsförmåga.
Det var nu egentligen ingenting att uppföra på
hennes kreditsida . . .

Smart fy fan! fräste Norton, som på
något mystiskt sätt kände sig trampad på lik-
tornarna. Det låter som en skräcknovell av Poe.
»The Human Devil» skulle hän kallat den, och
den skulle bara lidit av hans vanliga fel: för
omänsklig att vara mänsklig. Säg, Mary-Ann,
du hade visst ätit någonting du inte tålde, när du
drömde det där? Hummer, vad?

Drömde? Min bäste Frank, det här är
fakta, som jag kan gå ed på.

»Kvinnoheder, kvinnoeder;
kvinnoseder, kvinnoleder
ä’ som bubblor i champagne . . .»

gnolade Gerald och tömde sitt glas. Mary-Ann
gav honom en förargad blick; ibland tärde den
kara gossen verkligen på hennes nerver. Norton
ryckte på axlarna.

Det är ju förnuftsvidrigt att tro att en
människa vore så bestialiskt sniken, att hän för
pengar skulle etablera massmord på oskyldiga
medmänniskor, sade hän i slutgiltig ton. Och
pest tili en okontrollerbar farsot hah!

Nu blandade sig Cummins i samtalet. Hän
hade lyckligt avvärjt en ny och våldsam attack
av sin dam. Den lilla ryskan lade skamligt öppet
an på honom.
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Pest jag tror herrskapet övergått tili
dagskrönikan? frågade hän. Jag kan upplysa
om att det där mystiska dödsfallet vid Bryant
Park verkligen konstaterats vara bubonpest. Jag
bar nyss intervjuat coronern man trodde ju
först att det var ett giftmord, och det skulle ju
då ha hört tili min bransch. Men pest well,
det lämnar jag åt de andra murvlarna.

Mary-Ann bleknade.
Mystiskt ändå med de där pestfallen; det

är det tredje nu på en vecka, fortfor hän och
sög tankfullt på sin cigarrett. Och alla i olika
delar av staden, inte som vanligt nere vid pie-
rerna, utan högt upp i land. Den vanliga för-
klaringen, att fallen härröra från skeppsråttor
från Shanghai och Västindien, som gått i land
här från fartygen, är knappast plausibel längre.
Jag gav Nick Covington, lokalredaktören i »Eve-
ning Mail», en liten vink om att vi troligen ha
en permanent pesthärd mitt uppe på Manhattan,
men hän hara flinade. »Gå och tag rätt på den
då, boob», var allt vad hän sade. Men som sagt:
pest hör nu inte tili min bransch.

Pumpa ni miss Taylor, Cummins, så får
ni säkert material tili en skrikande första-sids-
artikel, raljerade Norton. Hon har just berättat
oss, att hon vet var smitthärden är; det lär vara
en riktig pestfarm enligt up-to-date kommersiellt
mönster!

Cummins betraktade nyfiket Mary-Anns bleka
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ansikte. Uttrycket däri övertygade honom om
att Nortons ton var malplacerad. Hän fyllde
ivrigt på hennes glas och räckte det åt henne.

Ni ser ut som en clairvoyant justnu, sade
hän lågt. Glöm hela saken, om den plågar er.
Om det verkligen är något i vad Norton säger,
så vet jag ju var jag kan träffa er. Vi ha köm-
mit hit för att vara glada skål!

Mary-Ann grep glaset med ostadig hand.
Jag förstår inte hur jag kunnat vara så

lugn med detta förskräckliga hängande över
oss, mumlade hon. Och jag har inte ens haft
en aning om att pestfall verkligen förekommit i
staden.

Det är för det alla redaktionssekreterare
äro sådana fårskallar, förklarade Cummins harm-
set. De ha en mani att avfärda de verkligt vik-
tiga nyheterna med ett par rader finaste stil långt
bak i bladet efter societetsskvallret, gunås!
men göra flammande scoops av ali världens
nonsens. Det hade naturligtvis värit en betydlig
skillnad, om lady Craven, mrs Robert E. Smart
eller Rockefeller haft pest i huset eller låt oss
säga hara i samma kvarter; då skulle det nog
gjorts ett jättenummer av det. Men vem bryr
sig egentligen om, i vad slags sjukdom mr eller
mrs Blank på Östsidan dött? Det hela är en
klassfråga.

Margaret Cantor komin, en smula echaufferad,
men segerstolt.
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Vi motade ut besten på gården, men gamla
Julia svimmade, när den snuddade vid foten på
henne, ropade hon. Frank, du som jobbar i allt
möjligt, kan du icke skaffa mig en ny kokerska
i morgon en vit? Och så måste jag ha en
råttfälla . . .

Rah, rah, rah ni är en modig kvinna!
ropade Maxwell entusiastiskt, med en sugande
blick längs urringningen. Nu går vi tili Palace
och tar oss en svängom!

Men under promenaden tili den guterade
danslokalen lättade Mary-Ann sitt hjärta inför
Cummins. Hon berättade i detalj allt vad hon
visste om Gunther von Staden, National Medical
och de pestsmittade djuren. När hon slutat, ut-
förde Cummins en vild krigsdans på trottoaren.

Det blir sommarns största scoopl jub-
lade hän.



När Mary-Ann i dagningen släpade sig upp-
för trapporna och in i sitt lilla sovrum på tredje
våningen, satt Zona på sängkanten.

Goodness gracious! Mary-Ann skrek
tili, skrämd av det oväntade mötet och vänin-
nans uttryckslösa ansikte. Du här, Zona, kä-
raste! Och varför har du inte tänt gasen? Du
är fullklädd vad i ali världen har hänt?

Hon sjönk slappt ned på närmaste stol; hon
kände sig svag i knäna.

Det är Meg, sade Zona med en onaturligt
lugn röst och utan att resa sig. Hon har hiivit
sjuk där borta, mycket sjuk tuberkulos. Bris-
tande eftersyn, vanvård eller någonting liknande;
hon harju för resten aldrig värit stark. När jag
fick veta det, kom jag genast. Jag har värit där
ute, taiat med doktorn, gjort vad jag kunnat, men
det har inte värit mycket förstås. Hon måste
bort tili ett sanatorium i bergen, om hon
skall ha några utsikter alls att korama sig. Men
hur kan jag? - det kostar en massa pengar,
och återresan från Memphis slukade allt jag hade.
Så kom jag tili er.

Det var tydligt nog, rent språk, utan krum-
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bukter. Mary-Ann kände sig på samraa gång
rörd och förargad. I den virvel av hårt arbete
och ansträngande nöjen, väri hon levät alli se-
dän Zona reste, hade hon totalt glömt lilla Meg
och det fastän hon flere gånger under sinä ut-
flykter med Maxwell passerat just den Jersey-
köping, där den lilla var inackorderad. Dansen
på Palace hade värit yster, och hon kände sig
yr i huvudet av ali chainpagnen.

Ja, jag skall göra vad jag kan, lovade hon
för att komma ifrån det. Men först skall jag
sova måste upp igen klockan åtta.

Hon räckte gäspande ut handen efter väckar-
uret och ställde alannapparaten litet bakåt från
det vanliga. Worthington fick gärna vänta; hon
var så fruktansvärt trött. Det här livet började
bli ansträngande, reflekterade hon för hundrade
gången; blev det inte snart någon ändring, skulle
hon inom kort vara som en trasa.

Hon skruvade upp rummets enda gaslåga
och började slappt draga nålarna ur håret. Zona
rörde sig inte. Mary-Ann iakttog henne i spe-
geln; det irriterade henne att hon inte sade
något.

Zona var förändrad, det var det intet tvivel
om. Först var det klädseln: det var någonting
sjaskigt med den, billigt krimskrams, som repel-
lerade. Mary-Ann var säker på att hon inte ville
visa sig tillsammans med henne på gatan i den
där klänningen och hatten med sinä Stora
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röda tygrosor och enorma brätten var ju avsky-
värd! Den var kanske modets sista ord vid Main
Street i Memphis, Tennessee, men skulle verka
löjligt antediluviansk på Broadway. Mary-Ann
inventerade i tankarna sin avlagda garderob: den
mörkgråa sergekostymen, tailormade, som hon i
ett anfall av sparsamhetsraptus låtit ändra åt
sig för hösten, skulle kanske passa, och så en
av hennes regnväders-stråhattar, puritanskt enkel,
men chic. Hon kisade med de sömntunga ögonen,
då hon sökte föreställa sig väninnans exteriör
efter denna förändring. Det blev nog inte illa;
men den där min e n passade då rakt inte! En
lidande madonna var det hon påminte om, med
det där spända, förgrämda uttrycket kring mun-
nen och de trötta, förgråtna ögonen. Avgjort
protetärmässigtl

Cheer up, my dear! sökte hon uppmuntra,
men gäspade samtidigt. I morgon skall jag ta
saken om hand eller kanske i övermorgon.
Lita på mig!

Det är brådskande, sade Zona dovt. Meg
är mycket illa däran hon hade en blodstört-
ning i går kväll. .

.

En blodstörtning uschl
Men så tyckte hon sig spåra en förebrående

ton i efterdallringen av den andras djupa röst
och kände sig retad.

Själv har jag inga pengar, förklarade hon
kärvt; jag måste skaffa, förstår du men det
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kan jag väl inte nu mitt i natten heller? Mitt
lilla kapital är slut. Jag kunde ju inte vänta
det här .. .

Ny tystnad. Zona andades tungt.
Är du säker på att få det? frägade hon

slutligen aktsamt. Jag behöver en hei hop, för
doktorn säger att jag måste följa Meg upp tili
sanatoriet och erlägga en månads avgift i förskott.
Det går nog löst på ett par hundra.

Fiou! Mary-Ann visslade föraktfullt.
Det är inte beloppet det kommer an på; det är
hara att ha mod att komma fram med det. Det
känns inte lätt, men jag tror nog att jag kan
förmå mig tili det ändå vid ett lämpligt tillfälle.
Jag är bjuden på middag hos en liten älsklig
miljonärsyngling i morgon, och då skall jag passa
på. Det är inte all del e s säkert att jag täcks
komma fram med det det beror ju på stäm-
ningen förstås. Men jag skall försöka. När det
gäller en annan så . . .

Hon tvärtystnade. Det slog henne att det
nästan var ett brott att inbilla den andra det
där. Ty hon visste med sig själv, att hon aldrig
skulle förmå sig att be Maxwell om pengar nu.
Det skulle fördärva alla hennes utsikter.

Zona såg på henne och läste hennes tankar.
Hon blev blodröd. Mary-Ann såg det, och en
svag reflex av den höga färgen steg också upp
i hennes kinder. Men samtidigt tänkte hon för-
argad; vem var denna Zona, vem var Meg, att

22 Sanden, Money.
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hon skulle uppoffra hela den lysande framtid,
som hon tyckte hon hara behövde räcka ut han-
den efter, för deras skull? Det var ju absurt!
Hon gäspade. I morgon fick hon väl hitta på
någon råd . . .

Har du alls sovit i natt? Inte? Och ingen
bostad? Nå, så ligg hos mig då, vet jag; det är
för tidigt att gå ut och leta efter bostad nu, och
vi ryms helt hra i min bädd.

Hon kände sig helt generös, när hon sade
det där. Zona antog tigande, men hon fick inte
en blund i sinä ögon den natten.

Gerald Maxwell hade halft på skämt verk-
ligen bjudit Mary-Ann på middag i det Max-
wellska palatset, vars dörrar hän själv säilän
öppnade. Det var en excentrisk impuls, född av
ett parvenyartat begär att imponera på henne,
som hän annars säilän kände. Tili hans över-
raskning accepterade hon med förtjusning.

Maxwell House låg mitt emot Central Park,
vid den del av Avenyn, som halvofficiellt kallas
»Millionaire Row». I denna räcka av monstruösa,
högtidligt reserverade byggnadsverk, där rull-
gardinerna nästan allmänt året om hänga för
fönstren åt gatan, emedan ägarna föredra att
vistas var som helst på jordklotet utom i New
York, försvarade Maxwell House visserligen med
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framgång sin plats, men flyttat ur denna miljö
skulle det med sin oformliga, solida massa och
sin dystra fasad av finslipade, kolossala Vermont-
granitblock verkat mausoleum på långt håll. Ett
gallerstaket med tättsittande, världsfientliga spjut-
spetsar upptill, vilka ännu buro spår av en pre-
tentiös förgyllning, bevakade infarten framför
huset med dess välskötta, sammetsmjuka gräs-
matta och grupper av stela miniatyrträd i japansk
stil. Exteriören gjorde ett beklämmande intryck
på Mary-Ann, och hennes hjärta klappade häf-
tigt, då hon gick uppför trappstegen tili ingångs-
dörren, där major-domon i hög hatt och lång
rock med silverknappar med en majestätisk rö-
relse fällde ned den antika portklappen i form
av en ring i ett grinande lejongap. De glas-
facetterade dörrarna öppnade sig inåt, högtidligt
som en ceremoni i någon mystisk kult, och hon
stod innanför med en känsla av försvinnande
litenhet. Hallen var en ofantlig kvadrangel av
snövit marmor. På vardera sidan svängde sig
breda trappor imponerande uppåt och möttes i
en aitan, som bars upp av smäckra, glimmande
vita pelare. Över trappbalustraderna hängde slö-
sande, silkesmjuka våder av orientaliska mattor
med färger som på gamla målningar; de djupa,
konkava trappstegen glänste däremot i obetäckt
vithet. Högt uppe under den väldiga vita dömen
lyste det elektriska ljuset dämpat genom stora,
mjölkfärgade kupor. Det hela var som ett skepp
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i en kyrka, rest åt någon jungfruligt ren och
snövit gudom.

Här och där i det vita havet upptäckte hon
levande statyer: orörliga betjänter i högkragat
livre av plommonfärgad plysch och mörka knä-
byxor, med vita silkesstrumpor och skor med
spännen. Deras ansikten voro uppåtriktade och
absolut uttryckslösa det var som om hon ej
existerade för dem, försänkta som de tycktes
vara i absorberande inre betraktelser. Hennes
mod sjönk hon tänkte på att hon var absolut
ensam med en känd libertin i ett hus, som ver-
kade gravkammare, endast befolkat med hans
väldisciplinerade hejdukar och redskap. Uttrycket
i den gamla kammarjungfruns ansikte, som om-
sider efter en lång väntan eskorterade henne tili
ett kapprum och hjälpte henne av med ytter-
plaggen, var knappast heller lugnande. Hon var
mycket allvarlig, och hennes trötta gamla ögon
hade en direkt blick, som inte uteslöt en när-
gången granskning.

Mary-Ann frös i sin alltför tunna aftondräkt
av svart crepe-de-chine med violett garnering, och
en blick i den stora spegeln i kapprummet sade
henne att hon var likblek, med ett jagat uttryck
i ögonen, som voro matta av många nätters vaka.
Toalettbordet var bestrött med alla skönhets-
medel hon kunde önska sig, men hon kunde
inte förmå sig att begagna dem i den tysta, all-
varliga kammarjungfruns närvaro; och att dyka
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ned i högra strumpan efter den lilla chamoix-
påsen med puder och rouge, som under det fick-
lösa modet alltid vilade där mot knät, var natur-
ligtvis alldeles uteslutet. Så fick hon då träda
inför sin värd som hon var . . .

Hon försökte beväpna sig med denna repub-
likanska tour de force, som förhjälpt så många
av hennes landsmaninnor från teatern eller varie-
ten tili värdigt burna hertigkronor. Med huvudet
lyft en smula för högt och ögonen förskansade
bakom tunga ögonlock följde hon blint kammar-
jungfruns anvisningar, passerade nya rader av
mänskliga statyer i plommonfärgad plysch och
stod så äntligen ansikte mot ansikte med Gerald.
Hän kom ceremoniöst emot henne och kysste
hennes handled. Hans härjade ansikte hade ett
lurande, tjuvpojkaktigt uttryck. Mary-Ann fick
intrycket att hän genomskådade henne och hade
roligt åt hennes förvirring. I så fall var det
otvivelaktigt bäst att vara naturlig.

Å Gerry, vilket förskräckligt ställe! Jag
fryser in i själen!

Och verkligen, klapprade inte hennes tänder
av frossa.

Hän skrattade. Egentligen förvånade det ho-
nom att hon inte poserade; hän hade börjat hysa
en svag misstanke att hon alltid spelade en roll
i hans sällskap.

Ja, vi skulle säkert haft det åtskilligt trev
ligare på Bishop. Gud vet vad som flög i mig
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då jag bjöd dig hit man kunde lika gärna
dinera i katakomberna. Men nu äro vi en gång
här, och Cesar Claudius det är min kock,
you know bar gjort sitt allra bästa. Vi ha
tio minuter på oss att bese det här gamla nästet.

Hän krökte sin arm med en lätt bugning:
Madame, voulez-vous me faire I’honneur?

Please, Gerry, don’t!
De passerade ännu en stor hali, ett slags

galleri med de breda väggytorna fullhängda med
målningar under skyddsglas och helystä av skick-
ligt dolda ramper, medan höstkvällens tidiga
mörker ruvade under kupolen. Det påminte
henne om Metropolitan museum. Deras fötter
sjönko ljudiöst i den mjuka mattan i det impo-
nerande biblioteket, där allt var tystnad, böcker,
därnpad belysning och ruvande skuggor. De
stodo i ett förmak, ombonat med brokader och
gobelänger, fyllt av nigande, förgyllda rococo-
möbler, miniatyrer, fajanser, elfenben och mar-
mor i skenbart virrvarr. De passerade andra
paradgemak; en luxuös sängkammare med en
enorm himmelssäng Marie Antoinetles från
Grand Trianon, förklarade Gerald med en grimas;
en damsalong i vitt och rosa; ett musikrum med
två pärlemorinlagda paradflyglar på en estrad;
ett biljard- och rökrum med djupa läderfåtöljer;
en enorm vinterträdgård med väldiga palmträd
upp mot det välvda glastaket och acres av orki-
deer, springvatten och konstgjorda grottor. De
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slogo sig ned på en soffa under en solfjäderpalm.
Mary-Ann hade fullständigt återvunnit fattningen
och var på väg att leda dem över i en elegiskt
sentimental stämning, då en av de plommon-
färgade svinxerna dök upp från jorden och an-
mälde att det var serverat.

Säg, vad gör du egentligen med alla de
där utstofferade träbelätena? utbrast hon, harm-
sen över avbrottet.

Maxwell ryckte på axlarna.
Å, de gubbarna sitta nog kvar tili död-

dar det är ett slags livstids-sinekur för dem.
Jag hatar dem själv energiskt, men någon måste
ju se om den här gamla borgen.

Då de reste sig, tog hon åter hans arm.
Hon togin växthusets tropiska prakt med en stor
blick och suckade.

En praktfull gammal borg, kommenterade
hon. Knappast avsedd att bo i, förstås, men
överdådig för glänsande fester! Säg, Gerry, ser
du aldrig dina vänner hos dig jag menar folk
av din egen kast?

Det är inte mycket bevänt med dem, be-
kände hän med en grimas. Fadda, trista, stän-
digt gäspande och tråkiga. No ginger in them,
you know. Karlarna ser jag tillräckligt av på
klubbarna, och kvinnorna bosch! Jag har
länge sedän lagt bort familjeumgänget.

Skada. De där små societetsdebytanterna
aro ju så sota så! Det var hån i hennes röst.
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men så tillade hon tankfullt: Det här stora
huset formligen ropar efter en värdinna . . .

Hän såg gäckande på henne från sidan.
Jag kunde ha slagit vad om vad som

helst att du skulle säga det där, du också.
Hon het sig i läppen. Hon hade givit honom

en invit tili en mycket angenämare replik, men
utan att se på honom var hon säker på att hän
just nu igen tuggade sitt försmädliga översittar-
leende.

Det är för att det är så uppenbart, ur-
skuldade hon sig.

Kom, låt oss gå in
Åsynen av det dukade bordet i matsalens

dämpade amberglöd kom henne att åter hoppas.
Hon visste att hennes skönhet i denna belysning
verkade starkt magnetiskt. Hon tyckte sig läsa
en respektfull hyllning också i den långa be-
tjänts ögon, som var stationerad bakom hennes
stol, och hennes självförtroende återvände. Det
stelt formella i denna utsökta middag i närvaro
av en hovmästare och två betjänter verkade vis-
serligen tryckande på henne, och hon var tack-
sam att Gerald för en gångs skull nastan ensam
skötte om konversationen. Men bordets under-
bara påskaltare, strålande av de hundrade Iju-
sens återsken från silver och kristall och dig-
nande under bördan av blommor, gav henne ett
hänryckt uttryck, och det gyllne, mousserande
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vinet kom hennes blod att glöda. Hans blick,
när den raötte hennes, tindrade av beundran.

Kaffet serverades i ett angränsande, litet och
utsökt rum i orientalisk stil. Hitin trängde
inte det ceremoniösa. En chokoladfärgad nubier
rullade in det låga kaffebordet och drog sig med
korslagda armar baklänges tillbaka, ljudiöst
stängande dörren efter sig. De voro allena.

Mary-Ann lät sig sjunka ned på den låga,
förvånande djupa divanen framför chemineen,
där en kolbrasa glödde. Ett rosenträd sträckte
sig som en tronhimmel över hennes huvud, med
en och annan svällande frisk, djupröd blomma
tätt ned mot hennes hår. Fönsterluckorna ristes
av den första höststormen. Hon hade intrycket
av att jämte honom vara avstängd från världen
i en medeltidsborg med vindbryggan uppdragen
och världen i tumult utanför.

Det här är hemtrevligt, sade hon med en
suck av tillfredsställelse.

Och färgerna här inne äro dina, sade hän.
Morerna visste varför de vävde guld i sinä ara-
besker; det passade deras mörka skönheter bäst.
Apropå, det här rummet är en trogen kopia av
ett gemak i Alhambra.

Hon satte sig bättre tillrätta, lutade sig lättje-
fullt bakåt och såg drömmande in i glöden. De
långa, böjda ögonfransarna skylde blicken för
honom.
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Alhambra ... Heta syner från en varmblodig
söder manades fram för deras syn. Likören sköt
eld i bloden. Röken från de parfymdränkta
egyptiska cigarretterna stimulerade och mattade
som opium.

Gerald Maxwell slukade henne med ögon,
som voro vidöppna nu. Hän hade inte haft
några avsikter med att bjuda henne hit utom
att låta henne anställa några jämförelser mellan
Pegs gottköpsgrannlåt vid Washington Square
och ett verkligt patricierhem vid Femte avenyn.
Nu märkte hän att hon var fullkomligt i hans
våld. Hon var hans säkra byte. Hon var en
kvinna och åtråvärd, hän en man och allena.
Den vanliga konsekvensen grinade emot dem.

Hän visste att hon visste. Hän föreställde
sig att hon gonomgick samma förnimmelser som
hän: först en söt oro i blodet, så frestelsens
första rusande pulsslag, som småningom växte
tili en storm av hett begär. Tänkte hon inte
som hän i detta ögonblick: varför inte nu
det måste ju ändå komma?

Hän drack in hennes glödande, fulla skönhet
med en bortskämd mans njutning inför det ut-
sökta. Under hela denna tid hade hän gått och
ämmät ett begär, med den blaserades tålamod
väntande på att tiden skulle mogna. Hon hade
värit en liten oerfaren flicka, när hän mötte
henne, och hän hade visat henne världen och
drupit lättsinnets sota gift i hennes själ. Hon
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var hans verk. Hon förstod vad det var fråga
om. Själva hennes tystnad var en inbjudan.

Hän satte sig bredvid henne på divanen.
Ge mig din hand, bad hän.

Hän fick den och smekte den sakta, uppåt
mot armbågen. Hennes fingrar voro iskällä, och
dock hade hän förnimmelsen av bultande pulsar
under den rajalla huden. Hon ändrade inte en
min.

Honey, du känner tili det där ordspråket:
ingen älskar en miljonär, började hän lågt. Finns
det inga undantag?

Behöver den kärlek, sora har mycket
pengar? frågade hon mjukt och undvikande.
Du vet, jag ser mycket nyktert på de där sa-
kerna.

Ibland känner jag mig så ensam, klagade
hän. Du vet inte vilken förbannelse de där
pengarna ärol Mankan inte lita på uågon. Alit
är hara egoism. Om jag hade en vän en
väninna . . .

Hän kom av sig. Hän var egentligen hara
en pojke, när allt kom omkring. Mary-Ann
kände något liknande medlidande för honom.
Hon kände att hon måste hjälpa honom, om
inte detta hennes Stora tillfälle skulle bli för-
fuskat. Hon trevade tveksamt med skospetsen
upp och ned längs kaffevagnens sida och sade,
utan att se på honom:

Låt oss kasta om frågan så här; kan
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en mycket rik man verkligen älska? Kansia
föder kansia, som du vet.

Alltid ?

Ofta nog.
Hän drog henne häftigt intill sig. Hans pul-

sar flögo, och het åtrå flammade i hans blick,
när hän lindade sugande armar om hennes
skuldror. Hon slöt ögonen och blev en nyans
blekare, men gjorde intet motstånd, när hän gi-
rigt kysste hennes halvöppna läppar, gång på
gång, som en den där aldrig får nog. Sansernas
rus gav honom svindel; hän visste knappt vad
hän gjorde. Hade hon ämnat noja sig med en till-
fällig, säkert nog så lukrativ förbindelse, skulle
tiden nu värit inne för henne att nämna silt pris.
Men hon syftade högre, mycket högre.

Hon låg stilla med huvudet mot hans bröst
och sökte beräkna kulmen av begärets svall hos
honom. När hon en gång lamt men fullt för-
nimbart besvarade hans kyss, blev hän utom
sig och överhöljde hennes uttryckslösa, liksom
sovande ansikte med en störtskur av brännande
smekningar.

Se på mig, älskade se på mig! bad
hän dovt.

Men hon vågade inte. Hon var inle säker
på att hän skulle läsa annat än triumf i hennes
blick. Det var egentligen allt hon kände. Utom
det, att hon djupt under sinä fiskblodskänslors
ishölje beklagade att hän inte varman nog att
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väcka hennes gensvar det skulle värit härligt
att just nu reservationslöst och utan baktankar
få ge sig hän åt en verklig, stark fullblodsman,
en härskare och mästare . .

.

Hän kysste hennes ögonlock, otåligt, med en
nyans pockande despoti. Betydde inte detta redan
en avmattning av hans rus?

Hon gjorde sig i ett nu fri och satte sig upp.
Händerna foro mekaniskt upp tili hennes till-
rufsade hår.

Ack, var då förnuftig, Gerry!
Men hän ville inte veta av något förnuft.

Ärmarna hade åkt ned från hennes uppåtsträckta
överarmar, och hän drack girigt med varje por
in deras svala vithet. Hän var röd i ansiktet,
och ögonen voro simmiga.

Men Gerry då, naughty boy hör på
vad jag har att säga! Det här går inte, det in-
ser du väl. Jag är nu en gång inte av den
sorien .. .

Hade hän inte värit döv och blind, skulle
hennes lugna röst och nyktra blick återkallat
honom tili besinning. Hän skulle insett, att
detta var ett av de undantagsfall, då känsiä
inte födde känsla.

Slutligen måste hon resa sig för att bli ho-
nom kvitt. Men hän följde efter och omfamnade
hennes knän.

Gerald Maxwell, du är en narr, sade hon
hårt. Och så kastade hon bomben: —Du för-
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står väl att det här inte går an för en flicka,
som är så gott som förlovad!

Hän tumlade tillbaka med ett dumt uttryck
i sitt ansikte. Hans stora kupiga, milt frågande
ögon påminde henne i detta ögonblick om en kos.

Förlovad nonsens, sade hän hest och
förde med skälvande hand ett fyllt likörglas tili
munnen. Drycken föreföll att klara hans be-
grepp något, men hän andades fortfarande tungt.

Ja, förlovad Charles Worthington, för-
fattaren, du vet, bad mig i dag bli hans hustru!

Hän skrattade tili. »Hans hustru», det
låter löjligt! Sannerligen jag förstår ...

Så satte hän sig och for med handen över
pannan. Hustru I Det hade aldrig ingått i hans
medvetande att hän hade en rival. Hän var van
att hans miljoner gjorde honom enväldig herre
på täppan. Och hustru! det var besynner-
ligt, men hän hade aldrig förr ställt henne i sam-
band med det äkta ståndet. För honom till-
hörde de lediga kvinnorna bara en klass
älskarinnans. Annars existerade de inte för ho-
nom. Hän hade strukit de unga flickorna av
hans egen klass ut ur sitt liv, emedan man inte
kunde leka med dem utan fara för allvarsamma
komplikationer. Det föresvävade honom dunkelt
att Mary-Ann genom sin oväntade förlovning
inträtt i en kategori, som på något mystiskt sätt
var närbesläktad med dessa unga damers. Hän
gjorde sig inte närmare reda för förhållandet, än
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mindre påverkades haa av några dumma före-
ställningar om den etiska sidan av hennes för-
ändrade status. Men inte desto mindre var det
som hon genom sitt förbluffande meddelande
påklistrat sig själv etiketten »tabu» en etikett
som hän av princip respekterade för att undgå
obehag.

Hon iakttog honora spänt. Hon hade spelat
ut sin sista trumf med ali den slughet, varav
hon var mäktig. Skulle ban reagera på det sätt
hon beräknat?

Hon tyckte att hans lilla förtorkade hjärna
låg blottad och bar under hennes koncentrerade
blick och att hon avläste hans tankar tydligare
än hän själv förnam dem. Först togo de just
den riktning hon beräknat, och hennes barm
svällde av segerglädje. Men så togo de plötsligt
en oväntad vändning. Hans ord bekräftade det,
när hän med en röst, som ännu var hes, men
hade ett resignerat vänskapligt tonfall, sade:

Weil, på min ära, den mannen har smak!
Jag skulle inte ha något emot att göra hans be-
kanskap. . .

Hän överlät henne utan vidarel Medvetandet
härom sjönk tungt som bly långsamt ned i hen-
nes sinne, och blodet ebbade samtidigt från
hennes ansikte, lämnande det livlöst, hårt som
en mask och lika naket. Hon var ur stånd att
fatta genom vilka ologiska processer hän kunnat
så snart komma tili denna fega resignation, som
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blottade oanade defekter i hans intellekt, Hon
förstod inte att hän var för litet man att kämpa
om sitt byte, att hän saknade viljekraft att ta
för sig av vad hän ansåg vara annans egendom.
Hon förstod hara att hans begär slocknat som
på kommando och att hon höll på att falla ut
ur hans liv, där hon under några korta veckor
värit medelpunkten.

Men hon gav sig ännu inte helt.
Du missförstår mig, Gerry, sade hon med

ansträngning. Jag har bett om betänketid hän
har ännu inte fått mitt ja.

Hon väntade. Hennes kropp svajade in mot
honom, lockande, snärjande. Leendet på hennes
läppar var menande och bedårande, men fruset,
ansträngt.

Naturligtvis tar du honom, honey, sade
hän likgiltigt och reste sig. Du vore dum an-
nars. Jag gratulerar, gratulerar ~ .

Med huvudet lyft en smula för högt och ögo-
nen förskansade bakom tunga ögonlock skred
hon ut ur rummet. Ansiktet var fruset och naket
som en mask, utan en droppe färg.



Zona Barbour hade under tiden fattat sitt
beslut. Klädd i sin monstmösa hatt med de
röda rosorna och sin alltför tuima, urblekta
klänning lämnade hon mrs Finnegans rooming-
house och vandrade raski västerut, ledd av det
flamraande eldkorset på den lilla kyrkan i Ma-
dison Square. Kvällen var oväderstung, med
ylande vindstötar från sydost, bådande regn,
kanske åska. Trafiken på tjugufjärde gatan höll
på att sakta av. I gathörnen och utanför de
starkt eklärerade saloonerna hängde grupper av
män, som sysslolöst följde henne med blicken.
På boningshusens trappaltaner sutto arbetar-
familjerna i gatlyktornas skymning och andades
frisk luft före sängdags. Av och tili mötte hon
en man, en kvinna eller ett barn med en bärsa
på väg tili krogen efter fatöl. Ett stenkast sö-
derut larmade då och då ett pelarbantåg förbi
i jämnhöjd med hustaken, parallellt med tvär-
gatan, snabbt som ett stjärnskott i natten.

1 Madison Square satte hon sig på en bänk
och stirrade på korset. Det var en underlig,
hemvarm stämning i den höstligt yppiga parken.
Traktens enkla familjer hantverkare och ar-

23 Scinden, Money.
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betare, småkrämare, folk från dockorna vid East
River voro ute i det gröna efter en dag av
hederligt, hårt arbete. Förnöjsamma, välgörande
trötta och med lugna samveten inväntande vilan,
sutto föräldrarna med de valkiga händerna vi-
lande i skötet, hustrun kanske med det yngsta
vid bröstet, medan de äldre barnen lekte indian
i det lockande halvmörkret under kastanjers och
lindars tätä kronor. Zona kände saknaden efter
den korta, rena familjelycka hon en gång njutit
hugga giriga klor i hennes bröst, och barnskriken
skuro henne hånande i öronen. Borta åt Jersey-
hållet låg hennes eget barn kämpande med döden.

Ni vill väl inte att fattigvården skall ta
hand om henne heller? hade läkaren brutalt
frågat, då hon hade tvekat inför de Stora ut-
gifter hans förslag beträffande den lillas vård
krävde.

Jag skall skaffa pengarna, hade hon lovat.
Hon hade den inföddas starka avsky för varje
slag av allmosor. Fattigvården var värre än
döden.

Med en sista blick på korset steg hon upp
och fortsatte sin vandring. Hon gick ned tili
Fourth Avenue, tvekade ett ögonblick i gatu-
korsningen, passerade denna och sökte sig längs
Tredje avenyn söderut. Hon ville vara så långt
borta från Fifth och Broadway som raöjligt, men
dock inom »distriktet».

Ju längre söderut hon kom, desto mer tät-
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nade massan av fotgängare på trottoarerna. Här
var också ljusare. Butikfönstren voro upplysta,
och gatlyktorna stodo tätare. Så var det de stora
transparangreklamerna på hustaken: Mellin’s
Food, Horlick’s Malted Milk, Old Dutch Clean-
ser, Fatima Cigarets, Walter’s Clothing Empo-
rium och flere tili. Luften flammade av ormande
snirklar och slingor, ritade i eldskrift liksom di-
rekt på himlavalvet.

Vid trottoarkanten, med ansiktet vänt in mot
folkströmmen, stod en välklädd ung man och
piskade sitt byxben med en ståltrådssmal pro-
menadkäpp. Hän såg snäll ut, och Zona ställde
sig diskret vid hans sida, vänd åt motsatt håll.
Hon gav honom en blick, som skulle värit ut-
manande, men blev hara skygg, och mumlade:

Won’t you go with me, mister?
Hän granskade henne. Ansiktet under det

alltför vida hattbrättet var likblekt och sak-
nade totalt den övliga krigsmålningen. Hennes
läppar förvredos inte av det traditionella leendet.
Hon pressade handen mot sin höga barm, som
höjdes och sänktes häftigt som om hon sprungit.
Under hennes sjabbiga klänning anade man en
figur, som skulle gjort en skulptör hänryckt.
Där var ingenting hos henne, som påminde om
gatans barn, utom de stora röda rosorna på
hatten.

Ni vill att jag skall följa med vart då?
frågade hän.
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Vart som helst. För mig är det likgiltigt.
Det lät som om orden kommo mellan samraan-
bitna tänder, och figuren skälvde tili som av
köld. Men det var tryckande kvavt just nu.

Behöver ni så nödvändigt pengarna?
Ja.

Han måste småle åt hennes öppenhet. Ett
äkta gatans barn erkänner aldrig att hon är i
behov av pengar; det skulle föra tanken på något
nödtvunget avbrott i hantverket hospitalet,
kanske fängelset.

Hän tvekade, såg ännu en gång in i de all-
varliga gråa ögonen i det dödsbleka ansiktet och
stack så hastigt handen i västfickan.

Se här tag det här och gå hera, sade
hän och räckte henne en hopskrynklad fem-
dollarssedel. Men hera, förstår ni. Ni vet visst
inte vad ni gör.

Och så vände hän tvärt ora på klacken och
lät sig slukas upp av fotgängarströmmen.

Sedeln brände hennes fmgrar, och hon tap-
pade den i rännstenen. Hon gned handen raot
klänningen som om hon vidrört någonting smut-
sigt. Men i nästa sekund hukade hon sig snabbt
ned och tog upp sedeln igen. Det slog henne
att det inte var en allmosa; i sin torterade själs
svett hade hon förtjänat den.

Hon stoppade ned den i handväskan, där
några nickelmynt hela hennes förmögenhet
skramlade tili. Så gick hon vidare, en smula
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mer modigt än förut granskande alla män hon
mötte. Hon hade lagt grundplåten tili den fond,
som skulle rädda lilla Meg. Men hon fick allt
raska på, och hon kunde inte gärna vänta att
siippa för så gott pris nästa gång.

Strax före Fjortonde gatans korsning kom en
massivt byggd herre i ljus överrock rakt emot
henne. Hon fäste sig vid honom redan på håll
på grund av hans självsäkra, nästan övermodiga
gång. När hän kom närmare, ställde hon sig
rakt i hans väg. Hän saktade farten för att
undgå en sammanstötning och såg på henne
med en stickande blick hon inte tyckte om.
Hon tänkte redan låta honom gå oantastad, då
tanken på Meg kom med en ny terror: om hon
inte begagnade varje minut av sin tid, skulle
hon förlora den lilla, innan hon skrapat ihop
summan för resan tili Saranac Lake.

Please, mister, won’t you go with me?
Det lät betydligt säkrare denna gång, och hon
tvang sig verkligen tili ett leende.

Mannens runda, ljushylta ansikte sken upp.
Ali right, girlie vart vill du föra mig?

frågade hän och svängde upp vid hennes sida.
Hans stora hand stacks förtroligt under hennes
arm. Hennes hjärta slog vilt, men hon lyckades
behärska sin impuls att stöta honom ifrån sig.

Vart som helst, svarade hon.
Hän brast i ett gäckande skratt, och samti-

digt blev greppet om hennes arm fastare.
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Weil, du är just en skön en! Hän ta-
lade med bred irsk brytning.

Ni går med mig, inte sant? frampressade
hon med svårighet. Nu ville hon helst att hän
lämnade henne; hon tyckte avgjort inte om hans
sätt.

No, sister, förklarade hän barskt. Men
du följer mig det blir den lilla skillnadenl

Med ens förstod hon. Hän var civilkonstapel,
detektiv; hon var häktad . . .

Med en befallande tryckning på hennes arm
tvang hän henne att följa sig. Hän förde henne
över gatan, och hon förstod vart hän styrde hän.
Det stod en järnstolpe med en polistelefon halv-
vägs upp i kvarteret. Det gav henne mål i mun-
nen.

För guds skull, hilkalla inte patrullvagnen!
bröt hon ut i dödsångest. Hon hade en vision:
folkskockning, nyfikna, spefulla ansikten kring
vagnen, ett gatlopp under hånande tillrop och
smutsiga kommentarier. Hon hade sett dylika
scener ofta nog på storstadens gator, och hon
hade alltid beklagat offret av hela sin själ.
Kan vi inte gå tili fots? Vart vill ni föra mig?

Som du inte skulle veta det, hånade hän.
Nattdomstolen vid Jefferson Market väntar just
på sådana som du! Och hän ryckte henne
med sig mot telefonlådan.

Hon hade inte haft en tanke på revolt; hon
visste ju att det skulle värit lönlöst. Men hän
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visade sig vara en hjärtlös, brutal irländare, och
ett vanvettigt begär att fly dränkte ali eftertanke
hos henne. Med ett oväntat, häftigt ryck slet
hon sig lös och sprang för livet norrut. Kjo-
larna hindrade henne; hon lyfte upp dem över
knäna och kilade sora en ödla mellan de pro-
menerande. Hon tappade handväskan. Hon
hörde inte de gäckande tillropen, märkte inte
att hopen stannade för att bättre kanna iaktta
den vilda jakten. Hon tänkte hara i dödsångest
på Meg. Blev hon, modern, gripen, då var det
ute med den lilla. Nattdomstolen vid Jefferson,
det var detsamma som spinnhuset under måna-
der, kanske år. Hon hade ju ertappats pä bar
gärning.

Halvvägs upp i en tvärgata snavade hon över
ett utbyggt trottoarfönster och föll handlöst fram-
stupa. Om några sekunder var den tjocke ir-
ländske civilkonstapeln vid hennes sida och
ryckte brutalt upp henne. Det kraschade tili i
klänningslivet i ryggen under hans fasta grepp.
Hän var varm och andades häftigt efter löp-
ningen, och hans små gråa ögon blänkte ilsket.

Så, så tänkte schappa från mig, lilla
pullan, vad? hånade hän. Ett dumt trick, ett
förbannat dumt trick kommer att fördubbla
din tid på Blackwells Island. Och så är jag
tvungen lägga armbandet på.

Men hon var förtvivlad nu, från sinä sinnen.
Hon slogs rasande som en katt, rev och slet och
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bet. Men mot hans råa styrka kom hon natur-
ligtvis tili korta. Hän fick henne pressad upp
mot en husvägg, och om en sekund var hon
oskadliggjord, med det lilla, nastan knivskarpa
stålarmbandet skärande in i köttet på sin högra
handled, säkert fjättrad med en hårfin, nästan
osynlig, men garanterat oslitlig silkessnodd vid
hans vänstra stälmanschett.

Folkmassan hurrade. En uniformerad pass-
konstapel skingrade de nyfikna med battongen
och gick så bort tili närmaste polistelefon och
tillkallade patrullvagnen. Detektiven drog in
Zona i närmaste portvalv för att skydda henne
för glåpord och närgångna blickar hennes
klänning hängde nu i trasor och hän läxade
upp henne ordentlig. Dick Monahan var mänsk-
lig, bara man inte retade honom.

Man skulle tro du är en novis, en oskuld
första gången fuskande i hantverket så dumt
bär du dig åt, miss vildkatt, slutade hän. Ner-
verna i oordning? Inte fått din kokaindos på
rätt klockslag, vad?

Hon hörde inte på honom. Men när hän
ruskade om henne, framtvang ringen av eld
kring hennes högra handled ett rop av smärta.

Dick Monahan vid sedlighetsavdelningen hade
tili yrke att ertappa och häkta överträderskor
av paragrafen om »Street walking». Det var ett
yrke, som förr eller senare förhärdade sin man.
Men det skärpte tillika blicken, gjorde honom
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tili fysionomist. Och Dick tyckte inte om sin
fånges slelt orörliga ansikte just nu. Hän kunde
inte erinra sig att hän någonsin förr haffat en
flicka med det där uttrycket, de där stora ut-
brunna ögonen, liggande liksom döda i sinä hålor.
»För mycket droger», tänkte hän, men för att
övertyga sig ryckte hän ännu en gång i det fma
silkessnöret och fick hennes ansikte tätt intill sitt.

Vad går det åt dig? frågade hän befallande.
Mitt barn håller på att dö, svarade hon

tonlöst.
Hän skrattade tili, hånfullt, hårt. »Vilken

durkdriven liten satunge», tänkte hän inom sig.
Högt sade hän:

Det där är en gammal historia. Spara
den åt domarn; om hän är splilterny på platsen,
så kanske hän tror dig . . .

Hän slösade inte på henne ett ord vidare,
tills patrullvagnen anlände och hän med ett
barskt »marsch!» ryckte henne uppför de tre
höga trappstegen in i kupen.

Domaren råkade inte vara splitterny på plat-
sen. James Cicero Carruthers hade suttit soin

polisdomare i femton år och därunder verkligen
hört historien om det sjuka barnet några hundra
gånger' om. Den räddade följaktligen inte Zona
från Blackweirs Island, men någonting eget hos
Hiekan, ett visst trovärdigt drag i hennes uppen-
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bara förtvivlan föranledde honom att skicka
polisbetjänten Oscar Elverson med ett bud om
den dömda tili en viss miss Mary-Ann Taylor,
boende å närraare angiven adress vid Tjugufjärde
gatan, Öster.

Sålunda kom det sig att Mary-Ann, då hon
denna afton, slagen, försmådd, med vitt raseri i
hjärtat, öppnade paraddörren tili mrs Finnegans
roominghouse, fann en uniformerad konstapel
väntande på sig i hallen. Hon var tili den grad
upptagen med sitt eget ve, att det tog henne en
lång stund att förstå, att Elverson hade ärende
tili henne, inte tili någon annan i huset. Det
hade under hennes ensamma årav kringflackande
från ett inackorderingsställe tili ett annat mer än
en gång hänt, att pölisen visat starkt intresse för
någon av hyresgästerna i det hus, där hon för
tillfället bodde, men hon hade alltid hittills kun-
nat ignorera de obehag ödet beskärde hennes
grannar med det kemiskt rena samvetets »det
angår mig inte». Elverson däremot insisterade
på att få tala med henne och ingen annan. Hon
hade en kansia av att man över allt bak de tili
hallen ledande dörrarna spänt lyssnade efter vad
som förhandlades mellan henne och konstapeln,
och det var med starkt obehag hon mottog och
bröt polisdomare Carruthers’ biljett, förseglad med
polisdomstolens stora sigill.

Biljetten var lång och upplysande. Där stod
att en viss mrs Zona Barbour, enligt egen upp-
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gift född i Harlem, men för närvarande utan
stadigvarande bostad eller sysselsättning, samma
afton inställts av civilkonstapeln vid sedlighets-
polisen Dick Monahan och i övlig ordning över-
bevisats om och dömts tili sex månaders hårt
arbete för antastande av män å gata i osedligt
syfte sarat motstånd raot tjänsteman under tjänst-
utövning. Ehuruväl förhållandet visseriigen icke
inverkat på undersökningen, domen eller därmed
sammanhängande omständigheter, hade dock vid
förhöret saker framkommit, sora föranledde under-
skriven polisdomare att strikt privatim och utan
något sora helst sammanhang med hans officiella
värdighet sarat jämväl utan svarandens, omför-
mälda Barbours vetskap, än mindre uppmaning,
vända sig tili adressaten med en hövlig anhål-
lan att denna, därest svarandens uppgifter rö-
rande hennes svårt, måhända livsvådligt in-
sjuknade barn, ett flickebarn bärande namnet
Margaret (Meg) Angelica Elisabet, befunnos rik-
tiga, måtte, om icke av vänskap för svaranden,
så dock av elementär människokärlek i allmän
bemärkelse, godhetsfullt tillse det sagda Margaret
Angelica Elisabet under svarandens av lagen och
rättvisan framtvungna frånvaro erhöll tjänlig
vård och lämplig behandling, i vilket avseende
underskriven polisdomare förklarade sig villig
att ur egna medel förskjuta erforderliga belopp
för betäckande av utgifterna enligt vederbörligen
verifierade räkningar; och var det förty under-
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skriven polisdomares hjärtliga förhoppning att
inga kostnader måtte sparas för möjliggörande
av sagda Margaret Angelica Elisabets snara till-
frisknande och fortsatta underhåll, tili dess hon
kunde med modern återförenas.

Det var inte ensamt den invecklade, omständ-
liga stilens fel att Mary-Ann måste läsa igenom
skrivelsen både två och tre gånger, innan hon
förstod dess innehåll. Hon var för tillfället fak-
tiskt tili den grad upptagen av sinä egna ange-
lägenheter, att hon endast med svårighet kunde
tvinga sig tili intresse för andras. När hon om-
sider fattade orsaken tili Zonas arrestering och
dom, fylldes hon av blygsel dock inte över
sig själv, ehuru hon kunde ha orsak nog i be-
traktande av att hon glömt sitt löfte att skaffa
pengar för Megs vård, utan över Zonas oerhörda
tilltag, som hon inom sig tillskrev trikåteaterns
demoraliserande inflytande. Hon såg ingenting
stort i moderns offer för sitt barn. Hon hade
bara en aggfylld kansia av att Zona missbrukat
hennes välvilja vänskap ville hon inte längre
kalla det —1 och att hon tili varje pris måste
dölja den förödmjukande sanningen inför gran-
narna. Hon avfärdade därför först av allt den
komprometterande konstapeln:

Säg domare Carruthers att jag skall göra
vad hän ber mig om i brevet. Jag skall fram-
deles underrätta honom om minä åtgärder.

Elverson, som inte hade några förhållnings-
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order utöver brevets framlämnande, saluterade
stramt och lämnade huset.

På väg in tili sig kom Mary-Ann på tanken
att vältra en del helst hela ansvaret i denna
sak ifrån sig på Cummins. Hon knackade sakta
på dörren tili hans sovrum nere i studion hade
allt värit tyst men fick intet svar. Hon antog
att hän inte var herama och beslöt att bannlysa
hela saken från sinä tankar. Tills i morgon eller
kanske övermorgon.

Tom Cummins var nog hemma, och hän
hörde mycket väl hennes knackning. Men hän
hade sinä skäl för att låtsas sova. Den ryska
tåspetsdansösen på samma bolten hade allt se-
dän den lilla festen hos Peggy Cantor tagit för
vana att tränga sig på honom vid alla tider på
dygnet och under alla upptänkliga förevänd-
ningar. Än önskade hon rosta sitt bröd hara
några skivor, för ali del! över hans gaslåga,
sedän hennes egen råkat på något mystiskt sätt
i olag. Detta hände en morgon, då hon ännu
gick omkring i kimono och tofflor och hän höll
på att raka sig framför spegeln i sitt rum. En
annan dag bad hon att få torka sitt nytvättade
hår i solen vid hans fönster hennes eget låg
tyvärr mot norr. Nu var hon om möjligt ännu
lättare klädd och hade för att göra saken än
tydligare tagit med sig en portfölj med aktstu-
dier av henne själv i helfigur med sparsamma
tylldraperier över. Hän borde ha känt sig smick-
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rad och tacksam, men den lilla ryskan äcklade
honom i stället på det hjärtligaste. Hän var
ingalunda någon kostföraktare, men hän före-
drog att själv väljä sitt umgänge, och dessutom
gick den lilla späda dansösen alldeles inte i hans
stil. Hade hän hara haft en aning om att det
denna gång inte var hon utan Mary-Ann, som
knackade på, skulle dörren nog flugit upp med
fart även i trots av hans fasta beslut att vila
sig ordentligt denna sista natt innan hän kastade
sig i ett ansträngande och kanske också farligt
envig med charlatanen Gunther von Staden.

Mary-Ann skulle träffa Worthington följande
dag på Rialtoteatern, där man som bäst höll på
att repetera de första akterna av hans numera
lyckligt fullbordade pjäs. Hon hade bett om en
dags betänketid, och det gällde sålunda nu att
ge svar. För hennes vidkommande var saken
klar. Kunde hon inte få miljonären Gerald
Maxwell, så var författaren Charles Worthington
inte att förakta. Det var å hennes sida inte fråga
om känslor; det hela var en affär, där det gällde
att på bästa sätt tillvarata sinä intressen. I ingen
händelse ville hon återvända tili det jäktande, av
förödmjukelser fyllda livet som platssökande
stenograf och Worthington hade låtit henne
förstå att lian nu, sedän hans stora verk var
fullbordat, inte vidare hade användning för ett

ständigt biträde, åtminstone inte på en tid framåt.
När hän efter en grundlig vila igen tog itu med
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arbetet, kunde hän gott reda sig med en publik
stenograf, hyrd per timme.

Det var egentligen detta, att hän var på väg
att mistä henne, som öppnat hans ögon för vad
hon hiivit i hans liv. Hän kunde inte uthärda
tanken att deras vägar nu skulle gå åtskils, och
blotta perspektivet att hon skulle tillhöra en an-
nan satte hans blod i farlig svallning. Hän hade
ingalunda värit omottaglig för hennes charm;
hän hade endast förställt sig, behärskat sig, med
hela makten av sin järnvilja trängt tillbaka sin
gryende kansia för att helt kunna koncentrera
sig på sitt arbete. Först när hän, sedän det stora
verket lyfts från hans skuldror, vågade fritt och
ingående inventera sitt hjärta, blev hän slagen
av styrkan hos sin kansia för henne. Hän hade
inte kunnat tro att en undernärd, tillbakaträngd,
aldrig öppet erkänd kärlek skulle kunna hota
att växa honom över huvudet och göra honom
tili en giftassjuk narr. Hän hade ju sinä klart
formulerade teorier om äktenskapet, och hän var
fortfarande övertygad om att ett giftermål var
detsamma som ett dråpslag för hans konstnärs-
skap. Men Charles Worthington före fullbor-
dandet av »A Woman» var inte fullt densamma
som »Charles Worthington, free-lance». När hän
en gång gav sin starkt passionerade och minst
av allt livsfientliga natur fria tyglar, var hän böjd
för att låta teorierna vara teorier och livet liv.
Hän hade raski flytande konstnärsblod i sinä
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ådror, hän ägde en mycket djup naturs förmåga
av intensiv njutning, och efter en h alv människo-
älder av hårt arbete och oavbruten strävan efter
erkännande och en ätminstone relativl tryggad
ställning ansåg hän att lian kunde kosta på sig
vad hans nyktert analyserande, gråa arbetsdag-
jag oundvikligen skulle stämplat som lättsinne.

Hans första tanke var att göra Mary-Ann tili
sin älskarinna. Vad Gerald Maxwell med alla
sinä miljoner aldrig skulle förmått, det skulle
sannolikt utan svärighet lyckats honom genom
blotta makten av hans personlighet. Men ett
dylikt förhållande skulle i längden inte tillfreds-
ställt honom. Hans kansia var för äkta att söka
lyckan på den älskades bekostnad; hän måste
medge att kvinnans ställning ätminstone i detta
ena fall en lös förbindelse var ojämförligt
mer ofördelaktig än mannens.

Men vad som sist och slulligen drev honom
att la steget fullt ut var att hän trodde sig för-
stå att hän väckt en allvarlig känsla hos henne.
Tecknen voro mångahanda. Hän var ingalunda
sådan, att hän lätsin smickrade egenkärlek
skena i väg med sig därtill utgjorde tvivlet
en alltför viktig beståndsdel i hans natur. Och
hän lät inte bedra sig av hennes systematiska
och stundom alltför stötande öppna belägring
från första dagen av deras bekanskap. Hän
kände kvinnorna och visste att behagsjuka var
en av de starkaste drivfjädrarna i den feminina
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mekanismen. Men på sistone hade hennes oro
värit påfallande; hennes nervositet och tank-
spriddhet hade verkat direkt störande på arbetet.
Och eftersom hon inte förmått undertrycka dessa
symtom följderna av ett alltför ansträngande
nöjesliv hade hon listigt förstått att ge dem
en karaktär, som var nyttig för hennes syften
beträffande honom. Och hän hade gått i fällan.

Det överraskade honom visserligen, att hon
bad ora betänketid. Men hon förstod att fram-
ställa saken som ora hans egna tvivel rörande
äktenskapet slagit rot hos henne och kommo
henne att tveka. På samma gång hän var glad
och smickrad över hennes mottaglighet, som
lovade gott för framtiden, motsåg hän nu hennes
svar med förtröstan.

Rialto-teaterns parkett gjorde intryck av en
fattigkyrkogård i det artificiella halvmörkret, där
fåtöljraderna med sinä vita skyddsskynken över
sammetsryggarna verkade beklämmande enfor-
miga gottköpsgravar. Det enda ljuset kom från
en halvöppen reservutgång, som ledde direkt ut
tili brandgatan, sarat från scenrampen, som var
endast sparsamt tänd. Konkurrensen mellan det
elektriska och dagsljuset gav underliga nyanser
åt de stora skuggorna, som lurade i alla vrår.
På scenen stod Grant Spencer, Rialtos premiär-
aktör och sceniska ledare, och läste monotont
ur ett maskinskrivet manuskript. Mary-Ann
kände igen inledningsrepliken från första aktens

24 Scmden, Money.



370

slutscen; orden verkade onaturligt tillkrånglade,
lösryckta ur sitt sammanhang och framsagda
med denna uttryckslösa röst på en scen, som
var hara ett stort skumt hål utan alla inventa-
rier. Mary-Ann ryste. Detta var en del av den
värld, som härefter skulle bli hennes, och den
repellerade liksom den tröstlöst fula baksidan av
ett hus med grann och imponerande fasad. Hon
hade drömt om en plats i den gyllne solen, men
det enda som föll på hennes lott var denna
skumtrista gravgård med sparsamt dagsljus från
en stinkande gränd.

Ett ensamt människohuvud stack upp över
gravkullarna längst fram i orkestern. Det var
Worthington med sin derby i nacken och en
stor, fet och otänd cigarr mellan läpparna. Hän
liknade en ensam själ, som misstagit sig på doms-
basunen och stigit upp för tidigt ur sin grav.

Det var Grant Spencer, som först fick syn
på henne, där hon försiktigt trevade sig fram ur
kolmörkret under raderna utför den sluttande
mittelgången. Anblicken tycktes elektricera ho-
nom. Hän steg raskt fram tili mitten av ram-
pen och ropade, i det hän klappade händerna:

Rekvisita för andra akten! Hör noga på,
mister Trucker ett litet bord och ett par
emmastolar här framme, där jag nu står; en
sekretär med stol längst tili vänster; en bänk
med rya i det utbyggda fönstret i fonden; en
kamin tili höger. Det är det väsentligaste
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resten damrum i budoarstil, massor av onyt-
tiga småsaker, skräp i alla vrår. Ungefär inte-
riören från fjärde akten av »Miss Tudors hem-
lighet» minus sparlakanssängen. Passa nu
på! Äro alla här? Ali right miss Allen, det
är er entre!

Worthington reste sig tili hälften.
Spencer, det där är alltsammans på tok,

ropade hän. Andra akten är en trädgårdsinteriör
mrs Vandergelts sommarresidens. Och dess-

utom är det inte miss Allen
Var god och avbryt mig inte, kom det

från Spencer i en ton, som var överdrivet artig,
men med en underström av retlighet. Jag för-
beredde er ju på att jag gjort ändringar i manu-
skriptet. Jag bar strukit den där trädgårdsinte-
riören såsom olämplig för belysningen och satt
ett damrum i stället. Var lugn, jag förstår min
sak jag har värit längre i den här businessen
än ni. Ali right, miss Allen ni sitter borta
vid sekretären och avslutar just en biljett tili
mig; så där, gå på nu, läs!

Worthington satte sig igen och torkade svet-
ten ur pannan, i det hän mumlade:

En biljett —så idiotiskt! Snart hittar jag
inte rätt i min egen pjäs ...

Grant Spencer var en otroligt vacker, medel-
ålders Adonis, bräddfylld av medvetandet om
sin utomordentliga betydelse i egenskap av den
dyrkade matine-idolen för en hei nations kvin-
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nor. Varje hans rörelse var beräknad, varje
modulation av hans rika röst, varje blick ur
hans ögon var utmätt med hänsyn tili effekten.
Nu klappade hän igen i händerna och ropade,
halft vänd mot kulissen, dock så att hän kunde
följa Mary-Ann med ögonen:

Miss Stuart, miss Tellfair you are on!
Springande entre, båda samtidigt. Kom ihäg
att ni är backtischar, stormförtjusta över vad ni
sett. Nå, heratta det nu!

Två unga aktriser i hatt och promenaddräkt
kommo inspringande med krumsprång, som lik-
nade lössläppta kalvars, och skreko upprört i
munnen på varann:

Å, vi ha sett honom där borta i
parken, vid tennisplanen! Å, å, å vilken man!
Jag brinner som i feber! Richard Van Buren
and White varför inte lika gärna Richard
Coeur de Lion?! Hän är en hjälte, en gud .. .

Worthington reste sig helt, med den yttersta
förskräckelse målad i sinä drag och kallsvett på
pannan. Orden, ja själva rollerna voro fullkom-
ligt nya för honom. I manuskriptet stod endast:
»Betjänt inträder, anmäler; 'Mister Van Buren
and White, mylady!’»

Så där ja, nu är det min turl ropade
Spencer, utan att bevärdiga den konsternerade
författaren med en blick. Passa på nu, flickor!

Hän låtsade gå ut i fonden och kom tillbaka
med avmätt gång och monokeln i ögonvrån.
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Worthington sjönk tillintetgjord ned på sin
plats. Nu förstod hän det Spencer hade satt
in de där backfischarna för att förbereda sin
entre. Vilket monster av egenkärlek!

I det hän trevade omkring sig efter sin
manuskriptrulle, flck hän syn på Mary-Ann, och
hans uppsyn klarnade som genom ett trolleri.
Men då hän med älskarens otålighet granskade
hennes ansikte, kröp ett skrämt uttryck in i
hans blick. Hon hade inle någon särdeles lo-
vande uppsyn; det var någonting desillusionerat,
resignerat över henne, som hän aldrig sett där
förr.

Hon var på väg in i raden tili honom, men
hän steg upp och hejdade henne.

Låt oss hellre gå härifrån tili en plats,
där inte mitt eget drama hånar mig, sade hän.

Grant Spencer avbröt sin fulländat turnerade
replik, och under en isande tystnad på scenen
skredo författaren och hans sekreterare uppför
gången och läto sig sväljas upp av mörkret un-
der raderna. Worthington var mycket nervös;
hän torkade oupphörligt sin panna och tuggade
spasmodiskt den otända cigarren.

Pjäsen är en eländig smörja, förklarade
hän i låg, förtätad ton. Och Ruben Rosenthal
är topprasande. Men hän är bunden av sitt
kontrakt och kommer att uppföra den all-
deles som jag förutsett. Men den där ohängda
Spencer, hän har tagit sig sådana friheter med
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manuskriptet, att jag tili slut inte känner igen
en rad ay vad jag skrivit. Och kan ni tänka
er hän påstår att det blir en stor succes, att
hän skall rädda situationen! En oförskämd
och bottenlöst uppnosig slyngel, det är vad hän
är. Att förgripa sig på ett så helgjutet konst-
verk det är ett helgerån, en dödssynd!

Men tänk, om lian verkligen kan göra
vad hän säger succes? invände Mary-Ann i
timid ton.

Äh hanl
Det bleka höstsolskenet ute på Avenyn blän-

dade dem efter mörkret där inne. De gingo tysta
norrut. Vädret hade klarnat efter nattens åskby,
och allt vad staden ägde av flanörer var för-
samlat på asfalten. Blickarna från den söder-
gående folkströmmen hamrade dem i ansiktet
som en hagelskur. Främlingar vilja gärna göra
gällande att Femte avenyn inte observerar någon-
ting, men det är ett misstag. Varje person, som
av en eller annan anledning höjt sig ur massan
och låt vara hara för ett ögonblick träffats
av den allmänna uppmärksamhetens strålkastare,
är vida allmännare igenkänd och observerad i
New York än övriga storstäder. Och Femte
avenyns öga är som en poliskonstapels, tränad
att observera ett otal varierande typer: den klassi-
ficerar och katalogiserar en med sådan automa-
tisk snabbhet, att man inte är medveten om att
ha hiivit sedd. Mary-Ann, ett barn av världs-
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metropolen, hade själv detta kvicka öga, och
det skingrade småningom hennes misstämning
att märkä hur populär hennes följeslagare i själva
verket var. Hon såg den snabba glimten av igen-
kännande i många mötande ansikten; hon an-
noterade svartsjukt de intresserade viskningarna
och förstulna kommentarierna i passerande grup-
per, och hon lade med särskild stolthet märke
tili kvinnornas karesserande blickar, ägnade
kanske mindre den framstående författaren än
den ståtliga mannen. Själv gick Worthington
försjunken i tungsint grubbel, omedveten om
allt omkring sig utom hennes brännande närhet.

Hon respekterade hans tystnad med den vana
arbetskamratens förståelse. Men hon tänkte så
mycket mer för sig själv. Hon tänkte att en
framtid med Charles Worthington kanske ändå
inte var alldeles blottad på charm, när allt kom
omkring. Hän var berömd eller åtminstone på
god väg att bli det hän var i alla fall någon.
Pengar åja, hon skulle leda och dressera ho-
nom efter strikt kommersiella principer. Och
slog det slint —Weil, så fanns det ja visa lagar
om äktenskapsskillnad. Hans ställning var i alla
fall sådan, att hon kunde göra sig räkning på
ett komfortabelt underhåll, om det kom där-
hän . . .

Det märktes att säsongen börjat. Ur massan
dykte ständigt upp kända ansikten, som hon
inte sett på hela sommaren. Särskilt kvinnorna
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tycktes i dag ha parad. De hade börjat åter-
vända nu från Biarritz, S:t Moritz, Rivieran,
Paris, Cairo eller från närmare håll: Florida,
Californien, Adirondack, Yellowstone, LosSierras.
De smarta hösttoaletterna gjorde sig briljant i
den bleka solen över den breda gatan. Dagens
groteska mod föreskrev släplånga, vida klock-
kjolar och enorma puffärmar samt löjligt små
hattar i excentrisk lutning. Det var ofta nog
svårt att bibehålla dräktens värdiga veck i trafik-
skockningarna utanför gatans eleganta små bu-
tiker.

Att hän skall ta så illa vid sig Spencers
rättelser, tänkte hon vidare. Var var nu den
slående metamorfos hän undergått de senaste

dagarna? Var var hennes pojkaktiga, uppsluppna,
överdådiga stora genibarn, som hon redan trodde
att hon kunde lära sig att riktigt hålla av?
Älska var ett alltför starkt och överspänt ut-
tryck för de svala känslor hon visste sig vara
mäktig .

.
.

Två herrar kommo emot och hälsade. Lugnt
besvarade hon hälsningen. Där var ingen för-
rädisk dallring i hennes själ ånej!

Vem var det Norton gick med en skan-
dinav? frågade Worthington, momentant upp-
ryckt ur sinä grubblerier.

Ja. Det var Elmer Johnson, upplinnaren,
ni vet. Hän har nyss fått skilsmässa från sin
hustru.



377

Jaså, hm . . . Hän gled ögonblickligen till-
baka inom sitt skal. Det brann ännu en fråga

en av livsvikt för honom på hans tunga,
men för första gången i sitt liv var Charles
Worthington på allvar rädd.

Elmer Johnson och Frank Norton, de båda ...

De hade kömmit och gått, vardera med sinä
möjligheter, sin eggelse, sinä förhoppningar. Kvin-
nans liv var visst hara jakt på en man efter den
andra .

. .

Nu var det Worthington. Skulle hän vara
hamnen, målet? Hon nastan önskade det, ty
hon var trött.

Jag är starkt frestad att ta tillbaka styc-
ket, sade hän abrupt. Det var ingalunda min
mening att skriva ett paradnummer för Spencer.
Jag skrev pjäsen för en kvinna .

.
.

Ta tillbaka ni skrämmer mig, Wor-
thington! Hur skulle det då gå med vår hera-
made wedding-trip tili Los Angeles?

Hon såg på honom skälmskt från sidan.
Det gick en stöt genom honom, och hän

stannade med ens mitt på asfalten. Musklerna
i hans ansikte arbetade konvulsiviskt.

By Jove! bröt hän ut, och hans ögon
skeno. Så tog hän häftigt hennes arm och gick
raskt på. Spencer må gärna sluka »En kvinna»
med hull och hår!

Vid fem-teet samma dag berättade man i
salongerna, att Charles Worthington utanför
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Bibliotekshuset mitt på blanka förmiddagen
haft en så -våldsam inspiration, att hän gripit
en förbigående dam i armen, snurrat runt med
henne och ropat någonting om kvinnan nå-
gonting för mustigt att upprepas. Och det be-
fäste yttermera hans rykte som en excentrisk
och högintressant författare.



Om det verkligen var Gunther von Stadens
verk, så var tidpunkten djävulskt skickligt vald.

Inte nog med att sommarflyktingarna åter-
vänt, så att jättesamhället var fyllt tili bräd-
darna. Chefen för stadens hälsovårdsdeparte-
ment, en rutinerad och i tjänslen grånad vete-
ran från en tid, då New Yorks kommunala be-
fattningar ännu besattes med hänsyn tili erfaren-
het och kompetens, hade efter en kontrovers med
aldermännen avgått på sensommarn med pension
och efterträtts av en populär nervspecialist, vars
enda kvalifikation för tjänsten bestod av intima
relationer med dem som makten hade i City
hali »political puli», som det heter. Den unge
mannen var tili den grad ivrig att visa Tammany
sin erkänsla i form av värdefulla koncessioner,
vilka hans företrädare av sanitära skäl i sam-
hällets intresse envist motsatt sig, att hän tili en
början totalt försummade sinä egentliga tjänste-
åligganden, för att inte tala om de vittsyftande
reformer inom metropolens sanitetsväsen, vilka
hän med rund hand före valet utfäst sig att
genomdriva. Vad som brast i detta avseende
sökte hän skyla över genom att omge sig och
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sitt departement med en ogenomtränglig sekre-
tess, som på något mystiskt sätt bibragte utom-
stående föreställningen om en sjudande verk-
samhet och stora planer.

Pressen, på vars hantering denna hemlighets-
fullhet givetvis gjorde största intrång, löpte för-
gäves tili storms mot densarama; men sedän det
blev uppenbart att den nya sanitetschefen icke
hyllade några favoriter och att sekretessen drab-
bade alla reporters lika, oberoende av partifärg,
upphörde tidningarna som på överenskommelse
att intressera sig för stadens hälsovård och sani-
tetsväsen, hänvisande eventuella spörjande läsare
tili »the non-existent commisioner Gordon», så
kallad emedan hän i regel icke var anträfflig för
andra än Tammany hali och representanter för
storkorporationer och storkapital. Under sådant
förhållande var det inte att undra på, om tid-
ningarna inte ägnade de sporadiskt i olika delar
av staden förekommande pestfallen någon större
uppmärksamhet. Det övervägande antalet fall
kom för övrigt aldrig tili deras öron; läkarna
omskrevo gärna dödsorsaken, när det gällde den
hemska sjukdomen för att inte framkalla oro
eller ställde feldiagnos tili följd av den orienta-
liska farsotens relativa sällsynthet i detta luft-
streck och deras därav härflytande ovana att
identifiera densamma.

Då några order om gemensam aktion mot
sjukdomen, som redan hotade att avsätta ende-
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miska härdar i hjärtat ay staden, synbarligen
inte yoro att vänta från högkvarteret, företogo
sig visserligen några energiska distriktsinspek-
törer vid hälsovården att etablera lokala härnads-
tåg mot råttor, kattor och kakerlackor, jämsides
med att isolering av misstänkliga patienter och
desinfektion av deras bostäder och tillhörigheter
infördes. Men dessa trevande åtgärder i spridda
distrikt över Greater New Yorks ofantliga om-
råde voro naturligtvis hopplöst inadekvata, då
det gällde att bekämpa en tili den grad lömsk
och litet utforskad sjukdom som den orientaliska
pesten. En enhetlig, resolut kampanj och fram-
för allt full publicitet i allt rörande sjukdomen
hade på detta stadiani anna kannat kväva den
i sin linda. Men mr Gordon, som plötsligt vak-
nat tili insikt om att omständigheterna höllo på
att ta en vändning, som hotade att göra hans
ställning ohållbar, fördröjde i ömklig förvirring
de behövliga åtgärderna och vädjade med ökad
emfas tili sitt aniversalmedel, sekretessen. Ett
par av de energiska distriktsinspektörerna fanno
sig en dag såsom »olämpliga» avsatta från sinä
tjänster, och deras efterträdare hade attryckliga
order att andvika alla iögonenfallande tjänste-
åtgärder. Det hela artade sig tili en av dessa
himmelsskriande kommanalskandaler, på vilka
Tammanyringens historia är så bedrövligt rik.

Tidningsredaktionerna vaknade plötsligt tili
medvetande om skandalen efter ett hetsigt möte



382

av Stuyvesant Park läkarklubb, där situationen
underkastades oförblommerad diskussion och
sanitetsdepartementet fick sinä fiskar varma.
Då referatet inlämnades på redaktionerna, fingo
city-editorerna eld i hälarna. De skickligaste il-
reporters utsändes ännu samma natt att samla
pestfakta för brandartiklar, och de mest verse-
rade ledarförfattarna mobiliserades i en hast för
att kommentera den extraordinära situationen.
Följande morgon var inte mr Gordons reputation
värd ett ruttet lingon.

Ehuru tidningarnas attack var sällsynt enig,
gjorde dock det realmaterial, varpå den byggdes.
i de tiestä fall ett så pass magert intryck, att
allmänheten sannolikt skulle ställt sig avvak-
tande, om inte ett lysande undantag funnits.
»Stars» morgonupplaga innehöll avslöjanden av
en så hårresande och dock otvetydigt verifierad
art, att tili och med New Yorks fem miljoner
förhärdade läsare upprördes tili någonting lik-
nande lynchningsraseri. »Star» gick den mor-
gonen ut i fyrdubbel upplaga, och vid tidnings-
gatan, där konkurrensen är en kamp på liv och
död, men ett ärligt erkännande för vunna resul-
tat aldrig uteblir väre sig från vänners eller fien-
ders sida, rådde det inte mer än en mening om
att Tom Cummins’ scoop var en enastående
journalistbragd.

Tom Cummins hade värit försvunnen ien
veckas tid, tålmodigt nystande upp den trassliga,
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sensationella härva, som Mary-Ann den där kväl-
len på väg tili danspalatset givit honom ändan
tili. Samma afton som Stuyvesant Park läkar-
klubb samlades tili sitt remarkabla diskussions-
möte hade hän åter uppenbarat sig i mrs Finne-
gans roominghouse. Ingen såg honom komina,
men i källarregionen hörde värdinnan, som redan
trott honom vara död och begraven, ett välbekant
buller från hans studio och gick upp för att höra
var hän hållit hus så länge. Tom satt vid sin
skrivmaskin, skrev med ena handen och drack
isvatten ur en immig karaff med den andra.
Hän såg besynnerlig ut, och mrs Finnegan, som
av erfarenhet visste vad det ville säga att störa
honom, då hän hade bråttom, tänkte dra sig
tillbaka lika tyst som hon kömmit, då hän häf-
tigt vinkade henne tili sig.

Är miss Taylor inne? frägade hän hest.
Hon fäste sig vid att hans ögon brunno djupt
inne i sinä hålor och att hans olivhy hade en
främmande skiftning som hos en febersjuk.

Miss Taylor packar hon ska flytta i
morgon. Gifter sig, tror jag visst. . .

Gå och bed henne komma ned och hjälpa
mig ett tag men-fort! Ja, det var sant, har
ni något desinfektionsmedel hemma, peroxid,
sublimat, lysol eller något i den stilen?

Hän talade med ansträngning, snabbt som
var hän rädd att inte orka tili punkt.

Hans utseende och ton skrämde henne, så
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hon uppgav alla nyfikna frågor och så snabbt
som hennes ofantliga kroppshydda det tillät
hämtade det begärda. Hon var mystifierad. Om
husets star-boarder var drucken, hade hon vän-
tat att bli skickad efter öl eller en fickflaska
whisky, men inte efter sublimat. Hon stod och
såg på, medan hän med en i den sötluktande
vätskan dränkt linnehandduk en av hennes
allra bästa putsade ren sin Remington. Hon
flåsade efter springet i trapporna, men hän flå-
sade ännu värre. Det rent av rosslade i bröstet
på honom.

Borde inte mister Cummins gå upp och
lägga sig ett tag? vågade hon slutligen föreslå.

Åt fanders med att lägga sig! bröt hän ut.
Gå efter miss Taylor, har jag sagt. Bed henne
komma ögonblickligen; det är mycket viktigt,
Och tag tre trappsteg i tagetl

Hon vände sig om för att gå, men då hän i
detsamma reste sig, såg hon hur ostadigt hän
stod på benen.

Mister Cummins, ni är inte i ett passande
tillstånd att ta emot en lady nu, protesterade hon
värdigt. Ni måste lägga er. Mitt hus är ett hygg-
ligt hus, sir, och jag kan inte tillåta att minä
hyresgäster .

. .

Människa, laga er i väg eller jag mör-
dar er på fläcken! ropade hän, och hän såg vild
ut med håret ned i pannan och de mörka ögo-
nen torrlysande som glödande koi. Tror ni tryck-
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pressarna fråga efter er åsikt om mig? Det här
manuskriptet skall vara färdigt i kväll, om det
så skall ske över er döda kropp. Marsch,
mylady tre trappor upp, dörrn i fonden
fort!

Muttrande gick hon. Hon skulle minsann
låta miss Taylor veta att hän var onykter; hon
fick sedän själv avgöra om hon ville uppfylla
hans önskan eller ej.

Mary-Ann hade vid middagstiden återvänt
från en resa tili Saranac Lake. Atföljd av en
sjuksköterska hade hon deponerat lilla Meg Bar-
bour i ett barnsanatorium därstädes. Det hade
värit Worthingtons uttryckliga önskan att hän
ensam skulle bära alla kostnader för barnets
vård den välvilliga polisdomarens anbud togs
sålunda inte i anspråk.

Hon låg framstupa över kanten på en stor
koffert, när mrs Finnegan flåsande och indig-
nerad koni in. Hon var varm och echaufferad,
men genast redo att gå ner. At värdinnans in-
sinuationer rörande Cummins’ mindre presen-
tabla tillstånd skrattade hon hara. Hon anade
utan att hän sagt det, vad hän sysslat med de
senaste dagarna.

Hän låg på schäslongen, men reste sig i sit-
tande ställning när hon kom in.

Hello, kid, hälsade hän upprymd. Ni ser
min själ ut precis som den traditionella för-
väntansfulla unga bruden. Om jag inte hade så

25 Saaden, Money.
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fördömt bråttom, vore jag frestad att intervjua
ert lilla, lyckliga hjärta .

. . Nej, miss, inlet hand-
slag i dag, tillade hän, då hon kamratlikt räckte
honom handen.

Vad nu då? Och ni som skulle bli min
»bestman» i morgon! Hon gjorde en förnär-
mad min, men inom sig skyggade hon för hans
förstörda utseende.

Kan inte lag en annan, sade hän med
en suck. Hatar att säga det, men det kan inte
hjälpas. Gud vet om jag lever i morgon I’m
ali busted, you see. Känner er vän von Stadens
helvetesgift dunka i ådrorna. Har blivit smittad,
så ni kan inte gärna räkna på mig för någon-
ting vidare. Men ni ha min välsignelse, så mycket
ni vet det. . .

Pest? frågade hon med tillkämpat lugn.
Hän fick ett anfall av torrhosta, som skakade

hans seniga kropp som en eruption, men hän
nickade i alla fall jakande. Då hän åter kunde
tala, sade hän glatt:

Never mind, ni skall inte bry er om det.
Borde inte ha kömmit hem, förstås, men trodde
jag hade tillräckligt krafter kvar att själv sätta
min story tili pappers. Vili ni hjälpa mig, miss?

Det vet ni jag gör, sade hon allvarligt.
Men det voro bättre jag ringde efter hospitals-
vagnen med detsamma.

Först storyn sedän skärselden, om ni
vill. Det tar oss en timme eller par. Go to it.
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honey; maskinen är desinficerad, så ni behöver
inte vara ängslig.

Men om en eller två timmar är det kanske
för sent.

Hän vinkade med handen.
Än se’n? Hellre jag ensam än tusen andra.

Förstår ni inte att jag bar någonting att berätta,
som kommer att tvinga myndigheterna tili aktion,
med eller mot deras vilja. Den skurken von Sta-
dens pian kommer att omintetgöras, och det är
det enda som bar någon betydelse för när-
varande.

Utan vidare invändningar satte hon sig vid
maskinen, sedän bon omsorgsfullt slätat ut den
veckrika kjolen under sig. Om hän partout ville
uppoffra sig, så var det en sak som inte angick
henne. Hon kände dunkelt att vad hän nu gjorde
illustrerade journalismens egentliga ryggrad; det
var ett av dessa tysta otfer på en allt uppslu-
kande professions altare, som höjde mödorna
och slitet, farorna och förödmjukelserna, skrävlet
och humbugen upp tili ett etiskt pian, där kora-
pensationen inte vägdes i dollars och cents utan
i den tillfredsställelse allena, som ett välutfört
verk väre sig på gott eller ont skänker en
uppdriven yrkesambition.

Hän dikterade så snabbt som hennes flygande
fingrar förmådde skriva. Det blev en briljant
artikel, konstnärligt helgjuten, bländande, intel-
ligent tili formen, överraskande, ja sensationell
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tili innehållet. Den flöt ledigt som en novell,
och dock vimlade den av mödosamt samlade
fakta, som bildade en sluten cirkel av bevis otan
en enda lucka. Ehuru helt opersonligt skriven,
med reportern döljande sig bak det redaktionella
»vi», gjorde den intryck av det upplevdas veder-
häftighet, det seddas och prövades odisputabla
sanningsenlighet. Varje viktig punkt stöddes av
namn och adresser; det skulle bli en lätt sak för
den tvivlande att verifiera uppgifterna i alla väsent-
liga delar.

Mary-Ann konstaterade under arbetet, att Cum-
mins med avsikt undvikit att pä förhand ta någon-
ting för avgjort. Hennes berättelse hade givit ho-
nom uppslaget, men hän hade gått tili sitt arbete
som om hennes upplysningar aldrig givits. Det
var därför så mycket mer anmärkningsvärt, att
hans undersökningar fullständigt verifierat hen-
nes uppgifter, så vitt det angick von Stadens
nedriga pian. Hon kunde inte värja sig för en
billig kansia av triumf över delta. Norton och
Maxwell hade kallat hennes historia ett fantasi-
foster; i morgon skulle de få se hur grundligt de
misstagit sig.

Del var en massa frågor, som brände henne
på tungan, medan hon i vinande fart skrev ned
hans diktamen. Men hon insåg att tidpunkten
inte var lämplig för avbrotl i arbetet. Tom upp-
bjöd synbarligen sinä sista krafter för att full-
borda artikeln; småningom uppstod det pauser
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i diktamen, under vilka hän med ytterlig an-
strängning sökte fasthålla sin tankegång eller
mödosamt letade efter ett adekvat uttryck för
vad hän -ville säga. Det påminte henne om
Worthingtons knåp med »A Woman» dock
så att hon med beklagande tänkte på hur illa
däran Cummins måste vara, då hans briljanta
hjärna krävde viljans stimulans för att funktio-
nera. Hon vågade inte vända sig om för att se
på honom, där hän låg; hon kände instinktlikt
alt åsynen ay hans ruin skulle beröva henne
modet att fortsätta. Men hennes känsliga öra
uppfattade hurusom hans andhämtning blev allt-
mer mödosam och otäckt rosslande, ju längre
det led. En gång låg hän så länge tyst, att hon
började frukta en katastrof. När hans röst åter
nådde henne, var den inte högre än en viskning,
och hän tiggde om ett glas vatien.

Då hon kom fram tili honom och såg in i
hans ansikte, tog hon ovillkorligen ett steg till-
baka. På den stund de arbetat hade hän för-
ändrats nastan tili oigenkännlighet. ögonen
brunno onaturligt stora djupt inne i kraniet,
kinderna vore infallna, hiiden var spänd över
knotorna som gulnad pergament, och den stora
humoristiska munnen hade ett förvridet, plågat
drag, som framträdde ännu skarpare vid hans
erbarmliga försök att småle mot henne.
- Ser jag verkligen så herask ut? viskade

hän, annoterande hennes förskräckelse. Handen,
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som sträcktes ut efter vattenglaset, var obegrip-
ligt avmagrad och skälvde starkt. Hou upp-
täckte en lätt fradga vid hans munvinklar och
såg kallsvetten spricka ut på hans panna. Men
hän blossade upp av en inre brand, och ansiktet
lyste som förklarat, när hans smärtsamt glän-
sande ögon med ett besynnerligt uttryck blevo
häftande vid hennes.

Hon kände ett stort medlidande med honom,
men den där koncentrerade blicken gjorde henne
förvirrad, tafatt. Med en undrande oro skälvande
i hjärtrötterna gick hon bort och fuktade sin löj-
ligt lilla battistnäsduk med isvatten från karaffen,
men när hon återvände och sträckte ut handen
för att fukta hans panna, for hän upp med ett
ryck och skakade energiskt på huvudet.

Se men inte röra! varnade hän. Då hon
ryckte handen tili sig, plötsligt erinrande sig
smittofaran, följde hans sugande blick rörelsen
med ett uttryck av smärtsam längtan.

Skulle offra min själ för att ett ögonblick
få känna er hand över minä ögon, sade hän och
andades häftigt. Men liksom skamsen över att

ha blottat sig, slöt hän i nästa sekund ögonen;
det ryckte spasmodiskt i hans ansikte, sedän
antog det ett hårt, likgiltigt uttryck, oäkta som
en mask.

Hon smog sig på tå ut i hallen och ringde
upp närmaste ambulansstation. Mrs Finnegan,
som stått lyssnande i källarhalsen, färdig att
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spricka av nyfikenhet under hela tiden de ar-
betat, spärrade nu resolut hennes väg, när hon
skulle återvända tili studion, och fordrade att få
veta vad ambulansen skulle tili hennes hus att
göra. Mary-Ann förklarade i största hast, att
mr Cummins var svårt sjuk och omedelbart
måste komma under läkarvård. Så slog hon
igen studiedörren mitt för näsan på värdinnan,
som gjort min av att följa efter.

Cummins satt och tuggade en vit tablett, som
hän fiskat upp ur västfickan, och hade hämtat
sig så pass att hän kunde slutföra sin diktamen

dock så att Mary-Ann nu var tvungen sitta
bredvid honom och stenografera för att kunna
uppfatta vad hän sade. Hän hade tidigare be-
rört en massa pestfall, som hän snokat upp i
olika delar av staden, och därvid med ledning
av en intervju med de avskedade sanitetsinspek-
törerna avslöjat den gigantiska skandalen inom
stadens hälsovård; hän hade skildrat hur hän
steg för steg kömmit tili den övertygelsen, att
denna mystiska pestepidemi, som samtidigt her-
jat i vitt skilda stadsdelar, icke kunde vara ett
slumpens eller omständigheternas verk utan måste
dirigeras av en pervers människohjärna i någon
bestämd avsikt. Nu slutade hän med en drama-
tiskt livfull och spännande skildring av ett be-
sök uppe på National Medicals kontor eller rät-
tare hos kvacksalvaren och giftblandaren, vivi-
sektören och serumfabrikanten »doktor Smith»,
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vilken hän avslöjade såsom icke en utan flere
personer, vilka alla hade det gemensamt att de
tycktes i lika hög grad sakna samveten och
medicinsk utbildning. Det snygga geschäftet,
som av allt att döma var raycket givande, led-
des av en immigrerad tysk, f. d. överste i reserven,
för ett antal år sedän dömd denna värdighet för-
lustig på grund av ruskiga skandaler, i vilka hän
figurerat som huvudperson.

Gunther von Staden? utbrast Mary-Ann
andlöst; hon förmådde inte återhålla detta utrop.

Möjligt, medgav hän. Men ingen har
nämnt det namnet utom ni. Säg mig, hur kom
ni egentligen underfund med det?

Jag hörde honom nämna det i telefonen
den där natten, då hän ringde in sin Stora or-
der på U. P. tili sin agent. Jag är övertygad
om att det är hans rätta namn.

Ja, det låter plausibelt i betraktande av
hans antecedentia. Annars är hän känd under
namnet »doktor Scheidemann» och i mäklar-
världen refererar man tili honom under smek-
namnet »lille Herkules». Ingenting hindrar ho-
nom att vid behov anta ett dussin andra namn,
ora hän har lust. I alla fall har den ärkekanaljen
kömmit undan, tycks det.

Det var en stor missräkning för Mary-Ann,
som inte kunde känna sig säker, innan hon
visste att denne svindlare satt bak lås och bom.
Hän hade en gång korsat hennes väg kunde
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hon väl hoppas på att nasta gång komma lika
lätt undan? Helt säkert hatade hän henne lika
intensivt som hon honom.

Doktor Scheidemann avreste tili Europa
i förgår, förklarade Cummins på hennes ångest-
fulla fråga. Atminstone har en hytt i första klass
på »Argonaut» beställts för en herre med det
namnet. Hän osade sannolikt bränt och ville
sätta sig i säkerhet nota bene efter att ha
givit sinä medhjälpare noggranna förhållnings-
order. Hans verk fortgår, men själv är hän
osynlig. Vi kan fånga in verktygen, men inte
huvudmannen.

Men mannen, som behandlade er på »dok-
tor Smiths» kontor är ni säker på att det inte
var von Staden?

Den lille fan med de lysande fosforögonen
och plattfötterna? ånej, tyvärr; det var hara
en charlatan av andra rangen. När jag hade
fått honom om strupen och placerat min kalla
revolvermynning mot hans tinning, bekände hän
att hän hette Emerson. Jag passade förstås på
att mjölka ur honom allt om de där pestråttorna,
som nattetid släpptes lösa i intet ont anande
medborgares källare, och hän sade sig ha order
att sälja patentel tili National Medicals serum
för en miljon dollars minst. Tili dess skulle
utplanteringen av råttorna fortsättas med ali
energi; hän hade tili och med order att i sinom
tid preparera tidningspressen för att arbeta upp
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en panikartad opinion. Alit var lagt tillrätta
med infernalisk slughet. Jag måste erkänna att
den där von Staden harmin beundran!

Det sista kom hara i en väsande viskning.
Hän hade åter nått ett stadium av fullständig
utmattning, och denna gång tycktes hän inte
vidare kunna rycka upp sig. Hän låg flämtande,
med slutna ögon och hög feberglöd över det
fruktansvärt härjade ansiktet, då dörrklockan
ringde skarpt och befallande.

Mary-Ann ryckte tili. Hon lyssnade spänt
efter rösterna ute i hallen. Mycket riktigt: det
var läkaren från närmaste Emergency-hospital.

Cummins tog det fullkomligt lugnt, som en
naturlig sak. Det enda som bekymrade honom
var manuskriptet.

Skicka det tili »Star», var det sista hän
kunde säga. De kunna avrunda slutet; om det
behövs, så kan ni ju heratta vad ni vet.

Hän sade henne farväl med en blick, som
åter grep henne på ett besynnerligt sätt om
hjärtrötterna. Då sjukvårdssoldaterna kommo
in med båren, måste hon vända sig bort. Ute i
hallen stod mrs Finnegan och storgrät, högt och
flåsande som en flodhäst. Men mitt i alltsam-
mans erinrade hon sig med ett styng, att Tom
Cummins, hennes alltid punktliga star-boarder,
försummat att betala sista veckans hyra.










