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Det hela började i Munchen. På en faschingsbal i
Tyska teatern. Det flöt ut över hela Europa och ett
par andra världsdelar och blev en mycket allvarlig
historia, inte alls lik början.

Som bekant hemsökes Munchen i högre grad än andra
orter av periodiska virvelstormar, ett slags livsgläd-
jens cykloner, som ställa staden och dess borgare på
huvudet. De följa varann utan egentligt mellanrum,
bara med olika styrka, och ha erhållit den ärevördiga
traditionens fasthet och helgelse. Munchen harsin
oktoberfest, sitt utställningsrummel, sin Salvatortid,
sitt Märzenbierrus och däremellan som »rekreations-
perioder» tätä dulter, marknader, skyttefester, proces-
sioner och fastor. En stilla, sötaktig maltdoft vilar
över staden.

Men av alla festparoxysmer är karnevalen den största
och grundligaste. Då härska oinskränkt Dionysos och
Tumanbanga, äktenskapsbrottets gud, och under den
brokiga narrkåpan tappar den mest inbitne kälborgare
bort sin smula alldagssjäl och den stadiga makan sitt
huvud och stundom sin trohet.

Av alla faschingsfester aro tillställningarna i Tyska
teatern de mest berömda.
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Vid tvåtiden märkte unge doktor Remmer, att hän
druckit väl mycket champagne. Hän greps av en glad
företagsamhetslust. Logen med kårbröderna och deras
väninnor för resten hade väninnorna redan hunnit
byta vänner ett par gånger om blev honom för
trång. Hans dam hade flugit ut i dansstimmet för en
timme sedän och inte låtit höra av sig vidare. Satt väl
nu i en annan loge med en annan kavaljer och amyse-
rade sig. Inte för att det nu verkligen gjorde honom
något Asta hade värit en nödfallsdam, fattig på
presentabla kvinnobekanta som hän var. Men det
hade ändå retat honom att dricka en smula mer än hän
hade för vana, och nu reste hän sig med ett lättsinnigt
beslut att söka sig en trognare moatje i den väldiga
röran av lockande armar, bara halsar, glänsande sil-
kesben och ormande granna serpentiner.

Hän hade för övrigt något visst i kikaren. Av alla de
lovande, sugande blanka ögonpar, som för flyktiga
sekunder borrat sig in i hans, medan hän satt i sektgela-
get som road iakttagare, hade ett par gyllenbruna, all-
varliga mitt i nöjet kittlat honom på ett säreget sätt.
Det hade legat själ i dem. Själ också i den mjuka krop-
pens naturligt graciösa rytmik under den styva, förtju-
sande rokokodräkten, själ i det älskliga unga ansiktet
under den höga, pudrade frisyren. Av alla tusende
hade hon gjort intryck.

Hän gick på jakt. Fann hän inte henne, så fanns det
andra. En hei hop andra, som säkert skulle hålla sig
trognare än Asta. Bara de fick tillräckligt champagne.

Serpentiner snärjde honom. Överdådiga flickebarn
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jublade mot honom och drogo honom i frackskörten.
En pjerrette med fyllig byst kysste med ett bett hans
ljusa borstmustasch, och hon doftade vartu som en
nygräddad bulle. Varför inte hon? Men hon var borta
i stimmet, och i stället famnade hän två vidjeböjliga
midjor och kysste växelvis två pudrade halsar, som ville
sprängas av skratt. Ett självsvåldigt hallå, det här
karnevalslivet! Man var med ens intim med alla, och
alla duade en. Serpentinerna konfetti var i årförbju-
den skickade slängkyssar på långt håll, och stän-
digt hade man armarna tulla av skälvande varma
kvinnokroppar. Tili och med en tungrodd nordbo
som hän måste tina upp. Det var härligt att levä. Må
tusan ta kopparslagarna i morgon!

Orkestern brast lös i en shimmy. Unge doktor Rem-
mer flydde dit, där scenen en gång värit. För någon
timme sedän hade man där uppifrån trollats tillbaka
tili Alt-Miinchen, sett Gottfried Kellers gestalter livs-
levande och Spitzwegs romantik stiga ut ur ramen.
Nu låg scengolvet i nivå med salongen, och dansen
gick över tiljan i samma brokiga virrvarr som under
jättekronorna. Det var trångt och varmt och kval-
migt; vart ögonblick stötte hän tili nya par, men gemy-
tet var oförbränneligt hos de förfördelade, och hän
själv fann sin roll humoristisk och tuli av äventyr.
Det var nästan roligare än att dansa. Man kände
också bättre att man hade ett lätt, angenämt rus.

Hän hade så när glömt varför hän givit sig ut på det
hala, då hän plötsligt fick syn på henne. Hon dan-
sade med en gammal herre med månsken och styva
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ben och skrattade åt hans tydliga hjälplöshet i den
moderna dansen. Det var hon som förde.

Remmer kunde inte hjälpa att det stack tili i honom
av ett lätt obehag. Han erinrade sig alldeles tydligt,
att var gång han sett henne virvla förbi logen, hade
det antingen värit i armarna på en ung kvinna eller
en äldre herre med månsken. Aldrig med en ung part-
ner, fast hundrade gingo på rov som han. Tja, det gavs
nu allehanda flickor förstås. Men att hon, som var så
söt ...

Skada.
Nåja, det gavs ju tulit upp av andra, normala.

Blonda, brunetta, kolsvarta, färgade och äkta och
mitt emellan. Gudskelov, man hade bara att väljä.
Hän såg mest på benen. På en maskerad voro benen
det äktaste, och för övrigt var hän specialist på smal-
ben. Det var en förnäm bal med sträng censur, som
uteslöt alla fräcka masker, men alla biedermeirar,
dirndler, dominos, empirer och rokokotöser, för att
nu inte nämna de rena fantasierna hade tunnit till-
fälle att efter råd och lägenhet exponera sinä silkes-
strumpor. Det var bara att väljä.. .

Besynnerligt, tänkte hän och tryckte sig närmare
upp mot fonden, som föreställde ett halvskumt torg
från gamla staden; kom nu det där allvaret i blicken
just av det där? Flickor och gamla gubbar... Tiden
var frän, och det behövdes själ för varje slags perver-
sitet. Skada att just hon...

Servus, alter Griesgram! Hän fick en smäl-
lande snärt med en knallröd serpentin mot kinden.
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Det var Asta, som shimmyade förbi med sinnlig aban-
don i armarna på en barknäad tyrolare.

Lycka tili! tänkte hän utan saknad. Asta hade
värit en nödfallsdam. Men den andra? Hon retade
honom bara mer. 1 valet mellan en zigenerska och en
rokokodocka av Sevres med själ nti kunde man inte
tveka.

Hän gick tili snapsboden och störtade i sig ett dubbel-
glas Hennesy. För att underhålla ruset, sade hän sig,
men i verkligheten för att hän var förargad. Här
gick hän, en stilig kavaljer, och slösade bort tiden.
Kunde inte besluta sig för ett surrogat, bara för att
två gyllenbruna ögon hade en smula själ på djupet!

Griesgram så, det var vad hän taxerades tili av en
lättfärd som Asta. Mot henne kanske, som inte hade
något som lockade. Men hän kände sin puis i brand,
när hän tänkte på den andra. Hans hunger skulle hos
henne siä ut i lågor. Hon skulle inte haft skäl att
beklaga sig.

Dansen var slut och gavs inte dacapo trots frenetiska
applåder. Disken vid snapsboden fick kö. Man skrek
beställningar och skrattade och kysstes och skålade
med viltfrämmande, somman duade. Det var ett hallå,
som smittade den trumpnaste. Remmer höll sin plats
och beställde en Mumm med konjaksspets. Hän
hade roligt, och snart stod hän med två sköna ora iivet,
hade glömt sin hunger och sjöng:

»Wir bummeln durch’s Leben, was schert uns das Ziel?
Gehfs auch daneben, wir fragen nicht viel!»
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Och vaggade därtill, så gott köns överhettade sar-
dinlåda det tillät. Den ena hade en skrattgrop och
var täckt brunett på ett visst lantligt, fasthyllt sätt
och hette Anni. Han kysste hennes röda mun för det
han kom att tanka på vad alit han hört om biermädels
och små sömmerskor och butikmamseller, som sålde
sitt enda smycke, sinä sängkläder, sinä sista under-
kläder för att en enda gång kunna bestå sig en teater-
bal och armbågas med den förnäma världen. Fasching,
lättsinnets, överdådets, galenskapens årsfest! I ett
par loger sutto prinsar av blodet, själva kronprinsen
behedrade med en svit av forna och nuvarande mätres-
ser, kabinettet var representerat, den gamle general-
kvartermästaren från världskrigets glorrika år iakt-
tog med fältherreblick könens attacker, och uppe
i en intim krets stod Rothschilds forna älskarinna
tvätterska tili börden på huvudet och lät sig fyllas
med kittlande sektpärlor. Å, det var offret värt!
Man måste levä för att kunna dö. Och när det gick
alltför galet, flöt ju den gamla grumliga Isar genom
staden med vidöppen famn.. .

Fasching. Leve lättsinnet!
Remmer, svensken med en god del frost i blodet

från födelsen, blev varm. Anni ville ett bord, som
inte stod att få man satt ju eller dansade på dem
som tunnos. Sardinerna vaggade i överdåd.

»Carneval! Ja, du allerschönste Zeit!
Tralalalala. . .»

Alla med munverket fritt stämde in, och arm i arm
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bildades långa kedjor, som gungade i takt med melo-
dien. Det var en allmän förbrödring och ett gaudium,
som gjorde gott in i själen på en, uppvuxen i stelare
former. Unge Remmer var begeistrad och blev allt
varmare. Hän bjöd hela klungan på champagne, fick
en pappershatt på sin blonda hjässa och vecklades
högtidligt in i ändlösa varv brokiga serpentiner. Anni
hängde sig om hans hals.

Du dummer, susser Schwede, du!
Hon kysste, med tungspetsen borrande sig in mel-

lan hans läppar.
Och just då kände hän den andras närhet. Utan

att vända sig om visste hän att rokokodamen stod
någonstans bakom honom. Hän blev kali. Nästan
brutalt skakade hän den sugande flickan ifrån sig och
slet nervöst i pappersbojorna över bröstet. Fördömt,
att hän skulle göra en sådan figur just nu! Vad måste
hon väl tänka...

»Hoch soll er leben
Hoch soll er leben!
Drei mal hoch!»

Hän armbågade sig resolut ut ur sardinlådan, för-
följd av de andras skratt, som tillskrevo hans rymning
fysiska orsaker. I förbifarten uppfångade hän en
road blick från rokokodamen, som kom honom att
rodna som för ett hån. Hon hade en liten biedermeier-
tös under armen, och hon skrattade öppet ut honom.

Förkylt! mumlade hän med sammanbitna tän-
der, ryckte pappershatten av huvudet och trampade
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den rasande under fötterna. Hän var med ens nästan
nykter, medan glädjen i stora kvalmvågor slog i taket
omkring honom. Här fick hän ingen fred. Hän ville
tänka. Vad hän kände krävde analys.

Hän lämnade foajen, men i salongen var det inte
bättre. Där höll man pä med en mångdubbel ring-
dans tili unison melodi, och hän greps ögonblickligen
under armarna och tvingades med. Ringen innanför
roterade i motsatt riktning med ansiktena vända utåt,
och åter grinade Asta, zigenerskan, emot honom. Hon
hade ett ms, så ringen sviktade. Hän hatade tienne.
Varför hade hän inte hållit sig tili henne? Varför
begära stjärnorna?

Hur stod det egentligen tili med honom? Var hän
kär? Hän hade ju inte växlat ett enda ord med roko-
kon. Nonsens! Öga i öga talar sitt eget språk. Och
denna hunger i själen. ..

Nej, att analysera var här omöjligt. Bäst att ge sig
hän. I morgon eller kanske ännu i dag kommo
kopparslagarna och eftertanken.

Han dansade med abandon och bölade med, fast
melodien var honom obekant. Asta karusellade åter
förbi, sträckte sig långt fram och gav honom en smäl-
lande kyss på kinden. Nasta gång hon kom skrek
han redan:

Sekt, Liebling?
Och svaret kom, när hon vid följande varv mitt för

honom plötsligt gjorde sig lös och pressade ut honom
ur ringen med en äganderättsmin, som roade och
förargade honom på samma gång.
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Supa, supa! ropade det inom honom. Inte vara
dyster bara tjuta med ulvarna. I en viss punkt är
alla flickor ändå lika.

I Arminiernas loge hade laget glesnat, men de kvar-
varande voro desto fidelare. Jost Haller som, i
förbigående sagt, pantsatt hela sin garderob utom
lackskorna och fracken för att kuona vara med på ett
hörn hälsade desertörerna med ett bombastiskt tai
kalkerat på Cicero och slöt med en allmän salamander.
Rafael Remmer hade alltid värit populär inom den
kår, ur vilken hän nyss som nybakad doctor phil. med
ali övlig eclat trätt ut. För det första var hän en bra
kari, mer tysk eller, som hän själv sade, mer german
än tyskarna själva, och för det andra hade hän tack
väre valutan pengar som gräs, vilket hän som gentle-
man också lät komma kamraterna tili godo. Det var
hans förbaskade skyldighet, om hän inte som en för-
aktlig schieber ville dra nytta av konjunkturerna, reso-
nerade hän och efterhand kårbröderna med honom.
Och nu var hän mer än någonsin i en generös stäm-
ning supa, supa! och bjöd överlag. Man sjöng;
»O, alte Burschenherrlichkeit!» och sitsen konstituerade
sig tili en efter-avskedsfest, där först damerna och slut-
ligen Remmer själv Ijöto strida tårar av rörelse och
saknad. Den där hungern i själen dränktes i dryckjom.

Men det stod skrivet i stjärnorna, att Rafael Remmer
denna morgon inte skulle undgå sitt öde. Klockan var
närä fem, och man hade just kömmit överens om en
eftersläckning i den tidiga kuskkrogen »Donis’l» vid
Marienplatz, faschingspublikens traditionella morgon-
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rendezvous, då Timm överliggande medicinare ooh
passionerad kvinnoläkare in spe från sin plats på
logebalustraden ropade:
'
— Blixt och dunder, gubbar! Renate Erhart livsle-

vande. Där där vid pelaren. Slå mig blind, om det
inte är hon!

Hän pekade så ivrigt, att hän så när tagit över-
balans över räcket.

Alltså inte inspärrad. Vem var det som gav den
ankan lös? Haller såg sig mordiskt om i laget.

Och patern är med, på min ära! ropade Timm vida-
re. Gubbar, ett förslag: vi bjuder dem med.

Du är drucken, Timmchen.
Den blivande passionerade kvinnoläkaren såg sig

prövande om i kretsen. Så skakade han nedslaget på
huvudet:

Inte jag, men somliga. Damerna främst. Pfui
Teufel, ett praktfullt tillfälle att skaffa mig laudatur i
bakteriologi blir outnyttjat. Hän rufsade sig i håret.

Remmer, du går med? Du är alltid en hederspascha,
inte sant? Professor Erhart är ett stort ljus, nobel-
pristagare och världsberömdhet. Men självaste hin i
tentamen. Du går med? Dottern förtjusande över-

spänd, henne kan du ha. Ah, hedersknyffel!
Remmer hade rest sig. Av ett stort beslut trängde

kallsvetten på hans panna, och blicken stirrade stel.
Rokokoflickan å la Sevres Renate von Erhart!



Hon var en hård nöt.
Den första morgonen, då de båda unga Arminierna

beviljats äran att trots sitt ruggiga tillstånd följa
henne och fadern hem i bil och där intä en gemytlig
gaffelfrukost, följdes av ett par veckors nastan daglig
samvara under faschingens otvungna former. Renate
von Erhart dansade gärna och med denna fullstän-
diga hängivenhet, som förutsätter en kraftigt sinnlig
natur ehuru måhända ännu inte väckt. Det blev en
lång räcka baler, från de stora galakostymfesterna tili
brokiga konstnärsmaskerader i Schwabing och över-
dådiga, strängt privata ateljetillställningar, dit en
ung dam ur societeten endast undantagvis hittar vägen.
Men Renate var en högst självständig och fördomsfri
flicka, som inte gjorde något tili häitten; och nu hade
hon föresatt sig att visa den unge svensken som
hon envisades att betrakta som främling, trots hans
dryga två semestrar i staden det äkta munchner-
livet tili grunden. Hon besatt en otrolig vitalitet, som
inte visste vad trötthet var, och en sprudlande humor,
som överraskade mot den fond av allvar, som obestrid-
ligt var hennes väsens grundton. I livslust och över-

mod var hon ett uräkta barn av Munchen. Men i karak-



16

tären hade hon ett starkt manligt inslag, som attrahe-
rade och stötte ifrån på samma gång.

Rafael Remmer var förtvivlad. Hän var kär för
första gången i sitt unga liv riktigt kär. Det hjälpte
inte att hän stred emot och att hon öppet gjorde narr
av honom. För henne var det hans plikt som hennes
numera ständiga kavaljer att göra henne sin kur;
hon tog det hela som ett faschingsskämt och gick gärna
med på leken, men kunde inte få i sitt lilla huvud att
för honom leken snart sagt från första stund värit allvar.

Den sirliga rokokodamen från den första kostym-
balen överraskade honom visserligen i förstone genom
att i verkligheten entpuppa sig som en liten, späd ung
flicka med uppnäsa och titushuvud en typ, som
inte var sällsynt i latinkvarteret och Schwabing och
som hän föraktat såsom effekterad, könlöst intellektu-
ell och genomgående ful. Hän hade så när tvärt vänt
om på klacken, så förbluffad var hän i första ögon-
blicket. Men de gyllenbruna ögonen med allvar på
bottnen försonade honom för stunden, och efter en
ingäende kritisk granskning tillstod hän för sig själv,
att generalisering nu som alltid var av ondo. Hon var
visst inte ful. Inte vacker heller. Men täck. Den kort-
klippta pagefrisyren håret kastanjebrunt med
praktfull bronsglans, fluffigt och lätt som dun pas-
sade det käcka ansiktet och den gossaktiga smärta
gestalten så fulländat, som om det hela komponerats
av en stor konstnär med utsökt sinne för proportio-
nerna, och den stolt modellerade nacken, de fasta
armarna och utsökta vristerna kommo Remmer att
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tillfredsställd godkänna sin smak från den där natten
i Tyska teatern. Men det underbara var ögonen. Det
var inte de tätä, streckraka brynen, som gåvo dem
detta hemlighetsfulla allvarsdjup, som vid första blic-
ken fascinerat honom, inte heller de långa böjda ögon-
fransarnas strålkrans; det låg i deras outgrundliga
själ ett stilla lidande, ett mystiskt kval, som satt där
och skvallrade om förborgade djup och slutna kamrar
även när hela hennes väsen tycktes gå upp i nöjet.
Ofta vid ett ord, en tillfällig syn på gatan tili exempel,
kunde blicken mörkna av sorg.

Remmer förstod henne inte, och kanske just därför
stegrades hans känsla från dag tili dag. Hän sökte
tränga in i henne, men stötte på ett stolt värn som
om en helgedom. Gentemot honom var hon alltid
den temperamentfulla, lustiga, ofta övermodiga flickan
av familj, som alltid visste och höll sin gräns med ett
behag hän ville kalla ladylike. Kärnan i hennes väsen
vek ständigt undan.

»Överspänd», hade Timm kallat henne. Var nu det
ordet? Remmer förknippade ett helt annat begrepp
därmed. Tili det yttre föreföll honom Renate som en
av de naturligaste familjeflickor hän träffat.

Hän gick och sökte pumpa Timm på information.
Hän kom numera säilän tillsammans med kårbrö-
derna, så upptagen var hän av Renate. Dem und-
gick ingalunda detta faktum, och den gamle överlig-
garen hälsade honom också med ironiska gliringar.

Inbilla dig nu bara inte att jag är svartsjuk, lade
hän tili. Vore det någon annan, men inte du, helige

Renate och den stora lögnen. 2
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Adonis! hän skrattade bullrande, inte utan en hiton
av skadeglädje.

Remmer spelade sårad. Den blivande passionerade
kvinnoläkaren hade alltid missunnat honom hans
erövringar, ty med sin egen klotrunda bierfigur väckte
hän närmast åtlöje. Hän bedyrade alltid att hän äm-
nade ta skadan igen, när hän tagit sin examen och
kvinnorna måste komma tili honom.

Om du söker göra troligt att där finns en rival,
Timmchen, så kan du bespara dig mödan. Hän existe-
rar inte; det är jag på det klara med.

Misstag, alter Herr. Han existerar i pluralis.
I miljoner. Vet du för övrigt hur många giftasvuxna
lediga tyskar det för ögonblicket finns på klotet?

Hör inte hit.
Begriper du då inte? Som utlänning är du ur

leken, gubbe, ausgeschlossen aus-ge-schlossen!
Som neutral
Har du det ändå sämre ställt än en fiende. Renate

Erharts grundsats är: den som inte är med oss är emot
oss. Och eftersom ni svenskar inte burit öppet visir,
är ni pultroner. Stopp, för fan han värjde sig med
händer och fötter det är ju inte min utan klatsch,
klatsch! utan fröken von Erharts mening. ..

Remmer satte sig pustande, men blek.
—Du ljuger! Jag har inte märkt någon antipati.

Tvärtom hon har värit älskvärdheten själv. Det viii
säga

Så-å? Älskvärdheten själv? Så fria då, för tusan!
Då får du se. Och höra.
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Det är inte sant, säger jag! Hon har aldrig på
minsta vis

Timm satt och kände på sinä förfördelade kinder,
som började flamma röda.

Visste jag inte att du är en sådan fördömd över-
dängare på sabel och florett! Och för pistol är min
kroppshydda för stor. Min ära fordrar uprättelse. Men
hur? Hän stirrade framför sig i komisk förtvivlan.

Hör upp med din komedi! Den som har rätt att
vara förolämpad är jag, förstår du. Bara jag. Det
ges saker man väl kan tänka, men inte tåla att andra
slungar i ansiktet på en. Du är ett nöt. Adjö!

Men medicinekandidat Hans Timm, vars hela diktan
och traktan numera, på grund av det sjunkande mark-
värdet, gick ut på att stöka undan sin examen så snart
som möjligt, blev radd att den forna kamraten i sin
intima ställning i det Erhartska huset kunde oav-
siktligt förstås skada honom hos den fruktade pro-
fessorn i bakteriologi, sprang efter honom i trappan
och drog honom med tili närmaste vinstuga, där hän
mellan skål och vägg med diverse kårskvaller blidkade
honom så pass, att molnet försvann från hans panna.
Men Remmers tankar gingo i cirkel, och efter två
boxbeutlar kom hän tillbaka tili utgångspunkten. Det
hade under tiden hiivit klart för honom, att vad hän
ville av Renate von Erhart var något annat och mer
än hän någonsin tänkt på att fordra av en kvinna.
Ätminstone inte ännu, inte på länge än.

Du vet, Timm, att jag är alltigenom german.
Jag har renare blod än du och dina landsmän, som blan-



20

dats upp med kelter och slaver och andra nabofolk.
Och minä åsikter känner du. Och likväl vill du påstå,
att jag vore inacceptabel för Renate? Ni tyskar har
mer behov av radikal nationalism än något annat folk
jag känner; men det vore ju blödsinne att på nationa-
listiska grunder stöta en utlänning från sig, som tili
den grad levät sig in i ert folk som jag. Renate är för
intelligent därtill.

Timm satt och tummade på sin remmare och grubb-
lade på bästa sättet att slinka undan notan. Det var
visserligen hän som beställt, men svensken måste betala.
Hän hade ju en oförskämt god valuta.

Renate ärradikal, det vet jag, menade hän förmed-
lande. Ser hon en jude, mår hon illa. Men du hör nu
inte tili Israels barn. Alltså kan du möjligen ha en
chans. Men då måste hon verkligen vara bra kär i
dig.

Hän höjde sitt glas och lät vinet skimra i ljuset från
de målade fönstren.

Frost! sade hän. Hän smackade med tungan,
lät vinsmaken långsamt förgå och ätertog sedän:
Tyvärr är våra kvinnor utlänningsgalna. Bara främ-
lingarna har flax längre. Du bekänner för din dam att
du är svensk; hon tänker på sista kurstabellen och
flyger så tvärt om haisen på dig. En amerikan och en
holländare har det ännu svårare att göra sig lös. Det
är valutan, den förbannade valutan. Men så kommer
ett annat moment därtill, som är oberoende av kurs-
noteringarna. Det ges Gudi klagat miljoner av minä
älskliga landsmaninnor, ja jag vågar påstå majori-
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teten, som fullt och fast tror att vi blivit slagna. Riks-
dagsmachinationerna, Erzbergers och socis landsför-
räderi i ryggen, boisjevismpropagandan om alit det
där vet de ingenting eller ser åtminstone inte samman-
hanget. Vi har förlorat kriget och därmed basta. Mark
väl: vi män har förlorat det! Därför spottar de på
vapenrocken, därför föraktar de var tysk man. En
utlänning däremot ach, du Susser! För mig bort
från det här eländet, från mjölkpolonäser och bröd-
kort och kolnöd! Eldslandet, Popocatapetl är bättre
än ett fosterland, som går under. Ta mej, o ta mej!

Remmer nickade dystert. Han hade sinä erfarenhe-
ter.

Jag håller intet föredrag, förstär du! utbrast Timm
med ovanlig hetta. Vili bara visa dig vad Renate
Erhart och andra kvinnor och män med hjärtat där
en tysk skall ha det har att kämpa emot. Dumheten
de stöter på, fosterlandslösheten, egoismen gör dem
fanatiska. Renate står i främsta ledet bland de unga,
som arbeta på nationell väckelse. 1 Diisseldorf blev
hon inburad av fransoserna och slutligen utvisad för
ett föredrag hon höll, i Thiiringen förbjöd tysk myndig-
het henne att tala. Hon ger sig ändå säkert dit igen.
För hennes sak har blivit henne en hjärtesak, en reli-
gion. Hon kunde dö för den. Hon är överspänd, fana-
tisk. Du känner henne bara från hennes rekreation
som en njutningslysten flirt. Jag slår vad att hon
aldrig taiat politik med dig. Ja, ser du där och då
kan du tro hon skulle förråda sin heliga sak och tillåta
sig ens att bli kär i dig! Nej, gubbe, slå henne ur hågen!
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Det var det längsta tai Timm hållit på mången god
dag, och helt andfådd störtade hän i sig vinet. Det
var för resten fatalt hän hade ju velat säga något
helt annat. Ge Remmer en smula hopp och gott humör.
Nu hade hän fördärvat alltsammans.

Remmer satt med huvudet i händerna och stirrade
framför sig. Hans långa, fina ansikte var längre och
blekare än vanligt. Under ögonen djupnade skuggorna.

Ober, zahlen! Timm ropade det med dödsför-
akt. Hän ville komma över den knepiga punkten och
kila. Remmer såg ju tragisk ut. Och dock var hän
skadeglad att en gång ha givit valutafrämlingarna
en kolv, som kändes. Bara nu inte den fördömda
notan. .

.

Kyparen kom och lade lappen på bordet. Timm
gjorde en åtbörd mot bröstfickan. Trehundra mark
exklusive dricks. Det var omöjligt att hän hade så
mycket på sig.

Jag måste nämligen tili en föreläsning, sade han
för att väcka den andre. Du ursäktar väl?

Hans Timm hade säilän förr besökt en föreläsning.
Remmers blick kom långsamt tillbaka långt bort

ifrån, upptäckte kyparen och notan. Han betalade.
Timm var lycklig och gick efter att ha tryckt den
andres slappa hand.

Länge satt Remmer ensam och stirrade på fönster-
måleriet, där Bacchus vinlövskransad red vinfatet
genom skaran av yra nymfer. Något värkte och kved
inom honom, men någonting reste sig också som en
stålklinga tili protest. Hans första impuls att aldrig
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mer återse henne följdes av fordran på visshet. Hans
Timm var en notorisk svindlare. Hän hade dessutom
vecklat in sig i tvetalan. Över huvud var ju det hela
osannolikt. Av fanatismi hade hän hittills inte sett ett
spår hos Renate. Och var hon nu engång tili den grad
nationalistisk, varför hade hon då med öppen välvilja
sintit sig tili honom, en flyktig balbekantskap? Väl-
vilja ja, det var ordet. Inte mer. Ville hän vara
ärlig, måste hän tilistä att hon aldrig givit honom det
minsta hopp. De hade kyssts, det var så faschingssed;
men hennes läppar hade aldrig värmts mot hans. Hon
hade legat i hans armar, villigt, med en ung kropps
ofördärvade välbehag; men sinnesrus hade hän för-
mått väcka bara för ett flyende moment, och på tuman-
hand, utanför festglädjen, hade hon alltid kömmit
med kalldusch och tillnyktring. Nej, hän hade intet
att hålla sig tili.

Och dock måste hon som kvinna spårat hans känslas
glöd för länge sedän. Var hon en hjärtlös kokett?
Nej! svarade hän bestämt. Alit utom det. Det där all-
varet i ögats djup. . . Det där allvaret, varför hän
framför allt älskade henne. Själen.. .

Efter en fruhschoppen i stort sällskap hosSchleich
bjöd professor von Erhart hela bordet att bese Erhart-
verken. Man for i bil genom den breda, palatsflankerade
Ludvigstrasse, under Segerportalens mäktiga valv
genom hela det insnöade Schwabing tili den världsbe-
römda serumfabrikens vidsträckta länderier utanfö
stadsområdet, där en uråldrig, idyllisk by låg oc
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värjde sig med froststela kastanjegrenar mot storsta-
dens expansionshungriga polyparmar. Värden berät-
tade under färden drag ur verkens tillblivelsehistoria

hur hans lilla experimentallaboratorium, där hän
redan som ung docent upptäckt difteri- och tetanussera
och kömmit en revolution åstad inom terapien, som
en följd av den oerhörda efterfrågan på sera under kri-
get plötsligt vuxit ut tili en storindustri, som lian,
forskaren, den lärde, inte längre förmådde mästra.
Av den ursprungliga lilla experimentalfarmen om
några hundra marsvin, kaniner och möss hade inom
ett par år hiivit en boskapsfarm om hela hjordar av
hästar, oxar, svin, får och tusentals smådjur. Hän
skildrade den svåra omläggningen tili fredsproduktion
och export, som nödvändiggjorde upptagande av nya
branscher, främst inom veterinärmedicinen, och in-
skränkning av gamla. Den personliga anspråkslöshet,
som präglade hans skildring, lät endast glimtvis ana
det nationalekonomiska och vetenskapliga stordåd,
som låg där bakom, ett stordåd i människokärlekens
tecken. Den lille gamle herrn med sin närsynta blick
genom sköldpaddsbrillorna och sitt tillbakadragna
vasen växte plötsligt i Remmers ögon från en torr
katederlärd tili en mänsklighetens stora välgörare.
Hän tänkte på de miljoner soldater, vilkas liv hän
räddat med sitt stelkramps-, sitt tyfus- och difteri-
serum, och när den gamle förhoppningsfullt talade om
sinä pågående experiment med ett skyddsförfarande
mot den vita pesten, ett lungsotsserum, vars obligato-
riska användning liksom skyddskoppympningen skulle
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bringa denna människans argaste fiende ur världen,
visste hän att hän inte lovade för mycket, och den
lille herrn antog en hjältes proportioner.

Men samtidigt växte också Renate. De åkte i samma
bil, och i den stumma blick hon häftade vid faderns
läppar, medan hän talade, läste hän en beundran och
en själslig gemenskap, som fjännade henne från honom.
Vem var hän, vad hade hän uträttat i världen för att
kunna fängsla denna unga flicka, som från barndomen
levät i en atmosvär av banbrytande ideer och humani-
tära stordåd? För första gången i sitt liv kände hän
sin egen litenhet, ja intighet. Om hän dog i morgon,
skulle hän inte efterlämna det minsta tomrum, det
minsta spår. Hän var en onyttig varelse, som förslö-
sade sitt lilla pund på idel lappri. Och i hans själ
brände plötsligt begäret efter dåd och mannagärning. . .

Man började med stallarna. Där stodo ett par
hundra hästar, välskötta, blankryktade, i snygga
spiltor som i ett stuteri eller ett kapplöpningsstall.
Renate, som höll sig vid hans sida, berättade att de en
gång värit brutna remonthästar, tröttkörda åkarkam-
par, tili döden dömda skinkmärrar, som först här
under vetenskaplig vård och god behandling blomstrat
upp på ålderdomen. Mellan stallknektarna gingo
assistenter i vita burnuser och togo temperaturen,
hörde sig för om aptiten, förordnade om motion och
insprutningar. Tili sin ytterliga förvåning erfor Rem-
mer att alla dessa präktiga djur voro inokulerade med
olikartade sjukdomsbaciller, insprutade i först små,
sedän allt större doser, tills fullständig immunitet
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inträtt och avtappningen av det i blodet bildade seru-
met kunde ske. Hän verifierade uppgiften genom ett
studium av de diagram och sjukberättelser, som på
vita tavlor voro uppsatta vid varje spilta, minutiösa
som på ett sjukhus för skapelsens krona. Hän fick
övervara en blodtappning av ett vackert sto, i vars
blod antitoxinhalten nått den önskade höjden. Med
kanylen i sin runda länd stod djuret tåligt stilla, medan
fem liter av dess purpurröda skummande blod flöt i
glas efter glas i händerna på de vitklädda assisten-
terna. Renate gick och tryckte djurets mjuka nos
mot sin kind och klappade det berömmande på
haisen.

Nu får hon rekreera och göda sig ett par veckor,
tills hon återvunnit sin förlorade livssaft, sade hon,
när hon trädde ut ur spiltan. Det går förvånande
snabbt. Är det en ridhäst, brukar jag motionera dem
ibland. De känner mig allesamman. Hon höjde
ett av de fyllda höga glasen mot ljuset. Se vilket
härligt blod hon har! Det kommer från god vård och
näring. Ju kraftigare ett djur är, desto bättre blir seru-
met. Och att tänka sig att vi köpte henne för femtio
lumpna mark vid demobiliseringen! Se hur det fradgar,
hur det skimrar. Ach ja, Blut ist ein ganz besonderer
Saft.

De hade blivit långt efter de andra för det hon ville
ge hela raden av hästar en klapp och ett smekord.
Med ens stannade Remmer överraskad vid en spilta,
där en unghingst med alla tecken på ädel ras oroligt
svängde sig och betraktade dem med eldiga blickar.
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Där har vi min älskling! utbrast hon ömt och gick
utan tvekan in tili det oroliga djuret, som under hennes
smekningar kråmade sig och skälvde. Med munnen
vid dess nervöst klippande ora mumlade hon alle-
handa ljuviigheter, medan hingsten oupphörligt bockade
sitt tina huvud och slickade hennes händer. Det är
Fridolin, stackars lilla Fridolin, förklarade hon. Född
tili storhet och glans, men kasserad tili ett serumdjur

är det inte sorgligt? Hän slipper knappt någonsin
ut i luften, min stackars Fridolin.

Doktor Remmer betraktade än en gång kritiskt de
utsökta slanka proportionerna, ländernas fina linjer,
de smäckra benen och de små hovarna, som tycktes
vilja flyga över turfen, och frågade:

Men varför? Varför är han här?
Renate kom ut, följd av de eldiga ögonen tulla av

hängivenhet, medan hovarna rispade upp golvet av
saknad. Hon räknade upp hans lysande anor.

Och tänk er, Fridolin erbjöds oss av stuteriet
som omöjlig. För eldig, för vild! En tränare satte
livet tili, stallknektar fick benbrott, så slutligen ingen
vågade sig i hans närhet. För mycket temperament!
Gud, vilka filistrar! Här beter hän sig rätt snällt, men
måste ständigt hållas på en viss nivå av blodfattigdom,
av konstant anemi. Hän är som vax i minä händer,
och min största längtan är att få rida in honom. Men
pappa har strängt förbjudit det. Men en natt tänker
jag göra inbrott och flyga med honom över fälten.
Huj, det blir ett gaudium!

Nu skämtar ni, inte sant?
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Inbilla er ingenting i den vägen! När anden faller
på, ger jag gärna efter om så bara för den stackars
Fridolins skull. Det är förskräckligt synd om honom,
det medger ni väl?

Jag är svartsjuk på honom!
Fy! Ni är en hjärtlös filister.

Men just för det han sett henne från en annan sida,
som en öm, god fe, brände det i bröstet på honom
som aldrig förr. Han såg knappast åt smådjursfarmen,
där tusenden vita möss, marsvin och kaniner många
av dem ädla angora mumsade bak gallren och glodde
på dem med sinä blanka ögon; han kände bara att nu,
nu någonstans där de voro ostörda måste han
fråga henne, måste få visshet. Han höll inte ut längre.
Mindre än någonsin hade han hopp; Timms föredrag
kunde dock innehålla en del sanning, när alit kom
omkring, och dessutom hade han inte blivit kvitt
den där känslan av egen litenhet. Men samtidigt hade
han aldrig tili den grad besjälats av vissheten att
Renate var den rätta, den enda, den utan vilken livet
var intet värt längre.

De andra hade hunnit långt före dem på sin rond och
stodo nu och sågo på, när i det fria en stor, vildsint
tjur, fängslad i ett slags tvångströja Remmer kände
från veterinärklinikerna, fick sin avtappning av dun-
kelrött, fradgande blod. Det liknade nästan en tjur-
fäktning i Sevilla. Det var ett av dessa präktiga, vit-
rödtecknade djur med hängande bringa, som spanjo-
rerna föda upp enkom för sitt perversa nöje, och det
var obändigt och rasande som hade det länge retats
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av skuttande banderilleros. Rosafärgad fradga dröp i
snön ur dess trotsigt slutna käftar, och ur de häftigt
arbetande näsborrarna frustade andedräkten, klart
synlig i kölden, i två divergerande strömmar som
solfjäderformiga ångstrålar ur en maskin. Trots tvångs-
tröjan måste tio man halla det praktfulla djuret. som
slet i remtygen, så de knakade, och när Remmerkom
närmare, fann hän dess vackra teckning rödstrimmad
av sipprande blod ur brustna kanyler. Alit här gick
inte så tamt tili som i stallet, och hän hade gärna sett
slutet päden ojämna kampen, där hans sympatier
ovillkorligen voro på djurets sida. Damerna i profes-
sor von Erharts sällskap voro tydligen fascinerade och
skreko högt tili, när blodet vid det jättestarka djurets
konvulsiviska ryckningar sprutade över assistenternas
vita burnuser och högt upp på den närbelägna vitrap-
pade muren.

Slutligen är dock alla kvinnor lika sensations-
hungriga och grymma, filosoferade hän, när Renate
drog honom bort mitt under ett rasande bölande från
tjuren. Och då har ni inte ord nog starka att fördöma
spanjorskorna, vilkas liv dock förflyter ojämförligt
enformigare än ert. Tänk er en tillvaro fängslad vid
en sur duenna...

Men herr doktor, jag ber er, avbröt Renate med
stelt ansikte. Det gör mig hjärtligt ont om Kentaur.
Hän måste alltid förlora några liter blod, innan hän
lugnar sig. Det är det med oxarna, att de aldrig får
samma rörande förtroende tili människan som tili
exempel hästarna. Bristande intelligens förmodligen...
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Från människans sida ja! Av alla husdjur är svin
och nötkreatur de, för vilka vi har minst kärlek tili
övers. Jag känner en änka, som har en ko hennes
största skatt. ..

Det här är laboratoriebyggnaden, avbröt hon;
det var tydligt att hon fann ämnet pinsamt. De gingo
in i en stor förhall med otaliga dörrar med inskrifter
och namn. Den pinsamma snyggheten var påfallande.
Överallt i de olika avdelningarna, där det komplice-
rade förfarandet i en serumanstalt demonstrerades av
vitklädda herrar, togos de emot med utsökt välvilja.
Men alla förklaringar, allt hän såg gick Remmer åter
förbi som om det inte angick honom. Ty hän såg
förgudningen i de vitkläddas blickar och väsen, en för-
gudning Renate knappast lade märke tili såsom en
henne tillkommande naturlig tribut. Och Remmer
tänkte:

Låt vara att dessa vitklädda, brillbeprydda herrar
bara är små kuggar i det stora maskineriet. Men de
uträttar åtminstone något; de arbetar för mänsklighe-
tens väl, och det är något de kan vara stolta över.
Jag däremot är en onyttig varelse, en drönare. Jag
är inte ens stolt över min doktorstitel längre hon
titulerar ju alla här doktor. Vad har jag'att bjuda

hur kan jag våga? Det blir en korg. Men jag
måste få tala ut, lätta mitt hjärta en gång. Det må
så bära eller brista.

I vad hon kallade »giftköket» blevo de ensamma.
Där var trettiosju grader varmt, och på de otaliga
värmehyllorna runt omkring stodo rader av höga glas,
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kolvar och retortrar med brokiga vätskor blåa,
brunaktiga, violetta, alla nyanser av rött och gult,
alltid med en mörkare fällning på bottnen. Det var
bakteriekulturer, satta på föryngling. Renate beskrev
hur bakterierna här odlades på en närbotten av en
särskilt framställd buljong, bestående av kraftig kött-
extrakt med tillsats av Aga-aga, en blåalg. Överhuvud
sökte man komma den mänskliga organismens safter
så närä som möjligt för att befordra de dyrbara bacil-
lernas förökning dessa baciller som sedän i alltjämt
stegrade doser injekterades på djuren för att framkalla
de speciella antitoxinerna.

Hon höll upp i ljuset ett litet slutet glasrör, inte stör-
re än ett finger och skimrande i ett mystiskt själv-
lysande mörkviolett. Hennes blick fick något fjärr-
skådande, då hon sade:

Renodlad fläcktyfus. Tillräckligt att utrota ett
helt folk.

La grande nation! utbrast hän impulsivt. Hennes
blick mörknade som när en vindil far över vattnet,
och hennes hållning fick något stelt, slutet.

Hän grep i ett slags förtvivlan hennes fria hand.
Renate, förlåt! bad hän. Men varför stänger ni

mig ute från ert innersta? Ni vet inte hur fullt jag
sympatiserar med er. Och jag lider av att stå utanför
som en paria, vara föremål för en misstro, som reser
en mur mellan oss. Förstår ni då inte hän förde han-
hen tili sitt bröst och blev hes av en emotion, som
ville kväva honom; har ni inte märkt det från första
stund hur jag älskar er?
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Älskar? upprepade hon med ett överraskat
uttryck, men så kröp skrämsel i blicken. Älskar?
Mig? Jag har aldrig anat Hon lade plötsligt det
farliga glasröret ifrån sig och for med den fria handen
lätt över hans hår. Stackars gosse!

Hän frös trots badstuvärmen här inne. Den lilla
späda kvinnohanden hän kramade som en drunknande
var iskall, men drogs inte undan. Genom hans själ
sjönk som brännande bly vissheten att ha förlorat.

Hennes ögon tårades, när hon såg hur hän tog det.
Rafael Remmer, Kopf hoch! utbrast hon ener-

giskt. Låt mig förklara nej, inte här, det är för
varmt och vart ögonblick kan någon komma. Hon
drog honom med sig tili en dörr i fonden, som hon
slog upp. Där innanför var ett stort rum, som påminte
om ett hotellkök med alla moderna tekniska anord-
ningar. Här stör oss ingen. Det är närbottensköket
för gifterna där inne, och kockarna har middagsledigt
så här dags.

Hennes fattning var beundransvärd. Hon röjde
undan några aluminiumpannor från ett bord, kröp upp
och satte sig och anvisade honom plats bredvid sig.
Bedövad lydde hän.

Ser ni, började hon helt lugnt och sakligt, jag
hade aldrig en aning om det. Jag är så oerfaren i sådana
saker. Ni var alltid nätt och gjorde mig er kur för-
tjusande, men jag kom aldrig att tänka annat än att
det var faschingsspel. Sådant där gör herrarna redan
av lutter hövlighet mot sin dam det hör nu engång
tili saken. Därför gick jag också så helt med på leken.
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Hade jag anat Jag beundrade er ofta som en
god skådespelare. Men det föll mig aldrig in, som
sagt, att

Hon satt där och gungade långsamt med de små föt-
terna under den fotfria kjolen. Nu vände hon sig plöts-
ligt emot honom och frågade direkt:

Är ni säker på att det är sant?
Tyvärr ja, sade hän hest.
Riktigt säker? Ni vet hur det ofta går med goda

skådespelare: de levä sig så in i sin roll, att de slutligen
tro på den. Autosuggestion, ni vet.

Jag har aldrig spelat gentemot er. Hans låga,
förtätade röst klang tillbaka från alla de blanka pan-
norna och kastrullerna. Jag älskade er från den första
blick ni gav mig där på pressfesten, ni minns. Sedän
dess har det bara blivit värre. Hans ansikte för-
vreds tili en skrattgrimas. Men naturligtvis lönar
det sig inte att tala om det vidare.

Det är just vad det gör! förklarade hon bestämt
och höll ett ögonblick upp med att gunga med föt-
terna. Vi ska se om vi inte kan bota er. Först en
fråga: jag förmodar det var er avsikt att gifta er med
mig?

Hän svarade inte. Det hela föreföll honom med ens
oerhört groteskt. Miljön var ju en parodi! De ventile-
rade hans heligaste känslor i ett blixtblankt skinande
kök bland kokkärl, elektriska ugnar och tunnliknande
steriliseringsapparater. Hän kände med möda igen sitt
eget ansikte, reflekterat i en kupig kastrullyta: sneda
ögon, som räckte tili öronen, en näsa som en jätterova,
Renate och den Stora lögnen. 3
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ingen haka, men däremot oformliga kinder som på en
cymbalblåsande kerub. Varför satt hän här och lät
göra sig löjlig?

Hon svarade själv på sin fråga;
Naturligtvis, ty annars stod jag ju inte att vinna.

Men nu måste ni först som sist veta, att jag aldrig
ämnar gifta mig!

Förtjusande överspänd, upprepade hän för sig
själv Timms karaktäristik från den där olycksaliga
natten. Hän skrattade.

Hon lade handen på hans arm och talade inträngande:
Det har ni hört från unga flickor förr, inte sant?

Men med mig är det någonting helt annat. Det är ett
oryggligt beslut en nödvändighet. Absolut! Jag har
satt mig ett mål före, som inte låter sig förena med
begreppet äktenskap. Jag skulle bara göra en man
dödsolycklig, för en man kunde aldrig gå sä helt upp
i min strävan, i mitt arbete, som fordrades för att offra
den personliga lyckan. Ni känner mig bara från en sida

flickan som amyserar sig. Det är inte jag, säger jag!
Jag är en helt annan, en totalt främmande. Kände ni
den verkliga Renate, flydde ni sjuttio mil från hennes
närhet.

Nej, värjde hän sig. Jag känner er. Jag vet ert
mål, er mission. Och sympatiserar fullkomligt med
er. Jag skulle hjälpa er efter förmåga. Men natur-
ligtvis, tillade hän slagen, förutsätter det ömsesidig
kärlek.* .

Hän hasade sig ned från bordet, stod inte ut med att
betrakta sin karrikatyr längre, stod inte ut med hennes
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lugnt filosoferande närhet. Timm hade alltså rätt.
Hon sade det bara på ett finare sätt.

En utlänning började hän. Men hon stod
redan vid hans sida och grep hans hand.

Ack Rafael, låt oss förbli vänner! bad hon. Ni
får inte vara bitter. Låt mig säga er hon smog sig
tili honom som så mången gång i festbruset att av
alla unga män jag känt har ni gjort det starkaste in-
tryck på mig. Låt oss vara vänner, goda kamrater!
Gud skall veta att jag inte velat göra er ont.

Reflexerna från de blixtblanka kärlen skuro honom
i ögonen, så det smärtade. Hän måste ut ögonblick-
ligen. Hän tryckte henne intill sig med ali sin van-
sinniga hunger i omfamningen, tryckte sin mun mot
hennes ögon och mumlade:

Ja, vänner, Renate. Kamrater. Alltid...
Metallerna gåvo ifrån sig en klingande ton, när hän

stötte upp dörren och gick ut i snön.



Det var en ren obetydlighet, som väckte professor
Remmer ur hans grubblerier: en öppen port i Via
Lomellina. Annars borde redan det liviigt festliga stim-
met på gatorna sagt honom att något ovanligt var på
färde. Hela staden var på benen, och tili och med den
minsta tumsmala gränd i nedre staden prunkade i bro-
kig flaggskrud. Alla, också de mest exotiska nationers
dukar vajade för den milda februarivinden, men för
honom hade det bara värit brokig italiensk tvätt spänd
på streck över gatan. Alla människor buro vårminer
och sinä bästa klutar, men för honom hade det värit
som en grann karneval, från vilken hän mentalt var
långt, långt borta.

Tills hän kom tili den där porten.
I och för sig var den anmärkningsvärd nog och hade

ofta väckt hans kännarförtjusning. Det var en quat-
trocentoportal i rik utsmyckning, som med orätt,
efter vad hän var böjd att tro tillskrevs Giovanni
Gaggini. Smällfeta putter klättrade omkring i ett minu-
tiöst arbetat rankverk över poster och dörrbalk upp
tili sopraporten, som i högrelief gav en framställning
av Sankt Georgs kamp med draken. Av långt senare
datum voro de osymmetriska porthalvorna, där en
tämligen vulgär bronsornamentik omslöt tvänne prun-
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kande vapensköldar, vilkas sista innehavare länge
sedän vandrat tili Campo Santo. Dessa porthalvor hade
ständigt väckt hans förtvivlan, ty alla hans auktori-
tativa ansträngningar hade inte förmått öppna dem så
mycket som en tum. Hän hade löpt hos alla upptänk-
liga myndigheter i staden, studerat invecklade genea-
logika för att komma de nuvarande ägarna tili Palazzo
Cortona på spåren, försökt mutor, ja allt utom direkt
inbrott, och allt förgäves. Palatset stod obebott sedän
många år, den siste ägaren en marchese Vivaldi
hade stupat vid Treviso, och arvingarna processade
sedän fyra år om hans kvarlåtenskap. Inte ens en
portinaio eller servo logerade innanför de döda grå mu-
rarna.

Och dock omslöto dessa murar konstskatter och
underverk av fabelaktigt värde. Framför allt några
mästerverk av bröderna Piola, vilka professor Remmer
för sitt liv måste se, om inte den stora monografi hän
hade under arbete skulle få en oförlåtlig lucka.

Och nu stodo bronsportarna på vid gavel!
Genom valvet såg hän, darrande av intresse, in på

en förtjusande renässansgård med ännu torra fontä-
ner, där tritoner och nymfer i lysten lek sträckte sig
efter varann i den hemlighetsfulla skuggan från förvil-
dade häckar och palmgrupper. Och den stalaktitskäg-
giga bädden för ett miniatyrvattenfall gapade som en
trappa för giganter upp mot det högre belägna gårds-
husets harmoniskt grupperade kolonner och valv.
En hop arbeterskor sopade och saxade ynkliga
fulingar i bredd med de svällande nymferna i sten
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högt uppe på en hängställning satt en visslande murare
och klatschade med sleven, och strax innanför valvet
stodo tre urspända möbelvagnar med hela berg av
koffertar och väntade på avlastning. Solen blixtrade
i gårdsflygelns översta fönsterrad, vars små rutor
redan putsats blanka som speglar.

Men redan vid tredje steget på den marmorbelagda
gården störtade en pompös uppenbarelse i silvergalo-
nerat livre i Remmers väg och frågade vad hän ville.
Det barska i tonen underströks av en väldig kolsvart
mustasch över en brutal mun och en stålblank ma-
lackakäpp, som viftade hotande i höger hand.

Kategoriskt: No, signore, palatset kan inte beses.
Det är bara ett par tavlor
No, no, signore. Impossibile!

Med ett femlirestycke: Soitanto cinque minuti!
Myntet avvisades med förakt, malackan blixtrade

ominöst, och knävelborrarna borstade sig som på en
respekthungrig sergeant.

Nervös räckte Remmer sitt kort:
För mig tili er herre, var så god.

Majestätiskt: Signora marchesa anländer i mor-
gon. För resten, signore, är palatset privategendom...

Privategendom! Professor Remmer befann sig åter
på gatan, muttrande för sig själv. Genua hade hundra
privatpalats, som alltid stodo öppna för forskare.
Hän sökte trösta sig med att vad hän i månader vän-
tat och sökt, som om det gällt hans själs salighet, dock
i morgon eller övermorgon skulle gå i fullbordan. Sig-
nora marchesa hade väl en smula mer intelligens än
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hennes underofficer tili portje. Hän skulle äntligen få
skåda Domenico Piolas Pietä, Pellegros madonna och
stora takfresk, sedän en generation förborgade för
konstälskarnas blickar. Om väl Pellegros »Madonna
di Cortona» bar samma sinnligt sköna drag som alla
de kvinnobilder av hans pensel hän hittills sett? Dra-
gen av den hemlighetsfulla kärlek, som ensam kunde
förklara den benådade ynglingamästarens bråddöd...

Föraren på en ursinnigt ringande spårvagn på Piazza
Annunziata stoppade för att kunna överösa honom
med elokvent italienskt ovett. I sin djupa distraktion
hade hän följt tramspåret i en undermedveten strävan
att inte torvilla sig från sitt mål. När hän nu plötsligt
vaknade, såg hän alltsammans för första gången:
flaggorna i solen, Via Balbi så långt ögat nådde klick-
full av människor, som alla strömmade åt samma håll,
gendarmer i gala tili häst och tili fots, små trupper
carabinieri med trummor och musik, Palazzo Reales
fasad dekorerad med hela balar av flaggduk, girlander
och palmgrupper, universitetet likaså. Överallt fest-
stämning och glad förväntan, som tilltog ju mer hän
närmade sig Piazza Aquaverde. Där stod folkmassan
tättpackad kring en fri rektangel framför huvudban-
gården, inramad av lustigt fladdrande fläderbuskar
på Rinaldo Rinaldiner, som hoverade i solen.

Hän kom inte fram längre.
Che c’e?

Ögonblickligen sökte väl ett dussin tungor och
dubbelt så många talande händer förklara saken. Men
då alla babblade om varann, begrep hän bara så myc-
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ket, att ett extratåg med någotslags utländsk dele-
gazione åter väntades tili konferensen. De inträffade
numera var dag, de där extratågen med gravitetiska
politiker och talrikt anhang från världens fyra hörn.
Staden gick i ständig feber, och temperaturgraden
reglerades automatiskt av det inflytande respektive
delegationer ägde i den internationella konserten.
I dag väntades synbarligen en extra stor bjässe. Kan-
ske Lloyd George, kanske Barthou.

Karl Remmer kvittade det lika. För honom var
världspolitiken bara en lekplats för stora dumma barn,
som med obotlig inbilskhet slogo sönder sinä leksaker
och deklamerade; »i Fosterlandets namn!» På sistone
löd devisen: »för världsfredens skull!» vilket var
än löjligare, eftersom folk hungrade och slogs och
hatade varann blott häftigare för var gång parollen
patetiskt skallade från talartribunen.

Professor Remmers enda stora män voro konstens
heroer från gångna tider. Hän var överhuvud inte av
denna världen, hän var bara en främling och engäst.
Hans värld var ett sjunket Vineta, fullt av oförgänglig
skönhet och gudomlig genialitet. En målning av
Guido Reni, en skulptur av Montorsoli var honom
verkligare och mer värd än ett människoliv. Där-
för skälvde också hans nerver av obehag, när det
dagliga livets krav förde honom i kontakt med verk-
ligheten.

Liksom nu. Dessa folkmassor, denna karnevals-
stämning hade drivit honom på flykten, om det inte
givits ett imperativt »jag måste».
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Med försynt energi trängde hän sig genom mängden
fram tili en polisofficer.

Jag måste tili bangården. Jag väntar min son.
Sergeanten var tuli av frågor och tycktes äga obe-

gränsad tid tili konversation. Hans älskvärda nyfiken-
het var omättlig och ventilerades under livligt intresse
från de kringstående. Och ändå rann alltsammans ut
i ett hövligt beklagande:

Impossibile, signore! Ni ser, det är omöjligt att
komma fram.

Bekräftat av de kringståendes lika hövligt beklagande.
Impossibile impossibile. . .

Det fanns märkvärdigt mycket omöjligt i det sköna
Italien.

Men munchnerexpressen med unge Remmer borde
löpt in för en halvtimme sedän. Pojken var viltfräm-
mande i Genua och skulle känna sig alldeles bortkom-
men i denna människoröra (fadern såg honom allt-
jämt som skolpojke i urväxta knäbyxor).

Professor Remmers svala kammarlärdsblod blev en
grad varmare. Äntligen, vid femte försöket, lyckades
hän hypnotisera en scoutledare att eskortera sig tvärs
över den fria rektangeln tili Stazione principale. Och
hän kom löjligt tidigt ändå, fick vänta i två timmar,
innan ordinarie snälltåget körde in. Hans tröst var
att grupperna av höga dignitärer, de skravelmässings-
granna musikkårerna och hederskompanierna på per-
rongen och massan där ute på piazzan fingo vänta
ändå längre på sitt extratåg med kongresstorheter.
Hela tidtabellen var suspenderad.
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Hans bemödanden att ta sakerna med flegma för-
stördes plötsligt av en allvarstanke. Den där pojken,
som ilade tili honom över Apenninerna, var honom
egentligen en främmande ung man. Låt se: hän måste
vara omkring tjugufem år nu. Sedän moderns död
för tio år sedän hade de endast flyktigt träffats någon-
gång under ferierna. Modern hade värit den enda
föreningslänken överhuvud det enda reala i pro-
fessor Remmers senare liv. När den brast, utveckla-
des de var på sitt håll i divergerande riktning. Rem-
mer, ännu i sinä bästa år, hade åldrats hastigt och allt
djupare begravt sig i sin vetenskap, hiivit allt mer
världsfrämmande, på samraa gång som strålglansen
om hans namn hiivit allt starkare otan att hän visste
det. Förbindelsen med sonen hade inskränkt sig tili
torra affärsbrev med månadsremissan, stundom kryd-
dade med kyligt främmande förmaningar, när kraven
på fickpengar någon gång synts den inte av nödtvång
utan av vana sparsamme lärde alltför överdrivna.
Rafael Remmer å sin sida var för upptagen av kamrat-
liv och studier och en mångfald intressen för att sakna
den ledande faderliga handen. Hän hade avgudat sin
mor tili den grad, att för fadern inte hiivit något tili
övers, och efter de allt sällsyntare hövlighetsbesöken
hade de vardera skilts åt med en känsla av lättnad.
Unge Remmer var otvivelaktigt upprikfigt stolt över

sin far, av vars berömdhet hän i det dagliga umgänget
med människorna egentligen profiterade vida mer än
den tillbakadragne lärde själv; men det hindrade
honom inte att i sitt sinne kalla gamlingen en komisk
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klots och göra sig lustig över hans för övrigt mycket
försynta egenheter. Sedän hän tillträtt sitt möderne,
som tillförsäkrade honom en behaglig och sorgfri exis-
tens, hade hän för att tillfredsställa sin utpräglade
humanistiska nyfikenhet flackat omkring litet varstans
i världen, värit med om en svensk forskningsexpedition
tili det mörkaste Afrika, fotograferat aztekruinerna och
studerat en termin vid Harvard. Nu senast hade
hän växelvis legat några semestrar vid olika tyska
universitet. Under denna tid kunde halvår och mer
förgå utan att far och son hörde något från varann.
Det var efter en sådan paus som professor Remmer
för ett par dagar sedän överraskats av ett vykort från
Munchen, varpå sonen helt kort meddelade att hän
som nybakad doctor phil. ämnade besöka honom.

För professorn kom besöket högst olägligt. Hän
var fördjupad i sin monografi och ville inte bli störd.
Och doktorstiteln gjorde sonen bara mer främmande.
Doktor Rafael Remmer vem i ali världen var det?
Känner inte. Hade det åtminstone värit en gedigen
svensk doktorsgrad och inte tysk dussinvara! För
övrigt, fruktade hän, var den bara ett insegel på en
onyttig vindflöjeltillvaro, en sköld för ett drönande
dilettanteri. Rafael Remmer var tjugufem, men med
undantag av ett par häften noveller och reseskisser
stilistiskt briljanta, det var sant hade hän intesatt
några spår i livet. Och för bildande konst ägde hän
inte det ringaste sinne. Tyvärr och sjuttio gånger tyvärr!

Professor Remmer blev på det klara med att hän
som far hade några bäska sanningar att säga vid
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tillfälle. Om det väl numera gjorde någon nytta?
Tvivelaktigt. Men man hade dock plikter som far.

Tanken bara förhöjde hans kansia av obehag inför
besöket.

Men när hän stod vid vändkorset och ur strömmen
av brådskande nyanlända lyckades singla ut sin son,
vidgades dock hans hjärta. Den långe, elegante unge
mannen med det intelligenta, rasrena germanansiktet
och den spänstiga turnargången tilltalade honom rent
estetiskt. Och när hän kom närmare, såg hän vad
hän nästan glömt: den närä nog frappanta likheten
med modern. Rafael Remmer stack av i den över-
vägande svartmuskiga mängden som en gång hans mor
bland sminkade parisiskor.

Servus, pater! De skakade kraftigt hand.
En dundrande försening, vad? Men ett dess mer stor-
artat mottagande. Helt enkelt grandiost! Hederskom-
pani som skyldrar och allt utom ropar: »Evviva Rafaello
Remmer, doctor phil!» Men du, far, du har krympt

eller är det jag som vuxit? Wie gehfs? Och hur
mår dina gamla gubbar och madonnor? 1 Athenaeum
står en famos artikel om någon epokgörande forskar-
gärning du gjort här i Genua, full av eloger och reve-
renser. Praktiskt att hålla sig med en berömd fars-
gubbe; pressen håller en då åtminstone underrättad
om var hän harsin kula. Annars hade jag inte vetat
att du fanns i Genua. Sist skrev du från Florens. . .

Nå, och var skall jag bo? Du har väl skött om rum?
Hän pratade lös med en nervös kamratlighet, som

hade retat Remmer, om inte hans fina öra spårat vörd-
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naden därunder vördnaden och ännu något annat,
odefinierbart, som skvallrade om en hemlig oro.

Rumfrågan trängde sig först nu handgripligt på
professorn. Hans min förrådde hans förlägenhet.

Remmer junior brast i skratt.
Praktfullt! ropade hän. Har naturligtvis inte

kömmit att tanka på att din son behöver nägonting
så futtigt mänskligt som tak över huvudet. Tagit
för givet att hän bara kunde rullas ihop och stoppas i
ett skåp som en annan gammal målning, vad?
Hän lade armen om hans axlar och tryckte tili i ett
anfall av protegerande hjärtlighet.

Tills vidare kan du ju bo hos mig.
Nå, måste väl. Men var säker på att det blir så

kort som möjligt. Känner dig, pater. Levande ting
störa. Apropå, är det sant att Peregrino Paoli, eller
vad hän nu hette, hängde sig?

Prata inte dumheter! Professor Remmer kände
en spirande antipati vid den raljerande tonen. Den
där pratsamme unge mannen brast måhända inte
alldeles i vördnad för hans livs upphov, men rörde
hans profana tunga vid hans vetenskap, gick det för
långt. Professorn kände det livligt som en brist, att
hän var en sådan försynt natur. Här skulle annars värit
mycket att korrigera.

De trädde ut under arkaderna mot torget, och unge
Remmer föll i förtjusning över synen.

Vilket mottagande man består mig! Detta folk-
uppbåd, denna militära honnör! Det är min själ ändå
vassare än festkommersen i corps Arminia med dele-
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gationerna i full wichs. Men för tusan, pater, du har
ännu inte gratulerat mig tili min grad. Du skall veta
att du har heder av din son. Också i så måtto, att
hän aldrig kömmit sist med sin sejdel. Arminia sei’s
Panier! Och ser du här hän lyfte på den bredbrättade
pärlgråa borsalinon, så håret glänste tili i solen ärliga
sabelhugg har givits och tagits. Tio schmisser utan att
blinka; respekt för gamla Svea!

Under det tillbakastrukna håret syntes fina strimmor
i skalpen: ärren efter skarpa klingor i mensuren.

Pojke! De där barnsligheterna har du värit med
om?

Den unge skrattade.
Från början tili slut. Och är glad däråt. De har

hållit mig ung, trots minä seende ögon. Du har rätt,
jag är bara en pojke gudskelov! Det är ett under
i en tid som

En skugga flög över det unga ansiktet, men hän
avbröt sig för att skickligt fånga in en förbirusande
facchino och tvinga på honom sitt begagekvitto, medan
professorn fick nämna adressen. Kort därpå sutto de
i en fiaker och trängde sig fot för fot genom mängden
upp mot staden. Alla nationers flaggor vajade emot
dem.

La Superba! mumlade den unge. Läk mig, hela
mig, ge mig glömskan!



Mitt i Liguriens härliga, drivande vår låg professor
Remmers trerumslägenhet ännu skum och fuktig och
vinterkall vid en grändsmal tvärgata från Via Luccoli.
Hän hyrde den sedän ett halvår »mobigliata» bevars;
men när man komin såg man knappast möblerna för
idel böcker och gamla stick. Det luktade mögligt
antikvariat, och unge Remmer ryste: i den här atmo-
svären måste ju var högtflygande tanke bryta vingarna
av sig! Det var tre trappor upp och vilka trappor!

men man sökte förgäves utan att bryta nacken av
sig fånga en strimma blå rivierahimmel genom de nakna
fönstren, så smal var gränden. Rummen voro stora,
ödsliga och förfallna. I två rum låg stengolvet naket
och kylde, medan alla mattor hopats i arbetsrummet,
kring och under det jättestora skrivbordet, där pappers-
bråtet såg ut att inte ha hiivit sorterat på år.

Detta var alltså en världsberömd lärds hjärnverk-
stad, tänkte Rafael med en känsla av medömkan för
den böjde, magre fadern, vars förandligade, tidigt
fårade ansikte lyste blekt och allvarligt mot bakgrun-
den av de mörknade tapeterna och skuggorna i vrårna.
Hän kom ovillkorligen att tänka på sin mor, på hennes
ordnande, glättande hand, och hans ständigt för stäm-
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ningar vibrerande sinne fylldes av en melankoli, som
var besläktad med ömhet.

Detta var alltså hans far, tänkte hän. Far! Hans
väsens upphov, kött av hans kött. Varför hade hän
kömmit? För att som ett barn, som gjort sig illa, söka
tröst hos den enda osjälviska jordiska makt hän kände?
Ja, högst puerilt, men det var ändå någonting ditåt.
En atrofierad instinkt, som under trycket av en stor
olycka, ett oförskyllt lidande åter väckts tili liv. I
grunden hörde de båda ju ändå samman; mellan dem
måste ges en blodets navelsträng, som inte kunnat
brista trots de skilda vägarna.

Kände den gamle inte något liknande? Hän var
outgrundlig. Av hans sätt att döma gjorde det ovän-
tade besöket honom bara nervös och sluten.

Här kan jag inte bo, sade sig doktor Remmer.
Men professorn förklarade att läget för honom själv

var sällsynt gynnsamt. En god del av de gamla palat-
sen och kyrkorna med sinä konstskatter lågo strödda
här omkring på ett stenkasts avstånd. Rubens själv
hade bott i huset; ateljeen var visserligen en snickar-
verkstad nu, men murarna talade tili den, som förstod
att lyssna. Där fanns ännu en dörrspegel med en aktstu-
die av hans pensel, för vilken en contessa Gentile suttit
modell. ..

Herregud, den gamle levde ju bara bland döda, um-
gicks med idel andar, talade ett helt annat språk än hän,
sonen. Och dennes melankoli växte.

Men på aftonen, sedän hän vilat ut länge nog med
hackande tänder på chäslongen i den fuktkalla »salon-
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gen» tinade hän upp vid middagen på en liten trat-
toria nere vid hamnen. Det var professorns stamlokus
och snyggare än sitt läge rena dukar på borden, blixt-
blank servis och en serverande värd hän hette eller
kallades Garibaldi i snövitt förkläde och med tadel-
löst rena händer. Langustrarna voro kokta just tili den
psykologiska punkten, och falernern smakade ljuviigt.
Den tvungna, onaturliga stämningen löstes nägot. Tili
och med professorn blev meddelsammare. Visserligen
talade hän fortfarande om döda eller rättare om en död:
Rafaels mor. Men det förde dem ändå närmare varann;
det var en gemensam plattform, där de äntligen för-
stodo varann. 1 professorns drömmarögon kom en
varmare glans.

Men har du aldrig tänkt på att gifta om dig?
frågade sonen. Jag är säker, bergsäker på att mor
skulle önska det, om hon såg dig. Jag vet ingen i större
behov av en kvinna tili eno hjälp än du, far.

Och ingen som skulle göra en kvinna olyckligare,
bör du tillägga. Remmer skakade på huvudet.
Minnet av din mor, gosse, är mig ett sakrament. Du
vet inte, att hon grep in i mitt liv som en av försynen
sänd räddarinna.

Jag har förstått något ditåt, men aldrig riktigt
från vad.

Från en förnedrande lidelse. Hän blossade ett
tag på cigarren och följde röken med andeskådarblick.

Ur en vampyrs våld, kan jag säga.
Det var första gången de talade förtroligt med var-

ann, somman tili man. Och det var första gången

Renate och den Stora lögnen. 4
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sonen i fadern såg en människa med ett förflutet, ett
kanske upprört förflutet, något väri modern inte haft
del. Vad som brustit hos honom som far hade hiivit den
äkta mannen tili ett plus, och Rafael visste att hans
äktenskap värit sällsynt lyckligt. Och dock där
hän satt och tankfullt betraktade det fårade ansiktet
tvärs över bordet, kunde hän inte erinra sig någonsin
ha sett det yngre, och några ord av Eugen Diederichs
folio honom i minnet: »Äktenskapets institution fattar
tili fullo blott den mogne mannen, i vars ansikte ett
smärtfullt sökande och trevande plöjt djupa livs-
runor.»

Före din mor fanns egentligen bara en enda
kvinna i mitt liv, sade professorn; men så ung hon var
höll hon på att suga ut det tili sista droppen. Jag var
ju själv ung förstäs, yngre än du nu, men i alla fall
mäktig en blind lidelse. Det ligger annars inte för oss
svenskar. Men det var som om den exotiska flickan
cell för cell matat i mig ett främmande väsen, ett giftigt
väsen likt den demon hon själv var, ett väsen mäktigt
den djupaste sönderslitenhet, de största offer, den
fullständigaste viljelöshet, ja de avskyvärdaste brott.
Bara för en förtärande lidelses skull. Besynnerligt att
det just skall vara djävlarna i människohamn, de må
vara sköna eller osköna, som göra oss män tili sinä full-
ständiga slavar. Din mor hade intet av demoni, och
min känsla för henne var också av ett helt annat slag.
Det var tillbedjan. Ty hon var en ängel, din mor...

Professor Remmer hade annars ett lågmält sätt att
tala, försynt som hela hans väsen. Nu var rösten klang-
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fullare, mer inträngande, liksom mättad med en åter-
hållen glöd.

Och du manar mig att gifta om mig! Hän små-
log melankoliskt.

Vem var vem var den andra? frågade sonen
skyggt. Hän ville för alli i världen inte genom påträn-
gande nyfikenhet skrämma den andre tillbaka tili
slutenhet. Men här var ett kanske aldrig återkom-
mande tillfälle att lära känna honom som människa.

Professorn ignorerade hans frrga och sporde oför-
medlat:

Hur står du tili kvinnorna?
Det var som en ovarsam hand trevat över den unges

ömma hjärta. Hän hade längtat att få bikta sig, men
nu slöt hän sig med ens inom sitt skal.

Ah, kvinnorna! sade hän och skrattade, men det
skorrade en smula. De är för mig ungefär vad dina
gamla madonnor är för dig. Sammelobjekt för en
konnässör. ..

Professorn blundade för koiven och betraktade
honom forskande. Hans fina öra uppfångade åter
den där inre oron hos den unge. Men förtroende vann
man inte genom gåpåarmaner, snarare då som kom-
pensation. Hän beslöt sig för ett försök.

Sammelobjekt! Det är lätt att spela cyniker,
när man har ditt kyliga blod. För mors blod, det har
du, och det skyddar för mången dårskap. Rafael
smålog skeptiskt. Men intet är visst med kvinnorna.
Om du en dag skulle känna dig våldtagen tili själ och
kropp, så tag varning av mig. Också jag blev då som
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genom ett trolleri en annan, inokulerad med en besin-
ningslös passion, som gav mig en annan hetare rytm,
ett osläckligt begär, en våldsam sinnlighet över alla
gränser. Kalla det psykoanalys, suggestion, hypnotism.
Ingen går säker.

Hans smala vita hand förde cigarren tili munnen och
blev så, med armbågen stödd mot armstödet, vilande
i en passiv, slapp båge, som endast en mycket smal
handled kunde få. Rafael saknade spetsmanschetten
från någon holländsk mästares kavaljersporträtt. Och
den plymagerade hatten över det fina ansiktet, som av
återskenet från den lysande vita bordsduken blev dub-
belt blekt och förandligat.

Jag var nyss myndig då. Hän talade utan ges-
ter, något man lade märke tili i detta gestikulerande
land. Det verkade förnämt, vilket Rafael annoterade
med tillfredsställelse. Mitt förhållande tili kvin-
norna hade dittills utmärkts av återhållsamhet, ja
askes. Jag sökte en skönhet som inte fanns, svärmade
för ett fantastiskt ideal, som ibland skymtade, men
alltid utom räckhåll. Jag var en brådmogen estet och
för karaktärsfast att kompromissa. Sinnligheten, för-
mågan att älska lagrades upp inom mig som ett far-
ligt brännstoff som hos en girigbuk. Ingenting förslö-
sades. Men min slutna drömmarnatur gav fantasien
jättevingar. Med minä klassicistiska ideal hade jag
kunnat bli en konkurrent tili Rydberg eller Heiden-
stam!

Då är det bättre som det är, flickade sonen in.
Onekligen. När man gått igenom för mycket, blir
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man siliten, ger sig inte pris. Hade jag stannat i gamla
Sverge ja, då. .. Men jag hade vandrarblod liksoin
du, hara av ett annat slag. Du söker det intressanta,
det nya och märkvärdiga av en nyfiken, nervös sensa-
tionslystnad, tror jag. Högst modern för resten. Jag
åter sökte hara ett: skönheten.

Det är gammalmodigt. Minä intressen äro uni-
versella. . .

Alldeles. Så universella, att av alltsammans inte
blir mer än en hop splittrade glasskärvor, som fräta
sönder ditt inre. Du är tidssjuk av hunger och tomhet.
Det är skada. Man skall ha ett mål, ett enda...

Det har jag, far! ville hän ropa. Men teg. Att ha
en liten kvinna tili enda mål i livet skulle den andre
inte förstå.

Nå, vid tjuguett var jag rik, fortfor professorn.
Vår familjs genom generationer sammansparade för-
mögenhet var på den tiden en hei hop pengar. Jag
flög ut, flackade omkring på klassisk mark, utan metod

en fantastisk drömmare på jakt efter skönheten.. .

Och fann henne?
Trodde så. Det var i Granada.

Paus. Professorn såg gyllenheta södersyner, moriska
drömpalats, Alhambra. En skimrande praktfull ara-
beskinfattning för hans livs Stora äventyr. Också sonen
var långt borta.

Signor Garibaldi gick omkring och reducerade spar-
samt belysningen. Utom Remmers fanns det bara en
handfull lottospelande gäster i ett hörn. Främlingarna,
som annars svämmade över stadens bräddar, hade
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ännu inte spårat upp den undangömda lilla trattorian.
Då ooh då tjöto Stora ångare i hamnen i djup baston
ooh skärande gälla lok från Molo Vecchio. Men här
inne var förtroligt och stilla.

Vem var hon?
En häxa, en vampyr, mumlade hän ur fjärran.

Urkvinnan, den första Eva, gjord av ler. »Von der
Unstätigkeit und Hefen der Erden» Lilith!

Namnet smakade kabbalism och mysticism, botten-
löst fördärv och bottenlös vidskepelse. Urkvinnan
Lilith...

Professorn ruskade på sig och fortfor i vaken ton:
Egentligen en hypermodern typ, ett kvart sekel

före sin tid. Rabbi Sefer ben Sira berättar om Lilith,
Adams första kvinna, att hon övergav honom för det
hon inte ville ligga under honom och vara honom under-
dånig. De voro jämbördiga, menade hon, skapta av
samma urmaterie, leran. Hän smålog melankoiiskt.

Alltså den första kvinnan, den första suffragetten.
Och vad Lilith efter sitt fall bedrev som sport att
suga ut de män hon bolade med det gör miljoner
kvinnor i dag med utsökt raffinemang och gratie.
Kriget har höjt undantaget tili regel. Nå, vi män har
ju också hiivit annorlunda. En sådan naiv svärmare
som jag var då vore otänkbar i vår tid.

Jag vet inte, sade sonen. Det växer en stark
brodd vattenklara idealister som bäst ur blodssådden.
Jag har träffat många.

Synd. De får det inte gott, när de träffar sin
Lilith. Jag är rädd, min gosse, att ingen kan undgå
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henne. Inte du heller! Ty hela världen har hiivit en
bolande, girig sköka. Undra inte på att jag begravt
mig bland gamla bilder!

De sutto tysta en stund. Sonen var ingen optimist,
men den pessimismi, som gömde sig under faderns
veka, försynta yta, överraskade honom såsom inte
passande tili karaktäristiken. Från Lilith tili bilderna.
Kanske var utvecklingen ändå mer logisk än hän i
förstone ville inse? Mor mor hade dött för tidigt.
Det var just det. För tidigt också för honom själv.
Hän undrade om hän väl haft lättare att förtro sig
åt henne. Kanske hon rent av hade kunnat hjälpa?

Men professorn tvingade honom tillbaka i fåran.
Det underligaste är att hiiden av henne, flickan

från Granada, de här sista månaderna förföljt mig vid
vart steg. Jag har värit tvungen att rent yrkesmässigt
sysselsätta mig med henne tili den grad, att hon åter
vunnit något av sin forna makt över mig.

Jag förstår inte. Har du då återsett henne?
lnte henne, men hennes bild livslevande.

Som du vet, har jag i min serie italienska monografier
kömmit tili bröderna Piola. Den äldre, Pellegro,
skattas ju av genuesarna som en lysande meteor och
var utan tvivel ett sällsynt geni. Man häpnar inför hans
glänsande koloristiska kompositioner, när man betän-
ker att hän skapat dessa mogna verk som yngling
före sitt tjugutredje år. Ett underbarn inom målar-
konsten är en sällsynthet. Alla hans biografer har
hittills okritiskt återgivit den gängse legenden, att
hän mördades av en annan målare av pur yrkesavund.
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Det är ett sätt att ytterligare framhäva hans genia-
litet, ett trick jag redan tidigt genomskådat. Minä
senaste forskningar synas också restlöst bekräfta mitt
antagande, att en olycklig kärlek var orsaken tili hans
förtidiga död. Faktum är att samma kvinnotyp går
igen i alla hans bilder, i alla hans madonnor och helgon.
Och jag studsade, när jagför första gången det är
väl tjugu år sedän nu såg hans tabernakel i Via
degli Orefici. Det är drag för drag häxan från Granada!
Och hon småler emot mig från alla hans bilder. Det
kan göra en förryckt.

En Lilith, demonernas moder, som den heliga
jungfrun! Starkt, måste du medge.

Och dock är det så. Professorn lutade sig fram,
ivrigare än den andre någonsin sett honom. Låt
mig säga dig, så att du inte begår något misstag: hon,
som vi fortfarande kunna kalla Lilith, dolde sitt för-
därv under ett det ljuvaste, själfullaste, skönaste
yttre. Kom ihåg att jag var på jakt efter skönheten.
Hon var för mig skönhetens urbild; annars hade hon
aldrig fått denna olycksaliga makt över mig. Hon var
ett det utsöktaste specimen för sin ras utan något
av dess karrikerande yttre kännetecken. Hennes far
var pantlånare, hade ett litet smutsigt lumphål ien
gränd i ghetton. Denna underbara blomma från bak-
gården kunde endast delvis förklaras genom moderns
spanska skönhet. Hon var död, men jag såg fotos av
henne en andalusisk Carmen. Nå, flickan löpte
omkring barbent och utan tillsyn som en gatpojke.
Ibland sålde hon blommor i hotellkvarteret. Span-
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jorerna kastade glåpord efter henne, ockrarens dotter.
Men just det att fadern var ockrare gjorde att jag
kunde köpa henne. Ja, direkt köpa med klingande
duros. Hän handlade skamlöst med sitt eget kött
och blod. Och ockrarblodet flöt också i hennes ådror;
det var fadersarvet liksom skönheten var moders-
arvet. Hon ockrade med sin minsta gunst, gav intet
utan vederlag. Sög ut mig andligt och finansiellt och
kroppsligt, bragte mig ner, ner, tills bara självmordet
återstod. Men min vanvettiga passion, som bragt
mig därhän, stängde denna sista utväg: jag kunde inte
levä utan henne, jag kunde inte heller dö utan henne.
Jag umgicks med tanken att ta bådas våra liv, kunde
inte fördra tanken att hon skulle tillhöra en annan.
Och dock, efter vad jag senare erfor, hade hon egent-
ligen aldrig värit mig trogen. Trots min svartsjuka
misstänksamhet fann hon med sin felina slughet stän-
digt utvägar att bedra mig. Det var först sedän jag
fått ovederläggliga bevis för detta, som jag blev fri
hennes bann och lärde mig hata henne. Men då hade
hon redan längesedan övergivit mig. När jag var
som djupast nere, flög hon ifrån mig med ett hånskratt
liksom Lilith från Adam. Utan din mor hade jag då
värit räddningslöst förlorad.

Har du någonsin sedän återsett henne?
Ja, en gång— i Nizza. Hon var mer lik Pellegro

Piolas madonna än någonsin, mer moderlig, ändå
skönare än förr. Det är det anmärkningsvärda med
raskroaseringar också sydländska att de hålla sig
längre friska än renblodiga. Hon var bländande.
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Spelade efter vad jag hörde en framträdande roll i den
värld, där man roar sig. Efterkrigsgulaschen, som
kunde betäcka henne med briljanter! Hon, som ändå
rättsligt varmin, köpt och betald betald dyrare
än någon skatt i världen...

Hän stirrade framför sig, och Rafael tyckte sig höra
hur hans tänder gnisslade.

Jag hade dragit henne upp ur dyn, givit sophögs-
blomman den första, henne värdiga infattningen...
Nå! Hän ryckte upp sig. Jag är inte missundsam.
Tvärtom jag gratulerar de män hon bedrar. Hon
är ett gissel för vårt köns synder, min son!

Nattluften var överraskande kylig efter den strå-
lande varma dagen och minde dem om att man ännu
hade full vinter hemma i norden. Professorn huttrade
i sin gamla havelock. Från bukten kom ett jämnt sait
drag borrande in i de smala gränderna, där de uråldriga
gotiska husen nu hyreskaserner för arbetare
slumrade i långa buktande räckor som i mörkaste me-
deltid. Belysningen var skral, kom nästan uteslutande
från de talrika trattoriorna med sinä fönsterljus över

de karaktäristiska utställningarna av allt en gourmet
kunde önska sig av Medelhavets skörd.

De gingo tysta sida vid sida, den gamle och den
unge, var i sinä egna tankar, men dock med ett nytt
band av sympati, av familjekänsla nästan fysiskt
kännbart förenande båda. Fadern hade hiivit mänsk-
ligare, sonen intimare genom förtroligheten nyss.
Den unge gick åter och kämpade med lusten att i sin
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tur uppenbara för den andre, inte något längst för-
flutet, men ett brännande, smärtsamt nuets ve.

Men var det inte fegt, detta att söka stöd? Hän var
gammal nog att själv sorja sinä sorger. Och fadern,
hän hade väl nog.

Palazzo di San Giorgio de hade tagit vägen nedåt
hamnen strålade i full belysning ur sinä spetsbågs-
fönster, medan en praktfullt stjärnströdd, djupsvart
natthimmel välvde sig över den mäktiga krenelerade
takfrisen. Inifrån hördes idoga hammarslag, sång av
arbetare, buller från de sista dekorationsarrangeman-
gen. Unga män slunko omkring och tryckte näsan
platt mot bottenvåningens ännu färgdroppsspäckliga
rutor journalister på lur efter kåseristoff. Också
Remmers stannade under arkaderna och stirrade in.
Den unge följde road de andras hemlighetsfulla lovar.
Yrkesbröder på sätt och vis, energiska, rastlösa; och
dock kände hän sig överlägsen. Vad som för dem
åtminstone de flesta var brödarbete, var för honom
förströelse, ett medel tili glömska. Hän var en obotlig
dilettant.

Här skall således vår civilisations öde avgöras av
nutidens såkallade främsta hjärnor, mumlade hän.
Inte illa att fä vara med på ett hörn. Det blir ett ena-
stående intressant skådespel.

För att inte säga ett spektakel. Nutidens män-
niskor har förlorat sinnet för proportionerna, ett con-
ditio sine qua non för skönheten. De förfuskar allt i
sin vanvettiga futurism.

Futuristisk politik bra! Hän skrattade.
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Du, far, med dina sötsura ideer, du kan bli mig tili
nytta ännu kanske. Alla de mångtusen journalister,
som stan rymmer i detta nu, går och letar krampaktigt
efter den mest egenartade belysningen över det hela,
efter den personliga tangenten, efter slagord och blixt-
Ijus. Karl den som är originellast. Ge sanningen tusan!
Journalistiken har aldrig gått tili den gradut på effekt-
sökeri som under och efter kriget. Jag kan skatta
mig lycklig, som ännu tillhör en ärlig press.

Det är alltså som skribent du är här? Pånågot
sätt var det den gamle en missräkning. Hän hade trott
att besöket gällde honom.

Officiellt ja. Är hyrd av ett tyskt och ett svenskt
presskonsortium. Har följaktligen tillträde överallt,
kan stilla min obotliga nyfikenhet och föröka glas-
skärvorna i min buk, som du säger. Men hän drog
på det det är egentligen enförevändning. Konnäs-
sören har bränt sig, far.

Hän stack plötsligt sin arm under havelock-kragen
och bekände:

Är stadd på flykt från en flicka i Munchen. Har
fått korgen...

Anade jag inte någonting ditåt! Är det svårt?
Förtroende mot förtroende alltså, berätta!

Doktor Remmer kände en stor lättnad över att ha
sagt A. Nu måste hän också säga B.

Men medan hän där under arkaderna tili bank-
furstarnas gamlaborglättadesitt hjärta, studsadefadern
plötsligt och blev förströdd. Sonen var sårad. Det
var hara ett sällskap på ett par herrar och damer,
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som ur Hotel de France mitt emot steg upp i en bil.
Och den ena damen skrattade högt tili. Ansiktena kunde
man inte se i skuggan från hattbrättena. Det var bara
skrattet, som klang i natten.



Det var ingen lätt sak att skaffa sig logi i den brädd-
fulla konferensstaden. Doktor Remmer löpte över allt
och ringde på överallt. Samtliga hotell voro fyllda
tili takåsen; endast i de för de olika nationernas delega-
tioner reserverade hade man gott om rum men
bara för de delegerade och deras anhang. Det fanns
följaktligen inte nog förstklassiga härbärgen ens för
dem inom stadens hank och stör. De hade lagt beslag
på alla bättre hotell vid Riviera Ponente tili Pegli och
vid Levantinska rivieran ända bort tili Rapallo. Det
var ett Babel av tungomål och typer, som den ligu-
riska kusten väl ännu aldrig sett.

Ett förekommande anbud av en medlem av den
svenska delegationen att åtminstone tills vidare
bo hos dem på Grand Hotel de la Mediterranee måste
hän av yrkeshänsyn avböja. Pegli ligger tio kilometer
från Genua, och skulle hän vara sinä blad tili någon
verklig nytta, måste hän befinna sig i brännpunkten
dag och natt, om hän så måste störa sin far under hela
kongresstiden. Det ville hän nu inte förstås. Professor
Remmer hade redan följande dag störtat sig över sitt
arbete med ett förvånansvärt raseri som om hän
med ali makt velat undgå någon efterhängsen tanke.
Det var knappt att Rafael kunde dra honom med sig
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tili middagen hos signor Garibaldi. Om nätternakunde
den yngre höra honom stöka omkring i sitt arbetsrum
snart sagt vilken tid som helst. Föreställningar gjorde
honom bara otålig.

Nej, boskillnad ju förr dess bättre!
Mellan öppningshögtidligheterna och intervjuerna

och piena löpte unge Remmer som en tätting efter
rum. I centrum fanns det snart knappt ett hus, där
han inte frågat åt. Albergo dei Giornalisti, journalist-
hotellet, hade folk som sov tili och med i badrummen

han kom också där för sent. I pressens högkvarter
i Casa Petroni träffade han på kolleger, som om nät-
terna sovo i parkerna. En praktisk amerikan för
övrigt en krigskorrespondent med världsrykte kam-
perade med sin sekreterare i en pinjelund bakom Ospe-
dale Militare i en hopfällbar trerumsvilla, som han
jämte fullständig inredning släpat med från sitt hem-
land, och trotsade varje avhysningsförsök av de indig-
nerade stadsmyndigheterna.

Nej, det var inte lätt. Ibland tänkte doktor Remmer
på att ge tusan i alltsammans och packa sin koffert.
Men skådespelet eller spektaklet, som fadern sade
fascinerade honom. På denna fläck av jorden var allt
som fanns i världen av styva karlar församlat; snart
sagt vid vart steg komman i beröring med storheter,
vilkas världsbekanta namn först nu fingo gestalt och
drag och innehåll. De solenna piena i San Giorgio voro
storartade i sin bombast, och i Palazzo Reale arbetade
kommissioner och underkommissioner på blodigaste
allvar på lösningen av olösbara problem. Det var en
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världsparad vars make man knappast skulle uppleva.
Därför hängde hän i, fast fukten i den faderliga salon-
gen skaffat honom en brinnande influensa och intervju-
kapplöpningen med kollegerna slet i nerverna som
tänger.

Ur en annan synpunkt var det hälsosamt. Här
hade man inte tid att tänka, inte tid att lyssna tili
hjärtats hunger. Det gick dagar då hän inte ägnade
Renate en tanke. Under de ensamma febernätterna
tog hon visserligen skadan igen och plågade honom
med alla längtans och saknadens kval. Men på dagen
hade hän inte bara det rastlösa arbetet och sökandet
som bedövningsmedel; hän fann sig med överraskning
åter kunna njuta våren, den pittoreska staden, havets
och landskapets skönhet och kvinnorna.

Hän var ung, och hän viite inte hänga huvudet. Trots
allt fann hän livet mödan värt.

Var hän lättsinnig? Hade inte Renate von Erhart
väckt den Stora kärleken hos honom?

Herregud, om var kari gick och hängde sig för en
korg, skulle det maskulina släktet säkert länge sedän
dött ut. Och bland annat denna förtjusande högvik-
tiga konferens aldrig kömmit tili stånd.

En korg... Det var nu egentligen det, att hän var
så bortskämd. Det var hans första. Det gjorde ont,
gubevars, men kanske mest i egenkärleken. Tusan
vet för övrigt, om inte ali såkallad kärlek är egenkärlek!
Önskan att spegla sig själv i avkomman. ..

Hän sökte ärligt slå bort minnena och komma på
fast mark igen. Ont skall med ont fördrivas. Ergo
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försmådde hän inte Renates små systrar. Och hon
hade många, många små systrar i Genua la Superba
på den tiden, men kvinnor som inte hade en aningom
att man måste offra kärlek och lycka för överspända
ideal. överhuvud hade de endast ideal i fråga om
männen. Och doktor Rafael Remmer tycktes i så
många fall komma detta ideal mycket närä. Det
gick honom alltid så i södern, att hans resliga, rena
germantyp väckte uppseende. Var hän gick, blev hän
centrum för en korseld smekande blickar.

1 Munchen hade februari ännu värit sträng vinter,
och med ett enda steg över Alperna ramlade hän plöts-
ligt in i en drivande, sinnesberusande vår. Det före-
föll honom också som hade vårmoderna aldrig värit
så förföriskt färgrika som detta år. När det var vackert
väder det hände tyvärr inte ofta lyste solen över
hela spektrums skala från de underbaraste diskreta
pastelltoner tili de bjärtaste, grellaste, mest vågade
sammansättningar. Alit tycktes kvinnan inte bara
kunna fördra, utan allt tycktes kläda henne. Och hon
var följaktligen mer självmedveten än någonsin och
mer utmanande.

Livet var ändå mödan värt! Tili och med fast man
hade en en efterhängsen influensa.

Hän åt kinin och aspirin, blev stamgäst på Casa
della Stampas utomordentligt kosmopolitiska bar och
magrade av febern. En läkare rekommenderade luft-
ombyte. Hän gick inte tili en annan. Detsamma sade
väl alla, och hän tänkte stanna.

Bara hän slapp de fuktkalla nätterna i den fader-
Renate och den Stora lögnen. 5
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liga salongen, skulle hän nog bli frisk. Hän gruvade sig
för dessa nätter och blev följaktligen ofta borta. Gam-
lingen tycktes inte märkä något. Hän hade blivit
sluten som en ostra.

Rumfrågan, rumfrågan!
Äntligen fick hän hjälp från ett oväntat håll.
På baren i pressens hus hade hän vid glaset blivit

bekant med en rolig, överfet amerikan, som minde om
corpsbrodern Timm. Hän var specialist på torr visky
och hette William Studebaker hän stammade
faktiskt från den bekanta bilsläkten och hade också
en Jehu tili runabout tili sitt förfogande förutom en
motorcykel och en båtracer. Att hän arbetade såg
Remmer aldrig, ehuru hän representerade ett så stort
organ som »Chicago Chronicle.» Alltså intet Northcliffe-
blad, vilket hän med stolthet genast framhöll. Hän
såg ned på sinä kolleger i trustpressen, vilka efter hans
mening alla voro inklämda i andlig tvångströja. Vid
politik rörde hän för övrigt aldrig direkt under deras
samtal det var intet hantverk för en vit man. Men
redan av det faktum, att hän med tydlig sympati slöt
sig tili Remmer, vars tyska mandat var honom välbe-
kant, trodde sig denne kunna sluta sig tili att de ockå
i den frågan skulle komma väl överens, om den någon-
sin blev bragt på tapeten. (Annars drogo tili exempel
fransmännen en skarp gräns mellan sig och central-
makterna och föraktade särskilt Remmer för det hän
som neutral givit sig i deras sold.)

Barbekantskapen odlades vidare under ett par
utflykter tili sjöss med den pilsnabba »Sealion», som
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tyst klöv vattnet med fören i vädret och kölvattensvå-
gor som en torpedjagare. Den gjorde ocksä sinä modiga
tjugufem knop, och det var en barnlek att komma tili
Nervi, Sestri, Voltri, ja Nizza, när sjön inte gick alltför
hög. Vid dessa tillfällen närvar också Studebakers
faktotum, en ung japan, som hän egenhändigtfiskat
upp i Yokohama på ett lasarett för sårade från det
sibiriska fälttåget mot bolsjevikerna. Det var en tyst-
läten, senig liten kari, som satt vid ratten lugn som
en bronsfigur i de knepigaste passager. För att ha
större rörelsefrihet och undgå trängseln i hamnen hade
Studebaker med klingande mynt bevekt fyrmästaren
på Capo del Faro att upplåta en förtöjningsplats för
»Sealion» tätt under fyren. Överhuvud var den fete,
trygge amerikanen av det slags människor, som inte
visste av några omöjligheter.

Detta visade sig tydligast i fråga om damer. Ehuru
hän själv synbarligen inte gav en soldo för damsäll-
skap hans attityd mot könet var godmodigt ralje-
rande såsom tili exempel gentemot en knähund, vilket
alltid retade hade hän snart kömmit underfund
med Remmers kvinnotycke och såg därför som före-
kommande värd alltid tili att damer inte saknades
på utflykterna. Men det ges damer och damer. Vari-
från Studebaker tog sinä fulländade dito var Remmer
en gåta. Det var inga av de mångsidigt användbara,
tungomålskunniga tippmamsellerna från Casa della
Stampa eller de av arbetsbrist lösdrivande typisterna
från diverse delegationer, än mindre av den lättfotade
kvinnohord, som liksom skuggan alltid följer en större
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samling karlar åt. Det var infödda damer ur de bästa
genuesiska kretsar, som tilläto sig en smula frihet i den
karnevalsstämning, som ännu hade staden i sitt våld.

Det bästa sättet att lära språket är genom um-
gänge med infödingar helst infödingskor, ty de
tala tydligare, förklarade Studebaker; och den bästa
italienskan talas av den superba genuesiska societeten.

Men hur bar du kömmit in i de kretsarna?
Min hemlighet. I morgon, om Neptun så vill,

fara vi tili Cornigliano, min vän. Det där slottet på
klippan vid havet bar länge retat min nyfikenhet,
men greve Raggio låter ingen komma in, som inte bar
introduktör. Nå, jag bar skaffat den skönaste »Sesam,
öppna dig» i hela Ligurien. Gå nu bara inte och bli
kär i henne, för det lönar sig ta mig tusan inte.

Remmers nyfikenhet var väckt, och följande dag
uppenbarade hän sig på Capo del Faro i Miinchner
akademiska jaktklubbensuniform med vita, knivskarpt
pressade flanellbenkläder och segelskor. Studebaker
höl! honom på armslängd ifrån sig och utbrast efter
en kritisk granskning:

Fabulöst! utbrast hän. Man kunde tro att du
vore kapten på skutan. Men din rosett sitter inte bra.
Mäki, kom hit och knyt mister Remmers halsduk!

Den lilla japanen måste ställa sig på tåspetsarna,
men utförde sitt uppdrag med orubbligt allvar och
tili fullständig belåtenhet. Hän var en skatt, Mäki.
Utför fundamenttrappan tili La Lanterna kom en
storväxt, värdig herre i uppknäppt uniformsrock
och tofflor.
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Buon giorno, signor Ferrente! hälsade Stude-
baker jovialiskt. Hän presenterade honom för Remmer.
Det var en gammal veteran från Garibaldis tid, ännu
kraftfull, med gråmelerat hakskägg och fascistiska
sympatier. Inom fem minuter blev det tydligt, att ame-
rikanen kunde linda honom om lillfingret. Hän såg
kritiskt utåt det blåa havet, och skakade på huvudet,
när hän hörde att damer skulle med.

Det går stark dyning där ute, menade hän. Bäst
att signore håller sig tätt under kusten. För damernas
skull...

Det var en strålande dag, sällsynt denna regniga
vår. Himlen var djupblå utan en molntapp, och den
gassande solen gav luften en genomskinlighet och
alla föremål, byggnader, bergen, ja människorna ett
overkligt sagoskimmer i guld som en signad paradi-
sisk gloria. Världen var skön som en målning, sköna
också de rundlemmade barn, som nakna lekte vid stran-
den. Och när damerna kommo utför trappan, skim-
rade färgerna om dem, böljade de lätta sommardräk-
terna om dem, lyste parasollerna över dem som ett
feeri. Genom det tunna tyget tecknade sig lemmarna
skugglikt lockande.

Det var en i lila och en i mattaste gult. Vad som
redan vid nedstigningen väckte Remmers förtjusning
var den lilakläddas otroligt små, tadellöst chausserade
fötter och hennes sätt att gå. Hon gick inte, hon svä-
vade. Och när hon koni närmare, kände hän igen henne
från corson. De hade stundom mötts, och hän hade
alltid med särskild tillfredsställelse annoterat den
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blick av välbehag, som för en sekund träffat honom
ur dessa eldiga svarta, en smula kupiga ögon. Hon
hade alltid åkt, än i bil, än i privatekipage med vapen
på dörren. Det var en skam att åka, tänkte hän,
när man hade sådana fötter och en sådan gång.

Marchesa Vivaldi taxerade hän tili omkring trettio
år, kanske en smula äldre, men i alla fall utsökt kon-
serverad. Hennes hy, som i solen ovillkorligen hade
uppenbarat varje konstgrepp, var bländande vit och
ren, ansiktets form en rundad, mjuk oval. Mannen
påfallande liten med fulländad, oförfalskad amorbåge,
ögonen Stora under höga, kraftigt penslade bägbryn.
När hon lade av sig hatten i båten, såg man den höga,
alabastervita pannan, men också något annat, som
överraskade. Hon hade en massa rödblont hår, som
skimrade och sken under parasollen i underbara toner,
ett verkligt Tizian-hår, som enkelt benat föll över
de små rosaöronen i en konstlös och dock raffinerad
nackknut. Gestalten var moderligt mogen och dock
gratiös som en danserskas, och samma veka moder-
lighet präglade det sköna ansiktet, som bars upp av
en formfulländad, fyllig och mjällvit hals. Detta var
kvinnan, den hundraprocentiga i ali sin prydnad,
tänkte Remmer och var ögonblickligen hennes slav.

Hän var tili den grad fängslad av markisinnan, att
hän knappt lade märke tili hennes följeslagerska. Det
var inte heller mycket med henne. Signorina Della
Norte var en tanig brunett, som sökte överskyla sin
bristande ungdom med en krystad vivacitet och påfal-
lande toalett. Hon hade ett födelsemärke på kinden
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med svart borst på. Därav slöt Remmer att hon inte
befann sig i goda omständigheter en kvinna,. som
på något sätt kan bestä sig det, går naturligtvis tili
en operatör. Hon var helt i gult, så tili och med det
länglagda ansiktet av en spetsig aristokratisk typ

färgades gult av reflexen. Hon och Studebaker
sörjde så snällt för konversationen, att unge Remmer
odelat kunde ägna sig åt sin förtjusande dam något
hän var dem särdeles tacksam för, ehuru Signorina
Della Nortes affekterat gälla röst skorrade i hans
njutning som en falsk violin.

Naturligtvis ägnade man främst sceneriet sin tribut.
San Pier d’Arena, tätt utanför vars varv de skum-
made förbi, gav anblicken av en stad lik alla städer och
bolmade ur en mängd skorstenar snett utåt havet.
Men havet för sig var oförfalskad natur, där det i loja,
växande dyningar bröt sig mot hamnanläggningar
och klippor. Stranden var hög, amfiteatraliskt bebyggd,
med mörk skog över bergsluttningarna. Var terrass
hade sin vita villa eller sitt hotell. Det var ingenting
för Remmer att begeistra sig för. Hän talade om sitt
hemlands lummiga, ljuskiädda arkipelag, om dess råa
klippor och kobbar, och hans italienska fick en egen,
hemsjuk klang, när hän beskrev det grönskimrande,
farliga nordiska havet med dess grynnor och rev.
Hon hörde vemodigt intresserat på, rättade av och tili
ett språkfel, men på ett sätt som inte sårade, och
tycktes förstä honom också när orden saknades och
måste utfyllas med en gest, en suggererande blick.
De sutto längst ute i akterrundeln, så närä att vid
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en rörelse knäna flyktigt berörde varann. Här voro
de oskyddade för draget från farten, men hon lät
ogenerat sitt underbara hår burras upp och strykas
bakåt av vinden och utsatte nu sitt ansikte helt för
solen. Sweatern hon tagit på slöt sig stramt om hennes
fylliga byst, som regelbundet hävde och sänkte sig
som i sömn. När hän såg ner i dessa glänsande svarta
ögons djup, tänkte hän tillfreds:

Var var nu Renate?
Av vind och soi steg en svag rodnad upp i hennes

ansikte. Det blev yngre, älskligare. Och håret fladdrade
som en gloria.

Jag har sett er förut, sade hon plötsligt efter en
paus. Hon hade en mörktimbrerad, fyllig organ, som
förde tanken på skolning och opera.

Var? sporde han prövande.
På gatan. Många gånger låt se: en, två fyra

gånger.
Och det vet ni så noga, marchesa?
Ni måste bo i trakten av Piazza Annunziata?
Ja-a, stämmer någorlunda. Han ställde sig

med knäet på sitsbrädet tätt intill henne och låtsade
betrakta någonting akterut. Att ni värdigas intres-
sera er så för min person, min nådiga, sade han lågt.
Han såg massan av guldhår på väg att lösa upp sig
för vinden och greps av ett häftigt begär att begrava
sitt ansikte i dess svala prakt.

Ä, ni sticker av. Dessutom är ni lik någon jag
känt. Och likväl skulle jag inte för mitt liv kunna
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säga på vad sätt. Det är så elusivt. Jag tror jag har
det, och ändå är det inte det.

Mäki, take care! ropade hän över skuldran. I
aktern forsade och skummade kölvattnet alltid högt
upp i nivå med bordläggningen, medan svallvågen
från midskepps rusade förbi dem i två genomskinliga
kaskadjalusier. En smula vatten hade trängt upp
över styrbords reling och flöt i en rännil längs sittbrä-
det akterut.

lt’s the steamer, svarade Mäki vid ratten och
nickade utan att vända sig om ut mot en stor svart
lastångare, som de först nu upptäckte på en knapp
sjömils avstånd snett föröver. Dess svallvågor bröto
dyningen och träffade den lilla »Sealion» mot styr-
bords bredsida. Kan inte göra det bättre, sir.

Marchesa Vivaldi reste sig för att inte bli våt, och i
gungningen måste Remmer stödja tienne. Vid varje
överhalning låg hennes mjuka kropp tungt i hans
armar, och hän sporde för första gången hennes lätta
parfym, en utsökt doft, som tycktes vara en hennes
väsens uregenskap. Det fjäderlätta guldhåret kitt-
lade med en test över hans ansikte, och berusad böjde
hän sig ned och tryckte en kyss mot skuldrans silke.
Då gav hon honom en svart, outgrundlig blick, och
amorbågen drog sig tili ett sinnligt leende.

Jag kommer direkt från karnevalen i Munchen,
sade hän liksom urskuldande, medan hans öga sög upp
det svarta ur hennes.

Ah Munchen! svarade hon, men orden och tonen
innehöllo något annat än det underkännande hon
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menade, något ljuvt personligt, bara för honom. En
gång ville jag visa er Nizza, Mentone, Monte Carlo
i karnevalsstämning...

Ack ja, marchesa, lät oss
Hello Mäki, go back; the lady is ill! Studeba-

kers runda huvud stack upp ur ruffen. Hän kom ett
ögonblick ut och förklarade, att Signorina Della Norte
inte tålde vid sjön. Hon låg nere i kajutan i ett hopp-
löst tillstånd.

Bäst att lägga tili vid San Pier och eskortera
henne hem med trammen, föreslog Remmer. Hon
blir bra igen, sä snart hon är på det torra.

Kör för det då, gick amerikanen med. You’re
the captain! Hän var våt av svett från den kvava
lilla kajutan och Gud vet vilka ansträngningar med
den sjuka. Marchesan försvann utan ett ord genom
hiekan. Hell! mumlade Studebaker i orat på Rem-
mer. Hon trodde hon skulle dö och deklamerade
böner mellan verserna. Ta mig fan, om jag tar sjö-
ovana fruntimmer med en gång tili. Nå, slog hän
om, din dam höll sig ju rätt tapper. En tusan tili
kvinna mum, mum! - Hän stötte honom raljerande
i sidan, just som båten i svängen tog en duktig över-
halning.

Hoppas att inte markisen lever?
Inte ett spår. Ja, bokstavligen man hittade

honom aldrig. Stupade eller föll i någon klyfta i.bergen.
Men akta dig; det finns andra med äldre rättigheter.

Puh! sade Remmer.
Man puh’ar inte ostraffat i Italien..
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La marchesa spelade sjuksyster så intensivt, att
hon inte uppenbarade sig förrän de lagt tili i San Pier
d'Arena, och därifrån for hon ensam i bil med den
sjuka. Det var som Remmer värit luft för henne.

En durkdriven kokett, fnyste hän.



De mest ovälkomna gästerna regerar ju hela
konferensen, menade misslynt en belgier vid baren.
Det är rent av en skandal!

—Ni menar ryssarna? Slug kari, den Tjitjerin!
Mister Steed, den inflytelserikaste journalisten

på platsen, sade det inte utan en viss avundsam be-
undran. Smal konst för resten, när man förfogar över
sådana vapen. Hän sänkte hemlighetsfullt rösten,
en fågelskrämma tili röst liksom hela den torra perso-
nen, och de andras huvud kommo lystet närmare som
en flock höns över ett korn. Ryske utrikesminis-
tern har släpat med sig en hei järnkista full med hem-
liga dokument ur de gamla tsaristiska arkiven akter
som ovederläggligt bevisar att kriget långt för detta
var hopkokat av Poincare och krigsministeriet i Peters-
burg. Alltså en absolut rentvättning av Tyskland.
Nu behöver hän bara skramla etftag med nycklarna
i byxfickan, och Barthou och hans drabanter faller
ögonblickligen tili föga. Men ni förstår, minä herrar,
det ligger i vårt och våra länders intresse att låtsa som
det regnade. Inte ett halvt ord om det här!

Skada att jag inte är en boche! utbrast en italie-
nare. För en gång skull hade jag tillfälle att göra mitt
namn odödligt!
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Pst!
Unge Remmer satt i en klubbstol intill och störtade

i sig en skållhet toddy. Hans influensa hade försämrats
efter sjöresan, och humöret var därefter. Detta stän-
diga politiska skvaller! tänkte han indignerad. Han
hade hört alltsammans. Nu vände sig också de vid
disken om mot honom, och han hörde tydligt orden
»svensk» och »nej, boche» och så en livlig debatt. Ita-
lienaren borrade sinä sylvassa kolögon i honom. Rem-
mer fixerade honom å sin sida närgånget högdraget,
ryckte på axlarna och beställde en ny toddy. Svens-
karna hade redan hunnit lära betjäningen den nya
termen, och efter en viskande konferens med giftblan-
daren bak disken lugnade sig sällskapet.

Politik —fy tusan! Intet hantverk för en vit
man. Hän tänkte inte löpa hos Tjitjerin för den
där järnkistans skull. Göra sig odödiig? Nej, hän var
inte i humör. En bra tipp, men svampen på! Tili
en annan gång!

Det gavs andra saker att tänka på. Se, ett frun-
timmer som markisinnan Vivaldi, hon jönade mödan.
i tanken smekte hän hennes fullslanka gestalt. Fördömt
för övrigt: början hade artat sig helt bra, men så tap-
pade hän bort henne som en nål i en myrstack. Hän
hade vid avskedet åtminstone väntat en inbjudan.
Hon hade ju taiat om karnevalen i Nizza... Men
allt hän fått var en avskedskyss på den lilla handen,
när Studebakers bil tog av tili hans hotell. Hela för-
middagen hade hän flanerat på corson för att om möj-
ligt få se en skymt av henne. Hän hade sannerligen
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hållit korpgluggarna öppna, men förgäves. Fördömt!
I minst en timme hade hän nu studerat alla tillgängliga
telefon- och adressböcker, men nägon Vivaldi kom inte
upp. Besynnerligt: hän hade dock fått det intrycket
att hon var infödd genuesiska...

Studebaker visste förstås adressen. Men just i dag
behagade hän inte visa sig, ehuru hans viskytimme
längesedan var slagen. Just i dag, då Remmers blod
brann av begär!

Kismet? Avkylning? Kanske bäst, men inte lätt
med denna feber i kroppen.

Hän gick ut i klubbrummet intill, satte sig, drog ut
skrivplattan i armstödet och började på ett brev tili

Renate.
Med undantag av ett vykort vid ankomsten hade

hän överhuvud inte låtit höra av sig. Det var på tiden
att hän erinrade sig, att de skilts som »vänner». Och
brevskrivningen distraherade. Utan en anspelning på
vad som värit beskrev hän sinä intryck från staden
och konferensen, av intervjuade politiska storheter,
sökte förklara intrigspelet bak kulisserna. Det hela var
hållet i en vänskapligt nykter ton som tili en kamrat.

Hän var tili den grad fördjupad i sitt verk och
efteråt så förnöjd vid genomläsningen, att hän knap-
past visste var hän befann sig, innan Studebakers
trinda ansikte böjde sig över honom och grinade.

Sovit gott? Och läskar dig redan med ett kärleks-
brev tili en gammal flamma? Känner symtomerna!
En fågel i handen och så vidare. Men man är barm-
härtig förstås, man är gentleman. Man vill inte den
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gamla låta ana, man vill inte tillfoga smärta. Och
ändå är det idel nonsens. Hon läser mellan raderna.
Hon förstår. Det kallar inte jag gentlemanlike. Öppet
visir allways. Därför, guy, riv brevet itu och se
dig först för, ora det kan bli någonting med den andra.

Nu pratar du dumheter, Bill. Det finns ingen
annan. Det är bara en liten väninna, en god kamrat.
För resten, var bor marchesa Vivaldi?

Search me! Och också ora jag visste det, tror du
jag vore så dum och sade dig det? Kommer aldrig
på frågan, gosse. Jag varnade dig ju. Är en bra kari,
förstår du. Vill inte en vacker dag hitta dig med en
genuesisk dolk under skulderbladet. Marchesa Vivaldi
är en sjutusan tili farlig kokett. Älskare i legio
och så vidare.

Du talar ovanligt mycket i dag. Säg mig bara på
hedersord, att du inte känner hennes adressi

Studebaker rullade resolut en annan klubbstol över
den mjuka mattan, mitt framför sin vän. Den vak-
samme kyparen var genast tili hands, men bortfläkta-
des med en oefterhärmlig gest av den feta handen.

Mitt hedersord har du, sade hän i allvarligare ton.
Det är signorina Della Norte, som skaffade mighenne
som introduktris hos greve Roggio. Jag vet ingenting
annat om henne än att hon umgås jämfota med de
högsta aristokratiska kretsar här. Accepteras överallt.
Fisken i vattnet och så vidare. Samt att hon har en
hei hop beundrare för att inte säga mer.

Men du kan skaffa hennes adress genom Della
Norte?
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Faller mig inte in. Du är inte grön, det vill jag
inte påstå. Men i fråga om kjoltyg är du den renaste
vindböjteln. Du har en farsa. Men hän tycks inte
bekymra sig om dig ett dyft. Alltså, broder, övertar
jag hans funktioner. Om du vill eller inte, det är mig
egalt. Låt se! Hän grep utan vidare det tjocka
kuvertet ur den andres hand. —»1. H. Fräulein Renate
von Erhart, Miinchem, läste hän. Det låter präktigt,
du. Håll dig du tili henne och låt bli att dobbla med
varmblodiga italienskor!

Remmer ryckte brevet ur hans hand. Hän blev ju
behandlad som en pojkvasker. Oerhört! Hans första
impuls var att riva det digra konvolutet mitt itu och
kasta bitarna i ansiktet på den oförskämde amerikanen.
Men när hän såg in i hans godmodiga, skinande ansikte,
slog det plötsligt om hos honom. Hur det var, stod
Renate plötsligt för honom i sin slanka ungdom, med
sin offervilja och sinä överspända ideer. Hans uttryck
veknade. Renate! tänkte hän; du är ändå den käraste.
Och skickade brevet med kyparen tili postschaktet,
grep Studebaker under armen och lotsade honom tili
baren.

Have a drink?
Mister Steed av Northcliffe stod ännu där, gav honom

en förbluffad blick, granskade ett ögonblick hans
allbekante följeslagare och gav sig så ro tili sin visky-
soda.

Men knappt var Remmer lämnad allena, så började
hän igen sin oroliga vandring gata upp och gata ned.
På utkik. Mest höll hän sig i trakten av Piazza dell’



81

Annunziata, där hon sagt sig ha sett honom. Det
regnade oupphörligt i ett fint dugg. Och ibland sökte
hän skydd i Palazzo Negretto och bemödade sig att
avlocka Tavarones Kleopatrafresker en smula intresse.
Men den sköna drottningen antog alltid dragen av en
annan en fyllig oval under lysande rödblont hår, som
halvt upplöst piskade i fjäderlätta testar de stora djup-
svarta ögonen och näsans raka brygga med de vibre-
rande näsvingarna. Följande morgon hade hän stark
feber, men steg tidigt upp och granskade på trappan
tili Bebådelsekyrkan alla damer, som gingo tili morgon-
andakten. Hän hade fått för sig att kanske markisinnan
Vivaldi höil på de religiösa formerna. 1 dag var vackert
väder, och grönsaksförsäljerskorna nere på torget med
sinä stånd och diskar och sitt oerhörda larm skulle ha
lockat honom tili folkstudier i varje annan sinnesför-
fattning än hans nuvarande. Febern och begäret brunno
i hans blod, hän måste stöda sig mot en av de väldiga,
med röd marmor beklädda pelarna. 1 tanken att hän
möjligen försummat henne många damer kommo
också djuptbeslöjade—väntadehan tili morgonmässans
slut och fixerade skarpt var kvinnlig gestalt, som trädde
ut ur den stora portalen. Alit förgäves! Andra funnos
nog; där var en, som tappade sin näsduk för hans
fötter, andra kommo och sågo stort på honom med
glansen från altaret ännu i ögonen, åter andra hade
tydligt lättsinne och invit i blicken. Några logo mot
honom. Svarta ögon och bruna, svarta ögon och
bruna. Röda läppar, om också inte alltid otvetydigt
äkta. Italienskor. ..

Renate och den stora lögnen. 6
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För hans inre blick trädde som ett Ijuvt spöke bilden
av en vidjeslank miinchnerska, blodung, med uppnäsa
och oestetiskt tätä ögonbryn, en flicka med titushuvud
i brons och ett hemlighetsfullt allvar djupt inne i ögo-
nen. Hon hade försmått honom. Hän var i sin tulla
rätt att söka en annan. Och dock trängde sig hennes
bild alltid emellan, när hän var som mest het. Den
verkade alltid svalkande, tillnyktrande.

Också nu ledde den honom på ett annat spår och
fyllde honom med plötslig energi. Hän måste se tili
att hän blev frisk. Ergo måste hän ha en annan bostad.
Rumfrågan, rumfragan!

Hän gick tvärs över piazzan och vek söderut i den
trånga Via Eemeliini, där hän granskade fasaderna.
Kyrkor och palats och gamla hus, som lika väl kunde
vara hyreskaserner som högförnämafamiljefastigheter.
Här hade hän aldrig värit förr. En stor fängelselik-
nande byggnad identifierade hän tack väre sin fick-
fiihrer som palazzo Lomellini-Rossi. Längre ned rik-
tades hans uppmärksamhet på en kasern i naturlig
sten, vars enda utsmyckning var en rikt sirad brons-
portal med tvillingsvapen. 1 posternas klängverk
klättrade smällfeta putter, och på sopraporten kämpade
Sankt Georg med flygande mantel på stegrande häst
med en pygme tili drake. Palazzo Cortona stod det i
handboken. Må fan ta alla palats! Hän ville en enkel
borgerlig bostad.

Men hans erfarenhet hade lärt honom att palats-
titeln ofta var gammalt arvgods, som hyreskasernerna
satte en ära i att bibehålla. Det lät förnämt, gubevars,
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när sjåaren Giuseppe gav sin adress: Palazzo Cambia-
Strozzi, Piazza Fossatello. Hän behövde intet hus-
nummer.

Palazzo Cortona gjorde nu inte intryck av någon
hyreskasern. Det fanns bara en portklapp av omsorgs-
fullt skurad koppar, ooh intet namn stod ovanför.
Men medan hän granskade bronsportarna upptäckte
hän en smal slingerremsa med en devis under ett av
vapnen. »Ad me respicite et curate quae paeta sunt.»
Och det slog honom, att lian stött på den devisen förr,
här i staden, helt nyligen. Hän funderade. Den latinska
glosan var förbunden med nägot hemlighetsfullt, något
hän förgäves letade efter. Hans tankar gingo sinnande
tillbaka över de sista dagarna. Var hade hän värit?

Och plötsligt stod »Salone del Capitano del popolo»
i Palazzo di San Giorgio för honom. len länstol sitter
en gammal marmorgubbe i kroppsstorlek med det
kloka, fintskurna ansiktet lutande sig fram mot åskå-
daren och en skärpa i blicken, som verkar underbart
levande. Hän pekar just på samma devis över sitt knä.
Vem var gubbfan? Unge Remmer bläddrar febrilt i
sin fiihrer. San Giorgio stora hallen verk av
Michele d'Aria: anno 1466, marmorstaty av Francesco
Vivaldi.

Vivaldi!
Hän drog energiskt i klocksträngen.
I samma ögonblick veko de osymmetriska portarna

inåt; hän fick en glimt av ett tunnvalv och en amfitea-
tralisk trädgård där innanför, så kom en bil sakta ut
genom porten. Hän kände den! Det där vapnet på dör-
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ren var hennes! Chauffören satt stram i terrakotta-
livre och svängde långsamt ett stycke uppåt gatan,
så backade hän med vanans säkerhet tillbaka framför
porten. Tonnån var tom. Alltså väntade hän på sin
härskarinna...

Remmer tänkte också vänta. Men en storväxt
portinaio, som höll bronsporten öppen, fick syn på
honom och frågade brutalt som hän värit en rekryt,
vad hän ville.

I hastigheten kom hän sig för med den dummast
tänkbara fråga:

Ha una camera mobigliata da affittare? Una
abitazione?

Portjeen borstade upp sig hän hade kolsvarta,
buskiga knävelborrar. Det kom en ström av italienska
över hans tjocka läppar, medan sylögonen visade att
hän var dödligt kränkt: Alit unge Remmer förstod
var att det var ett aristokratiskt hus och en oför-
skämdhet. Hän skulle bara packa sig i väg. Hän hade
helst slagit igen portarna mitt för näsan på Remmer,
om inte signora marchesa kunnat väntas vart ögonblick.

Och hon kom! Under palmerna där inne skymtade
något luftigt vitt, vitare än marmornymferna och
Neptun i den torra bassängen, och marchesa Vivaldi
blev synlig i portvalvet, som låg i halvdunkel skugga.
Hon hade ett kornblått skärp, en liten turhan över
sitt röda hår och en päronformig parasoll, genom vars
blåa siden ansiktet fick en underbar, förnäm blekhet.

Portjeen vinkade förtvivlat åt Remmer att ge sig i
väg, men när denne inte rörde sig ur fläcken, flöt en
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Ström av gutturala skällsord över hans läppar. Marche-
san blev stående mitt i valvet med solskenet från går-
den i ett bågfäit bakom sig —en stark effekt. Frågande
blickade hennes glanssvarta ögon från den ene tili
den andre. Portinaion förklarade med en ström av
ord och åtbörder inkräktarens efterhängsenhet. Hon
förde lorgnongen en sekund tili ögat och mönstrade
den unge mannen; så brast hon i ett klingande skratt.

Signor Remmer! Vad det gläder mig! Hon
kom och räckte honom handen med ett naturligt behag,
som tog honom helt. Så snällt av er att söka upp mig!
Min väninna är alldeles förbi sedän i går, svär att
aldrig mer ge sig ut på sjön. Jag är just på väg att
söka upp henne. Vili ni inte göra mig sällskap? Eller

hon såg skrattande och frågande upp tili honom
är det sant vad Giovanni säger? Att ni söker bostad?
Här hos mig?

Förlåt mig, markisinna! bad hän. Hur kunde
jag veta att just ni bodde här? Sedän flere dar söker
jag en människovärdig bostad, vandrar gata upp och
gata ner, ringer på i alla hus mankan ju aldrig
veta. Och så har tillfälligheten låtit mig återse er!
Jag offrar gärna varje utsikt tili logi!

Och jag som trodde . Den röda munnen
putade ett grand. Ni berövar en då alla illusioner,
signore.

Jag är ärlig, markisinna. Giovanni har visserligen
behandlat mig som en lazzaron, men hän var i sin goda
rätt. Så kränkt hän var! En rumsökande hos marchesa
Vivaldi oerhört! Ni förlåter mig ju, inte sant?
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På ett villkor. Hon höll upp ett behandskat
finger. Svär att ni sedän i går inte ägnat mig en tanke!

Jag bar inte gjort annat än tänkt på er, bekände
hän i hennes behagsjuka ögon. Och sökt! Det nötet
Studebaker föregav sig att inte känna er adress. Och
så, av en tillfällighet

Antagom att ni talar sanning. Tror ni jag skulle
våga hyra ut en bostad åt en sådan som ni, om jag så
ägde halva Genua med tomnia våningar? No, no,
signore!

Åt en sadan som mig? Signora marchesa, jag för-
säkrar

Tadellös gentleman?
På min ära!
Referenser, signore?
Mitt hederliga ansikte.

Hon ledde honom med ett lätt tryck på hans arm
tili bilen, som med ett språng satte i väg.

Jag har nämligen rum, förtrodde hon efter en
stunds eftersinnande. Nog för ett helt regemente. Två
hela flyglar med praktgemak. De står där och för-
faller.

Hän satt vällustigt i hörnet och betraktade henne.
Bilens mjuka madrassering smog sig ömt om hennes
ideala gestalt, och vid varje fjädring av ressårerna vip-
pade hennes spetsiga vita glacesko otroligt liten som
en leksak retsamt för hans ögon. Hän hade glömt sitt
rumbekymmer och gick helt upp i nuets njutning.
Vilken kvinna! ekade det inom honom. Hennes närhet
brände.
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Det var ju för övrigt otroligt att hän skulle kunna få
rum hos henne. Så god kunde Gud inte vara.

Hon å sin sida hade också ett gott tillfälle att studera
honom, medan de långsamt banade sig väg genom träng-
seln i Via Balbi. Hon läste honom som en öppen bok
och kände hans begär som ett hett moln omkring sig.
Åter frapperades hon av denna gåtfulla likhet, som
mindre låg i 'de yttre dragen än i ett elusivt tonfall,
i det ständigt växlande minspelet, i blickens öppna
beundran. Hon kände många djärva män, män vilkas
passion slog upp som en vulkan och förtärde. Hos
denne unge svensk anade hon samma lidelsens styrka,
men på samma gång en seg godhet, som tog lidandet
fullt på sig, som bar på händerna, som var slav och här-
skare i samma ögonblick. Hon hade erfarit så myc-
ket av naken hanbrutalitet i sitt liv, att hon länge
sedän misströstat att få spåra hannens godhet. Men
kanske ändå här?

Ni ser sjuk ut, sade hon plötsligt.
Ah, bara en smula klimatfeber, slog hän bort det.

Medelhavsmalaria.
Hon kom inte med några »beprövade huskurer» eller

medikamenter han länge sedän prövat, utan frågade
med ett tonfall av moderlighet:

Var bor ni och hur bor ni nu?
Ack! Han sträckte ut armarna. Jag längtar

mig förryckt efter ett genomvärmt rum. Åt solsidan,
med en kamin, som inte röker in!

Hon besinnade sig inte ett ögonblick längre.
Det skall ni få hos mig. Jag ger inte en soldo för



88

onda tungors prat. Ni är gentleman, och det är mig
nog. Om ni vill vänta, så länge jag sticker mig upp tili
Signorina Della Norte, kan ni följa med hem och väljä.

Men signora marchesa
Hän var överväldigad, häpen. Vågade inte tro på

sin tur och satt ängslig i den eleganta bilen, medan hon
var uppe i ett dystert hus uppe vid Corso Dogali.
Ängslig att hon skulle ta tillbaka sitt*löfte, när hon
kom igen. Genom en bresch i husräckan hade hän
kunnat njuta av den härligaste utsikt över det sol-
baddade Genua, deri livliga rörelsen i den väldiga ham-
nen och långt ut över havet, ända tills buktens blä
smalt samman med himmelns i en nästan omärklig
dunstlinje som en tråd runt jorden. Men hän såg
intet av denna skönhet, satt bara och stirrade blödsint
på chaufförens terracottarygg och var rädd att hänge
sig ät de inre perspektiv hän skymtade.

Men hans ängslan var onödig. Markisinnan kom
igen tuli av energi och verksamhetslust. Väninnan hade
hon tunnit i feber och oförmögen att äta en bit. Läka-
ren hade ordinerat bergsluft, och nu hade hon fått henne
så långt, att hon beslutat om ett par dagar resa tili
ett turisthotell på sydsluttningen av Monte Viso. Alit-
så, tillade hon med ett skalkaktigt leende, föll inte vad
hon hade att bjuda honom på läppen, så stod vänin-
nans våning att få på några veckor. Hon bodde förtju-
sande, med soi och utsikt och sjöluft, lockade hon.

Ert förra erbjudande är mig kärare, markisinna.
Kom ihåg att ni inte får ångra er. Palazzo Cor-

tona är ett mycket fridfullt näste. Däremot hade ni
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er fulla frihet hos min väninna där uppe. Jag vet hur
unga män

Ni kan vara övertygad om, min nådiga, att jag
inte ämnar uppträda som fridstörare.

Buon! Hon var åter allvarlig och gav honom
en bekymrad blick. För resten, ju förr ni kan flytta
tili soi och värme, desto bättre. Ni har feber, inte sant?

Å, jag vet inte. Jag blir strax bättre, bara jag
slipper fukten och källarluften om nätterna, tror jag.
Det är mycket vänligt av er att intressera er för mitt
befinnande...

Ja, jag vet inte hur det är, men det är någonting
så bekant hos er, sade hon och betraktade honom
sinnande med sinä underbara ögon. Det är intet natio-
nellt drag; jag har känt svenskar förr man träffar
dem ju överallt, i Nizza, i Monte Carlo, i Paris. Jag
förmodar namnet Remmer ärtämligen vanligt i Sverge?

Det överrumplade honom fullkomligt.
Har ni då känt någon annan med det namnet?
Ja, för många, många år sedän. Helt flyktigt.

Men hän hade ingen iikhet med er nej, det är inte
hän. Eller kanske ändå? Ah, det är sä svårt att minnas
allt från sin ungdom!

Ämnet generade honom, hän visste inte varför. Hän
ville inte dyka djupare däri. Därför grep hän avlän-
kande i hennes sista ord.

Ni talar om er ungdom som om någonting förlorat,
smålog hän i hennes allvarsblick, där minnen tycktes
fläkta som svarta slöjor. Och likväl är ni mitt uppe i
den. En kvinna med er fräschör, markisinna
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Ni är söt, när ni försöker er på komplimanger.
Då ser man först hur ärlig ni är. Bottenhederlig...
Ah, jag förmodar den glatta lögnen kommer först med
åren. Skada om er, signore, när ni nått så långt!

Hän rodnade inte över hennes anspelning på hans
ungdom, men för att hon inte trodde honom. Hän
hade menat vad hän sagt, helt och fullt. Men vad hän
tänkt där bakom, halvmedvetet, om sin namne, hade
kanske mängt oro i hans blick. Varför lekte hän med
ord i stället för att fråga och få klarhet med ens?

Hän var för feg tili det. Var det sant vad hän med
rädsla misstänkte, så blev det tili en ängel med bart-
huggande svärd för ingängen tili paradiset. Och hän
villein! Hän ville inte veta!

De pratade om likgiltiga saker. Men också detta
bollande med meningslösa ord hade för dem fåtten
säregen betydelse. Det dallrade i tonfallet, i blicken,
i gesten, i själva posen. Hon steg honom åt huvudet
som ett rusande vin. Och hän nästlade sig genom
tusen porer in i hennes väsen och kom det för första
gången sedän år att tona som en vibrerande eolsharpa.

Hän gjorde henne ung. Det gav en kittlande, his-
nande känsla. Och ett sött vemod på samma gång.

Chauffören hade på återvägen vikit om hörnet vid
Palazzo Reale för att undvika trängseln i Via Balbi,
men just som de sköto in i Strada di Pre kom en liten
grå torped susande, och de kände ögonblickligen
igen Studebakers racer. Med utomordentlig skick-
lighet bragtes den att stanna vid deras sida, och man-
nen vid ratten, av vars inhöljda ansikte man bara
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såg ögonen bakom brillorna, steg ur och kom bort tili
dem. Det var Bill Studebaker själv. 1 en blink hade
hän högra kraghandsken av sig och skakade hand med
marchesan.

Beklagar djupt att jag inte kan kyssa er söta
hand, sade hän galant bakom masken. Halla, Raf!
Förlåt jag uppehåller, men hörde nyss att Signorina
Della Norte ännu inte hämtat sig. Vad är på färde?
Skickade upp en jättekvast rosor men vad betyder
rosor i Florens! Portinaion kom tillbaka med hela
bunten och förklarade att signorinan inte kunde fördra
gult. Skall betyda svartsjuka. Säg mig, varför just
gult och svar/sjuka? Har jag begått en kapital dum-
het, marchesa? Oförlåtlig?

Hon. skrattade med bländvita tänder och nålfina
rispor här och där i den fulländade ovalen.

Jag kommer just därifrån, sade hon; och hon
berättade indignerad om buketten. Hon hatar er
för den där färden tili havs. Försök förstå henne och
bär det som en mani Hennes största sorg är att hon
inte kan bli tjock som jag tili exempel. Hon
strök sig vällustigt över höfterna och lät barmen
svälla under den fina battisten. Och sedän färden
med »Sealion» kan hon inte förtära en bit. Hon är
förtvivlad över att bli än slankare; det är hennes huvud-
sjuka, och därför hatar hon er.

Jag skall jag skall försöka bära det som en
man, sade Studebaker och grinade bak masken. Hör
på, Raf! I kväll är stort plenum i San Giorgio. Stort
tai av Lloyd George. Italien går med honom, försäkrar
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man. Barthou kommer att spricka av ilska och efter
honom Poincare i Paris. Genast lite gladare! You
come along, tillade hän på engelska och såg skarpt på
Remmer genom brillorna. Look out! S-O-S, you know.

De rullade åtskils efter några betydelselösa fraser.
Men inte utan att amerikanen ännu från ratten upp-
repat sitt ominösa »S-O-S.»

Det var fartygens trådlösa varningssignal för lurande
fara. Vad menade Bill? tänkte Remmer. Bara åter
att varna honom för tjuserskan vid hans sida? Löjligt!
Egentligen oförskämt löjligt! Vad fan hade ameri-
kanen med den saken att göra?

Hän ryckte invärtes på axlarna och gav sig åter
helt hennes magnetiska närhet i våld.

Palazzo Cortona eller egentligen den del därav,
som vettade åt gatan var anlagd på den tiden, då
den lombardiska stilen ännu var allenahärskande i
Ligurien. De mörknade, mäktiga kvaderstensmurarna
med sin totala avsaknad av utsmyckning förutom porta-
len och den kraftigt framträdande krenelerade takge-
simsen vittnade om de bistra tider, då vart patricierhus
var en borg, en fästning, var smal, vindande gata en
kloak för de ständiga partifejdernas blod och vart
gathörn vilken stund som helst kunde bli skådeplatsen
för guelfers och ghibelliners förbittrade strider.

Det är ett av de älsta gotiska palats i hela Genua,
sade med stolthet marchesa Vivaldi, då de med sakta
purrande motor långsamt kröpo in i den trånga Via
Lomellini. Man kunde på långt håll se Palazzo Cortonas
historiska takkrön som en skärm över gränden. Förr,
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under medeitiden, var väl alla hus av någon betydelse
lika mitt. Varför finns de inte mer? Varför flöt så
mycket ädelt blod tili ingen nytta i rännstenen? Sig-
nore, jag önskar jag hade levät då! Hennes blick
fick svärmeri och grymhet på samma gång i sitt mörk-
nande djup. Vilka kavaljerer på den tiden, vilka
män! För en kyss offrade de sitt liv, ett leende av den
älskade sonade de med sitt hjärtblod. Dä var kärleken
en farlig lek, och dock lekte man den lidelsefullare,
ivrigare än nu. Vår tid är hopplöst fadd. Inte ens duel-
lerna är moderna längre. Det ligger ingen sensation,
ingen krypande, kittlande tasa i en omfamning. Män-
nen är får, fromma lamm...

Hän stirrade på henne och förundrade sig över den
oinläggning av dragen och av uttrycket, som yttrade sig
tili och med i röstens övergående hesa, liksom väsande
klang. Kvinnans urgrymhet talade ur henne med
övertygande dramatik. Hon var skön, bländande
också i sin blodtörst. Hän tänkte att hon vore i stånd
att i högsta kärleksrus stöta dolken i hans hjärta och
bävande av lusta suga det sipprande blodet ur såret.

Mannen är får, fromma lamm, ekade det inom honom
Det kan hon säga efter det så nyss halva Europa dränkts
i deras blod! Och plötsligt stodo några kvinnogestalter
för hans minne: gruppen av blodtörstiga, eleganta
världsdamer kring Kentaur på gården tili professor
von Erharts serumanstalt.

En tjurfäktning skulle amysera er, marchesa,
sade hän.

Och tänkte därvid på Renates medkänsla med det
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plågade djuret. Renate —så långt borta. Snart fick
hon väl hans brev...

Marchesa Vivaldi såg genom ögonfransarnas tätä
svarta krans ned på spetsen av sin eleganta lilla sko
och sade drömmande:

Tjurfäktning? Jag är född i Spanien.
Utefter hans ryggrad rislade en kali kåre. Hän stod

igen inför en fråga, som hän inte vågade uttala. Där
skymtade åter ängeln med det barthuggande svärdet
för ingången tili paradiset. Hän såg på henne ■ — dra-
gen voro redan utjämnade och glatta: bara skönhet,
halvt sinnlig, halvt moderlig. Medan tanken på Renate
ännu fortsatte att arbeta någonstans bak i hjärnan, fån-
gade hän en smäktande blick och visste sig fången,
hjälplös, alla varningar tili trots, om hon så bävande
av lusta sög hans sipprande hjärtblod.

Hon kan ju omöjligt vara så gammal, sade hän
sig.

De höllo utanför porten med Sankt Georg och dra-
ken. Hän hjälpte henne ur, och vid den flyktiga berö-
ringen strömmade allt blod tili hans hjärta.

Nu skall vi se tili att ni får en ordentlig bostad,
sade hon, när bronsportarna majestätiskt öppnade sig
för dem. Portinaion gjorde stram honnör; hans sylblick
för Remmer var full av underkastelse och avbön.

Inne i valvet stannade de ett ögonblick framför
ingången tili gatflygeln, genom vars öppna dörr en
praktfull marmorvestibyl skymtade.

Nej, inte där, sade hon. Det är idel frostkalla
prunkgemak, där råttorna härska suveränt. En annan
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gång skall vi bese dem; där finns några målningar och
fresker och rumsinteriörer ni kanske intresserar er för.
Men se, där uppe, där ligger solslottet. Där skall ni bo.

Med ett lätt tryck på hans arm förde hon honom
vidare.

Bronsportarna folio igen efter dem med en dov
skräll, som ekade i valvet. Remmer märkte att hän
började få nerver, ty hän tänkte ovillkorligt mitt i sin
skälvande spänning inför ensamheten med tienne på
Studebakers varning:

»Look out! S-O-S.»



Renate vände hemåt från sin tidiga morgonritt i
Engelska parken, glödande rödkindad av farten och
frosten, som klätt de nakna trädmassorna snövita,
medan ridvägen låg hård med gårdagens hovspår tyd-
ligt infrusna som förhistoriska fjät i ett skifferlager.
Hon hade velat susa fram långt längre i de första
sneda vintersolstrålarna, som redan kommo stora frost-
flagor från grenverkets skägg att ljudiöst dala ned på
den svarta marken, förvandlade alleen tili ett ändlöst
tunnvalv av smäckra eldtungor och gjorde världen så
kortvarigt skön som en kärleksdröm av ett oväckt
blod. I går var det föhn, i natt stjärnklar köld, i dag
kanske takdroppstö med vårdräkter på promenaden.
Det var Munchen.

Men plikterna kallade.
Hon red i skritt över ängen, som skilde de Erhartska

besittningarna från stadsreservationerna, och satt
av framför gallergrindarna tili den anspråkslösa
enfamiljsvillan, som var den lärde mecenaten von
Erharts hem. Ingen öppnade nådig fröken var
för självständig att ha tjänarna springande för små-
saker. Hon hade sin egen nyckel och ledde den lödd-
riga hästen med kinden mot nosen uppför den korta
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grusgången tili fritrappan, där en huttrande betjänt
tog hand om den.

Nådig frökens post är på rummet, sade hän.
Bra. Med en sista klapp på den fintecknade

haisen: Säg Alois att hän sköter väl om Fides. Jag
har kört honom ångande varm.

Hon gick snabbt uppför trappan. I sinä breeches,
med jockeymössan käckt i nacken såg hon ut som
en pojke, men den oefterhärmliga gratien i var rörelse
skvallrade om en finlemmad flicka, halvt kvinna,
behärskad, apart.

Från den i enkel, utsökt konstnärlig biedermeierstil
inredda hallen gjorde hon utan att knacka en titt-in i
faderns studerkammare. Naturligtvis tom. Å, dessa
tidiga kollegier!

Så tog hon trappan tili första våningen med tre steg
i taget och stod röd och varm i sin jungfrubur, som
inte alls var ett flickrum, utan hällen i bekväm gammal
mahogny, en smula allvarlig med en personlig not
utan stränghet. Man behövde bara kasta en blick på
sticken och porträtten på väggarna för att Renates
individualitet skulle slå emot en som en utsökt doft
av renhet, idealitet och dådkraft en blandning av
styrka och vekhet, mogenhet och flickaktigt svärmeri.
Mellan familjeporträtten tittade de markanta dragen av
Tysklands stora män, de forna och de sista, ut ur ra-
marna, Bismarcks som i sten huggna huvud dominerade
ett väggfält, och en bekransad Göthebyst fyllde hörnet
bakom sekretären, som saknade de spindellikt smäckra
linjerna från de flesta dambudoarer, där denna möbel
Renate och den stora lögnen. 7
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bara verkar ägnad för små ljuva petitesser. Här var
den synbart helgad det allvarliga arbetet; manuskript
och anteckningar, historiska och memoarböcker lågo
tili hands med hundöron och remsor mellan bladen.

Men över bädden i den med luftigt ljusa förhängen
halvt dolda alkoven höll en bildskön Sankt Antonius
med Kristusbarnet hela fältet. Hän var hennes älsk-
lingshelgon allt från barndomens fromma sagor i mo-
derns knä, och det saknades aldrig friska blommor för
hans bild.

På bordet i den upphöjda erkern låg posten kors-
band med tidskrifter och ett par brev, som retade nyfi-
kenheten. Det ena från Genua med en handstil hon
lart sig känna avlockade henne ett litet rop av glad
överraskning.

Hon vägde det småleende i handen. Hän var således
inte gramse, den käre långe, blonde svensken. Hän
skrev en hei hop brevet var tjockt. Snällt av honom,
att mitt i det ansträngande konferenslivet, i en arbets-
surrande bikupa som »Casa della Stampa», vars firma
kuvertet bar, tänka på henne! Var det som vän och
kamrat, eller var hans hjärta envist, pockande?

Hon lade hastigt brevet tili de andra, oöppnat.
Plikten kallade. Eller egentligen kände hon det inte
som plikt, mer som ett slags ritual, en morgonguds-
tjänst.

Inom några minuter hade hon klätt om sig. I stället
för den pojkaktiga ryttarinnan stod i ett nu en sjuk-
syster i blått och vitt framför trymån och fäste den
klädsamma, nystärkta huvan på det käcka titushuvu-
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det. Metamorfosen från bortskämd miljardärsdotter
tili uppoffrande sjuksköterska sträckte sig också tili
minen. Kinderna brunno väl ännu friskt röda, men i
de klara ögonen hade kömmit allvar och kring den
unga munnen ett drag av brådmogen moderlighet.

Raskt i kappan och ut.
Hon skyndade över gården, genom parken där bakom

och in i en långsträckt vit byggnad mitt i en nu förfru-
sen plantering. Det var hennes och faderns privata
hem för krigets olyckliga, fördärvade små, de oskyldi-
gaste bland oskyldiga offren för människoslaktens och
folkförstöringens vanvett. Här sökte hon efter måttet
av sinä krafter lindra lotten för barnvrakspillrorna
under krigsmoloks jaggernaut, och hennes stora sorg
var blott att medlen inte hunno tili för mer än en för-
svinnande bråkdel av de krossade.

Det fanns folk som höllo för, att hennes kärleksverk
var av ondo. Det inte livsdugliga skall man låta förgås.
Lärda män sökte bevisa, att dessa de minsta av krigets
invalider betydde en dödvikt för nationen, som denna
inte ägde kraft att bära. Sentimentala människo- och
framför allt barnavänner predikade från taken att det
ur humanitär synpunkt vore bättre att låta de obot-
liga små i späda år dö än att genom missriktad med-
känsla döma dem tili ett livslångt lidande, ett livs-
långt krymplingsskap och beroende av andra. Det vore
barmhärtigare att ge dem gift än att underhälla den
flämtande livslågan i de impotenta små kropparna.
Renate själv hade fört med sig en hård kamp över
detta. Hennes klara förstånd hade velat erkänna
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teorien, men hjärtat hade ändå segrat tili sist. Och
när en rachitös femårings benrangelsarmar med en
vild kärleks överraskande kraft slötos om hennes hals,
visste hon med övertygelsens tulla styrka att hon valt
rätt.

Denna övertygelse hade numera intet av sentimenta-
liteten från den första tidens splittring och kamp. Mo-
derlig som varje sund kvinna, men ännu mycket ung
som hon var, hade med tiden andra avsikter och mål
mängt sig med det rena kärleksverkets. Hennes asyl
var en »uppfostringsanstalt» inte hara för de små inter-
nerna. En skola i patriotism och hat.

När »syster Renate» kom, höll man just på med fru-
kosten i den stora ljusa matsalen. Trots daglig vana
kunde hon aldrig se detta sitt åskådningsmaterial för-
samlat utan att hjärtat snördes samman. Vid de
långa borden sutto löjligt små gubbar och gummor
hungerblockadens barn med senila ansikten, åldrade
redan i vaggan, stämplade för livet med alla undernä-
ringens och umbärandets kännemärken, som den
ömmaste vård inte förmådde utplåna.

Översköterskan, en moderligt mogen dam med
hjärtegodheten strålande ur dragen, kom emot henne
och följde henne under ronden mellan borden. De
små gubbarna och gummorna hälsade henne var på
sitt sätt allmän uppstigning var förbjuden för att
inte förfördela de små stackrarna med marmeladben,
som endast med möda kunde resa sig. Men att Renate
var älskad såg man på det sken, som kom tili och med
i den slöaste blick, när hon gick förbi. Här och där
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stannade hon för att växla några ord med någon av
sinä speciella skyddslingar enkla ordsmulor, anpas-
sade efter de smås outvecklade psyke. Men lilla Gretel,
vars skörbjugg uppvisade nya blödningar, var slag-
färdig och vitsig som vanligt på sitt barnsligt rörande
sätt. Hennes annars nedslagna sinnesstämning slog
alltid om i självsvåld vid måltiderna, där hon trots
sitt lidande hade så många sämre lottade kamrater
att triumfera över: den blonda Hildegard tili exempel,
vars benuppmjukning förskaffat henne öknamnet
»Fräulein X», eller hydrocefalen »dumme August»,
vars oformliga kranium höll så litet vett, att syster
Angela tili och med måste mata honom, medan hän
själv stödde huvudet i handen. Och lilla Gretel hade
ännu fördelen av sitt lilla runda ansikte med de halm-
gula testarna kring öronen, medan så många andra
runt omkring ännu vid sju årS ålder inte hade ett strå på
hjässan, men rynkiga skråpuksansikten och uppsvälda
magar. Att hon själv vid sex var tandlös sökte den
lilla på allt sätt förhemliga, och hennes späda kropp
var redan så full av egenkärlek och koketteri, att hon
härvid utvecklade den otroligaste uppfinningsförmåga.
Hon var ett tali av brådmogen kvinna bland dessa
hundrade psykiskt efterblivna.

I en sai för sig lågo de tuberkulösa småttingarna.
Hjärtskärande karrikatyrer av det ljuvaste av allt
levande, barn i 4—6 års åldern, voro de föremål för
Renates särskilda omsorg. Hon tänkte ofta att Dante
gått miste om det effektfullaste kapitlet av sitt Inferno,
då hän levät för tidigt att kunna skildra detta de



102

smås lidandesapoteos. Men tendensen hade därvid
å andra sidan förfelats, ty dessa barn med svullna ben,
soin inte buro deras tärda kroppar, med svampknän,
Stora som deras egna huvud, med lymfadenit, som kom
kinderna att hänga i påsar ned på axlarna, med stän-
digt flytande varbölder voro fullkomligt oskyldiga
tili sin lott. Deras ögon i de tärda små ansiktena
tycktes alltid fråga: varför? De gjorde Renate förtviv-
lad. Hon hade, så vitt medlen räckte, skickat de hopp-
fullaste tili kurorter, men försöken hade endast i säll-
synta tali utfallit lyckligt. Hungerblockadens verk-
ningar i spädaste år tycktes obotliga.

Där var en stackare från Berlin, en femårig pys,
som led av ryggradstuberkulos och inte kunde resa
sig i bädden. Hän var en av de få betalande patien-
terna, tili och med arvinge tili en grevetitel, och hade
redan två gånger värit i Davos utan annat resultat än
att hän sörjt sig sämre tillbaka tili Munchen och »sys-
ter Renate». Greve Max var en bildskön pojke, där
hän låg med de underbart fint ciselerade barnadragen
vitare än kudden, genomskinliga, dödsmärkta, och
feberglansen i de halvt orientaliskt formade, Stora
svarta ögonen, alltid oroliga, alltid flackande, alltid
på vakt som om en fara lurade. Hän var Renates
älskling, inte för det hän var så vacker eller för det hän
var ett barn ur aristokratien, utan för det hän, som
kunnat ha det helt annorlunda, då medlen synbarligen
inte spelade någon roll i hans familj, av föräldrarna
hjärtlöst lämnades i en asyl att skötas av främmande.
Ingen brydde sig egentligen stort om honom. Från
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Berlin hade en gång en specialist värit här nere och
undersökt honom, och månadsremissan kom punktligt
genom en advokatfirma i Spreestaden. Tili jul och nyår
och födelsedag, kanske också någon gång däremellan,
kommo de härligaste, dyrbaraste blommor, levererade
av en munchnerfirma. Men föräldrarna själva hade
aldrig låtit se sig vid hans bädd. Endast en hade
modern besökt honom i Davos, ett minne kring vilket
hans tankar ständigt kretsade och varom hän gärna
talade.

En gång. .. För övrigt var det tydligt att hän var
sinä föräldrar obekväm.

Det var detta som fyllde Renates hjärta med
varmaste medömkan. Och sedän det, att den lille så
lidelsefullt hängde vid henne.

Också nu upptäckte hans irrande blick henne redan
på långt håll, och de små armarna började fäkta i
luften. Vid varje hait hon gjorde vid någon bädd, kom
det smärtsamt trånande över hans läppar:

Syster Renate! Syster Renate, kom!
Hän brann i feber, när hon inte hade hjärta att

längre hålla den lille stackarn på sträckbänk. Hon
vecklade den utmärglade, lama kroppen, lätt som en
fjäder, i täcket och lyfte honom upp tili sig. Nu strå-
lade hans ögon med en nästan överjordisk glans, och
de magra, fuktkalla händerna ströko henne darrande
av iver över ansikte och ögon, som kunde hän inte få
nog av beröringen med henne.

Syster Renate ack, kära syster Renate!
Hän var som alltid tili den grad upprörd, att hon
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befarade det skadade honom. Smärtorna voro glömda,
övervunna i ett rus av sällhet.

Hon kysste honom.
—Nu ska lille Max lugna sig, sade hon milt. Helst

hade hon gråtit, med detta fjäderlätta bylte vid sitt
bröst. Hän tog lydigt handen från hennes ansikte,
men smog tili gengäld sitt svartlockiga huvud intill
hennes hals. Pannan var våt av svett.

Du är inte som mamma, du kommer varje dag,
mumlade hän. Varför är inte du min mamma?

Men du har sagt att hon är mycket, mycket vack-
rare än jag. Hon var nöjd: modern var hans älsk-
lingstema och verkade som avledare på hans lidelse-
fullhet.

Då narrades jag! Hän lyfte på huvudet och
såg på henne med sinä underbara ögon. Det är inte
sant. Du, syster Renate, är den vackrare. ..

Hon förstod med hjärtat tulit av medlidande, att
bilden av modern redan börjat förblekna i hans minne.
Det var länge sedän Davos, och barn glömma så lätt.
Om hon, den okända modern, bara visste, vilket brott
hon med sin likgiltighet begick! tänkte hon. Men
högt fortsatte hon diskussionen:

Men, liten, du har sagt att din mor har svarta
ögon som madonnan...

Ja, men dina är vackrare, föll hän ivrigt in. Finns
det inga madonnor med ögon som du bruna, med
guld i?

Max, det finns bara en jungfru Maria, sade hon
förebrående.
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Men heliga änglar då? Det måste finnas sådana
som du. När kan jag gå uppe och se på dem, syster
Renate?

Snart kanske, Ijög hon och strök ömt lockarna ur
pannan.

Då ska jag söka efter en som du och föra henne
tili dig. Och så ska jag fråga, om hon inte kan ställa
så tili, att du blir min mor, så jag får följa dig överallt!

Hans ögon lyste. Överallt, när jagkan gå uppe!
Fjäderbyltet blev henne plötsligt så tungt.

Om jag någonsin får ett barn, sade hon sig hög-
tidligt, skall jag aldrig, aldrig lämna det ifrån mig.
Det skall följa mig överallt, såsom Max det ville.

Med den lille lame gossen vid sitt bröst kom hon
ofta på tankar hon efteråt fann absurda.

Och du säger att det blir snart, syster Renate?
envisades hän.

Ja, liten, snart kan du väljä bland änglarna.
Hon kysste honom ömt tili avsked. Hän kände vad
som låg däri, och glansen slocknade i hans blick för de
stigande tårarna. Det var alltid så svårt att lämna
honom! Hon avböjde den tillskyndande systerns hjälp
och bäddade själv ned den snyftande i hans lilla bädd.

Nu ska Max sova. Hon strök sakta över det
lilla huvudet, som ryckte på kudden. Och drömma
om änglarna och den heliga jungfrun, som är så lik
din mamma.

Det sista brukade hjälpa, men inte i dag. Systrarna,
som stodo i krets omkring, blandade sig in och sökte
finna på nya tröstegrunder. De talade om varann.
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Förgäves. Snyftningarna skakade den lilla kroppen
konsulsiviskt, och de andra visste att varje ryckning
förorsakade våldsamma smärtor. Renate led med den
lille.

Hon sköt de andra åt sidan, böjde sig djupt över
bädden och viskade;

Minns du inte, liten, hur din mamma, som är så
vacker som madonnan, tog dig i sinä armar så här

och kramade dig • så här, bara mycket, mycket
hårdare, så stackars min älskling måste skrika högt
och hur hon såg på dig med sinä sköna ögon tulla av
tårar och kysste dig så förfärligt många gånger och
grät över dig och ropade hur var det nu hon
ropade?

Som om orden värit en trollformel hade Max slutat
gråta. Endast snyftningarna arbetade ännu. Hän
såg tili och med upp, men bara för att skamsen borra
ansiktet i kudden igen.

Hur var det nu hon ropade? Du har berättat det
många gånger, men jag har glömt det. »Min stackars,
stackars älskade gosse, mitt hjärtebarn!» Var det rätt?

Huvudet på kudden nickade och mumlade något
som kvävdes av en snyftning. Och så, när hon tog
hatten av sig, såg du med ens att hon var alldeles lik
Guds moder med gloria och allt. Var det inte så, liten?

Men men änglarna, kom det ur djupet av
kudden; hon måste böja sig ännu djupare ned för att
kunna uppfatta de är ändå mycket vackrare
mycket skönare.. .

Fy, Max! sade hon strängt. Du vet att ingen är
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skönare än Guds moder. Om du säger så där, kommer
jag inte tili dig i morgon.

Så plötsligt störtad ur en sorg i en ny förtvivlan,
vände sig den lille med ali sin armkraft på rygg och
tiggde med blickar och armar. Hän grep henne med
sinä späda händer om nacken och bad och bad och
släppte henne inte lös, innan hon förlåtit honom
och lovat komma.

Då var hän strålande, och hon kunde lämna honom.
Sköterskorna kvittrade omkring som en flock spar-

var, komplimenterande för visad diplomati och klok-
het. Misslynt tänkte Renate, att de väl aldrig skulle
glömma sin salongsmässiga uppfostran. Börjande
från översköterskan, änka efter en högre officer, hade
alla på ett eller annat sätt berövats något av det kä-
raste i livet vid den stora katastrofen. Somliga allt.
Många av dessa officersdöttrar och -änkor hade dömts
tili ett liv i halvsvält under pinsamt bevarande av ske-
net på de ynkliga pensioner, som den månad för månad
ohämmat fortskridande dyrtiden förvandlat tili en
allmossmula, ett illusoriskt intet, ifall de inte här
funnit en värdig asyl. Det var ett liv av upphöjd idea-
litet, av offervillig människokärlek, som dock genom
de bilder av meningslös grymhet de ständigt hade för
ögonen tili och med för den tanklösaste delade upp
världen i två hälfter, varav den ena hatades desto
innerligare ju starkare patriotism deras själ var mäk-
tig. Här lärde sig de, som inte ens kriget med dess
lidanden bakom fronten förmått väcka upp ur deras
politiska apati, att instämma i ropet om vedergällning.
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För Renate von Erhart fostrades här en stormtrupp
av medarbeterskor, vilka hon en dag hoppades få till-
fälle att använda. Eller om inte hon, så nägon annan.
Säden såddes för en kommande daggryning, på vilken
hon trodde som på ett evangelium.



Doktor Remmer låg i sin jättehimmelssäng och
drömde och fantiserade. Hän hade i sitt unga liv upp-
levat en hei del överraskande saker, och ändå förekom
honom det här som en saga. Här bodde hän nu bekvämt
installerad under samma tak som hon. I ett furstligt
palats från den genuesiska konstens blomstringstid,
i tri högrenässans uppfört på en bergsterrass i träd-
gården innanför den dystra borgen åt gatan, vari-
från man inte kunde ana denna härlighet. Blott uti-
från havet kunde man se taket och övervåningen av
detta juvelskrin tili hus, där arkitekturen, skulpturen
och måleriet förenat sig tili en totalbild av utsökt har-
moni.

Hän sträckte på sig och såg sig omkring och små-
log. Sovgemaket var värdigt en kung. Stort och högt
i tak, med blankt mosaikgolv, här och därbetäckt med
dyrbara orientaliska mattor, som lämnade mitten med
dess stort komponerade allegori bar förögat. Treväl-
diga fönster ut mot havet, med poster och kranslister i
rikaste stuck upp mot takets stora plafond, föreställande
Apollo och muserna i en ram av smärre, av genier
burna kassetter, envar fylld av en gudinna i präktig
nakenhet. Olympen befolkade också väggfälten, en
sorglös, livsglad Olymp, som i bäddampelns milda
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belysning fick kött och blod och sköt strålar av sinn-
lighet under den ensamme betraktarens hud. Här
och där hängde skumma familjeporträtt soin dystra
varningar för själsvåld och glömska av rashänsyn
Pierre Mignard, Bordone, Castello och tili och med en
Rubens men hånande dem alla sprang ur en nisch
i bländande vithet en marmorstaty med en kraftfull
man rövande en kvinna i sinä seniga armar.

Remmer sträckte på sig och smålog. Detta sovgemak
passade renässansens fullblodsmänniskor. En och annan
episod ur Decameron lekte i hans håg. Den väldiga
sängen under sin guldfransade baldakin var inte menad
för en. Den Stora väggspegeln mitt framför var ett
raffinerat trick. Och ett sovrum med kamin, en verk-
lig kamin, inte bara tili ögonfägnad som ett skulptur-
verk, visade på en byggherre med sybaritvanor.

Under samma tak som hon, tänkte hän. Det var som
en saga, en av de där gamla goda sagorna med en rys-
ning av fara som underton. Marchesa Vivaldi var
farlig. Det var inte det att hon sög honom tili sig med
varje por hans kränkta egenkärlek formligen skrek
efter ett äventyr. Det var en dunkel förkänsla av att
äventyret kunde bli blodigt allvar. I hans själ kommo
fördolda källsprång i dagen, krafter att hata och kraf-
ter att älska och krafter att offra sig för båda. Madame
Vivaldi stod för hans blick med det grymma, blod-
törstiga uttrycket. Hon skulle säkert fordra allt. Hon
skulle njuta av att se honom vrida sig i vånda och
kval, att plåga honom, att se honom blöda. Det flyk-
tiga ögonblickets intryck av vampyr ville inte ge sig.
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Fadern hade taiat om sin Lilith, urmodern gjord av ler,
djävlarnas moder. Hade hän, Rafael Remmer, nu träf-
fat sin? Skulle hän vara starkare än fadern? Var hans
blod verkligen kyligare?

Hän trodde det inte. Vad som sjöd i honom nu var
urbegäret, som inte lät sig hämma. Hän tänkte på de
gamla genuesarna, som offrade livet, ja hela släkten
för en kyss, en smäktande blick av den älskade. Hän
sökte med den diktarens objektivitet, som var honom
beskärd, krypa i den tidens kläder, och lian kände
med övertygelse att hän skulle gjort detsamma för
marchesan. Hon hade väckt den stora lidelsen hos ho-
nom, den hän stundom under dagens fadda flirt och
flyktiga förälskelse längtat efter som en förlossning, som
ett bevis på att hän levde fullt och rött.

Men faran, det förbjudna, var ett nödvändigt mo-
ment i denna lidelse. Den och bara den kunde piska
fram hettan, glöden. Den eller det onåbara, vilket
under givna omständigheter var detsamma.

Madame Vivaldi var farlig. Hän skrattade åt en
rivals dolksting i en mörk gränd; sådant var inte nutids-
romantik. Faran lurade i kvinnan själv, i den makt
över honom hon redan besatt. Och så i detta, att där
plötsligt kunde komma en ängel med barthuggande
svärd i hans paradis...

Nej, inte tänka på det där! En förflugen förnimmelse
att historien, livet, upprepade sig själv. Välan, var hon
hans Lilith, så var hon välkommen! Hän sträckte ut
armarna i ampelskenet och smalt hän i längtan efter
henne.
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I, alla gudinnor i mytens Olymp, sade hän högt
tili bilderna omkring och över sig, ert lysande hull är
ett intet mot min älskades prakt. Venus, din frodiga
skönhet lämnar mig oberörd se, jag älskar en, vars
kötts härlighet övergår allt förstånd. Du sabinska
eller Proserpina eller vem det än är, som rövas i armarna
på den skäggiga mannen, jag skall tvinga en snövit
kropp, skönare än någon bildhuggare skådat, att skäl-
vande av ångestfull brunst söka min...

Den stora väggspegeln återgav hans dramatiska
gest och extasen i hans ansikte. Hän räckte ut tungan
åt sig själv och sjönk tillnyktrad tillbaka mot de sväl-
lande kuddarna. Trånaden brann stark i hans blod,
men hän släckte ampeln för att undgå bildernas otill-
fredsställande vällustretelse och tvingade tankarna i
nyktra banor.

Hän var en pliktförgäten latmask, sade hän sig. 1
kväll var plenum plenorum i San Giorgio, men här
låg hän och fantiserade som en målbrottsyngling om
en kvinna hän känt i ett par dar och försummade sinä
skyldigheter för att inte gå miste om en minut under
hennes tak. Vad nyttade det honom att hän bodde här,
några meter från henne? Där utanför låg ett förrum och
där bortom trapphallen först bortom denna kom
hennes flygel. Vad hade hon menat med att så all-
varligt ta hans hedersord på att hän aldrig utan hennes
önskan skulle träda över tröskeln tili hennes gemak?
Det hade kunnat vara ett trick, en fingervisning vad
kvinnan vill, det låter hon ofta mannen svära att inte
göra. En antydan om att hon låg för olåst dörr? Non-
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sens, hän tänkte inte ett ögonblick på att visa sig
ovärdig hennes förtroende! Och att saken lag henne
alldeles särskilt om hjärtat, att där inte fanns en
skymt av undermening, därom hade uttrycket i röst
och ansikte övertygande vittnat. Hon hade tili och
med tagit honom i hand på det. Men varför då, för
tusan? Fanns hara en förklaring: hon ville inte bli
störd med med en annan!

Hän slog med knuten näve på sidentäcket. Det
sköt en brand i hans blod.

Nonsens återigen! Om än aldrig annars, så låste
man väl om sig, när älskaren kömmit...

Det gnagde och slet. Svartsjuka redan innan hän
ägde henne? Hän sökte ironisera sig tili en köld, som
var honom omöjlig, steg hastigt ur bädden liksom för
att skaffa sig visshet, knöt händerna så hårt, att hän
skälvande knappast kunde skruva på ljuset i kristall-
kandelabern och ställde sig villrådig och förtvivlad
framför sin bild i väggspegeln. Håret var tillrufsat,
ansiktet blekt med hunger i blick och drag. Hans
nystrukna sidenpyjamas, framletade just för den pom-
pösa himmelssängen, voro tillskrynklade och hade
fått knän. Hän gjorde en grimas av äckel.

En annan...
Naturligvis! En bländande skönhet som madame.

Hade inte redan Studebaker antytt det? De äro legio,
ty de äro många...

Han skrattade. Han var ett nöt, ett dumhuvud.
Vad fan angick honom den sköna fruns affärer? Han
hade fått sitt sovrum med värme en ornamental

Renate och den s ora lögmn. 8
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kaniin, som verkligen inte rykte in och borde vara
nöjd. Därutöver ingick ingenting i kontraktet. Vad
inbillade hän sig egentligen?

Olympens gudar och gudinnorsågo en smula angripna
ut nu i det starka ljuset, men deras omisskännliga livs-
glädje och präktiga hull hånade honom gement. Hans
irrande blick fångade en bekransad Dionysos med
luden isterbuk och en skara rusigt dansande backanter
efter sig, och hän kallade sig ett sjufallt dumhuvud, som
stannat hemma i kväll. Nu gick det säkert livligt tili
i Casa della Stampas american-bar, och i kväll hade
hän Ju ingen feber...

Ingen feber? Nej inte den vanliga.
I den bruna fartygskofferten, tänkte hän, inspirerad

av Dionysos, funnos några buteljer gammal malaga, som
smugglats över många gränser. Vid flyttningen hade
hän delat förrådet med sin far och visste därför väl
var de voro. Hän slank i tofflorna och slog upp flygel-
dörren tili det yttre rummet, där hän utan att tända
ljus i skenet från sovrummets kandelaber letade sig
tili stapeln av halvpackade koffertar och drog fram den
rätta. Flyttningen hade värit en lätt sak, eftersom hän
hela tiden hos fadern bott så att säga i kappsäck.
Nu satt väl farsan igen böjd över sitt manuskript, tänkte
hän. De hade skilts åt med ömsesidig lättnad. Hän
kom att tänka på hur slugt hän maskerat sin nya
bostad. Den där löjliga misstanken hade kömmit
honom att undvika att nämna marchesa Vivaldis
namn; hän hade bara sagt att hän flyttade tili Palazzo
Cortona i Via Lomellini. Då hade den gamle lyst upp.
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Ah, Cortona! hade hän sagt med ovanlig livlig-
het. Då besöker jag dig i dagarna. Du kan ju på för-
hand utverka tillåtelse för mig att bese palatsets konst-
skatter. Där finns några unika Pioli...

Alltså visste hän, gamlingen, som bott ett halvt år i
grannskapet, inte vem palatset tillhörde eller för-
knippade åtminstone inga minnen därmed.

Rafael Remmer hade grävt fram buteljerna, löste
en ur halmhöljet och lät flaskan skimra ett ögonblick i
ljusskenet från sovrummet. Det föreföll honom som
hade en sekundsnabb skugga glidit förbi. Det hände
honom ibland under febern att det svartnade för hans
ögon. Hade hän alltså, när allt kom omkring, ändå
feber?

Ljuset där inne bländade i förstone. Så såg hän igen
väggarnas lysande nakna kroppar och komin i den
gamla tankegången.

En annan. Kanske flera. Det tog i hjärtat med ett
andnödsgrepp. Skulle detta gemak dock slutligen bli
honom en tortyrkammare, där hans själ komme att
smulas sönder av tvivel, hopplös lidelse och svart-
sjuka?

Det var med en ovillkorlig rysning hän beträdde det.
Det föreföll honom som hade före honom en ande
om ond eller god, det visste hän inte tagit det i
besittning. Var det den förre innehavaren? Denna
flygel hade inte, efter vad madame sade, värit be-
bodd på ett par generationer. Vem den siste värit
kunde hon inte erinra sig. Familjekrönikan var så
invecklad.
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Hän letade fram korkskruv och glas och skänkte i
bräddfullt av den dunkelröda drycken. Framför spe-
geln skålade hän med sig själv, men hann inte föra
glaset tili sinä läppar, innan det med en klirrande
skräll föll ur hans hand ned på mattan.

Likblek tog hän sig om huvudet och stirrade i spe-
geln. Var hän vansinnig?

Där i bädden hän nyss lämnat på de svällande
kuddarna låg en kvinna med ringlande guldlockar
och sov. Marchesa Vivaldi!

En dröm. En syn framkallad av hans heta trånad.
Hän vågade och ville inte se sig om; då skulle den
underbara bilden försvinna. Hän stirrade förhäxad
på det sköna huvudet, den finskurna profilen mot det
lysande håret, den praktfullt formade bara skuldran,
den tulla armen, som glänste alabastervit mot täckets
purpur, och barmen, som oroligt höjde och sänktesig.
Hän slukade hungrigt de former hän anade undersiden-
höljet ena höften avtecknade sig i vällustig rundning.
Hän höll andan för att ingen detalj av den dyrbara
synen skulle undgå honom, och blodet, som först råkat i
stockning, svallade tillbaka med ett glödhett begär,
tungt som bly, medan hans torra läppar viskande for-
made ett namn, som kom honom att rysä av en åtrå
hän aldrig känt.

Hän stod så länge, fick aldrig nog. Om detta var allt
ödet beskärde honom, skulle det åtminstone bli ett
minne, vars minsta detalj aldrig skulle utplånas ur hans
sinne.

Lia! viskade hän, och det immade på glaset, och
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aldrig hade ett natnn värit ljuvare, mer mättat av säll-
het än detta: Lia!

Och ett mirakel skedde. Synen rörde på sig, ändrade
ställning. Under de mörka ögonlocken, helt litet öpp-
nade tili smala springor, glänste det djupsvart och
lockande. Ansiktets tulla, av gyllne vågor inramade
oval hade ett trånsjukt, dock trött sinnligt uttryck,
och den röda munnen formade sig tili ord, som tydligt
klingade i gemaket som en dämpad klocka:

Ja, Rafaello, det är jag. Caro mio, komi
Och de underbara armarna höjde sig matt mot honom.

Ett gyllene armband gled som en orm högre upp mot
armbågen.

Lia!
Med ett språng var hän hos henne, föll på knä vid

bädden och kysste hennes ansikte i ett rus av lycka.
Sakta, sömnigt slöto sig hennes armar om hans nacke,
och hän kände deras tina svala hud som en Ijuv balsam
mot sin. Stormigt kysste hän hennes panna, ögon,
kinder, hår, begravde sig i dess doftande massa, grep
med tulla händer i dess vågiga rikedom. Med munnen
vid hans öra viskade hon;

Jag kände din längtan genom murarna, jag hörde
din själ kalla på mig. Och jag kunde inte motstä, du
käre...

Då sökte hän hennes mun och sjönk däri som i en
avgrund av salighet. Hon kysste oförbehållsamt med
trevande, allt lovande tungspets. Hän bet i den, och
det kittlade honom, när hon skrek utan att göra sig lös.
Oartikulerade ljud- stego upp ur honom, hän stönade
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som i dödsnöd, medan hans händer blottade hennes
skälvande sidenkropp och smekte dess svalka varm.

Ett ögonblick gjorde hän sig lös.
Lia, älskar du mig? viskade hän.

Hon sträckte armaina över sitt huvud, och åter gled
guldormen högre. Hennes kropp skälvde otåligt, när
hän utan att vänta svar kysste dess mjuka, fjädrande
härlighet. Hon sträckte sin öppna famn emot honom
med kroppen i spänd båge och stönade:

Kom! O kom!
Han slet med gnisslande tänder nattdräkten av

sig och sjönk, själv darrande av ett raseri han aldrig
känt, i hennes sköte. När hon åter sänkte armarna
för att lätt smeka hans hud, gled guldormen ned mot
hans kropp och kylde. Den kom honom att rysä.

Han höll upp och grep hennes arm.
Vad är det? frågade han och stirrade på smycket,

vars briljantögon gnistrade.
Bara en gåva av min första vän, mumlade hon,

otålig över avbrottet mitt i extasen.
Sover du med den?
Ja, alltid. Den är ju smidd om min arm, du

dumme, kare.
Det bara stegrade hans raseri.

För resten, mumlade hon i hans öra, var det en
en

Han slöt hennes mun med ett bett.



Redan följande förtniddag kom professor Remmer,
väpnad med kataloger, notisböcker och en kamera med
blixtljus. Sonen hade just hunnit klä sig efter den vilda
kärleksnatten, som hän lämnat bakom sig i denna
lyckliga bedövning, som kommer ungdomens krafter
att stiga som sav i vårsolen. Hän var nöjd och dock
inte nöjd. Hän hade njutit glupskt och oförbehållsamt
som ett svultet djur, och tanken svindlade ännu vid
minnena. Lia Vivaldi hade visat sig vara ett makalöst
kärleksinstrument, eruptiv som en vulkan, fuil av en
lidelse, vars utbrott stundom verkade nästan perversa.
Sådant stegrade hans passion tili kokpunkten. Men
ändå hade hän intrycket av beräknande återhållsam-
het i hennes kunniga kärlek. Hon var inte som hän;
hon var mer raffinerad, mer överlagt kylig mitt i rusets
stegring, som ville hon inte ge sig tulit, inte av blygsel,
ty därav hade inte funnits ett spår, utan för att hålla
en reserv av nyheter att snärja honom vid minsta
tecken tili avkylning. Hon lät ana avgrunder av söt
sällhet för att hålla honom i jämn spänning, piskaupp
hans sinnen tili fradgande skum och ansa hans lidelse
som en klok trädgårdsmästare en sällsynt blomma.

Men varför? Deras förhållande var ju förutbestämt
tili kort varaktighet. Hän hade hellre sett henne ge
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sig hän med mindre raffinemang och klok beräkning.
Hon var honom för överlägsen, för kunnig. Hon kom
honom ovillkorligen att tänka på raden av läromästare
före honom...

Och så det att hon inte var så ung som hän trott.
Små tecken, som inte undgått hans observationsför-
måga i slappare ögonblick, skvallrade om denna under-
bara skönhets börjande förfall. Men det måste hän
medge, att hon var välskött som trots någon kvinna.
Hennes hud, hennes former skimrade ännu för hans
ögon som något av det underbaraste hän skådat, där
hän satt vid sitt bittra morgonkaffe och markisinnans
egen kammarjungfru chick som en liten parisiska
och synbarligen redan underkunnig om allt anmälde
professor Remmer.

Marchesan har nyss åkt ut, svarade hon på hans
fråga.

Gudskelov, tänkte hän lugnad. I middagens klara
ljus och med nattens lättsinne ännu darrande i blodet
som ett lätt rus föreföllo honom de forna aningarna,
tvivlen, misstankarna förbleknade och likgiltiga. För
resten nu var det ju fullbordat, nu gavs det intet
tillbaka mer, om det så hundra gånger vore sant. Inga
varningar kunde numer siitä honom från hans Lia.

Men i alla fall var det en lättnad att inte behövabefara
en konfrontation mellan henne och fadern. På samma
gång måste hän beundra hennes fysiska kraft, som tillät
henne att göra toalett och åka ut, medan hän ännu
halvdåsig knappast hunnit i kläderna. När och hur
hon lämnat honom var för resten en gåta. Hän hade
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tillätit sig oartigheten att fram mot morgonen slumra
in ett tag, och när hän vaknade, var hon försvunnen

lika oförmärkt som hon kömmit. Och hans dubblett
hade värit tillåst på alla håll. Hade hon dubbelnycklar?
Men hän hade konstaterat att man utifrån inte kunde
låsa dörrarna utan att den inre nycklen föll ur. Och
allt hade värit i ordning i morse. Och i går kväll hade
hon alldeles säkert inte kunnat smyga sig in genom
någon dörr utan att hän hört det.

Fiametta, sade hän och tog kammarjungfrun om
livet, finns det lönngångar i det här gamla palatset?

Hon skruvade sig i hans grepp och skrattade. Hon
hade gropar i kinderna, när hon log, och ögonen skim-
rade skälmskt.

Det tnåste signor doctor själv komma underfund
med, sade hon. Så försvann leendet, och hon spelade
högdramatisk italiensk teater: Det vet jag bara,
att den sista signoren, som bodde här, un capitano del
popolo, fanns mördad en natt i sin säng!
Tänk er, signore! Hon stötte fram orden halvt vis-
kande och med av skräck uppspärrade ögon. Sedän
dess har hela den här flygeln stått obebodd.

Praktfullt! Han stack tili henne en femlira.
Och ingen visste varifrån mördaren kömmit? Stor-

artat! Han imiterade henne: Kanske finner man
också mig —en natt mördad i min säng. Fasansfullt,
vad?

Hon stämde intein i hans skratt, sågsigrädd omkring,
som befarade hon lyssnare.

Signor professorn där nere? Skall jag



122

Signor professori! kommer för att se på några
gamla tavlor i gatflygeln. Vem har egentligen nyckeln?

Portinaion, signore.
Buon. Visa professorn upp och kalla på portinaion.

Innan hon gick, hann han viska efter henne:
Du är ett sött barn, Fiametta.

Hon knixade och försvann.
Det blev en långtråkig lektion i konsthistoria för

unge Remmer. Professorn, som den sista tiden värit
världsfientlig tili den grad, att själva sonen endast av
nödtvång velat visa sig för honom, var nu i briljantaste
lynne, ivrig och sprudlande av energi och föryngring.
Palatset försatte honom redan i förhallen i entusiasm,
och utsikten därifrån över den planterade gården,
loggiorna och skulpturverken gav honom stoff tili
ett förtjust föredrag över den lyckade samverkan mel-
lan den lombardiska stilen och högrenässansen, vilken
hän här fann enastående i hela Italien.' För utsikten
över havet hade hän däremot inte en blick tili övers.

Hän gick med sitt förstoringsglas och tittade över-
allt. En konsthistoriker måste samtidigt vara arkeolog,
förklarade hän. Pelargångarna, som på båda sidor
om gården förenade det yngre, högt liggande palatset
med Giovanni da Lancios dystra medeltidsborg åt
gatan, talade tili honom mindre genom sin skönhet
och harmoni än såsom exponenter för en i Ligurien säll-
synt florentinsk smak.

Se! ropade hän som inför ett underverk; komposit-
kapitälerna är av pietra nera, och de låga valven över
konsolerna med vapen och genier för tanken på Giu-
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liano da Sangalta. Varför inte? Måste närmare under-
sökas men en annan gång. Portinaio, för oss tili
gatpalatset, var så god.

Det blev en vandring genom ändlösa räckor av prunk-
salar och praktgemak, som en gång strålat i furstlig
glans,'inen där tidens tand inte längre hölls tillbaka
av en pietetsfullt konserverande vilja. Mången riita
i de gotiska klöverbladsfönstren släppte in vind och
regn, i piano nobile var väggarnas konstfulla sgraffito-
dekoration halvt utplånad, och armeer av fräcka
råttor levde ett härligt liv på de vida golvytorna, som
en gång glänst i praktfull mosaik, i marmor och majo-
lika.

—En oerhörd skandal! muttrade professorn. Att
dessa härligheter lämnats i privat ägo! Jag skall göra
stadsförvaltningen uppmärksam på saken. Apropå,
vem är ägare tili palatset nu, portinaio?

Den tidigare så barske underofficeren hade tjänst-
villigt följt dem med en tänd lykta. Och det behövdes,
ty det fanns fullt upp av skumma vrår, och råttorna
veko endast för ljuset. Man hörde deras ilskna skrik,
när de under reträtten tumlade över varann.

Inför frågan greps unge Remmer av en stark oro.
Ser du här, far, började hän avlänkande och

visade på en tavia; men i samma nu gav hän upp det.
Komma vad som komma ville hän hade träffat sitt
vai.

Signora marchesa Vivaldi di Cortona, signore, sva-
rade portieren högtidligt.

Namnet tycktes inte säga professorn någonting.
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Sonen andades lättare. Dumma hjärnspöken! tänkte
hän. Världen är full av sköna kvinnor...

Säilän hemma? sporde den lärde.
För första gången sedän kriget, signore. För

några dagar sedän från Paris.
Ni är också fransman, hör jag pä uttalet.
Oui, monsieur! svarade portinaion med stolthet.

Från Provence.
Här och där tog professorn en foto. Unge Remmer

hade tråkigt och vandrade i förväg. Skumrasket slöt
sig om honom; av och tili rutschade en råtta över hans
fot.

Så här, tänkte hän, är den gamla kåken förtjusande
romantisk. Ljuset gör de gamla mumierna på väggarna
så otäckt levande. Man känner sig som en inkräktare.
Men i skymningen blir de mildare som spöken bak en
florridå.

Hän gick genom trapphuset, som avlockat professorn
förtjusta superlativer, upp i andra våningen, där
antisalen genom någon underlig reflex från muren mitt
emot tycktes bada 1 ett magiskt ljus. Efter detta före-
föllo de andra gemaken än skummare. I en väldig sai

hän tänkte ovillkorligen på Vita havet på Stock-
holms slott stod en mängd skulpturverk och sov i
halvdunklet. Större, mäktigare än de andra satt en
gammal bekant från Salone del Capitano del popolo
i San Giorgio. Det kloka, fint skurna ansiktet lutade
sig fram mot den inträdande, underbart levande lik-
soin belyst av ett inifrån kommande ljus. Det var
Francesco Vivaldi, stamfadern.
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Remmer gick långsamt närmare och fångade den
skarpa blicken ur marmoransiktet. Den drog honom
tili sig, liksom hade den gamle något på hjärtat. En
underlig spökstämning ruvade här bland de vita figu-
rerna.

Francesco Vivaldi, sade Remmer med hög röst
och förvånade sig över det eko det gav i hela räckan
av salar. Francesco Vivaldi, jag älskar den sistaavdin
ätt. Gör mig lycklig!

Den gamlesatt orörlig och pekade med magert gubb-
finger på devisremsan över sitt knä. Remmer trevade
över de ingraverade orden: »Ad me respicite et curate
quae paeta sunt.» Det sade honom ingenting. Vilken
överenskommelse? frågade hän sig förvirrad. Det
var som om hän verkligen väntat ett svar av den döda
stenen, ett svar som anknöt sig tili hans lidelse.

Gubbe du, roade det honom att säga; kanske var
du en ordhållig man mitt i en tid tuli av lögn och falsk-
het. Var lugn! Den sista av din släkt är i goda hän-
der.

Och hän gick vidare. Och plötsligt kom hän tili ett
litet kapell. Och stannade på tröskeln bergtageh.

Från ett tabernakel, synbarligen föreställande den
heliga familjen, blickade Lia Vivaldi emot honom.
Lia Vivaldi med drag och blick präglade av öm moder-
lighet, med hållning och panna full av höghet, över-
gjuten av en ljuvhet, som kom hans innersta och
bästa jag att vibrera i ordlös tillbedjan.

Länge stod hän så och stirrade på dessa överjordiskt
sköna drag, som hän så nyss sett stelnade i kvalfull
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sinnlighet. Långsamt gick hän närmare för att bättre
kunna se. Var det verkligen en bild av henne? Genom
de målade gotiska fönstren föll ett vekt smekande
ljus som dämpade strålar av en rnångfärgad soi över
altaret, de heliga käden, helgonbilderna och tabernak-
let. På dess underkant fanns en liten mässingssköld
som på tavlorna i ett museum.

Pellegro Piola, läste hän högt och skrattade. En
mästare från 1600-talet. Besynnerligt att en män-
niskas drag sä kunna gå igen! Eller hade mästaren
kanske målat Guds moder utan modell, efter skönhets-
syner i sitt inre?

Pellegro Piola, upprepade han och skrattade inte
längre. Den unge målaren, som tog livet av sig av
olycklig kärlek? Och vars kärleks föremål gick igen i
alla hans bilder?

Nu mindes han alltsammans.
Far, sade han litet hest, när han där nere träffade

de andra; i kapellet en trappa upp hänger en madonna
av Piola, som du säkert söker. Helt enkelt storartad.
Nu går jag tili klubben för att höra vad nytt. Buona
sera!

Professor Remmer ropade upprörd efter honom:
Pellegro eller Domenico?
Pellegro. Din Lilith, far.. .

Och min, tillade han i tankarna.
Den natten kom hon inte tili honom, och hän var

tacksam. Hän hade noggrant låst in sig i lägenheten
och vakade tili fyra på morgonen för att om möjligt
komma underfund med den väg hon använde. Lilith!
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ropade hän ofta i tankarna och hatade och åtrådde
henne på samma gång.

Följande morgon kom ett bud med ett telegram från
Munchen: »Anländer snälltåget 8.30, ombestyr god-
hetsfullt rum. Renate.»



Så ni ser ut! var det första Renate sade, när de träf-
fades på centralbangården. Renate i en tadellöst sit-
tande tailor-made resdräkt av engelskt grått och en
förtjusande mockatam med tofs. Renate livfull och
energisk och med denna spänning i sitt älskliga ansikte
soin förrådde stor förväntan och stor nyfikenhet.
Ni ser ut som en återuppstånden. Hur är det fatt?

Asch, hara en släng malaria. Över nu, i det när-
maste. Ni måste för övrigt ta er i akt; det är nästan lika
gement som spanska sjukan. Jag har förgäves letat
efter rum åt er.

Gör ingenting. Jag kan knyta mig i en bergskreva
där uppe. Här är ju förtjusande!

Ä, lagom. Alla bergskrevor upptagna, nådig frö-
ken. Men som ett provisorium

Hör för allt i världen upp med ert »nådig fröken»!
utbrast hon med otåligt rynkade, oestetiskt tätä
ögonbryn. Vi är jukamrater. Gammalt paktum. Helst
ville jag säga du tili er som under faschingen.

Avgjort, och jag tackar er det vill säga dig.
För eventuella missägningar bedes på förhand om
förlåtelse. Alltså; som ett provisorium har jag tillåtit
mig inlogera er hos min farsgubbe. Bra kari, märker er
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helt enkelt inte; arbetar på ett världsomstörtande verk
och så vidare. För resten kvinnohatare, ni vet.

Famost! Jag ska omvända honom, var bara lugn!
Nej, nej! Har fått rummet på det uttryckliga

villkor att ni inte stör honom. Hän är lite egen, för-
står ni.

De sutto i bilen, och Renate såg stort på honom.
Vet du, Rafael, att du hela tiden niat mig. Har vi

verkligen hunnit bli så främmande? Och jag som hela
tiden duat dig i minä tankar...

Men Renate, har du verkligen tänkt på mig?
Hän var glatt överraskad och skamsen på samma gång.
De sista dagarna hade hän totalt glömt henne. Och
att tänka sig att hän för ett par veckor sedän friat
tili henne. Det var alltsammans Lias fel.

Hän försökte sig på självanalys. Vad kände hän, där
hän satt bredvid henne, så närä att kropparna snud-
dade vid varaan vid minsta ojämnhet, minsta krök?
Ja, hän var förstås förtjust att få paradera uppför Via
Balbi med en så söt ung flicka vid sin sida, och hennes
kamratlighet smickrade honom. Det var så tämligen
allt. Men just det att hän kände sig smickrad uteslöt
var överbliven rest av vad hän fordom känt för henne.
I passionens sjudheta smältdegel hade hans kärlek visat
sig vara för liten, oäkta, mjuk. Redan det, att efter-
smaken av hans korg hiivit tili kränkt egenkärlek i
stället för den stora förtvivlan, den oslippliga, hung-
rande saknaden, visade att hela saken med Renate
bara värit ett flyktigt tycke. Och hän hade tagit emot
den stora lidelsen med öppen famn för att ha något

Renate och den stora lögnen. 9



130

att skylla på, när hän ville förebrå sig själv för det hän
glömde så lätt. Från början tili slut hade hän värit
oärlig mot sig själv. Tills det hiivit blodigt allvar.

Och allt under det hän tänkte tackade hon honom för
hans kära brev och gav antydningar, fullkomligt bort-
kastade på honom, om att just det där brevet föranlett
hennes resa.

Mitt visum var klart på en timme, kan du tänka
dig! pratade hon vidare. Tack väre pappas försänk-
ningar på konsulatet.

Du hade tur, du, sade hän med ett försök att bli
kvitt tankarna, som inte bara voro generande för honom
själv, utan på sätt och vis också kränkande för henne.
Genua har annars blivit renkammat på alla obehövliga
element runt tvåtusen utvisningar de senaste da-
garna. Tili och med min världsberömda farsgubbe höll
på att nödgas bryta upp; betraktades av någon idiot
tili underling som en misstänklig individ. Omsorgen
om bolschevikdelegationens säkerhet är verkligen
rörande.

Så-å? Hon var ett ögonblick eftertänksam.
I Rapallo råder väl belägringstillstånd? Är det sant om
den där kryssaren på redden?

Ja visst. Tili och med här i hamnen gör en torped-
båt sig viktig och ställer tili oreda bland oskyldiga
handelsfartyg. Ser du där: detta är Palazzo Reale, där
kommissionerna sitta. Och ta mig tusan, har du inte
den obeskrivliga turen att få hälsa din egen Rathenau,
om du aldrig sett honom förr. Den där långe elegante
herra med minst sagt främmande utseende, som kommer
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där i samspråk med Finkelstein. Där ser du förbrödrin-
gen...

Hon vände sig bort med ett uttryck av äckel.
När de hunnit förbi, frågade hon plötsligt:

Är det sant vad du skrev, att det vore vanvett
att vänta något gott för oss för Tyskland av
konferensen?

Kara barn, behåll dina illusioner. Men jag ska
min själ föra dig upp tili ett plenum plenorum och
visa dig fysionomierna. Rathenau ser ännu mest
soignerad ut av hela samlingen kroksnablar. Det hela
blir mig för vedervärdigt; jag ämnar avsäga mig minä
uppdrag och be dem skicka en annan. Här schackrar
bara »la haute finance» om ditt fosterlands skinn. Och
efter den sista åderlåtningen kommer Moskva. Och
tar resten...

Aldrig!
Du ser inte klart, barn. Pressen pratar en massa

smörja, som det är bäst att ignorera. Låt dem inte kasta
sand i dina ögon! Vem representerar Tyskland här?
Dess folkfördärvare, novemberrevolutionens män, som
då spelade den andra Stora nationalstaten Ryss-
land låg redan länge bundet tili händer och fötter av
sinä skarprättare i händerna på världsbörsen. Du
vet vad jag menar med världsbörsen, var nittio procent
av världskapitalet befinner sig. Här försiggår någon-
ting under täcket, det är ett tissel och tassel mellan din
delegation och den ryska, offentligheten är utesluten,
inte ens i kommissionerna hör man något annat än prat
och spegelfäkteri. Det kan göra en journalistförryckt!
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Ja, reparationsfrågan är ju tabu. Den som allting
hänger på. Därför går alla förhandlingar som kätten
kring het gröt. Hon talade långsamt och sorgset,
på samma gång eftersinnande. Remmer, som kände
hennes glödande patriotism, hade medlidande med
henne. Men hän ämnade inte komma med blå dunst.
Vi med det döende Ryssland...

Förlåt, Renate, inte med det döende Ryssland,
ty varken ditt eller det ryska folket frågas om saken.
Det är Rysslands bödlar som förhandla om något hem-
ligt sattyg med novemberförrädarna från Berlin.

Men du kan, du fär inte ha rätti bröt hon ut.
Ryssland är ju proletärstaten, medan Rathenau före-
träder ett internationellt banksyndikat. Har hän inte
sagt; »Stunden har kömmit för högfinansen att öppet
diktera sinä lagar för världen, såsom den hittills gjort
det i det fördolda. Högfinansen är utkorad tili kejsarnas
och konungarnas efterträdare, och det med en aukto-
ritet, som inte sträcker sig blott över ett land utan över
hela jordklotet.» En sådan mankan omöjligt vilja ha
något att skaffa med proletärer.

Aja, om man bara kan pressa ut räntor ur dem!
Och det ser nog bödlarna och deras lettisk-kine-
siska hantlangare tili. För övrigt förpantar de natur-
rikedomarna, själv? jorden. Varför inte? De är ju
direkt intresserade i utsugningen, eftersom hela detta
pack över hela klotet håller samman som ler och lång-
halm. Glöm inte deras gamla lära: »1 skolen uppäta alla
andra folk på jorden!»

De blevo ofta uppehållna. Än var det en skara
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käcka scouter, som förmedlade depeschväxlingen mel-
lan delegationerna och med viktiga miner upptogo hela
gatans bredd i stram militärisk formation, än någon
av dessa otaliga konferensbiler, som susade fram med
dödsförakt i den starkt trafikerade gatan. När de igen
måste stanna för en enveten chaufför, som inte ville
hållas på rätt sida, utbrast Renate;

Alldeles som ententkommissionernas biler i Mun-
chen! Gud vet hur många de redan kört över...

Men lägg märke tili tecknet de bär, konferens-
tecknet! En vit stjärna i blått fält. Davidsstjämän!
Det karaktäriserar hela kabalen bättre än många
ord... Och färgerna...

Inte färgerna, Rafael. De är också Bayerns, glöm
inte det!

Och Finlands, javäl. Båda länderna tycks ha
föregripit utvecklingen en smula.

Tror du verkligen hon vände sig mot honom
med en blixt i ögat att jag kömmit hit för att låta
mig och mitt land förhånas?

Liebes Kind, sei stad! Här får man inte vara
översensitiv. Men eftersom du en gång vidrört saken,
så tillåt mig fråga: varför har du kömmit?

Hon satt tyst och bet sig i läppen.
Just nu? Genua är härligt, när det inte regnar.

Men därför har du inte lämnat din verksamhet, det vet
jag. Vad har du i sinnet? Det går hett tili här nu under
sköldarna. Varje ung flicka, som inte hör tili delegations-
sviterna, är på förhand misstänkt. Kan du åtminstone
nöjaktigt förklara för myndigheterna vad du har här
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att göra? Med papper och allt? Jag ville för allt i
världen inte att du råkade ut för obehag.

Så engagera mig som din sekreterare då! utbrast
hon otåligt.

Gärna, om det bara gick. Men, som sagt, jag
ämnar dra mig tillbaka från affärerna det blir mig
för brokigt och för krusigt. Alltså antar jag att jag
själv en vacker dag får en hövlig uppmaning från
polispresidiet att packa minä koffertar. Onödig bal-
last, förstår du; inkräktar på bostadsmarknaden och
så vidare.

Nej, du får inte resa! Hon lade sin hand för-
skräckt på hans arm. Jag hade ju så säkert räknat
på din hjälp!

Naturligtvis, barn, om det är någonting jag kan
göra för dig...

Hör upp med att kalla mig barn! Hon drog
häftigt tillbaka sin hand. Det låter ju nätt, men det
gör hela min mission så överspänd, jarent av löjlig.

Hon vände bort huvudet med en otålig knyck.
Alltså, där har vi det: din mission. Låt höra!

Han var verkligen beredd på någonting fantastiskt.
Inte nu, Rafael.

Hon hade ett eget sätt att uttala hans namn, som
slog honom först nu, men måste värit undermedvetet
från början. På något sätt erinrade det om hans mor.

Men varför inte nu med detsamma? envisades
hän. Du behöver min hjälp, och den har du, vilka dum-
heter du än må ha i sinnet. Men jag måste åtminstone
veta vad det är för att kunna vara dig tili någon nytta.
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Men det var sorti att stöta mot en vägg.
Inte nu. Äh, du är så nykter, Rafael! Jag tvivlar

på att du alls skall förstå mig. Det är någonting sä
extraordinärt kalla det förtvivlat, vanvettigt, i alla
fall ingenting för en realist soin du. Du kommer att
skratta ut mig och skicka mig hem med första tåg.

Om jag det kunde, ja kanske, skrattade hän.
Men känner jag dig rätt, så låter du dig inte kommen-
deras tillbaka.
-Nej!
Det kom trotsigt, med en blixt i ögat, och non vände

sig därvid åter mot honom. Det var för resten besyn-
nerligt hur litet nyfiken hon var, tänkte han. Det
var inte alls som for hon omkring i en främmande stad
full av underbara renässanspalats, härliga trädgårdar,
medeltidskyrkor i schackbrädsmönster och andra
sevärdheter. Hon hade ingenting av turistens gummi-
nackade se-sig-omkring, utan var så absorberad av
sinä hemlighetsfulla planer, att omgivningen blev tili
en tråkig hemgata, välbekant ända tili leda. Hennes
blick var mer inåtvänd än seende.

Alltså, förr eller senare måste du behedra mig med
ditt förtroende, sade hän utslätande. Jag kan vänta.
Men ett måste jag ändå veta: löper du politiskt fara?

Hon tänkte efter litet.
Det är väl bäst att tili och med vi två underhålla

oss viskande om saken när jag kan förmå mig att
tala, sade hon så.

Klokt. Hm! grymtade hän med en tankfull blick
på chauffören; hoppas att vi inte redan nu förplapprat
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oss. Påfallande många italienare förstår tyska, och
ändå fler står ännu under inflytande av krigspsykosen.
Ser du, där står en av Genovas största söner Kolum-
bus.

Men hon hade intet intresse för statyer heller.
Du vet inte hur det är för mig att nödgas ta hjälp

i anspråk från en nå ja, från en, som inte kan ledas
av samma patriotiska motiv som jag. Jag borde ha
en landsman vid min sida, en hundraprocentig tysk,
glödande av offervillig fosterlandskärlek!

Hon sade det helt sakta.
Nu har du ändå en smula blottat dig, sade hän

också sakta. Din pian må vara dumdristig, men din sak
är rättvis, det vet jag. Och över patriotismen står
rättfärdighets- och raskänslan. Jag ser i stort.

Jag också! Kanske större än du. Jag säger mig,
att mänskligheten inte kan tillfriskna, inte kan levä
på en lögn. Den måste skaffas ur världen för hela
världens skull.

Hän visslade sakta tili.
Du menar förstås lögnen om skulden tili kriget?

-Ja!
Säg det åt doktor Wirth, säg det åt Rathenau!

Hän ryckte på axlarna, men hans tankar följde
undrande spåret.

Men just för att allt hopp från det hållet är ute,
måste hela mitt marterade folk själv med sinä lungors
fulla kraft ropa ut sanningen i världen. Så det rungar i
rymden, så de döda höra och stenarna röras!

Det kom med en återhållen glöd.
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Hän grubblade på vad hon trodde sig kunna uträtta
i Genua, på främmande botten, för sln sak, men sade
ut i luften:

Attio procent av ditt folk sover, Renate.
Nej! Inte sover. Är bara för plågade av dagens

hets och bekymmer för att ha tid att forska efter roten
tili sitt elände. Versailles Versailles! Det är ett
axiom för massan, som så gärna slår sig tili ro på slag-
ord. Men det, som Versailles bygger på, det som är
den djupaste grunden tili vår pariaställning den stora
lögnen den se de flesta inte. De måste uppfostras
att se. De måste läras att se Kurt Eisner och novem-
berförrädarna i deras rätta vederstygglighet. Och där-
till behövs bara klara, ovederläggliga bevis. Då skall
det stora anskriet resas av hela mitt folk och sanningen
med makten av en naturrevolution bringas att segra!

Hysch, Vorsicht, inte så högt! Alltså bevisen;
var det dem hon sökte här i Genua? frågade hän sig och
sade: Bevisen, de bästa, finnas hos sovjet...

Kanske lyckades det honom ändå att få henne att
förråda sig?

De måste fram!
Men hur? Tjitjerin räcker långnäsa åt hela värl-

den; för honom är sanningen en trumf i intrigspelet.
Jag skrev ju tili dig om järnkistan och nycklarna han
skramlar med?

-Ja.
Det lät reserverat.

Vore jag inte så fördömt lat och utled på alit ihop,
skulle det kanske locka mig att en smula närmare under-
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söka, om det ligger någontingbakom det där barskvall-
ret. Det vore högst intressant att rota i den där järn-
kistan, inte sant?

Hän betraktade henne nyfiket, och det var tydligt att
hans en smula frivola ton stötte henne. Hon blev ste-
lare. Men just det, att hon inte sade något, förrådde
henne tulit.

Järnkistan järnkistan bevisen! Store Gud, vad
tänkte hon då på, detta lilla människobarn? Var det
möjligt att hon nej, tanken var för absurdi

Det var nog bara en bon-mot, sade hon avfärdande.
Under återstoden av färden talade de om likgiltiga

saker, men i bådas hjärnor arbetade allvarsamma tan-
kar. När taxametern stannade i den trånga gränden,
kom hon plötsligt att tanka på något non länge sedän
bort fråga. Utan att stiga ur stammade hon:

Vet din far att du att jag ?

Gett mig en korg? Han stod redan nere och höll
vagnsdörren öppen för henne, och han smålog frigjort
lugnande. Ja, det gör han förstås, stygga flicka.

Men då måste han ju hysa groll mot mig.
Inte ett spår! Hela saken angår honom inte det

bittersta. Så främmande är vi för varann.
Men en far måste kanna sig kränkt.
Varför, när inte jag är det? Han skrattade och

räckte henne handen tili stöd. Schwamm d'ruber,
Renatchen. Se så, stig nu vackert ur!

Hon kastade en blick uppåt den dystra muren och
for hastigt över de nyfikna ansiktena uppför och nedför
gränden, som lockats tili fönstren av bilbullret. Så
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sprang hon resolut ur, litan att fatta hans hand. Hans
leende ansikte, hans skratt... Så, det hade inte värit
värre, gudskelov!

Men medan hän betalade, fördelade hon några soldi
bland de barbenta ungarna kring bilen, och hennes
ansikte hade därvid ett frånvarande, stelt uttryck.

Mottagandet hos professor Remmer var formellt
klanderfritt. Det syntes visserligen tydligt på honom,
att hän inte tulit lyckades siitä sig lös från sin översinn-
liga idevärld, men just denna lätt sorgmodiga distrak-
tion kom Renates hjärta att värmas för honom. Äh,
hur väl hon förstod honom! Det var något av hennes
egen far i denna inåtvända blick, i den försynta rösten,
i de frånvarande, liksom somnambula rörelserna; och
ändå kom här något tili ett elusivt drag av tragik,
av ädelt buren.sorg, som direkt vädjade tili hennes
alltid beredda medkänsla.

Renates blick gick från far tili son och tillbaka. Här
var någonting emellan dem, som inte bara kunde
förklaras med att de voro främmande för varann. Det
kom förstulet tili uttryck hos sonen, som trots stun-
dens behärskning och glatta hjärtlighet inte helt kunde
undertrycka en biton av arrogans gentemot den äldre,
en skyld avoghet, som skorrade.

Var det därför fadern sörjde?
Unge Remmer var plötsligt förstämd. Det retade

honom att se dessa båda tillsammans, det retade
honom att hän i hast gheten inte kunnat komma på
någon bättre ide än att inkvartera Renate hos fadern.
Nu såg hän först riktigt hur litet hon passade i denna
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skumma, fuktkalla våning. Och i hans ögon passade
det än mindre, att hon tydligen från första ögonblicket
omfattade den gamle med sympati.

Förr skulle det rent av fröjdat honom. Men inte se-
dän hän stått inför Pellegro Piolas tabernakel i palazzo
Cortona.

Också nu kved en sakta längtan i hans blod, och vart
pulsslag sjöng:

Lia! Lilith!
Och att samtidigt se faderns ansikte för sig! Och att

veta alltsamman! Att veta tili och med orsaken tili det
tina draget av sorg i det bleka gubbansiktet.

Hade den gamle åtminstone glömt sin Lilith! Men
nej, det sköna ansiktet stod alltid för honom och kom
honom att oupphörligt plåga sig själv med minnena.

Gud vet, om hän inte rent av älskade henne ännu?
Och om också detta inte var fallet redan nu, var det

inte sannolikt att den gamla ungdomspassionen skulle
tändas på nytt, när hän såg henne, ja vid blotta under-
rättelsen att hon levde i Genua, helt närä?

Tanken dröp gift i hans blod och gav honom frossa.
Om jag inte packar mig i väg från den här stan

med det första, slutar jag med att hata mitt livs upphov,
sade hän sig, men visste samtidigt att hän var fängslad
vid denna fläck fastare än med järnkedjor.

Och nu var också Renate där, hon med sinä vanvet-
tiga planer, som hän lovat hjälpa med. Detta sam-
arbete skulle sannolikt tvinga honom tili faderns
bostad, tvinga honom att träffa denne oftare än vad



141

hälsosamt var, om hän inte var i ständ att skaffa henne
en annan bostad.

Fördömt och hundrafalt fördömt! I sin strävan att
komma underfund med Renates avsikter föreslog hän
för eftermiddagen, sedän hon vilat ut efter resan, en
biltur utmed Riviera di Levante och nämnde som spe-
ciellt lockbete namnet Rapallo. Naturligtvis hade
hän därvid endast en utflykt å deux i tankarna, men
tili hans överraskning och chagrin uppställde hon som
villkor, att professorn skulle med. Denne lät övertala
sig, och den unge måste hålla god min, men hela lunchen
hos Fossati, som hän tänkt sig så festlig, var förstörd,
och agget tili fadern och känslan av olycka växte i
hans bröst.

Men Renate visste varför hon uppställt det där
villkoret och var fullt på det klara med att hon skulle
avböjt hela utflykten, hur lockande den än var, om
inte den gamle givit vika. Det var inte bara medlidande
med innesittaren eller önskan att föra denne och sonen
närmare varann. Ärlig som hon var mot sig själv och
andra, måste hon medge, att huvudmotivet var önskan
att undvika en tgte-å-tete med den unge.

Men varför? frågade hon sig undrande och bestört.
Hon blev sig svaret skyldig.

För resten gav hon snart en goddag i att fråga. Ögon-
blicksbarnet kom tili sin rätt inför det underbara,
ständigt växlande panoramat, den balsamiska luften,
där havssältan mängdes med vällukterna från en värld
i vårblom. Man tog Strada provinciale över Quarto ai
Mare tili Nervi, där man steg ur för att långsamt gående
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njuta den paradisiska utsikten från strandpromenaden
och beundra de härliga paimenia i de berömda träd-
gårdarna vid den mjölkvita vägen. Klipporna stör-
tade pittoreskt i havet, som andades med löddrigt skum
uppför branterna trots fullkomlig stiltje, långt i söder
sträckte sig Portofinos mångbesjungna promontorio
som en trotsig utlöpare från bergen långt ut i havet,
och i väster stodo de snötoppade alperna som en morsk
vakt kring denna underbart sköna fläck. Det hela ver-
kade på Renate, som för första gången såg detta para-
dis, som ett lätt rus. Hennes gyllenbruna ögon drucko
strålande in ali härligheten, kinderna brunno, och tili
och med fräknarna på den käcka lilla uppnäsan tycktes
breda ut sig av välbehag i solskenet.

Men trots ali hennes intensiva förtjusning märkte
Rafael det gamla kära allvarsdjupet i hennes ögon,
som mörknade var gång de smekande ströko över bergs-
jättarna i fjärran. Hän förstod henne —de minde om
liehunet, och en munchnerska har intet kärare på jor-
den.

1 Recco ville professor Remmer, som också hän tinat
upp tili en ovanlig livlighet under färden, nödvändigt
visa Quinzios målningar och Palazzo Fieschi, men
sonen manade framåt. Redan färgade solen den eviga
snön blekt rosa, och hän hade ju satt Rapallo som mål.
Någonting jagade honom. Hän ville inte komma sent
hem. En värkande längtan gnagde honom ständigt
som en mask i hjärtroten. Hän hörde inte hit, landska-
pets skönhet, sällskapet, luften voro bortkastade på
honom. Under hans älskvärda förställning lurade den
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brännande ångesten att gå miste om något, en blick,
blotta åsynen av den älskade på avstånd, blotta med-
vetandet att vara under hennes tak. Och ständigt
frågade hän sig: vad gjorde hon nu, var var hon, vilken
man solade sig i detta ögonblick i hennes skönhet?

Det var en sjukdom.
Hans otålighet var så stor, att hän i Ruta, där pro-

fessorn uppehöll dem med en demonstration av den
gamla romarvägen, plötsligt nödgade de andra att för i
dag ge sig tili nöjes med Portofino. Chauffören under-
stödde honom livligt. I Rapallo vimlade det av spio-
ner, som särskilt skarpt höllo ögonen på alla främ-
mande biler. Och hän var inte benägen att få sitt
nummer inregistrerat hos bolsjevikernas hemliga
polis.

Renate fann den lille italienarens försiktighet över-
driven och löjlig, men sedän hän med bestämdhet på-
stått, att de voro observerade redan under vägen hän
hade känt igen några fysionomier bland fotgängare och
cyklister gav hon med en axelryckning efter. Gud,
denna fruktan för ryssarna! Som om de ägde inkvisito-
risk makt i detta härliga land, där fascisternas infly-
tande alltjämt växte. ..

De skulle bara försöka detsamma i Munchen! Unge
Remmer gav henne rätt. Där skulle nationalsocialis-
terna snabbt nog bli färdiga med det packet.

Och Bund Oberland. Och Bliicherfolket. Hennes
ögon flammade tili av stolhet. Kring det obetäckta
titushuvudet blåste det kastanjebruna håret fritt i en
fjunlätt sky av farten.
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Hon är egentligen bra täck så där, tänkte unge
Remmer, men utan begär, kalit somman konstaterar
ett enkelt faktum. Det var så obegripligt länge sedän,
som det att äga denna vidjeslanka unga flicka inne-
fattat livets hela salighet för honom!

I den första strålande aftonglansen foro de in i den
måleriska gamla hamnstaden, där San Giorgio bjöd
på sin praktfullaste utsikt över strandklipporna och
den mångbesjungna Rapallogolfen ända bortom Sestri.
Renate ville partout ned tili Madonettan, men avstod
inför lockelsen av en äktitaliensk middag på Splendide.
Kvällen var ljum, nästan utan en vindfläkt, underbar i
den hastigt fallande blå skymningen, där ljusen från
staden och de omgivande fisklägena glimmade upp som
lysmaskar. Rapallo badade snart i en vådeld av
elektrisk belysning, och blinkande små ljus från de
förbleknande villorna och hyddorna djupt inne i
bergens tropiska vegetation gåvo intryck av vänliga
stjärnor, som skickade dallrande reflexer över den
glatta golfen. Ännu såg man bergens mjukt rundade
konturer mot kvällshimlen, det var som en målning 1
sepia och djupblått med tallösa små guldpunkter allt
högre, tills själva himlapellen strålade i gyllene syd-
ländsk prakt.

Terrassen var fullsatt, publiken högst internationell.
Nationalrätter från världens fyra hörn buros omkring
av kypare med förbluffande språkkunskaper. Men
professor Remmer satte en ära i att sammanställa en
meny av idel italienska rätter, angenäma och pikanta,
utan tyngd, ljuviiga som gudaspis i denna paradisiska



145

värld. Hän var upprymd och full av en sybaritisk hu-
mor, och i lampettens dämpade sken såg hän föryngrad
ut som en galant kavaljer på fyrtio.

Över Renate hade kömmit ett stilla, rofullt välbehag,
en lätt mattighet efter ali den friska luften och de väx-
lande skönhetsintrycken. Skjutande alla allvarstankar
åt sidan, skulle hon känt sig fullkomligt lycklig, om
blott Rafael Remmer inte så tydligt värit ur stämning.
Hän var nervös, blev inte snabbt nog betjänad, drack
ensam en hei del starka saker och petade bara i rät-
terna. Hans långa ansike var glåmigt och ögonen oro-
ligt flackande.

Malaria, hade hän sagt, tänkte hon. Må vara. Men
det var ju tydligt att hän var mer psykiskt än kropps-
ligt sjuk.

Hon tänkte tillbaka över de sista tolv timmarna.
Nej, det kunde inte vara för hennes skull. Hans sätt
mot tienne var klanderfritt kamratligt, utan en skymt
av bitterhet eller trånad. Hon var honom en tämligen
likgiltig väninna om ens det.

Men symtomerna! Om nu en annan kvinna ?

Det stack tili i henne. Därför hade han väl tröstat
sig så snabbt! Hon anade att hon var på rätt spår, men
beslöt resolut att inte tanka, inte låta stämningen för-
därvas för sig. Hon drack plötsligt ur vinet.

I detsamma föll hennes blick på en främmande herre,
som nyss satt sig vid deras bord efter att förgäves på
den överfulla terrassen ha letat efter en ledig plats.
Tanklöst, med en ledig italiensk fras hade professorn
tillåtit honom att slå sig ner, och ingen hade vidare fäst

Renate och den stora lögnen. 10
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sig vid honom. Det var en oansenlig svartmuskig herre
med något i sitt sätt och sinä rörelser, som tycktes be om
ursäkt att hän fanns tili.

Renate reste sig med en egen kränkt värdighet i
minen.

Låt oss flytta in, sade hon och sväljde ett par
gånger, som om maten inte bekommit henne.

Men Renate! Mitt i måltiden! Rafael stirrade
överraskad på henne.

Jag fryser, min vän. Vili inte dela din malaria.
En sadan härlig afton

Men professorn kallade på camerieren och konfere-
rade om ett ledigt bord någonstans inne i hotellrestau-
rangen. Primon kom tili, och det tycktes inte vara så
lätt att arrangera.

Det finns plats bara i ett av kabinetten, men där
sitter en av våra stamgäster och låter en trio konsertera
för sig privat. Primon höh betänksamt pekfingret
över munnen. Om herrskapet önskar, skall jag höra
åt?

Prego!
Doktor Remmer var förargad. Att frysa i denna vär-

me var inte möjligt; det var bara en nyck av henne!
Det enda, som något så när tröstat honom, var den un-
derbara aftonen, så sällsynt denna våta vår. Och nu
måste de in i ett kvavt kyffe!

Hän tog hennes lätta sommarkappa och höljde in
henne i den ironiskt omtänksamt.

Vänta med din malaria, kära, tills du sovit en
natt hos min far. Vi harju farit på den sundaste kust
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på jordklotet, och kvällen är ju ljum som ett bad
och utan det minsta drag. Du måste förkylt dig på
tåget.

Hans tonfall röjde retligheten, ehuru orden voro
vänliga nog. Hon viskade hastigt ett ord i hans ora.

Förbluffad stirrade han på den främmande bords-
grannen.

Så skrattade han tili.
Går du nu inte en smula för långt i misstänksam-

het, Renatchen? frågade han sakta.
Jag har en ofelbar blick för sådant, sade hon

bestämt.
De kunde inlåta sig närmare på frågan först sedän

primon återvänt och anmält att den musikaliska stam-
gästen inte hade något emot förslaget. På vägen in sade
hän förebrående:

Det finns fullt upp med italienare med kroksnablar
och plattfötter och orientalögon och sneda skuldror
och hjulben uräkta ligurer, som skulle uppta din
misstanke som en skymf. Om du är så där nogräknad,
får du det allt litet svårt här nere.

Mankan inte ta miste, inte jag, förklarade hon.
Det är en instinkt eller ett slags väderkorn, som aldrig
bedrar. Och jag hoppas du inte begär att jag skall sitta
tili bords med ett av dessa skadedjur?

—Hm, sade hän och tänkte därvid: Överspänd; du
har rätt, broder Timm!

Med en av den ras, som just nu håller greppet om
strupen på mitt eget folk också, tillade hon hårt.

Professorn, som traskade efter ännu med servetten
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under hakan, sporde försynt vad det var fråga om.
Den unga flickans tonfall hade nastan tytt på strid.

En nationell antipati hara, far, menade Rafael.
Fröken von Erhart håller för, att den objudna gäs-
ten vid vårt bord var hän tövade litet Liliths
bror...

Professorn vände sig om och kastade en lång blick till-
baka.

Möjligt, sade hän torrt. Men inte en av de aggres-
siva erövrarna.

De smygande lismarna är de farligaste, förklarade
Renate.

—Må så vara. Men de utmanar mig åtminstone inte,
kommer inte mitt arierblod att sjuda. Annars är jag
fullkomligt ense med er, min fröken.

Härnäst i en offentlig lokal med Renate mäste vi
se upp, du far, sade sonen ironiskt. Bara nu inte den
ensamma musikvännen där inne också råkar vara av
den ulien. Skall jag för säkerhets skull se efter först?

Och hän lämnade dem i vestibulen. Någonstans
bakom palmerna spelade en eldig orkester med rivande
violin. Turister från alla världsdelar dåsade i fåtöljerna.
Här inne var svalt, nästan kyligt mot ute.

Alltså det var varför ni frös? frågade professorn
småleende.

Hon nickade. Men förlåt mig! Och nu, låt oss vara
glada igen, professor. Skada —vi hade det så skönt!

Rafael kom tillbaka över den vida mattan i sakta
samspråk med primon.

Gudskelov, ingen fara! ropade hän med en spjuver-
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glimt i ögat. Vi behöver inte lämna fars lukulliska mid-
dag i sticket.

Primon lotsade dem.
Viene con me, signore e signori!

Han förde dem genom ett par fullsatta salar i den
ena satt man vid ruletten och knackade diskret på
en draperad dörr strax bakom en liten bar. Man hörde
en violin gråta och plötsligt tystna; en hes röst ropade:

Avanti!
Rummet gjorde ett privat intryck, som om det hörde

tili hotellägarens våning: ett enda stort matbord med
vit duk i mitten och korgstolar omkring, en antik byffe
med kristaller och silver, mjuka mattor, speglar och
stilleben. I en vrå ett klaver och notställ. Uppspetad
på en spindelbenad barstol satt en herre ännu med en
promenadkäpp i dirigentpositur framför en trioen-
semble, där violinisten ännu höll instrumentet under
hakan. Alla stirrade på de inträdande nyfiket, halvt
avogt.

Primon sade några förtroliga ord tili herrn på barsto-
len, och sällskapen växlade bugningar. Professorn
gick fram:

Jag ber herrarna ursäkta att vi inkräktar; men
vår dam tål inte vid kvällsluften, och vi måste söka oss
inomhus mitt under måltiden. Och nu fanns det ingen
annan ledig plats...

Men jag ber naturligtvis! svarade den hesa rös-

ten från barstolen med en ytterst förekommande,
bara något för djup bugning. I en blink hade Renate
klart för sig, att hän inte var nykter. Signor Cavalli
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har redan förklarat saken, och jag ber få hälsa herr-
skapet välkomna.

Hans italienska var inte klanderfri. Alltså utlänning.
Jag tackar, sade professorn. Vi kan emellertid ta

plats bara på det vilkor, att herrarna på intet sätt låter
sig störas. Musik hör vi gärna.

Buon! Signori! Hän höjde malackan, och syn-
barligen efter tidigare överenskommelse drog trion tili
med Mendelssohns bröllopsmarsch.

Varför just Mendelssohn och en bröllopsmarsch?
Senare kom Renate ibland att tänka på denna episod,
och det skedde aldrig utan ett leende.

Det pinsamma i situationen, för vilken hon kände
sig ansvarig, var emellertid över, man satte sig tili
bords, och camerieren bar in rätterna inte utan
ängsliga ögonkast bort i vrån med musiken. Man
förstod varför. Dirigenten hölls knappast på stolen
vid sinä parodiskt ivriga rörelser, hän anförde med
armar, ben och minspel med en lidelsefullhet, som
verkade skrattretande, så mycket mer som trion i det
stora hela spelade fritt för sig, utan att bry sig om
hans faxer. Renate hade avsiktligt tagit plats med
ryggen åt, men hon måste ovillkorligen lyssna, allt
eftersom stycke avlöste stycke, och plötsligt utbrast
hon:

Han måste vara ryss!
Ja, och vilken! Unge Remmer skrattade skade-

glatt. Du har rakat ur askan i elden, min vän.
Vad menar du?

De tre huvudena kommo tillsammans över bordet
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under de smekande tonerna av en serenad avTschai-
kovsky.

Det är för väl att bara osten återstår; ergo kan
jag säga det, började Rafael Remmer hemlighetsfullt.
Jag vet ju inte, vilken du hatar mer, Renate, juden eller
bolsjeviken; det syns mig ibland som om du hallit
båda för identiska, vilket nu inte är riktigt. Nå ja,
den musikaliskt-omusikaliska gossen där borta med det
angenäma champagneruset är herr Kusmin!

Konstpaus. De andra tittade frågande.
Pjotr Vasiljevitj Kusmin, mitt herrskap.

Men namnet sade dem ingenting.
Serenaden togs dacapo, nu med sordin, och unge

Remmer måste sänka rösten.
Tjitjerins högra hand, ja somliga säger inspirator.

I varje fall spiritus rector för det mesta kommunistiska
rackartyg, som skett i Europa, Asien och Amerika de
senare åren. En av de mest slipade politiska intrigörer
och provokatörer i världshistorien, tror jag. Hän äger
sin herres förtroende i så hög grad som ingen annan,
är ombetrodd med ett slags överuppsyningsskap över
de bolsjevistiska utlandsdelegaterna, utan att likväl
äga en definierbar officiell ställning. Ett slags över-
bolsjevik, över-överkommissarie med obegränsade full-
makter och obegränsade resurser. Officiellt hör hän
inte tili Moskvadelegationen här i Genua, men jag kan
förstå att hän är här för att hälla tummen på ögat på
den. Alltså, mitt herrskap: en högviktig bjässe!

I Renates ansikte kom ett tankfullt uttryck. Pupil-
lerna drogo sig samman som inför bländande utsikter.
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Nå, Renatchen, är du nu smickrad av den gäst-
frihet vi njuta? frågade unge Remmer litet hånfullt.

Hon nickade.
Passar mig utmärkt! Jag är färdig med maten; ge

mig nu en plats på andra sidan bordet, så jag kan göra
minä studier.

Det skedde. Intresserat tittade hon bort tili musiker-
hörnet. Kusmin sparade inte sinä musiker. Från
Tschaikovsky tog hän ett plötsligt språng tili den bana-
laste kafemusik: en sentimentalromans av Bakalaini-
kov-Morena, och drog på alla fermater med en entu-
siasm, som avlockade musikerna förstulna leenden.
En grotesk figur, där hän svajade med sin taktkäpp
uppe på den höga stolen, så djuptförsjunken i sin musik
och de hemlandssyner den frollade fram, att hän inte
tycktes ha en aning om sin omgivning. Det var
en ännu ung man, överraskande ung för ett sådant
ansvar som Rafael Remmer antytt. En kai, hög
hjässa med en krans av rödbrunt tovigt hår långt ned
i nacken, ett runt, plussigt ansikte, som nastan för-
svann bakom de stora, runda sköldpaddsbrillorna,
en blodfull, nästan barnsligt formad mun. Ögonen
höll hän mest slutna, och dragen förvredos av en
lidelse, som verkade eruptiv.

Alkoholist och neuropat, sade unge Remmer.
Primon berättade mig där ute, att hän kommer hit
upp från Rapallo mest varje dag och dricker sighalvt
medvetslös. Champagne, ingenting annat än cham-
pagne för en vagnslast rådsrubler åt gången. Hän
lär bo i en ensligt belägen villa, alldeles för sig själv,
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bara med ett par ryska tjänare, som hän ibland roar
sig att piska upp med nagajkan. Och däremellan gråter
hän som ett barn av hemlängtan.

En intressant figur, sade professorn. Slav in i
märgen olycklig tili vanvett. En tragöd, när man
betänker hans makt.

Renate nickade. Hon var som försjunken i åskå-
dande, men därunder arbetade hennes hjärna under
titusfrisyren febrilt.

Det var tydligt att Kusmin glömt deras närvaro. I
en gråtmild melodi från den stora steppen sjöng han
med sin hesa röst:

Jag var ännu helt ung...
Men så kom det tili en ordväxling. Violinisten sade

något på italienska, och Kusmin for upp som stungen
av en orm.

Så, ditt svin understår du dig att kalla mig
åsna! Hän reste sig på stolen, grep plötsligt stråken

malackan hade hän tappat och gav den förmätne
ett vinande rapp över hjässän. Det blev ett tumult.
Alla skreko på en gång, harmonien var upplöst i ett
stormande gräl. Ögon blixtrade, mörka drag fingo ett
mordiskt uttryck.

Så, åsna sade du! skrek ryssen utom sig. Jag ska
lära dig åsna jag! Och åter höjdes den böjliga strå-
ken tili slag, men pianisten en robust figur med impo-
nerande knävelborrar gick emellan med en stol i
högsta hugg. Ryssen tumlade från sin plats, fräsande
som en katt av ilska.

Mu smiter vi, sade unge Remmer,



Men professorit gick bort tili de stridande.
Signori, ni glömmer att en dam är närvarande!

ropade han in i tumultet.
Italienarna lystrade genast chevalereskt, men Kus-

min vred sig under heta ryska eder bland champagne-
buteljerna på golvet. Hän hade tappat sinä brillor,
och de blodsprängda barnablå ögonen flögo närsynt
sökande omkring.

Musikerna samlade sig kring professorn. Under oer-
hörd elokvens och fäktande gester korade de honom
tili skiljedomare. Signor Kusmin hade missförstått,
inte hört rätt. Violinisten hade bara föreslagit en
shimmy tili omväxling, men signor Kusmin hade bara
hört det lösryckta ordet shimmy och konstruerat det
tili skymfordet »scimmia», italienska för åsna. Ett
missförstånd frän början tili slut, och man beklagade
livligt det pinsamma uppträdet, allra mest i närvaro
av en dam.

Renate tog småleende emot deras ursäkter. Hon
och Remmer hade rest sig, hän för att gå, men hon
gjorde ingen min av att vilja följa.

Ge orkestern en slant, Raf, och låt dem gå, bad
hon. Men bjud ryssen över tili oss.

Men Renate, i detta tillstånd! Hän var alldeles
förskräckt.

Har du inte lovat hjälpa mig? sporde hon. Nå väl:
börja med det nu!

Hän såg på henne att hon menade allvar, ryckte på
axlarna och gick bort tili de andra. Sedän hän avskedat
orkestern och letat rätt på Kusmins brillor, erinrade
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sig denne med ett ryck de andras närvaro. Flämtande
och echaufferad, märkbart skamsen och med ett uttryck
av våt hund, kom hän bort tili henne och mumlade en
lång tirad ursäkter. Omslaget var sä plötsligt, att det
ovillkorligen verkade skrattretande. Och Renate slog
också bort det hela med vinnande humor.

Och nu, herr Kusmin, ber jag er slå er ner hos oss
och försöka bli nykter igen. Jag är säker på att ni är en
mycket angenäm människa, som har mycket att berätta.

Hän tackade och slog sig generat ned mitt emot
henne. Rafael ringde på camerieren och beställde vin

champagne för herr Kusmin.
Men berätta, nådig fröken? reserverade sig denne.

Jag berättar ingenting.
Om hon också bara med hälften av den vedervilja

jag känner sitter tili bords med denna utskottsmän-
niska, tänkte Rafael, så måste hon förakta sig själv i
detta nu. Och likväl denna älskvärdhet! Vad siktar
hon på?

Ty Renate von Erhart var älskvärdheten själv.
Hennes gyllenbruna ögon strålade i den avskyvärdes
barnablå, och över henne hade kömmit en livlighet
och ett snärjande behag, som fyllde Remmers med
häpnad. Tili och med professorn tänkte inom sig, att
hän misstagit sig på henne. Hon gick utan tvivel bra
närä gränsen på det som hövdes en dam av värld.
Rökte ryssens cigarretter och skrattade överdådigt åt
allt hän sade.

Och ändå var hän ibland tragiskt allvarlig. Som nu
när hän hän hade för övrigt en nervös vana att
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fara sig med handen över den kala hjässän själv-
blottande förklarade:

Jag är egentligen diktare, nådig fröken, och ni
skall inte tro ett ord av vad jag säger. Född skald,
men urspårad. Revolutionen hittade mig som deporte-
rad i Tobolsk. Sedän dess gör jag i macchiavelljstisk

politik, för att inte säga i mefistofelisk. Leker rövare
och fasttagare som i min barndom! Ett passande hant-
verk för ett förkommet geni: man behöver bara fantasi
och kan strunta i metern...

Renate fann honom vitzig och skrattade ut honom.
Samtidigt lät hon Rafael ständigt fylla på hans glas,
och han drack synbarligen utan att bry sig om följderna.
Hans ögon blevo mer rödkantade och mer barnablå.
Genom de starka glasen föreföllo de onaturligt stora.
Den fulla kerubmunnen kåserade bitterheter, som
blottade hans sönderslitna inre. Men han koni ständigt
tillbaka tili det:

Niska inte tro ett ord av vad jag säger!
Men de andra tänkte: in vino veritas.
En sak avböjde han ändå alltid: att ingå på förhål-

landena i sitt fädernesland. På sin höjd svarade han
med att nynna någon trånande rysk zigenarvisa:

»La, la, la, la, la;
la, la, la, la la.
Och vi skola alla levä lusteliga!»

Då kröp igen det lidelsefulla över hans plussiga drag,
och han skyggade med handen över ögonen som för att
dölja tårar.

Renate vaktade på ett tillfälle att tvinga fram en
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inbjudan tili den ensliga villan i Rapallo, men hän vek
undan med en skicklighet, som i betraktande av hans
rus var imponerande.

Slutligen gick hon rakt på sak.
- Herr Kusmin, behöver ni inte en privatsekre-

terare?
Hän plirade knipslugt. De andra sutto konsterne-

rade. ,

Jag är nämligen utan plats för närvarande, för-
klarade hon oförskräckt, och de gyllenbruna ögonen
sögo liksom ur honom den tankegång hon ville. Pro-
fessorn här behöver mig inte, och doktor Remmer
lämnar Genua rned det snaraste. Hon stötte förstu-
let Rafael i sidan under bordet. Jag skriver glatt
maskin, är perfekt stenograf och tämligen språkkun-
nig: utom tyska, engelska och franska en smula polska
från min samaritertjänst i Överschlesien. Vad som
är huvudpunkten, ni talar ju själv tyska som en infö-
ding, och efter vad jag hör behöver ni det språket
framom andra just nu...

Det var tydligt att han överlade.
Professorn kom med en lam protest:

Men min fröken, anser ni situationen just nu lämp-
lig för ett avtal om plats?

Man måste gripa tillfället i flykten, herr profes-
sor. Hennes blick lämnade inte ryssens ansikte.

Professorerna har alltid rätt, förklarade herr
Kusmin sarkastiskt; och som jag sagt, nådig fröken, är
jag i ett tillstånd, då man inte bör tro ett ord av vad jag
säger. Jag är tacksam, ja rörd över ert anbud, men om
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vill göra er det besväret, kan ni avhämta mitt svar.

Men var?— Det låg en suggestiv kraft ide blanka
bruna ögonen.

Herr Kusmin betänkte sig ett ögonblick, skrev så
några ord på ett visitkort och räckte det åt henne.

Detta tjänar er samtidigt som passersedel, ifall
ni vill göra mig den äran. Hans blick fick något
sprutande ironiskt, när den häftade vid hennes, och
där kom flyktigt ett drag av pascha kring barnamun-
nen.

Du är ett slugt djur, Renate! utbrast unge Rem-
mer, när de åter sutto i bilen i det blå mörkret. De
hade lämnat monsieur Kusmin i hans chambre separee
snarkande med huvudet på de korslagda armarna.

Ty nu var unge Remmer säker på sin sak. Vad hon
gjort kunde bara ha ett mål i sikte. Och hän beundrade
henne som alltid, när hän stötte på gärning.

Professorn däremot förstod ingenting och kom med
ett milt förebrående:

Men hur kunde ni, barn? Hän hade sedän en
halv timme en känsla liknande lycka över att hon gett
hans son en korg.

Käre herr professori Hon strök hans hand.
Ni har ingen aning om vad det kostade mig och vad
det ännu kommer att kosta. Jag kan inte förklara mig
nu; överhuvud vet jag inte, om jag kan förklara mig för
er, det överlåter jag helst åt Raf. Men så mycket kan
jag säga: det kan hända att mitt fosterlands, javärldens
räddning ligger här!

158
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Hon klappade på sin lilla handväska, och de båda
tänkte på »passersedeln».

Men ni tänker väl 1 herrans namn inte göra bruk av
kortet? En vällusting, en delirant, en en...

Hon klappade honom uppsluppet på kinden.
Ett djur, ja ett skadedjur, ett vilddjur! Var

lugn för att jag reder mig i buren, professor. . .

Och nästa eftermiddag hade det skett. Rafael Rem-
mers hjärta nästan stannade av ångest, när hän såg
fadern komma upp genom trädgården i Palazzo Cor-
tona inte för Renates skull, men för att hän visste,
att Lia Vivaldi undantagsvis samtidigt var hemma.

Hon är weck! ropade professorn redan i hallen.
Packade sin resväska och for tili det avskyvärda krä-
ket. Hade inte tid att söka upp dig, men du kan vänta
brev när som helst. I ditt ställe skickade jag det oöpp-
nat tillbaka!

Doktor Remmer drog honom hastigt in, och under
en lång timmes samtal sökte hän förklara..,



Det kunde inte hjälpas att Rafael Remmer blev allt
oroligare för Renate, ju längre hon dröjde med det där
utlovade brevet. När hän föreställde sig den värnlösa
unga flickan ensam och skyddslös i den föraktliges kula,
kommo hans känslor mycket närä verklig ångest. Hän
tyckte sig på visst sätt vara ansvarig för henne
hän hade lovat henne sin hjälp, och nu svävade hon i
oavbruten fara, utan att hän kunde så mycket som
röra ett finger för att bistå henne.

Däremellan var hän allvarsamt gramse på henne.
Var nu det ett sätt att visa honom förtroende, att
plötsligt, utan att överlägga med honom, ja utan att
med ett ord förbereda honom, kasta sig in i ett äventyr
med de mest oberäkneliga följder? Att hon sökte en
väg tili de hemliga ryska dokumenten, som för världen
skulle bevisa hennes fosterlands skuldlöshet tili världs-
branden, hade hän klart för sig, och att det ädla syftet
var värt stora offer medgav hän också. Men Renate
von Erhart satte sin person i breschen på ett sätt som
inte var ladylike. Det förnedrade henne, kunde rent
av bringa skam över henne.

Tippmamsell hos överbolsjeviken!
I sin villrådighet förtrodde hän sig åt Bill Studebaker.

En tusan tili tös! kommenterade denne, när hän
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fått saken klarlagd för sig. Så vitt det nu gick att
förklara patriotism och politik för den praktiske, nyktre
amerikanen. Ett härligt uppslag tili ett filmscenario!

Dumheter, det är mycket mer, kolossalt mycket
mer! Det är ett uppslag tili världens tillfrisknande, tili
civilisationens räddning! Lös från Versailles där
sitter en späd liten tös och vill på egen hand åstad-
komma underverket. Men du tänker hara på bio!

Grand, simply grand! Vad fan begär du då? Poli-
tiken är intet hantverk för en vit man. Jag tror inte
på civilisationens räddning och sådana där fraser.
Men tösabiten är praktfull; det är det faktum som
imponerar på mig. Nästan som hade hon yankeeblod...

Kör oss tili Rapallo! föreslog Remmer.
Naturligtvis. Vi måste studera miljön för det

sensationella dramat. Alit måste vara äkta, framför
alit lokalfärgen! När det här rabaldret i San Giorgio en
gång är slut, beställer jag en trupp Famous Players
hit över och låter veva in historien. Grand, simply
grand! Kanske den käcka fröken från Munchen låter
engagera sig för hjältinnerollen?

Villa Rocca låg en smula för sig i det förnämsta villa-
kvarteret åt San Michele tili, nästan skymd av den
yppiga, subtropiska vegetationen i sin park. Mot Via
Bella Vista skyddat av ett högt gallerstaket, öppnade
sig dess evigt gröna trädgåiyl terrassformigt mot golfen,
där bara en manshög skyddsmur tog emot vågornas
anlopp i stormtider. Från gatan, där de stannade, fick
man ingen klar föreställning om själva byggnaden:
mellan de sakta susande palmerna skymtade blott här
Renate och den Stora iögnen. 11
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och där vita marmorpelare, en fönsterkornisch, ett rött
takkrön. Entreen som fond för den snörräta, välkrat-
tade huvudgången från gallergrindarna gjorde ett vän-
ligt inbjudande intryck med sinä blixtblanka slipade
rutor i en ram av doriska pelare.

På stensockeln invid gallergrinden satt en gammal
lazzaron och åt bananer. Hän tycktes helt gå upp i sin
måltid och koni inte fram och tiggde.

Jag vågar försöket, sade doktor Remmer och steg
ur.

Han tryckte på knappen vid porten.
Utan att resa sig upp, frånvarande som det gällt en

inlärd läxa, sade då lazzaronen:
Signor Kusmin e uscito.

Överraskad vände sig Remmer tili honom. Rösten
hade inte alls verkat gubbe.

Varför tar ni för givet att jag vill träffa herr
Kusmin? sade hän i irriterad ton. Jag har ett bud
tili en ung fröken, som är anställd här som steno-
typist.

Gubben skakade på huvudet.
e uscito, mumlade hän bara.

Remmer ringde otåligt ånyo. Långt om länge kom
en betjänt ur entreen, dragande någotslags livre över
sin röda blus. Hän hade höga stövlar och pösande vida
violetta benkläder. Ansiktet var skäggigt ryskt.

Hän var upprörd. På ett obegripligt tungomål kas-
tade hän några skällsord tili lazzaronen och ställde sig
bredbent och fräck bak den slutna grinden. Någon-
stans från parken närmade sig dovt hundskall.
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Vad viii ni? frågade ryssen.
Tala ett ord med herr Kusmins sekreterare. Se

här mitt kort; er herre känner mig redan.
Sekreterare? Här finns ingen sekreterare!
En ung dam... ■

Studebaker, som hastigt stigit ur, blandade sig i saken.
På engelska mumlade hän ett par varningsord tili
Remmer:

Du utsätter ju den unga damen för fara. Slugare
måste man vara! Och högt sade hän tili tjänaren,
som vid anblicken av hans kolossala kroppshydda inte
stod så utmanande bredbent längre: Vi kommer från
tyska delegationen; signor Kusmins privatsekreterare är
tyska, som ni vet. Hän betonade nästan hotande de
sista orden. Var god för oss tili henne eller hennetill
oss!

E impossibile, signor. Ryssen skakade -sitt
yviga skägg. Här finns ingen tysk dam.

Med stora språng kom en praktfull dansk dogg
fram under träden och reste sig vilt skällande mot gall-
ret. Lazzaronen steg upp makligt och sällade sig tili
gruppen. En konstapel kom släntrande längs gatan och
försjönk i betraktande av den eleganta bilen.

Men signor Kusmin själv då? skrek Studebaker
för att överrösta hundskallet. För oss tili honom!

Lazzaronen svarade med sin unga röst:
Jag harju sagt, att han är utgången.

Amerikanen ryckte på axlarna och tog sin vän under
armen.

Nothing doing, my boy! Tydligen bevakad som
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maharadjans älsklingsgemål. Fin sättning, en spän-
nande äventyrsfilm, ska du få se!

Åt fanders med din film! Frågan är: var är Renate?
Guardian gjorde artigt honnör, när racern med ett

skutt satte i väg.
Du är kär, därför tänker du bara på det oväsent-

liga, sade Studebaker vid ratten. För min del ämnar jag
ta villan i närmare skärskådande från sjösidan. Mäki
får låta Sealions alla hästkrafter spela i eftermiddag.

Remmer ville med, men efter lunchen hade hän ett
telegram från Renate, inlämnat i Rapallo en timme
tidigare:

»Gör aldrig om det. Möt mig professorn klockan
sex.»

Det väite en sten från unge Remmers sinne, och full
av förväntan rusade hän tili amerikanen med depeschen.
Hän var nu en gång invigd och kunde bli ovärderlig
som bundsförvant. Bill var förtjust över utsikten att
bli bekant med hjältinnan och lovade infinna sig hos
konsthistorikern på utsatt tid.

Så tåtar vi tillsammans ihop scenariot, menade
I

hän.
Det var en välgärning för Remmers att se den unga

Hiekan oskadd och välbehållen igen.
Gud, vad jag värit orolig för dig, stygga! ropade

Rafael och skakade båda hennes händer.
Och hade så när fördärvat alltsammans för mig,

ditt dumhuvud! Hon gav honom halvt på allvar en
klatsch på kinden. Tur att herr Kusmin inte var

hemma. Jag hörde alltsammans från loggian där uppe.
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Fattades bara att du nämnt mitt namu! Jag är natur-
ligtvis inkognito.

Så sätt dig och berätta! Se härmin vän, mister
Studebaker, också invigd och i spänd väntan på sensa-
tionsstoff tili en american film.

Hon skrattade, men det var tydligt att främlingens
närvaro inte var henne välkommen. En amerikan...

Studebaker förstod. I det han tog sin hatt, sade han:
Det är möjligt att jag stör, min fröken.
Inte! Sätt dig du! Unge Remmer var ivrig, en

smula stött å vännens vägnar. Rene, jag går i god för
honom. Naturligtvis sipprar ingenting ut härifrån,
så länge du finner tystnad av nöden. Alltså genera
dig inte!

Renate satte sig.
Gott. Hör noga på: papperen är där!

I villan? Hos Kusmin?
Ja, i hans arbetsrum. I en järnbeslagen koffert.
Vet du också att det är de riktiga?
Ja, bestämt. Jag har lockat ur honom att det

rör sig om Isvolskis och Sasonovs hemliga notväxling
beträffande inringningen av Tyskland, Poincares an-
fallsplaner och de officiella protokollen från de tre
konferenserna mellan Frankrikes och Rysslands gene-
ralstabschefer före krigsutbrottet. Det är just vad vi
behöver! Hennes ögon skeno. Å, jag är så glad,
så glad!

De andra sutto tysta med en känsla av andakt inför
detta en patriotisk själs befrielseskri: Jag är så glad,
så glad!
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Men, invände professorn slutligen, vad nyttar
det.. .

?

Ja, sade sonen, de är ju inlåsta...
Båda drogo på det, instinktlikt fruktande nästa ödes-

digra ord. Renate såg sig omkring i kretsen, också
hon rädd att ge uttryck åt sinä egna planer.

You steal the trunk and hurry away, sade ameri-
kanen liksom för sig.

Renate sprang upp, hon hade kunnat omfamna
honom!

Mister Studebaker, det är just vad jag ämnar
göra, ropade hon. Det vill säga, inte bokstavligt;
trunken är för stor. Men innehållet tillhör mitt foster-
land.

Rafael Remmer såg stort rakt ut i luften.
Sannerligen är det inte värt inbrott, ja mord!

mumlade hän.
Nu flög hon i alla fall om haisen på honom:

Raf, Raf, hederspascha! Gud, hjälp mig, och
världen kommer att resa en staty över dig!

Stubebaker steg upp med en för honom ovanlig:
snabbhet och räckte henne sin stora håriga hand.

Låt mig vara med på ett hörn, min fröken. Ni
har mig med hull och hår!

Hon tog handen i sin lilla varma och såg på honom.
Där kan, mister Studebaker, sade hon prövande,

finnas komprometterande papper också för ert land.
Det visslar jag på. Sanningen fram!

Ibland var den tjocke yankeen verkligen väl snabb
i sinä konklusioner.
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Hän tänker på sin sensationsfilm, menade unge
Remmer för sig. Som om hän läst hans tankar sade
Studebaker:

Det blir inte bara en film av första klass, utan
också en artikelserie som gör mig odödlig. Förutsatt
hän höll ännu hennes hand i sin att ni tillåter publice-
ringen?

1 Amerika? Det vore mig särskilt kärt. Sanningen
måste ut över hela världen, måste ropas ut med fulia
lungor. Och med erä världsomspinnande kablar når
just ni längst.

Ser ni, fröken, sade han lugnare, i det han satte sig
igen, politiken är inte något hantverk för en vit man.
Men kan den ge mig en första sida med tumshöga versa-
ler, då ali right. Niska inte tro att vi alla från U. S. A.
står bakom Wallstreetmachinationerna för att störta
oss i kriget eller att vi inte förstår hur skamlöst ni blivit
bedragna med de beryktade fjorton punkterna. My
country, right or wrong! Också mitt valspråk, fröken

men kan jag väljä, då hellre på rätt än med orätt!
Bill Studebaker hade restlöst förklarat sig. Hän

hade ett sätt att klippt och klart fatta sig i få ord, som
måste sammanhänga med hans yrke.

Och de slogo råd. Professorn varnade ännu; företag
som detta stredo mot hans natur, hän hade en estets
vedervilja mot brott av varje slag. Men amerikanen
lugnade honom:

Jag skickar Mäki i elden! Hän kan allt och gör allt
vad jag befaller. Hän är den durkdrivnaste skurk av
alla gulingar det vill säga något det.
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Och så kom det.
Vid halv sjutiden på eftermiddagen lämnade signor

Kusmin som vanligt Villa Rocca i sitt ekipage med den
dagdrivande lazzaronen —nu utan skägg i livre på
kuskbocken. Passkonstapeln i Via Bella Vista såg
kort därpå betjänten Ivan komma ut genom grindarna;
hän hade uppenbarligen en fri afton, ty hän var i civil
och gjorde intryck av en solid borgare, som tog sig en
kvällspromenad. De utbytte artigt hälsningar. Utöver
dessa hälsningar hade bekantskapen aldrig kömmit,
ty Ivan förstod mycket litet italienska och guardian än
mindre ryska.

Så, nu är villan tom, så när som på gårdvaren,
tänkte konstapeln och'ställde sig med händerna på
ryggen att betrakta utsikten genom den smala hålväg
akacier, som skilde Villa Roccas lott från granntom-
ten. Den stupade brant ned mot golfen, som skälvande
speglade stadens ljus i sin yta.

Egentligen besvärligt med de här ryssvillorna,
mumlade konstapeln. Man har order att aldrig lämna
dem ur sikte, men kommer det tili kritan och man
märker någonting misstänkt, så kan man ändå inte göra
något. Exterritorialrätt, heter det. De har sitt eget
gendarmeri, sin egen bevakning, sinä egna spioner, och
upptäckte jag i denna stund en främmande ruskig
individ på balkongen där uppe, kunde jag bara säga
»buona sera» och med armarna i kors vänta tills han
lämnar området...

Han rullade sig betänksamt en cigarrett.
Vid pass halv åtta trippade den lilla näpna signo-
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rinan, som skrev för signor Kusmin, uppför Bella Vista,
nickade vänligt åt honom och låste upp gallergrin-
darna med sin privata nyckel. Extra-arbete, tänkte
konstapeln; ja, det glunkas ju om att någonting är i
görningen mellan ryss och tysk. Förstrött lade hän
märke tili att hon var klädd i en läderkappa och auto-
huva, fast aftonen var mild.

Den stora danska doggen skällde vildsint tili ett tag,
men teg efter en låg vissling. Konstapeln hörde att hän
blev klappad och fick smekord, och uppenbarligen blev
hän insläppt, när de slipade dörrarna med en dämpad
suck folio igen om stenotypisten. I hallen tändes ljuset,
så i gavelrummet en trappa upp hän visste att det
var biblioteket — därpå i arbetsrummet utåt sjön, sam-
tidigt som trappljuset slocknade. En hand rullade ned
jalousierna på hela gaveln, den ena efter den andra.

■— Inte utan att hon måste känna det en smula kus-
ligt, så där molallena i ett stort hus, filosoferade guar-
dian. Nå hon harju doggen.

Hän släntrade makligt från mynningen av hålvägen
ett stycke högre upp i gatan, dock utan att lämna
Villa Rocca ur sikte. Hän hade stränga order. Ett
ögonblick tyckte hän sig höra bullret av en annalkande
motorbåt från golfen, men antog att hän misstagit
sig, ty i samma nu kom en bi! långsamt gatan fram.
En grå racer i torpedform med en ensam läderhöljd
man vid ratten. Ingenting att anmärka på den, lyktorna
enligt föreskrift, numret belyst. Någonting måtte
emellertid råkat i olag, ty med kraftigt tuggande motor
stoppade maskinen nästan mitt för konstapeln och
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chauffören steg ut för att med ficklampan undersöka
ringarna. Det egendomliga med det där motorsurret
var, att det liksom gav eko från sjön. Och samtidigt
satte den danska doggen i med ett ilsket skall, som
trängde ut ur villans inre och tilltog i rasande tempo.
En dörr slog igen med en skräll.

Någonting på tok? frågade passkonstapeln intres-
serad.

Ni ser rispan där, svarade Studebaker och pekade
på högra bakhjulet; hans röst med den främmande
accenten trängde dov genom läderhjälmen, så man
över motorbullret knappast förstod vad hän sade.
Växlar jag inte ring med detsamma, går den där inte
mer att reparera. Är det långt tili närmaste garage?

Konstapeln gav deltagande upplysningen. Bilman-
nen skakade misslynt på sitt läderhuvud.

För avlägset, menar ni? Att den där hundrackan
aldrig tystnar; varför ställer nu också inte den här
chauffören motorn på stopp? tänkte ordningens väk-
tare därvid. No, signor; det är knappast troligt att
ni får en ny ring påmonterad ännu i kväll. Med förlov,
vart har ni ämnat er?

Studebaker svarade inte direkt, utan mumlade
otåligt under hjälmen. En jalousi höjdes en smula en
trappa upp i Villa Rocca och en flickröst frågade ut i
natten:

Signor Kusmin, är det ni?
No Signorina, svarade konstapeln; en främmande

auto, som fått en liten skada. Men kan ni inte lugna
hunden en smula?
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Jalousien gick åter ner, och uppenbarligen bemödade
sig den unga flickan med doggen, ty skallet tystnade
efterhand. Den där frågan ut i natten hade värit en
signal, och Studebaker sprang upp i sin torped och
frågade:

Guardia, säg mig ett hotell för natten ett av de
närmaste.

Strax därpå startade bilen med ett skutt inåt sta-
den. Den kraftiga motorn surrade snart som en jätte-
humla om ett gathörn och tystnade.

Alltså är jobbet klarat, grinade Bill Studebaker
under masken. Smart gjort, Mäki!

Samtidigt flög »Sealion» med dämpad motor från
den lilla bryggan under Villa Roccas strandmur söderut
över golfen i riktning åt Chiavari. Men bara så länge
som strålkastaren från den besvärliga kryssaren i
hamnen kunde följa henne därefter strök hon rakt
västerut, tätt under Punta di Portofino ut på det
nattliga havet.

Ser du, Raf, där högt uppe strålar ljusen från
hotell Splendide, sade Renate, och hennes röst vibre-
rade av spänning och glädje. Alltså farväl, monsieur
Kusmin!

Och hon kastade en slängkyss uppåt det svarta
berget.



Ja, jobbet var klarat. Den lille japanen hade gjort
sin sak utmärkt.

I arbetsrummet på Villa Rocca var tili synes allt som
förr, och det skarpaste öga hade inte kunnat upptäcka
någon förändring i huset för övrigt. Jalousierna voro
före »Sealions» avfärd igen dragna ifrån, och den danska
doggen var oskadd utsläppt i parken. Och följande
morgon bragte posten herr Kusmin ett brev, väri hans
privatsekreterare beklagade att hon tili följd av opass-
lighet antagligen några dagar måste avhålla sig från
tjänstgöring. Det hade hon skrivit i sin bostad i Hotel
du Park före sin sista promenad tili Villa Rocca.

Nej, det fanns absolut ingenting, som skulle fallit i
ögonen.

Så kom plötsligt Rapallofördraget tili offentligheten,
och den redan i sinä fogar lossnande Genuakonferensen
föll i sär som en rutten frukt. Först vid avresan märkte
den konsternerade Ivan, herr Kusmins betjänt, att
den hemlighetsfulla järnkofferten i arbetsrummet på
Villa Rocca var tom. Den var för lätt; annars voro
alla låsen låsta, och endast en expert hade kunnat låsa
upp dem igen. Men Ivan teg välvisligen, och så kom
det sig att kamrat Kusmin fick reda på förlusten av de
tsaristiska dokumenten först när publiceringen av dem
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började parallellt i »Bayerska Veckoskriften», i New-
york, Tokio, Amsterdam och Stockholm, och Tjitjerin
avlät ett rasande radiogram tili sin hantlangare, som
just då i hemlighetsfulla tjänsteärenden befann sig i
Berlin.

Relationen om hur de ovärderliga dokumenten, den
ryska kommunismens skarpaste vapen mot den stör-
tade tsarismen och den såkallade hemliga diplomatien
och samtidigt det tili döds plågade Tysklands oveder-
läggligaste självförsvar mot en värld av lögn, smuggla-
des över Italiens gräns och över Schweiz tili Munchen
tillhör redan historien. Det bör tilläggas, att det skedde
under dödsfara för de handlande personerna, mot vilka
Frankrike uppbådat hela sitt väldiga internationella
spionagesystem för att tili varje pris förhindra avslö-
jandet av sin blodskuld. Vid denna tid var en färd
i flygmaskin över Alperna för övrigt ännu ett våg-
stycke.

Medan det omfångsrika materialet överlämnades tili
den tyska förläggaren och Will Studebaker att i för-
troendefullt samarbete sovras, ägnade sig Renate
med förnyad iver åt sin mission för krigets olyckligaste
små offer, men fann däremellan tid tili brinnande
föredrag i kvinnoklubbar och ungdomsförbund. Hon
var outtröttligt verksam, och inga hänvisningar tili
Hebbels bekanta sats: »Das Weib soll durch Dulden tun»
kunde avhålla henne från det patriotiska mål hon satt
sig för. Att hon därvid måste tränga tillbaka sitt hjär-
tas alltmer pockande individuella krav kunde ingen
ana, som såg hennes hängivenhet för uppgiften...
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Rafael Remmer vände åter tili Genua, omotståndiigt
driven av sin olycksaliga passion. Lia Vivaldi skänkte
honom då och då små smulor av sin överrika sinnlighet,
och den misstanke, som numera vuxit tili visshet, att
hon däremellan var mindre njugg gentemot andra,
slet hans själ sönder av kvalfull svartsjuka, men steg-
rade samtidigt blott hans lidelse. Det betydde heller
intet, att hennes stormiga, brokiga förtid småningom
lades bar för hans blickar att hon redan förtärt
ett halvt dussin äkta män och talrika älskare, att hon
under sinä olika namn senast som grevinna Jahn
i Berlin spelat en ödesdiger och vanhedrande roll
som internationell spion, att hon fortfarande höll en
hemlig, uteslutande av rasfränder besökt spelbank i
själva palazzo Cortona, allt detta var saker, som vis-
serligen förnedrade både henne och honom i hans ögon,
men på samma gång gåvo hans lidelse farans kittlande
moment. Hän visste hän gick på gungfly. Hän fick
bevis nog därpå, att hans personliga säkerhet inte var
skyddad ens i hans egna rum i palatset, vilkas hemliga
ingång hän förgäves bemödade sig att utforska.

Hän stannade.
Detta är ingen filmroman. Annars lag frestelsen

närä att ingå närmare på de farliga äventyr unge
Remmer upplevde under denna tid mystiska hus-
undersökningar och stölder, ja attentat, som på en
hårsmån när kostat honom livet. Att dessa utgingofrån
en och samma centrala hjärna blev honom klart först
sedän de hemliga dokumenten från Villa Rocca börjat
sin världsrund. Hän hade begått ett misstag, då hän
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den där dagen med Studebaker i öppen bil velat intränga
hos herr Kusmin för att höra efter Renates befinnande,
i nödfall befria henne från ryssens väld. Man hade
senare känt igen honom och satt honom i förbindelse
med dokumentstölden, och den internationella bolsje-
vistiska pölisen ville hämnd och den franska imperia-
listiska dito avlägsnandet av ett besvärligt vittne. Att
de härvid inte anlitade de officiella italienska myndig-
heterna låg i sakens natur.

Efter vad hän hörde från Munchen undgingo inte heller
Renate och Bill Studebaker vilken sistnämnde öppet
signerade sinä telegram tili världspressen i skuldfrågan
med sitt namn och därigenom vann ett utomordentlig
rykte diverse anslag från samma världsomspinnande
hemliga organisationers sida, och själva förlagsanstalten
och tryckeriet mäste vidtaga de mest omfattande försik-
tighetsmått för att skydda sig för inbrott och atten-
tat. Ofta darrade hän för Renate, vars oförskräckthet
och djärvhet hän så väl kände. Hän hade enkänsla av
att hans rätta plats var vid hennes sida som försvarare
och värn, men hän kunde nu engång inte siitä sig lös...

Du måste bort härifrån, sade själva marchesan
ep natt. Det var under ett av dessa slapphetsanfall
mellan lidelsens eruptioner, då fysiken samlar kraft att
efterkomma det aldrig fullt tillfredsställda begäret.
Hon låg halvdåsande i den stora paradsängen med de
skimrande vita armarna under huvudet och hörde inte
på, när hän, sittande i en länstol vid bädden, läste högt
ur en avskyvärt tummad gammal bok, som hän härom
dagen fiskat upp i ett antikvariat vid hamnen.
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Hän läste lugnt vidare, med en nasal, sjungande
patos, som hän erinrade sig från en av sin barndoms
präster:

»Och nu, när den gudlösa Lilith förnummit Adams
storligen fördärvade vasen, tilltog hon med sinä Keli-
ophot (d. v. s. sinä onda andar) i makt och kom tili
Adam mot hans vilja och blev av honom upptänd och
lägrad och födde av honom många djävlar, onda andar
och nattspöken.»

Detta står i boken Erriek hammelech, avbröt
hän sig och gäspade.

Du måste bort härifrån, upprepade marchesan
matt.

Hän bläddrade förstrött i den smutsiga folianten, vars
tryck var gammaldags och vars blad brunaktiga av
ålder.

Hör vad rabbi Bechai säger i sin utläggning av
de fem moseböckerna: »Fyra kvinnor aro djävlarnas
mödrar, nämligen Lilith och Naama och Igereth och
Mächalath, och var och en av dem har härskaror av
orena andar utan tai i sin tjänst. Det säges också, att
envar av dem härskar under en av årets fyra årstider
och att de församla sig vid berget Nischpa närä Mörk-
rets berg. Dessa fyra kvinnor äro likväl den furstens
kvinnor, som härskar över Esau (d. v. s. den högste
djävulen Sammaels eller Satans kvinnor), och har Esau
efter hans exempel sammalunda tagit fyra kvinnor tili
sig, såsom i lagen tydligen åsyftat är.»

Ack, sluta då med de där gamla historierna! ut-
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brast hon misslynt. De fröjdar ju ingen. Varför talar
du för resten så där i näsan?

Hän var i stämning att retas. Någonting halvt
sadistiskt, halvt hämndgirigt kom honom att söka
träffa en öm punkt hos denna kvinna, som så att säga
ständigt höll honom på halster över sakta eld.

För att jag inbillar mig att rabbinerna predika på
det sättet, svarade hän. Har jag inte rätt?

Hon reste sig på armbågen och såg på honom genom
halvslutna ögonlock. Hennes sköna, matta ansikte
var fullkomligt passivt som en mask.

Hör du inte vad jag säger, caro mio? Du måste
bort härifrån!

Ja, jag hör. Hän bläddrade igen i folianten.
Har ingen förr visat dig en viss likhet mellan dig och
Talmuds Lilith?

Hon skrattade lågt, osårad som förr.
Vänta, skall jag läsa för dig ur minnet ett par

språk om henne! utbrast hon. »Hon övergav sin ung-
doms härskare (d. v. s. äkta man, Adam) och for neder
och bedrev otukt med människornas barn, och dessa
samma människor gåvo upphov åt djävlar, onda andar
och nattspöken, vilka kallas Nighe bene Adam, det
är »slå människornas barn!»

Hän betraktade henne nästan hätskt.
Lilith är synonym med den i Esaias 27 kapitels

första vers nämnda Leviathan, »den krumma ormen»,
sade hän. Kärt barn har många namn ...

Och jag minnes från min barndom, hur strängt vi
blev varnade för att sova ensamma i ett hus om natten,
Renate och den stora Vögnen■ 12
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ty då blev vi överfallna av Lilith. Och den hon anföll
blev osvikligen dödad... O, I amsagor!

Kvinna, kalla ej rabbi Eliesers läror amsagor, var-
nade hän högtidligt. Du, som aldrig sover allena i ditt
hus...

Hon sträckte sig skrattande efter honom och drog
honom med de vita fasta armarna intill sig.

Varför måste jag resa? frågade hän med mun-
nen vid hennes ora.

Emedan Lilith annars kommer att förgöra dig,
smålog hon.

Må hon försöka! Jag är inte rädd.
Nej, du är för dum att vara rädd. Det är ni sven-

skar alla. Tills en vacker dag
Nå?
Älska mig, du dumdristige! Kom ihåg att jag

varnat dig. Men älska mig i natt, ty i morgon är du
kanske inte mera tili.

Hän slöt hennes mun med kyssar, som blevo allt
hetare. 1 kunnigt raffinerad älskog gav hon sig blott
steg för steg, småningom, med låtsat motstånd tili det
sista. Det var vad som alltid ånyo gjorde honom för-
ryckt i henne och kom honom att hata henne på
samma gång.

Resa?
Omöjligt! Löjligt! Med läpparna skickade hon bort

honom och band honom bara fastare vid sig med varje
fiber av sin kropp.

Hän stannade.
Tills man en dag sökte träffa honom genom fadern.
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Professor Remmer hade åter helt fördjupat sig i sin
monografi över bröderna Piola och levde överhuvud
inte i denna världen, då hän en dag på ett brutalt sätt
blev påmind cm att hän ägde en dödlig kropp, och att
människorna voro tulla av ondska. Den försynte, sakt-
modige konsthistorikern blev mitt på ljusa dagen i
Garibaldis värdshus vid hamnen överfalien av ett
sjåarband och slagen halvt- fördärvad, och när hän
åter kunde utskrivas från sjukhuset, fann hän tili
råga på allt sin stilla våning utplundrad. Tili och med
manuskriptet tili monografien, som kostat så mycket
tåligt forskararbete och bittersöt smärta, varförsvunnet.

Inför detta nidingsdåd, som i förtid bröt den gamle,
rörde dock de sonliga känslorna på sig i Rafaels bröst.
Hän allena anade drivfjädern bakom det tili synes
meningslösa brottet, och i känslan av att kämpa med
en övermäktlg fiende ur mörkret, åt vilken hän inte
hade rätt att prisge sitt livs upphov, nödgade hän
den beklagansvärde att för rekonvalescenstiden söka
vila och lugn hemma i Sverige.

Det kunde emellertid inte komma i fråga att låta den
ännu svårt medtagne gamle göra den långa resan allena.
Med hjärtat skriande av smärta måste sonen reda sig
att ta avsked av den ort, där hän upplevat sin vildaste
sällhet, sin djupaste förnedring, sinä största faror.
Avresan blev utsatt tili om ett par dagar. Hän talade
om det för marchesan en dag, då de för unders skull
promenerade tillsammans på corson.

Det är rätt, sade hon och nickade. Hennes falska
madonnaansikte var fullkomligt oberört och jämnt.
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Inom honom började i ali olyckan ett dovt raseri att
sjuda.

Låt oss utnyttja den tid vi har kvar, Lia! bad
hän. Varmin, helt min dessa dar och nätter! Du
har lovat visa mig Nizza, Monte Carlo; så låt oss då
resa dit för att fä vara alldeles för oss själva!

Omöjligt, min vän, svarade hon lugnt men
bestämt. Jag har plikter här just nu.

Din spelhåla, bröt hän ut. Dina andra älskare!
Lia, du gör allt för att komma mig att hata dig...

Var så god!
Det lät fullkomligt lugnt och likgiltigt. Det stack

och sjöd i hans bröst. Hade de värit ensamma, skulle en
ström av bittra ord strömmat över hans läppar. Hade
hän då bara värit en lekboll för hennes sinnen, en nyck,
ett tidsfördriv, som redan börjat bli långtrådigt?
Brännande kände hän sin oerhörda förnedring, när
passionen vid avskedet tvang honom att, böjd över

hennes hand, tigga som en drunknande:
Men i natt kommer du ju?

Hon såg inte på honom.
Kanske, sade hon bara.

Det var ingenting att hålla sig tili. Men ändå gick
hän den natten uppe hos sig som en vansinnig och vän-
tade. Ur trapphallen hördes som så ofta förr röster
och fotsteg. Spelhålan fylldes!

Hän väntade att den skulle tömmas igen. Hur ofta
hade hän inte i sin förblindelse sökt förmå henne att
lämna den där förnedrande hanteringen! Hän hade
bjudit henne allt vad hän ägde, och hon hade skrattat
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ut honom. Hän, stackars fattiglapp! Hade hän en
aning om vad en kvinna som hon gav ut?

Det hade värit lönlöst
Hän gick rastlöst ur mm i mm och ältade denna

fråga:
Skulle hon komma? Skulle hon komma?
Med nerverna spända tili bristning stannade hän

tankfullt framför den vita marmorstatyen i nischen i
sovmmmet. En kraftfull man rövade en naken kvinna
på sinä seniga armar. Proserpina! Kunde hän blott
göra detsamma med Lia. Och dock visste hän att hon
blev hans olycka. Men äga, äga henne ens a m, efter
det skriade hans sjudheta blod, om det så tusen gånger
blev hans fördärv.

Hän tänkte på fadern. Detta samma elände hade
också hän gått igenom. Detta begär att förgöra antin-
gen sig själv eller henne, innan allt var slut, hade brun-
nit också i den försynta lärdes ådror. Hur väl hän för-
stod honom nu! Utan bitterhet, bara med en stor
medkänsla.

Hans blick häftade länge vid mosaikgolvet, innan
den märkte risporna i marmorn framför statyen. Ris-
por tili sockelns hela bredd, som halvcirkelformigt veko
åt sidan. Besynnerligt, tänkte hän, golvet var rent
av nött! Och hän, som förgäves knackat i alla väggar
i lägenheten efter dolda håligheter, som undersökt
ytorna under tavlorna, ja gått över vartänkbarkvadrat-
tum för att finna lönngångens ingång, förstod med ens,
att hän nu av en tillfällighet kömmit helt närä gåtans
lösning. Det var statyen, som skylde gången! Det var
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ur denna nisch Lia Vivaldi trätt ut första gången hon
besökt honom; det var genom denna nisch de mystiska
tjuvar och visitatorer skaffat sig tillträde, sotn i hans
frånvaro gått igenom hans saker. Voro de sända av
marchesan? Det berodde av gångens riktning, av dess
ingång.

Hän tog ett jättegrepp om sockeln och sökte rubba
den från dess plats. Förgäves. Ådrornä svällde i hans
tinningar, det värkte i ryggen, men statyen vek inte
en millimeter från sin plats.

Mäste finnas en hävstång eller annan hemlig
mekanik någonstans, sade hän sig pustande.

Hän tummade och undersökte allt. Så kröp hän, i
det hän gjorde sig så tunn som möjligt, in i nischen hak-
oin marmorgruppen. Ja, här fanns en öppning djupt
nere; hans fot kände den, och plötsligt som hän tre-
vade gled statyen med ett nästan ohörbart gnisslande
snett ut ur nischen och lämnade den gapande svarta
mynningen tili gången fri. Som genom ett under und-
gick hän att handlöst störta ned däri.

Vitka infernaliska påfund! Hän tänkte på den där
Capitano del popolo, som en natt funnits mördad i sin
säng. Samma öde hade med löjlig enkelhet kunnat
träffa honom, Rafael Remmer, medan hän sov. Och
plötsligt vunno marchesans ord för några dagar sedän
en hemsk betydelse:

Älska mig i natt, ty i morgon finns du kanske
inte mera tili!

Hän steg ur nischen och letade rätt på sin elektriska
ficklampa, stack parabellumpistolen från nattduks-
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bordet i fickan och återvände tili det gapande hålet.
En smal trappa av Sten vindade sig nedåt; en kylig
källarluft slog emot honom. Gången var så låg i taket,
att hän måste gå i hukställning, och slingrade sig i en
stor båge inåt palatset för att i en välvd liten kammare
slutligen förgrena sig.

Där stannade hän villrådig. Rappningen hade fallit
från väggarna och blottat stenen i bizarra figurer, som i
den matta belysningen stundom fingo skrämmande
konturer. Remmer lyste växelvis i de olika öppningarna
utan att kunna besluta sig för att beträda någon.
Det gällde att inte avskära återtåget, ifall hän händel-
sevis skulle råka i en kinkig situation. Man kunde
aldrig veta vad allt dessa lönngångar tjänade tili för
otyg. Hän hade bistra erfarenheter nog!

Av och tili slank en råtta över murbruket längre in i
mörkret. Han komplimenterade i tanken Lia Vivaldi
för hennes mod att begagna denna väg. Och darrade på
samma gång av förväntan att befinna sig i hennes när-
het, kanske få se henne eller höra hennes röst.

Vad var detta?
Ett ljud som av många stolar, som skjutas tillbaka

över golvet någonstädes långt borta, kom honom att
lyssna spänt. Det kom ur den där tunnein, den mest
förfallna, ruskigaste, mest spindelnätsklädda av dem
alla. Oemotståndligt drog det honom tili sig. Försiktigt
lysande framför sig trängde hän in och kom efter några
tiotal meter tili en ny spiraltrappa, som ledde uppåt.
Hans spänning tilltog, när hän där uppifrån tyckte sig
höra ekot av röster. Resolut steg hän upp för de för-
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fallna stegen, medan det dova surret Ijöd starkare, när-
mare. Ibland knäppte hän av ljuset och stod i mörk-
ret och spanade efter en ljusstråle uppifrån. Och lyssna-
de med klappande hjärta. Där uppe låg spelhålan,
tänkte hän; skulle hän inte åtminstone få höra hennes
röst?

Nu skimrade ett svagt ljussken på stegen där uppe.
Hän släckte sin lykta och trängde ljudiöst uppåt.
Skenet tilltog, blev bländande klart, och plötsligt stod
hän blinkande på ett litet galleri över en välvd sai tuli
av människor.

Spelsalen!
Det blixtrade av speglar, det lyste av mjölkvit mar-

mor, det prunkade i starka färger från draperier och
mattor. Takets kristallkronor, som hängde djupt
under honom, slungade våldsamma ljusknippen i hans
ögon, som feberaktigt sökte en guldhårig kvinnogestalt
bland alla de svarta frackarna. Man satt kring ett
stort bord med svart duk, och någon läste högtidligt
ur en gyllene bok med sonor, kraftig, en smula nasalt
högtidlig stämma avrundade perioder på ett främmande
språk, som åhördes av de andra med allvarliga ansikten,
lätt framåtböjda som i bön.

Den föreläsande satt vid ändan av det svarta bordet
och bar en svart kalott. Remmer kände honom: det
var en bekant engelsk politiker och »sir», den judiske
premiärministern i en av dominions. Samma ras präg-
lade alla de närvarande. Nu urskilde Remmer också
orden; det var de allbekanta slutstroferna ur Kaddisch,
bönen som frälsade ur helvetet:
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»Och måtte bönen ur hela Israels hus bliva
hörd av vår herre, som är i himmelen, amen.»

Dystert ekade i kör de församlades svar:
Amen!

»Give himmelen oss och hela Israels hus en
stor frid och ett stort liv, amen.»

Amen!
»Min hjälp kommer av herren, som himmel och

jord skapat haver. Han som uppehåller frid på sinä
höjder, måtte förläna oss och hela Israel frid, amen.»

Amen!
Sir Samuel lät långsamt pärmarna falla igen om den

gyllene boken, men ännu satt bordsrunden länge med
böjda huvuden liksom försjunken i betraktelser. Unge
Remmer kände ett obehag, som om hän ertappats
som goj i en synagoga under mysterierna. Var detta en
spelhåla eller ett hemligt tempel, där man höll andakts-
stund efter fädrens sed, trots dop och skenkristendom?
Hän kände igen många politiker från San Giorgio, om
vilka hän med bestämdhet visste, att de officiellt av-
sagt sig judendomen . ..

Men så sköts en stol tillbaka från bordet, så en annan.
Här och där sträckte en frackklädd på sig med lättnad i
dragen. Församlingen upplöste sig i grupper, och det
blev ett stort brus av många ivriga samtal i salen, allt
under det en ensam rabbin vid bordet sjungande läste
ur Talmud.

Var fanns Lia Vivaldi? Hans sinnen skreko efter
henne. Kanske, tänkte hän med plötslig ångest, var
hon i detta ögonblick uppe hos honom?
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Men ovillkorligen måste hän lyssna tili detta brus av
många röster där nerifrån. Hän trodde hän kände sinä
pappenheimare: detta var den verkliga världskonferen-
sen, där nationernas öden avgjordes! Här funnos finans-
män och politiker från alla världens hörn, alla förenade
av strävan tili den egna rasens hegemoni över Edoin
och de Ismaeliter. Dundrade icke just nu den'ensamme
rabbinen där nere:

»O Gud, vår herre, som hämnden tillhör, träd fram!
Res dig, du domare över världen, och straffa de hög-
färdiga efter förtjänst!»

De högfärdiga, tänkte Remmer bittert, det är de
kristna. Vad skall man då kalla denna handfull semi-
tiska konspiratörer, som målmedvetet arbeta på att
roffa åt sig hela världen?

Nej det misstag vi begick med Lenin och Bron-
stein, då vi fyllde deras guldpåsar och skickade dem
hem, får vi inte begå en gång tili, sade tydligt en vit-
skäggig patriark i en grupp tätt under galleriet. Ge
Tyskland bara tid att sönderslita sig själv —vi är
starka nog att vänta, tills frukten faller mogen i vårt
sköte.

Amerika är i vårt våld
Och Storbritannien! Och Frankrike och Italien

och Ryssland och Balkan
Men plötsligt kom någon med namnet Fechenbach,

judensom vid samma tid stod anklagad i Munchen för
medhjälp tili de Eisnerska förfalskningarna. Det var
som att tända eld i blår.



187

Han skadar vår sak! ropade någon.
Han blir fälld, och därunder lider hela rasen
Han måste offras!
Ges tillfälle att röja sig själv ur vägen.
Silkessnöret.

Grupperna elektriserades, attraherades, blevo en
enda klunga.

Men vem skall smuggla silkessnöret in i hans
cell?

Man överlade. Namn ropades ut och förkastades, nya
togos upp och kallades omkring. Plötsligt vändes allas
blickar mot en punkt i salen, som låg utanför Rem-
mers synkrets. Ropen tystnade. Tili och med rabbi-
nen höll upp.

Hon skall göra det! mumlade lågt den gamle pat-
riarken.

Det vore inte första gången som
Hon är den nyttigaste kvinna vi haft sedän Ju-

dith!
Ren som en klocka klingade en kvinnoröst genom

salen en röst, som piskade blodet tili skum i Rem-
mers ådror:

Minä kara vänner, det är serverat! Jag önskar
var och en av er god tur ...

Glömsk av faran för upptäckt sträckte sig Remmer
närmare balustraden, medan de församlade långsamt
började utrymma salen genom en dörr hän inte kunde
se. Hän darrade i feber. Lia, Lilith, du falska sköka;
Judith, mörderska låt mig se en skymt av dig!
ropade det inom honom. Ty jag hatar dig tili vanvett.
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Jag är frigjord, du kommer mig inte längre vid annat
än som ett stoft under min häl

Men det tog hela denna sommar och halva vintein
uppe i hemlandet, innan hän efter de svåraste inre
strider och marter kunde säga sig själv: hon är mig
likgiltig!



Hela denna tid stod hän i kamratlig korrespondens
med Renate, och ju mer bilden avden andra skökan
Lilith förbleknade i hans sinne, desto högre och
ädlare växte gestalten av den späda unga flickan med
den flammande själen och det stora målet. Ett mål,
som också hän i sin avskildhet efter förmåga och måttet
av sinä relationer sökte befrämja. Det stora äventyret,
den samfällt utståndna faran som för övrigt för henne
ingalunda ännu var överstånden och hans i handling
bevisade fullständiga sympati för hennes strävanden,
hade åstadkommit en förändring i hennes förhållande
tili honom, som kom tili uttryck i brevens öppna, för-
troendefulla ton och en subtil doft av något hän definie-
rade som någonting stående över kamratlighet och
vänskap en innerlig gemenskapskänsla.

Men så upphörde hennes brev helt plötsligt, och för-
gäves bad hän om svar. Hon var liksom uppslukad av
ett mörker, varur intet ljud nådde ut.

1 januari hade de allierade huvudmakterna krönt
jättebedrägeriet av Versailles och alla därpå följande
våldshandlingar mot en besegrad och värnlös fiende
med alla tiders största rättsbrott: ockupationen av
Ruhr. Och naturligtvis var Renate von Erhart där,
varest påfrestningen på fronten var starkast.
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Jag har själv sedän en månad inga underrättelser
från henne och fruktar det värsta, förklarade hennes
far, geheimerådet, när Rafael Remmer i mars inträffade
i Munchen. Hän såg äldre och tärd ut. Edra brev
har samlats på hög här hemma, utan att jag kunnat
skicka dem vidare. Och jag har inte heller kunnat med-
dela er något om henne för att inte ytterligare försvåra
hennes läge. Som ni vet, gå numera inga brev säkra för
franskt spionage, inte ens i det obesatta Tyskland.

Jag förstår: hennes resa har skett i största hemlig-
het.

Naturligtvis! Hon var tvungen skaffa sig ett falskt
pass för att överhuvud komma in i fransosområdet.
Annars var det inte tänkbart efter Genuahistorien.
Ni har ingen aning om vad hon fått utstå för den sakens
skull tili och med här i vårt eldfasta Munchen! Det ges
rent av tyskar, som nå, sådant talar man ogärna
om.

Rafael Remmer hade fattat sitt beslut.
Vet ni vilken väg hon tog? frågade hän.
Över Frankfurt och Koblenz. Det sista jag hörde

från henne var från Bonn, där hon besökte en vän tili
mig, en privatlärd. Därifrån skulle hon tili Köln, men
det är ju möjligt ja, mankan ju tänka sig snart
sagt vad som helst...

■ Jag skall söka spåra upp henne, herr geheimeråd.
Jag skall göra vad jag kan för att bringa henne hem tili
er igen.

Den lärde grep båda hans händer.
Jag vet ni har mod, doktor. Och det behövs. Tyni
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är själv starkt komprometterad hos fransoserna. De
glömmer aldrig ett nederlag!

Än så länge kommer ju utländska korrespondenter
obehindrat in. Säg mig nu bara allt jag behöver veta,
under vilket namn hon reser, vem hon sist gästat och så
vidare. Ni kan säkert också ge mig värdefulla refe-
renser. Jag lovar att vara ytterst försiktig!

Rhenångarna voro överfulla det gick ju inga tåg.
Med vemod tänkte unge Remmer på den njutning denna
färd alltid berett honom, så länge Rhen ännu var en
rent tysk flod. Också nu prunkade stränderna i sin
praktfullaste vårskrud, men det var för honom ett
sorgflor brett över ali denna blomsterglans och land-
skapsskönhet. Och säkerligen för de flesta medpassage-
rare också, fastän de aldrig sade något. Den var under-
bar denna tystnad, detta stoiska lugn, varmed den
varmblodiga, annars så levnadslustiga rhenländaren
mötte sitt hårda öde. Och beundransvärd hans förmåga
att inte se den andre, inkräktaren. Denne var helt enkelt
luft för honom.

Unge Remmer tänkte på den årtusenlånga kamp, som
rasat om denna urtyska Ström mellan de båda nabora-
serna. Borgruinerna voro inte romantiska gamla kulor
eller måleriska smycken i landskapet; de voro avsky-
värda minnesstoder över folkhatet. Vid Riidesheim
hälsade hän med något liknande andakt Germaniasto-
den. På Ehrenbreitstein vajade ännu stjärnbaneret.

Hän gick inte i land i Koblenz utan skyndade direkt
tili Bonn, den åldrigt-pittoreska lärdomsstaden i
Siebengebirges skugga. En semester hade hän legat
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här, och hän tänkte på hur ung hän värit då, hur
livet lett. Nu låg den stora olyckans mara över allt
levande.

De gamla förtroliga, branta gatorna! Det måleriska
torget med sinä höga gavelhus och sinä minnen från
glada studentupptåg! Det kära gamla alma mater, det
forna ärkebiskopliga slottet, med dess ädla, enkla
linjer! Men där framför Hofgartens vida gräsmatta i
hans minne den saftigaste, underbaraste i världen
nu fullständigt nedtrampad och förstörd av inkräkta-
rens horder.

Vid torget sökte hän förgäves rum i hotelien: beslag-
tagna, med franska skiltvakter för ingången. Slutligen
fann hän efter förevisande av passet förstås logi
och mat i ett litet värdshus vid Rheinstrasse, som låg
undangömt och förtroligt som i fredstid.

Efter middagen begav hän sig omedelbart tili den
privatlärde, doktor Steinhoff, där spåret av Renate
slutat. 1 Poppelsdorfer-alleen blommade just kastan-
jerna snövita mot Kreuzbergets bakgrund, och pro-
fessorernas vackra hus lågo som förr inbäddade i Ijuv-
liga trädgårdar. Hans hjärta slog häftigare, när hän
ringde på hos Steinhoffs.

Man öppnade inte utan att såväl från trädgårds-
sidan som genom dörrutan noga ha granskat honom.

Hän skickade in sitt kort tili doktorn, men det var
Frau Doktor som tog emot honom. Hon gjorde intet
för att dölja sitt misstroende.

Min man är utgången, sade hon; men kanske lika-
väl jag Vad rör det sig om, herr doktor?
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Jag kommer med hälsningar från geheimerådet
von Erhart i Munchen.

Hon studsade en liten smula vid namnet, men ställde
sig i övrigt oförstående. Det var en vithårig, hög-
rest dam med något av dold sorg i de ännu fräscha
dragen.

Hän tog fram de Erhartska rekommendationsra-
derna, vilka hän för säkerhets skull gömt i skosulan.

Först då mjuknade Frau Doktors stela hållning,
och det visade sig att den äkta mannen ändå var
hemma.

Ser ni, min man har haft så mycket obehag den
sista tiden, husundersökningar och förhör och kallelser
tili kommendanturen, att jag av princip aldrig låter
honom ta emot obekanta besök, urskuldade hon sig.

Doktor Steinhoff, en ståtlig herre med vitt spets-
skägg och blomstrande hy typen för en rhenländare

var meddelsamheten själv.
Fröken von Erhart sch! syster Eckert måste vi

säga var mycket riktigt här, bodde hos oss. Alit
gick bra; hon gjorde sinä besök i hemmen, talade med
fruarna och mödrarna hon var utskickad för att
organisera barnahjälpen, som ni vet, det vill säga, det
var hennes officiella uppgift. Men hon nöjde sig inte
med den. Hon hade dessutom en hälsning från dem
där ute tili våra kvinnor, en maning att inte förtröttas,
en försäkran om moraliskt stöd. Som ni vet, är möten
och sammankomster strängt förbjudna, ja det är farligt
för fyra, fem att hålla en stilla dämmerschoppen
över allt spioner. Det är bara Smeets- och Dorten-

Renate och den Stora lögnen. 13
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packet sorti får hålla möten, under skydd av franska
bajonetter förstås. Nåväl, syster Eckert i förbigående
sagt, en kärnflicka, herr doktor! bjud oss då på ett
glas vin, Erika! syster Eckert, ville jag säga, önskade
ett tillfälle att föra fram sitt budskap tili en större
krets av kvinnor ni förstår, allt beror på dem! —■och fast vi väl kände tili risken, upplät vi ändå vårt
hem tili mötesplats. Hemliga bud skickades omkring
bara tili pålitligt folk förstås här kan man inte lita
på sin granne, ja inte på sinä egna barn en gång!
I Frau Doktors ansikte kom ett stelt avvisande drag.
Och så kom äventyret...

Och så gick det vidare. Husets herre hade ett sätt
att tala i idel parenteser, som var mycket rhenländskt,
men föga lärt. Och samme man var berömd för sitt
klart flytande språk i sinä medicinska verk.

Det visade sig att någon ärelös förrått mötet för frans-
männen, som mitt under Renates tai trängde in och
häktade tienne, husvärden och en mängd deltagarinnor.
Ett inkvisitoriskt förhör på kommendanturen, som
dröjde långt fram på morgonen och därvid hade flera
av de anhållna spädbarn att sköta hemma. En lycka i
olyckan var, att ingen avsjöjade »syster Ritas» inkognito,
ty då hade hon väl aldrig kömmit lös. Ytterst illa anskri-
ven hos franska hemliga pölisen. Nu skyddade henne
hennes värdighet av rödakorssyster för vidare repressa-
lier; endast doktorn själv som husvärd fick höga böter.
Men när hon reste, var hon nog i hemlighet bevakad...

Och hon reste närmaste vart? frågade Remmer
andlöst.
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Närmast tili Köln, men hon ämnade sig vidare tili
Ruhr. Där var hennes huvuduppgift, sade hon.

Och ni har intet hört sedän dess?
Tyvärr nej. Vi har gjort efterforskningar hos vän-

ner där, men förgäves. Hon har aldrig visat sig på den
adress hon lämnade oss före avresan.

Remmer antecknade den för säkerhets skull, likaså
datot för resan.

Nu utspelades ett litet intermezzo, lika pinsamt för
värdfolket som illustrativt för gästen. En ung flicka
komin, husets dotter, en föryngrad upplaga av den
ståtliga modern. Remmer reste sig glatt överraskad.

Frau Doktor presenterade.
Onödigt besvär, nådig fru, sade Remmer, vars

minne arbetat febrilt. Jag tror jag har den aran att
kanna er fröken dotter redan förut? Han vände sig
tili den förvånade unga damen. Vi har visst dan-
sat många danser med varann för fem år sedän, min
fröken?

För fem år sedän ?

Ja. På akademibalerna.
Hon stod förvirrad, så rodnade hon starkt.

Förlåt, herr doktor, för fem år sedän dansade jag
inte ännu. Ni måste mena min min äldre syster.
Vi är mycket lika varann...

Ursäkta misstaget, bad Remmer. Och er fröken
syster? Det skulle glädja mig kolossalt att fä uppliva
gamla minnen!

En pinsam paus. De andras ansikten hade något avvi-
sande.
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Hon är tyvärr inte hetnma, pressade dottern slut-
ligen fram, och i samma nu vände hon sig bort med
näsduken för ansiktet.

Remmer hade stött på något mystiskt, en familje-
hemlighet kanske the sceleton in the closet?

Doktor Steinhoff harklade sig.
Jag hade en gång två döttrar, sade hän dovt.

Den äldre har gift sig med en fransos. Hon finns inte
mer för oss.

Och jag älskade henne så! bröt den unga hie-
kan ut.

Frau Doktor sade avklippande;
Det var ett äktenskap av böjelse. Vi förmådde

inte hindra det. Jagförmodar att de är mycket lyckliga.
Men

Hon gjorde en energiskt utstrykande handrörelse.
Jag förstår, lindrade Remmer.

Utan någon bestämd pian, men med stigande oro i
hjärtat reste hän vidare tili Köln. Hän andades lättare,
när hän såg den engelska khakin den smutsblå
franska uniformen, de parfymerade, kvinnligt utstoffe-
rade officerarna, de sminkade, oändligt högdragna
fransyskorna, snusket och trasgrannlåten sydpå hade
trots den flyktigaste beröring angripit hans nerver.
Hur måtte inte då Renate lidit av allt detta!

Renate, tappra lilla Renatchen, var fanns hon? Hän
såg framför sig hennes gyllenbruna, allvarsdjupa ögon,
den bestämda lilla munnen, hela det förtjusande täcka
huvudet på den käeka, oböjliga nacken. Hän såg dessa
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saker så ständigt framför sig, att hän med darrande
rörelse måste tilistä för sig själv, att letandet efter
henne hiivit en hjärtesak. Hän såg med hennes ögon,
led med hennes hjärta, sporde hennes hat.

Var fanns hon? Hän kände henne tillräckligt för att
veta, att hon aldrig levande skulle givit sig i fiendens
våld. Om det värsta inträffat

Det tog i hjärtat med ångestgrepp.
Blott hän kunde konstatera att hon kömmit in i den

engelska zonen, skulle hän vara relativt lugnare. Här
rådde ordning och snygghet och tili en viss grad även
rättvisa. Så vitt man överhuvud kunde tala om rättvisa
i ett land, som kvaldes av det största rättsbrott. ..

Hän togin på ett hotell vid den mäktiga domen och
inhämtade upplysningar om de militära myndigheterna.
Så började den mödosamma vandringen från instans tili
instans. Journalistkortet öppnade visserligen alla dör-
rar fastän för det mesta efter dagslång väntan men
så snart hän framfört sitt ärende, frågat efter den för-
svunna syster Rita, stötte hän mot en mur av artig
förtegenhet. Gud ja, man var brittiskt korrekt, tili och
med sympatiskt förstående, men saken kunde omöjligt
tiilskrivas militär betydelse och det gick följaktligen
inte an att helasta ockupationsmyndigheternas strängt
upptagna tid med sådant lappri. Man hänvisade honom
tili den tyska civilpolisen, som visste ännumindre, och
skickade honom tili Briihl, gränsstationen söderut för
den brittiskt besatta zonen, för att höra åt om bemälda
syster överhuvud rest in i området. Hän kom tillbaka
från Briihl lika tomhänt som förut.
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Efter en veckas förtvivlade ansträngningar sade
honom hans utpinade nerver att företaget var hopplöst.
Men hjärtat sved och ville inte ge tappt.

I denna trots allt ännu levnadslustiga stad med sinä
berömda saturnalier, sin vänliga befolkning, sin nas-
tan friktionslösa dagliga samvaro med enkorrekt fiende,
tyckte hän att hän gick omkring som den ende trumpne,
den ende av sorg tyngde. Det fanns stunder, då hän
förtvivlad sträckte armaina mot stendomen med en
bön tuli av ångest ut i rymden...

Renate! Rädda Renate! Rädda henne åt mig!
Så stod hän en eftermiddag lutad mot fönsterkorset

i sitt hotellrum och betraktade förstrött det glada
vimlet kring foten av den mäktiga byggnaden. En man
fångade efterhand hans intresse, kanske mest därför
att hän utgjorde den enda stillastående punkten i det
rörliga stimmet, kanske också omedvetet för att det
låg något bekant över den breda, feta gestalten. Det
var en man i khaki, en officer, som jämte en liten
spenslig chaufför sysslade med motoin på en stor täck-
bil. Remmer bodde tre trappor upp, och avståndet var
betydligt, varför det var omöjligt att urskilja ansikts-
dragen. Men plötsligt slog honom en tanke det
var den lille chauffören som ledde honom på den:

Studebaker!
Hän tog trapporna i några språng.

Hallå Bill, good old Bill! Och Mäki!
Det var verkligen amerikanen och hans faktotum,

»den durkdrivnaste skurken bland alla gulingar». Ater-
seendet var festligt. Bill förklarade att hän efter Villa
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Rocca kömmit underfund med att det lönade sig helt
bra att göra i sanning, som hän uttryckte sig, och den
sökte hän sedän en månad kors och tvärs i de besatta
områdena. För att ha större rörelsefrihet och framför
allt få hålla bilen oantastad för de beslagshungriga
fransmännen hade hän hos sin förre regementschef
utverkat tillstånd att åter bära sin löjtnantsuniform
från kriget. Den ingav den vildaste hottentott respekt.

Men vad reser du i, Rem? Också i sanning?
I detektivism. Renate Erhart är sedän halvannan

månad försvunnen i den här röran som en nål i en
myrstack.

Bill blev allvarsammare än Remmer någonsin sett
honom.

Den kära lilla mimchnertösen här, mitt ibland
ärkefienden? Hon som är så komprometterad! Det är
ett oerhört vågstycke. Kom, så får vi talas vid! Mäki,
sätt motorn i stånd på en kvart!

Och hän drog vännen in på närmaste vinstuga, där
hän fick berätta alltsammans.

En dundertös har jag inte sagt att hon kunde
vara amerikanska! Studebaker slog näven i bordet av
lutter entusiasm. Det här är något för M. P.

Vem är M. P.? Member of Parliament?
Military Police, dumbom!
Ingenting att göra; har redan värit där.
Det är deras förbaskade skyldighet att se tili,

att inte unga flickor förkommer på deras område.
Och när Mäki var klar med motorn, åkte de i den

Stora eleganta limousinen tili M. P:s högkvarter. Bilen
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var ny, Studebakerverkens sista modell och hade
rekvirerats över för att den lilla grå torpedon från
Genua var för kännspak. Låg det hos maskinen eller
uniformen alltnog: de togos utsökt hövligt emot av
överkommissarien och åhördes med sympati och tåla-
mod. Hän tryckte på några knappar och gav de till-
städeskomna tjänstemännen klippa och klara order.
Bad så de båda herrarna komma igen i morgon.

Deras tankar och samtal denna afton kretsade oav-
brutet kring Renate.

Du är kär i henne, Rem!
Du också, Bill!
Ja, tusan vet. Den tjocke rev sig i nacken.

Uppriktigt sagt är hon den enda kvinna här i ert
gamla ruttoa Europa, som imponerat på mig. Men du
har äldre rättigheter.

Tack. Tyvärr är de inte mycket värda. Jag har
redan min korg.

Och unge Remmer försjönk i svårmod mitt under
återseendets firande. I hans öra Ijöd corpsbrodern
Timms röst för ett år sedän: »En utlänning
ausgeschlossen, aus-ge-schlos-sen!» Fördömt lika sätt-
ning för övrigt: också då hade en smällfet Gambri-
nus ridit i fönstret på vinstugan gränsle på ett stort
vinfat.

Buck up, old top! Amerikanen högg honom i
ryggen. Nu jaga vi i par, och när vi letat rätt på
henne, har jag ett par allvarsord att säga henne mellan
fyra ögon.

Följande morgon gick det inte så glatt hos M. P. De
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fingo vänta ett par timmar, och när överkommissarien
äntligen tog emot, var hän stelt formell.

Ett beklagligt misstag är begånget, minä herrar,
sade hän stående med en rapport i handen och utan att
se på dem. Natten tili den trettonde februari blev vid
en razzia av vår sedlighetsavdelning fräulein Rita
Eckert anträffad allena på gatan, upphämtad och
följande morgon såsom misstänkt avförd med transpor-
ten över gränsen tili det obesatta Tyskland. . .

Bill Studebaker stod eldröd i ansiktet och trummade
med båda händerna i ämbetsbordet.

Hon! Den renaste, oskyldigaste, bästa! Och så
följde en Ström rasande förebråelser på ett språk, som
tjänstemannen lyckligtvis inte tulit förstod. Remmer
stod som slagen av blixten. Alit hän kunde tänka var
att hon, Renate, inkarnationen av allt rent och ädelt i
kvinnohamn, som en föraktlig sköka deporterats.

Ett beklagligt misstag, upprepade kommissarien,
när hän fick en syl i vädret för Studebaker. Ni förstår,
omsorgen om våra soldaters hälsa. .. Vi anträffar ofta
falska systrar, som skändar det röda korset. ..

Transporten gick över Immekeppel, ropade hän
efter dem. Det var över trehundra...

Trehundra vad? Remmer vände sig hotande om.
Hade det ord hän såg sväva på kommissariens läppar
hiivit uttalat, hade hän begått en irreparabel vålds-
handling.

Men hän förstod vidden av den skam, som gått över
Renate, först när Studebaker nere på gatan förklarat
tillgången vid dessa razzior. Amerikanen hade skonat
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hans känslor, om hän inte värit topprasande. Det visade
sig att den engelska militärpolisen vid sinä periodiska
notvarp efter glädjeflickor gick fram utan urskillning,
ja brutalt. En gata med trafik, som såg ut att löna
mödan, spärras plötsligt en afton, och varje kvinna
utan eskort föres upp på sedlighetsavdelningen och
underkastas förhör, ja läkarbesiktning. De rena få till-
bringa natten med de orena, de anständiga med det
råa kvinnoslödder, som alltid samlas där soldater kam-
pera. Först följande morgon äger sovringen rum, sum-
mariskt, skoningslöst. Det är en byråkratisk häxsabbat.

Och sedän transporten! Renate Erhart mitt i
denna hög av obeskrivlig mänsklig smuts!

Alltså: upp tili Immekeppel! ropade amerikanen,
när de åter stego upp i bilen.

Remmer lade hejdande sin hand på hans arm.
Med det vinner vi ingenting. Det är över en månad

sedän transporten. Du känner Renate: hon låter inte
avskräcka sig. Det är tydligt att hon vid första lägen-
het åter sökt sig in i ockupationsområdet. Hon skulle
tili Ruhr, det var hennes huvuduppgift. Och hennes
far gav mig lyckligtvis ett par adresser på pålitliga
vänner i Diisseldorf, som hon bestämt skulle söka upp.
Hon kan vara långt förbi redan, hon harju ett så
långt försprång; men i alla tali är det sannolikt att vi
komma på spåret lättare i Diisseldorf än i Immekep-
pel, där hon naturligtvis försvann i massan av depor-
terade.

Du kan ha rätt, medgav Studebaker och studerade
sin guide. Köln—Diisseldorf chausseevägen, fyrti-
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vtta kilometer, över Miilheim, Kuppersteg, Ohlis och så
åidare. Alltså Mäki, kör tili Mulheim allt vad tygen
håller!

Vad jag inte kan förstå, sade hän eftertänksamt
under vägen, är varför hon inte gav sin farsgubbe ett
livstecken ifrån sig, när hon nu en gång låt vara
ofrivilligt råkade utanför zonen och inte längre
behövde frukta censuren. Hon måste ju veta att hän
var orolig.

Det är också mig en gåta. Det är så många hinder
mankan tänka sig. Du vet tili exempel att det franska
spionaget är särdeles påpassligt just i trakterna närmast
västerom gränsen.

Stopp, för fan! röt Bill plötsligt i talröret, när de
kömmit tili domplatsen. Och vänd tili sin vän: Om
vi finner henne, kilar vi naturligtvis den närmaste vägen
över spärren. Det är således möjligt, att vi inte återser
den här stan på en tid. Alltså: klara hotellräkningarna
och sakerna ombord!

Så skedde. Trots sin långvariga resa var amerikanen
nu som alltid »travelling light», som hän uttryckte sig:
ett par handväskor och den oundvikliga »Coronan».
Remmer hade också bara en skeppskoffert, kemiskt
fri från allt komprometterande.

Bara du haft förstånd att skaffa dig ett falskt pass,
förebrådde amerikanen vid omnämnandet av detta
faktum. Förvånar mig att du inte råkat i klistret redan
där söderut. Och nu kommer vi tili det riktiga fransos-
helvetet. Bra, att du är under skydd av the Stars and
Stripes, gosse!
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Remmer medgav det. Och hän medgav för sig själv
att det var en lycka också i ett annat avseende, att
hän råkat på den handlingskraftiga amerikanen. Hän
hade värit mycket närä att förtvivla i sitt hotellrum där
uppe vid Kölner domen. Hän skulle inte ha givit upp
sökandet, om det så räckt hela hans liv; men den
ensammes ångest skulle lett tili en planlöshet, ett
beroende av tillfälligheter, där var minut kanske var
dyrbar.

I Beyrath förnyade de benzinförrådet, »ty», menade
Studebaker, »en gång inne i rövarnästet där norrut
kan man aldrig veta, om man får en droppe.»

Du tycks inte vara särdeles god på dina franska
bundsförvanter, sade Remmer och gav därmed uttryck
åt en tanke hän tänkt från första stund de åter mötts.

Bundsförvanter oh helli Studebaker spot-
tade ut genom fönstret. Jag vägrar absolut att kalla
de djävlarna minä bundsförvanter, och det samma
gör de flesta av oss yankees, sedän vi lärt känna dem.
Och britterna, de som haft med dem att göra här vid
Rhen och Ruhr, de hatar dem om möjligt ännu inten-
sivare. Vi längtar alla bort från det här helvetet de
skapat. Så länge stjärnbaneret vajar på Ehrenbreit-
stein, känner sig varje hundraprocentig amerikan
förnedrad, på sätt och vis jämnställd med detta lort-
pack, som är en skamfläck för Europa...

(En gång i farten sade hän ännu många fler tänkvärda
och mustiga saker; men eftersom detta inte är någon
tendensroman, utan en helt beskedlig kronik om en
tapper liten tyskas kamp mot en värld av lögn en
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bok, där den grellaste verkligheten måste förtigas såsom
osannolik kunna den gode och särdeles omdömes-
gille amerikanens uttalanden inte återges in extenso).

Snart foro de sakta frasande genom Diisseldorfs
svärtade förorter. Vid spärren bakom Scheitlingsmuhle
var en kö av allehanda fordon, biler, kärror, vagnar,
handkärror, och ett helt tågsätt spårvagnar klickfullt
med folk ingen ville juresa med järnvägen under den
ökända franska regien skulle visiteras. För att
kontrollera hela denna jättetrafik ägde den franska
vakten bara en handfull underbefäl, medan några offi-
cerare makligt vräkte sig på bänkarna framför arbetar-
barackerna. Visitationsmanskapet var i full krigs-
utrustning med påskruvad bajonett, vilket var högst
opraktiskt framför allt i de låga spårvagnarna.

Bakom oss, där ligger Versailles, sade Stude-
baker; framför oss det rena rövarnästet! Se, där tar de
igen ett par biler i beslag. Min skulle de allt också
ha ett gott öga tili, ha-ha!

Och ser du där: ett utslag av den berömda renod-
lade franska sadismen. Hän visade på en öppen
plats fullströdd med kullstjälpta forvagnar och hand-
kärror och hela berg av koi. Folket får inte skaffa
sig sitt nödvändigaste kolbehov, inte ens denfattiga
lilla familjen i sitt anletes svett med handkärran. De
kommer ofta miltals ifrån, men här vräks allting
obarmhärtigt på avskrädeshögen. Det kan gå veckor
utan att gränsborna kunna koka sig en bit varm
mat. ..

Visitationen var sträng tili omänsklighet. De hade
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god tid att iaktta hurusom tili och med de nödvändi-
gaste livsmedel togos i beslag från fattiga gamla gum-
mor, ja smörgåsarna från, skolbarnen. Men inte en tår.
Inte en klagan, än mindre en protest. Den skulle
tystats ned med ett kolvslag.

Över hela denna massa människor, sammanföst som
en fårskock mellan blixtrande bajonetter, utlevererad
åt en oändligt snuskig, rå och hämndgirig soldatesk
med en främmande tunga, låg en stämning av mulen
tystnad och hatfullt tålamod. Det hela var människo-
vidrigt, monstruöst. Remmer vände sig bort.

När äntligen turen kom tili dem, steg Studebaker i
ali sin khakiglans ur, och utan att besvara de förvånade
soldaternas honnör lät hän tillkalla en av de siestande
officersdockorna från baracken. En knapp hälsning,
just på gränsen tili en insult. Amerikanen räcker fram
sitt pass, som den andre ingående granskar. »On Spe-
cial mission», stod där alltså ingenting att göra.

Och detta är min sekreterare och tolk och det där
min chaufför, förklarade Studebaker med en hand-
rörelse. Begaget innehåller endast tjänste- och person-
liga effekten

Fransmannen kastade en prövande blick in i vagnen.
Det var ett rovdjurs blick, full av grämelse över att
nödgas uppge ett säkert byte. Den där lyxbilen hade
passat madame mycket bra eller vice-madame
kanske ännu bättre.

Laissez passer! Au revoir, messieurs!
Remmer lutade sig tillbaka med en djup suck av

lättnad.
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Genom Kölnerstrasse tili huvudbangården, nu öde
och tom, bevakad liksoin posthuset av poster med
påskruvade bajonetter. Den stora affärsgatan Orat
Adolfstrasse vimlade av folk det var promenadtid.
Men man kunde med en enda blick urskilja de båda
lägren, urinvånarna och inkräktarna, alldeles oavsett
uniformen. Bland kvinnorna i vimlet var den prålande
fransyskan lika karaktäristisk som den enkla, förnämt
tillbakadragna tyskan. Anmärkningsvärd var den stora
massan färgade soldater, gula, chokoladfärgade och
ebenholzsvarta.

Känner du myskdoften? frågade Studebaker och
rynkade på näsan. Om de helst ville ge ut en procent
av sin parfymbudget för ett bad! Apropå det du
känner väl tili regeln bland vita män att för smitto-
farans skull aldrig använda de allmänna bekvämlig-
hetsinrättningarna i det fransk-belgiskt besatta områ-
det?

Det står ju tili och med anslaget!
Och man behöver bara se på deras kvinnor för att

självmant undvika det...
Kastanjernas vita ljus speglade sig i kanalen vid

Kungsalleen, och i Hofgarten snöade magnoliornas
rosa blad singlande från de tyngda grenarna. Världen
var skön, men människan ond. Ond över alla gränser.

Intervjuen med den första av geheimerådet von
Erharts vänner var fullständigt resultatlös. Man visste
ingenting om hans dotter och hade inte ens väntat
henne.

Nedslagna foro de vidare.
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Hos justitierådet von Degen visste man däremot
besked. Syster Rita hade mycket riktigt gästat dem,
men följden därav var, att både hon och justitierådet
råkat i fängeise. Dessutom hade de fått en inkvartering
på haisen!

Man var synbarligen inte särdeles charmerad över
besöket. Det fordrades Remmers hela vinnande per-
sonlighet för att få justitierådinnan ens närmelsevis
att tina upp.

Det var samma historia som hos doktor Steinhoff i
Bonn. Man hade samlat en liten utvald krets damer
ur societeten, som skulle föra budskapet vidare. Vem
sem kunnat förråda dem var fortfarande en gåta.
Emellertid blev »sysamkvämet» upplöst av fransoserna
och samtliga närvarande anhållna. Under förhöret
blev så syster Ritas indentitet avslöjad.

Gud i himlen, vilken olycka! Remmer tog sig åt
huvudet. Då är hon säkert inom de fastaste murar
som står inkräktarna tili buds.

Hän stirrade förtvivlad och rådlös på Studebaker.
Den tjocke tog det med flegma.

Ännu samma natt, fortfor Frau Justizrat, fördes
hon och min man tili fängelset i Derendorf. Vi har inte
fått besöka dem och inte brevväxla; alltså vet vi ingen-
ting vidare. Men det minsta mankan vänta för min
man är utvisning...

Jag tror jag skall lyckas tränga in tili dem, för-
klarade Studebaker. Har ni något särskilt meddelande
tili er man, min fru?

Frau Justizrat strålade upp.
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Det viktigaste är att hän får veta att vi fått inkvar-
tering: fyra tonkineser. Då är hän lugnare.

Lugnare?
Ja, ni förstår i ett hus med idel kvinnor. Men

ni måste betona att det inte är fransoser utan kolonial-
soldater tonkineser. Det är en ofantlig lättnad!
Våra objudna gäster är hövliga, renliga och anspråks-
lösa, rörande aktsamma ora var sak i de rum de bebor.
Och de hatar fransoserna, sinä slavdrivare, minst lika
lidelsefullt som vi. En viss förtrolighet har redan
uppstått mehän vår kokerska och dem; de hjälper henne
ibland med tungsysslorna något som aldrig skulle
talla en vit fransk soldat in. Och henne har de anför-
trott att de är glada åt den militära utbildning de får,
ty den kommer de att vända mot sinä förtryckare en
gång. Ä, så de hata!

Men ni måste väl medge, inföll Studebaker med
amerikanens ingrodda rasantagonism, att den svarta
skammen, också den gula inbegripen, är ett oerhört
slag i ansiktet på hela vår civilisation!

Visst svider det, medgav hon. Men man gör sig i
den övriga världen synbarligen överdrivna föreställ-
ningar ora »die schwarze Schmach» och de färgades
brutalitet överhuvud. Det förekommer ju tali herre-
gud ja! Men ingen räknar de vita fransosernas brott.
De är vida skändligare, ty de släpar ju sinä egna kvin-
nor med överallt eller inrättar sinä sinä hus. Nej,
om jag hade fyra av dem i mitt hus, minä herrar, skulle
jag vart ögonblick darra för minä döttrars och min
egen säkerhet. Och allt förstörbart vore länge sedän
Renate och den stora lögnen. 14
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förstört i huset och det övriga nedsmutsat. Vi här i
Diisseldorf har lärt oss skilja mellan äkta kultur och
fernissa. Bara ett litet drag: har ni ännu sett en fransk
soldat med putsade stövlar? Däremot de färgade
alltid blanka och snygga.

Amerikanen, för vilken denna synpunkt uppenbar-
ligen var pinsam, steg upp för att gå.

Nej, stanna du här, Raf, sade hän; jag tror det
är mer diplomatiskt att jag uträttar det här allena.
Uniformen, you know. Jag hoppas om en kvart vara
tillbaka med goda underrättelser från er man, min fru.

Hän var snart tillbaka. Remmer hade den våld-
sammaste hjärtklappning.

Justitierådet ber om sin hjärtligaste hälsning.
sade Studebaker ivrigt. Jag har taiat med honom.
Hans hälsa har lidit naturligtvis, men hän är för övrigt
vid gott mod, och underrättelsen om inkvarteringen
lättade mycket. I dagarna väntar hän sin utvisnings-
order.

Och Renate? sporde Remmer andlöst.
Har överförts tili tukthuset i Werden. Alltså

vidare, kamrat!



I sin cell i Derendorf man hade visat henne aran
av ensamcell trots trängseln, hade Renate god tid
tili eftertanke. Erfarenheten från Köln brände ännu
hennes sinne som oupphörlig prygel med ett fint spö.
Det var en tortyr att tanka på alla dessa trehundra
tyska kvinnor, som i sin förråelse sjunkit så djupt, att
t. o. m. sista gnistan av nationalitetskänsla slocknat i
deras själar. Själ—hade de överhuvud vad man
menar med själ? Voro de inte bara maskiner för fai
kroppslig såkallad kärlek, som sträckte sig girigt efter
valutan?

Och bakom dem stodo alla dessa tusenden, tiotusen-
den en gång blomstrande tyska flickor, som från alla
delar av fäderneslandet flockat sig kring fiendetrup-
perna som nattfjärilar kring ljuset! Var det allt av-
skum, av vilket man intet bättre kunde begära? De
hade dock haft far och mor en gång; de flesta åtmins-
tone varför hade då inplantningen av den elementä-
raste nationalstoltheten uteblivit, denna stamina, som
höll en människa upprätt även när ali annan mänsklig
moral lossnade i fogarna?

Och alla dessa tusenden tyska unga män sedän, som
ännu läto sig värvas tili ärkefiendens främlingslegion,
tili att bära fransk uniform och kämpa för fransk poli-
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tik? Var också det allt avskum, en stor nations på
varje ideal utblottade överskott? Någonting inom
henne ropade: nej! Hennes folk hade under denna svåra
prövotid inte råd tili något överskott! Där behövdes
varje man, var kvinna, var arm, om fosterlandet åter
en gång skulle bli stort och fritt.

There was something rotten .. . Mot detta hade hon
kämpät redan som backfisch, mot folkförstörande mar-
xism och internationalism, senare mot en kommunism,
som förnekade grundprinciperna för folkets nationella
existens. Upplysning, upplysning! skränade dessa
skaror. Också hon hade vigt sitt liv tili utbredande av
upplysning, men en upplysning av ett helt annat slag.
Och de, som med henne kämpade om folkets själ, om
nationens existens, skulle ha gjort allt förgäves?

Hon grubblade och tänkte. Över henne kom som en
brinnande röd flod ali nationens skam, ett stort folks
hela nesa och ve. Aldrig hade hon som i cellens enslig-
het känt sitt folks storhet och förfall, och aldrig hade
hatet mot dess förstörare —de inre skälvt med
sådan styrka i varje hennes nerv, aldrig ropet på av-
räkning och vedergälining skallat med sådan styrka
genom hennes själ.

Den yttre fienden kunde hon delvis förstå — om än
att förstå i hennes fall inte var detsamma som att för-
låta! men gentemot den inre kände hon ingen skon-
samhet. Frankrike arbetade på Tysklands förintelse
av förvända patriotiska motiv, av självbevarelsedrift
och imperialistisk makthunger allt i ett, och allt i
ett var ännu fattbart. Men hennes eget folks sönder-
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smulare, novemberförrädarna från anno aderton, »poli-
tikerna» som folio den heroiskt uthålliga frontarmeen
med dolken i ryggen, förfalskarna som föranledde det
dokumentariska fastställandet av världens största
lögn, de marxistiska folksförgiftarna med sin propa-
ganda för en utopisk internationalism för alla dessa
skadedjur inom Bismarcks Stora folkkropp hade hon
bara hämndetankar tili övers. Först måste det sopas
rent inom Tyskland självt rent! —innan nationens
sunda värnkraft ohämmat kunde göra sig gällande.
Med katastrofala verkningar för inbrottsgrannarna!

Det var ingen principiell vandling, som försiggick
inom Renates själ, det var bara en större klarhet hon
vann. Hon hade tid att tanka djupare och längre. Hon
såg handen bakom världen tydligare än någonsin:
hebreerhanden, den omättligt giriga, som sedän för-
drivningen spunnit sinä världsomspinnande dogmer
med det enda målet att på liken av de oomskurna fol-
ken bygga upp sitt tusenårsrike, fridfullt som en kyrko-
gård.

Och hon mumlade ofta i dessa dagar för sig ett judiskt
språk ur Maarecheth hailahuth Chajat:

»I det stora jubelåret skall intet folk bli kvar på jor-
den utom de rättrogna, och deras namn skola falla i
glömska. O Gud, vår Herre, som hämnden tillhör,
uppenbara dig! Res dig, du domare över världen, och
vedergäll de högfärdiga efter deras förtjänst!»

Med äktkvinnlig inkonsekvens saknade hon sin
Antoniusbild över bädden, saknade ett krucifix i en
vrå av den kala cellen. Dock, det hindrade henne inte
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att under långa sömnlösa nätter med ordlös suckan
bedja tili den allsmäktige. Inte för sig och sitt lilla öde,
utan för sitt folk, sitt olyckliga, förslavade, oeniga folk.

Själv bar hon det nya slag, som tillfogats henne, utan
en klagan, ja utan fruktan. Det enda som plågade
henne var tanken på att hon skulle behövts där utanför
murarna. Där fanns så oerhört mycket att göra! Och
hon var tvungen tili overksamhet...

Vad fienden ämnade företa med henne var tills vidare
höljt i dunkel. De hade upptäckt hennes identitet, och
hon visste hur de hatade henne, framför allt sedän
Genua. Det skulle väl bli något slags skenrättegång
inom slutna dörrar, men med storartat uppbåd av mili-
tärisk apparelj. Domen skulle bli drakonisk, det för-
stod hon på förhand. Kanske man skulle föra henne tili
ett franskt fängelse ...

Det gjordei det stora hela detsamma vad de före-
togo sig med henne. Hon ensam räknades inte. Det
var bara sysslolösheten som grämde. Om hon bara
vetat att hennes öde väckt tio personer där hemma tili
eftertanke och insikt, hade hon med glädje burit också
ett långt hårdare öde.

Far där hemma skulle förstå. Det skulle svida, men
hän skulle förstå. Men hennes tankar gingo tili den
unge svensken. Hon visste utan att ett ömt ord väx-
lats sedän den där dagen i giftköket, att hän älskade
henne ännu eller rättare på nytt. Och för så vitt hon
överhuvud tänkte på personlig lycka där kommo ju
stunder också för henne kände hon att en förvand-
ling försiggått med henne. Grå principer blåstes bort
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av hjärtats heta begär. Hon visste att hän var henne
likbördig i idealism, och det var henne nog för att
jämnställa honom också nationellt. Det hindret exis-
terade ej mer.

Men de tjocka, obevekliga murarna!
Ibland betogs hon av ångest för att hän skulle blott-

ställa sig själv i något dumdristigt försök att rädda
henne. Hän, som var nästan lika komprometterad
som hon. Under de reglementsenliga promenaderna
sökte hon alltid smyga sig tili en blick på männens gård
för att se, om inte hän delat hennes öde.

Ack nej, vilka fantasier; hän var ju i säkerhet i sitt
lyckliga hemland! Långt borta från det ohyggliga
drama, som utspelades här i hjärtat av Europa...

Men ändå kände hon på sig att hän tänkte på henne
och det var en tröst mitt i bedrövelsen. Hon visste tili
och med säkert, att om hon haft möjlighet att kom-
municera med honom, hän skulle rört upp himmel
och jord för hennes skull. I detta fall var alltså den
totala isolering, vartill de franska fängelsemyndighe-
terna dömt henne, tili lycka för honom.

För övrigt kunde hon knappast beklaga sig över
behandlingen. Derendorf var ett modernt tyskt fän-
gelse, och trots månader av upprörande vanskötsel
hade fransmännen ännu inte förmått göra denna etapp
tili den upprörande svinstia den senare blev. Möjligt
att de hygieniska förhållandena i de gemensamma
cellerna voro sämre redan nu. Plågsammast för Renate
var omöjligheten av personlig snygghet. Det vatten-
kvantum hon erhöll i sin cell skulle tjäna både tili
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tvagning och släckande av törsten, och då den vid den
usla franska fångkosten ovana ständigt plågades av
törst, blev där inte mycket övrigt för kroppens snygg-
hetsbehov. Var anhållan om ökad vattenranson möttes
med oförstående, och hon kom att tänka på de histo-
riska anekdoterna om roi soleil, som aldrig badat i hela
sitt liv och vars morgontvagning utfördes med några
droppar parfym på en spetsnäsduk.

Veckor gingo. En lång dag lades tili den andra, en
grubbelnatt tili den föregående. Vad skulle det bli av
detta? Det låg något förstulet, hemlighetsfullt i denna
levande begravning, där inte ens ett förhör bröt mono-
tonien. Och vad försiggick under denna tid där ute?

Hon yrkade på att bli förhörd. Det var väl varje
fånges privilegioin. Man avvisade henne med att
förundersökningen ännu pågick och att militärdom-
stolen inte skulle sammanträda på några veckor ännu.

Men en dag öppnades celldörren vid ovanlig tid,
och vakten vinkade henne att följa sig. På kansliet
var fullt av kriminaltjänstemän och officerare av alla
grader, ordonnanser kommo och gingo, order envar
ödesdiger för minst en tysk medborgare gåvos kors
och tvärs.

En över ali beskrivning välfriserad, välsnörd och
välparfymerad officer trädde fram tili henne med ett
papper i handen. Hon tyckte sig i förstone ha sett
honom förut någonstans, men intrycket förgick. Barskt
som hän taiat tili en rekryt, med denna oefterhärmliga
franska nedlåtenhet man använder gentemot en under-
värdig poilu, förklarade hän kort:
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Jag har order från den höga krigsrätten i Bredeney
att omedelbart avföra er tili tukthuset i Werden.

Hon nickade bara. En fångvaktare stod redan beredd
med hennes saker— en liten handväska, kappa och hatt,
allt märkt med det röda korset och hon hade bara
att kvittera ut dem. Officeren tog avsked av kansli-
föreståndaren, och tili sin ytterliga förvåning hörde hon
honom säga tili denne:

Nej, jag blir nog färdig med henne allena. Knek-
ten bär sakerna tili bilen. Men jag måste be att hon

Och innan hon förstod, innan hon hann värja sig, hade
en kriminaltjänsteman belagt henne med handbojor.
Det gick i ett blink.

Trots hennes indignerade protester fördes hon så med
brutala knuffar utför trappan. Man måste formligen
lyfta henne i den stora täckbilen, ty en misstanke
varifrån den kom, visste hon inte kom henne att i
sista ögonblicket värja sig med händer och fötter.

Men hon fann det under sin värdighet att yttra ett
ord tili protest. Bredvid henne satt officeren från
Bredeney stram och tyst och stirrade ut genom fönstret.
Denna tigande tete-å-tete hade något olycksbådande,
beklämmande. Så mycket hade hon sett av franska
maner i inbrottszonen, att transporten av fångar alltid
skedde med ett stort uppbåd av tili tänderna beväpnad
personal. Men denna pomaderade officersdocka hade
menat sig bli färdig med henne allena allena och
med handbojor!

Hon slet och bände i dem, så det sved i de fina
handlederna.
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Och så vägen de togo! Hon hade naturligtvis tagit
för givet att de skulle åka tili bangården. Men hon
kände Diisseldorf tillräckligt för att veta att riktningen
var en helt annan. De togo chausseen ut från staden,
uppför Ruhrberget åt Hattingen tili. På så sätt kommo
de aldrig tili Werden.

Vad hon dessa minuter saknade cellens tystnad och
relativa trygghet!

Monsieur!
Han gjorde en matt avvärjande handrörelse som

åt en hund, tänkte hon.
Chaufför, ni tar miste om vägen! ropade hon genom

glasrutan åt poiluen vid ratten. Ingenting förrådde
att hän hörde henne. I nacken under hjälmen stucko
några testar svart pomaderat hår rakt ut som piggar.
Uniformen var anlupen, smutsig och trådsliten.

Av och tili brummade signalhornet i djup baston. De
foro med vinande hastighet, och hon måste beundra
den lätthet, varmed maskinen tog den starka stigningen.

Nästa gång vi möter någon skriker jag, ropar på
hjälp, föresatte hon sig. Ty så mycket hade hon nu
med visshet klart för sig, att hon fallit offer för ett bedrä-
geri.

En köpenickiad? Hon betraktade sin medresenärs
som i brons gjutna örnprofil mot fönstret. Nej, officer
i varje tum! En enlevering med falska order? Dum-
heter, hon var inte egenkär.

Ett ögonblick ville hjärtat sprängas av ett vansinnigt
hopp. Om det ändå var en köpenickiad, iscensatt av
hennes egna? För hennes räddning?
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Äter smygtittade hon bort tili officeren. Tropik-
bränd med denna spetsiga schneidighet i drag och
framför allt den sylvassa svarta mustaschen, denna
benpipstunna magerhet i extremiteterna och kvinnligt
pösande yppighet i bålen, som gällde för högsta chic
bland gallerna, voro uräkta egenskaper hos »den rid-
derliga nationens» officerskår, som inte den skickligaste
skådespelare kunnat imitera. Och denna utdunstning
av parfym och pomada skulle var annan europeisk man
avböjt med äckel.

Men framför allt sade henne hennes osvikliga väder-
korn beträffande raser och folk, denna hätskhet, som
steg upp hos henne vid hans åsyn, att här inte kunde
vara fråga om något taskspeleri tili hennes fördel att
hon var i denne fiendes våld och att denne fiende var
grym och obarmhärtig.

Varför skulle hon tili Werden nota bene om denna
besynnerliga väg någonsiri skulle förmå föra henne dit?
Hon var väre sig rannsakad eller dömd, ja inte ens
ordentligt förhörd. Men från tukthuset gingo, det
visste hon, de hemliga transporterna av särskilt farliga
fångar tili Frankrike.

Skulle detta bli hennes öde? Hon tänkte därpå i
detta nu med verklig fasa. Den förnedrande, kropp och
själ nedbrytande behandlingen hon kände tili genom
krigsfångarnas berättelser, detta »låten hoppet fara!»,
som en inspärrning på franskt område innebar, tänkte
hon därvid mindre på. Vad som för henne var det
fasansfulla, var att hon, ung och dådkraftig, med sin
lågande entusiasm och offervilja, skulle tvingas tili
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overksamhet, att hennes plats i ledet av de kämpande
skulle stå toin just när fosterlandets ödestimme slog.
Hon underskattade snarare än överskattade sitt inlägg
i striden; hon hade rönt för många personliga mot-
gångar, för många felslagna förhoppningar för att inte
veta, att verket icke blott översteg hennes egna kraf-
ter utan fordrade varman, var kvinna, var arm. Och
just detta att hennes arm skulle bli lamslagen, redan
innan det stora befrielseverket ens tili hälften organi-
serats, gav en svidande känsla av ängslan inför det
svåraste av allt: overksamheten.

Tysklands ödestimma! Vilka strålande förhoppningar
hade hon inte gjort sig av offentliggörandet av de i
Genua rövade dokumenten! Världen, hennes egen
regering, hade hört sanningen, och ännu ruvade den
stora lögnen över allt levande. Hon hade hoppats på
omedelbar lättnad för sitt land, hon hade väntat att det
versailleska mordinstrumentets fjättrar med ett slag
skulle sprängas av sanningen. I stället gick fienden
blott grymmare fram mot hennes värnlösa land, som
om ingenting ändrats, trots det fundamenten tili sla-
verifördraget fallit i stycken inför ali världens ögon.
Samtidens största rättslärda hade uttalat sig mot lög-
nen, de Eisnerska förfalskningarna hade restlöst klarats
upp av en med största samvetsgrannhet arbetande rätts-
instans, i Berlin hade arkiven öppnats, supplerande det
röda Rysslands avslöjanden. Var den skyldige tili världs-
katastrofen stod att finna visste var laicus, vart barn.
Men Wilhelmstrasse var för fegt att begagna det skarpa
vapen det fått. Utrikespolitiken bedrevs som förut
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med floder av hemliga och halvhemliga papper över
ett döende folks huvud, och detta folks egen regering
påskyndade dess undergång genom att suga ur det dess
sista märg och slunga det i gapet på en omättlig fiende
som ett försoningsoffer för en skuld, soin länge sedän
vederlagts.

Och världens samvete såg och förstod det alltsam-
mans, men teg. Teg!

Nu strömmade ändå ett nytt hopp, en ny kraft genom
det pinade folkets ådror. Den årtusenlånga kampen
om Rhen och Ruhr flammade upp. Hon insåg måhända
bättre än någon av sitt kön de oerhörda svårigheterna,
men hoppades allt av det oerhörda moraliska över-
tag hennes land inför detta skändliga rövattåg erhöll.
Nu skulle världen vakna! Det gällde börsarna, det
gällde existenserna för miljoner utanför kampgebitets
gränser. Och penningen skrek högst. Och nu skulle
de blinda bli seende och de döva höra.

Blott männen inte förtröttades i sin vapenlösakamp,
blott kvinnorna, som buro den tyngsta bördan, höllo ut,
blott barnen bragtes att förstå sin roll i striden!

Spontant hade motståndet brutit ut. Det var ett
utslag av folkets innersta, av många generationers
aldrig sinande hat. Men skulle det mäkta hålla ut inför
den oerhörda påfrestningen? Hålla ut! var lösen.
Det behövdes var brinnande tysk att med fulla lungor
eller viskande tai ge parollen vidare, det behövdes alla
hjälpande händer att lindra nöden och genom dåd
skänka mod.

Verket låg där och måste göras. Och här satt hon,
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en av de ivrigaste, bokstavligen fängslad, ur stånd
tili allt.

Tili allt?
Dock inte tili att lida sin lott, taga sin död om

det gällde som en äkta tysk kvinna!
Konklusionen, som inte var någon konklusion utan

ett äktkvinnligt felslut av de föregående reflexionerna,
stärkte henne och kom henne att sitta rakare i sitt hörn,
där hon borrat sig djupt in i madrasseringen för att
undgå de ständiga skutten upp i luften vid vägens
ojämnheter, vilka på ett så komiskt sätt i motsatta
hörnet sprattlade bort en del av officerens stela värdig-
het. Gott, hon hade ännu inte förlorat sitt sinne för
humor! Varför männen egentligen gjort det tili ett
axiom, detta att kvinnan saknade humor? Hade väl
en man i hennes situation kunnat småle över en liten
löjlighet?

Hon skrek inte, ropade inte på hjälp. Där passerades
bondeforor och möttes regibiler; de foro förbi en ändlös
rad av franskt artilleri, och fotgängarna föstes som
skuttande harar från chausseen. Äntligen stannade
chauffören framför gallergrindarna tili en i grönt inbäd-
dad villa och sprang och öppnade dem. Hon upptäckte
först nu, att hän var en svarting.

Monsieur, detta är inte Werden! protesterade
Renate, medan de frasade uppför den krattade infarts-
vägen, som förde stolt uppåt.

Bronsprofilen satt orörlig och svarade inte.
Vad kan man då vilja mig här? frågade hon sig

rådvill som i ett ogenomträngligt mörker. Tanken på
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en enlevering, ett inofficiellt skälmstycke kom till-
baka och samtidigt det jublande hoppetom räddning!

Hon stod färdig att stiga ur ännu innan man stannat
framför ingången tili en förtjusande sandstensvilla i
Jugendstil, inbäddad i vårens hela rikedom av blom-
mande träd och rosor. Rosor i legio!

Där inne måste ju friheten vinka. Hennes far nej,
Rafael Remmer

Chauffören, en storväxt chokoladfärgad poilu med
grovt, dumt ansikte, öppnade grinande och var tvungen
fånga upp henne, ty i sin iver stormade hon ut glömsk
av handbojorna.

Det var som ien dröm. Inne i hallen stod en kam-
marsnärta med skamlöst kort tjol fransk från topp
tili tå färdig att betjäna henne, med en spotsk knix
mumlande något om »madame». Vilken madame?
I sin förvirring stod Renate mitt på golvet och såg
sig långsamt omkring. Varför kom ingen då? Skulle
det ske genom den där dörren eller den där? Men den
där franska kammarjungfrun, den fortfarande stumma
officeren, poiluen grinande fånigt i bakgrunden allt
var så misstänkligt hotfullt, så mystiskt överraskande,
att trots hennes mod en hjärtesträng vibrerade av
skrämsel.

Visa madame upp tili hennes rum! befallde offi-
ceren kort. Hän hade en otäck sträv röst, som om hän
skrikit sig hes på kaserngården. Och med en bugning:

Jag väntar madame klockan sex i salongen.
Nu brusto ändå alla illusioner för Renate. En blod-

röd våg av vrede och trots sköt upp i hennes ansikte,
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och ögonen immade, inte av tårar, utan av ett övermått
av hat. De måste sprutat eld, tänkte hon senare.

Hon vände ora på klacken för att följa kamtnar-
jungfrun. Men nu intervenerade den chokoladfärgade.
Med stram honnör, men samtidigt ivrigt pekande
gjorde hän på sin obegripliga rotvälska sin chef upp-
märksam på handbojorna hon ännu bar. Kaptenen
nedlät sig tili att med ett grepp med den lilla nyckeln
ur fickan småleende göra henne fri. Den flyktiga berö-
ringen brände båda som eld men som vitt olika eld!

Med högburet huvud gick hon förbi honom uppför
trappan.

Men det var bara en pose. Hon kände sig bruten i sitt
inre efter den oerhörda missräkningen: i stället för
räddning nya kval av långt farligare art än de genom-
gångna. Hon var bara en svag kvinna, och uppe på de
rum kammarjungfrun anvisade henne ett kokett
sovrum i vitt och terrakotta med angränsande bad- och
toalettrum och en förtjusande budoar i blek lila
hade hon helst kastat sig över chäslongen och gråtit,
gråtit, gråtit.

Men kammarjungfruns närvaro tvingade tili fortsatt
behärskning. Hon skulle aldrig ge fienden triumfen att
visa svaghet. Med förakt visade hon tillbaka de pari-
sertoaletter den andra frestande bredde ut för hennes
blickar; i resväskan fanns gudskelov ännu rent linne
och en fräsch systeruniform. Men det snabbt tillredda
badet och en champong kunde hennes längtan inte
motstå! Hon ämnade visst inte ta emot det minsta
av fienden, men i fråga om snygghetskraven —så
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länge nödtvunget försummade i cellfängelset reso-
nerade hon sig tili dagtingan. Huset var ju tyskt, och
vattnet likasä. Varför skulle hon inte begagna tillfället
om hon hara redde sig själv utan den franska flickans
hjälp?

Men under badet lade hon försiktigtvis en liten dolk,
som hon haft gömd i skosulan, på kanten av det in-
byggda badkaret och stack den på sig igen, när hon
klädde sig.

Känslan av personlig snygghet stärkte dock modet
underbart. Den försonade henne nästan med även-
tyret, som började förlora något av sin farlighet. Genom
fönstret såg hon bortom trädgårdsmuren på husets
baksida på ett stenkasts avstånd en annan villa, syn-
barligen ännu bebodd av landsmän, ty där lågo typi-
ska tyska sängkläder i fönstren på vädring. Ett rop
skulle nå dit bort, tänkte hon och visste likväl att
hon aldrig skulle riskera ett anrop för att inte störta
ännu fler landsmän i olycka. Men hennes ögon mätte
sökande avståndet tili marken, alla möjligheter tili
flykt, och hon fann situationen inte så förtvivlad som i
den första överväldigande missräkningen.

Klockan blev sex. Hon behövde ingalunda ta order
av en fransos, som därtill synbarligen överskred sinä
befogenheter, men hon beslöt ändå att gå ner för att
få klarhet beträffande hans avsikter. Det var en
Renate rustad tili strid på liv och död, om det gällde,
blank och skarp som en värjklinga, som på utsatt tid
mötte kaptenen i salongen. Där var tänt och jalousierna
fällda. Det var dukat för två.
Renate och den Stora lögnen. 15
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Officeren studsade i förstone vid hennes åsyn
hän hade säkert väntat en annan apparition men
de sylvassa svarta ögonen fingo dock ett uttryck av
beundran inför denna charmfyllda enkelhet. Hän ville
gripa hennes hand för att kyssa den, men hon drog den
häftigt undan.

Monsieur, jag har endast kömmit för att höra er
förklaring, sade hon stelt och ställde bordet mellan sig
och honom. Hon blev stående trots hans respektfullt
inbjudande gest och mätte honom från huvud tili fot
med en stridslysten, fientlig blick.

Hän var synbart förlägen om början. Nu, utan
keppi, såg hän också äldre ut; det starkt pomaderade, i
mitten benade håret var gråmelerat vid tinningarna,
och det långlagda bronsansiktet med höknäsan över
den skarpt tvinnade mustaschen såg tärt och insjunket
ut. Åter hade hon en elusiv förnimmelse av att ha sett
honom förut.

Mademoiselle, började hän med sin hesa röst, vars
naturliga barskhet hän sökte mildra; ni är på väg tili
tukthuset i Werden, men av personliga skäl har jag
tillåtit mig påtvinga er min privata gästfrihet, emedan
jag ömmar för ert läge. Det står tili och med i er makt
att förskaffa er friheten igen, naturligtvis under vissa
bestämda förutsättningar ...

Hans blick undvek hennes, och hon fick det intrycket
att hon bragt honom ur koncepterna: hän hade synbar-
ligen haft för avsikt att yttra sig mer tydligt och rakt
på sak.

Ni menar ?
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Ni är intelligent nog att förstå mig, mademoi-
selle. Vi skall inte göra sakerna brutalare än nödigt
är. Jag råkade vara närvarande vid förhöret med
er i Bonn och kände ensam av alla igen er. Jag har
i tiden värit kommenderad tili kontrollkommissionen
i Munchen och ofta haft nöjet se er utan den där kläd-
samt enkla förklädnaden. Följaktligen visste jag vem
ni är ....

Det är numera ingen hemlighet, sade hon stolt.
Tyvärr! Jag tillät mig att vaka över er efter

frigivandet i Bonn, ty jag förstod vilken oerhörd risk
ni löpte. Jag känner tili allt ert görande och låtande,
alla edra äventyr sedän dess, mademoiselle. Men det
har inte förrän i dag lyckats mig att befria er ur er
förnedrande ställning.

Kallar ni det här befrielse? utbrast hon. Av edra
antydningar nyss förstår jag tvärtom, att jag råkatur
askan i elden att jag nu är er fånge, prisgiven åt ert
godtycke. Min herre, det är mer förnedrande än att
sitta som statsfånge i Werden, och jag föredrar av-
gjort det senare.

Jag riskerar deportation, ja arkebusering genom
mitt hm! självrådiga handlingssätt, sade hän
med återhållen glöd, och jag tror mig ha rätt att vänta
en smula erkänsla från er sida. Om förnedring kan
inte bli tai. Intet ont skall ske er, om ni blott ville

Hennes ögon flammade.
Jag fordrar att ögonblickligen bli förd tili Werden!
Lyckligtvis omöjligt, mademoiselle! Vid skug-

gan av ett leende blottades hans spetsiga rovdjurs-
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tänder. —Ni skulle inte tas emot. Ty ordern från
Bredeney var förfalskad.

Då tillbaka tili Derendorfi
Men förstår ni då inte, att det vore för mig att

sticka huvudet i slingan? Hän gick uppröd av och
an i rummet.

När hon fick situationen klar för sig, greps hon av
en gränslös häpnad.

Monsieur, varför har ni gjort det här?
Emedan började hän, stannade och bet

sig i läppen. Ni har i hög grad väckt mitt intresse,
mademoiselle. Det stammar inte från i går; det
daterar sig redan från munchnertiden. Det var mig
naturligtvis omöjligt att närma mig er då, och jag
har ärligt sökt glömma er, tills ödet åter förde er i
min väg här, där vi har makten! Ideen att befria
er tili varje pris har sedän dess inte lämnat mig någon
ro. Den har utförts på bekostnad av min karriär, ja
kanske mitt liv. Jag ber er räkna mig det tili förtjänst!

Ni talar fortfarande om befrielse, invände hon
kalit. Förstår ni då inte att jag inte kanta emot nå-
gonting inte det minsta ur edra händer? Även
om ni i detta ögonblick slog upp portarna på vid gavel
och lät mig gå, skulle jag insistera på att bli återförd
tili fängelset.

En djup smärta stod ingrävd i hans drag.
Jag kan ännu inte tro, att allt värit förgäves, sade

hän hest. Ni skall vänja er vid mig. Vi har tid på oss.
Småningom skall ni komma därhän, att ni inte ser
fienden i mig längre
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Aldrig!
Mademoiselle, jag är elsassare med ett gammalt

tyskt narrin greve Jahn. Vid er sida kan jag börja
ett nytt liv; jag är rik låt oss fly tillsammans och
bygga upp en ny existens bortom haven. Jag skall
bära er på händerna, följa er minsta vink, tillfreds-
ställa er minsta nyck, blott ni

Hon stirrade på honom med surrande hjärna. Hans
namn hade träffat henne som ett slag.

Herr greve, sade hon mitt under hans passio-
nerade böner, ni bar värit gift, inte sant? 1 Berlin?
Och har en son, som ni skamligt övergivit? Maxi-
milian Jahn?

Orden störtade över hennes läppar.
Hän sjönk förkrossad ned på en stol. Fastän hän inte

sade något, var hela hans hållning en skuldbekännelse.
Renate var blek av vrede och förakt.

Detta är alltså belöningen för den vård och
ömhet jag ägnat er son! utbrast hon med en röst som
skar som ett svärd. Max, stackars lilla hjälplösa Max

vad har jag inte värit för honom, och tili tack där-
för enleverar fadern mig i förförareavsikt. Skam över
er, greve, hundrafaldig skam! Jag har föraktat er,
när jag utan att känna er stått med detta stackars
pyre vid mitt bröst, föraktat er och hans onaturliga
mor nu är min enda önskan den att aldrig mer be-
höva se ert hatade ansikte.

Hon gick mot dörren. Hän rusade upp och ställde
sig i hennes väg med det utmärglade ansiktet ryckande
och kolögonen djupt i hålorna.
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—Ur vägen! ropade hon. Släpp mig ut härifrån,
eller en olycka sker!

Hennes ögon blixtrade med ett dunkelt hot, som
emellertid inte imponerade på honom. Också hän
var utom sig.

Mademoiselle Renee, sade hän dovt, ni kan inte
lämna detta hus. Jag har satt in allt på att vinna er,
och den olycksaliga upptäckten av mitt faderskap
ändrar intet i minä avsikter. Nu vet ni det: ni är min
fånge, och endast ett ändrat sinnelag kan öppna dessa
portar för er vid min sida.

Ni kommer att ångra er. Härinträffar en olycka..
Ingen olycka går över den att förlora er.
Ni skall aldrig, aldrig vinna mig, sade hon fast.
Kärleken förmår allt! Hans svarta ögon

brunno som på en tiger i mörker, och åter blottades
rovdjurständerna.

Kärleken! Det var som om hon spottat ordet
i ansiktet på honom. Det är nog, greve; låt mig
nu gå upp tili mig. När ni lugnat er, skall ni inse ert
vanvett.

De stodo några ögonblick så och mätte varann med
blicken. Plötsligt steg hän åt sidan och öppnade dör-
ren för henne.

Au revoir, mademoiselle!
Hon halvsprang uppför trappan och låste alla dör-

rar om sig. När kammarjungfrun knackade för att
ställa in en bricka med mat, vägrade hon att öppna.
Hon skulle aldrig röra en bit i detta förfärliga hus,
aldrig släppa in någon, om hon så skulle hungra ihjäl.
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Men när hon plötsligt som en bruten blomma brast i
gråt över kanapeen, trängde mellan de våldsamma
snyftningarna ett naitin åter och åter över hennes
läppar:

Rafael! O, Raf kom!



Unge Remmer och Bill Studebaker hade gjort un-
dan en hei del gott detektivarbete. Sedän de konsta-
terat att Renate inte inlevererats i Werden, togo
de upp späret änyo i Derendorf. Det var en kinkig
sak att lista ut hur och av vem hon förts bort utan
att samtidigt prisge det faktum, att här begåtts ett
bedrägeri. Ty fingo de franska fängelsemyndigheterna
nys om att hon helt enkelt enleverats med förfalskade
order så långt hade deras förenade kombinations-
talanger fört dem skulle de utan tvivel med den
oerhört omfattande apparelj, som stod dem tili buds,
snabbt nog få affären klarlagd och Renate åter inom
lås och bom. Det måste tili varje pris förhindras.

Namnet greve Jahn, vilket de lyckades fastställa
såsom den enleverande krigsrättsledamotens från
Bredeney, gav Remmer en hei hop att tänka på.
Hade inte marchesa Vivaldi i tiden burit detta namn,
medan hon bedrivit sitt ententespionage i Berlin?
Fanns det någon förbindelse mellan dessa båda per-
soner? Studebaker, vars uniform tili och med gjorde
en och annan fransman böjd för förtroligheter
annars inskränkte sig relationerna mellan de franska
och amerikanska ockupationstrupperna tili de nöd-
vändigaste officiella lyckades erfara, att elsassaren
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greve Jahn själv under kriget stått i fransk tjänst
som hemlig agent i Berlin och endast med njuggan
nöd undgått spionens straff genom brådstörtad flykt
över Holland. Hän hade värit gift och gemålen ju-
dinna.

Alltså dock Lia Vivaldis förre man! utbrast
Remmer. Låter det då inte tähkä sig, att också hon
harsin hand med i det här fula spelet? Då får vi det
allt knepigare med befrielsen än vi kunnat föreställa
oss.

Hans ångest och fruktan växte. Det var som hörde
hän dag och natt Renate kalla på honom. 1 sin otå-
lighet hade lian velat gå bröstgänges tillväga, där
klokheten bjöd den yttersta försiktighet. Först Re-
nate fri sedän kunde hennes rövare överantvardas
åt rättvisan. Det minsta felsteg riskerade kanske
hennes liv.

Det tog tid att utforska greve Jahns gömställe.
Hän hade tjänstledighet från krigsdomstolen i Bre-
deney tili sessionens början, och ingen visste annat
än att hän befann sig på resor. De måste alltså av-
vakta rättens sammanträde om hän nu överhuvud
efter sin kupp skulle ha panna att återinträda i tjänst?
Det var den Stora frågan.

Väntan var irriterande, prövade den unge otålige
Remmers nervkraft tili det yttersta. Veckor av plan-
löst letande efter greven, som förstått attutplåna varje
spår efter sig. Hän var kanske i trygghet i Frankrike
eller någon annan del av världen. Och Renate i hans
våld!
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Så började sessionen i Bredeney. Ingen greve Jahn
infann sig; i stället föredrogs en ansökan om förlängd
tjänstledighet med stöd av ett läkarintyg. Den an-
givna adressen visade sig vara falsk; men sjukattesten
var utfärdad av en fransk militärläkare i Dussel-
dorf. Där hade de spåret!

Bill Studebaker ställde sig sjuk och sökte upp dok-
tor Jourdain. Det tog flere besök, innan hän fått
fransmannen så förtrolig, att hän på omvägar kunde
komma fram med en fråga om Jahns adress. Tili hans
ytterliga förargelse kände läkaren inte tili den eller
var annars på sin vakt. Greven hade helt enkelt gjort
honom ett besök och fått sitt intyg för hjärtlidande,
förklarade hän.

Så mycket var alltså säkert, att greve Jahn den
och den dagen ännu befunnit sig i Dusseldorf. Det var
dock alltid något!

Nu började letningarna med förnyad energi. Med
hotelien blevo de snart färdiga; de deducerade för öv-
rigt helt riktigt, att om Renate von Erhard hölls
som fånge, kunde det endast ske avsides i eget hus.
Här öppnade sig de största möjligheterna för unge
Remmer att göra sig nyttig, ty de kvarvarande tyska
myndigheterna också inkvarteringskommitteen
lade i dagen ett större förtroende gentemot honom
än för amerikanen, som de misstänkte för bostads-
letning för egen räkning. Nej, någon greve Jahn
fanns inte på listorna, men väl ett par andra fransmän,
som nyligen fått sig tili delade villor i förorterna.

Naturligtvis hyr den djävulen under falskt
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namn. Remmer lät ge sig adresserna på de senaste
objudna gästerna och koin så verkligen tili Hattingen.
Men med en viss erfarenhet från Rapallo i friskt minne
gick hän nu försiktigare tili väga. Hän ringde inte på
i själva de beslagtagna villorna utan frågade sig för
hos de tyska grannarna. Och på detta sätt kom hän
en dag verkligen på rätt.

En eftermiddag, då Renate åter släpat sin av den
frivilliga fastan nästan brutna lekamen fram tili det
öppna fönstret i budoaren hon hade värit stånd-
aktig på ett sätt, som bragt hela huset och framför
allt greve Jahn i förtvivlan stannade nästan hennes
svaga hjärta vid anblicken av ett älskat ansikte i
villan bortom trädgårdsmuren. Yrade hon? Eller
var det en hallucination, framkallad av hennes stän-
diga längtan efter just det ansiktet?

Nej, barmhärtige Gud, lovad väre du! Bilden var
sann. Rafael Remmer hade nu också upptäckt henne
och sträckte i skydd av gardinen armarna mot henne.
Studebakers trinda ansikte blev synligt invid, och
hon hade velat ropa högt av en glädje, vars make hon
aldrig känt. Men ett enda Ijud hade kunnat äventyra
allt. Efter ett par misslyckade flyktförsök genom
fönstret på den tiden, då hon ännu hade krafter kvar,
var hon strängt bevakad, ömsom av kammarjungfrun,
ömsom av den chokoladfärgade pojken, vilka i hal-
len lyssnade efter varje ljud från hennes rum. Och
där nere gick greve Jahn rastlöst och förtvivlad dag
och natt av och an utan att finna på en utväg ur det
elände hans passion frambesvurit över honom själv
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och henne. Ibland kom hän och tiggde som en hund
utanför hennes dörr. Hoit drev honom långsamt
tili vansinne.

Det sista Renate säg av sinä vänner var ett stort
plakat, på vilket de präntat:

»Klockan 1 i nait.»
Så föll hon i vanmakt, och så funno de henne, när

de kort efter midnatt med tillhjälp av repstegar klätt-
rat över muren och in genom hennes öppna fönster.
Med yttersta varsamhet buro de henne samma väg
de kömmit och in i den vid trädgårdsmuren väntande
bilen.

Först sedän de på hemliga vägar lämnat detta
hämndlystnadens Gehenna, de ockuperade områ-
dena, lyckligt och väl bakom sig, kunde de tänka på
rast och skötsel. Den utsvultna Renate fann på en
privatklinik i Kassel den vetenskapliga vård hon
behövde för att långsamt återhämta krafter för hem-
resan tili Munchen. Geheimerådet von Erhard be-
sökte henne där, överlycklig över hennes räddning
och översvallande av tacksamhet mot hennes räddare.

Tacka mig inte, geheimeråd, bad Remmer all-
varligt. Hän var mager och glåmig efter de utståndna
själsliga lidandena, men hade på samma gång någon-
ting nytt över sig, i hållning och sätt och tai, som
på den gamle gjorde intryck av manlig mognad, en
härdning i eld. Hän hade alltid tyckt om denne
german. Det var en lika naturlig sak som att
rädda en drunknande. Det lät anspråkslöst, men
var egentligen nedsättande för Renate, som rodnade,
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och för att bättra på det fortfor hän livligare:
Och vad jag sett av infernot där borta hargivitmitt
liv ett innehåll och ett mål. Härefter är er sakfullt
och helt min, och jag skall ge mig varken rast eller
ro, innan de brott, som skriar tili himmein där borta,
hamrats in i samtidens hjärnor och sonats.

Ja, sonats, hämnats! viskade Renate lidelsefullt
ur djupet av sin sjukstol, och hennes ögon lågade.
Furor tentonicus skall än en gång väckas, så sant vi
är ett folk värt att bestå.

Vi har samma mål, Renate, sade hän, skälvande
av ett hopp, som innebar ali livets sötma.

Hon grep hans hand och kysste den.
Bill Studebaker reste tillbaka tili »helvetet» för

att fortfarande göra i sanning, men inte förrän hän
haft glädjen att se de båda andra i varandras ar-
mar och givit löfte att fungera som marskalk på bröl-
lopet. På de underjordiska vägar, som förbundo
Ruhr med det obesatta Tyskland, skickade hän dem
kort därpå meddelandet att greve Jahnvid sin häktning
gjort ett självmordsförsök och hiivit inspärrad som
obotligt sinnessjuk.

Renate och Remmer anlände tili Munchen utan
att på förhand underrätta geheimerådet. De fingo
därför finna sig i att söka upp honom i serum-anstalten,
där hän som bäst höll på att visa en besökande om-
kring. Det var en madonnalik dam från Italien, som
kömmit för att hälsa på sin olyckliga lille son, greve
Max Jahn, i Renates barnhospital. Marchesa Vivaldi...

De hade redan kömmit tili värmerummet, där bak-
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dade på hyllorna runt omkring, och marchesan be-
traktade just intresserad ett tunnt litet hoplött glasrör,
inte större än ett lillfinger, som innehöll en rosafärgad
renodling av smittkoppsbakterier, då geheimerådet
av en av de vitklädda assistenterna kallades ut i kor-
ridoren.

Er fröken dotter, herr geheimeråd! anmälde
den vite förtjust. Och så en tili, en gammal bekant
doktor Remmer.

Med soi i de fårade fina dragen och blicken strå-
lande bak pinceneen gick den gamle med utsträckta
händer mot de unga. De kommo leende arm i arin

fram i dörröppningen.
Herr geheimeråd, började Remmer.
Pappa! Vi har förlovat oss! ropade Renate.

Inne i giftköket kraschade ett tunnt rosafärgat
glasrör sönder i en smal vit hand, som fick ett par fina
rispor.
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