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Braci Traderska !
Inwestorzy, Spekulanci, Szubrawcy, Manipulanci, Złodzieje…
Jak tylko chcecie się sami nazywać i jak próbowano naszą „nację”
nazywać przez wieki.
Oddaję w Wasze ręce polskie tłumaczenie Wall Street Stories. To 8 historii
opowiadających o praktykach i zwyczajach panujących na XIX-wiecznym
Wall Street. Każda z nich dobitnie pokazuje, cytując klasyka, że na giełdzie
nic się nie zmieniło, chociaż zmieniło się wszystko.
Bohaterowie opowieści zmagają się z dwoma potężnymi emocjami –
strachem i chciwością. Te ponadczasowe historie pokazują, jak natura
ludzka wpływa na praktykowanie tej jednej z najtrudniejszych
intelektualnych sztuk – spekulacji.
Edvin Levèvre był wybitnym dziennikarzem finansowym i inwestorem. Wall
Street Stories jest oparte na faktach. Postaci z opowieści to portrety takich
osobistości, jak James R. Keene, Elverton R. Chapman, Roswell Pettibone
Flower czy Daniel Drew. Były to wówczas nazwiska tak znane opinii
publicznej, jak dzisiaj Warren Buffet, George Soros i Julian Robertson.
Pochylmy się nad pierwszą książką Levèvre, która otworzyła mu drzwi do
wielkiej kariery na Wall Street.

Zapraszam do lektury
Rafał Zaorski
Trading Jam Session
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Giełda przy Broad Street, 1882
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Część pierwsza
Pewna kobieta i obligacje
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PEWNA KOBIETA I OBLIGACJE

Fullerton F. Colwell, broker w znanym domu maklerskim Wilson & Graves, miał
wrażenie, że jeśli chodzi o swojego przyjaciela Harry’ego Hunta, to zrobił wszystko, co
leżało w jego mocy. Zasiadał w połowie rad nadzorczych spółek – debiutantek na
rynku kapitałowym – które jego własna ﬁrma „wykupiła” i których giełdowe losy
spoczywały w jego rękach. Partnerzy zostawili mu dużo swobody i nawet szeregowi
pracownicy biura przyznawali, że Colwell jest „najbardziej pracowitym człowiekiem w
całej ﬁrmie, który nie ma sobie równych”. Taki epitet zwykle wiele oznacza w ustach
tych, którzy najlepiej wiedzą, że najbardziej żmudne zajęcia zawsze spadają na nich –
wiecznie poniewieranych kancelistów, którzy robią to wszystko, za co ich przełożeni
zbierają później zyski i pochwały. Być może ci wszyscy młodzi ludzie od czarnej
roboty zatrudnieni w domu maklerskim Wilson & Graves tak ochoczo świadczyli o
zaletach Colwella, ponieważ był on człowiekiem starannym, niezwykle uprzejmym, a
przede wszystkim – zawsze doceniał ogrom pracy wykonywanej przez każdego z nich,
a potem zawsze mówił głośno, że stawia się przed nimi zbyt wygórowane
wymagania. Poza tym to właśnie on, jako pierwszy, podnosił wynagrodzenia. Ale były
i inne powody, dla których uchodził za najbardziej lubianego i najbardziej zajętego
partnera. Bo jeśli chodzi o pozostałych, to taki na przykład suchotnik John G. Wilson
1wciąż

testował kolejne sanatoria wydając miliony na bilety kolejowe w nadziei, że

uda mu się uciec przed Śmiercią. Cierpiący na niestrawność George B. Graves był
człowiekiem nerwowym i popędliwym, a w dodatku stosunkowo niezamożnym –
kiedy Wilson zakładał dom maklerski ochoczo zaproponował, że chętnie weźmie na
siebie całą czarną robotę, co zresztą do tej pory było jego najważniejszym wkładem.
Frederick R. Denton całe dnie spędzał na giełdowym parkiecie, składając zlecenia,
obserwując zachowanie rynku i akcji spółek, w które zaangażowane było jego biuro,
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od czasu do czasu słuchając rzeczy nieprzeznaczonych dla jego uszu – na przykład
szczerych opinii na temat domu Wilson & Graves. Stąd to właśnie Fullerton F. Colwell
był odpowiedzialny za wszystko – i za to, co działo się na giełdzie, i za
funkcjonowanie biura. Manipulował akcjami posiadanymi przez biuro Wilson &
Graves, stawał na czele mniej lub bardziej szemranych aliansów ﬁnansowych, które
tworzyli klienci – szczegółami zajmował się Graves – i nadzorował bieżące
zarządzanie rozmaitymi korporacjami. Ponadto codziennie w giełdowych kuluarach
konferował z jakimś tuzinem ﬁnansistów – głównie „grubymi rybami” – którzy
planowali wejście w rozmaite „deale”. Ostatnio cały swój czas, wyceniany na tysiące
dolarów, oraz całą swoją inteligencję, wycenianą na miliony, poświęcił na
rozplątywanie zawikłanych problemów zmarłego przyjaciela, a kiedy już rozsupłał
nawet najmniejszy supełek, zaspokoił każde roszczenie i odmówił przyjęcia prowizji,
do której jak najbardziej miał prawo, majątek świętej pamięci Harry’ego Hunta nie
tylko nie był zadłużony, ale wykazywał 38 tysięcy dolarów w gotówce zdeponowanej,
zgodnie z wytycznymi pani Hunt, w Trolleyman Trust Company, i przynosząc odsetki
w wysokości 2 ½ procenta rocznie. Zadanie wykonał znakomicie, a wdowa – oprócz
gotówki – miała nieobciążony hipoteką dom zostawiony przez Harry’ego.

Wkrótce po załatwieniu wszystkich spraw spadkowych pani Hunt nieoczekiwanie
zjawiła się w biurze. Wybrała bardzo gorący dzień – na giełdzie królowały spadki, ale
spadki kontrolowane i summa summarum rentowne. Akcje Alabama Coal & Iron –
oczka w głowie domu maklerskiego – znalazły się nie tylko pod obstrzałem Sama
Sharpe’a i jego rebeliantów, ale także innych giełdowych maklerów. Jedyne, co w tym
wypadku mógł zrobić Colwell, to poinstruować czuwającego na parkiecie Dentona,
żeby „wsparł” Ala. C. & I. na tyle skutecznie, aby zniechęcić wroga, ale jednocześnie
nie do tego stopnia, aby przejąć wszystkie akcje spółki. Zastosował w tym celu
specyﬁczny rodzaj obłudy ﬁnansowej, która sprowadza się do tego, że beztrosko
śpiewasz na całe gardło podczas gdy niedźwiedzie rozrywają twój mieszek ze złotem,
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a ty możesz tylko bezradnie patrzeć na wysypujące się z worka monety. Każdy
poziom cenowy miał znaczenie – pół cala taśmy z giełdowymi notowaniami mogło
ukrywać całą tragiczną epopeję. Dlatego oderwanie wzroku od tych wydruków,
nawet na moment, nie było zbyt mądre.

- Dzień dobry, panie Colwell.
Colwell przestał przesuwać przesuwającą się między palcami taśmę i szybko, nawet
lękliwie, odwrócił się – dźwięk kobiecego głosu, który rozległ się akurat teraz, kiedy
nic nie powinno go rozpraszać, nie było niczym przyjemnym.

- A, pani Hunt. Dzień dobry – zdobył się na uprzejmość. – Miło mi panią widzieć.
Jak się pani miewa?

Uścisnął kobiecie rękę, a następnie, nieco ceremonialnie, poprowadził do dużego
fotela. To dzięki nienagannym manierom zdobył przychylność największych graczy na
Wall Street, których zazwyczaj interesowała jedynie lakoniczna mowa >ckerów z
notowaniami.

- To zresztą oczywiste, że miewa się pani znakomicie. Proszę mi nie mówić, że jest
inaczej.

- Taa-aak… - odpowiedziała niepewnie. – Na tyle, na ile jestem w stanie od czasu…
od czasu…

- Czas, droga pani Hunt. Czas leczy wszystkie rany. Musi być pani dzielna. Właśnie
tego chciałby pan Hunt.

- Wiem – westchnęła. – Zapewne tak.
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Zapadła cisza. Colwell stał obok, pełen szacunku i współczucia.

- Tick->ck->ck->ck – zaterkotał >cker.
Co to mogło oznaczać? Co się kryło za tymi dźwiękami? Że dolary zamieniły się w
centy? Czy że grający pod rynkowe spadki niedźwiedzie szturmują okopy Alabama
Coal & Iron składając „wyskalowane zlecenia kupna”? A może Fred Denton, zaufany
emisariusz Colwella, odparł wroga? Kto wygrywa? Na poważnej twarzy Fullertona F.
Colwella pojawił się grymas bólu. Ale szybko, jakby chcąc zagłuszyć wyrzuty
sumienia, że w jej obecności ośmielił się myśleć o rynku, powiedział uspokajająco:

- Nie można pozwalać sobie na takie posępne rozmyślania, pani Hunt. Zna pani
moją opinię o Harrym i nie muszę mówić, że chętnie zrobiłbym i dla niego, i dla
pani, wszystko, co w mojej mocy.

- Tick->ck->ck->ck! – powtórzył >cker.
Chcąc zagłuszyć terkot małej, ale głośnej maszyny, Colwell ciągnął dalej:

- Proszę mi wierzyć, pani Hunt, z największą przyjemnością zrobię wszystko, aby
pani pomóc.

- Jest pan taki miły – szepnęła wdowa, a po chwili dodała: - Przyszłam w sprawie
tych pieniędzy.

- Tak?
- W ﬁrmie powierniczej powiedzieli mi, że jeśli zablokuję ten depozyt, to będę
otrzymywać 79 dolarów miesięcznie.

- Chwileczkę… Tak, to mniej więcej taka kwota.
- Cóż, panie Colwell. Ale to mi nie wystarczy na życie. Szkoła Willie’go kosztuje 50
dolarów miesięcznie, do tego dochodzą stroje Edith – wyliczała sugerując, że ona
sama nie dba o pieniądze. – Widzi pan, on im niczego nie odmawiał… i dzieci tak
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bardzo się do tego przyzwyczaiły... Oczywiście, to prawdziwe błogosławieństwo, że
udało nam się zatrzymać dom, ale podatki są takie wysokie. Czy można jakoś te
pieniądze zainwestować, żeby dostawać więcej?

- Mogę w pani imieniu zainwestować w obligacje. Ale aby kapitał był całkowicie
bezpieczny, trzeba zainwestować w obligacje wysokiej jakości, które dadzą około 3
½ procent rocznie. To da pani jakieś 110 dolarów miesięcznie.

- A Harry wydawał 10 tys. dolarów rocznie – szepnęła jakby z przyganą.
- Harry zawsze był… nieco ekstrawagancki.
- No cóż, cieszę się, że tak dobrze się bawił za życia – powiedziała szybko, dodając po
chwili: - Panie Colwell, ale jeśli znudzą mi się te obligacje, to będę mogła odzyskać
moje pieniądze? W dowolnym momencie?

- Zawsze może pani znaleźć na nie rynek. I sprzedać po cenie albo trochę wyższej,
albo niższej.

- Nie chciałabym sprzedawać – powiedziała zdecydowanie – za mniej, niż kupiłam.
Przecież to nie miałoby sensu?

- Ma pani całkowitą rację, pani Hunt – powiedział zachęcająco. – To nie byłoby zbyt
zyskowne, prawda?

- Tick->ck->ck->ck! – wykrzyczał >cker gwałtownie wypluwając taśmę. Że też zawsze
najwięcej się dzieje akurat wtedy, kiedy jest zajęty! A Colwell przez całe pięć minut
nawet nie spojrzał na taśmę!

- Czy mógłby zatem pan coś kupić w moim imieniu, panie Colwell? Tak, aby kiedy
zechcę sprzedać, mogła to zrobić po wyższej cenie?

- Nikt tego nie może zagwarantować, pani Hunt.
- Nie chciałabym stracić tego niewielkiego kapitaliku, który mam – powiedziała
pospiesznie.

- Och, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Jeśli wystawi mi pani czek na 35 tys.
dolarów, zostawiając u powierników trzy tysiące na nieprzewidziane wydatki,
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zainwestuję w obligacje, co do których mam pewność, że ich cena w ciągu
najbliższych kilku miesięcy wzrośnie.

- Tick->ck->ck->ck – przerwał mu >cker. Colwell miał niczym nieuzasadnione
wrażenie, że w metalicznym dźwięku kryje się coś złowieszczego, więc szybko
dodał: - Ale musi pani jak najszybciej wydać mi jasną dyspozycję, pani Hunt. Widzi
pani, rynek nie zna się kurtuazji. Nigdy na nikogo nie czeka, nawet na
przedstawicielki płci pięknej.

- Mój Boże, czy mam jeszcze dzisiaj wypłacić pieniądze i przynieść je tutaj?
- Wystarczy czek – Colwell zaczął nerwowo bębnić palcami, ale gdy tylko zdał sobie
sprawę, co robi, natychmiast przestał.

- Doskonale, więc dzisiaj go panu przyślę. Wiem, że jest pan zajęty, więc dłużej nie
będę panu przeszkadzać. I kupi pan dla mnie jakieś dobre, niedrogie obligacje?

- Tak, pan Hunt.
- I nie muszę się bać, że stracę, prawda, panie Colwell?
- Absolutnie. Kupiłem już te obligacje dla pani Colwell i na pewno nie
będę ryzykował. Nie musi się pani niczego obawiać.

- To bardzo uprzejme z pana strony, panie Colwell. Nawet nie potraﬁę wyrazić, jak
bardzo jestem wdzięczna. Ja…

- To naprawdę drobiazg, nie ma o czym mówić, droga pani Hunt. Mam zamiar
zarobić dla pani trochę pieniędzy, tak aby mogła pani przynajmniej podwoić to, co
wypłaca pani ﬁrma powiernicza.

- Bardzo, bardzo panu dziękuję. Wiem, że doskonale się pan zna na tych sprawach.
Ale tyle słyszałam o ludziach, którzy na Wall Street stracili wszystkie pieniądze, że
trochę się obawiałam.

- Jeśli inwestuje się w solidne papiery, to nie można stracić.
- Do widzenia, panie Colwell. Miłego dnia!
- Do widzenia, pani Hunt. Proszę pamiętać, jeśli tylko będę mógł w czymś pomóc,
proszę natychmiast dać mi znać.
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Tego samego dnia pani Hunt przysłała czek na 35 tys. dolarów i Colwell kupił, po 96,
sto pięcioprocentowych obligacji Manhaqan Electric Light, Heat & Power Company
płatnych w złocie.

- Cena tych obligacji – pisał do niej – na pewno wzrośnie, a kiedy osiągnie korzystny
poziom, sprzedam część, a resztę ponownie zainwestuję. Operacja częściowo jest
spekulacyjna, ale zapewniam, że pani pieniądze są bezpieczne. Będzie pani miała
okazję zwiększyć kapitał początkowy, a następnie zainwestować w te same
obligacje – spółki Manhaqan Electric – tyle środków, ile będzie można. Mam
nadzieję, że w ciągu sześciu miesięcy zapewnią pani dochód dwukrotnie większy
od tego, który przynosił depozyt w ﬁrmie powierniczej.

Następnego dnia pani Hunt rano zjawiła się w biurze.

- Dzień dobry, pani Hunt. Mam nadzieję, że wszystko w porządku?
- Dzień dobry, panie Colwell. Wiem, że sprawiam ogromny kłopot, ale…
- To żaden kłopot, pani Hunt.
- Jaki pan uprzejmy… Widzi pan, niezbyt dobrze rozumiem, o co chodzi z tymi
obligacjami. Sądziłam, że mi pan powie. Jestem taka niemądra – rzuciła
kokieteryjnie.

- Nie pozwolę, aby tak pani o sobie mówiła, pani Hunt! A więc, dała mi pani 35 tys.
dolarów, tak?

- Tak – jej ton wyraźnie sugerował, że dała dokładnie tyle i ani centa więcej.
- A więc otworzyłem dla pani konto inwestycyjne, z odpowiednim kredytem.
Następnie wystawiłem zlecenie kupna stu obligacji wartych tysiąc dolarów każda.
Po cenie 96.
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- Nie bardzo rozumiem, panie Colwell. Już zresztą mówiłam – obdarzyła go kolejnym
kokieteryjnym uśmiechem. – Jestem taka głupia!

- To oznacza, że za każdą obligację wartą tysiąc dolarów zapłaciłem 960 dolarów.
Czyli wydałem 96 tysięcy.

- Ale przecież dałam tylko 35 tysięcy. Nie chce pan chyba powiedzieć, że już tyle na
nich zarobiłam?

- Jeszcze nie, pani Hunt. Zainwestowała pani 35 tysięcy, to było pani zabezpieczenie.
My dołożyliśmy kolejne 61 tysięcy, a obligacje zatrzymaliśmy jako zabezpieczenie.
Jesteśmy pani winni 35 tysięcy, a pani jest nam winna 61 tysięcy…

- Ale… Tylko proszę się ze mnie nie śmiać, panie Colwell… Ale nie mogę przestać
myśleć o tych wszystkich biednych ludziach, o których się ciągle czyta, którzy
zastawili swoje domy, żyli jak gdyby nigdy nic, aż nagle okazywało się, że ich domy
należą do jakiegoś agenta nieruchomości, a oni zostali na ulicy. Mam przyjaciółkę,
panią Sslwell, która tak właśnie straciła swój dom – wyjaśniła.

- To niedokładnie tak. Stosujemy taką konstrukcję wyłącznie dlatego, że w ten
sposób może pani o wiele lepiej wykorzystać swoje pieniądze. W ten sposób pani
broker jest zabezpieczony przed deprecjacją kupionego papieru – to zresztą
wszystko, co go interesuje. W tym przypadku pani jest nam teoretycznie winna 61
tysięcy, ale obligacje są na pani nazwisko i są warte 96 tysięcy, więc jeśli zechce nas
pani spłacić, to musi pani jedynie wystawić zlecenie sprzedaży, zwrócić pieniądze,
które zainwestowaliśmy i zatrzymać resztę swego zabezpieczenia. W tym wypadku
kwotę początkową.

- Nie rozumiem, dlaczego powinnam być wam coś winna. Nie żebym miała coś
przeciwko temu, bo wiem, że pan nigdy nie wykorzystałby w niecnych celach mojej
ignorancji w sprawach ﬁnansowych. Ale nigdy nie poznałam ani pana Wilsona, ani
pana Gravesa. Nie wiem nawet, jak wyglądają.

- Ale zna pani mnie – cierpliwie odpowiedział Colwell.
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- Och, to nie znaczy, że boję się zostać oszukana, panie Colwell – odparła
pospiesznie i uspokajająco. – Ale nie chciałabym mieć wobec nikogo żadnych
zobowiązań, zwłaszcza wobec zupełnie obcych ludzi. Chociaż oczywiście, jeśli
powie pan, że wszystko jest w porządku, to to mi wystarczy.

- Moja droga pani Hunt, proszę się nie obawiać. Kupiliśmy te obligacje po 96. Jeśli
cena wzrośnie do 110, a sądzę, że tak właśnie się stanie, może pani sprzedać trzy
piąte za 66 tysięcy, spłacić nasze 61 tysięcy, a 5 tysięcy na nieprzewidziane wydatki
wpłacić na konto oszczędnościowe oprocentowane na 4 procent. I jeszcze zostanie
pani 40 obligacji, które będą pani przynosić 2 tys. dolarów rocznie.

- To byłoby cudownie. A obligacje są teraz warte 96, czy tak?
- Tak. Zawsze może pani sprawdzić cenę w sekcji ﬁnansowej gazet, szukając pod
OBLIGACJE. O, proszę – Man. Elec. 5s – pokazał.

- Och, bardzo panu dziękuję. Wiem, że zawracam panu głowę, ale…
- Absolutnie nie, pani Hunt. Cieszę się, że mogę pani pomóc.
W następnych dniach Colwell, zajęty kilkoma ważnymi transakcjami, nie śledził zbyt
uważnie ﬂuktuacji cenowych obligacji Manhaqan Electric Light, Heat & Power
Company 5s. To, że zaszła jakaś zmiana, uświadomiła mu dopiero pani Hunt, która po
kilku dniach zjawiła się wyraźnie czymś zaniepokojona. I wyglądała na osobę, która
spodziewa się usłyszeć szereg niedopuszczalnych wykrętów.
- Dzień dobry, panie Colwell.

- Jak się pani miewa, pani Hunt? Mam nadzieję, że dobrze.
- Och, miewam się dobrze. Chciałaby móc to samo powiedzieć o moich sprawach
ﬁnansowych – zwrot zapożyczyła ze stron raportów ﬁnansowych, które zaczęła
regularnie czytać.

- Dlaczegóż to?
- Teraz są warte 95! – powiedziała oskarżającym tonem.
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- Ale co, pani Hunt? – zapytał zdziwiony.
- Obligacje. Widziałam we wczorajszej popołudniówce.
Colwell uśmiechnął się. Panią Hunt niemal oburzyła taka beztroska.

- Niech się pani nie obawia, pani Hunt. Obligacje miewają się świetnie. Po prostu na
rynku niewiele się dzieje, to wszystko.

- Pewien mój przyjaciel – zaczęła bardzo powoli – który wie na temat Wall Street
wszystko, powiedział mi wczoraj, że dla mnie oznacza to 1000 dolarów mniej.

- W pewnym sensie tak, to znaczy gdyby pani chciała sprzedać obligacje akurat
teraz. Ale pani nie ma zamiaru tego zrobić dopóty dopóki nie zaczną wykazywać
pokaźnego zysku. Nie ma zatem powodów do niepokoju. Niech się pani o nic nie
martwi, bardzo proszę. Zawiadomię panią, kiedy nadejdzie najlepszy moment na
sprzedaż. Proszę nie zwracać uwagi na to, że cena pójdzie w dół o jeden czy dwa
punkty. Jest pani dobrze zabezpieczona. Nawet jeśli nastąpi panika dopilnuję, żeby
pani obligacji nie sprzedawać, niezależnie od tego, jak bardzo pójdą w dół. Nie
musi się pani tym denerwować. W ogóle nie musi pani o tym myśleć.

- Och, bardzo panu dziękuję, panie Colwell. Całą noc nie spałam. Ale wiedziałam…
W tym momencie wszedł pracownik ze świadectwami udziałowymi i gwałtownie
się zatrzymał. Szybko potrzebował podpisu Colwella, ale z drugiej strony nie chciał
przeszkadzać. Pani Hunt wstała i powiedziała:

- Cóż, nie będę zabierać panu czasu. Do widzenia, panie Colwell. I jeszcze raz
dziękuję.

- Nie ma o czym mówić, pani Hunt. Do widzenia. Jeśli tylko będzie pani cierpliwa, to
bardzo dobrze wyjdzie pani na tych obligacjach.

- Och, teraz, kiedy to wszystko wiem, będę bardzo cierpliwa. Mam nadzieję, że
pańskie prognozy się sprawdzą. Jeszcze raz do widzenia.
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Ale cena wciąż spadała. Odpowiedzialne za ich stabilizację konsorcjum nie było
jeszcze gotowe, żeby zacząć je stabilizować. Ale anonimowy przyjaciel pani Hunt –
mąż kuzynki Emily i pracownik jednego z pressżowych banków – nie znał szczegółów.
Wiedział tylko, że Wall Street to abstrakcja i skutecznie zaszczepił ziarno niepokoju i
bezsenności w roztrzęsionej duszy pani Hunt. Później, gdy zobaczył dalsze spadki,
zrobił wszystko, aby to ziarno zakiełkowało. Między innymi wzbogacając naturalnie
żyzną glebę złowieszczymi sugessami, powątpiewającym kręceniem głową i
wypowiedziami, które ostatecznie ją przekonały, że powinna przygotować się na
najgorsze. Trzeciego dnia tej agonii pani Hunt znów zjawiła się w biurze Colwella.
Twarz miała bladą i widać było, że jest bardzo zaniepokojona. Colwell mimowolnie
westchnął – na szczęście było to westchnienie niemal niezauważalne i dzięki temu
dość grzeczne.

- Dzień dobry, pani Hunt.
- Pani Hunt z powagą skinęła głową.
- Obligacje – jęknęła drżącym głosem.
- Jak? Co z nimi?
- Obb… obligacje! – z trudem złapała powietrze.
- Ale o co pani chodzi, pani Hunt?
Pani Hunt opadła na krzesło, wyraźnie wyczerpana. Po krótkiej przerwie rzuciła:

- Jest we wszystkich gazetach. Myślałam, że Herald się myli, więc kupiłam jeszcze
Tribune, i Times’a, i Sun. Ale nie. Wszędzie piszą to samo. Spadły do… - tu zrobiła
dramatyczną pauzę – 93!

- I co z tego? – dodał z uśmiechem.
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Uśmiech wcale jej nie uspokoił. Wręcz przeciwnie – zirytował ją i wzbudził nowe
podejrzenia. Spośród wszystkich ludzi właśnie ten człowiek nie miał prawa śmiać
się z jej bezsenności.
- Czy to dla mnie nie oznacza straty w wysokości 3 tys. dolarów? – zapytała.

Było to pytanie retoryczne, a stanowczość w głosie, z której nawet nie zdawała sobie

sprawy, wykluczała wszelką dyskusję. Mąż kuzynki był bardzo troskliwym
ogrodnikiem.

- Nie, ponieważ sprzeda pani swoje obligacje nie po 93, ale po 110. Albo podobnej
cenie.

- Ale gdybym chciała je sprzedać właśnie teraz, to straciłabym 3 tysiące, prawda? –
zapytała wyzywająco, po czym sama odpowiedziała na pytanie: - Oczywiście, że
tak, panie Colwell. Nawet ja to wiem.

- Oczywiście, że pani wie, pani Hunt, ale…
- Wiedziałam, że mam racje – w głosie zabrzmiał niepohamowany triumf.
- Ale przecież nie zamierza pani sprzedawać tych obligacji.
- Oczywiście, że nie chcę, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na stratę żadnych
pieniędzy, zwłaszcza 3 tysięcy. Ale nie bardzo rozumiem, jak mogę ich nie stracić.
Ostrzegano mnie – powiedziała, jakby to dodatkowo pogarszało sprawę. – Nie
powinnam była ryzykować.

Najwyraźniej uznała, że nie ma prawa zrzucać winy na kogoś innego, a jej wymowna
postawa i wyraźne poczucie sprawiedliwości poruszyły Colwella.

- Pani Hunt, jeśli pani chce, może pani odzyskać swoje pieniądze – powiedział mało
profesjonalnie. – Za bardzo się pani denerwuje.
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- To nie tak, nie denerwuję się. Żałuję tylko, że je kupiłam. Pieniądze były bezpieczne
w Trolleyman Trust Company i powinnam była pozwolić im zostać tam, gdzie były,
nawet gdyby nie dawały dużego dochodu. Ale oczywiście, jeśli chce pan, żebym je
tutaj zostawiła – mówiła powoli, jakby dając mu szansę na zaprotestowanie –
zrobię tak, jak pan powie.

- Moja droga pani Hunt – powiedział bardzo uprzejmie Colwell. – Pragnę jedynie
sprawić pani przyjemność i pomóc. Kiedy kupuje się obligacje, trzeba uzbroić się w
cierpliwość. Aby sprzedać pani papiery z zyskiem, trzeba będzie poczekać, nawet
kilka miesięcy. W tym czasie ich cena może spadać, nie wiem, jak bardzo. Nikt pani
tego nie powie, bo nikt nie wie. Ale dla pani nie powinno stanowić różnicy, czy
cena obligacji spadnie do 90, czy nawet do 85, co zresztą jest mało
prawdopodobne.

- Jak może pan tak mówić, panie Colwell? Jeśli obligacje spadną do 90, stracę 6 tys.
dolarów – mój przyjaciel mówi, że każdy punkt to tysiąc dolarów. „A jedenaście
punktów mniej to jedenaście – tu przeliczyła na palcach - tak, jedenaście – tysięcy dolarów!

Tu spojrzała na niego częściowo ze zdumieniem, częściowo z wyrzutem.
- Jak może pan mówić, że to nie ma znaczenia, panie Colwell?
Colwell zdążył już serdecznie znienawidzić anonimowego „przyjaciela”, który
powiedział jej tak mało, a jednocześnie tak wiele. Ale odezwał się łagodnie:

- Myślałem, że wszystko pani wyjaśniłem. Spadek o dziesięć punktów może
zaszkodzić słabemu spekulantowi, chociaż to mało prawdopodobne. Ale pani to w
żaden sposób nie dotknie, ponieważ przy takim solidnym zabezpieczeniu nie
będzie pani zmuszona ich sprzedawać. Trzeba jedynie spokojnie zaczekać, aż cena
znowu pójdzie do góry. Podam pani przykład. Załóżmy, że pani dom kosztował 10
tys. dolarów…
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- Harry zapłacił 32 tysiące – poprawiła do odruchowo, po czym uśmiechnęła się
przepraszająco pokazując, że było to zupełnie niepotrzebne. Kto jak kto, ale on
dobrze znał tę kwotę.
- Znakomicie – odpowiedział rozbawiony. – Powiedzmy, 32 tysiące. Tyle samo
kosztował każdy dom w sąsiedztwie. Dalej – załóżmy, że z powodu jakiej katastrofy,
czy innego powodu, nie znalazł się nikt, kto za jeden z domów mógłby zapłacić
więcej, niż 25 tysięcy. Tak więc pani trzech lub czterech sąsiadów też sprzedało swoje
domy po tej samej cenie. Pani jednak tego nie zrobiła, bo wiedziała pani, że jesienią,
kiedy wszyscy wrócą do miasta, znajdzie się wielu chętnych, którzy dadzą za pani
dom nawet 50 tysięcy. Nie sprzeda pani zatem za 25 tysięcy i nie będzie się pani
denerwować, prawda? – zakończył wesoło.

- Nie – odparła powoli. – Nie denerwowałabym się. Ale… - dodała z wahaniem, bo,
jakby nie było, czuła się niezręcznie. – Zamiast obligacji wolałabym mieć pieniądze.
Po czym dodała zaczepnym tonem: - Od trzech nocy nie zmrużyłam oka. Nie
mogłam przestać o tym myśleć.
Myśl o rychłym wyzwoleniu wprawiła Colwella w doskonały humor.

- Pani życzenie jest dla mnie rozkazem, pani Hunt. Dlaczego nie poprosiła mnie pani
o to wcześniej, skoro tak pani czuła? – zapytał z lekką przyganą w głosie. Po czym
wezwał kasjera.

- Proszę wystawić czek na 35 tys. dolarów, na panią Rose Hunt, i przetransferować
100 obligacji Manhaqan Electric Light 5s na moje konto inwestycyjne.
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Po chwili wręczył jej czek i dodał: - Oto pieniądze. Bardzo mi przykro, że w
niezamierzony sposób przysporzyłem tylu trosk. Ale wszystko dobre, co się dobrze
kończy. Pozostaję do usług, w każdej chwili. Nie, nie. Nie musi pani dziękować,
naprawdę nie ma za co. Życzę miłego dnia.

Nie powiedział jednak, że przejmując jej rachunek zapłacił 96 tysięcy za obligacje,
które na rynku mógłby kupić za 93 tysiące. W końcu był najbardziej uprzejmym
człowiekiem na Wall Street; poza tym znał Huntów tyle lat…

Tydzień później pięcioprocentowe obligacje Manhaqan Electric znów chodziły po 96.
I znów zjawiła się u niego pani Hunt. Zbliżało się południe i widać było, że przez cały
ranek zbierała się na odwagę, aby złożyć tę wizytę. Przywitali się – ona zmieszana, on
jak zwykle nienagannie uprzejmy.

- Panie Colwell, nadal ma pan te obligacje, prawda?
- Tak, oczywiście.
- Sądzę… sądzę, że chciałabym dostać je z powrotem.
- Oczywiście, pani Hunt. Sprawdzę bieżącą cenę.
Colwell wezwał urzędnika i poprosił o ostatnie notowanie Manhaqan Electric 5s. Ten
z kolei zadzwonił to jednego z ekspertów od papierów dłużnych i dowiedział się, że
obligacje można kupić po 96 ½. Przekazał tę informacje Colwellowi, a Colwell pani
Hunt, dodając: - Widzi pani zatem, że kosztują praktycznie tyle samo, co wtedy, kiedy
pani wcześniej je kupowała.

- Ale… Czy nie odkupił ich pan ode mnie po 93? – zapytała niepewnie. – Chciałabym
odkupić je po tej samej cenie, po której je panu odsprzedałam.

- Nie, pani Hunt – odparł. – Odkupiłem je po 96.
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- Ale kosztowały 93 – odpowiedziała, po czym dodała. – Nie pamięta pan, że było to
we wszystkich gazetach?

- Tak, ale oddałem pani dokładnie tę samą kwotę, jaką od pani otrzymałem, a
następnie obligacje powędrowały na moje konto. Są zaksięgowane po 96.

- I nie odsprzeda mi pan ich po 93? – nalegała.
- Bardzo mi przykro, pani Hunt, ale nawet nie mógłbym. Jeśli kupiłaby je pani na
rynku, znalazłaby się pani dokładnie w tej samej sytuacji, jak wtedy, kiedy je pani
sprzedawała, i zarobiła sporo pieniędzy, ponieważ cena idzie w górę. Mogę je dla
pani kupić po 96 ½.

- Ma pan na myśli po 93? – zapytała niewinnie.
- Po cenie, jaka obowiązuje na rynku – poprawił cierpliwie.
- Dlaczego pozwolił mi pan je sprzedać, panie Colwell? – rzuciła żałośnie.
- Ale, droga pani, jeśli kupi je pani teraz, będzie pani w tak samo dobrej sytuacji, jak
gdyby pozostała pani przy oryginalnej inwestycji.

- No cóż, nie mogę zrozumieć, dlaczego muszę teraz płacić 96 ½ za te same
obligacje, które w ubiegły wtorek sprzedałam po 93. Gdyby były to jakieś inne
obligacje – dodała – to nie miałabym nic przeciwko temu.

- Droga pani Hunt, to bez różnicy, które obligacje pani posiada. Wzrosła cena
wszystkich papierów – pani, moich i innych. Pani inwestycja była dokładnie w
takiej samej sytuacji, jak pozostałe. Rozumie pani, prawda?

- Taa-aak, ale…
- Czyli znajduje się pani dokładnie w tym samym miejscu, jak wcześniej, przed
kupnem jakichkolwiek obligacji. Nic pani nie straciła, ponieważ dostała pani
wszystkie zainwestowane pieniądze, nienaruszone.

- Chcę je teraz kupić – powiedziała zdecydowanie. – Po 93.
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- Pani Hunt, bardzo chciałbym móc je dla pani kupić po takiej cenie. Ale nie ma
niczego, co kosztowałoby mniej niż 96 ½.

- Och, dlaczego pozwolił mi pan sprzedać te obligacje! – krzyknęła niepocieszona.
- Cóż, tak bardzo się pani martwiła spadkiem ceny…
- Tak, ale ja przecież nie mam pojęcia o sprawach ﬁnansowych. Wiedział pan
przecież, panie Colwell – zakończyła oskarżającym tonem.

Colwell uśmiechnął się uprzejmie.
- Czy mam kupić dla pani obligacje? – zapytał. Znał plany konsorcjum, a ponieważ był
pewien, że cena jeszcze wzrośnie. Pomyślał zatem, że może się z nią podzielić
zyskiem. W głębi serca było mu jej szkoda.

Pani Hunt uśmiechnęła się z wdzięcznością.

- Tak – powiedziała. – Po 93.
Niezależnie od wszystkich wyjaśnień Colwella była przekonana, że to nie fair, żeby
miała płacić 96 ½, skoro jeszcze kilka dni temu cena wynosiła 93.

- Jak miałbym to zrobić, skoro kosztują 96 1/2?
- Panie Colwell, albo 93, albo żadnych obligacji – aż pobladła ze złości. Naprawdę
wierzyła, że papiery specjalnie czekały ze wzrostem ceny do chwili, aż się ich
pozbędzie. A ponieważ bardzo chciała mieć te obligacje, to nie zamierzała ustąpić.

- Obawiam się zatem, że nic z tego nie będzie.
- Och… A zatem życzę pani dobrego dnia, panie Colwell – powiedziała niemal z
płaczem.

- Miłego dnia, pani Hunt – i zanim się spostrzegł zapomniał o wszystkim, co działo
się wcześniej i dodał: - Jeśli zmieni pani zdanie, to z największą przyjemnością…
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- Wiem jedno: że nie zapłacę więcej, niż 93, nawet gdybym miała żyć jeszcze tysiąc
lat – spojrzała na niego wyczekująco sprawdzając efekt, po czym uśmiechnęła się –
tym specjalnym uśmiechem, który dla kobiety jest ostatnią deską ratunku i który
bardzo wyraźnie mówi „wiem, że zrobisz to, o co proszę. Moje pytanie to tylko
formalność. Znam twoją rycerskość i nie boję się odmowy”. Ale on tylko pożegnał
ją uprzejmym ukłonem.

Tymczasem na giełdzie cena obligacji Man. Elec. L. H. & P. Co. 5s wciąż szła w górę.
Pani Hunt, zbyt wściekła na łzy, przedyskutowała sprawę z kuzynką Emily i jej mężem.
A ponieważ Emily była wszystkim bardzo zainteresowana, kobiety końcu zmusiły
nieszczęśnika do przyznania im racji. Następnie, ignorując jego słabe protesty,
nakręciły się do tego stopnia, że szczerze uwierzyły w swoją narrację: otóż pan
Colwell powinien pozwolić wdowie po przyjacielu kupić obligacje po 93. Byłby to nie
tylko szczodry gest z jego strony, ale wręcz obowiązek! Musi pozwolić jej kupić te
papiery teraz, kiedy kosztują 96 ½. Gdy doszły do tego wniosku, pani Hunt wiedziała
już, co ma robić. A im więcej o tym myślała, tym bardziej była oburzona.

Dlatego z samego rana zjawiła się w biurze wykonawcy testamentu i przyjaciela
męża.
Jej twarz przybrała wyraz często widywany na obliczach tych żarliwych dusz, którym
wydaje się, że ich święte i niezbywalne prawa zostały pogwałcone przez tyranamężczyznę, ale które jednocześnie są pewne, że godzina zapłaty właśnie nadeszła.

- Dzień dobry, panie Colwell. Przyszłam dowiedzieć się, co pan zamierza zrobić z
moimi obligacjami – wyglądało na to, że spodziewa się z jego strony gwałtownego
sprzeciwu, nawet wulgarnego języka.

- Dzień dobry, pani Hunt. O co dokładnie pani chodzi?
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Jego udawana niewiedza pogłębiła grymas złości na jej twarzy. No proszę, zamiast
ataku zdecydował się na ﬁnezję!

- Sądzę, że dobrze pan wie, panie Colwell – odpowiedziała znacząco.
- Kiedy naprawdę nie wiem. Pamiętam, że nie słuchała pani moich rad, kiedy
mówiłem, żeby ich nie sprzedawać, ani wtedy, kiedy sugerowałem, żeby pani je
odkupiła.

- Tak, po 96 ½! - parsknęła oburzona.
- Cóż, gdyby pani tak zrobiła, dzisiaj miałaby pani zysk w wysokości 7 tysięcy
dolarów.

- A czyja to wina, że tego nie zrobiłam? – przerwała czekając na odpowiedź. A
ponieważ żadna nie padła, ciągnęła: - Zresztą, nieważne. Postanowiłam
przyjąć pana ofertę – dodała z goryczą sugerującą, że biedna wdowa nie może być
zbyt wybredna. – Wezmę te obligacje po 96 ½. Co nie przeszkodziło jej dodać: Chociaż tak naprawdę to powinno być 93.

- Ależ, pani Hunt! – Colwell był bezgranicznie zdumiony. – Nie może pani tego
zrobić. Nie chciała ich pani kupić, kiedy to proponowałem, a teraz już ich nie kupię
po 96 ½. Musi to pani zrozumieć, naprawdę.

Poprzedniego wieczora opracowały z kuzynką Emily ponad tuzin scenariuszy
rozmowy z Colwellem, zakładając rozmaite poziomy agresji z jego strony. Jeden z
nich zakładał, że Colwell zajmie dokładnie takie stanowisko. Dlatego pani Hunt była
przygotowana, żeby pokazać nie tylko, że zna swoje moralne i techniczne prawa, ale
że będzie gotowa odeprzeć wszelkie próby ich ignorowania. Dlatego, kiedy się
wreszcie odezwała, głos miała tak złowieszczo spokojny, że każdy, kto miał nieczyste
sumienie, powinien potraktować to jak ostrzeżenie.
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- Panie Colwell, czy mógłby pan odpowiedzieć mi na jedno pytanie?
- Nawet na tysiąc, pani Hunt.
- Nie, tylko na jedno. Zatrzymał pan moje obligacje, prawda?
- A co to za różnica?
No tak, unikał odpowiedzi!

- Tak czy nie? Czy zatrzymał pan te obligacje, dokładnie te same?
- Tak, ale…
- Czyli do kogo należą te obligacje? – wciąż była blada, ale stanowcza.
- Oczywiście, że do mnie.
- Do pana, panie Colwell? – posłała mu uśmiech. Można w nim było odczytać całą
masę emocji, ale na pewno nie było w nim radości.

- Tak, pani Hunt, do mnie.
- I nawet, jak zapłacę 96 ½ nie odda mi ich pan?
- Pani Hunt – powiedział ciepło Colwell – wówczas, kiedy uwolniłem panią od tych
obligacji gdy kosztowały 93, to wykazywały one stratę księgową w wysokości 3
tysięcy…

Uśmiechnęła się z politowaniem – on naprawdę uważa ją za tak beznadziejnie głupią.

- A potem chciała pani, żeby je odsprzedał za 93, podczas gdy ich cena wzrosła do
96 ½. Gdybym tak zrobił, to oznaczałoby to dla mnie rzeczywistą stratę w
wysokości 3 tysięcy dolarów.

Znów się uśmiechnęła, ale tym razem politowanie mieszało się z coraz większym
oburzeniem.
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- Ze względu na pamięć Harry’ego byłem skłonny wziąć na siebie pierwszą stratę, po
to tylko, żeby przestała się pani denerwować. Ale nie rozumiem, dlaczego miałbym
robić pani prezent w wysokości 3 tysięcy dolarów – powiedział cicho.

- Nigdy o to pana nie prosiłam – odparła ostro.
- Byłoby zupełnie inaczej, gdyby z mojej winy straciła pani jakieś pieniądze. Ale
otrzymała pani cały początkowy kapitał nienaruszony. Nie miała pani nic do
stracenia, gdyby odkupiła te same obligacje praktycznie po tej samej cenie. A teraz
przychodzi pani do mnie i chce pani kupić obligacje po 96 1/2, chociaż ich obecna
cena to 104. Rozumiem, że w nagrodę za to, że nie chciała pani słuchać moich rad.

- Panie Colwell, wykorzystuje pan sytuację, w jakiej się znalazłam, żeby mnie panu
robić tego, co się panu podoba. Nie wątpię, że chciałby pan, abym wróciła do
domu i zapomniała, jak mnie pan potraktował. Ale zwrócę się do adwokata i wtedy
zobaczymy, czy nadal będę tak traktowana przez przyjaciela mojego męża. Popełnił
pan błąd, panie Colwell.

- Tak, proszę pani, niewątpliwie. I aby uniknąć kolejnych, będę zobowiązany, jeśli
nigdy więcej nie przekroczy pani progów tego biura. Bardzo proszę, niech pani
się pani skonsultuje z prawnikiem –najbardziej uprzejmy człowiek na Wall Street w
końcu stracił cierpliwość.

- Jeszcze zobaczymy – rzuciła pani Hunt buńczucznie i opuściła biuro.
Colwell nerwowo chodził po gabinecie. Nieczęsto mu się zdarzało tracić panowanie
nad sobą i bardzo takich sytuacji nie lubił. Tymczasem >cker zastukał z
podnieceniem, więc zerknął zniesmaczony: Man. Elec. 5s, 106 1/8 – przeczytał.
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Widok na Wall Street z rogu Broad Street
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Część druga

Operacja Turpentine
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OPERACJA TURPENTINE

Na początku wytwórcy terpentyny ostro ze sobą konkurowali – do tego
stopnia, że rywalizacja przybrała formę otwartej wrogości i nieustannych kłótni. Po
fali gwałtownych sporów na chwilę zapadała cisza – tym groźniejsza, że oznaczała
jedno: nikt już nie chciał tracić czasu na niepotrzebne potyczki słowne. Co prawda
wszyscy tracili pieniądze, ale każdy miał nadzieję, że pozostali tracą więcej,
proporcjonalnie do swojej skali, i dlatego dużo szybciej zbankrutują. A ci, którzy
przetrwają, z łatwością utrzymają się na powierzchni. W końcu tam, gdzie nie mogło
się wyżywić dwunastu, czwórka będzie miała prawdziwą ucztę.

Od czasu do czasu w Stanach Zjednoczonych tak właśnie się dzieje: pojawia się
sektor, który najwyraźniej ogarnia mania samobójcza. Jest to dość niezrozumiałe i
niewytłumaczalne, chociaż zwykli zjadacze chleba mruczą „nadprodukcja” i z
zadowoleniem kręcą głowami dumni, że tak trafnie przewidzieli kłopoty. Tak też było
z terpentyną – niegdyś lukratywnym sektorem, teraz doprowadzonym do ruiny; który
kiedyś zapewniał wygodne życie tysiącom, a teraz wypłacał coraz bardziej głodowe
pensje coraz mniejszej liczbie pracowników.

Był też Alfred Neustadt, bankier działający w sektorze chemicznym, który pierwszy
zwrócił swojemu szwagrowi uwagę na ten obraz nędzy i rozpaczy. W czasie
przemowy Neustadta szwagier ów, Jacob Greenbaum, czuł, jak jego dusza śpiewa
coraz radośniej: natychmiast dostrzegł niesamowite możliwości, które wręcz go
oszołomiły. Postanowił utworzyć Turpensne Trust.

Najpierw, za bezcen, kupił siedem upadłych zakładów. Jego plany przewidywały, że
później wszystkie te pojedyncze destylarnie zostaną przekształcone w jedną „tłustą
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ośmiornicę”. Taką właśnie wizję bardzo z siebie zadowolony Greenbaum przedstawił
szwagrowi. Następnie załatwił sobie opcje na dziewięć kolejnych, też mocno
przywiędłych destylarni. W ten sposób, ponosząc śmiesznie niskie nakłady, mógł
kontrolować „duże moce produkcyjne”. Wszystko oczywiście było zapisane na
szwagra. Następnie do gry wkroczył dom bankowy Greenbaum, Lazarus & Co., inni
wspólnicy, oraz wszyscy oszukani lub zmuszeni sprzedać innym destylarniom tyle,
żeby gwarantowało to sukces. Przypochlebiano się co bardziej upartym, bałamucono
co bardziej łatwowiernych, z wdziękiem ustępowano przebiegłym, aż w końcu udało
się wszystkich zagonić do jednego kojca. Powstała spółka American Turpensne
Company z kapitałem akcyjnym w wysokości 30 tys. dolarów lub 300 tys. akcji po 100
dolarów każda. Pieniądze, potrzebne do zapłacenia Greenbaumowi, Neustadtowi i
innym, którzy sprzedali swoje zakłady „częściowo za gotówkę, a częściowo za akcje”,
zapewniła emisja sześcioprocentowych obligacji o wartości 25 tys. dolarów,
gwarantowana przez konsorcjum złożone z Greenbaum, Lazarus & Co. ., I. & S.
Wechsler, Morris Steinfelder's Sons, Reis & Stern, Kohn, Fischel & Co., Silberman &
Lindheim, Rosenthal, Saﬀran & Co. i Zeman Bros.

Byli to ludzie, którzy nigdy nie „spekulowali”, tylko czasem „prowadzili operacje
ﬁnansowe”. Mówiąc obrazowo: trzymali w ręku nożyce, a nie owcze runo.

Prospekt emisyjny „Trustu” był arcydziełem sztuki perswazji i niedopowiedzeń,
zawierał niewiele twardych danych, za to wiele atrakcyjnych perspektyw. W
odpowiednim czasie przeprowadzono ofertę publiczną, w czasie której inwestorzy
prywatni zapisali się na większą część wartych 25 tys. dolarów obligacji. Następnie
zarówno akcje, jak i obligacje, wprowadzono na Nowojorską Giełdę Papierów
Wartościowych – to znaczy, że znalazły się wśród aktywów, które można było kupić
lub sprzedać na giełdowym parkiecie.
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Ujmując to w tabeli, majątek konsorcjum przedstawiał się następująco:

Kapitał akcyjny

$30,000,000

Obligacje

25,000,000
___________

Razem

$55,000,000

Majątek trwały 12,800,000
___________
Aqua Pura

$42,200,000

Właścicielom 41 destylarni, reprezentującym 90 procent rynku produkcji terpentyny
(i 121 procent konsumpcji!) w Stanach Zjednoczonych, wypłacono:

Gotówka ze sprzedaży obligacji

$8,975,983

Obligacje

12,000,000

Akcje

18,249,800
___________

Razem

$39,225,783

Prowizja konsorcjum, akcje

12,988,500

Kapitał zatrzymany, niewyemitowany

2,000,000

Wydatki, rabaty na obligacje itp.

785,717
___________

Razem

$55,000,000

Dane te nie były przeznaczone do publikacji. Mówiły prawdę.
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Opinia publiczna nie miała pojęcia, jakiego rzędu zyski może generować spółka – dla
niej dostępne było jedynie kilka wstępnych liczb w prospekcie, który, zdaniem
Greenbauma, który uważał dokument za swego rodzaju ﬁnansową ewangelię, tym
cenniejszą, że nie czyniła z inwestorów fanatycznych wyznawców. Ale akcje spółki
nie przypominały statku z opowiadania Kiplinga, który sam odnalazł drogę do portu.
Nie zostały zweryﬁkowane przez rynek, nie były zaprawione w bojach; nikt nie
wiedział, w jakim stopniu można im zaufać. Dlatego banki nie chciały ich przyjmować
jako zastaw pod udzielane kredyty i z tego samego powodu trzymało się od nich z
daleka „środowisko spekulantów” (jak gazety nazywały graczy giełdowych),
ponieważ w każdej chwili mogły się okazać niesprzedawalne. Dlatego konsorcjum
musiało stworzyć dla nich rynek, czyli warunki, w których każdy, w dowolnym
momencie, bez większych trudności i wywoływania nadmiernych ﬂuktuacji cen, mógł
sprzedać akcje American Turpensne Company. Konsorcjum musiało zarobić na swoją
prowizję.

Wszyscy producenci, którzy otrzymali akcje tytułem częściowej zapłaty, mieli
przykazane przez Greenbauma, aby pod żadnym pozorem ich nie sprzedawać za
mniej niż 75 dolarów za akcję. A ponieważ Greenbauma nie znali, ochoczo i solennie
złożyli wymaganą obietnicę. Po rozmowie z nim nawet nabrali przekonania, że
pewnego dnia dostaną 80 dolarów za akcję, a to wykluczało jakiekolwiek „zbycie”
papierów przez tych jedynych inwestorów spoza konsorcjum.

Greenbaum osobiście zajął się budowaniem rynku dla akcji spółki „Turp” – takim
bowiem skrótem obdarzyła American Turpensne Company >ckerowa taśma.
Najpierw ustalono cenę na podstawie „dopasowanych” zamówień – transakcji
ustawionych i przez to nie zawieranych w dobrej wierze. Po prostu - Greenbaum
kazał jednemu ze swoich maklerów sprzedać 1 000 akcji „Turp” innemu maklerowi,
następnie drugi sprzedał tyle samo akcji trzeciemu – w ten sposób odnotowano
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transakcje na 2 000 akcji. Takie „swatanie” trwało przez jakiś czas, a ci, którzy
odczytywali taśmę z notowaniami, mieli nabrać przekonania, że papier jest aktywny i
mocny – te dwa fakty miały wywołać apetyt na zakupy. Co prawda takie
„dopasowywanie” zleceń było wbrew przepisom Giełdy, ale kto by się tym
przejmował?

Notowania „Turp” zaczęły się na poziomie 25, a ponieważ wszystkie akcje
pozostawały w rękach konsorcjum, łatwo było podpompować cenę do 35. Zgodnie z
oﬁcjalnymi danymi, codziennie z rąk do rąk - czyli z prawej ręki Greenbauma do
lewej, i z powrotem - przechodziło tysiące akcji i cena wciąż rosła. Ale czegoś tu
brakowało – manipulacja nie była przekonująca. Inwestorzy wciąż woleli trzymać się
z boku. Jedynymi kupującymi byli tak zwani room traderzy, czyli profesjonalni
giełdowi spekulanci – członkowie Giełdy, którzy handlowali wyłącznie na własne
konto. Uzależnieni od prowizji musieli spekulować, bo od tego zależał ich byt, więc
studiowali taśmę tak wnikliwie, że bardzo szybko przylgnął do nich przydomek
„tasiemce”. Ta giełdowa arystokracja, o ile tylko dziwaczny pasek papieru sugerował
wzrosty, kupiłaby dosłownie wszystko – od obligacji skarbowych po jawną
bezczelność, jak w przypadku spółki Back Bay Gas, której majątek trwały wart był
zero, ale za to kapitał akcyjny – okrągły milion.

Teraz, zarówno room traderzy, jak i tasiemce, rozumowali - całkiem logicznie – że
skoro wszystkie akcje posiada „gang Greenbauma,” to gang będzie musiał znaleźć na
nie rynek, a jednym sposobem jest pompowanie ceny, czyli doprowadzenie do
trwałych wzrostów. Kiedy cena przez cały czas idzie w górę, w gazetach pojawia
pełno rozmaitych ciekawych wyjaśnień – owieczki czytają je uważnie i kupują
zakładając, że skoro cena już wzrosła o 10 punktów, to równie dobrze może wzrosnąć
o kolejne 10. To właśnie wyjaśnia, dlaczego room traderzy zarabiali na Wall Street
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tyle pieniędzy – oczywiście dla giełdowych tubylców.

Greenbaum i jego współpracownicy byli wyjątkowo przebiegłymi biznesmenami,
doskonale znającymi Wall Street i jej metody; ostrożnymi, ale śmiałymi; wizjonerami,
którzy mocno stąpali po ziemi. Byli praktycznymi ﬁnansistami. Podpompowali cenę
„Turpu” o 10 punktów, to jednak nie wystarczyło, aby wywołać jakieś
zainteresowanie i chęć kupna. Po trzech tygodniach, kiedy Wall Street dosłownie
zalewano mądrymi radami, w mowie i w piśmie zalecającymi kupno tego papieru, bo
cena jeszcze wzrośnie, jedynym efektem wszystkich zabiegów było zwiększenie ilości
akcji w obrocie – o 6 000 - pochodzących od właściciela destylarni Iry D. Keepa, który
zdecydował się sprzedać po 38. Potrzebował pieniędzy, a oni zgodzili się, że będą
odkupywać od room traderów po 35, 36 i więcej. Były to te same akcje, które „gang”
sprzedał po 30, 31, 32 i 34. Następnie manipulatorzy musieli „ustabilizować” akcje na
wyższym poziomie, to znaczy musieli powstrzymywać je przed spadkiem, a to można
było zrobić jedynie poprzez ciągłe kupowanie. Ale robienie tego publicznie mogło
sprawiać wrażenie, że skoro jest na te akcje taki popyt ze strony inteligentnych
inwestorów, to nadal, mimo wcześniejszych wzrostów, pozostaną mocne. A skoro byli
chętni na „Turpa”, to dlaczego nie mieliby to być inwestorzy detaliczni? Takie pytanie
zazwyczaj zadają sobie drobni spekulanci. Na tym właśnie polega tak zwane
podskubywanie, które tak raduje serca wytrawnych ﬁnansowych łowców.

Tymczasem każda próba sprzedaży „Turpa” kończyła się porażką. W końcu
zdecydowano pozwolić cenie na spadek, aż do „atrakcyjnie niskiego” poziomu. I tak
zrobiono, ale nawet tak nęceni inwestorzy nadal nie chcieli kupować. Działania,
zmierzające do wywołania zainteresowania zbudowaniem długich pozycji, które
następnie mogłyby zostać w odpowiednich proporcjach „skrócone”, także zakończyły
się porażką. Giełda bała się krótkiej sprzedaży tak samo, jak bała się mało płynnych
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papierów. Filozoﬁa krótkiej sprzedaży jest bardzo prosta i sprowadza się do
postawienia spadek ceny. Inwestor, który „kupuje krótko” sprzedaje coś, czego nie
ma, ale ma nadzieję kupić to później, po niższej cenie. Ale ponieważ musi dostarczyć
sprzedawany towar, trzeba go od kogoś pożyczyć, pod zastaw. „Pokrycie” lub
„wkupienie” oznacza nabycie akcji, które wcześniej w taki właśnie sposób zostały
sprzedane. Oczywiście, niemądre jest otwieranie krótkich pozycji na akcjach, które
pozostają własnością tak niewielkiej grupy inwestorów, bo może być kłopot z ich
pożyczeniem. Drastyczne zredukowanie krótkich pozycji oznacza taką manipulację
ceną, która wymusza „pokrycie”. Robi się to wtedy, kiedy zainteresowanie krótkimi
pozycjami jest na tyle duże, aby cała akcja warta była zachodu.

W ciągu kolejnych kilku miesięcy, po serii nieuzasadnionych wahań, które zapewniły
„Turpowi” złą sławę nawet jak na Wall Street; pomimo entuzjastycznych raportów
kreślących świetlaną przyszłość spółki i po rozprowadzeniu 35 000 akcji, członkowie
„konsorcjum Turpensne” – jak ich powszechnie nazywano – z kwaśnymi minami
musieli przyznać, że – chociaż tak starannie się przygotowali i tak dobrze poszło im z
obligacjami, z akcjami zupełnie się nie udało. W ciągu następnych ośmiu miesięcy
sprzedali kolejne akcje nie oszczędzając nikogo – nawet wdów i sierot. Wpychali je
nawet najbliższym przyjaciołom. Sprzedawali coś, co ich samych nic nie kosztowało,
więc było oczywiste, że chcieli tego sprzedać jak najwięcej.

Dobrym manipulatorem się nie zostaje – dobrym manipulatorem trzeba się urodzić.
To bardzo trudna sztuka, ponieważ cenami należy manipulować na tyle mądrze, aby
nikt nie mógł się zorientować. Każdy może kupić akcje, każdy może je sprzedać. Ale
nie każdy może zbyć papiery robiąc jednocześnie wrażenie, że je kupuje i że przez to
cena na pewno pójdzie w górę. Wymaga to odwagi, wytrawnego osądu, wiedzy na
temat techniki giełdowej, nieskończonej pomysłowości i sprawności umysłu,

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

dogłębnej znajomości ludzkiej natury, uważnego studiowania psychologicznych
aspektów hazardu. Nie można też zapomnieć o wieloletnim doświadczeniu w pracy z
inwestorami indywidualnymi i wybujałą wyobraźnią Amerykanów, a także o bliskiej
znajomości z różnymi maklerami, których należy zatrudnić razem z ich
możliwościami, ograniczeniami, temperamentami oraz ceną.

Co więcej, całą manipulacyjną machinę można doskonalić tylko poprzez ogromne
nakłady pracy, cierpliwości i pieniędzy. Profesjonaliści z Wall Street zawsze wam
powiedzą, że „taśma opowiada całą historię”. Dlatego tę wąską papierową
wstążeczkę zawsze należy interpretować tak, aby przekazywała dokładnie takie
opowieści, które – z punktu widzenia manipulatora – można będzie ujawnić. Poza
tym powinna wywołać wrażenie atrakcyjnej spontaniczności, ale przede wszystkim –
legalności i szczerości. Manipulator musi jednocześnie być artystą w sztuce
hipokryzji, a jednocześnie zachować pewność siebie groźnego niedźwiedzia.

Niektórzy członkowie konsorcjum posiadali wiele z tych cech, ale żaden nie mógł się
pochwalić wszystkimi. Postanowiono zatem przekazać „Turpa” w ręce Samuela
Wimbletona Sharpe’a, najlepszego manipulatora w historii Wall Street. „Jakey”
Greenbaum postanowił wziąć na siebie całe negocjacje.

Sharpe był wolnym elektronem, samotnym jeźdźcem i wolnomyślicielem. Pierwszą
fortunę zarobił na kopalniach Arizony, a ponieważ szybko zaczęło mu tam być za
ciasno, przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie mógł do woli oddać się giełdowej
spekulacji. Był wszystkim, czym powinien być idealny manipulator, ale i czymś dużo
więcej. W Nowym Jorku zjawił się z ironicznym uśmieszkiem na ustach i
naładowanym rewolwerem w ﬁnansowych rękach. Inni „wielcy gracze” patrzyli na
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niego ze zdumieniem. „Nigdy nie chowam broni,” powiedział im Sharpe. „Jeśli
chcecie, to możecie ukryć swoje sztylety. Przestańcie udawać uczciwych, nie warto.
Nigdy nie odwracam się plecami do takich, jak wy”. Takim wystąpieniem wywołał
wrogość, która nigdy nie minęła. Sharpe nie miał własnego majątku, który mógłby
komuś sprzedać; nie miał nieruchomości, które mógłby zastawić, a następnie – dzięki
wyszukanym kłamstwom - sprzedać niczego niepodejrzewającym naiwniakom i
wrogom. Dlatego z goryczą nazywali go hazardzistą, on zaś, wesoło, mówił o nich, że
są ﬁlantropami. Jeśli uważał, że jakieś akcje kosztują za dużo, to śmiało, wręcz
agresywnie je wyprzedawał. Jeśli jakiś papier wydał mu się zbyt tani, kupował go
gotów składać kolejne, coraz wyższe oferty. Kiedy już ruszył do bitwy, to wróg mógł
go co prawda zatrzymać na dzień, tydzień, lub miesiąc, ale on i tak z powrotem
stawał do walki. I to w jakim stylu!

Jako manipulator nie miał sobie równych. Kiedy grał pod wzrosty, pompował cenę
spokojnie, śmiało i inteligentnie, ale, co najważniejsze, tak przekonująco, że
pomniejsi gracze niemal bili się o to, żeby kupić od niego akcje nawet po
wyśrubowanie wysokich cenach. A kiedy przeprowadzał którąś ze swoich słynnych
niedźwiedzich kampanii zbijając rynek, ceny w jakiś cudowny sposób pikowały w dół.
To jakaś czarna magia, myślały biedne owieczki. Tymczasem wszystkie akcje
wyglądały na „chore”; jakby ich ceny miały spaść dużo, dużo niżej, a wtedy pojawiały
się złowrogie, niejasne, niepokojące, wieszczące rychłą ruinę pomruki, że najgorsze
ma dopiero nadejść. Panująca na giełdzie atmosfera była przesiąknięta niepokojem,
a nad parkietem rozciągał się czarny cień PANIKI, mrożąc serca drobnych ciułaczy,
niwelując ostatnie głodowe marże. Nawet prezesi solidnych, konserwatywnych
banków z niepokojem zerkali w stronę ustawionych w swoich biurach >ckerów.
Greenbaum o umówionej godzinie stawił się w gabinecie Sharpe’a. Był to na wpół
zaciemniony pokój, z oknami zasłoniętymi i w lecie, i w zimie, tak aby wścibscy
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przechodnie nie mogli zobaczyć ani gości, ani zaufanych maklerów, których
tożsamości Giełda nie powinna poznać. Sharpe przechadzał się po pokoju od czasu
do czasu zerkając na taśmę. Ticker to jedyny peryskop, przez który można podejrzeć,
co dzieje się na parkiecie – pokazuje, jak ścierają się obecne na nim siły i jak
odpierane są wrogie ataki. Każdy centymetr taśmy to kawałek pola bitwy, każde
notowanie - ilość oddanych wystrzałów.

W jego bezgłośnych, pewnych ruchach, wąsach i kształcie twarzy – o szerokim czole i
zwężającej się trójkątnie szczęce - było coś kociego. W tygrysim spojrzeniu, którym
Sharpe obrzucił Greenbauma, czaił się chłód i ciekawość. Twórca konsorcjum
mimowolnie pomyślał, że serce Sharpa musi bić w rytmie >ckera, w idealnej
harmonii z pulsem rynku.

- Witaj, Greenbaum.
- Jak się pan miewa, panie Sharpe? – zapytał milioner i starszy partner w ﬁrmie
Greenbaum, Lazarus & Co. – Mam nadzieję, że dobrze?
Greenbaum przekrzywił głowę i spojrzał na Sharpe’a badawczo, jakby chcąc ocenić
stan jego zdrowia.

- Widzę, że znakomicie. Od dawna nie wyglądał pan tak dobrze.
- Nie przyszedł pan chyba po to, aby mi to powiedzieć, co, Greenbaum? Jak tam
pańska Turpensne? Och – gwizdnął przeciągle – rozumiem. Chce pan, żebym w to
wszedł, prawa? – śmiech Sharpe’a przypominał chichot przemieszany z
warknięciem.
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Greenbaum spojrzał na niego z podziwem, a potem, z nieśmiałym uśmiechem,
dodał:

- Cóż, przejrzał mnie pan!

Amerykanie cenią humor, a żartowanie nawet z najpoważniejszych interesów to
niemal sport narodowy. Co więcej, gdyby Sharpe odrzucił propozycję, Greenbaum
mógłby potraktować całą sprawę – i ofertę, i jej nieprzyjęcie - jako żart.

- A więc? – zapytał Sharpe bez cienia humoru. – Jaka pula? I o ile? – zapytał
chłodno.

- Ile się da – uśmiechnął się niepewnie szef konsorcjum.
- Mam nadzieję, że nie ma pan wszystkich akcji?
- Powiedzmy, że 100 000 – powiedział Greenbaum, jeszcze bardziej niepewnie i
mniej jowialnie.

- Kto jeszcze, oprócz pana?
- No, wie pan – ta sama, stara paczka.
- Wiem, wiem – pogardliwie odparł Sharpe. – Ta sama, stara paczka. Trzeba było
przyjść do mnie wcześniej. Ale trzeba się byłoby zmierzyć się z własną reputacją,
prawda? Ile każdy bierze?

- Dogadamy się – roześmiał się w odpowiedzi Greenbaum. – Mamy ponad 100 000
akcji i wolimy, żeby ktoś przejął część z nich. Nie jesteśmy świniami, ha, ha, ha.

- A właściciele destylarni?
- Są w puli. Większość akcji mam w biurze. Dopilnuję, żeby nikt ich nie ruszał,
dopóty dopóki nie wydam polecenia.

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

Tu nastąpiła pauza. Między brwiami Sharpe’a pojawiły się dwie głębokie zmarszczki.
W końcu powiedział:

- Niech pan przyprowadzi swoich przyjaciół, Greenbaum. Dzisiaj po południu. Do
widzenia, Greenbaum. Aha, jeszcze jedno. - Żadnych sztuczek. Na żadnym etapie
gry.

- Po co w ogóle mówić takie rzeczy, panie Sharpe? – z przesadnym oburzeniem
odparł Greenbaum.

- Po to, żebyście niczego nie próbowali. Bądźcie tutaj o czwartej – po czym Sharpe
powrócił do powolnego przemierzania gabinetu. Greenbaum zawahał się chwilę,
ale nic nie powiedział i wyszedł.

Sharpe spojrzał na taśmę - „Turp” kosztował 29 ¼ - po czym wrócił do miarowego
przemierzania gabinetu. Nie zachowywał się jak zwierzę zamknięte w klatce – od
czasu do czasu zerkające na boki, ale niewidzące niczego – robił to tylko wtedy, kiedy
rynek „był przeciwko niemu”. Kiedy działo się coś nieprzewidzianego, Sharpe stał
nieruchomo przy >ckerze. Wówczas jego nerwy były napięte jak struny – jak u
tygrysa, który poczuł, że w klatce pojawił się intruz, w dodatku nadający się do
zjedzenia.

Punktualnie o czwartej w biurze Sharpe’a zjawili się starsi partnerzy ﬁrm Greenbaum,
Lazarus & Co., I. & S. Wechsler, Morris Steinfelder’s Sons, Reis & Stern, Kohn, Fischel
& Co., Silberman & Lindheim, Rosenthal, Shaﬀran & Co., oraz Zeman Bros.
Zaproszono ich nie do prywatnego gabinetu, lecz do wytwornie umeblowanej sali
konferencyjnej, na ścianach której wisiały efektowne obrazy przedstawiające konie i
wyścigi konne. Goście usiedli po obu stronach długiego, dębowego stołu.
Na progu stanął Sharpe.
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- Jak się miewacie, panowie? Nie, nie wstawajcie, nie wstawajcie.

Widać było, że nie zamierza wdawać się w żadne podawanie rąk, ale Greenbaum
zrobił to pierwszy: podszedł do gospodarza, zdecydowanym ruchem wyciągnął w
jego kierunku pulchną dłoń, więc ten, chcąc nie chcąc, musiał ją uścisnąć. Następnie
Greenberg usiadł, uśmiechnął się uprzejmie i powiedział:

- Jesteśmy.

Sharpe stanął u szczytu wypolerowanego, lśniącego stołu i powoli omiótł
spojrzeniem dwa rzędy czujnych twarzy. Jego wzrok na ułamek sekundy zatrzymał się
na oczach każdego z obecnych – było ostre, na wpół pogardliwe, niemal groźne i
sprawiło, że starsi mężczyźni poczuli się nieswojo, a młodsi - urażeni.

- Greenbaum mówił mi, że chcecie połączyć swoje akcje, a ja mam zrobić dla nich
rynek.

Wszyscy skinęli głowami; kilku powiedziało „tak”; jeden – Lindheim, 27-latek – dodał
nonszalancko: - No właśnie.

- Bardzo dobrze. Jakie macie pakiety?
- Mam tu listę, Sharpe - wtrącił Greenbaum. Celowo pominął „pana”, aby zrobić
odpowiednie wrażenie na kolegach. Sharpe zauważył to, ale nie zaprotestował i
głośno przeczytał:
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Greenbaum, Lazarus & Co 38,000 akcji
I. & S. Wechsler

14,000 akcji

Morris Steinfelder’s Sons

14,000 akcji

Reis & Stern

11,000 akcji

Kohn, Fischel & Co

10,000 akcji

Silberman & Lindheim

9,000 akcji

Rosenthal, Shaﬀran & Co

9,800 akcji

Zeman Bros

8,600 akcji
______________

Razem

114,400 akcji

- Zgadza się, panowie? – zapytał.

Greenbaum kiwnął głową i uśmiechnął się przyjaźnie, jak przystało na właściciela
największego pakietu. Niektórzy dodali „tak”, inni – że wszystko się zgadza. Młody
Lindheim powiedział: - Tak właśnie jest. Założyciele ﬁrmy – jego wuj i ojciec – już nie
żyli, a on przejął w spadku całą ﬁrmę. Natomiast nonszalancji na pewno nie
odziedziczył po żadnym z nich.

- Jak rozumiem – powiedział powoli Sharpe – mam teraz do dyspozycji całą pulę i
mogę z nią zrobić to, co uznam za stosowne. Oświadczam, że nie życzę sobie
żadnych rad i żadnych pytań. Jeśli jakieś się pojawią, to ja je będę zadawał. Jak nie
odpowiada wam mój sposób działania, to zakończmy całą sprawę tu i teraz,
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ponieważ to jedyny sposób, w jaki działam. Znam się na swojej robocie, a jeśli wy
znacie się na swojej, to będziecie siedzieć cicho – i w tym biurze, i poza nim.

Nikt nie odezwał się ani słowem, nawet Lindheim.

- Każdy z was nadal będzie właścicielem akcji, które weszły do puli. Mieliście na to
rok i nie potraﬁliście ich sprzedać, więc wytrzymacie jeszcze parę tygodni, dopóki
ja tego nie zrobię. Sprzedaż nastąpi na mój sygnał, natychmiast. Przyjrzałem się
działalności ﬁrmy i sądzę, że z łatwością uda się je sprzedać po 75 lub 80.

Z ust ośmiu zatwardziałych spekulantów wyrwało się jakby westchnienie zdziwienia.
Wreszcie Greenbaum uśmiechnął się wyniośle, jakby była to część jego autorskiego
programu, tyle że wyuczona i wygłoszona przez Sharpe’a.

- Rozumiem też – ciągnął Sharpe – że oprócz tych akcji, które są w puli, żaden z was
nie ma żadnych innych, które można by wrzucić na rynek oraz że wasze pakiety nie
zostaną sprzedane – dopiero ja to zrobię.

Nikt się nie odezwał, więc mówił dalej:

- Moje wynagrodzenie to 25 procent zysku na akcjach z puli. Licząc od ceny
wyjściowej na poziomie 29. Reszta zostanie rozdzielona między was wszystkich,
proporcjonalnie do posiadanych pakietów. Wydatki zostaną rozliczone w ten sam
sposób. To chyba wszystko. Aha, panowie – żadnej sprzedaży po kryjomu. Ani
jednej akcji.
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- Panie Sharpe, chciałbym, żeby pan zrozumiał, że nie mamy w zwyczaju... – zaczął
Greenbaum z godnością. Czuł, że choćby ze względu na kolegów musi
zaprotestować.

- Dobrze, dobrze, Greenbaum. Znam pana. Dlatego wolę to powiedzieć głośno.
Żaden z nas nie jest na Wall Street od wczoraj. Po prostu powiedziałem – żadnych
sztuczek. Aha, Greenbaum – dodał zdecydowanym tonem, a w jego oczach pojawił
się dziwny, zimny, złowrogi wyraz. – Ja nie żartuję. Proszę o numery wszystkich
waszych certyﬁkatów. A teraz panowie przepraszam, ale jestem bardzo zajęty.
Życzę miłego dnia.

W taki właśnie sposób powstała słynna pula akcji spółki Turpensne, która miała być
poddana manipulacji i w efekcie wzrostowi ceny. Członkowie konsorcjum pomyśleli,
że Sharp mógłby być bardziej uprzejmy i bardziej dyplomatyczny, ale ponieważ to oni
go potrzebowali, a nie na odwrót, postanowili przymknąć oko na jego
ekstrawagancje. Są różni zarządzający pulami akcji, podobnie jak różne pule.

- To nie jest zły człowiek – powiedział Greenbaum jakby przepraszając za słabości
swego znajomego. – Robi z siebie cynika, ale jest w porządku. Jeśli ktoś mu się
spodoba, to zrobi dla niego wszystko. Zawsze pozwalam mu działać po swojemu.

Historyczne wzrosty akcji spółki Turpensne rozpoczęły się już następnego dnia.
Notowania otworzyły się na poziomie 30. Specjaliści – maklerzy, którzy się nimi
zajmowali – przejęli 16 tysięcy, co spowodowało wzrost ceny do 32 ¼. U wszystkich,
którzy mieli te papiery na książkach po wyższej cenie i już gorzko tego żałowali, teraz
pojawiła się iskierka nadziei. Sharpe manipulował akcjami z takimi entuzjazmem i
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takim zimnym wyrachowaniem, jak gdyby była to pierwsza taka operacja w dziejach
rynku. Taśma opowiadała najbardziej optymistyczne historie na świecie, tym
wspanialsze, że całkowicie nieprawdziwe. Następnie do kupujących przystąpiły
wiodące biura maklerskie z Wall Street, a stąd już niedaleko było do fali pogłosek o
„ważnych wydarzeniach zachodzących w spółce”. Bardzo szybko zidentyﬁkowano
pewnych prominentnych ﬁnansistów, którzy spokojnie, celowo i nonszalancko
przejęli całą ofertę – najwyraźniej „pakiet kontrolny” – czyli większość akcji –
American Turpensne Company. Kolejnego dnia pojawiła się długa kolejka do zakupu
mniejszych pakietów, liczących niecałe 100 akcji, w której ustawili się maklerzy,
którzy zazwyczaj prowadzili interesy z konsorcjum Greenbauma. A to zaś wyraźnie
pokazywało, że przyjaciele konsorcjum dostali „cynk” od kogoś „bliskiego spółce” i
traktowali ten zakup jako inwestycję.

Aż nadszedł pewien piękny, słoneczny dzień, a wraz z nim cudowny, radosny i
przepojony optymizmem nastrój. Rynek był wyjątkowo silny, a gadatliwa taśma
powiedziała uważnym profesjonalnym graczom z Wall Street – w dodatku tak
wyraźnie, jakby przemówiła ludzkim głosem – że nastąpiła „wewnętrzna realizacja
zysków”. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że ludzie najlepiej znający sprawy spółki
pozbywają się swoich akcji. Sharpe, z wystudiowaną niedbałością, sprzedawał akcje,
które był zmuszony skumulować w czasie manipulacji pod wzrost ich cen – aby
podpompować cenę musiał kupić ich bardzo dużo. Nie wahał się budować wrażenia,
że taka wyprzedaż doprowadzi do otwierania krótkich pozycji, a co za tym idzie – do
gwałtownego ograniczenia popytu. Miał po prostu za dużo długich pozycji na tym
papierze. Oczywiście, zawodowi gracze powiedzieli: „Aha! Już mają dosyć! Czas
minął!” i z pełnym przekonaniem otworzyli krótkie pozycje na Turpie, ponieważ
bezwartościowy papier nie mógł przecież być handlowany po 46 dolarów za akcję!
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Ale następnego dnia członek zarządu bardzo konserwatywnego domu maklerskiego
dołączył do ludzi związanych z Turpem i zaczął kupować akcje. Nawet się nie
targował, tylko kupował i kupował, aż w końcu miał na swoim koncie 20 000.
Niedźwiedzie, czyli giełdowi pesymiści, zaczęły panikować; pojawiły się pogłoski o
rychłej wypłacie dywidendy, grający pod spadek ceny pokryli straty i otworzyli długie
pozycje – kupowali w nadziei na przyszłe wzrosty – a papier zamknął się na poziomie
52.

Tymczasem Sharpe po mistrzowsku zredukował ilość akcji Turpa, które musiał kupić
dla celów manipulacji. Najpierw kupował więcej, niż sprzedawał; później zaczął
sprzedawać więcej, niż kupował. Kiedy popyt przewyższa podaż, to cena rośnie, a
kiedy podaż przewyższa popyt – spada. Ale średnia cena nadal może być na tyle
wysoka, aby cała operacja była rentowna, nawet kiedy w trakcie procesu sprzedaży
następuje spadek.

Przez cały tydzień Turp odpoczywał, a potem cena znów zaczęła rosnąć. Na poziomie
56 i 58 spółka była najbardziej aktywnym papierem na rynku, a wszyscy mówili tylko
o niej. Gazety zaczęły publikować raporty na temat fantastycznych zysków, a Wall
Street nabrała przekonania, że American Turpensne Company, tak jak inne trusty,
musi być bardzo dochodowym przedsięwzięciem. W tym momencie spółka co
tydzień podnosiła cenę terpentyny o ułamek cena na galonie – dzięki temu prasa
mogła mówić o boomie w handlu tą substancją.

Przy poziomie 60 dolarów giełda stwierdziła, że za tym ruchem naprawdę coś
się kryje – sama manipulacja nie podbije ceny o 30 punktów w ciągu miesiąca, co

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

tylko pokazuje, jakim artystą był Sharpe. Wszyscy z ciekawością, podziwem i
zazdrością zaczęli spoglądać na Jakeya Greenbauma i jego wspólników, a nawet
oskarżać ich, że przez rok celowo zbijali cenę, żeby „zamrozić” biednych, prostych
akcjonariuszy oraz „wymęczyć” tych, którzy zainwestowali w spółkę na samym
początku. Ponieważ Turp był „takim mocnym papierem”, Greenbaum i wspólnicy
chcieli wszystko zatrzymać dla siebie. A Greenbaum i wspólnicy uśmiechali się
przepraszająco i nic nie mówili, chociaż Jakey od czasu do czasu, kiedy ktoś go na ten
temat zagadywał, puszczał oko. Stary Isidore Wechsler, z diabelską przenikliwością w
oczach, przyjął pozę Napoleona III; Bob Lindheim zmienił się w niemal
dystyngowanego mężczyznę, mały okularnik Moriss Steinfelder przybrał na wadze 15
funtów, zaś Rosenthal co rusz zatrzymywał się, żeby każdego poklepać po ramieniu i
milcząco zachęcał, żeby odpowiedzieć mu tym samym gestem.

Nagle Sharpe posłał po Jakey’a, a następnego dnia młody Eddie Lazarus zawadiacko
zadeklarował, że stawia 10 000 dolarów do pięciu, że w ciągu roku Turp ogłosi
wypłatę dywidendy. W tym momencie gazety na własną rękę zaczęły spekulować, jak
wysoka będzie to dywidenda i kiedy zostanie naliczona. W biurach maklerskich
żonglowano rozmaitymi liczbami, a brokerzy z przekonaniem zapewniali swoich
klientów, że „wiedzą to wszystko z pewnego źródła”. Dwa dni później brokerzy,
których nikt nie kojarzył z Sharpe’m, obstawili, że jeśli dywidenda zostanie ogłoszona
w ciągu 60 dni, to stopa dywidendy wyniesie 1 ¾ procent na 100 000 akcji. W
przeciwnym razie ich pieniądze przepadną. Akcje zostały sprzedane po 66 ¾ i
inwestorzy byli nimi bardzo zainteresowani. Pojawił się szeroki i głęboki rynek, na
którym każdy mógł z łatwością kupić lub sprzedać dziesiątki tysięcy walorów. 114 000
niechodliwych papierów, które na początku całej akcji kosztowały 30 dolarów za
sztukę, teraz było wartych 3 432 000 dolarów i można je było zbyć po cenie 65
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dolarów za akcję, co dawało kapitalizację rynkową w wysokości 7 422 000 dolarów.
Całkiem nieźle, jak na kilka miesięcy pracy.

Mimo to Sharpe nie dawał po sobie poznać, że ma zamiar rozpocząć wyprzedaż akcji.
Członkowie konsorcjum zaczęli nawet żałować, że jest aż tak chciwy; oni sami, jak
mówili, chętnie by już z tej inwestycji wyszli. Obecność puli akcji na książkach powoli
zaczynała im ciążyć. Zbyt dobrze znali pokręcone koleje życia, niepewność sytuacji
politycznej i rynku kapitałowego. Załóżmy na przykład, że jakiś szalony anarchista
zamorduje prezydenta Stanów Zjednoczonych, albo że niemiecki cesarz czymś obrazi
swoją babkę. I co? Wtedy rynek rozpadnie się na kawałki, a ich 4 miliony
papierowego zysku przepadną z kretesem. Dlatego błagali Jacoba Greenbauma –
wszyscy razem i każdy z osobna – aby porozmawiał z Sharpe’m. Tak więc
Greenbaum, ignorując wewnętrzny głos, który to odradzał, udał się do biura
Sharpe’a. Wyszedł bardzo szybko, po jakichś dwóch minutach, w dodatku mocno
zaaferowany. Natychmiast zaczął

zapewniać kolegów, że Sharpe wie, co robi i że

wszystko jest w całkowitym porządku. I że dzisiaj Sharpe nie był w najlepszym
nastroju. Zawsze tak było, dodał Greenbaum, kiedy koń, na którego postawił,
przegrywał wyścig.

Tymczasem kurs akcji oscylował pomiędzy 60 i 65. Wszystko wskazywało na to, że na
tym poziomie zamierzał zrobić przerwę na nabranie oddechu. Ale ponieważ w czasie
wcześniejszych wzrostów trzykrotnie robił takie odpoczynki – na poziomie 40, 48 i 56
– inwestorzy tym chętniej kupowali papier za każdym razem, kiedy cena spadała do
60 czy 59. Giełda tętniła „informacjami z najlepszego źródła”, że „Turp” lada moment
osiągnie nowe maksima. Gracze byli tak nakręceni, a Sharpe działał tak zręcznie, że
postronni obserwatorzy nabrali przekonania, że akcje co najmniej przebiją poziom 90
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dolarów. Sharpe wciąż kupował i sprzedawał, ale sprzedawał dwa razy więcej, niż
kupował, a wielki blok akcji, który musiał przejąć w celu przeprowadzenia
manipulacji, znacznie stopniał. Miał nadzieję, że następnego dnia rozpocznie
wyprzedaż akcji z puli.

Tego dnia Greenbaum wracał po lunchu do biura niezwykle zadowolony ze
smacznego posiłku, samego siebie i życia jako takiego. Przejrzał kilka cali taśmy i
uśmiechnął się. Akcje spółki „Turp” były aktywne i mocne. „Na takim rynku –
pomyślał Greenbaum – Sharpe nie może powiedzieć, że dostaje akcje ode mnie. Dla
bezpieczeństwa dam mu parę tysięcy. Jak coś się stanie, to będę do przodu”.

- Ike! – zawołał podwładnego.
- Tak, proszę pana?
- Sprzedaj dwa – czekaj, niech będzie trzy… nie, nieważne. Poślij po Eda Lazarusa. Po
czym, z nieukrywaną przyjemnością, powiedział sam do siebie: - Równie dobrze
może to być pięć tysięcy…

- Eddie – powiedział do syna swojego partnera – wystaw zlecenie któremuś z room
traderów, powiedzmy Willie’mu Schiﬀowi, na sprzedaż pięciu… nie, sześciu…
dobra, siedmiu tysięcy akcji Turpensne i potem ich wypożyczenie. Nie sprzedaję
ani jednej, rozumiesz? – mrugnął. – Z jego punktu widzenia to jest krótka sprzedaż,
jasne?

- Czy rozumiem? Chyba tak. Jasne, załatwię to – powiedział z zadowoleniem młody
Lazarus. Pomyślał, że tak dobrze zatrze ślady działalności Greenbauma, że zmyli
wszystkich, w tym tego wyjątkowo nieprzyjemnego typa Samuela Wimbletona
Sharpe’a. Czuł się tak pewny siebie, że kiedy wydawał zlecenie przyjacielowi i
członkowi tego samego klubu, Willie’mu Schiﬀowi, zwiększył ilość zbywanych akcji
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do 10 tysięcy.

Tym samym skala obietnicy złamanej przez Greenbauma z niewielkiego pakietu
dwóch tysięcy zwiększyła się pięciokrotnie. Pozornie wszystko przypominało krótką
sprzedaż i akcje zostały przez młodego Schiﬀa należycie „wypożyczone”. Chodziło o
to, że nikt spośród członków konsorcjum nie mógł rzucić na rynek posiadanych przez
siebie akcji, ponieważ Sharpe mógł w ten sposób traﬁć do ich poprzednich właścicieli
– miał przecież numery certyﬁkatów. Tymczasem krótka sprzedaż nie wywołuje
takiego dołującego efektu jak ta zwyczajna, „długa”. Kiedy akcje są sprzedawane
„krótko”, to wiadomo, że wcześniej czy później sprzedający będzie musiał je odkupić,
czyli przyszły popyt na te akcje, o ile nie pojawi się z innej strony, jest
zagwarantowany „u źródła”. W przypadku „długiej” sprzedaży akcje stają
się własnością kogoś innego.

Tego samego dnia, kiedy Greenbaum tak radował się życiem, Isidore Wechsler,
posiadacz 14 000 akcji, cierpiał nie tyle z powodu nieczystego sumienia, ile z
powodu ogromnego kłopotu. W tym tygodniu pod młotek szła słynna kolekcja
obrazów i był pewien, że jego wulgarny znajomy, Abe Wolﬀ, kupi kilka wyjątkowo
pięknych Troyonów i światowej sławy Corotów. W dodatku zrobi to to tylko po to,
żeby zobaczyć w gazecie swoje nazwisko.

- Turp, 62 7/8 – powiedział stojący przy >ckerze siostrzeniec.

I wtedy stary Wechsel wpadł na pomysł. Jeśli sprzeda 2 000 akcji Turpensne po 62
lub 63, to będzie miał dość pieniędzy, aby kupić najlepsze obrazy z kolekcji. I to jego
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nazwisko – wraz z wylicytowaną kwotą – ozdobi łamy gazet. Cóż znaczy marne trzy
lub cztery tysiące akcji, skoro Sharpe stworzył na nie taki chłonny rynek?

- No dobrze, jeśli już, to niech to będzie pięć tysięcy. W końcu nie wiadomo, co by
się mogło wydarzyć, gdyby Sharpe zbyt długo został na rynku, prawda? Zbuduję w
Westhurst (tak się nazywał jego dom na wsi) nowe stajnie i nazwę je – dodał sam
do siebie w ten szczególny, krotochwilny sposób tak dobrze znany na Wall Street Turpensne, Hotel dla Koni. Na cześć Sharpe’a.

W ten sposób E. Halford, który otrzymał zlecenie od biura Herzog, Wertheim & Co,
którzy z kolei otrzymali je od Wechslera, sprzedał pięć tysięcy akcji. Oczywiście, była
to krótka sprzedaż. Tym samym skala złamania złożonej obietnicy wzrosła do 15 000
akcji.

Tego samego wieczora piękna żona Boba Lindheima zapragnęła nowego naszyjnika, i
zapragnęła go od razu. W dodatku miał być ozdobiony diamentami wielkości orzecha
laskowego. Usłyszała, jak mąż z zachwytem mówi o udanej manipulacji akcjami
Turpensne przeprowadzonej przez Sama Sharpe’a, w iedziała zatem, że stoi „mocno
na nogach”. Czytała gazety i zawsze skrupulatnie śledziła wydarzenia na giełdzie –
Bob, młody i zakochany, od czasu do czasu dzielił się z nią zyskami z giełdowych
operacji. Dlatego szybko nauczyła się odróżniać „papierowe”, czyli teoretyczne zyski,
od rzeczywistych, o ile oczywiście takie były. A wszystko po to, żeby Bob nie mógł się
wykręcić. Właśnie tego wieczora przygotowała mu statystyki jasno pokazujące, ile
zarobił. I zażądała naszyjnika. Marzyła o nim od miesięcy. Kosztował marne 17 000. A
jeszcze była śliczna bransoletka, z diamentami i rubinami, i jeszcze… Lindheim, tu
trzeba mu oddać sprawiedliwość, zaprotestował i powiedział:
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- Poczekaj jeszcze trochę, kochanie, aż zlikwidujemy całą pulę. Nie wiem, po ile, bo
Sharpe nic nie mówi. Ale wiem, że wszyscy dobrze na tym zarobimy, ty też. Dam ci
500 akcji po 30. Proszę!

- Ale ja chcę go mieć już teraz! – nadąsała się. Była naprawdę piękna, a kiedy się tak
złościła, wydymając pełne, czerwone usta…

- Poczekaj jeszcze tydzień, kochanie – udało mu się wygłosić słaby sprzeciw.
- Pożycz mi pieniądze już teraz, a ja ci je oddam kiedy dasz mi część tego, co zarobisz
na tej transakcji – powiedziała zdecydowanie. A widząc wahanie na twarzy Boba,
dodała uroczyście: - Naprawdę, oddam co do centa. Tym razem na pewno!

- Zastanowię się – odpowiedział Bob. Zawsze to mówił, kiedy kapitulował, a ona
dobrze o tym wiedziała. – Dobrze, kochanie – dodała wielkodusznie.

Lindheim pomyślał, że tysiąc akcji powinno wystarczyć, więc postanowił sprzedać je
następnego dnia. W końcu nie wiadomo, co może się przydarzyć, a nieprzewidziane
wypadki rzadko pomagają rynkowym optymistom. Kiedy następnego dnia zastanowił
się nad wszystkim na spokojnie, w swoim biurze, z dala od żony i od nacisków, jakie
na niego wywierała, doszedł do wniosku, że sprzedawanie tysiąca akcje Turpensne
będzie błędem. Przecież równie dobrze może sprzedać 2 500. I tak zrobił. Był
skromnym człowiekiem, w dodatku bardzo młodym. Sprzedażą zajął się kuzyn żony.
Oczywiście, była to krótka sprzedaż.

Rozmiary złamania złożonej obietnicy wzrosły do 17 500 akcji. Rynek zniósł to
dzielnie. Ten Sharpe to naprawdę wspaniały facet! Niestety, Morris Steinfelder Junior
też postanowił sprzedać 1 500 akcji Turpa, co oczywiście zrobił. Po tej transakcji cena
wzrosła o pół punktu. Więc zbył kolejne 1 500, a następnie – niejako na pożegnanie –
dorzucił jeszcze 500. Wszystko poprzez zaufanego brokera.
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Złożona przez konsorcjum deklaracja opiewała już na minus 21 500 akcji. Na rynku
nie zrobiło to wrażenia. Następnie Louis Reis of Reis & Stern, Andy Fischel z ﬁrmy
Kohn, Fischel & Co., Hugo Zeman z Zeman Bros., oraz Joe Shaﬀran z Rosenthal,
Shaﬀran & Co. – wszyscy pomyśleli, że wszyscy mogą bezkarnie złamać
złożoną Sharpe’owi obietnicę i każdy, na wszelki wypadek, sprzedał swoje akcje.
Ostatnia transza wyglądała następująco:

Ilość rozważana na
początku

Okres
Wahania

Sprzedaż
rzeczywista

Akcje

Minuty

Akcje

1 500

3

2 600

Andy Fischel 2 000

15

5 000

Hugo Zeman 1 000

0

1 000

Joe Shaﬀran 500

1¾

1800

Louis Reis

Razem: minus 31 400 akcji.

Tym razem rynek nie przyjął tego dobrze. Sharpe, usiłując zrealizować resztę
manipulacyjnych zakupów, okrył, że „ktoś był tutaj przed nim”.

Armia pomocników codziennie przesyłała mu dokładną listę kupujących i
sprzedających, bo nawet najbardziej zręczni gracze muszą się w końcu zdradzić, kiedy
usiłują sprzedać zbyt duży blok akcji. Przejrzał ją bardzo dokładnie i szybko dodał dwa
do dwóch; trochę popytał dookoła, dodał cztery do czterech – cztery nazwiska i
jeszcze cztery nazwiska. I przejrzał przez zasłonę dymną, jaką miała być ﬁkcyjna
krótka sprzedaż. Domyślił się, że jedynymi, którzy ośmieliliby się sprzedać tak dużą
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ilość, byli jego wspólnicy. Był też przekonany, że nie działali w porozumieniu,
ponieważ gdyby to między sobą przedyskutowali, to zbyliby dużo mniej. I dobrze
wiedział, gdzie jest teraz każda pojedyncza akcja. W końcu na tym polegała jego
praca – wszystko wiedzieć.

- W tę grę – powiedział sekretarzowi – mogą zagrać dwie osoby. I zaczął grać.
Dokonując na pozór lekkomyślnych, bezładnych zakupów, zaczął mściwie pompować
cenę akcji – do 63, 64, 65, 66 – o cztery punkty w ciągu czterech minut. Parkiet
nowojorskiej giełdy stał się sceną dzikiego podniecenia. Rynek – cóż, rynkiem była
tylko Turpensne. Wszyscy – w tym Greenbaum i jego siedmiu kolegów - kupowali jej
akcje, wszyscy się zastanawiali, jak wysoko mogą zawędrować. Wyglądało na to, że
rozpoczęły triumfalny marsz w stronę nieskończoności.

Wtedy Sharpe zażądał zwrotu wszystkich akcji, które wypożyczyli jego brokerzy tym,
którzy otworzyli krótkie pozycje, a następnie sam zaczął je pożyczać. Takie działanie,
wraz z zwykłymi potrzebami wynikającymi z dużego zainteresowania krótkimi
pozycjami, stworzyło na tyle ogromny popyt – w stosunku do podaży - że akcje
Turpensne pożyczano po cenie 64, z dobową premią w wysokości jednej trzydziestej
drugiej, jednej ósmej oraz jednej czwartej. Oznaczało to, że albo należało zrealizować
krótkie pozycje, albo płacić 25 dolarów dziennie za każde 100 pożyczonych akcji. W
przypadku 31 400 akcji pożyczanych przez konsorcjum był to wydatek rzędu 8 000
dolarów dziennie. A kurs akcji wciąż wędrował w górę. Wartość krótkich pozycji
spadała w tempie kilku tysięcy dolarów na minutę. Nikt nie miał pojęcia, kiedy to się
skończy, ale wyglądało groźnie dla wszystkich krótkich pozycji – i tych prawdziwych, i
tych ﬁkcyjnych.
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Tymczasem Sharpe skierował do biur Greenbaum, Lazarus & Co.; I. & M. Wechsler;
Morris Steinfelder’s Sons; Reis & Stern; Kohn, Fischel & Co.; Silberman & Lindheim;
Rosenthal, Shaﬀran & Co.; oraz Zeman Bros stanowcze żądania. We wszystkich
przypadkach brzmiało tak samo:
„Proszę o natychmiastowe przysłanie wszystkich akcji Turpen>ne!”

Wśród adresatów zapanowała konsternacja i niedowierzanie: będą musieli kupić na
otwartym rynku akcje, które kilka dni wcześniej sprzedali. Dla konsorcjum
oznaczałoby to straty w wysokości ćwierć miliona dolarów, ale jeśli Sharpe zrobił, co
do niego należało, to jego członkowie powinni zarobić bajeczne sumy.

Na sprzedaż było kilka dużych bloków akcji po 66, ale brokerzy Sharpe’a pompowali
cenę z dzikim pośpiechem i okrzykami radości. Tych, którzy mieli otworzyli faktyczne
krótkie pozycje, już ogarnęła panika. A teraz jeszcze wpłynęły zlecenia na łączny
zakup 31 400 akcji – zlecenia od Greenbauma, Wechslera, Lindheima, Steinfeldera,
Reisa, Fischela, Shaﬀrana, i Zemana. Ich zakupy spowodowały dalszy wzrost cen: 4
000 akcji po 66; 2 000 po 66 3/8; 700 po 67 5/8; 1 200 po 68; 3 200 po 69 ½; 2 000
po 70; 5 700 po 70 ½; 1 200 po 72. Łącznie konsorcjum kupiło 31 400 akcji. 31 400
akcji sprzedanych przez Samuela Wimbletona Sharpe’a i jego współpracowników.
Tych samych, które wchodziły to wielkiej puli walorów Turpensne. W sumie tego
dnia znalazł nabywców na 41 700 akcji, ale do „podbicia shortów” wystarczyło 21
100. Ponadto trzymał 17 800 akcji kupionych w czasie manipulacji pod wzrost kursu –
tych samych, których nie pozbył się po odkryciu, że wspólnicy złamali obietnicę. Tak
więc na koniec nie miał ani jednej akcji kupionej w czasie manipulacji, ale mógł
się pochwalić krótkimi pozycjami na własnym rachunku inwestycyjnym, na 2 8 00
akcji.
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W gazetach pojawiły się malownicze raporty na temat „Wielkiego Dnia w spółce
Turpensne”. Pisano, że wszystko było zasługą wpływowej grupy posiadającej tak
dużo akcji, że mogła dyktować dowolne ceny. Nazwano tę akcję „godnym
zapamiętania ograniczeniem popytu”. Sugerowano także, że Sharpe znalazł się po
niewłaściwej stronie rynku, a jeden z dzienników przytoczył nawet całą masę
szczegółów i danych statystycznych pokazujących, jak pewien giełdowy wyjadacz
został z krótkimi pozycjami na 75 000 akcji i musiał pokryć stratę w wysokości 1,5
miliona dolarów. Pewien dziennikarz, który miał bliskie relacje z Sharpe’m, zapytał go
niedbale o powody wzrostu notowań Turpensne.

- Nie mam pojęcia – wycedził Sharpe. – Ale podejrzewam, że zrobił to ktoś
powiązany ze spółką.

Następnego dnia przyszła pora na drugą część operacji Turpensne. Sharpe,
otrzymawszy 114 400 akcji z puli, podzielił je na trzy części, po 40 000, 50 000 i 24
400. Rynek był silny, ale przebiegli room traderzy nie zauważyli zwykłej „stabilizacji”
Turpa i na wszelki wypadek zaczęli je sprzedawać. Było wystarczająco dużo zakupów
ze strony biur maklerskich oraz spóźnionego pokrywania krótkich pozycji, że akcje
trzymały się mocno. Wówczas room traderzy podwoili wysiłki zmierzające do zbicia
ceny sprzedając więcej, niż mieli na to zleceń; także po cenie niższej od tej, którą
sugerował uzasadniony popyt. Była to ulubiona sztuczka – oferować tysiące akcji po
cenie niższej, niż inwestorzy byli skłonni zapłacić, po to, aby wystraszyć nieśmiałych
akcjonariuszy i zmusić ich do sprzedaży, co z kolei spowodowałoby sprzedaż ze strony
kolejnych inwestorów i wystarczyłoby do wywołania poważnych spadków.
Cena powoli zaczęła spadać. Teraz potrzebny był lider. Sharpe wziął zatem pierwszą
część akcji z puli, czyli 40 000, i wszystko rzucił na rynek. Cios był mocny, a jego
wykonanie porażające. Rynek oszalał. Akcje, które po wyprzedaży do poziomu 72 ¾
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zamknęły się poprzedniego dnia na poziomie 71 7/8, spadły o 20 punktów i zamknęły
się na 54. Gazety ogłosiły koniec spisku wielkich inwestorów oraz że drenowanie
popytu zostało zakończone. Wielu miało tej nocy problem z zaśnięciem. Notowania
nie spały w ogóle.

Następnego dnia Sharpe rzucił na rynek kolejne 50 000 akcji. Cena spadła do 41 ¼.
Było to wydarzenie bezprecedensowe.
Giełda zaczęła zadawać sobie pytanie, czy przypadkiem nie znalazła się na krawędzi
krachu, który będzie krachem historycznym nawet jak na instytucję, której dzieje
pisały mniejsze i większe zawirowania rynkowe. Greenbaum pospieszył do biura
Sharpe’a. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że poczuł w sobie wystarczająco dużo
odwagi i gotów był poruszyć niebo i ziemię.

- Co się dzieje? – zapytał gniewnie. – Co pan robi z akcjami Turpensne?

Sharpe popatrzył mu prosto w oczy, ale kiedy się odezwał, głos miał spokojny i
pozbawiony jakichkolwiek emocji.

- Ktoś wyprzedaje akcje. Nie wiem, kto i bardzo chciałbym wiedzieć. Obawiałem się,
że będę musiał wziąć na książkę dodatkowe 100 000 akcji, więc sprzedałem tyle,
ile się dało. Sprzedałem większość papierów z puli. I gdyby nie to, że utknęły na
poziomie 60 i 62, to dzisiaj akcje Turpensne chodziłyby po 85 czy nawet 90. Proszę
przyjść w przyszłym tygodniu, Greenbaum. I zachować spokój. Czy słyszał pan,
żebym kiedykolwiek poniósł porażkę? Do widzenia, Greenbaum. Aha, i proszę nie
podnosić głosu, kiedy pan ze mną rozmawia.
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- To naprawdę poszło za daleko – wybuchnął Greenbaum. – Musi mi pan to
wyjaśnić, albo doprawdy…

- Greenbaum – powiedział beznamiętnie Sharpe. – Proszę się tak nie ekscytować.
Do widzenia. Niech pan tylko będzie uczciwy, a wszystko będzie dobrze.

Po czym znów zaczął przemierzać gabinet krokiem zamkniętego w klatce tygrysa. W
tym momencie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, na progu staną
potężnie zbudowany sekretarz Sharpe’a.

- Proszę tędy, panie Greenbaum – powiedział i wyprowadził oszołomionego
ﬁnansistę z gabinetu.

- Aha, Greenbaum – rzucił mu na odchodne Sharpe. – Nie warto oskarżać
współpracowników o złamanie umowy. Wszystkiego się wyprą.

Następnego dnia Sharpe chlusnął na rynek pozostałymi 25 000 akcji z puli. Zrobił to
tak, jak wylewa się wodę z dzbanka. Pesymiści dostali to, co chcieli, a gadatliwa
taśma powiedziała wyraźnie: „To nic innego, jak intensywne upłynnianie, tym
bardziej niebezpieczne i złowrogie, że następuje przy tak niskiej cenie i robi się to tak
gwałtownie. Bóg jeden wie, kiedy to się skończy. A on nie zainstalował linii
telefonicznej”.

Wszyscy sprzedawali, bo ktoś puścił plotkę, że decyzją sądu spółka została
postawiona w stan likwidacji za poważne naruszenie ustawy anty-trustowej oraz że
wyznaczono już syndyka. Po sprzedaniu ostatniej parsi z puli Sharpe „przyjął” – po

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

22 dolary za akcję – 2 800 papierów, na które otworzył krótkie pozycje po cenie 72.
Zarobił na tym „skromne” 140 000 dolarów.

W ciągu 15 godzin pracy giełdy cena akcji Turpensne zmalała o 50 punktów. To
oznaczało spadek wartości rynkowej kapitału akcyjnego spółki o 15 milionów
dolarów. Spadek samooceny niektórych członków konsorcjum można byłoby
przeliczyć na miliardy. Sharpe powiadomił swoich mocodawców, że udało się zbyć
wszystkie akcje z puli, to znaczy sprzedać, i będzie bardzo rad, jeśli w poniedziałek
stawią się w jego biurze (a był czwartek) o 11 rano, on zaś przygotuje czeki i
rozliczenie. Nie zgodził się na przyjęcie Greenbauma, Wechslera, Zemana, Shaﬀrana,
i innych, którzy przyszli zapytać się, czy można jakoś uratować ich reputację
zrujnowaną tym, co stało się z Turpensne. Prywatny sekretarz z kamienną twarzą
powiedział, że pan Sharpe wyjechał z miasta. Sekretarz był nie tylko bardzo
uprzejmym człowiekiem, ale również i bokserem-amatorem o dobrze
udokumentowanych umiejętnościach.

Nie mogąc nigdzie odnaleźć Sharpe’a, ﬁnansiści pospiesznie zebrali nową pulę i
wydali „stabilizujące” zlecenia. Tego samego oraz następnego dnia zostali zmuszeni
do przyjęcia dużej ilości akcji – po to, aby zapobiec jeszcze większym spadkom, które
zaszkodziłyby im na wiele różnych sposobów. Zostało im 50 000 akcji po cenie 26-28
dolarów, a każda próba sprzedaży groziła nową falą paniki. W poniedziałek spotkali
się z Sharpe’m. Tym razem jego mowa nie była tak krótka, jak zwykle. Wcześniej
każdemu z nich wysłał kopertę z czekiem i oświadczeniem, a teraz powiedział
rzeczowo:

- Panowie, panie Greenbaum. Wiecie doskonale, co zrobiłem dla Turpensne i
podbicia ceny akcji. Przy poziomie 62 zacząłem natraﬁać na akcje niewiadomego
pochodzenia. Wiedziałem, że nikt z was niczego nie sprzedawał, ponieważ daliście
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mi słowo honoru, że tego nie zrobicie, nawet korzystając z mojego pośrednictwa.
Ale na rynku wciąż pojawiały się nowe walory i chociaż sprzedający zaczęli pod nie
pożyczać, jak gdyby otwierając krótkie pozycje, to zacząłem się obawiać, że mamy
do czynienia z jakąś niewyczerpalną podażą. W takich wypadkach najlepiej działać
zdecydowanie, więc, po załatwieniu sprawy z krótkimi pozycjami, sprzedałem
wszystkie nasze akcje. Średnia cena sprzedaży wyniosła 40. Gdyby nie ta
tajemnicza sprzedaż, byłoby to 80 dolarów. Po odliczeniu prowizji i innych kosztów
stwierdziłem, że zarobiliśmy 9 punktów neqo, czyli 1 029 600 dolarów. Z tego,
zgodnie z umową pobrałem 25 procent, czyli 250 tysięcy. Szkoda, że niektórzy
mieli zbyt małą wiedzę, aby przetrzymać akcje aż do chwili, kiedy osiągną 90. Ale
Wall Street pełna jest niepewności – ludzie bywają tacy głupi! Mam nadzieję, że
jesteście panowie zadowoleni. Ja, zważywszy na okoliczności, jestem. Naprawdę.
Miłego dnia panowie. I panu, Greenbaum, życzę miłego dnia.

Nie było w nim niczego z drapieżnika. Był miły, uprzejmy i tak zadowolony, że jeszcze
trochę, a zacząłby mruczeć. Kiwnął w ich stronę głową i ruszył w stronę prywatnego
gabinetu.

Wściekli, zaczęli się kłócić, aż w końcu zebrali się na odwagę i zapukali do drzwi
Sharpe’a. Były zamknięte na klucz. Zaczęli się dobijać, coraz gwałtowniej, aż w końcu
pojawił się wszechobecny sekretarz oświadczając, że pan Sharpe jest bardzo zajęty i
nie wolno mu przeszkadzać. On jednak został upoważniony przez swojego pryncypała
do omówienia wszystkich aspektów oświadczenia. Poza tym to on wystawiał
wszystkie pokwitowania, zna raporty maklerskie i tak dalej. Nie mieli innego wyjścia,
jak tylko dość łagodnie powiedzieć, co myślą na temat sekretarza i jego szefa. Po
czym, załamani, wyszli. Na ulicy, w przypływie szczerości, każdy przyznał się do swego
postępku. Po czym, co było dość nielogiczne, zaczęli obwiniać Sharpe’a. Pula wcale
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nie była „o krok przed rynkiem”. Mieli w rękach dużo więcej akcji, niż chcieli – na
tyle, że dostali w plecy!

Z czasem musieli kupować coraz więcej, więcej, i jeszcze więcej akcji „Turpa”. Sądzili,
że będą mogli powtórzyć wyczyn Sharpe’a i uda się podbić cenę, przynajmniej do 50.
Ogłosili wypłatę dywidendy w wysokości dwóch procent. Ale nie byli w stanie
stworzyć rynku na akcje Turpensne. Próbowali i próbowali, ale wciąż przegrywali. A
każda kolejna porażka była coraz bardziej bolesna, ponieważ musieli kupować coraz
więcej akcji.

Teraz walory notowane są po 16/18. Nie znaczy to jednak, że udaje się je po tej cenie
sprzedać. Właściwie nie daje się ich sprzedać po żadnej cenie. Otwierają się
konkurencyjne wytwórnie terpentyny i przyszłość nie rysuje się różowo. Właściciele
akcji American Turpensne Company, posiadający łącznie 140 000 spośród wszystkich
300 000 akcji, znani są jako „oskubane konsorcjum”.
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Część trzecia

Dobrze poinformowany
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DOBRZE POINFORMOWANY
I

Gilmarsn wciąż jeszcze śmiał się z anegdotki potencjalnego klienta, gdy zadzwonił
stojący na jego biurku telefon.

- Przepraszam na chwilę – powiedział do klienta – Hopkinsa, przedsiębiorcy z
Connecscut.

- Słucham, kto mówi? – te słowa skierował do aparatu. – O, jak się pan miewa? –
Tak. – Nie było mnie. – Naprawdę? – Szkoda. – Tak, po prostu nie mam szczęścia. –
Powinienem się domyślić! – Naprawdę? – Dobrze, proszę sprzedać 200 zwykłych
Occidentalu. – Tak, pan wie najlepiej. – A co z Trolley? – Trzymać? – Dobrze, zrobię,
jak pan mówi. – Mam nadzieję. – Nie lubię przegrywać i ... – Ha, ha, ha! – Też tak
uważam. – Do widzenia!

- Moje biuro maklerskie – wyjaśnił Gilmarsn odkładając słuchawkę. – Gdybym był w
biurze dokładnie o wpół do jedenastej zaoszczędziłbym 500 dolarów. Dzwonili,
żeby doradzić mi sprzedaż, a teraz cena spadała o ponad trzy punkty. Mogłem z
tego wyjść z zyskiem, jeszcze dziś rano, ale niestety, nie udało się. Musiałem wyjść
– chodziło o zakup kamfory.

Hopkins był pod wrażeniem. Gilmarsn zauważył to, więc ciągnął z komicznym
oburzeniem – uważał, że będzie to lepsze, niż udawanie obojętności:

- Nie tyle chodzi o pieniądze, ile o pecha. Nic nie załatwiłem z kamforą, a w dodatku
straciłem na akcjach. Gdybym został w biurze pięć minut dłużej, to zdążyłbym
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odebrać wiadomość od maklerów i zaoszczędził pięć stów. Mój czas drogo
kosztuje, prawda? – ze smutkiem pokręcił głową.

- Ale i tak jest pan do przodu, prawda? – zapytał z zaciekawieniem klient.
- Chyba tak. O jakieś 12 tysięcy.

Było to więcej, niż naprawdę zarobił, ale czuł, że da mu to przewagę nad przybyszem
z Connecscut.

- Wow! – zagwizdał Hopkins z podziwem, a Gilmarsn poczuł, że bardzo go lubi.
Dzięki naiwności gościa kłamstewko było całkowicie niewinne, ale osiągnęło cel –
Gilmarsn z ulgą się uśmiechnął. Miał 33 lata, sympatyczną twarz i przyjemny głos.
Emanował zdrowiem, zadowoleniem, zorganizowaniem i czystością sumienia. Z
oczu biła uczciwość i dobroduszność. Ludzie lubili podawać mu rękę, a przyjaciele
opowiadali, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. I zazdrościli mu.

- Kupiłem to wczoraj dla mojej żony – to dzięki inwestycji w Trolley – powiedział
Hopkinsowi, wyciągając z jednej z szuﬂad malutkie etui na biżuterię. W środku był
pierścionek z brylantem – nieco krzykliwy, ale na pewno bardzo kosztowny.
Pomieszany z zazdrością podziw, jaki ujrzał na twarzy Hopkinsa sprawił, że rzucił
wielkodusznie:

- Co by pan powiedział na lunch? Czuję, że zasłużyłem na kieliszek „bąbelków”.
Muszę zapomnieć o dzisiejszym pechu.

Po czym dodał, niby to przepraszająco:

- Nikt nie lubi tracić pięciuset dolarów z pustym żołądkiem!

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

- Na pewno będzie zachwycona – powiedział Hopkins mając na myśli panią
Gilmarsn. Jego żona, pani Hopkins, kochała biżuterię.

- To najmilsza kobietka na świecie. Wszystko, co mam, należy też do niej, a to, co
należy do niej, należy tylko do niej. Ha, ha, ha! Ale – nagle spoważniał. – Wszystko,
co udaje mi się zarobić na giełdzie, mam zamiar odkładać dla niej, na jej nazwisko.
Zajmie się tymi pieniędzmi lepiej, niż ja. No i ma do nich prawo – tak bardzo mnie
kocha!

W ten sposób dał dyskretnie do zrozumienia, jakim to jest dobrym mężem. Tak był z
siebie zadowolony, że ciągnął ze szczerym żalem:

- Akurat bawi z wizytą u przyjaciół w Pensylwanii. W przeciwnym razie poprosiłbym,
żeby do nas dołączyła.

Obaj mężczyźni udali się do modnej restauracji.

Gilmarsn codziennie myślał sobie, że Maiden Lane leży zbyt daleko od Wall Street.
Na przykład był taki tydzień, w którym mógł zaliczyć cztery bardzo zyskowne
„traﬁenia” – mógłby, gdyby tylko akurat był na miejscu, w biurze maklerskim. Ale
załatwiał sprawy swojej ﬁrmy, a kiedy wrócił, szansa już przepadła pozostawiając po
sobie żal po tym, co mogło się wydarzyć. A także przekonanie, że odpowiedni czas,
trend i >cker nigdy na nikogo nie czekają. Postanowił, że zamiast kupować chininę,
balsamy i olejki balsamiczne dla Maxwell & Kip, ﬁrmy zajmującej się importem i
sprzedażą hurtową, zajmie się kupowaniem i sprzedażą akcji i obligacji. Godziny
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pracy są bardzo wygodne, zyski mogą być astronomiczne. Zarobi tyle, że wystarczy
na wygodne życie. I na pewno nie pozwoli, żeby giełda go zrujnowała. Cały sekret
polegał na tym, żeby wiedzieć, kiedy wyjść z inwestycji. A on zadowoli się skromną
kwotą, mądrze ulokowaną w obligacje skarbowe. A potem pożegna się z rynkiem na
zawsze.

Siła przyzwyczajenia i nieokreślony strach przed nowymi przedsięwzięciami przez
jakiś czas trzymały w ryzach jego rosnącą fascynację >ckerem. Ale pewnego dnia
maklerzy poprosili o chwilę rozmowy: postanowili namówić go do sprzedania
wszystkich aktywów – celowość takiego rozwiązania podpowiadała nowa, epokowa
rezolucja Kongresu. Otóż otrzymali poufną informację od bardzo dobrego źródła w
Waszyngtonie. Ale inni maklerzy też mieli tam swoje kontakty, więc nie było czasu do
stracenia. Nie chcieli jednak brać na siebie takiej decyzji bez zgody klienta.
Dodzwonienie się zajęło całe pięć minut! Pięć bezcennych minut! Niestety, zanim
zdążył wydać zlecenie sprzedaży rynek stracił już pięć lub sześć punktów –
najwyraźniej poufna informacja już tam traﬁła. W biurach maklerskich czytano
depesze agencji informacyjnych i połowa Wall Street zdążyła się o wszystkim
dowiedzieć. A Gilmarsn, zamiast znaleźć wśród pierwszych dziesięciu sprzedających,
był dopiero w drugiej setce.

II
Pracownicy wydali na jego cześć pożegnalną kolację. Stawili się wszyscy, nawet
goniec, dla którego „zrzutka” wysokości dwóch dolarów była sporym wydatkiem.
Mistrzem ceremonii był Jenkins, który najprawdopodobniej miał zająć stanowisko
Gilmarsna. Wygłosił błyskotliwą mowę, którą zakończył zgrabnym komplementem.
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Co więcej, wydawało się, że ze szczerym żalem żegna człowieka, którego odejście
oznaczało dla niego awans, co było chyba wyrazem najwyższego uznania. Pozostali –
stary, od dawna wyleczony z ambicji Wiliamson; młody Hardy, który nie mógł ukryć
żalu; dojrzały Jameson, który wiedział, że mógłby poradzić sobie dużo lepiej, niż
Gilmarsn, oraz Baldwin, który nigdy – ani w biurze, ani poza nim – nie myślał o
interesach – wszyscy mówili, jakim to cennym był pracownikiem i dzielili się
rozmaitymi anegdotkami, które u Gilmarsna wywoływały rumieniec zażenowania, a
u pozostałych śmiech. Mówili też, jak bardzo żałują, że odchodzi z ﬁrmy, ale że bardzo
się cieszą, że znalazł dla siebie coś lepszego; że mają nadzieję, że o nich nie zapomni,
kiedy już zostanie milionerem. Gilmarsn czuł, jak mięknie mu serce i że wcale nie jest
szczęśliwy. Danny, szef młodszego personelu, którego nazwisko znał jedynie kasjer,
wstał i powiedział, tonem kogoś, kto żegna najdroższego przyjaciela: - Był najlepszym
człowiekiem w ﬁrmie. Zawsze bardzo dobrze nas traktował.

Zebrani roześmiali się, a Danny ciągnął dalej, obrzucając ich niewinnym spojrzeniem:

- Gdyby tylko chciał mnie zatrudnić, to pracowałbym dla niego za darmo, zamiast
dostawać dziesięć dolarów tygodniowo od kogoś innego.

A kiedy zaśmiali się jeszcze głośniej dodał stanowczo:

- Tak, właśnie tak bym zrobił!

Oczy wypełniły mu się łzami z obawy, że pan Gilmarsn może podzielać
niedowierzanie pozostałych. Ale szef ceremonii wstał zdecydowanie i zapytał:
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- O co chodzi, Danny?
- Wszystko w porządku! – krzyknęli chórem z tak szczerą serdecznością, że Danny
usiadł, zarumieniony z zadowolenia.

Teraz wstał nieprzystępny Jameson, który wiedział, że mógłby być dużo lepszym
menadżerem od Gilmarsna – zabierał głos jako ostatni – i zaczął:

- Przez dziesięć lat wspólnej pracy występowały między nami różnice i – no cóż – no
więc – och, do licha! – po czym szybko podszedł do Gilmarsna, chwycił go za rękę i
potrząsał nią przez całą minutę, a pozostali patrzyli na to w milczeniu.

Gilmarsn nie mógł się już doczekać, żeby znaleźć się na Wall Street. Ale pożegnanie
było bardzo poruszające. Nie było już dawnego Gilmarsna, który pracował z tymi
wszystkimi ludźmi, a nowemu Gilmarsnowi było przykro. Nigdy nie przestał myśleć o
tym, jak bardzo go tutaj lubili, i jak bardzo on ich lubił. Powiedział zatem, używając
prostych słów, że nie spodziewał się, że gdziekolwiek spędzi tyle tak dobrych lat, jak
tutaj. A jeśli chodzi o jego wybuchy złości – nie, nie, niech nie kręcą głowami,
wiedział, że miewał zły humor – to nie robił tego ze złej woli i ma nadzieję, że mu
wybaczyli. Gdyby miał zaczynać życie jeszcze raz, to naprawdę chciałby zasłużyć na te
wszystkie słowa, które tu dzisiaj padły. I naprawdę, bardzo, ale to bardzo mu przykro,
że musi ich opuścić.

- Naprawdę, panowie, bardzo mi przykro! Bardzo żałuję – zakończył cicho, z
nieśmiałym uśmiechem. Ale było już za późno, żeby się wycofać.
Odprowadzili go do domu – chcieli z nim być do końca, do ostatniej minuty.
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III.
Wszyscy, którzy pracowali w sektorze chemicznym sądzili, że Gilmarsn znalazł się na
prostej wznoszącej prowadzącej wprost do SUKCESU. Starzy znajomi z branży i byli
konkurenci, których spotykał w tramwajach i teatralnych foyer, zawsze rozmawiali z
nim jak z przyszłym milionerem; językiem, którym ich zdaniem posługiwano się na
Wall Street, aby pokazać, że wiedzą coś niecoś o grze na giełdzie. U niego te wysiłki
wywoływały uśmiech wyższości – jednocześnie ich zachwyty nad jego talentami i
dobrodusznie wyrażana zazdrość, że ma takie szczęście, wywoływały radosne
podniecenie. Wiele radości przysparzali mu także nowi koledzy z Wall Street.
Pozostali klienci – wśród których znajdowało się wielu bardzo bogatych ludzi – z taką
uwagą słuchali jego opinii na temat rynku, że i on poczuł się zobowiązany, aby z
taką samą atencją wysłuchiwać ich przemyśleń. Sami brokerzy traktowali go jak
„porządnego faceta” i często nakłaniali do jak najczęstszego handlu – bo każde
sprzedane lub kupione przezeń 100 akcji oznaczało dla nich 12,50 dolarów – a kiedy
wygrywał, chwalili jego nieomylność i wnikliwość. Kiedy przegrywał, uspokajali go
łagodnie strofując za lekkomyślność, jak matka, która – aby je nieco oszukać –
przekonuje trzyletnie dziecko, że upadek był znakomitym żartem. Czyli – było to
zwyczajne biuro maklerskie ze zwyczajną klientelą.

Od 10.00 do 15.00 bywalcy biura stali przed ogromną tablicą z notowaniami i
obserwowali, jak sprytni chłopcy szybko zapisują najnowsze notowania spływające z
>ckera, które głośno odczytywał z taśmy któryś z klientów. Im wyżej wędrowały
kursy, im więcej było klientów, których tłumy ciągnęły na giełdę. Przyciągały ich
opowieści przyjaciół, którym udało się dobrze zarobić na rynkowych wzrostach.
Wszyscy wygrywali, bo na wzrostowym rynku wszyscy kupowali akcje. Pod tym
względem byli bardzo do siebie podobni – wszyscy ci mężczyźni, którzy poza tym
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różnili się wszystkim: wiekiem, statusem majątkowym i wyglądem. Dla nich życie
było pełne radości. Każdy dźwięk >ckera miał głębokie znacznie; jego terkotanie
opowiadało zabawne historie. A Gilmarsn i pozostali śmiali się serdecznie nawet z
najsłabszego dowcipu nie czekając na puentę. Czasem wręcz radośnie zaciskali ręce,
jakby czuli w garści pieniądze, które obiecywał im >cker. I tutaj byli neoﬁci pobekujące głośno baranki chcące powiedzieć całemu światu, jakimi to są
wytrawnymi wilkami. Niektórzy z nich od czasu do czasu ponosili straty, ale w
porównaniu z wygranymi były to drobne pieniądze.

Kiedy przyszło pierwsze tąpnięcie wszyscy mieli pootwierane długie pozycje. To był
dość poważny spadek. I do tego stopnia niespodziewany – dla owych baranków - że
wszystkie ze smutkiem zgodziły się, że krach był niczym grom z jasnego nieba.
Strzyżenie owiec, czyli obserwowanie, jak spada wartość inwestycji, było bardzo
nieprzyjemnie. Ci sami giełdowi gracze, którzy jeszcze tydzień temu demonstrowali
światu wesołe, radosne oblicza, nagle stali się zaciskającymi pięści nieudacznikami o
zaciętych twarzach – stało się to w dniu, który miał zostać zapamiętany jako dzień
paniki. A to było zaledwie niewielkie tąpnięcie, tyle że większe niż zwyczajna korekta.
Niestety, zbyt dużo owieczek zatraciło się w spekulacji. Hurtowi sprzedawcy akcji – i
zabezpieczeń – nie posiadali większych aktywów, bo wcześniej wcisnęli je
jagniątkom. Teraz chcieli dostać je z powrotem, tyle że taniej. Inwestorzy, jak w
dobrych czasach, nie spuszczali oczu z tablicy notowań. Ich marzenia w jednej chwili
legły w gruzach; wyścigowe rumaki, które niektórzy już niemal widzieli w swoich
stajniach, dołączyły do jachtów, które inni już-już niemal wyczarterowali. Piękne
domy, które niemal zostały wybudowane, w mgnieniu oka zamieniły się w kupkę
gruzów. Niszczącą siłą rujnującą te marzenia był >cker, który teraz, zamiast wesołych
anegdotek, raczył ich horrorami o ﬁnansowej śmierci.
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Mimo to nie byli w stanie oderwać oczu od tablicy notowań. Fascynowała ich własna
ruina przepowiedziana posępnymi cyframi wypluwanymi przez niewielką maszynę.
Jasne, że biedny Gilmarsn dzielnie ogłosił, że rozmyślił się co do Newport i spędzi
lato we własnym Hotelu pod Chmurką i nawet się uśmiechnął. Ale był w tym
odosobniony. Wilson, który handlował towarami kolonialnymi i który tak głośno się
śmiał z każdego żartu, teraz tylko patrzył, jak zaczarowany, na usta siedzącego obok
>ckera mężczyzny wykrzykującego w stronę chłopców kolejne kursy. Wargi Wilsona
także poruszały się bezgłośnie, w jakimś dziwnym grymasie, jakby mówił sam do
siebie. Brown, szczupły mężczyzna o bladej twarzy, wyszedł z sali i nerwowo
spacerował przed drzwiami. Stracił wszystko, także honor; bał się spojrzeć na >cker,
bał się usłyszeć nowe kwotowania, a mimo to miał nadzieję, że stanie się cud.
Gilmarsn też wyszedł z biura, zobaczył Browna i powiedział z udawaną nonszalancją:

- Trzymałem się tyle, ile się dało. Ale mają moje dukaty. Powiadam ci, emocje
sięgnęły zenitu!

Ale Brown go nie słuchał, więc Gilmarsn niecierpliwie nacisnął guzik windy i zaklął,
że jest taka powolna. On sam nie tylko stracił „papierowe” zyski, które zakumulował
w czasie hossy, ale wszystkie oszczędności, które przez lata udało mu się zgromadzić
– wszystko przepadło wraz z nienawistnymi uderzeniami >ckera. Pozostałych
spotkało to samo. Nie chcieli przyjąć drobnych strat, jakie obserwowali na początku,
ale trzymali akcje wierząc w odbicie, które „pozwoli im je wyrównać”. Tymczasem
ceny spadały i spadały, aż w końcu straty były tak duże, że sprzedaż nie miała
najmniejszego sensu. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydawało się trzymanie
akcji – nawet przez rok – bo przecież kiedyś w końcu rynek musiał się odbić. Wszyscy
dotkliwie dostali po kieszeni – spadki były tak głębokie dlatego, że zbyt wielu
inwestorów musiało sprzedać swoje papiery, czy tego chcieli, czy nie.
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IV
Giełdowy krach spowodował, że większość wróciła do poprzednich zajęć – wrócili
smutniejsi, ale – niestety – wcale nie mądrzejsi. Gilmarsn, po pierwszym szoku,
starał się znaleźć jakieś dobre strony powrotu do poprzedniej ﬁrmy. Ale nie mógł: po
pierwsze, musiałby przyznać się do giełdowej porażki oraz tego, że poniósł ją tak
szybko po pożegnaniu się z Maiden Lane. Ale dużo poważniejsze od osobistej klęski
było ziarno trucizny hazardu, które zdążyło w nim zakiełkować. Po powrocie do
Maxwell & Kip’s musiałby pogodzić się z niższym stanowiskiem, w dodatku skazać się
na długie lata pracy w branży chemicznej, a z takim wynagrodzenie, oczywiście po
warunkiem, że nic się nie zmieni, mógłby zaoszczędzić kilka nędznych tysięcy.
Tymczasem parę udanych tygodni na giełdzie pozwoli mu się odegrać – odzyska to,
co stracił, a nawet jeszcze więcej.

Teraz dobrze to rozumiał – powinien był zacząć od niewielkich sum. Wszystkie błędy
wynikały z braku doświadczenia. Wydawało mu się, że już zna rynek. Ale poznał go
dopiero teraz, po krachu. Taka nauka całkowicie uzasadniała nadzieję, że następnym
razem może wygrać. Dlatego, rozpamiętując poniesioną porażkę, odrzucił wariant
powrotu do kupowania i sprzedawania wyrobów chemicznych. Uznał to zajęcie za
jałowe. Zamiast tego skupił się na dopiero co ukończonym, szybkim kursie
inwestowania na giełdzie. Zdobyta w ten sposób wiedza, jeśli tylko zostanie
odpowiednio użyta, powinna mu się przydać. I tak, po kilku tygodniach, znów znalazł
się przed tablicą notowań plotkując z innymi klientami, którym udało się przetrwać
oraz udzielając i wysłuchując rad. Z czasem jego uzależnienie od Wall Street rosło, aż
w końcu przerosło inne aspiracje. Nie mógł mówić, myśleć i śnić o niczym innym,
niż o akcjach. Nie mógł czytać gazet nie zastanawiając się, jak rynek przyjmie
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najnowsze informacje. Jeśli był pożar w dużej cukrowni, a straty szacowano na 4
miliony dolarów, wzdychał, ponieważ nie przewidział takiej katastrofy i sprzedał
swoje krótkie pozycje na American Sugar. Kiedy strajk pracowników Suburban Trolley
Company doprowadził do wybuchu zamieszek, zniszczenia mienia i oﬁar w ludziach,
przeklinał nieubłagany Los, ponieważ nie posiadał wystarczającej wiedzy
pozwalającej na „wygaszenie” tysiąca akcji tej spółki. Wciąż kalkulował, do kilku
miejsc po przecinku, ile by zarobił, gdyby miał krótkie pozycje na krótko przed
katastrofą, po najwyższej cenie, a następnie „pokrył” je na dołku. Gdybyż tylko
wiedział! Atmosfera giełdy i otaczający go z każdej strony odór spekulacji oklejały go
niczym lepka mgła, w której zacierało się wszystko, co składało się na świat
zewnętrzny. Przebywał w dzielnicy, gdzie, przychodząc na spotkanie, nie zaczyna się
od formuły „Jak się masz?”, ale od pytania: „Jak wygląda rynek?”. W odpowiedzi,
zamiast komunałów o doskonałym stanie zdrowia, słyszy się tu, że „rynek rośnie” lub
„spada”.

Najpierw, po fatalnym krachu, Gilmarsn poprosił swoich brokerów o umożliwienie
inwestycji na kredyt, na niewielką skalę. Zrobili to. Byli wystarczająco porządnymi
ludźmi i chcieli mu pomóc. Ale los najwyraźniej był mu przeciwny. Tymczasem
Gilmarsn, z uporem pozbawionych wszelkich przesądów graczy, za wszelką
cenę chciał wygrać z Losem. Był bykiem w czasie bessy, a im więcej tracił, tym
bardziej wierzył w rychłe „odbicie” rynku. Kupował w oczekiwaniu nieuchronnej
hossy i wciąż przegrywał, aż w końcu winien był brokerom sumę większą, niż byłby w
stanie spłacić, a oni odmówili mu dalszego, nawet malutkiego kredytu. Odrzucali
błagalne prośby o pożyczenie na ostatnie sto akcji, o danie mu jeszcze jednej szansy,
ostatniej, bo tym razem na pewno wygra. Oczywiście, długo oczekiwane wzrosty w
końcu nadeszły, w dodatku w tempie, które oszołomiło cały rynek. Gilmarsn doszedł
do wniosku, że gdyby brokerzy nie odrzucili jego prośby o skredytowanie ostatniego
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zamówienia, to zarobiłby wystarczająco dużo, aby spłacić wszystkie długi i w dodatku
zostałoby mu jeszcze 2 950 dolarów, które mógłby ponownie zainwestować.
Oskarżającym gestem pokazał im wszystkie wyliczenia, padło kilka gniewnych uwag,
po czym Gilmarsn opuścił biuro z zamiarem pozwania biura za spisek z zamiarem
oszustwa. Zdecydował jednak, że był to kolejny ponury żart Fortuny, który, jak na
prawdziwego hazardzistę przystało, trzeba przyjąć ze stoickim spokojem.

Gdy następnego dnia wrócił do biura maklerskiego, zaczął spekulować w jedyny
sposób, na jaki mógł sobie pozwolić – zastępczo. Na przykład Smith, który miał 500
długich pozycji na akcjach St. Paul po 125, był mniej zainteresowany transakcją, niż
Gilmarsn, który pilnie studiował najświeższe wiadomości i szukał wszelkich
informacji na temat spółki – słuchał rozmaitych wskazówek i pogłosek na jej temat,
cierpiąc, kiedy cena spadała i ciesząc się, kiedy notowania wędrowały w górę –
zupełnie, jak gdyby sam w te walory zainwestował. W pewnym sensie było to
doskonałe remedium na jego >ckerową gorączkę. W niektórych przypadkach
zaangażowanie Gilmarsna było tak ogromne, a udzielane przezeń rady tak częste i
osobiste – mówił nawet o naszej transakcji – że szczęśliwy wygrany dzielił się z nim
drobną częścią zysku, którą Gilmarsn przyjmował bez wahania, gdyż dawno odłożył
na bok resztki dumy. Zarobione w ten sposób pieniądze sumiennie przeznaczał na
własne, drobne zakupy dokonywane na tak zwanej „małej giełdzie” czy nawet u
Percy’ego – pokątnym kantorku, gdzie przyjmowano zakłady na dwie akcje z
zabezpieczeniem w wysokości procenta. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie można
było robić zakłady już od dwóch dolarów.

Później, kiedy klienci nie prowadzili aktywnej działalności, Gilmarsnowi zdarzało się
pożyczyć kilka dolarów, ale kwoty te zmniejszały się wraz z częstotliwością
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udzielanych mu odmów. W końcu poproszono go, aby trzymał się z daleka od biura,
w którym kiedyś był szanowanym i rozpieszczanym klientem.

Na Wall Street stał się „byłym”; kimś, kogo można było spotkać na New Street, na
tyłach „małej giełdy”, gdzie zbierali się brokerzy od opcji „put” i „call”. Apetyt
hazardzisty zaspokajały >ckery ustawione w pobliskich barach. Od czasu do czasu
jakiś szczęściarz zabierał go do tych samych, zaopatrzonych w maszyny przybytków,
gdzie mógł zjeść darmowy lunch, wypić piwo, porozmawiać o rynku i posłuchać
opowieści o wygranych, zawsze gotowy do wygięcia ust w odpowiednim do sytuacji
uśmiechu lub grymasie żalu. Czasami górę brał wciąż obecny w nim hazardzista i
wtedy sam opowiadał o własnych, niespełnionych wygranych; o tym, jak akcje, które
chciał kupić tydzień wcześniej, ale nie mógł, wzrosły o 18 punktów. Ale słuchacze,
pogrążeni we własnych, generowanych przez >ckery emocjach, z roztargnieniem
kiwali głowami, zaaferowani przyszłymi notowaniami. Albo potakiwali ze
zrozumieniem, a potem szybko zerkali w stronę taśmy, z której spuścili oczy na całe
dwie minuty, po czym, bez słowa otuchy czy pożegnania, zostawiali go i wychodzili.

V.
Pewnego dnia, na New Street, Gilmarsn podsłuchał, jak pewien znany makler mówił
drugiemu, że Sharpe „ma zamiar ruszyć akcjami Pennsylvania Central”. Fragment
podsłuchanej konwersacji był tym rzadkim łutem szczęścia, który wyrwał Gilmarsna
z apasi i kazał mu pospieszyć do szwagra, właściciela sklepu spożywczego na
Brooklynie. Wysłał go do maklera z poleceniem kupna tylu akcji Pennsylvania
Central, ile tylko się dało – oczywiście, jeśli miał zamiar do końca życia opływać w
dostatki - przecież Sam Sharpe miał zamiar wywindować ich cenę w górę! Gilmarsn
skorzystał też z okazji, żeby pożyczyć 10 dolarów.
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Sklepikarz Griggs czuł pokusę. Przez wiele godzin walczył sam ze sobą, aż w końcu
przezwyciężył obawy. Za oszczędności kupił sto akcji Pennsylvania Central po 64 i, ze
szkodą dla biznesu, zaczął studiować strony ﬁnansowe gazet. Poszepty Gilmarsna
powoli poruszyły w nim koła maszyny, która w jego marzeniach drukowała symbol
dolara. Żona, widząc jego roztargnienie, pomyślała, że to interesy źle idą; ale Griggs
zaprzeczył, co tylko potwierdziło jej najgorsze obawy. W końcu, aby mieć łączność z
maklerami, kazał zainstalować w sklepie telefon.

Gilmarsn, za pożyczone 10 dolarów, błyskawicznie kupił w bucket shopie 10 akcji po
63 7/8. Kiedy cena papieru spadła do 62 7/8 został równie szybko „wyczyszczony”, po
czym cena odbiła się do poziomu 64 ½.

Następnego dnia niejaki Smithers, dawny znajomy Gilmarsna i klient, zaprosił go na
drinka. Gilmarsn czuł zazdrość patrząc na zewnętrzne oznaki ewidentnie dobrej
sytuacji materialnej. Był wręcz oburzony, że tamten może sobie pozwolić na kupno
setek akcji. Ale wypity alkohol nieco go uspokoił i w przypływie szczerości, po
obrzuceniu uważnym spojrzeniem otoczenia, jakby w obawie, że ktoś może go
podsłuchać, pochylił się w stronę Smithersa:

- Powiem ci coś, ale to tylko dla twoich uszu.
- Dawaj!
- Akcje Pennsylvania Central idą w górę.
- Tak? – spokojnie zapytał Smithers.
- Tak. Idą na maksima.
- U-hu – mruknął Smithers nie przestając gryźć precla.
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- Tak. Sharpe powiedział… – Gilmarsn chciał już powiedzieć „pewien mój znajomy”,
ale powstrzymał się i ciągnął: - Powiedział mi wczoraj, żeby kupować Pa. Cent. On
sam kumuluje i będzie podbijał cenę. Wiesz, kim jest Sharpe, prawda? – zakończył
sugerując, że Smithers zna reputację i możliwości Sharpe’a.

- Naprawdę? – Smithers nie przestawał jeść.
- Jeśli Sharpe zdecydował się podbić cenę jakiegoś papieru, jak chce to zrobić w
przypadku Pa. Cent., to nic go nie powstrzyma. Powiedział mi, że w ciągu 60 dni
papier przebije wartość nominalną. To nie są żadne plotki, to fakty. Nie mówię, że
słyszałem, że cena pójdzie w górę, czy że tak uważam. Ja wiem, że ona wzrośnie.
Rozumiesz? – po czym znacząco postukał palcem.

W ciągu niecałych dziesięciu minut Smithers był już tak przejęty, że kupił 500 akcji i
uroczyście obiecał, że nie zrealizuje zysków, czyli ich nie sprzeda, dopóty dopóki
Gilmarsn nie da mu wyraźnego sygnału. Następnie wypili jeszcze po jednym i kolejny
raz spojrzeli na >cker.

- Bądź ze mną w kontakcie – powiedział Gilmarsn na pożegnanie. – Powiem ci,
czego się dowiedziałem od Sharpe’a. Ale musisz to zachować w tajemnicy – dodał i
kiwnięciem głowy zobowiązał Smithersa do złożenia obietnicy.

Nie trzeba dodawać, że gdyby Gilmarsn spotkał Sharpe’a, nie miałby pojęcia, kogo
ma przed sobą.

Po rozstaniu się ze Smithersem zaczepił innego znajomego, młodego człowieka,
któremu wydawało się, że rozumie Wall Street i dlatego miał specyﬁczne hobby –
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wiarę w powszechny spisek i jego manipulacje. Nikt nie mógł namówić go do kupna
akcji opowiadając o znakomitych wynikach spółki czy jej świetlanej przyszłości: to
było dla „naiwniaków”, a nie dla zdolnych, młodych graczy. Ale każdy, nawet obcy
człowiek, który poinformował go, że „oni” – ci zawsze nieuchwytni „oni”, „wielcy
gracze”, potężni „manipulatorzy”, których życie polegało na ciągłym knuci intryg i
mydleniu oczu opinii publicznej – że „oni” zamierzają „podrasować” kursy tych czy
innych akcji, budził zaufanie, a jego rady zostawały wysłuchane. Młody Freeman
wierzył jedynie w niegodziwość legendarnych „ich” oraz w ich zdolność do
podbijania lub zbijania kursów akcji. Wiara we własną mądrość sprawiła, że z ust
młodego człowieka nigdy nie schodził drwiący uśmieszek.

- Oto ktoś, kogo szukałem – powiedział Gilmarsn, któremu nawet nie przyszła do
głowy jakakolwiek myśl o tym młodzieńcu. – Właściwie to Sam szukał.

- Jaki Sam?
- Sharpe. Posłał po mnie. Był w świetnych humorze. Śmiał się do rozpuku. Będzie
miał – właściwie już ma – 600 tys. akcji Pennsylvania Central. Na każdej można
zarobić od 50 do 60 punktów.

- Hmmm… - parsknął sceptycznie Freeman, choć było widać, że zmiana, jaka zaszła
w Gilmarsnie, zrobiła na nim wrażenie – z błagającego o drobną pożyczkę
szaraczka, jakim był w ubiegłym tygodniu, stał się człowiekiem mówiącym pewnym
tonem kogoś, kto dostał znakomity cynk. Sharpe znany był z tego, że dobrze
traktował starych przyjaciół – i bogatych, i biednych.

- Byłem przy podpisywaniu papierów – powiedział rozgorączkowany Gilmarsn. –
Chciałem wyjść, ale Sam kazał mi zostać. Nie mogę ci powiedzieć, o co chodzi,
naprawdę nie mogę. Ale zamierza podbić cenę powyżej wartości nominalnej. Teraz
chodzi o 64 ½, a kiedy dojdzie do 75 wszystkie gazety będą pisać o tym, że kupuje
ktoś powiązany ze spółką. Przy 85 wszyscy będą chcieli zainwestować pod bardzo
ważne zmiany w ﬁrmie, a przy 95 będą krążyć miliony „sprawdzonych informacji”
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na temat wyższej dywidendy. Ludzie, którzy nie chcieli spojrzeć na ten papier,
kiedy był tańszy o trzy punkty, teraz rzucą się go kupować hurtowo. Wystarczy
powiedzieć, kto manipuluje akcjami, i do diabła z dywidendami i zyskami – po
czym kiwnął głową jak gdyby chciał w ten sposób przypieczętować głęboką
prawdę.

- Mam tak samo – przyznał kordialnie Freeman – traﬁono go w czułe miejsce.

Na Wall Street dzieją się dziwne rzeczy. Czasem „poufne informacje” okazują
się prawdziwe. I tak było tym razem. Sharpe w mistrzowski sposób zaczął pompować
cenę akcji – w tempie, które przeszło do historii giełdy – Pa. Cent. w zawrotnym
tempie poszybowała w górę, a gazety pisały o tym, że inwestorzy zupełnie oszaleli; że
akcje przebijają kolejne opory na poziomie 80, 85, 88 i jeszcze wyżej. Wówczas
Gilmarsn kazał szwagrowi sprzedać posiadane walory, podobnie jak Smithersowi i
Freemanowi. Griggs zarobił 3 tysiące, Smithers – 15 tysięcy, a Freeman – 25 000
dolarów. Gilmarsn zażądał od wszystkich solidnych prowizji. Ze szwagrem nie było
problemu – wystarczyło mu powiedzieć, że na Wall Street tak jest przyjęte i Griggs
chętnie zapłacił, robiąc to z miną bywalca, który rozumie takie rzeczy. Freeman był
wdzięczny. Ale kiedy Smithers spotkał się z Gilmarsnem, to przepełniony swoim
szczęściem powtórzył to, co w ciągu ostatniej godziny zdążył powiedzieć jakiemuś
tuzinowi napotkanych mężczyzn: - Ale miałem dzisiaj traﬁenie! Pa. Cent.! Miałem
przeczucie, że cena pójdzie w górę i kupiłem cały pakiet. Zgarnąłem ładną sumkę –
po czym z dumą dla własnej przenikliwości rozejrzał się wokół. Naprawdę zapomniał,
że to właśnie Gilmarsn doradził mu kupno tych akcji. Ale Gilmarsn nie zapomniał i
ostro odpowiedział:
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- Cóż, często się słyszy o takich, którym udzielasz dobrych rad, oni dzięki nim
zarabiają furę pieniędzy, a potem opowiadają ci, jacy to byli mądrzy i tak traﬁli w
samo sedno. Ale ze mną to się nie uda. Mam świadków.

- Świadków? – powtórzył Smithers, z którego jakby zeszło powietrze. Przypomniał
sobie.

- Tak, tak. Świadków – przedrzeźnił go złośliwie Gilmarsn. – Musiałem cię niemal na
kolanach błagać, żebyś kupił te akcje. I podpowiedziałem, kiedy najlepiej je
sprzedać. A miałem tę informację prosto z samej góry, ty ją wykorzystałeś i
najmniej, co możesz zrobić, to dać mi 2 500 dolarów.

Koniec końców stanęło na 800 dolarach, a Gilmarsn długo jeszcze opowiadał
wspólnym znajomym jak to niecnie Smithers go oszukał.

VI
Z chwilą, kiedy Gilmarsn zamienił znoszone szmaty na eleganckie garnitury nastąpiła
jego radykalna metamorfoza. Zapłacił zaległe rachunki i przeprowadził do lepszego
mieszkania. Wydawał pieniądze, jak gdyby zarobił miliony. Tydzień po zainkasowaniu
prowizji jego przyjaciele mogliby przysiąc, że zawsze mu się doskonale powodziło.
Ale to była tylko maska. W środku pozostał tym, kim był dotychczas – hazardzistą.
Znów zaczął spekulować, tym razem w biurze maklerskim, z którego korzystał
Freeman.

Pod koniec drugiego miesiąca nie tylko miał na koncie stratę w wysokości 1 200
dolarów, które zdeponował w ﬁrmie, ale dodatkowych 250, które dał żonie i które
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musiał z powrotem od niej „pożyczyć” zapewniając, że na pewno ich nie przegra.
Tym razem nikt nie spodziewał się krachu, nawet giełdowi magnaci – tajemniczy i
wpływowi „oni” Freemana – tak więc strata kolejnej fortuny odzwierciedlała nie tyle
zdolności Gilmarsna, ile szczęście, a raczej jego brak. Co prawda na początku grał
bardzo ostrożnie, wręcz nieśmiało, ale później wskoczył na głęboką wodę i wszystko
przegrał.

Po głębokim przemyśleniu całej sprawy Gilmarsn postanowił zostać profesjonalnym
informatorem. Wydawało się, że jedyną gwarancją wygranej jest pozwolić innym,
aby spekulowali w jego imieniu. Zaczął od doradzenia dziesięciu oﬁarom – z czasem
nauczył się nazywać ich klientami – żeby sprzedali preferowane akcje Steel Rod,
każdy po 100 akcji. Drugą dziesiątkę namówił na kupno tych samych ilości tych
samych akcji. Wszystkim doradzał wyjście przy czteropunktowym zysku. Nie wszyscy
go posłuchali, ale siedmiu, którzy to zrobili, zarobiło od łącznie, w ciągu jednego
dnia, 3 000 dolarów. Łączne prowizje przyniosły mu 287,50. Sześciu kupiło i
przegrało, ale wtedy w zaufaniu opowiedział im o zdradzie kluczowego członka
konsorcjum, który zobowiązał pozostałych do czasowego wycofania wsparcia dla
tego papieru. I dlatego był spadek. Trochę narzekali, ale zapewnił ich, że sam jest do
tyłu o prawie 1 600 dolarów.

Przez kilka miesięcy Gilmarsn prowadził całkiem przyzwoite życie, ale na rynku
niewiele się działo. Ludzie nauczyli się podchodzić do jego rad sceptycznie.
Przekazywane przez niego informacje „z pewnego źródła” oraz poufne rady Sharpe’a
nie miały już tej siły perswazji, podobnie jak zapewnienia, że był świadkiem
podpisywania epokowych dokumentów. Gdyby jego klienci na przemian to tracili, to
wygrywali, być może udałoby mu się utrzymać całkiem rentowny biznes. Ale na
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przykład taki Dave Rossiter, z biura Stuart & Stern, sześć razy pod rząd otrzymał złe
rady. To nie była wina Gilmarsna, tylko pech Rossitera.

Wreszcie, nie mogąc znaleźć wystarczającej liczby klientów w pobliżu >ckerów,
Gilmarsn zmuszony był zacząć reklamować swoje usługi w popołudniówce, sześć
razy na tydzień, oraz w niedzielnym wydaniu jednego z największych dzienników.
Brzmiały mniej więcej tak:

„dla naszych inwestorów – od najlepszego systemu, jaki kiedykolwiek wynaleziono.
Handluj z prawdziwymi ekspertami. Dwie metody działania – spekulacyjna i
gwarantująca całkowite bezpieczeństwo”.

„czas zainwestować w pewne akcje i uzyskać pewny, 10-punktowy zysk. Wystarczy 3procentowe zabezpieczenie. Czy pamiętacie, że wcześniej mieliśmy rację?
Wykorzystajcie to!”.

Będzie wielki ruch na tych akcjach. Już bardzo niedługo. Codziennie czekam na
informacje. I w odpowiednim czasie je dostanę. Znakomita okazja do zarobienia
pieniędzy. Napiszcie – znaczek kosztuje tylko dwa centy.

POUFNE INFORMACJE

Prywatny sekretarz bankiera i gracza giełdowego światowej klasy posiada cenne
informacje. Nie chcecie tracić pieniędzy? Skorzystajcie z usług własnego brokera.
Chcę tylko udziału w tym, co zarobicie słuchając moich rad.
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WZROST O 40 DOLARÓW NA AKCJĘ
Można zarobić fortunę na akcjach kolei. Transakcja, która sprawi, że w ciągu trzech
miesięcy akcje podskoczą o 40 dolarów. Mam informacje z najlepiej
poinformowanych źródeł. Brokerzy, które obracają na Nowojorskiej Giełdzie setką
moich akcji, w pełni skorzystają z tych informacji. Inwestuj pewnie i bezpiecznie.
Najlepsze referencje.

Wiodło mu się znakomicie. Na ogłoszenia odpowiadali sprzedawcy mebli z Fourth
Avenue, mleczarze z północy stanu, sadownicy z Delaware, robotnicy z fabryk w
Massachuseqs, elektrycy z New Jersey, górnicy z Pensylwanii, sklepikarze, lekarze,
hydraulicy, przedsiębiorcy pogrzebowi z małych i dużych miast, z daleka i z bliska.
Codziennie Gilmarsn oddzwaniał z poradami – oczywiście, na koszt klientów – i
jednym radził sprzedaż, a drugim kupno tych samych akcji. Od wygranych pobierał
prowizję.

Jego oszczędności powoli rosły, a wraz z nimi pragnienie, aby znów handlować na
własne konto. Nie było nic bardziej irytującego, niż brak hazardu.
Pewnego dnia spotkał Freemana, w bardzo złym humorze. Z grzeczności zadał
młodemu cynikowi najbardziej uniwersalne pytanie:

- Co o nich sądzisz? – chodziło mu o akcje.
- Jakie to ma znaczenie, co ja myślę? – warknął Freeman, z dumną skromnością. –
Jestem nikim - ale wyglądał, jakby wcale się z tym nie zgadzał.

- A co wiesz? – ciągnął uspokajająco Gilmarsn.
- Wystarczająco dużo, aby mieć długie pozycje na Gotham Gas. Właśnie kupiłem
tysiąc akcji po 180 – tak naprawdę kupił sto.
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- Pod co?
- Informację. Prosto od kogoś z rady dyrektorów. Słuchaj, Gilmarsn, obowiązuje
mnie tajemnica. Ale tobie, i tylko tobie, mogę powiedzieć, żebyś kupił tyle, ile
jesteś w stanie. Jest w toku pewna transakcja. Wiem, że wczoraj podpisano pewne
dokumenty i są gotowe, aby podać je do powszechnej wiadomości. Nie mają tylu
akcji, ile by chcieli. A kiedy je dostaną, spodziewaj się fajerwerków.

Gilmarsn nie dostrzegł żadnego podobieństwa między rewelacjami Freemana a jego
własnymi. I powiedział z wahaniem, jakby wstydząc się własnej ostrożności:

- Wydaje się, że 180 to dość wysoki poziom.
- Nie będziesz tak uważał, jak dojdą do 250. Gilmarsn, ja tego nie słyszałem, ja tak
nie uważam. Ja to wiem!

- W porządku, wchodzę w to – powiedział jowialnie Gilmarsn. I w tym momencie,
kiedy zdecydował się wrócić do spekulacji, poczuł się wyzwolony. Wziął całe 900
dolarów, które zarobił na „doradzaniu” innym i kupił sto akcji Gotham Gas po 185
za akcję. Jednocześnie zadzwonił do swoich klientów, żeby zrobili to samo.

Przez dwa tygodnie akcje oscylowały między 184 i 186, a Freeman codziennie
zapewniał, że „oni” je akumulują. Lecz pewnego pięknego dnia spotkała się rada
dyrektorów, stwierdziła, że spółka ma problemy, właściciele muszą pozbyć się
własnych akcji, a stopę dywidendy trzeba obniżyć z ośmiu do sześciu procent. W
ciągu 10 minut akcje Gotham Gas spadły o 17 punktów. Gilmarsn wszystko stracił.
Nie był w stanie zapłacić za ogłoszenia, a ﬁrmy telekomunikacyjne nie przyjmowały
jego rozmów „na koszt odbiorcy”. To z kolei pozbawiło go dochodów giełdowego
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„doradcy”. Griggs, spekulując na akcjach Iowa Midland, stracił wszystkie pieniądze swoje i żony. Jedyne, na co mógł liczyć Gilmarsn, to okazjonalne zaproszenie na
kolację. Pani Gilmarsn, po tym, jak wyeksmitowano ich z mieszkania, porzuciła męża
i zamieszkała u siostry w Newark. Tej samej, która nigdy Gilmarsna nie lubiła.

Tymczasem ubrania „dobrze poinformowanego doradcy” znów stały się coraz
bardziej znoszone, a on sam często nie mógł sobie pozwolić na regularne posiłki. Ale
wciąż, w głębi serca, jako niezłomny wyznawca wiary w samego siebie, miał nadzieję,
że kiedyś, w jakiś sposób, znowu rozbije giełdowy bank.

Pewnego dnia udało mu się pożyczyć pięć dolarów od człowieka, który zarobił pięć
tysięcy na akcjach Cosmopolitan Tracson. Akcje, zapewniał szczęściarz, dopiero
zaczęły iść do góry. Gilmarsn uwierzył i obstawił pięć akcji u „Percy’ego”, jego
ulubionym bucket shopie. Faktycznie, walory, powoli, ale przez cały czas pięły się w
górę. Tyle że następnego dnia po południu lokal Percy’ego zamknęła policja – między
właścicielem i stróżami porządku nie było zgody, co do obowiązujących w tym
przybytku cen.

Gilmarsn wałęsał się po New Street, rozmawiając z innymi klientami na temat losu
bucket shopu; dyskutując, czy aby nie była to robota samego starego Percy’ego, który
– o czym wszyscy wiedzieli – od kilku tygodni tracił pieniądze. W końcu rozmówców
ubywało, a Gilmarsn opuścił dzielnicę ﬁnansową. Powoli szedł Wall Street,
rozmyślając o prześladującym go pechu. Akcje Cosmopolitan Tracson faktycznie
wyglądały tak, jakby miały nadal rosnąć. Już nawet słyszał, jak krzyczały: rośniemy,
rośniemy, już teraz! Gdyby ktoś kupił tysiąc papierów i zgodził się wypłacić mu zysk
uzyskany na setce, na dziesięciu, na jednej!
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Tymczasem nawet nie miał na tramwaj. Wtedy przypomniał sobie, że od śniadania
nic nie jadł. Wcale nie poprawiło mu to humoru – kolację będzie musiał zjeść u
Griggsa, na Brooklynie.

- Nawet nie jestem w stanie kupić sobie ﬁliżanki kawy – pomyślał ponuro Gilmarsn z
głęboką pretensją do samego siebie.

Podniósł głowę, rozejrzał się i zobaczył lichą knajpę, w której nie mógł wypić nawet
najcieńszej lury. Doszedł do Maiden Lane i uważnie omiótł wzrokiem całą ulicę.
Uwagę przykuła znajoma tablica z nazwą.

Od razu poczuł, choć niejasno, że coś to znaczy. Po długiej nieobecności cała ulica
wyglądała obco. Z biur zaczęli wychodzić urzędnicy. Jameson, jeszcze bardziej
zasuszony, niż przedtem, jakby nie mógł przestać myśleć, że poprowadziłby ﬁrmę
dużo lepiej, niż Jenkins; Danny, wyższy o kilka cali, już nie w uniformie gońca, ale
eleganckim, niebieskim garniturze, z modnym krawatem, emanujący zdrowiem i
powodzeniem; Williamson, posiwiały, z twarzą, na której widać było wszystkie
przepracowane trzydzieści lat; Baldwin, wesoły jak szczygieł na koniec dnia pracy i
śmiejący się z tego, co powiedział Jenkins – następca Gilmarsna - robiący wrażenie
człowieka cieszącego się autorytetem, czego kiedyś wcale nie było po nim widać.

Nagle Gilmarsn znalazł się w samym środku dawnego życia. Zobaczył to wszystko,
kim kiedyś był i mógł być. Poczuł się przytłoczony. Nade wszystko zapragnął podbiec
do swoich byłych kolegów, porozmawiać z nimi, uścisnąć im ręce, być dawnym
Gilmarsnem. Już miał zrobić krok w stronę Jenkinsa; ale gwałtownie się zatrzymał.
Był nędznie ubrany i czuł wstyd. Ale, usprawiedliwił się w myślach, mógłby im
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opowiedzieć, jak zarobił sto tysięcy i jak je stracił. Może nawet uda się pożyczyć od
Jenkinsa kilka dolarów?

Gilmarsn, kierowany nagłym impulsem, odwrócił się na pięcie i szybko opuścił
Maiden Lane. Teraz miał w głowie tylko jedno – nie chce, żeby zobaczyli go w takim
stanie. Nawet nie musiał na siebie patrzeć, żeby dostrzec swój żałosny wygląd. Nigdy
nie czuł się tak samotny.

Znalazł się z powrotem na Wall Street. Na początku ulicy stał stary kościół Trinity; po
prawej stronie – skarbiec; po lewej – giełda. Z Maiden Lane do >ckerów – tak w
skrócie można by opisać całe jego życie.

- Gdybym tylko mógł kupić trochę Cosmopolitan Tracson! – powiedział. I z rozpaczą
ruszył w stronę wielkiego mostu i Brooklynu, żeby zjeść posiłek z Griggsem,
zrujnowanym sklepikarzem.
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Część czwarta

Filantropijny odruch
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FILANTROPIJNY ODRUCH

Na Wall Street można było spotkać bardzo różnych graczy i „liderów” –
dżentelmenów, starannie wykształconych przywódców z talentem poetyckim, ale też
i takich, którzy z trudem potraﬁli się wysłowić, a o dobrym wychowaniu wiedzieli
tyle, co o gramatyce. Takich, dla których giełdowy parkiet był czymś w rodzaju Monte
Carlo, z taśmą zamiast ruletki; oraz takich, dla których rynek był jedynie środkiem do
celu. Zimnych, wyrachowanych graczy o stalowych nerwach; nerwowych,
impulsywnych, wciąż pobudzonych hazardzistów; ﬁlary lokalnych paraﬁi i jawnych
bezbożników, dla których jedynym Bogiem był >cker i którzy najbardziej
wyraﬁnowane operacje przeprowadzali w pijackim zamroczeniu. Ale nigdy przedtem,
w całej niezwykłej historii Wall Street, nie było nikogo tak charyzmatycznego;
proroka, którego wyznawców liczono w tysiącach i wśród których znajdowali
zarówno drobni ciułacze, jak i najbogatsi z bogatych. Nigdy wcześniej nie było takiego
lidera, którego słowo zastępowało statystyki i którego „kupuję to” rodziło więcej
nabywców danego papieru, niż wszystkie wymuskane prospekty, oświadczenia
księgowych i wyliczenia bankierów.
Najpierw Wall Street mówiła, że inwestorów dotknęła epidemia spekulacyjnego
szaleństwa; że pułkownik Treadwell to tylko śmiały gracz wspierany przez klikę
właścicieli największych amerykańskich fortun; że wcale nie jest zręcznym
manipulatorem wartościami akcji – wzrost ich cen to wyłącznie efekt brutalnej siły
nabywczej, która sprawia, że idą w górę i z którą to siłą on sam był identyﬁkowany.
No i oczywiście nie zabrakło twierdzeń, że inwestorzy zawsze podążają za aktywnymi
papierami. Było też mnóstwo innych wyjaśnień. Ale koniec końców Wall Street zdała
sobie sprawę, czemu należy przypisać ślepe oddanie spekulacyjnego tłumu
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pułkownikowi. Pułkownik Josiah T. Treadwell, który wbrew tradycji, wbrew wszelkim
precedensom, z naruszeniem wszystkich zasad, codziennie odrzucał ogólnie przyjęte
poglądy i doprowadzał wszystkich „weteranów” do granic histerii i bankructwa, stał
się założycielem nowej szkoły. Mówił prawdę.

Akurat siedział w swoim gabinecie, sam z własnymi myślami. Drzwi były otwarte –
zawsze były otwarte – a pracownicy i klienci Treadwell & Co., przechodząc tam i z
powrotem, mogli dostrzec szeroką, sympatyczną twarz i przenikliwe, małe,
błyszczące oczy wielkiego lidera. W takich chwilach zastanawiali się, jakiż to nowy
„deal” planuje pułkownik. A potem nie pragnęli niczego więcej – a pragnęli i sercem,
i umysłem, i zawartością por„ela – jak tylko poznać nazwę tej spółki – tylko nazwę,
nic więcej – tak aby zająć się nią od podszewki.

Słynny gracz siedział za biurkiem na obrotowym fotelu, tyłem do stosu piętrzącej się
korespondencji, kręcąc się to w lewo, to w prawo. Czubki butów – był niewysokim
mężczyzną – nie sięgały podłogi, więc z zadowoleniem machał nogami. Nieopodal
stukał >cker, więc Treadwell, od czasu do czasu przerywając ulubioną czynność,
pogodnym wzrokiem spoglądał na taśmę. Przez okno mógł obserwować rzekę ludzi
lub letnie nowojorskie niebo, ale niespokojny wzrok przenosił się z miejsca na
miejsce. Pracownicy i klienci zastanawiali się, czy rynek podąża w kierunku, który
przewidział pułkownik. Ticker stukał beznamiętnie, a pułkownik zamyślił się. Czy stary
coś knuje? Jeśli tak, to niech rynkowi pesymiści mają się na baczności! Tymczasem
Josiah T. Treadwell myślał o tym, że jego brat Wilson, który wyszedł od niego kilka
minut wcześniej, wyraźnie łysieje. Zastanawiał się także, czy ludzie, którzy reklamują
„uzdrowicieli” i „ożywiaczy” robili to z przekonania, czy pod wymogi Wall Street.
W drzwiach stanął młody mężczyzna, którego pułkownik Treadwell w ogóle nie znał,
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który z wahaniem spojrzał na legendarnego hegemona rynku.

- Proszę, proszę – zawołał wesoło pułkownik. – Proszę wejść do środka.
- Dzień dobry, pułkowniku Treadwell – powiedział nieśmiało chłopak.
- Kim jesteś, skąd jesteś i co mogę dla ciebie zrobić? – zapytał pułkownik wyciągając
rękę na powitanie.

Ale młodzieniec nie pospieszył w stronę pulchnej, wyciągniętej w jego kierunku
dłoni.

- Nazywam się – zaczął bardzo oﬁcjalnie – Carey. Mój ojciec poznał pana, kiedy był
redaktorem w Blankburg Herald.

- Znakomicie – powiedział zachęcająco pułkownik. – Więc już możemy podać sobie
ręce.

Carey uścisnął dłoń gospodarza; nieśmiałość zniknęła. Młody człowiek ma przyjemną
twarz i głos, pomyślał Treadwell. Poczciwy, sympatyczny staruszek, pomyślał z kolei
chłopak, zupełnie nie wygląda na króla giełdy.

- Tak – głośno powiedział pułkownik. – Doskonale pamiętam twojego ojca. Nigdy nie
zapominam moich przyjaciół z prowincji i zawsze chętnie poznam ich synów. Kiedy
kandydowałem do Kongresu, Bill Carey napisał tak entuzjastyczny artkuł wstępny
na mój temat, że przegrałem ogromną i równie entuzjastyczną ilością głosów. Nie
widziałem go od jakichś dwudziestu lat – od czasu, kiedy popełnił ten błąd i sam
zajął się polityką.
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- No cóż, pułkowniku – roześmiał się Carey. – Sądzę, że tato zrobił wszystko, co mógł,
żeby panu pomóc. Co prawda nie wybrano pana do Kongresu, ale biorąc pod
uwagę to wszystko, co się czyta o panu w gazetach, powodzi się panu o niebo
lepiej.

Można było pomyśleć, że znają się od lat.

- To samo powtarzam – zachichotał Treadwell.
- Panie pułkowniku – odważnie przeszedł do rzeczy młodzieniec. – Przyszedłem
się pana poradzić.

- Większość prosi mnie tylko raz, więc lepiej uważaj.
- Chodzi panu o to, że już za pierwszy razem mogą się tak bardzo wzbogacić, że
potem już nie potrzebują pańskich rad?

- Jesteś zręcznym politykiem, młodzieńcze. Pewnego dnia traﬁsz do Kongresu, chyba
że twój ojciec wróci do dziennikarstwa i napisze parę tekstów poparcia, tym razem
twojego.

Chłopak ma sympatyczny uśmiech, pomyślał pułkownik.

- Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, panie pułkowniku.
- To trzymaj je. To najlepsza rada, jakiej mogę ci udzielić. I uciekaj stąd jak
najszybciej. Młody człowieku, znalazłeś się na Wall Street.

- Och, mam nadzieję, że tutaj jestem bezpieczny – odparł Carey.
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Słynny rekin popatrzył na niego poważnie. Chłopak nie cofnął wzroku, a wówczas
Treadwell roześmiał się. Carey też się roześmiał.

- Co zatem robisz, żeby nie traﬁć do stanowego więzienia? – zapytał Treadwell.
- Jestem urzędnikiem w Federal Pump Company. Odłożyłem trochę pieniędzy i
chciałbym się zapytać, co mógłbym z nimi zrobić. Niedawno czytałem artykuł w
Sun. Pisano w nim, że poradził pan ludziom zainwestowanie oszczędności w
Suburban Trolley i jak dobrze na tym wyszli.

- To było rok temu. Od tamtej pory akcje Trolley wzrosły o 50 punktów.
- To najlepszy dowód, że była to bardzo dobra rada. Mówił pan także, że młody
człowiek powinien coś zrobić ze swoimi oszczędnościami, że nie powinny one leżeć
bezczynnie.

- Ile masz pieniędzy?
- Mam dwieście dziesięć dolarów – odpowiedział chłopak z niepewnym uśmiechem.
Był dumny z rozmiarów oszczędności, ale tutaj, w tym biurze nieco się zawstydził,
że są takie skromne.

- No, no – bardzo poważnie powiedział spekulant-milioner. – To całkiem sporo
pieniędzy. Dużo więcej, niż miałem ja sam zaczynając biznes. Masz je przy sobie?

- Tak, proszę pana.
- W takim razie przedstawię cię mojemu bratu Wilsonowi, który zajmuje się naszymi
klientami. Wejdź, John.

John, o nazwisku Mellen, wszedł do pokoju. Był szczupłym, statecznym mężczyzną,
mierzącym około 1,70 centymetrów. Wrogowie twierdzili, że na każdy rok jego życia
przypada milion dolarów, które zarobił i które trzyma.
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- Siadaj, John – powiedział pułkownik Treadwell, podając Mellenowi rękę. – Zaraz
wracam.

W drzwiach przywitał się z dwoma kolejnymi gośćmi – wysokim, siwym mężczyzną o
zarumienionej twarzy i siwych bokobrodach, Miltonem Steersem, mistrzem
wygłaszania toastów i zadeklarowanym żartownisiem, przy okazji prezesem spółki
kolejowej. Drugim był D.M. Ogden, który wyglądał jak angielski duchowny, a w
istocie był właścicielem kompleksu Odgen Buildings na Wall Street. Przyszli
porozmawiać o celowości nowej transakcji na akcjach Trolley. Reprezentowali, oni i
ich współpracownicy, ponad 500 000 dolarów. Ale pułkownik Treadwell kazał im
zaczekać – najpierw musiał zająć się młodym gościem, którego zaprowadził do
gabinetu brata.

- Wilse – powiedział – przyprowadziłem nowego klienta, pana Carey’a.

Wilson P. Treadwell uśmiechnął się uprzejmie. Był wysokim, szczupłym mężczyzną o
poważnej twarzy. Firma nie szukała nowych klientów, bo i tak miała już ich w
nadmiarze - byli najbardziej zapracowanym i najsławniejszym biurem maklerskim w
Stanach Zjednoczonych. Ale przyjaciele pułkownika zawsze byli tu witani z otwartymi
ramionami.

- Miło mi pana poznać, panie Carey – powiedział Wilson Treadwell. Niektórzy klienci
byli bardzo młodzi, ale ich środki często były odwrotnie proporcjonalne do wieku.

- Sądzę – powiedział pułkownik – że najlepiej będzie kupić dla niego trochę Easton &
Allentown.
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Uśmiechał się, prawie zawsze się uśmiechał. A teraz pomyślał jeszcze o tym, że chyba
brat nabrał zupełnie fałszywego wyobrażenia o możliwościach nowego klienta.

- Dobry pomysł – zgodził się Wilson. – Powinien pan od razu złożyć zlecenie. Cena
bardzo szybko idzie w górę, panie Carey.

- Cóż, młody człowieku, daj mu zabezpieczenie i niech kupi ci tyle, ile uzna za
stosowne – powiedział pułkownik.

- Pięć tysięcy akcji? – zaproponował Wilson Treadwell.
- Pięć tysięcy? – zachichotał pułkownik. – Marne pięć?
- No dobrze, jak chce, to może być 50 tys., ale ty dajesz zabezpieczenie –
uśmiechnął się brat.

- Sądzę – powiedział ﬁnansista powoli – że lepiej będzie zacząć od stu akcji.

Wilson, który bardzo dobrze znał brata, powiedział tylko „och!”, uśmiechnął się i
wydał jednemu z maklerów zlecenie kupna stu akcji Easton & Allentown Railroad na
„rynku” czyli po dominującej cenie, na konto pana Careya. Po czym z powagą przyjął
210 dolarów. Nawet najmniejsze biuro maklerskie nie przyjęłoby tak śmiesznie
małego zamówienia. Treadwell & Co., będąc największym, mogło to zrobić i zrobiło.
Pułkownik podał rękę młodemu Carey’owi, którego ojciec kierował kiedyś lokalną
gazetą, ale który nigdy nie zaliczał się do bliskich przyjaciół i powiedział, żeby zaglądał
tu zawsze, o dowolnej porze. Po czym odszedł do swoich wspólników.

Akcje Easton & Allentown były stałym punktem gry i w tym tygodniu, i w następnym.
Dziesięć dni po tym, jak Carey kupił swoje 100 akcji po 94, sprzedawano je po 106.
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Jedenastego dnia młody człowiek zjawił się w biurze Treadwell & Co. Wiedział, że
zarobił sporo pieniędzy – więcej, niż kiedykolwiek myślał, że może mieć człowiek w
jego wieku – ale nie miał pojęcia, co teraz. Słyszał, jak ktoś mówił: - Realizować zyski?
Nie po tej cenie. E. & A. na pewno dojdzie do 115.

Carey pomyślał, że jeśli poczeka, aż papiery będą sprzedawane po 115, to zarobi
prawie tysiąc dolarów więcej.

- Nie wolno być zbyt chciwym prosięciem – ciągnął mężczyzna sięgając po barwne
porównanie – ale kto, u diabła, wyrzuci za okno tyle pieniędzy przez
przedwczesną sprzedaż? Trzymaj straty w ryzach, a zyski niech hulają swobodnie.

Stali w korytarzu podzielonego na kubiki biura – kilku mężczyzn, sami klienci
Treadwell & Co., z wyjątkiem kilku dziennikarzy, którzy jak co dzień wpadli
porozmawiać ze słynnym giełdowym spekulantem. Było wśród nich dwóch
senatorów federalnych, jeden kongresmen, kilku dziedziców fortun, które pomnażali
na giełdzie, trzech lub czterech kapitalistów o przebiegłych spojrzeniach, których
nazwiska wielokrotnie pojawiały na stronach ﬁnansowych codziennych gazet, z tuzin
prominentnych polityków samorządowych, znany prezes Western Railroad z ogorzałą
twarzą i śnieżnobiałą brodą; dwóch sławnych lekarzy; wiceprezes ﬁrmy
ubezpieczeniowej, kilku hurtowników i drobny, niewysoki mężczyzna o cichym głosie
i wyglądzie kogoś, kto przeprasza, że żyje. Ten odzywał się rzadko, prawie wcale się
nie uśmiechał, nie ulegało jednak wątpliwości, że po pułkowniku to on jest tutaj
graczem największego kalibru.
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Pułkownik wyszedł z gabinetu i ruszył do brata, gdzie za długim, wypolerowanym
stołem siedziało kilku członków rady dyrektorów Suburban Trolley Company –
mężczyzn, których nazwisk gazety nigdy nie cytowały, a o których mówiono
wyłącznie „ważne źródła w ﬁrmie”. To było bardzo ważne zebranie. Chodziło ni mniej,
ni więcej, ale o stworzenie olbrzymiej puli akcji Trolley, której rola miała później
przejść do historii Wall Street. Był to, jak określił pewien spekulant z zewnątrz –
modelowe „odkrycie kart”. W ten sposób miało być przeprowadzone oszacowanie
dostępnych zasobów – każdy z obecnych miał zadeklarować, jaką część 100 000 akcji
jest skłonny „wyłożyć”.

Carey stał akurat obok drzwi prowadzących do biura Wilsona Treadwella. Nie czuł się
komfortowo wśród tylko o wiele starszych i najwyraźniej bardzo bogatych mężczyzn.
Ta widoczna niepewność uratowała go, po pułkownik zatrzymał się i cicho zapytał: Masz swoje akcje?

Stojący w korytarzu klienci, z których każdy, za radą pułkownika, miał od 500 do 10
tys. akcji Easton & Allentown, uważnie nadstawili uszy. Poza Wall Street żaden z nich
nigdy nie zniżyłby się do podsłuchiwania cudzych rozmów, nawet, gdyby od tego
miało zależeć ich życie. Ale tutaj, w biurze maklerskim, kiedy głos zabierał największy
macher na rynku, takie skrupuły stawały się absurdalne i zupełnie nie na miejscu. To
oczywiste, że w tym momencie dwadzieścia par oczu spoczęło na spekulancie
giełdowym i młodym urzędniku.

Pułkownik natychmiast to wyczuł. Obrzucił wszystkich bacznym spojrzeniem
przenikliwych, małych oczu. Nie sprzedał wszystkich swoich akcji Easton &
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Allentown, ale pozbywał się ich w tempie, jakie mógł zaabsorbować rynek. Było mało
prawdopodobne, żeby cena nadal szła w górę. Wall Street, zawsze niechętna, żeby
zaufać jakiemukolwiek graczowi, zwykle szyderczo komentowała fakt, że wszyscy tyle
słyszeli o tym, że Treadwell kupuje, ale nigdy o tym, że Treadwell sprzedaje.

Gdyby pułkownik zrobił najmniejszą aluzję, natychmiast ruszyłaby lawina zleceń
sprzedaży, która doprowadziłaby do gwałtownego spadku cen i nikt by na tym
dobrze nie wyszedł. Sam poradził im, żeby kupić akcje po 90 i 95. Teraz kosztowały
105. Zrobił to, co do niego należało, a nawet więcej. Jeśli jeszcze ich nie sprzedali,
licząc na więcej – cóż, to już był ich problem.

Ale był ten chłopak, który za jego radą kupił sto akcji – sympatyczny młody urzędnik,
który przyniósł tu całą swoją fortunę, wszystkie oszczędności w wysokości 210
dolarów. Tu, na Wall Street, był obcy. Załóżmy jednak, że pochwali się komuś, że sam
Treadwell doradził mu sprzedaż? Zapłaciłby za to podwójnie!

Ale pułkownik postanowił zaryzykować. Kątem ust, nawet nie pochylając się w
kierunku chłopca, a jednocześnie upewniając się, że pozostali nie wiedzą, co robi, w
czysto ﬁlantropijnym odruchu wyszeptał szybko: - Spójrz na kolor pieniędzy,
chłopcze! Zabieraj zyski i nikomu nic nie mów!

Po czym szybko wszedł do pokoju, w którym niecierpliwili się już magnaci z Trolley.
Milczący, lecz zachwycony Carey zlecił sprzedaż akcji Easton & Allentown bez
wzbudzania podejrzeń zebranego tłumu. Zbył je po cenie 105 1/8. Po odliczeniu
prowizji i innych opłat okazało się, że szept pułkownika pozwolił mu zainkasować 1
050 dolarów.
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Cena akcji wzrosła jeszcze trochę, a potem powoli spadła do 99. Klienci i tak zarobili
mnóstwo pieniędzy, chociaż nie tyle, ile mogliby „wyciągnąć” z Easton & Allentown,
gdyby udało im się podsłuchać radę udzieloną przez pułkownika Treadwella w
przypływie ﬁlantropii!
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Część piąta

Zwycięzca
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ZWYCIĘZCA

- Brown – powiedział John P. Greener odwracając się od stojącego w rogu >ckera –
chciałbym, żebyś podszedł na giełdę i sprawdził, jak wygląda Iowa Midland. Ile
akcji jest na sprzedaż i kto je ma. Powinny być dość ładnie rozprowadzone
pomiędzy różnych inwestorów.

- A co się z nimi dzieje? – zapytał jego partner, zaciekawiony.
- Nic – na razie – cicho odpowiedział Greener.

Usiadł za biurkiem i wziął do ręki pismo opatrzone nagłówkiem „Biuro Prezesa,
Keokuk & Northern Railway Company, Keokuk, Iowa.” Kiedy skończył czytać całe,
gęsto zapisane 16 stron, wstał i zaczął powoli przechadzać się po gabinecie.

Był niskim i szczupłym, niemal kruchym człowieczkiem z ziemistą cerą i czarną brodą,
o wysokim, ale raczej wąskim czole. W ruchliwych oczach migotały iskierki
brązowego światła. O czymś myślał, w dodatku bardzo intensywnie. Każdy, nawet
osoba zupełnie postronna, mógł się domyśleć, że było to coś potężnego –
sugerowało to nie tylko zmarszczone czoło, ale coś, co czaiło się w jego oczach –
przewrotnego, pozbawionego skrupułów, zimnego. W końcu twarz mu się wygładziła
i mruknął: - Muszę mieć tę kolej. Potem konsolidacja z moją Keokuk & Northern i
mamy nowy system, który przetrwa nawet sto lat!

Brown wrócił po pół godzinie i zdał relację z tego, co udało mu się dowiedzieć. W
sprzedaży znajdowało się niewiele akcji poniżej 42 dolarów – drobne pakiety
trzymane przez pomniejsze biura maklerskie. Przy cenie 44 i 46 wolumeny te nieco
wzrosły – powodem był pogłoski, że na rynek traﬁą akcje właścicieli – co w
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tłumaczeniu na angielski oznaczało, że kiedy notowania Iowa Midland Railway
wzrosną do 46 na akcję, dyrektorzy spółki lub ich bliscy znajomi będą chcieli rozstać
się ze swoimi aktywami. Było zatem oczywiste, że większa części pakietów Iowa
Midland, którymi spekulowała giełda, nie była dostępna po takiej cenie, którą zresztą
John F. Greener - prezes konkurencyjnej spółki Keokuk & Northern Railway, lepiej
znany bezimiennym giełdowym „owieczkom”, wdowom, sierotom i braciom
ﬁnansistom jako Napoleon z Wall Street - postrzegał jako wyjątkowo okazyjną.

- Jakieś zlecenia stabilizacji? – wycedził Greener. Akcje były „stabilizowane” lub
kupowane w czasie spadku, tak aby ich cena nie poszła za bardzo w dół, a przede
wszystkim – żeby nie zanurkowała zbyt szybko.

- Bagley ma kupować 300 akcji przy każdym spadku o ćwierć punktu, aż do 37.
Potem ma wziąć 5 000 akcji po tej cenie. Dostał zlecenie od samego Willeqsa.

Bagley był maklerem, który specjalizował się w obrocie papierami Iowa Midland, a
Willeqs – prezesem spółki.

- Willeqs – pisnął Greener – pojechał rano do Council Bluﬀs. Ma tam odsłonić
Pomnik Żołnierza. Cała ceremonia zacznie się o pierwszej - za 20 minut, jeśli wziąć
pod uwagę różnicę czasu. Czyli po południu będzie poza zasięgiem telegrafu.

- Nic dziwnego, że się ciebie boją – roześmiał się Brown.
- Brown – powiedział Greener. – Zacznij od sprzedania 10 000 akcji Iowa Midland.
Podziel to między chłopców na parkiecie. Byłoby dobrze, gdyby giełda trochę się
wystraszyła. Dla nas ważniejsze jest nie tyle wystawianie krótkich pozycji przy
wysokiej cenie, ile jej zbicie. Chcę, żeby spadła.
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Gdyby tylko chciał sprzedać „shorty” robiłyby to bardzo ostrożnie, aby nie wywołać
większych ruchów cenowych.

- Jeśli to to, o czym myślę, to myślę, że ci się uda – powiedział Brown. Kiedy był
drzwiach Green jeszcze zaskrzeczał: - Niech kombinują, Brown, niech kombinują.

- A to – rozważał John F. Greener – powinno oznaczać spadek Iowa Midland
przynajmniej o trzy do czterech punktów. Może uda się nawet przebić wsparcie na
37.

Mówiąc „wsparcie” miał na myśli poziom, przy którym zlecenia stabilizacji akcji
opiewały na ich największą ilość. Kilka minut później stanowisko Iowa Midland na
giełdzie było otoczone tuzinem zaintrygowanych i zaniepokojonych maklerów. Po
chwili w tym samym miejscu tłoczył się rozszalały tłum. Widok tych gestykulujących,
krzyczących, kłócących się, szarpiących za ubrania i wygrażających pięściami
maklerów był przerażający. Nie tylko przerażający - także wulgarny, egoistyczny,
prostacki – w dość typowy sposób. A zmianę w zachowaniu wywołał fakt, że ujrzano
Browna szepczącego coś na ucho Harry’emu Wilsonowi. Następnie Wilson odszedł,
zbliżył się do tłumu zebranego przy Iowa Midland i sprzedał tysiąc akcji po 42 1/8 i
42. Następnie widziano, jak Brown rozmawia z W.G. Carletonem – świadków tej
konwersacji uderzyła wyraźnie widoczne zdenerwowanie obu panów. Chwilę później
Carleton niedbałym krokiem zbliżył się do stanowiska Iowa Midland i, z
demonstracyjną obojętnością wobec całego świata, a zwłaszcza rynku dla Iowa
Midland, sprzedał 1 500 akcji Bagley’owi – wspomnianemu specjaliście od tej linii
kolejowej – po 41 ¾, 41 5/8 oraz 41 ½. Teraz Browna obserwowały dwie lub trzy
dziesiątki czujnych oczu; oczu o takim samym wyrazie. I zauważono, że rozgląda się
niespokojnie, a następnie rozmawia z Frankiem J. Praqem. Ten zaś, tak szybko, na ile
pozwalały mu tłuste nóżki, pospieszył w stronę Iowa Midland i sprzedał 2 000 akcji
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po średniej cenie 41. W tym momencie w badawczych spojrzeniach pojawił się nowy
wyraz – niezdecydowania. Kiedy jednak dostrzeżono, że Brown niecierpliwie macha
do swego „szczególnego” przyjaciela, Dana Simpsona, a następnie usłyszano
przenikliwy głos Dana przedzierającego się przez coraz większy tłum i sprzedającego
5 000 akcji Iowa Midland bez zważania na cenę, obserwowanie Browna zeszło na
dalszy plan. Cała aktywność przeniosła się do gardeł właścicieli czujnych oczu, którzy
chcieli naśladować Simpsona i pozostałych zauszników Browna. Wszyscy wyczuwali
niebezpieczeństwo, zwłaszcza że „zausznicy” nie ujawniali ﬁrmy Brown & Greener
jako prawdziwych sprzedających, ale sprzedawali w taki sposób, jakby każdy
rozmówca Browna działał na własną rękę – co, jak wiedzieli wszyscy zebrani w tej sali
– było całkowicie wykluczone. Wystarczyło jednak, aby niepewność dodatkowo
wzrosła. Były to działania zdecydowane, a jednocześnie tajemnicze. I coraz bardziej
irytujące, kiedy niektórzy maklerzy, uważani za „ludzi powiązanych ze spółką”, też
zaczęli pozbywać się jej akcji. Wszyscy zadawali to samo pytanie: O co chodzi? I
otrzymywali całą masę odpowiedzi – bardzo różnych, ale w każdym przypadku
równie niekorzystnych. Ktoś mówił o nieurodzaju, inny o inwazji owadów, jeszcze
inny wspominał o katastrofalnych osuwiskach ogromnych połaci ziemi, opłakanych
s ku t ka c h ata kó w ze st ro ny s o c j a l i st yc z n e go u stawo d awst wa o ra z
prawdopodobieństwie wprowadzenia syndyka.

Każde z tych wyjaśnień oddzielnie już było wystarczającym powodem, żeby sprzedać
akcje Iowa Midland. Co prawda porównanie to jest obrzydliwie banalne, ale działanie
plotki na Wall Street najbardziej przypomina toczącą się z góry kulę śniegową, która z
każdym metrem zwiększa objętość, aż w końcu staję się tak potężna, że jest zdolna
wywołać najgorszą katastrofę.
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Parkiet oszalał na punkcie Iowa Midland. Spekulanci, podobnie jak zwierzęta, często
kierują się instynktem stadnym, a żadne akcje nie przetrwają gorączkowej
wyprzedaży, nawet jeżeli są „chronione” lub „stabilizowane”. A cóż dopiero mówić o
akcjach Iowa Midland, których główny sponsor był poza miastem i poza zasięgiem
telegrafu.

Zgromadzeni w sali notowań co jakiś czas biegli do Browna. Ten zaś siedział spokojnie
przy stanowisku Erie i rozmawiał z przyjacielem.

- Brown, co się dzieje z Iowa Midland? – gorączkowo zapytał jeden z nich, a
pozostali nadstawili uszu.

Brown mógłby niegrzecznie burknąć „nie wiem” i odwrócić się do nich plecami. Ale
nie zrobił tego i odparł żartobliwie:

- Mam wrażenie, że akcje spadły o jakieś trzy punkty. Ha, ha, ha!

Słuchający zdążyli już dojść do wniosku, że ponieważ Brown nie chce nic mówić, to
musi kryć się za tym coś poważnego – bardzo poważnego. Bo Brown najwyraźniej
wciąż sprzedawał akcje poprzez innych maklerów – pewniej postanowił zachować złe
informacje dla siebie, dopóty dopóki papier nie spadnie do określonego poziomu.
Dopiero wtedy stanie się nadzwyczajnie rozmowny. Dlatego i oni zlecili swoim
maklerom pozbycie się Iowa Midland. Być może to dobry ruch, a może fatalny. Ale
cena wciąż leciała na łeb, na szyję. Siedzący w biurze Greener spoglądał na
wypluwaną przez elektryczną maszynę taśmę pokazującą ostatnie notowania.
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Człowieczek o ziemistej cerze pozwolił sobie na lekki, ledwie zauważalny uśmiech.
Notowania przedstawiały się tak oto:

IA. MID., 1000. 39; 300. 38¾; 500. ⅝; 300. ½; 200. ⅜; ¼; 300. 38.

Szybko odwrócił się, wezwał pracownika i powiedział:

- Panie Rock, proszę posłać po Coolidge’a. Jak najszybciej.
- Oczywiście, proszę pana.

Tymczasem do gabinetu bezceremonialnie wpadł korpulentny, siwowłosy mężczyzna
w białej kamizelce, ze śnieżnobiałymi, krótko przyciętymi bokobrodami.

- Jak się pan miewa, panie Ormiston? - pisnął serdecznie Greener.
- Greener – wysapał korpulentny mężczyzna – co się dzieje z Iowa Midland?
- Skąd niby mam wiedzieć? – odparł Greener trochę z pretensją, trochę z
rozdrażnieniem.

- Brown zaczął sprzedawać. Sam widziałem. Greener, dałem ci cynk w sprawie
Central District Telegraph. Mam długie pozycje na 6 000 akcji tego cholernego
Iowa Midland. Do diabła, człowieku, jeśli coś wiesz…

- Ormiston, wszystko, co wiem, to to, czego się dowiedziałem z poufnego raportu na
temat zbiorów w Iowa. Jeśli chodzi o pola położone wzdłuż linii Keokuk &
Northern, to niestety, nie będą takie, jak liczyłem – potrząsnął żałośnie głową.

- Tik, sk, sk, sk! – powiedział spokojnie >cker.
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Korpulentny mężczyzna podszedł do maszyny.

- Trzydzieści siedem i jedna ósma. Trzydzieści siedem! – krzyknął. – Do diabła, leci w
dół jak… jak… - najwyraźniej zabrakło mu właściwego porównania. Wypadł z
pokoju bez słowa pożegnania. O pierwszej po południu jego 6 000 akcji po 42 ½
warte było 255 000 dolarów. Teraz, o drugiej, przy cenie 37, te same papiery
wyceniano na 222 000. Spadek wartości w tempie 33 000 dolarów na godzinę
powoduje, że nikt nie zwraca uwagi na drobne uprzejmości.
Kolejną nieprzyjemnością był fakt, że próba sprzedaży 6 000 akcji na dołującym
rynku bez wątpienia spowodowałaby dalsze spadki. Ormistonowi można zatem
było wybaczyć.

I znów Greener wezwał zaufanego pracownika.

- Rock – zapiszczał uprzejmie. – Proszę zadzwonić do Browna i powiedzieć mu, że
Ormiston, Monkhouse & Co. mają zamiar sprzedać 6 000 akcji Iowa Midland i że
Coolidge ma zapłacić nie więcej, niż 35 dolarów.

- Pan Coolidge czeka w prywatnym gabinecie – zaanonsował recepcjonista.

Finansista, z ziemistą i pozbawioną wyrazu twarzą, stanął oko w oko z najbardziej
zaufanym maklerem. Nikt na Wall Street nawet nie podejrzewał, jakie relacje ich
łączą – wszyscy byli przekonani, że Coolidge jest porządnym i honorowym
człowiekiem.

- Coolidge, natychmiast leć na giełdę. Ormiston chce sprzedać 6 000 akcji Iowa
Midland. Kup je najtaniej, jak się da. Ale nie spiesz się.
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- Ile mam kupić? – zapytał makler zapisując kilka liczb w książce zamówień.
- Tyle, ile się da. Wszystko, co będzie zaoferowane poniżej 37 – zapiszczał Napoleon.
To był iście Napoleoński rozkaz!

- Aha, Coolidge, nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Osobiście się tym zajmij.

Oznaczało to, że Coolidge ma przepuścić akcje przez Izbę Rozliczeniową używając
własnego nazwiska. A ponieważ za taką usługę pobierano opłatę, doliczaną do
zwyczajowej prowizji za sprzedaż lub kupno, do takich kroków uciekano się rzadko,
jedynie wtedy, kiedy zleceniodawcy zależało na ukryciu tożsamości. Zwłaszcza, kiedy
on sam był członkiem giełdy.

- Oczywiście, panie Greener. Życzę miłego dnia – po czym szybkim krokiem opuścił
biuro.

- Fiu-ﬁu! – zagwizdał, kiedy już znalazł się na ulicy i podążał w kierunku znajdującej
się o kilka domów dalej giełdy. – Brown & Greener muszą mieć krótkie pozycje co
najmniej na 50 000 lub 60 000 akcji.

Tak naprawdę było to pięciokrotnie mniej, ale pokazywało, że bezstronność Greenera
jeśli chodzi wybór osób, na których chciał wywrzeć błędne wrażenie. Tak naprawdę
chodziło mu o akumulację jak największej liczby akcji, a nie o „pokrycie” krótkich
pozycji. Nie było jednak powodu, dla którego nawet najbardziej zaufany makler
miałby o tym wiedzieć.

I tak 6 000 akcji Ormistona traﬁło do Coolidge’a po cenie od 34 7/8 do 35 i ¾.
Tymczasem Brown zbił cenę stosując zwykłe sztuczki. Człowiek, który kiedyś udzielił
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Greenerowi cennej wskazówki, teraz dał mu kolejny prezent – całe 40 000 dolarów!

Poza tym Coolidge, zatrudniając kilku maklerów, kupił łącznie 23 000 akcji, co
oznaczało, że Greener, po „pokryciu” wczesnej, krótkiej sprzedaży Browna, posiadał
14 000 akcji zwykłych Iowa Midland Railway Company, kupując je po cenie średnio o
sześć punktów niższej, niż dałoby się kupić poprzedniego dnia. Czyli – o 75 000
dolarów taniej.

Tymczasem Brown & Greener zarobili na wyjściu ze swoich krótkich pozycji tyle, że
można to było porównać do pokornych owiec płacących człowiekowi za to, że je
ostrzyże.

Tak wyglądała pierwsza z serii potyczek, dzięki którym Napoleon z Wall Stret
przechwycił pozostającą w obrocie podaż Iowa Midland, aż w końcu miał w swoich
szponach ni mniej, ni więcej tylko 65 000 akcji.

Do ukrycia przez innymi graczami faktu, że to właśnie on, przy każdej okazji, kupował
te papiery, Greener wykorzystał wszystkie stare sztuczki i wymyślił kilka nowych. Ale
w pewnym momencie nie da się już ukryć kumulowania akcji danej spółki, zwłaszcza
przed tysiącem przebiegłych inwestorów, którzy zarabiają na życie – nawiasem
mówiąc bardzo wygodne życie – dzięki temu, że nie są ślepi. O tym, że akcje Iowa
Midland na potęgę kupuje jakiś potężny ﬁnansista, albo grupa ﬁnansistów, którzy bez
zbytniej ostentacji „absorbują” wszystkie walory, jakie traﬁły na rynek w wyniku
wahania cen ostatnich miesięcy, powiedział im najpierw jeden fakt, potem kolejny.
Fakt ten, oraz widoczna poprawa sytuacji ﬁrm położonych wzdłuż linii kolejowej,
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spowodowały „istotny wzrost” ceny papierów ﬁrmy. Ale nikt nie podejrzewał o to, że
geniuszem, który najpierw kupował akcje na otwartym rynku, za pośrednictwem
Bogu ducha winnych maklerów, a także w samym stanie Iowa od miejscowych
akcjonariuszy spółki wykorzystując w tym celu tajnych emisariuszy, jest Napoleon z
chytrymi oczkami i piskliwym głosem. Aż do chwili, kiedy zebrał 78 600 akcji.

- Załóżmy, że nie będziemy mogli kupić nic więcej – co zrobimy z tymi, które już
mamy? – pewnego dnia zapytał go z niepokojem Brown. Próba sprzedaży, nawet
bardzo ostrożna, na pewno doprowadziłaby do załamania rynku.

- Brown – pisnął żałośnie człowieczek – doszedłem do wniosku, że jeśli nie uda mi
się kupić wystarczająco dużo akcji, aby zmusić Willeqsa i jego ludzi – czyli prezesa
Iowa Midland i pozostałych członków rady – do przyjęcia mojego toku myślenia, to
lepiej będzie, jak już teraz sprzedamy to, co mamy, ﬁrmie Keokuk & Northern
Railway Company, po cenie rynkowej 68 dolarów za akcję. Może nawet
trochę wyższej. Nasze akcje kosztowały średnio 51 dolarów za sztukę. Możemy
przyjąć połowę płatności w gotówce, a drugą – w obligacjach hipotecznych z
odpowiednim dyskontem. Będzie to bardzo korzystne dla Keokuk & Northern
Company, bo z takim pakietem akcji konkurenta nie będzie już wzajemnego
podgryzania się i zbijania cen. Nasza ﬁrma będzie miała ogromny wpływ na sprawy
Iowa Midland, bo prawdopodobnie zapewni nam dwóch lub trzech członków w
radzie nadzorczej.

- Greener – powiedział Brown – przyjmij moje gratulacje!
- Nie, nie. Jeszcze nie teraz – pisnął skromnie człowieczek.

Już wkrótce rozpoczęła się wroga kampania skierowana przeciwko zarządowi Iowa
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Midland Railway Company, szczególnie prezesowi Willeqsowi. Była to bezpardonowa
ofensywa pomówień, pomysłowych oskarżeń i alarmujących prognoz. Wszystkie
gazety – i te ważne, i te bez większego znaczenia, sponsorowane i niezależne zaczęły drukować teksty, które można by określić jednym wspólnym określeniem:
grillowanie. Linia kolejowa, pisano, cudem uniknęła postawienia jej w stan upadłości
i wyznaczenia syndyka, a Willeqsa wykazuje się nieuleczalnym brakiem kompetencji.
Niewątpliwie były powody do skarg i wielu akcjonariuszy wyrażało niezadowolenie z
rządów „dynassi” Willeqsów. Ale nawet same gazety nie wiedziały, że są
marionetkami w ręku geniusza ﬁnansowego pierwszej wody, który po mistrzowsku
pociąga za sznurki. Cena akcji spadła po raz kolejny. Willeqs, nie wiedząc, kto z nim
walczy, nie mógł się skutecznie bronić. Akcje sprzedało wielu wcześniej
niezdecydowanych, a teraz zdegustowanych inwestorów. Greener trzymał się w
cieniu, ale jego maklerzy kupowali wszystko, co traﬁało na rynek.

W końcu pewien znany i gadatliwy makler zwierzył się bliskiemu przyjacielowi, który
z kolei powiedział w zaufaniu innemu bliskiemu przyjacielowi, który wyszeptał
kumplowi, który powiedział… - i tak dalej, i tak dalej – że za spadki i wzrosty Iowa
Midland odpowiada John F. Greener; że od miesięcy skupuje akcje na giełdzie i że po
cichu kupił duże pakiety akcji także na miejscu, w stanie Iowa. To wszystko było
bardzo smutne, a co gorsza – prawdziwe. Aha, i że Greener ma teraz 182 300 akcji. Ta
informacja była jeszcze smutniejsza, ale nieprawdziwa.

Wszystko przeprowadzono bardzo zręcznie. Walne zgromadzenie akcjonariuszy miało
się odbyć już za sześć tygodni. Do biura Greenera pospieszyli reporterzy, ale małego
ﬁnansisty nigdzie nie było widać. W końcu, niechętnie, zgodził się na rozmowę. Po
zademonstrowaniu całego wachlarza fochów i dąsów przyznał w końcu, że owszem,
kupił akcje Iowa Midland. A jeśli chodzi o wolumen, to opinia publiczna nie powinna
się tym interesować. Wreszcie uległ naciskowi dziennikarzy i dodał, niby przelotnie, z
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dziwnym uśmieszkiem: - Tak, to ponad 100 000 akcji. Dziennikarzom nie udało się
wyciągnąć z niego nic więcej.

Jako człowiek inteligentny nigdy publicznie nie kłamał. Każdy reporter, który zobaczył
ten uśmiech i towarzyszące mu ukradkowe spojrzenie, wyszedł z niezbitym
przekonaniem, że John F. Greener kontroluje Iowa Midland. I każdy w takim tonie
napisał artykuł.

Prezes Willeqs o mało nie dostał apopleksji, a rynek z obrzydzeniem komentował:

- Kolejny udany, nikczemny spisek Greenera!

Taką właśnie miał reputację – „pożeracza” linii kolejowych i generowanych przez nie
zysków. Dlatego w ciągu następnych dwóch dni cena akcji spadła o 10 punktów –
inwestorzy i spekulanci w żaden sposób nie chcieli być kojarzeni z Greenerem i jego
inwestycjami.

Napoleon nie mylił się – ostatnią kartą, jaką miał w rękawie, była jego reputacja
giełdowego pirata! Ale to zostawił sobie na sam koniec. Na fali strachu wywołanej
mistrzowską „niedyskrecją” maklera był w stanie „skosić” dodatkowe 32 000 akcji, w
dodatku po niższej cenie. Oto, jaką wartością była sława!

Teraz miał 110 600 akcji, czyli jedną trzecią całego kapitału akcyjnego Iowa Midland
Railroad Company. Wystarczająco dużo, aby zmusić Willeqsa do zawarcia
korzystnego porozumienia z należącą do Greenera ﬁrmą Keokuk & Northern Railway
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Company. Oczywiście, jeśli tylko byłoby to możliwe, lepiej było posiadać całkowitą
kontrolę. Ale w to mały człowieczek o ziemistej twarzy, wysokim czole i chytrych
oczkach szczerze wątpił. I to właśnie wyznał Brownowi, kończąc:

- To wielka szkoda. Tyle mógłbym na tym zarobić!

Szacował – zdobycie niezbędnych danych kosztowało go 11 000 dolarów – że Willeqs
i jego kamraci mieli 105 000 akcji, czyli jeszcze gdzieś krążyło 122 000 –
prawdopodobnie rozproszonych po całym kraju między drobnych inwestorów,
których nie interesowało, kto zarządza koleją dopóty dopóki otrzymywali
obiecaną dywidendę. Inną grupę stanowiły zapewne banki oraz ludzie przeciwni
Greenerowi, którzy, chociaż nie akceptowali Willeqsa, to jeszcze bardziej stanowczo i
zdecydowanie potępiali Greenera i jego metody. Skoro nie mógł kupić akcji sam,
musiał spróbować zagwarantować sobie pełnomocnictwa. Wiedział, że sporo
upragnionych akcji pozostawało w rękach niektórych ﬁrm powierniczych, więc zaczął
je oblegać. Właścicieli bombardował obietnicami i zalewał ogniem zapewnień tak
szlachetnych, tak głębokich i rzeczowych, jak gruba była zbroja ich nieufności. Koniec
końców zaczęli wierzyć, że deklarując poparcie dla Greenera postępują mądrze.
Udzielone gwarancje wydawały się być nienaruszalne, więc powiernicy zgodzili się
cedować na niego swoje pełnomocnictwa zawsze, kiedy o to poprosi. Greener
zawołał Rocka i powiedział:

- Idź do Rural Trust Company i do Commercial Loan & Trust Company. Spotkaj się z
Robertsem i Morganem. Dadzą ci pełnomocnictwa na Iowa Midland wystawione
na nazwisko Fredericka Rocka lub Johna F. Greenera.
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Rock był przystojnym, spokojnym mężczyzną, z bardzo kształtną głową i stanowczym
podbródkiem. Cechowały go nienaganne maniery. Miał zwyczaj patrzeć rozmówcy
prosto w oczy, ale nie zawsze udawało mu się uchodzić za człowieka prostolinijnego.
Na pewno jednak robił wrażenie śmiałego i gorliwego. Koledzy w pracy mawiali, że
Rock cały wolny czas poświęca na studiowanie operacji ﬁnansowych Napoleona z
Wall Street i robi to z taką samą uwagą i drobiazgowością, jak elewi ze szkół
wojskowych studiują kampanie Napoleona Bonaparte. Co zresztą było prawdą.

- Panie Greener – powiedział Rock. – Ma pan 110 000 akcji, prawda?
- Co takiego? – pisnął niewinnie Greener.
- Policzyłem, że, o ile nie przeprowadzał pan żadnych operacji poza tym biurem,
będzie pan potrzebował pełnomocnictw na 50 000 akcji. Dopiero to da panu
całkowitą kontrolę, pozwoli wybrać własnych członków rady nadzorczej i
zrealizować plany związane z Keokuk & Northern.

Jedynie błysk w oku zdradził, że Napoleona albo bardzo zainteresowały słowa Rocka,
albo to, że mieszanie się prostego urzędnika w strategię ﬁrmy uznał za wysoce nie na
miejscu.

- Panie Greener – powiedział z zapałem pracownik. – Chciałbym spróbować je dla
pana zdobyć.

- Tak? – zapytał z roztargnieniem.
- Tak, proszę pana – odpowiedział Rock.
- A więc śmiało – odparł niedbale Greener. – Daj mi znać w przyszłym tygodniu, jak
ci idzie.
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Na twarzy Rocka pojawiło się rozczarowanie, dlatego Greener szybko dodał:

Oczywiście, jeśli się uda, to odpowiednio to wynagrodzę.

- Jak, panie Greener? – zapytał urzędnik patrząc szefowi prosto w oczy.
- Dostanie pan… - pisnął zachęcająco Greener – 10 000 dolarów.
- Czy to dobra cena za taką pracę, panie Greener? Być może będę musiał sporo
zapłacić – dodał młody człowiek z nutką goryczy.

- Tyle jest to dla mnie warte, panie Rock, i sądzę, że jest warte więcej dla mnie, niż
dla kogokolwiek innego. Dostaniesz podwyżkę z 1 600 do 2000 dolarów rocznie. To
dużo więcej, niż ja sam zarabiałem w pańskim wieku, Rock.

- Dobrze – powiedział cicho Rock. – Zrobię, co w mojej mocy.

Ale gdy wyszedł, był czerwony z gniewu i oburzenia.

- Dziesięć tysięcy za coś, co dla ﬁnansisty może być warte 10 milionów! – w ciągu
dwóch lat urzędnik uważnie przestudiował napoleońskie metody Greenera.
Nauczył się cierpliwości i czekał na swoją szansę. I ta szansa wreszcie nadeszła,
wiedział o tym.

Charakter człowieka wykuwają rozmaite wydarzenia. Rock rozumował ostrożnie,
inteligentnie i przede wszystkim – na chłodno. Logicznie planował. To był dobry plan,
to był jedyny możliwy do zrealizowania plan i żadne wścibskie sądy nie mogły go
storpedować. Dziwne, że John F. Greener sam na to nie wpadł. Urzędnika nie
powstrzymywał brak skrupułów – miał instynkt ﬁnansisty ze stajni Greenera.
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Przez cały tydzień zajmował się wyłącznie zbieraniem pełnomocnictw obiecanych
przez rozmaite ﬁrmy powiernicze. Łącznie opiewały na 21 200 akcji. W
prominentnych domach maklerskich, dzięki nieuprawnionym, ale atrakcyjnym
obietnicom, zagwarantował otrzymanie 7 100 akcji. Razem dawało to 28 300.
Oznaczało to, że na najbliższym walnym Greener będzie mógł głosować 138 900
akcjami z całkowitej liczby 320 000 akcji. Wszystko wskazywało na to, że o ile
opozycja się nie zjednoczy, to Greenerowi bez problemu uda się przegłosować swoje
wnioski.

Od czasu do czasu ﬁnansista pytał Rocka o postępy. Wówczas urzędnik odpowiadał,
że wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami. Poinformował także Greenera, że ﬁrmy
powiernicze przekazały mu pełnomocnictwa jedynie na 14 000 akcji, ale nie
wspomniał o kolejnych 7 100 pozyskanych od zaprzyjaźnionych maklerów. Ukrywanie
przed Greenerem takiego sukcesu było ogromnym ryzykiem, ale broker nie należał
do lękliwych.

W chwili, kiedy Rock był przekonany, że nie ma już więcej pełnomocnictw, które
można by w jakiś sposób wydostać – prośbą lub groźbą – przypuścił szturm na samą
spółkę. Chodziło o przechwycenie wszystkich anty-Greenerowych głosów – lub akcji.
Rock zaczął realizować swój plan. A plan tego wzorowego pracownika ze spokojnymi
oczami i stanowczym podbródkiem zaiste godny był człowieczka o ziemistej cerze,
chytrych oczkach i wysokim czole.

- To klasyczny przypadek ‘i orzeł, i reszka’ – radośnie mruknął Rock.
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Młody człowiek niezwłocznie stawił się w biurze ﬁrmy Weddell, Hopkins & Co.,
prominentnych bankierów i zagorzałych wrogów Johna F. Greenera oraz jego metod.
Znali Rocka jako jednego z najbardziej zaufanych pracowników ﬁrmy Brown &
Greener, więc nie miał najmniejszych problemów, aby od razu spotkać się z panem
Weddellem osobiście.

- Dzień dobry, panie Weddell.
- Dzień dobry panu – powiedział chłodno bankier. – Muszę przyznać, że jestem
zaskoczony, że pańscy pryncypałowie przysłali pana akurat do mnie.

- Panie Weddell – powiedział Rock nieco zbyt ochoczo, aby zrobić to przekonująco –
Odszedłem z ﬁrmy Brown & Greener. Byli… – dodał z młodzieńczą szczerością – to
dla mnie zbyt oszukańcza ﬁrma.

Twarz Weddella znieruchomiała. Przestraszył się, że teraz Rock poprosi go o posadę.

- Ta-ak? – zapytał głosem, który był równie beznamiętny, co jego twarz.
- Panie Weddell – zaczął młody urzędnik patrząc bankierowi prosto w oczy. – Pan,
wraz z innymi uczciwymi ludźmi, bardzo chciał powstrzymać Greenera przed
zniszczeniem Iowa Midland. Panie Weddell – ciągnął z zapałem i entuzjazmem,
jakim przepełnił go własny plan. – Znam plany Greenera i zasoby, jakimi
dysponuje. Chciałbym panu pomóc, żeby mógł go pan pokonać. Jeśli pan
się zgodzi, możemy wygrać.

- I jak niby masz zamiar to zrobić? – zapytał wymijająco stary bankier. Nie był wcale
pewien, czy nie jest to jakaś sztuczka tego przebiegłego Johna F. Greenera.
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- Greener – odpowiedział młody Rock – nie kontroluje całego kapitału akcyjnego.
Ma tylko 110 600 akcji. Miałem dostęp do ksiąg rachunkowych i wiem o każdej
pojedynczej akcji.

- Nie chcę, żebyś mi zdradzał sekrety swego pracodawcy, nawet jeśli jest moim
wrogiem. Nie mam zamiaru tego dłużej słuchać – Weddell był bankowcem starej
daty.

- Nie zdradzam żadnych sekretów. Sam powiedział, że ma ponad 100 000 akcji, a
wszyscy dziennikarze doszli do wniosku, że ma pakiet kontrolny. I miałby, o ile mi
pan nie pomoże. Mam pełnomocnictwa na prawa z 28 300 akcji; dostałem je od
ﬁrm powierniczych i biur maklerskich. Mój plan zakłada zebranie wszystkich
możliwe pełnomocnictw wystawionych przez akcjonariuszy, którzy nie chcą ani
Greenera, ani Willeqsa. Wówczas zmusimy Willeqsa, aby obiecał nam – czarno na
białym – że wprowadzi w ﬁrmie potrzebne zmiany, skończy ze swoimi
ekstrawagancjami i kosztownymi umowami taryfowymi. Willeqs zrobi to, żeby
uratować i siebie, i linię kolejową przed łapami Greenera. Ale nie ma ani chwili do
stracenia, panie Weddell.

Wyraźnie pobudzała go ta gra – uderzyła mu do głowy, jak wino.

- A pan? – zapytał znacząco stary bankier. – Jaka w tym wszystkim jest pańska rola?
– taka insynuacja była jego ostatnią bronią. Bo plan tego młodego człowieka był
jedynym możliwym rozwiązaniem. Innego nie widział.

- Ja? Być może po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mógłbym zostać
sekretarzem zarządu – byłaby to gwarancja, że działa on w dobrej wierze i
wprowadza reformy. Mogę patrzeć im na ręce i reprezentować interesy banku
Weddell-Hopkins. Co do wynagrodzenia – dodał robiąc teatralną pauzę – może to
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być jakieś 5 000 rocznie. Teraz dostaję zaledwie połowę tego. Ściśle mówiąc
dostawał 1 600, ale dlaczego miałby obniżać swoją wartość rynkową?

Stary bankier zaczął spacerować po gabinecie.

- Do diabła, dostanie pan nasze pełnomocnictwa – powiedział w końcu Weddell.
- Byłoby dobrze, gdyby Greener niczego się nie domyślił – dodał Rock, a Weddell nie
mógł się z nim nie zgodzić.

Bank Weddell, Hopkins & Co. miał 14 000 akcji Iowa Midland i następnego dnia Rock
dostał odpowiednie pełnomocnictwa. Ponieważ pochodziły od tak szanowanej
instytucji, która w dodatku od dawna była zaprzysięgłym wrogiem Greenera, były
one niczym najlepsze referencje, dzięki którym udało się przekonać wielu
niewiernych Tomaszów i w efekcie zapewnić sobie pełnomocnictwa wszystkich antyGreenerowskich akcji, jakie były nie tylko w Nowym Jorku, ale w Filadelﬁi czy
Bostonie.

Jego ciągła nieobecność w biurze nie wzbudzała niczyich podejrzeń – wszyscy, nie
wyłączając właścicieli – Browna i Greenera - sądzili, że działa w imieniu biura Brown
& Greener. Teraz dysponował pełnomocnictwami – wystawionymi zarówno przez
przyjaciół, jak i wrogów Greenera – opiewającymi na 61 830 akcji. To był
naprawdę znakomity wynik i Rock był bardzo dumny. A jeśli chodzi o możliwe
konsekwencje, to wszystko starannie rozważył. Pracował przede wszystkim dla
Fredericka Rocka. Musiało mu się udać, niezależnie od tego, na którą stronę upadnie
rzucona moneta.
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Pewnego dnia Greener wezwał go do prywatnego gabinetu.

- Panie Rock, co z tymi pełnomocnictwami Iowa Midland?
- Mam je, bezpieczne – odpowiedział nieco wyzywająco.
- Ile?
Rock wyjął kartkę papieru, chociaż wszystkie liczby znał na pamięć. I powiedział
tonem, który miał zabrzmieć nonszalancko. – Mam dokładnie 61 830 akcji.

- Co? Co takiego? – Napoleon nie mógł ukryć zaskoczenia.

Rock popatrzył prosto w rozbiegane, brązowe oczy.

- Powiedziałem – powtórzył. – Mam pełnomocnictwa na prawo do głosu z 61 830
akcji.

Greener szybko się opamiętał.

- Gratuluję, Rock, że dotrzymał pan słowa. Zobaczy pan, że ja też dotrzymam –
dodał już normalnie, piskliwie.

- Równie dobrze możemy dojść do porozumienia już teraz, panie Greener – Rock nie
spuszczał oczu z ziemistej twarzy człowieka, który miał opinię niszczyciela linii
kolejowych. Wiedział, że przekroczył Rubikon, ale walczył o swoją przyszłość, o
spełnienie marzeń. W dodatku walczył z gigantem. Myślał tylko o tym i ta myśl
bardzo go umocniła. Stał się opanowany i zdecydowany – jak pączek zasadzonego
przez Napoleona kwiatu, który w końcu rozkwitnął.
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- O co panu chodzi? – zapiszczał naiwnie Greener.

W tym momencie wszedł Brown – akurat, żeby usłyszeć, jak szeregowy urzędnik
mówi:

- Ma pan, jak wszyscy twierdzą, 110 000 akcji Iowa Midland. Prezes Willeqs i jego
ludzie kontrolują mniej więcej tyle samo.

- Tak – potwierdził człowieczek o ziemistej cerze. Na jego czole pojawiły się krople
potu, ale twarz pozostała bez wyrazu. Oczy nie wydawały się już tak chytre, ale to
było wszystko. Teraz patrzył z uwagą na młodego pracownika, bo nagle wszystko
zrozumiał.

- Cóż, niektóre pełnomocnictwa są wystawione na Fredericka Rocka, inne na Johna
F. Greenera, ale większość jest na moje nazwisko. I ta strona, do której dołączę,
będzie miała większość. Panie Greener, mam upoważnienia wszystkich dyrektorów
i samego prezesa Iowa Midland. A pan nie może mnie powstrzymać, nic mi pan nie
może zrobić, absolutnie nic! – zakończył wyzywająco. To było zupełnie zbędne i
mało wyraﬁnowane, ale cóż – młodość to wada, z której na szczęście szybko
się wyrasta!

- Ty draniu! – krzyknął Brown. Miał krótki, gruby kark, a gniew sprawił, że jego twarz
przybrała on ciemnoczerwony kolor.

- Zabezpieczyłem większość pełnomocnictw – ciągnął Rock, nieco obronnym tonem
– zapewniając panów w banku Weddell, Hopkins & Co., a także ich przyjaciół, że
zagłosuję przeciwko Greenerowi – przerwał.

- Dalej, Rock – pisnął Greener. – Niech pan się nie boi, proszę mówić.
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Blady człowieczek z czarną brodą i wysokim czołem był nie tylko geniuszem ﬁnansów,
ale i człowiekiem o stalowych nerwach. Trochę do tego nie pasował piskliwy głos, ale
czynił go bardziej ludzkim.

- Zaproponował mi pan 10 000 dolarów gotówką i 2 000 rocznie.
- Tak – przyznał potulnie Greener. – Ile pan chce?

Jego oczy znów zrobiły się chytre. Poczuł, że kamień spadł mu z serca. Rock to wyczuł
i zrobił się jeszcze odważniejszy.

- Weddell, Hopkins & Co. oraz ich przyjaciele chcą, żebym głosował na Willeqsa. W
zamian za to Willeqs obiecał przeprowadzenie niezbędnych zmian. Moje zapłata to
stanowisko sekretarza zarządu, z siedzibą w Nowym Jorku, oraz wynagrodzenie w
wysokości 5 000 dolarów rocznie. Nie wspominając o poparciu ze strony Weddell,
Hopkins & Co.

- Mogę ci dać 20 000 gotówką – powiedział cicho Greener.
- Nie. Chcę zostać członkiem giełdy. Chcę, żeby kupił mi pan miejsce i przekazał
część swojego biznesu. I pożyczył mi na start 50 000 dolarów. A ja wystawię panu
weksel.

- Tak?
- Panie Greener, wie pan, co mogę zrobić. A ja wiem, co dla pana oznacza pełna
kontrola nad Iowa Midland oraz konsolidacja tej linii z Keokuk & Northern lub
leasing jednej kolei przez drugą – dla obu ﬁrm i dla pana osobiście. Chcę być
pańskim maklerem. I będę wiernie panu służył, panie Greener.

- Rock – zapiszczał Greener. – Podajmy sobie ręce. Rozumiem, co pan czuje. Zapłacę
za pańskie członkostwo na giełdzie i przekażę panu tylu klientów, ilu będę w stanie.
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Pożyczę też 100 000 dolarów bez żadnego weksla. Myślę, że zdążyłem pana
poznać. Dostanie pan miejsce na giełdzie tak szybko, jak to będzie możliwe. A w
przyszłości moje interesy będą pańskimi interesami.

- A zatem zajmę się sprawami organizacyjnymi. Członkostwo mogę załatwić
natychmiast – powiedział spokojnie Rock, chociaż serce waliło mu jak młot.
Przepełniała go radość ze zwycięstwa. – Będzie kosztować 23 000 dolarów.

- Proszę powiedzieć panu Simpsonowi, żeby wystawił czek na 25 000 – wesoło
zaskrzeczał Napoleon Wall Street.

- Dzi…dziękuję panu bardzo, panie Greener – wyjąkał odważny urzędnik. – Jeśli
chodzi o pełnomocnictwa…

- Och, w porządku – przerwał mu John F. Greener. – Pojedzie pan z nami do Des
Moines. Teraz jest pan jednym z nas. Od dawna czekałem na kogoś takiego, jak
pan. Ale, Rock – dzisiejsi młodzi ludzie to albo hazardziści, albo idioci – dodał
wydając z siebie ostatni, żałosny pisk.

Tydzień później Greenera wybrano na przewodniczącego Rady Nadzorczej Iowa
Midland Company, a Rock został członkiem Nowojorskiej Giełdy Papierów
Wartościowych.
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Nowojorska giełda w 1907
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Część szósta

Stracona okazja

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

STRACONA OKAZJA

Od lat największym pragnieniem Daniela Diqenhoeﬀera było doprowadzenie
do ruiny Johna F. Greenera. „Holender Dan” – jak go nazywano na Wall Street – był
krępym mężczyzną o bardzo jasnych włosach, bardzo czerwonym nosie i bardzo
głośnym głosie. Greener był niewysokim, drobnym człowieczkiem o ziemistej cerze,
czarnych włosach i piskliwym głosie. Miał chytre, brązowe oczka i wysokie czoło.
Diqenhoeﬀer zaś - szczere, błękitne spojrzenie, zadziorny podbródek i gruby kark
boksera. Obaj byli członkami Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ale
Greenera nigdy nie widziano na „parkiecie” od czasu, kiedy jedna z oﬁar chwyciła go
za kołnierz, podniosła do góry i wrzuciła do piwnicy z węglem. Greener miał zwyczaj
przypuszczać ataki na linie kolejowe – był to pierwszy krok do ich przejęcia –
najpierw miażdżył je na miazgę, jak boa dusiciel miażdży swoje oﬁary, a potem bez
trudu je połykał. Te praktyki przez wiele lat uchodziły mu na sucho, ale płacił za nie
nadmierną nerwowością.

Dana Holendra można było codziennie, między 10.00 a 15.00, spotkać na giełdowym
parkiecie. Natomiast w nocy, między 22.00 a 3.00 – przy stole do ruletki lub faro.
Niespokojny jak morze w czasie sztormu i cierpiący na chroniczną bezsenność, z
konieczności musiał zaspokajać swoje potrzeby wszelkimi dostępnymi stymulantami.
A ponieważ chciał uniknąć delirium tremens, w czasie uprawiania hazardu
nieprzerwanie raczył się potężnymi dawkami wina – koiło mu nerwy tak samo, jak
najlepsza whiskey. Mógł kupić lub sprzedać 50 000 akcji i mógł postawić 50 000
dolarów w czasie parsi kart. Pewnego razu całą fortunę zakładając się o to, która z
dwóch siedzących na stole much odleci pierwsza. Greener znajdował na giełdzie
środki do osiągnięcia celu i mimo niezliczonych przeprowadzonych na parkiecie
operacji w głębi serca wcale za nimi nie przepadał. Diqenhoeﬀer przeciwnie - uważał
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parkiet za sąd najwyższej instancji; miejsce, do którego powinni się udać się
inwestorzy, kiedy uważają, że racja jest po ich stronie i tam dostać zasłużoną
nagrodę. A kiedy racji nie mieli – mogli próbować pokonać niekorzystne wiatry przy
pomocy brutalnej siły dolarów. Jeśli chodzi o operacje rynkowe, to różnice między
nimi były tak samo duże, jak między wyglądem zewnętrznym i temperamentem.
Jednym słowem różnili się jak Machiavelli i Ryszard Lwie Serce.

Nikt dokładnie nie wiedział, od czego zaczęła się wrogość między Greenerem a
Diqenhoeﬀerem. „Napoleon Kolei Żelaznych” czuł wobec Dana Holendra pewną
pasywną wrogość za to, że ten ingerował w jego rozmaite operacje giełdowe. Ale
Dan nie znosił Greenera w sposób żywiołowy, prawdopodobnie z tego samego
powodu, dla którego jastrząb nienawidzi węża: była to instynktowna antypasa do
kogoś całkowicie odmiennego.

Wielu od dawna chciało dopaść Greenera, ale ich wysiłki tylko sprawiały, że stawał
się coraz bogatszy, a skala wzrostu jego fortuny była proporcjonalna do skali
kurczenia się ich majątków. Na przykład Sam Sharpe przybył z Arizony mając 12
milionów dolarów przyrzekając, że nauczy ten biedy Wschód, jak się miażdży „różne
skunksy ﬁnansowe w rodzaju Greenera”. Niestety, ﬁnansowy skunks niczego nowego
się nie nauczył. Natomiast Sharpe’a ten przywilej, czyli przekonanie, że to właśnie on
będzie tym wymagającym nauczycielem, kosztował na przestrzeni jednego roku
niemal pół miliona dolarów miesięcznie. Później Sharpe, kiedy trochę opanował
zasady gry – i poznał Greenera – połączył siły z Diqenhoeﬀerem i wspólnie knuli
przeciwko Napoleonowi. Byli zręcznymi giełdowymi graczami, bardzo bogatymi i
niemal pozbawionymi ﬁnansowych skrupułów. I obaj nienawidzili Greenera. Gdyby
to były inne czasy, to chętnie poszatkowaliby go na kawałki, a jego upieczone serce
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podawaliby na półmisku wszystkim zgromadzonym na parkiecie. W bezbarwnym XIX
wieku musieli zadowolić się próbami pozbawienia go zroszonych łzami milionów. Aby
to zrobić połączyli własne miliony – siedem lub osiem – i otworzyli ogień. Ich
połączona fortuna została podzielona na dziesięć pocisków; następnie strzelali nimi
w stronę człowieczka o piskliwym głosie i wysokim czole. Człowieczek uchylił się
przed pierwszym, drugim i trzecim pociskiem, ale czwarty złamał mu nogę, a piąty
pozbawił oddechu. Giełda wiwatowała i okazała wiarę w ostateczny sukces
artylerzystów skracając akcje spółek Greenera. Tuż przed szóstym wystrzałem
Greener wezwał na pomoc Wilbura Wise’a – człowieka z sercem jak stal i
trzydziestoma milionami gotówki. Wokół powalonego na ziemię Napoleona
wzniesiono ochronny wał z obligacji rządowych, a ﬁnansowi kanonierzy przerwali
ogień i marnowanie cennej amunicji. Nowe fortyﬁkacje były nie do zdobycia i dobrze
o tym wiedzieli, dlatego zadowolili się wystrzałem o niewielkiej sile rażenia i
przejęciem jednej lub dwóch mniejszych linii kolejowych porzuconych przez
Greenera w czasie panicznej do schronu. Później Sharpe pojechał do Anglii, aby
zagrać na wyścigach (i wygrać), a Diqenhoeﬀer udał się do Long Branch grać w faro,
co przez miesiąc kosztowało go średnio 10 000 za noc.

Po ostatnim starciu między Napoleonem i Danem Holendrem na Wall Street
zapanował okres spokoju. Ale po kilku miesiącach walki wznowiono. Greener chciał
podbić cenę swoich akcji, a zwłaszcza notowań swego ostatniego pupilka, walorów
Federal Telegraph Company. Dan, tylko po to, żeby pokazać, że nie ma co
przyspieszać ruchu w górę, „skracał” je za każdym razem, kiedy Greener usiłował
podpompować cenę. Greener spróbował cztery razy i za każdym razem Diqenhoeﬀer
sprzedał mu kilka tysięcy papierów – wystarczająco dużo, żeby zneutralizować
wzrosty. Do pewnego momentu manipulatorowi wszystko się udawało. Jego
działania składały się z wielu pomysłowych i skomplikowanych działań i
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instrumentów, ale sama manipulacja „pod wzrosty” polegała na kupowaniu większej
ilości akcji od tych, które inni mogą lub chcą sprzedać. Greener chciał kupić, ale Dan
jeszcze bardziej chciał sprzedać.

Greener znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Był zaangażowany w wiele poważnych
przedsięwzięć, ale aby je sﬁnalizować potrzebował gotówki. Tymczasem banki,
obawiające się rynku kapitałowego, nie były skłonne mu pożyczać. Ponadto, niejako
przy okazji, dyrektorzy banków liczyli na to, że ich odmowa udzielenia Greenerowi
kredytu zmusi go do pozbycia się większej części kapitałowego balastu. Greener miał
na sumieniu niezliczone ilości wdów i sierot, które ograbił w wyniku swoich
perﬁdnych intryg. Dlatego kredytodawcy nie mieli wątpliwości, że powinni je
pomścić – to byłby bardzo dobry uczynek.

Spółka Federal Telegraph, gdzie Greener był najbardziej zaangażowany, powoli szła
na dno. Dan Holender, który zarobił gdzie indziej, postanowił „zamknąć przed Fed.
Tel. resztki dziennego światła”. Podszedł do tego bardzo spokojnie, jak do gry w
ruletkę – sprzedawał akcje metodycznie, ale nieprzerwanie pchał cenę w dół.
Skutecznie. Greener, który na innych papierach stracił, uznał, że najwyższy czas
ratować własną skórę. Potrzebował tylko pięć milionów dolarów. No, może by
wystarczyły marne trzy miliony, albo – w tym momencie – nawet dwa i pół. Ale
potrzebował tych pieniędzy natychmiast. Każde opóźnienie oznaczało
niebezpieczeństwo, to z kolei oznaczało Diqenhoeﬀera, a Diqenhoeﬀer znaczył to
samo, co śmierć.
I nagle, zupełnie znikąd i nie wiadomo jak, na rynku zaczęła krążyć plotka, że Greener
znalazł się w tarapatach. Dziennikarskie hieny natychmiast pobiegły do banków, żeby
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porozmawiać z szefami. Pytano nie po to, żeby słuchać kłamstw i wykrętów, więc
mówili, jakby wiedzieli na pewno: - Greener nie ma pieniędzy.

Bankierzy uśmiechali się pobłażliwie, niemal z politowaniem: - Och, więc dopiero
teraz o tym usłyszeliście, tak? My wiemy od sześciu tygodni!

Tymczasem na giełdzie zaczęły działać inne hieny, które zaczęły sprzedawać akcje
spółek Greenera – nie Federal Telegraph, który był naprawdę silnym papierem, ale
zrestrukturyzowane koleje, których odrodzenie nastąpiła na tyle niedawno, że nie
zdążyły jeszcze w pełni odzyskać sił. Im niżej spadały ceny, tym głośniej słychać było
szepty, że Diqenhoeﬀer w końcu dopadł przeklętego Napoleona.

Tysiące maklerów zaczęło szukać drogiego przyjaciela Dana, żeby mu pogratulować pogromcy Greenera, bohaterowi dnia i przyszłemu szafarzowi sowitych prowizji. Ale
Dana nigdzie nie było. Ani na parkiecie, ani w biurze.

Ktoś jeszcze zaczął go szukać już wcześniej, jeszcze zanim maklerzy pomyśleli o
złożeniu gratulacji – ktoś, kto był największym hazardzistą ze wszystkich, jeszcze
większym od samego Dana Holendra – malutki człowieczek z brązowymi, chytrymi
oczkami, piskliwym głosem i wysokim czołem: John F. Greener.

- Panie Diqenhoeﬀer, posłałem po pana, żeby zadać jedno pytanie – pisnął
spokojnie stojąc obok gadatliwego sckera.

- Oczywiście, panie Greener – Diqenhoeﬀer natychmiast wyobraził sobie pokorne
prośby o to, żeby w końcu odpuścił. I już prawie ułożył sobie w głowie słowa
nieprzejednanej odmowy.
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- Czy mógłby zrealizować pan dla mnie pewne zlecenie?
- Oczywiście, panie Greener. Realizuję zlecenia. Jestem maklerem.
- Bardzo dobrze. Proszę dla mnie sprzedać 50 000 akcji Federal Telegraph.
- Po jakiej cenie? – zapytał Diqenhoeﬀer z machinalnie zapisując liczby. Był
całkowicie zaskoczony.

- Po najlepszej, jaką uda się panu uzyskać. Teraz akcje są po… – tu Greener zerknął
na taśmę – po 91.

- Oczywiście.

Mężczyźni spojrzeli na siebie – Dan Holender trochę groźnie, Greener spokojnie,
pewnie, a jego chytre zazwyczaj oczy patrzyły niemal szczerze.

- Miłego dnia – powiedział w końcu Diqenhoeﬀer, a główka człowieczka skinęła na
pożegnanie.

Diqenhoeﬀer pospieszył na giełdę. Przy wejściu spotkał swego partnera, Smitha,
właściciela skrótu „Co” w nazwie D. Diqenhoeﬀer & Co.

- Bill, właśnie dostałem od Greenera zlecenie sprzedaży 50 000 akcji Federal
Telegraph.

- Co? Co takiego? – wysapał Smith.

Greener posłał po mnie, zapytał, czy przyjmę od niego zlecenie. Powiedziałem, że
tak, więc kazał mi sprzedać 50 000 akcji Telegraph, więc…
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- Dorwałeś go, Dan. Naprawdę go dorwałeś! – przerwał z radością Smith.
- Mam zamiar pokryć moje 20 000 akcji pierwszą połową zamówienia, a
resztę sprzedać po najlepszej cenie.

- Człowieku, to twoja szansa! Nie widzisz, że go dopadłeś? Smilie z Eastern Nasonal
Bank mówi, że w całym mieście nie ma ani jednego banku, który pożyczyłby
Greenerowi jakiekolwiek pieniądze. A on musi pilnie zapłacić 10 milionów
obligatariuszom z Indian Paciﬁc! Do diabła, ugryzł więcej, niż jest w stanie
przełknąć!

- Bill, potraktujemy Greenera tak samo, jak każdego innego klienta - powiedział
Diqenhoeﬀer.

- Ale przecież… - zaczął Smith z nieukrywaną konsternacją. Poza Wall Street był
uczciwym człowiekiem.

- Spokojnie, dopadnę go. To go i tak nie uratuje. Jeszcze go dopadnę – opowiedział z
przekonaniem.

Mógłby z łatwością wykorzystać zamówienie Greenera do zbicia fortuny. Miał krótkie
pozycje na 20 000 akcji, które wystawił po średniej cenie 93. Mógłby wziąć pakiet 50
000 akcji Greenera i rzucić je na rynek. Nawet najlepszy papier nie wytrzyma takiego
uderzenia i cena Federal Telegraph bez wątpienia spadłaby o 15 punktów lub więcej.
Mógłby z łatwością odkupić swoje shorty po 75 lub nawet po 70, a to oznaczałoby
zysk w wysokości pół miliona dolarów. I ponad milion straty dla jego największego
wroga, Greenera. A gdyby jeszcze pozwolił swemu partnerowi szepnąć tu i ówdzie
słówko, że Dan sprzedaje dla Greenera duży pakiet Telegraphu, na parkiecie
zaczęłoby się szaleństwo. Wszyscy zaczęliby sprzedawać, a cena zanurkowałaby tak
bardzo, że Napoleon straciłby wszelką nadzieję na odbicie. Czyżby, powierzając takie
zlecenie – jego być albo nie być – swojemu wrogowi, popełnił największą pomyłkę w
życiu?
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Dan poszedł do stanowiska Federal Telegraph, gdzie grupa szaleńców wykrzykiwała
ceny, po których chciano zapłacić za kupno lub zgodzić się na sprzedaż rozmaitych
wolumenów akcji. Przekazał każdemu z dwudziestu maklerów zlecenia sprzedaży po
tysiąc akcji po najlepszej możliwej cenie, a sam, za pośrednictwem innego, kupił
dokładnie taką samą ilość. Następnego dnia osobiście sprzedał 20 000 akcji, a na
trzeci dzień pozostałe 10 000 ze zlecenia Greenera. Giełda pomyślała, że sprzedaje na
własny rachunek. To wszystko były „krótkie” papiery – to znaczy koledzy sądzili, że
sprzedawał akcje, których nie miał, zakładając, że później odkupi je taniej. Taka
sprzedaż nigdy nie powoduje spadku ceny, jak sprzedaż „długa”, ponieważ jest
oczywiste, że short seller musi wcześniej czy później akcje odkupić. W ten sposób
gwarantuje przyszły popyt, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na ceny, gdyż,
jak wiadomo:

„Ten, kto sprzedaje to, czego nie ma
Musi to odkupić, lub traﬁć do więzienia”.

Za 50 000 należących do Greenera akcji spółki Federal Telegraph Diqerhoeﬀerowi
udało się uzyskać średnią cenę w wysokości 86 dolarów za akcję. Rynek był
przekonany – chociaż bardzo się temu dziwiono – że Dan stał się zbyt lekkomyślny,
Greener jest małym, śliskim typkiem, a zainteresowanie krótkimi pozycjami musi być
tak ogromne, że zdecydowanie wzrosło niebezpieczeństwo poważnego ograniczenia
podaży. Dlatego zrezygnowano z ataku na Telegraph. Co prawda wielu co
sprytniejszych traderów dostrzegło w tej operacji pułapkę, którą chciał zastawić ten
cwany Napoleon, ale przecież koniec końców to oni go nabrali – przebiegle kupując
Federal Telegraph!
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Greener, mając ze sprzedaży dużego pakietu akcji 4 300 00 dolarów, rozwiązał swoje
problemy i zrealizował wszystkie plany. To było niezwykle śmiałe zagranie – zaufać
zawodowemu honorowi maklera. W ten sposób stał się właścicielem potężnej sieci
linii kolejowych, a ataki Dana Holendra nie wyrządziły mu najmniejszej szkody.
Greener stworzył mu okazję, ale Diqenhoeﬀer jej nie wykorzystał.
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Część siódma

Wóz albo przewóz
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WÓZ ALBO PRZEWÓZ

I
Miał dopiero siedemnaście lat, jasne włosy, rumiane policzki, dziewczęco niebieskie
oczy i ubiegał się o posadę w domu bankowym i maklerskim Tracy & Middleton.
Nazywał się Willis N. Hayward i kiedy odebrał telefon z informacją, że spośród
dwudziestu kandydatów wybrano właśnie jego, rozpierała go duma.

Między 10.00 a 15.00 stał w sali notowań, obok telefonu należącego do ﬁrmy Tracy
& Middleton i odbierał informacje z biura – głównie zlecenia kupna lub sprzedaży
akcji dla klientów ﬁrmy – następnie te same informacje przekazywał działającemu na
parkiecie panu Middletonowi, a na koniec - sprawozdania Middletona nadawał do
biura. Mówił cichym głosem wykształconego człowieka, a jego błękitne oczy lśniły tak
bardzo, że chłopcy pracujący przy innych aparatach porównywali je do oczu zalotnej
Sally z popularnej piosenki. Nic dziwnego, że natychmiast przylgnął do niego
przydomek „Sally”.

Młodemu Haywardowi, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej skończył szkołę,
wszystko w tym miejscu wydawało się niezwykłe – podekscytowane okrzyki
biegających tam i z powrotem mężczyzn, niecierpliwe wymachiwanie rękoma,
maniackie okrzyki maklerów przekazujących swoje zlecenia na poszczególne
stanowiska nieoczekiwanie zastępowane napadami pozornego spokoju, kiedy
zapisywali cenę, po której sprzedali lub kupili akcje. Co prawda Hayward nie
rozumiał, na czym polegał ten biznes, ale największe wrażenie robił na nim fakt, że ci
ludzie – o czym zresztą solennie zapewniali jego koledzy – ci wszyscy krzyczący i
gestykulujący nerwowo maklerzy zarabiali mnóstwo pieniędzy. Słyszał, jak Sam
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Sharpe zarobił 100 000 dolarów na akcjach Suburban Trolley, oraz o słynnym
„strzale” Parsona Blacka – wszyscy chętnie pokazali mu małego, siwego człowieczka,
który z akcji Western Delaware zgarnął cały milion. Ale słyszał też o Aladynie i jego
Cudownej Lampie, albo o Jacku Pogromcy Olbrzymów.

Podobnie jak pozostali chłopcy z Wall Street uczył się biznesu przez osmozę.
Owszem, kiedy zadawał pytania, otrzymywał na nie odpowiedzi, ale nikt niczego go
nie uczył tak po prostu sam z siebie. W jego własnym interesie leżało dokładne
obserwowanie tego, co robią inni, a następnie wyciąganie właściwych wniosków. Nie
słyszał nic innego, jak tylko: Spekulacja! Spekulacja! – słowo, które przyjmowało taką
lub inną formę lub inne słowa o tym samym znaczeniu. Chodziło wyłącznie o kupno
lub sprzedaż akcji – w wyraźnej, niemal namacalnej nadziei, że pozwoli to na
błyskawiczne zarobienie mnóstwa pieniędzy. Na giełdzie nikt nie mówił o niczym
innym. Serdeczni przyjaciele, którzy spotykali się przy otwarciu notowań, nie witali
się słowami „dzień dobry”, ale bez wstępów przechodzili do jedynego tematu, jaki
dla nich istniał - spekulacji. A kiedy ktoś przyszedł nieco później, natychmiast pytał
„co się dzieje na rynku?”. Robił to gorączkowo i niecierpliwie, jakby w obawie, że
rynek wykorzystał jego nieobecność i zachował się nieodpowiednio. W powietrzu
unosiły się opary „cynku” – przekazywanych z ust do ust poufnych informacji
sugerujących sprzedaż jednych, a kupno innych akcji. Maklerzy, klienci, urzędnicy,
giełdowi porserzy – cała Wall Street czytała poranne gazety nie dlatego, że
interesowały ich wiadomości, ale wyłącznie po to, żeby wyszukać informacje, które
będą miały, powinny mieć, lub mogłyby mieć wpływ na notowania. Nie było bowiem
innego boga od >ckera, a maklerzy byli jego prorokami!
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Wokół Sally’ego tłoczyły się setki mężczyzn wyglądających tak, jakby wszystkie
giełdowe przemyślenia zabierali ze sobą do domu, jedli z nimi kolację, kładli się obok
nich spać, a potem o nich śnili – wyglądali bardzo podobnie i zawsze tak samo.
Emocje, które zdążyły się utrwalić wokół ich oczu i ust sprawiały, że ich twarze
wydawały się wręcz złowrogie. Wszędzie dostrzegało się gorączkę „gry”. Wkrótce
atmosfera tego miejsca wciągnęła także Haywarda, zajęła jego myśli, pobudziła
fantazję. Wraz z poznawaniem techniki biznesu zaczął wierzyć, podobnie jak tysiące
młodych ludzi-powierzchownych obserwatorów, że ruchy na rynku można porównać
jedynie z obrotami małej kulki z kości słoniowej, jaka wiruje w ruletce. Wszystkie
niezliczone sztuczki tego rzemiosła, jak wykorzystywanie poufnych informacji, czy
uzasadnianie rynkowych manipulacji wciąż były dla niego zamkniętą księgą. Słyszał
jedynie, że jego 18-letni sąsiad zarobił 60 dolarów kupując w czwartek akcje Blue Belt
Line i sprzedając je w sobotę po cenie o 3 3/8 punktu wyższej. Albo że Micky Welch,
telefonista z ﬁrmy Stuart & Stern, dostał cynk od jednego z dużych room traderów i
zrobił śmiały zakład – tak, jak na wyścigach stawia się na konia lub w ruletce
obstawia białe lub czarne – i w ciągu niecałego tygodnia zgarnął 125 dolarów.

Słyszał też, że Watson, „dwudolarowy” makler, zaliczył „niezły strzał” sprzedając
akcje Southern Shore. Dotarła do niego historia – o prawdziwości której zapewniało
wielu kolegów – jak Charlie Miller, jeden z zatrudnionych na giełdzie porserów,
stracił 230 dolarów kupując Pennsylvania Central. Stało się to zaraz po tym, jak
podsłuchał Archie’go Chase’a, głównego maklera Sama Sharpe’a, mówiącego
przyjacielowi, że zdaniem „Starego” „Pa. Cent.” ma wzrosnąć o 10 punktów.
Tymczasem akcje zaliczyły siedmiopunktowy spadek. Hayward zawsze słyszał o
zupełnie nieprawdopodobnych „bańkach” i „zjazdach”; o wygranych tych, którym
udało się coś dobrze przewidzieć, lub stratach tych, którzy takiego szczęścia nie mieli.
Nawet używany na giełdzie żargon pełen był słów i zwrotów typowych dla kasyna.
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Z czasem splendor giełdowy nieco przybladł, podobnie jak jego własne skrupuły.
Pracodawcy i ich klienci – dżentelmeni i bardzo sympatyczni ludzie – spekulowali
codziennie i nikt nie uważał, żeby było w tym coś niewłaściwego. To nie był grzech,
tylko zwyczajny biznes. Także i Hayward, kiedy tylko pojawiała się jakaś dobra okazja,
dokładał dolara do puli tworzonej pozostałych telefonistów, którzy później grali nią w
bucket shopie na New Street kupując do dziesięciu akcji. Przy wynagrodzeniu w
wysokości ośmiu dolarów na tydzień dysponował ograniczonymi środkami na
inwestycje i często myślał, że gdyby tylko miał ich trochę więcej, to mógłby
spekulować na większą skalę. A to oznaczałoby dużo większe zyski. Obliczył, że gdyby
za każdym razem, kiedy kupował jedną akcję, kupił dwadzieścia, w trzy miesiące
zarobiłby co najmniej 400 dolarów.

Kiedy chłopiec zaczyna rozumować w ten sposób, to znak, że nadszedł czas na
rozwinięcie skrzydeł. Gdy już pozbył się skrupułów co do etycznej strony spekulacji,
problemem numer jeden stało się nie to, „czy spekulacja jest czymś złym”, ale „jak
zebrać środki na zabezpieczenie”. Osiągnięcie tego etapu zajęło mu niemal cztery
miesiące, tymczasem wielu innych chłopców stawia sobie takie pytanie i udziela
satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu trzech tygodni. Ale Hayward był wyjątkowo
porządnym młodzieńcem.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że praca telefonisty to naprawdę ważne zajęcie może ją wykonywać nie tylko osoba obdarzona reﬂeksem, ale i godna zaufania. Po
pierwsze, taki chłopak zawsze jako pierwszy wie, jakie akcje za zamiar kupić lub
sprzedać jego ﬁrma. Po drugie, za wszelką cenę musi przekazać takie zlecenie dalej –
niezależnie od tego, czy działający na parkiecie makler jest akurat obecny, czy nie. Na
przykład: akcje Internasonal Pipe są sprzedawane po 108. Człowiek z Tracy &
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Middleton, który kupił 500 akcji po 104, chce zrealizować zyski. Wystawia zatem
ﬁrmie zlecenie sprzedaży akcji po cenie rynkowej, czyli po aktualnie obowiązującej.
Tracy & Middleton natychmiast, za pośrednictwem prywatnej linii, dzwoni na giełdę i
przekazuje swojemu przedstawicielowi zlecenie „sprzedaży 500 akcji Internasonal
Pipe, zgodnie z rynkiem”. Chłopiec czekający przy telefonie odbiera wiadomość i
„wbija” numer pana Middletona, co oznacza, że na kolorowym pasku, biegnącym
wzdłuż suﬁtu pomieszczenia na New Street, wyświetla się numer Middletona, czyli
611. Middleton, kiedy tylko to widzi, jak najszybciej biegnie w stronę budki
telefonicznej, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Jeśli trwa to zbyt długo i telefonista
domyśla się, że Middleton prawdopodobnie jest nieobecny, to przekazuje zlecenie
tak zwanemu dwudolarowemu maklerowi, jak Browning czy Watson, którzy zawsze
kręcą się w pobliżu. To samo robi, kiedy wie, że Middleton jest zajęty realizacją
innego zlecenia, albo kiedy – jego zdaniem – zlecenie musi być zrealizowane
natychmiast. „Dwudolarowiec” sprzedaje 500 akcji Internasonal Pipe ﬁrmie Allen &
Smith, ale informuje nabywcę, że działa w imieniu Tracy & Middleton. Dlatego Allen
& Smith, aby otrzymać kupione akcje, musi poszukać faktycznego sprzedawcy. Za tę
usługę makler wynajęty przez Tracy & Middleton pobiera prowizję w wysokości
dwóch dolarów za każde 100 akcji, podczas gdy Tracy & Middleton pobiera od
własnych klientów zwyczajową prowizję w wysokości jednej ósmej procenta, czyli
12,5 dolara za każde 100 akcji.

Młody Hayward podchodził do swego zajęcia bardzo rzetelnie i kiedy Middletona
akurat nie było na parkiecie, albo kiedy makler był zajęty, rzetelnie rozdzielał między
dwudolarowych brokerów wystawiane przez ﬁrmę zlecenia kupna lub sprzedaży.
Firma Tracy & Middleton naprawdę dawała zarobić na prowizjach. A ten Hayward był
sympatycznym i uprzejmym młodzieńcem, ten Hayward – taką miał uczciwą twarz,
grzeczną i miłą. Maklerzy lubili go i pamiętali o nim na Boże Narodzenie. A
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najbardziej Joe Jacobs, który dał mu 25 dolarów sugerując, że chętnie robiłby dla
Tracy & Middleton dużo więcej, niż teraz.

- Ale – powiedział Sally – w biurze powiedzieli, żebym dawał zlecenie pierwszemu
maklerowi, którego zobaczę…

- No cóż – odparł smętnie Jacobs. – Nigdy nie jestem zbyt zajęty, aby przyjąć
zlecenie od takiego sympatycznego młodzieńca, jak ty. O ile oczywiście zadasz
sobie trud, żeby mnie odnaleźć. Ja też coś dla ciebie mogę zrobić. Posłuchaj –
szepnął – jak będziesz mi dawał dużo zleceń, dostaniesz pięć dolarów tygodniowo
– po czym zniknął w tłumie, który z całego gardła gorączkował się wokół
stanowiska Gotham Gas.

Hayward w pierwszym odruchu chciał zgłosić to pracodawcom, ponieważ niejasno
czuł, że Jacobs nie proponowałby mu pięciu dolarów tygodniowo, gdyby nie
spodziewał się jakiegoś nieuczciwego rewanżu. Ale jeszcze przed zamknięciem rynku
zagadnął Willie’go Simpsona, chłopaka od MacDuﬀ & Wilkinson, który zajmował
sąsiednie stanowisko. Willie był oburzony propozycją Jacobsa.

- Bezczelny oszust – powiedział Willie. – Pięć dolarów tygodniowo, podczas gdy on
sam zarobi sto! Nie rób tego, Sally. Jim Burr, który był tu przed tobą, dostawał od
starego Granta 20 dolarów tygodniowo, i jeszcze 50 dolarów miesięcznie od
Wolﬀa. Możesz sporo zarobić, jeśli tylko wiesz jak. Powinni ci płacić 50 centów od
każdej setki.

Willie pracował tu od dwóch lat i faktycznie, był bardzo wytwornym młodzieńcem.
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Sally zrozumiał teraz, dlaczego mógł sobie na to pozwolić z wynagrodzeniem w
wysokości 12 dolarów tygodniowo.

Tego dnia nie poszedł do swoich pracodawców – ani tego, ani żadnego innego. I nie
udzielił wiążącej odpowiedzi Jacobsowi, tylko, za mądrą radą Willie’go, zaczął go po
prostu unikać. W końcu ten poczuł się zmuszony zaprotestować. Sally, który pod
okiem Willie’go zdążył się już sporo nauczyć, odparł szorstko:

- Interesy kiepsko idą, ﬁrma ma mało zleceń.
- Ale Watson powiedział – odparł z wściekłością Jacobs – że dostaje dużo roboty od
Tracy & Middleton. Też chcę swoją działkę, a jeśli nie, to pogadam z Middletonem i
dowiem się, w czym problem.

- Tak? – zapytał niewinnie Sally. – To może powie pan jeszcze, że zaproponował mi
pięć dolarów tygodniowo za to, żeby dostawać więcej zleceń?

Jednym z najświętszych przykazań obowiązujących na giełdzie był sprawiedliwy
podział prowizji. Każdy, kto w celu zwiększenia własnych obrotów brał od inwestorów
z zewnątrz lub innego brokera mniej, niż wynosiła obowiązująca stawka za
pośrednictwo w kupnie lub sprzedaży, podlegał surowym karom. Propozycja
dwudolarowego maklera, że będzie płacił telefoniście 50 centów od każdych 100
akcji stanowiła poważne naruszenie giełdowych zasad.

Jacobs natychmiast przeszedł do rzeczy:

- Dam ci osiem dolarów – rzucił pojednawczo.
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- Jim Burr, który był tu przede mną – ciągnął z oburzeniem Sally – powiedział mi, że
dostawał od Granta 25 dolarów tygodniowo, i od czasu do czasu jeszcze 10, kiedy
Grant zrobił jakiś ekstra interes. Nie wspominając o innych.

Jeszcze trzy miesiące temu nie powiedziałby czegoś takiego nawet wtedy, gdyby
zależało od tego jego życie. Gwałtowna zmiana w jego charakterze wynikała
wyłącznie z presji otaczającego go atmosfery.

- Chyba oszalałeś – syknął z wściekłością Jacobs. – Nigdy nie dostaję od Tracy &
Middleton więcej, niż tysiąc akcji na tydzień, a zazwyczaj nawet mniej. Powinieneś
się przenieść na parkiet. Marnujesz się przy tym telefonie. Proponuję, żebyśmy
zamienili się miejscami.

- Zgodnie z naszymi zapisami – powiedział dobrze przygotowany przez Williama
Simpsona Sally zagniewanemu brokerowi – w ubiegłym tygodniu przez pańskie
ręce przeszło 3 800 naszych akcji. Zarobił pan 76 dolarów.

- To bym wyjątkowy tydzień. Dam ci 10 dolarów – powiedział Jacobs.
- Dwadzieścia pięć – opowiedział zdecydowanie Sally.
- Dobrze, to zróbmy tak – mruknął wściekle Jacobs. – Dam ci 15 dolarów
tygodniowo, ale musisz dopilnować, żebym ja sam dostawał co najmniej 2 500
akcji tygodniowo.

- W porządku. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, panie Jacobs. I faktycznie tak
zrobił, ponieważ inni brokerzy dawali mu tylko 25, lub najwyżej 50 centów od stu
akcji. W ciągu mniej więcej miesiąca lub dwóch Sally mógł się pochwalić
przychodami w wysokości 40 dolarów tygodniowo. A miał zaledwie 18 lat!
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II.
Czas mijał. Z Sally’m stało się końcu to, co stało się z jego poprzednikiem: zaczął
spekulować. Najpierw bardzo odważnie, potem nieco ostrożniej. Czasem otrzymywał
silne ciosy, ale kilka razy zaliczył kilka naprawdę spektakularnych traﬁeń i był „do
przodu” o całkiem pokaźną kwotę – dużo większą, niż przeciętny urzędniczyna w
zarękawkach mógłby zaoszczędzić w ciągu pięciu lat i większą, niż wielu robotnikom
udaje się odłożyć przez całe życie. Z bucket shopów przeniósł się na tzw. Małą Giełdę.
Następnie poprosił Jacobsa i paru innych dwudolarowych brokerów, żeby pozwolili
mu podłączyć się do niektórych drobnych, prowadzonych przez nich drobnych
transakcji. Zgodzili się, bo go lubili. Wreszcie zdobył trzech własnych klientów i mógł
handlować kilkoma setkami akcji. Stał się jednym z 10 000 istnień ludzkich, jakie
funkcjonują na Wall Street, kierując się takimi samymi impulsami, pobudzane są
takimi samymi emocjami, oraz posiadają identyczne myśli i poglądy na to, co tak
chętnie nazywają swoim „biznesem”.

W końcu przyszło uderzenie, którego Sally od dawna się obawiał – dostał „awans”,
który oznaczał stanowisko urzędnika w biurze Tracy & Middleton. Firma chciała go
wynagrodzić za dotychczasową pracę, bystrość i reﬂeks. Podniesiono mu
wynagrodzenie z 15 do 25 dolarów tygodniowo, co było bardzo szczodrym gestem,
zwłaszcza wobec kogoś takiego, jak on: kogoś, kto trzy lata wcześniej zaczynał od
ośmiu dolarów, a teraz miał dopiero 20 lat. Tyle że Sally, wiedząc, że awans oznaczał
rozstanie z lukratywnymi prerogatywami chłopca od telefonu, rozpaczał nad ironią
okrutnego losu.

Tak więc udał się się ze swoimi oszczędnościami do pana Tracy, opowiedział mu
bajeczkę o bogatej cioci i spadku, a następnie poprosił o możliwość otworzenia
rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. Tracy pogratulował młodemu
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pracownikowi i przyjął 6 500 dolarów. W ten sposób Sally jednocześnie został i
pracownikiem, i klientem biura Tracy & Middleton.

Tracy, chociaż sam uzależniony od ostrej rynkowej gry i kochający prowizje, uznał w
pewnej chwili, że musi nieco przytemperować młodzieńczą brawurę Sally’ego i
skłonność do hazardu. To zresztą i tak było łagodnie powiedziane.

Niestety, giełda oznacza łatwy pieniądz, dlatego fortuny wygrywane przez rynkowych
hazardzistów tak łatwo są tracone z powodu ich lekkomyślności i głupoty. Sally
spekulował ze zmiennym szczęściem, raz zarabiając nawet 10 000 dolarów, a innym
razem patrząc, jak wygrana topnieje do 6 000. Ale oprócz tego, że stał się zagorzałym
spekulantem, zdobywał cenne doświadczenie. A kiedy już opanował wszystkie
sztuczki handlu, oderwano go od ksiąg rachunkowych i przeniesiono do pracy z
klientami, gdzie przyjmował ich zlecenia, dbał o dobry humor, opowiadał anegdotki
oraz konﬁdencjonalnym szeptem przekazywał „cynki” namawiając do wzięcia udziału
w różnych operacjach ﬁrmy. Krótko mówiąc - musiał pilnować, żeby jak najczęściej
składali zlecenia, bo to oznaczało prowizje. Z niektórymi klientami biura Tracy &
Middleton zaprzyjaźnił się, nawet dość blisko. Było wśród nich kilku bardzo bogatych
ludzi - w końcu biuro maklerskie to bardzo demokratyczne miejsce i ludzie, którym z
wielu powodów nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby znajomych z Wall Street zaprosić
do domu lub klubu, tutaj byli z nimi po imieniu.

Hayward naprawdę był bardzo bystrym, miłym i dobrze wychowanym młodym
człowiekiem – ﬁrma właśnie za to mu płaciła – i umiał wykorzystać wszystkie
możliwości. Klienci nie tylko bardzo go lubili, ale także zaczęli z szacunkiem traktować
jego opinie na temat rynku. Pewnego dnia W. Basil Thornton, jeden z najbogatszych i
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najbardziej odważnych klientów biura, żalił się, jak trudno jest mu „pokonać rynek” –
miała w tym przeszkadzać wysokość prowizji pobieranej przez dom maklerski.
Sally, żartobliwym tonem, ale mając nadzieję, że zostanie potraktowany poważnie,
powiedział:

- Proszę zostać członkiem giełdy albo wykupić to członkostwo dla mnie. Założymy
ﬁrmę Thornton & Hayward. Proszę pomyśleć, pułkowniku – będziemy prowadzić
pańskie interesy, pan ściągnie paru przyjaciół, ja ściągnę swoich… Zapewne wielu z
tych tutaj – pokazał na klientów biura Tracy & Middleton – też do nas przejdzie.
Wszyscy bardzo wysoko cenią – dodał dyplomatycznie – pańskie opinie na temat
rynku.

Thorntonowi wyraźnie spodobał się pomysł i Sally to zauważył. Od tej pory robił
wszystko, aby zdobyć pełne zaufanie pułkownika. To właśnie on pierwszy szepnął mu
o nieciekawej sytuacji, w jakiej znalazł się dom maklerski Tracy & Middleton, i
Thornton wycofał swoje środki. Hayward zrobił to samo. Było to bardzo poważne
naruszenie zasad etyki zawodowej, ale Thornton był wdzięczy, kiedy dwa miesiące
później biuro Tracy & Middleton zbankrutowało w okolicznościach co najmniej
podejrzanych i szeroko komentowanych na rynku. Swoją wdzięczność okazał dodając
do oszczędności Sally’ego okrągłą sumę: całe 11 500 dolarów. W ten sposób Willis N.
Hayward został członkiem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a zaraz
potem powstała spółka Thornton & Hayward, Bankers and Brokers. Sally, wówczas
dwudziestopięcioletni, stał się pełnoprawnym giełdowym graczem.
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III.
Nowa ﬁrma od początku radziła sobie znakomicie. Zlecenia pułkownika Thorntona
oraz dwóch czy trzech przyjaciół, którzy razem z nim odeszli z Tracy & Middleton samych ostrych graczy – wystarczyły, aby Hayward miał pełne ręce roboty. Napływali
także nowi klienci. Gdyby tylko potraﬁł się tym zadowolić i gdyby trochę zaczekał,
naprawdę opływałby w dostatki. Ale zaczął spekulować na własne konto, a każdy
szanowany makler powie, mniej lub bardziej dosadnie, że takie postępowanie nie
tylko angażuje pieniądze ﬁrmy, ale jest złamaniem zasad: nikt nie może jednocześnie
handlować – czyli spekulować – na własne konto jednocześnie nie narażając na
szwank interesów klientów.

Thornton był bogatym człowiekiem, bardziej niż wystarczająco zabezpieczonym
przed własnymi potencjalnie nieudanymi posunięciami. Zauważył inklinację młodego
partnera do hazardu przejawianą i postanowił z nim porozmawiać – sympatycznie,
po ojcowsku.

Sally obiecał, że przestanie.

Nie minęły trzy miesiące jak dwukrotnie złamał przyrzeczenie, a w jednym przypadku
jego nieudane zakłady na akcjach Alabama Coal mogły zachwiać reputacją ﬁrmy.
Na ratunek pospieszył pułkownik Thornton.

Sally, naprawdę mocno wystraszony obiecał z powagą, że nigdy więcej tego nie zrobi.
Ale strach szybko mija, a pamięć ludzka jest równie krótka. Na Wall Street nie ma
miejsca dla tych, którzy ulegają nieśmiałości lub nadmiarowi wspomnień. Przecież
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Hayward grał zanim został członkiem giełdy. W końcu gdyby spekulacja była
przestępstwem, a w przynajmniej w połowie przypadków zapadały wyroki skazujące,
połowa męskiej populacji Stanów Zjednoczonych siedziałaby w więzieniach, a druga
połowa by jej pilnowała, jak powiedział kiedyś Sally’emu jeden z klientów.

Poza tym Willis N. Hayward, członek zarządu ﬁrmy Thornton & Hayward, był zupełnie
inną osobą, niż Sally – miły chłopak odbierający telefony z biura Tracy & Middleton.
Nie miał już gładkich, różowych policzków – teraz były pokryte rdzawymi plamami;
niegdyś jasne, błękitne oczy teraz były chytre i wodniste. Pracował na Wall Street od
jakichś ośmiu czy nawet dziesięciu lat, między 10.00 a 15.00 wystawiając nerwy na
nieustanny stres. Godziny między 17.00 a północą spędzał w restauracji któregoś z
hoteli, w którym zbierali się ﬁnansiści i rozmawiali o interesach. Funkcjonował dzięki
najsilniejszym stymulantom, jakie znał – hazardowi i alkoholowi.

I wówczas, po trzech latach, kiedy wygasła giełdowa licencja ﬁrmy, pułkownik
Thornton wycofał się. Miał już dosyć ryzykownych posunięć Haywarda. To prawda, że
Sally został przebiegłym traderem i w czasie hossy zarobił 75 000 dolarów. Tyle że w
głębi serca nie był inwestorem, a hazardzistą. A tacy ludzie nie są najbardziej
pożądanymi maklerami.

Ale Sally, rozgrzany odniesionymi w czasie hossy sukcesami, nawet się nie zmartwił,
kiedy Thorton odmówił dalszej współpracy. Jego hasłem było: „Kupować cokolwiek.
Na pewno pójdzie w górę!”. Ten najlepszy okres w przemysłowej i komercyjnej
historii Stanów Zjednoczonych zrodził epidemię spekulacyjnego szaleństwa,
nieznanego nigdy przedtem i prawdopodobnie nigdy potem. Wszyscy mieli nadmiar
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pieniędzy i nadmiar chęci do spekulacji. Sally natychmiast utworzył nową ﬁrmę –
Hayward & Co. – w której partnerem został jego kasjer.

IV.
Wszystkie ziemskie sprawy mają swój kres, nawet hossa i bessa. W czasie rynkowego
optymizmu ﬁrma Hayward & Co. prosperowała znakomicie, podobnie jak wszyscy na
Wall Street. Ale po kilku gwałtownych spadkach dobra passa się skończyła, i klienci,
aby odbić sobie straty, musieli zacząć grać pod spadki. Rynkowi niedźwiedzie, czyli
pesymiści, są przekonani, że ceny są za wysokie i muszą pójść w dół, natomiast byki,
czyli optymiści, wierzą, że będzie odwrotnie. Ale drobni inwestorzy rzadko angażują
się w krótką sprzedaż

– takie operacje są równie rzadkie, jak populacja osób

leworęcznych. Klienci Haywarda nie byli wyjątkiem, więc nic z tym nie robili.

Hayward pozostał na rynku trochę zbyt długo, choć jeszcze nie miało to
katastrofalnych skutków. To znaczy mylił się jeśli chodzi o zakres i długość trwania
wzrostu cen i ten sam błąd popełnił w stosunku do spadków. Po fali ostrych zjazdów,
które dla wielu oznaczały milionowe straty, na rynku zapanował marazm. Uniknięto
paniki tylko dzięki fuzji „interesów potężnych graczy”, po której na rynku pozostali
profesjonaliści. Pod nieobecność narzekających jagniąt, ﬁnansowi kanibale –
zarówno room traderzy i ciułacze - usiłowali co kilka tygodni „podbierać z dna”, czyli,
w oczekiwaniu na wzrosty, wykorzystywać nawet najdrobniejsze ﬂuktuacje. Klienci
Haywarda, podobnie jak inni, nie spekulowali. Dlatego wykorzystał ich pieniądze na
realizowanie własnych pomysłów. Koszty biura były ogromne, a prowizje –
niewielkie.
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Hayward obstawił spadki. Sprzedawał akcje, podzielając pogląd większości swoich
kolegów, że rynek jeszcze nie osiągnął minimum. W rezultacie miał pootwierane
mnóstwo krótkich pozycji, których nie mógł z zyskiem „pokryć”, ponieważ ceny, choć
powoli, to jednak rosły.

Pewnego dnia pewien hazardzista w Chicago, odważniejszy, a może bystrzejszy od
kolegów ze Wschodniego Wybrzeża, pomyślał, że najwyższy czas, żeby cały rynek
poszedł do góry, zwłaszcza akcje Consolidated Steel Rod Company. Był tam
przewodniczącym rady nadzorczej. Dlatego William G. Dorr postanowił wdrożyć plan,
dzięki któremu walory ﬁrmy miały stać się bardziej atrakcyjne dla specyﬁcznej klasy
spekulacyjnych inwestorów, to znaczy dla tych, którzy lubią kupować akcje i
przekazywać sowite zyski swoim udziałowcom. Plan Dorra utrzymywano w
tajemnicy. Pierwszym krokiem było wysłanie poważnych zleceń kupna,
realizowanych przez dużych maklerów, połączonych z publikacją w gazetach szeregu
informacji na temat znakomitej kondycji Consolidated Steel Rod Company i jej
astronomicznych zysków. Artykuły miały także podkreślać fakt, że akcje, po obecnej
cenie, to prawdziwa okazja. Oczywiście Dorr i jego współpracownicy zdążyli
wcześniej wykorzystać „zjazd”, czyli spadek ceny, i odkupić po 35 te same akcje, które
wcześniej sprzedali drobnym inwestorom po 70. Następnie zaczęli manipulować
ceną tych papierów – głównie poprzez kolejne zakupy – tak, aby wyjść z inwestycji z
zyskiem.

Tak się jednak złożyło, że kiedyś, przed ustaleniem praw do dywidendy, za
pozwoleniem Dorra rozpowszechniono pewne pogłoski na temat Con. Steel Rod.
Plotki te – ze szkodą dla łatwowiernych nabywców i korzyścią dla tzw. insiderów,
którzy byli „po uszy” zanurzeni w krótkich pozycjach - okazały się nieprawdziwe.
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Była to typowa giełdowa operacja, na którą najgłośniej oburzali się ci, którzy w takich
posunięciach byli prawdziwymi mistrzami. Rada dyrektorów, zamiast podbić cenę
akcji pod oczekiwaną dywidendę, stwierdziła w ostatniej chwili, że nie byłoby to
ostrożne. Akcje spadły o 17 punktów. Owieczki straciły tysiące dolarów, a insiderzy
tyle samo zarobili. To był „bardzo dobry strzał”.

Hayward o tym pamiętał, więc kiedy akcje, po kilku dniach wyraźnej aktywności i
ciągłych wzrostów, osiągnęły poziom 52, natychmiast sprzedał 5 000 krótkich pozycji
wierząc, że taka jawna manipulacja podbije cenę dużo wyżej i niedługo zacznie
spadać. Jeszcze miesiąc temu papiery były sprzedawane po 35 i nikt ich nie chciał,
więc tym bardziej utwierdziło go to w opinii, że papiery osiągnęły swoje maksimum.
Tym bardziej, że Dorr powiedział w chicagowskiej gazecie, że akcjonariusze mogą
liczyć na jednorazową wypłatę dywidendy za cały rok, a jako powód podał znakomitą
sytuację na rynku prętów stalowych. Takie działanie było bezprecedensowe.
Mówiono o czymś takim w odniesieniu do innych akcji, ale tego typu pogłoski nigdy
się nie sprawdziły. Więc dlaczego miałyby się sprawdzić teraz?

Hayward, znając reputację Dorra, zignorował jego rekomendację kupna akcji
zakładając, że jak zwykle była to rada fałszywa. Ale William G. Dorr, najbardziej
przebiegły i najśmielszy spośród wszystkich giełdowych graczy, nabrał wszystkich –
powiedział prawdę. Tego samego tygodnia rada dyrektorów zrobiła dokładnie to, co
zapowiedział. Kiedy spekulant takiego kalibru kłamie, nabiera jedynie połowię – tę
naiwną – inwestorów z Wall Street. Ale kiedy mówi prawdę, oszukuje wszystkich.
Zanim giełda zdążyła się pozbierać, cena akcji wzrosła o pięć punktów, co dla
Haywarda oznaczało stratę 25 000 dolarów tylko na tej jednej spółce. Ale Con. Steel
Rod. pociągnęła za sobą cały rynek. Na wpół sparaliżowane byki, widząc skuteczność
posunięć hazardzisty z Chicago, odzyskały pewność siebie. Niedźwiedzie całkowicie
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straciły rezon – ceny rosły, a wraz z nimi odwaga optymistów. Hayward rozpoczął
„pokrywanie” Steel Rod. Odkupił 5 000 akcji, a kiedy zakończył operację był lżejszy o
26 750 dolarów. Wciąż miał otwarte krótkie pozycje na 12 000 innych akcji, zgodnie z
którymi jego papierowe straty, obliczone na podstawie bieżących cen, przekroczyły
35 000 dolarów. Gdyby jednak spróbował odkupić tak duże pakiety na rynku
niezwykle wyczulonym na wszelkie impulsy, posłałby ceny w niebo, mnożąc własne
straty.

Tego dnia zjawił się w biurze w fatalnym nastroju. Od kasjera dowiedział się, że w
banku ma zaledwie 52 000 dolarów, z czego dwie trzecie należało do klientów. Z
moralnego punktu widzenia już sprzeniewierzył ich pieniądze, a jeśli nie odkupi
swoich shortów, będzie zrujnowany. Ale będzie zrujnowany także wtedy, kiedy to
zrobi. Jego miejsce na giełdzie kosztowało jakieś 40 000 dolarów i ani centa więcej;
korespondentom z innych giełd winien był niemal 38 000. Był bankrutem. Co więcej,
jego bankructwo nie byłoby „uczciwym” bankructwem, ponieważ, co sam z goryczą
przyznawał, „nie powinien był spekulować na własne konto pieniędzmi innych ludzi”.
Zwykle raczej czuł, niż widział nadchodzące nieszczęście i – jak to bywa w przypadku
hazardzistów – zamykał oczy i chował głowę w piasek w nadziei, że jak zwykle
dopisze mu szczęście. Tym razem musiał odpowiedzieć na pytanie, którego obawia
się każdy hazardzista: gdybym miał wszystko przegrać, to na jakie ryzyko mnie stać,
aby to odzyskać? Odpowiedź jest zazwyczaj tak przerażająco niebezpieczna, że liczni
Haywardowie giełdy papierów wartościowych i giełdy kontraktów terminowych
natychmiast ją odrzucają, gdyż nie da się jej pogodzić nawet z resztkami uczciwości.
Co nie znaczy, że nie przestaje ich prześladować zarówno to złowieszcze pytanie, jak i
rozpoczęta, ale niedokończona odpowiedź.
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Teraz Hayward, wychodząc z biura, aby udać się do sali notowań, musiał zadać sobie
to pytanie, ale nie mógł udzielić odpowiedzi bez wcześniejszego postoju w oﬁcjalnym
giełdowym barze „U Freda” i bez szklaneczki czystej whiskey. I wówczas znalazł
odpowiedź.

I tak był zrujnowany. Gdyby upadł bez podejmowania jakichkolwiek działań, to
znaczy nie zwiększając swego zadłużenia, przeklęłoby go 25 klientów oraz 15 innych
maklerów, którzy zaparkowali u niego akcje. Ale gdyby podjął ostatni desperacki
wysiłek, to może udałoby mu się wygrzebać z tej dziury. W najgorszym wypadku
będzie go przeklinać ta sama liczba klientów, ale ilość wściekłych maklerów wzrośnie
do 20 lub 30.

Wypił kolejnego drinka. Rynek wszedł w fazę hossy, nie miał co do tego wątpliwości.
Pesymiści dzielnie z tym walczyli i wciąż utrzymywało się pewne zainteresowanie
krótkimi pozycjami na niektórych akcjach, na przykład jak w przypadku American
Sugar Company. Gdyby je zwiększyć, cena tego papieru wzrosłaby o osiem czy nawet
10 punktów. Jeśli kupi 10 000 lub 15 000 akcji i sprzeda je przy średnim zysku
czterech lub pięciu punktów, to opóźni nadejście katastrofy. A jeśli uda mu się
zgarnąć 10 punktów, to będzie wielkim graczem. Oczywiście, nie było żadnego
powodu, żeby kupować nawet 1 000 akcji Sugar, ale w końcu nie było też żadnego
powodu, dla którego miałby bankrutować.

Trunek był mocny.

- Równie dobrze mogą powiesić mnie za kradzież całego stada, jak jednego starego
barana – mruknął żałośnie Sally.

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

Z baru wyszedł nieco chwiejnym krokiem, przeszedł wąską, wyasfaltowaną New
Street i znalazł się przed budynkiem giełdy. Przy wejściu na chwilę przystanął. Nie
było ucieczki. Jeśli nie zaliczy jakiegoś szczęśliwego traﬁenia – przepadnie z kretesem.

- Wóz albo przewóz – mruknął i wszedł do sali.
- Dzień dobry, panie Hayward – powiedział porser. Hayward z roztargnieniem
kiwnął głową i powtórzył: - Wóz albo przewóz!

Po czym ruszył prosto w stronę stanowiska spółki American Sugar.

Zaczął licytować. Tysiąc akcji po 116; jest. Następne tysiąc, teraz już po 116 1/8.
Trzeci tysiąc, ktoś chętnie sprzedał po 116 ½. Jak na razie całkiem nieźle. Za kolejne 2
500 akcji zaproponował 117 i od razu poszło. Ale kiedy rzucił „117 za dowolną część
5 000!” tłum zawahał się. Maklerzy nie byli pewni, czy Hayward faktycznie da radę –
jego wiarygodność płatnicza była co najmniej wątpliwa. Sally, wykorzystując chwilę
wahania, wylicytował 117 ¼ i 11 ½ za 5 000 akcji American Sugar. Po tej cenie
sprzedał mu je Billy Thatcher, dwudolarowy makler. Łącznie kupił 10 500 akcji, ale ich
cena wzrosła zaledwie o 1 ½ punktu.

Posiadacze krótkich pozycji ani trochę się nie przestraszyli. W przeciwieństwie do
niego. Pod pretekstem „zaraportowania” transakcji do biura wycofał się z tłumu –
zrobiłby tak, gdyby były to rzetelne zakupy. Odprowadzały go setki zaciekawionych –
nawet bardzo zaciekawionych oczu. Wszyscy widzieli, że trzyma w ręku słuchawkę, a
na twarzy maluje się wyraz skupienia – zupełnie, jakby słuchał bardzo ważnej
informacji. Ale jedynym, co słyszał, były uderzenia serca, które wyraźnie mówiły
jedno: „Zagrałeś i przegrałeś. Zagrałeś i przegrałeś. Jest dużo gorzej, niż przedtem.
Musisz grać dalej – i nie przegrać!”
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Zostawił telefon i szybkim krokiem wrócił do stanowiska American Sugar. Nie był już
tak podekscytowany i zdążył wytrzeźwieć. Nie był już czerwony na twarzy, ale blady.
W głowie migały mu trzy słowa: wóz albo przewóz! Ale pierwsza część jakby bladła, a
mordercza alternatywa coraz bardziej wysuwała się naprzód. Zamrugał oczami,
machnął niecierpliwie ręką, jakby odganiając uciążliwego insekta.

Zlecił swojemu przyjacielowi, Newtonowi Hartleyowi, zlecenie na kupno 5 000 akcji
American Sugar.

- To wszystko dla ciebie, Sally? – zapytał Hartley.
- Nie, Newt. To dla jednego z największych inwestorów na Wall Street. Wszystko jest
w porządku. W jak największym porządku.

Uspokojony Hartley kupił akcje. Cena wzrosła do 118. Gdyby Hayward odmówił
uiszczenia zapłaty to właśnie on, Hartley, ponosiłby odpowiedzialność przed
sprzedającym.

Sally dwukrotnie otarł pot z czoła, chociaż było to zupełnie niepotrzebne - właściciele
krótkich pozycji wcale nie wpadli w panikę. Każda próba sprzedaży 15 000 akcji, które
nabył, zaowocowałaby jedynie zbiciem ceny, przynajmniej o 5 punktów. Było gorzej,
niż źle, przynajmniej dla niego.

Zlecenie kupna kolejnych 5 000 akcji przekazał Billy’emu Lansigowi, starszemu i
godnemu zaufania dwudolarowemu maklerowi, ale Lansing odmówił. Spróbował z
innym, ale jego zlecenie też nie zostało przyjęte. Nie ufali mu, ale nie mógł
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zaprotestować, bo wszyscy wykręcali się ogromem innych zleceń. Musiał poprosić o
pomoc innego bliskiego przyjaciela – J. G. Thompsona.

- Joe, kup 5 000 American Sugar.
- Trzeźwy jesteś? – zapytał całkiem poważnie Thompson.
- Przekonaj się! – odpowiedział ze śmiechem Sally. Naprawdę miał tupet! – Stary,
mam potężne zamówienie od jednego z największych inwestorów na Wall Street.
Dzieją się bardzo ważne rzeczy.

- Sally, naprawdę jesteś pewien, że ktoś ci złożył takie zamówienie? – zapytał
nieprzekonany makler. Takie niedowierzanie było zniewagą, ale można mu było
wybaczyć – stawka była po prostu zbyt wysoka.

- No to chodź ze mną do biura, pokażę ci. Naprawdę, nie mogę nic powiedzieć. Ale
jako przyjaciel mogę poradzić – kupuj Sugar, z wszystkie pieniądze – kłamstwo
przyszło mu gładko – cały czas patrzył Thompsonowi prosto w oczy.

- Hayward, jesteś pewien? Jesteś pewien, że nie popełniasz błędu? – Thompson
zażądał prowizji w wysokości 100 dolarów, bo nie był pewien przyjaciela.

- Do diabła, nie. Mam zlecenie na dużo więcej. Wszystko w porządku, Joe. Kupuj!

Joe kupił, całe 5 000 akcji. Cena wzrosła do 119 ½ i Hayward, pomny wcześniejszych
doświadczeń z Hartleyem i Thompsonem, nie odważył się poprosić innego
znajomego o kupno kolejnych 5 000. Zrobił coś innego – podzielił pakiet 10 000 akcji
na mniejsze, po 500 sztuk. Z przyjęciem takich zleceń maklerzy nie mieli problemu –
nie były na tyle duże, aby miały być niebezpieczne. Cena podniosła się do 122 ¾.
Kilka shortów trochę się przestraszyło. Może i mógł wygrać. Może to mógł być
przysłowiowy „wóz”. Zaczął podbijać cenę i nawet kupił akcje „gotówkowe”, czyli
takie, za które zapłacił gotówką, od ręki, otrzymując za nie świadectwa własności,
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które rzekomo miał przekazać mitycznemu inwestorowi-zleceniodawcy. Wszyscy na
parkiecie mówili o Haywardzie. A nagła sympasa do American Sugar wywindowała
do góry szeroki rynek. Przy cenie 124 wydawało się, że w obiegu znalazł się cały
kapitał akcyjny. Hayward przestał kupować – zakumulował 38 000 akcji. Aby za nie
zapłacić potrzebował sześć i pół miliona! Gdyby mógł się pozbyć chociaż części z nich,
po średniej cenie 122, mógłby się wykaraskać z innych problemów.

A zatem sprzedał 10 000 akcji zwracając się do maklera, z którym zawsze miał bardzo
dobre relacje. Był to fatalny błąd. Makler ów, Louis W. Wechsler, wcześniej sprzedał
Haywardowi 1 000 akcji za gotówkę, po 122. Teraz podejrzewał, co się święci, i nie
przyjął zlecenia. Co więcej – udał się do biura Haywarda i poprosił o czek. Kasjer
starał się go zniechęcić i szukał różnych wymówek. Wechsler, który już wiedział, jak
się sprawy mają, wrócił na giełdę i zaczął krótką sprzedaż akcji Sugar, na własny
rachunek. Jeśli nadejdzie krach, zamiast stracić - zarobi. Hayward na pewno będzie
zrujnowany, a Wechsler wytłumaczył sobie, że on tylko skorzysta na tym, co i tak
nieuniknione. Tymczasem Sally sprzedał 10 000 akcji przez innego maklera i cena
spadła do 121 ¾. Ale krótka sprzedaż 5 000 akcji przez Wechslera zbiła ją do 120 ½.
Ktoś inny sprzedał jeszcze więcej i shorty szybko się otrząsnęły. Zbliżała się sądna
godzina – Hayward musiał się rozliczyć. Wóz albo przewóz! Niestety, aby zapłacić za
28 000 akcji Sugar potrzebował wozu pełnego dolarów. A więc – przewóz!

Podniósł ręce i tym gestem przyznał się do porażki. Napięcie opadło. Nie był już
podekscytowany, ale chłodny, niemal cyniczny. Na jednym z pasków papieru, na
którym maklerzy zapisują szczegóły transakcji, kawałkiem ołówka nabazgrał
wiadomość. Było to jego ostatnie oﬁcjalne kłamstwo, które miało go kosztować
stratę przyjaciół – Hartleya, Thompsona i innych – a także klientów i wielu tysięcy
dolarów. Wiadomość brzmiała:
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„Z uwagi na to, że banki odmówiły ﬁrmie Hayward & Co. przedłużenia linii
kredytowej, ﬁrma jest zmuszona do zawieszenia działalności”.
- Hej, chłopcze – krzyknął i wręczył kartę jednemu z ubranych w szary strój
giełdowych gońców. – Zanieś to przewodniczącemu.

Po czym, niemal z dumą, po raz ostatni opuścił budynek Nowojorskiej Giełdy, gdy
tymczasem przewodniczący uderzył młotkiem. Tłum ucichł i wysłuchał ostatnich
wieści na temat klęski „Sally’ego” Haywarda, który traﬁł tu jako miły chłopak
odbierający telefony, a skończył jako giełdowy hazardzista.
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Wnętrze giełdy, Wall Street, 1865
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Część ósma

Cynk od pastora
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CYNK OD PASTORA

Kiedyś cała Wall Street sądziła, że religijność Silasa Shawa jest udawana. No
bo niby czemu miałoby służyć to ciągłe aﬁszowanie się Starego z religijną
aktywnością? Wysunięto wiele, nawet bardzo pomysłowych teorii; niektóre z nich
nawet mówiły, że jest to rodzaj pokuty. Ale gdzieś głęboko w duszach innych
maklerów, przyjaciół i oﬁar Shawa ugruntowało się przekonanie, że w jakiś nieznany
szerszej publiczności sposób potraﬁ on dużo lepiej wykorzystać swój religijny
entuzjazm, niż politycy uciekający do różnych tanich chwytów, aby „przejąć
niemieckie głosy” albo „zadowolić element irlandzki”.

Pewnego dnia, po serii mniejszych potyczek i ostatecznej bitwie stoczonej o akcje
Southern Shore między Starym i rynkowymi niedźwiedziami, kiedy ci ostatni, po
kapitulacji, dorzucili na jego konto pół miliona dolarów, wezwano na konsultacje
luminarzy Episkopalnego Kościoła Metodystów. Silas Shaw myślał o tym od dawna.
Teraz przeprowadzono liczne dyskusje, a teolodzy, którym towarzyszyły uspokajające
wystąpienia prawników Starego, wygłosili mniej lub bardziej nietraﬁone kazania.
Potem było jeszcze więcej metodystów, więcej prawników i więcej rozmów; na
koniec pojawił się agent nieruchomości, architekt, poważny bankier i wystawiony
przez Starego czek.

Następnego dnia gazety ogłosiły założenie Seminarium Teologicznego Silasa Shawa,
który został głównym sponsorem. Ale pomimo tego, że Stary poświęcił zdobyte w
niezbyt chwalebny sposób łupy na tak szlachetny cel, Wall Street nadal pozostawała
sceptyczna.
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Niestety, popełniła błąd, jak zresztą zdarzało jej się dość często, kiedy oceniała
swoich liderów. Silas Shaw, w swoim okręconym >ckerową taśmą sercu, miał czułe
miejsce przeznaczone dla wszystkiego, co duchowe. Oprócz tego, że był ważną ﬁgurą
na rynku, lubił, kiedy postrzegano go także za jeden z ﬁlarów kościoła. W robocze dni
z przyjemnością wsłuchiwał się w stawiające na nogi staccato >ckera; ale w niedziele
niczego nie kochał bardziej, niż kojących dźwięków znajomych hymnów. I jeśli wśród
maklerów krążyły na jego temat rozmaite malownicze i oryginalne opinie, to także
znalazłby się niejeden duchowny, który mógłby opowiedzieć wzruszające historie o
tym, jak stary hazardzista żarliwie zareagował na prośbę o fundusze i jak dzięki
niemu zbudowano wiele prowincjonalnych świątyń.

Wśród ludzi związanych z kościołem szeroki gest Shawa był na tyle znany, że wielebny
doktor Ramsdell, pastor w kościele metodystów na Steenth Street oraz powiernik
seminarium, bez wahania postanowił zwrócić się do niego o pomoc. Nie była to co
prawda kongregacja, do której należał Shaw, ale dr Ramsdell odpowiadał za kontakty
z kilkoma znanymi na Wall Street bankierami oraz kilkoma członkami Nowojorskiej
Giełdy. I bardzo chciał, aby nazwisko Silasa Shawa, poprzedzające rządek cyfr,
znalazło się na czele listy darczyńców. Chodziło o wybudowanie protestanckiego
kościoła w Oruro w Boliwii – jednej z najmniej ucywilizowanych
południowoamerykańskich „republik”.

- Dzień dobry, bracie Shaw. Mam nadzieję, że dobrze się pan miewa.
- Nieźle, nieźle, bardzo dziękuję – odpowiedział stary, krzepki hazardzista. – Co
wielebnego sprowadza w to grzeszne miejsce? Praca misjonarska, zapewne?
Dobrze byłoby zacząć od tych młodych szalbierzy obstawiających spadki…

- A, tak – odpowiedział gorliwie wielebny dr Ramsdell. – Jak najbardziej, chodzi o
pracę misyjną.
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Po czym opowiedział o planie przyniesienia do Boliwii światła wiary poprzez
wybudowanie protestanckiej kaplicy w Oruro – miejscu mroczniejszym, niż cała
czarna Afryka. Wielebny doktor miał nadzieję, że – nie, nie, nie miał nadzieję – był
pewien powszechnie znanego oddania brata Shaw szlachetnemu dziełu nawrócenia
boliwijskich pogan i wiedział, że może na niego liczyć, a jeśli chodzi o datki, to tutaj
jest lista…

- Mój drogi doktorze Ramsdell – przerwał Shaw. – Nigdy nie podpisuję żadnych list.
Jeśli daję, to daję. I nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, ile.

- No cóż, bracie Shaw, nie musi pan wpisywać swojego nazwiska. Zostanie pan
ukryty pod literami X. Y. Z.

- Nie, nie. W ogóle proszę mnie nie wpisywać.

Doktor był tak zaskoczony i zmartwiony, że Shaw musiał się roześmiać.

- Niech pan się rozchmurzy, doktorze. Powiem, co zrobię. Kupię dla wielebnego
trochę akcji Erie. Tak, to najlepsze, co mogę zrobić. I co wielebny na to? – spojrzał
na doktora z triumfem.

- Hmmm… Nie jestem… a czy jest pan pewien, że to będzie pożądana inwestycja?
Widzi pan, ja… niewiele wiem na temat Wall Street.

- Ja też nie. A im jestem starszy, tym wiem coraz mniej.

Wielebny doktor odważył się na nieśmiały uśmiech.
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- No dobrze, doktorze. Ale coś dla pana zrobimy. I dla tych pięknych, to znaczy,
bezbożnych Brazylijek…

- Boliwijek, bracie Shaw, Boliwijek.
- Oczywiście, myślałem o Boliwijkach. Trzeba dać im szansę zbawienia dusz. John –
zawołał urzędnika. – Kup na rynku 500 akcji Erie.

- Dobrze, proszę pana, powiedział John i szybko zniknął w budce telefonicznej.
Kupno „na rynku” oznaczało kupno po dominującej cenie rynkowej.

- Bracie Shaw, jestem niezmiernie wdzięczy. Proszę mi wierzyć, ta sprawa bardzo mi
leży sercu. Ale… hmm… kiedy będę wiedział, że inwestycja przyniosła zysk?

- Och, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. W ten sposób rynek kapitałowy będzie
miał swój udział w działalności misyjnej. A wielebnemu wystarczy tylko co wieczór
zerkać na strony ﬁnansowe gazety. Tam można znaleźć potrzebne informacje.

- Obawiam się, drogi bracie – powiedział dr Ramsdell niepewnie. – Że mogę mieć
trochę problemów z… pozyskiwaniem informacji.

- Absolutnie nie! Proszę spojrzeć – wziął gazetę i wyszukał stronę z informacjami
giełdowymi. – Proszę przysunąć się nieco bliżej. O, tutaj mamy spółkę Erie. Wczoraj
handlowano wolumenem 18 230 akcji Erie Railroad – najwyższa cena wyniosła 64
¾, a najniższa 63 ¼. Cena na zamknięcie to 64 ½. Te liczby to dolary na jedną akcję.
To bardzo wysoki kurs. John, masz już pokwitowanie na te 500 akcji?

- Tak jest, proszę pana – powiedział John. – 65 i jedna ósma.
- Widzi pan, doktorze? Kurs wciąż idzie w górę. Codziennie, kiedy tylko spojrzy
wielebny na tę tabelę, zobaczy, po ile są sprzedawane akcje tej spółki. Kurs
powyżej 65 1/8 oznacza zysk. Każdy punkt więcej to informacja, że w funduszu
misyjnym jest o 500 dolarów więcej.

- Ale… bracie Shaw… ale… a jeśli będzie mniej?
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- Wielebny, i po cóż myśleć o takich rzeczach? Trzeba tylko pamiętać, że
zobowiązałem się zarobić nieco pieniędzy i że za kupione akcje zapłaciłem 65 1/8.

- I naprawdę uważa pan…
- Nie mam najmniejszych obaw, doktorze. Oczywiście, rozumie wielebny, że nie
należy tej wiedzy rozpowszechniać?

- Oczywiście, oczywiście – zapewnił doktor. - Rozumiem. Oczywiście nic nie
rozumiał.

- Jeszcze coś, wielebny?
- Nie, to już wszystko, bracie Shaw. Mam szczerą nadzieję, że moja… pana…
właściwie powinienem powiedzieć: nasza inwestycja przyniesie bardzo… korzystne
rezultaty dla Boliwijskiego Funduszu Misyjnego. Bardzo dziękuję.

- Nie ma o czym mówić, doktorze. I proszę się nie obawiać. Fundusz bardzo dobrze
na tym wyjdzie. Dam znać za tydzień lub dwa. Życzę miłego dnia.

Wielebny wyszedł i, przeszedłszy przez ulicę, udał się do biura jednego ze swoich
paraﬁan, maklera Waltera H. Cranstona.

Cranston narzekał na brak ruchu w interesie i zastanawiał się właśnie, czy może co
bardziej nieśmiałym klientom nie sprzedać jakiegoś delﬁckiego proroctwa. Może w
ten sposób skłoniłby ich do rozpoczęcia handlu, który oznaczałby prowizje. W tym
momencie przyniesiono mu bilet wizytowy dr Ramsdella.

- Ciekawe, czego on właściwie chce? I po co zawraca głowę komuś z takiego
biznesu, jak mój? – pomyślał, ale głośno powiedział: - Poproś go, Williamie.

- Dzień dobry, bracie Cranston.
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- Niech będzie pochwalony, wielebny. Czemu zawdzięczam tę nieoczekiwaną
wizytę?

- Przyszedłem w sprawie naszego funduszu misyjnego. Wie pan, jak bardzo leży mi
na sercu. Planujemy wybudowanie kaplicy w Boliwii, gdzie tak bardzo potrzeba
światła wiary. Tak samo, bracie Cranstonie, jak potrzebują go w Chinach, tyle że o
wiele bliżej domu.

- Doktorze, ja naprawdę… - zaczął
- Chciałbym, aby złożył pan swój cenny podpis na liście naszych darczyńców –
powiedział pastor żartobliwie. – Proszę mi nie odmawiać.

- Dlaczego wielebny nie spróbuje z kimś bardziej znanym? – zapytał skromnie
Cranston.

- Prawdę mówiąc, bracie Cranston, byłem już u Silasa Shaw – po czym dodał
pospiesznie. – Wystarczająco znany dla moich celów.

- No i co powiedział ten stary szub… Stary?
- Powiedział, że nigdy nie wpisuje się na żadne listy.
- W ogóle nic nie wpłacił?
- Nnnnnie, coś jednak dla mnie zrobił – odparł duchowny dumnie.
- Co takiego? - Carnstonowi zabłysły oczy.
- No więc… - dodał pastor z wahaniem. – Powiedział, że wszystko się uda i dobrze
na tym wyjdziemy. To jego własne słowa, bracie Cranston.

- Tak? – Cranston nie wyglądał na kogoś, kto wierzy w nawrócenie Boliwijczyków.
- Tak! Powiedział, że w ten sposób rynek kapitałowy będzie miał swój udział w
szlachetnej sprawie.

- Naprawdę? – Cranston był wyraźnie zainteresowany.
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- Naprawdę. Zakładam, że skoro obaj jesteście w tym samym biznesie, nic się nie
stanie, jeśli zdradzę, że kupił dla mnie pewne akcje. Pięćset akcji. Jak pan sądzi,
bracie, czy coś z tego będzie? Ten fundusz jest bardzo bliski memu sercu. Dlatego
pytam.

- To zależy – powiedział niedbale – które akcje kupił.
- To były akcje Erie Railroad.
- Oczywiście, doktorze Ramsdell, zysk będzie zależał od ceny, którą wielebny zapłacił
– dodał niby obojętnie.

- Brat Shaw płacił. Cena wyniosła 65 1/8.
- Aha! – powiedział Cranston. – Więc Stary obstawia wzrost Erie, tak?
- Nie rozumiem, co pan ma na myśli, ale wiem, że kazał mi codziennie przeglądać
gazety i sprawdzać, czy jest powyżej 65 1/8 i jak dużo. I że na pewno się odezwie.

- Na pewno, doktorze, na pewno. Przepraszam, czy 100 dolarów wystarczy? Bardzo
dobrze, wypiszę czek. Proszę bardzo. A teraz, wielebny, czy mogę przeprosić?
Jestem bardzo zajęty, naprawdę. Życzę dobrego dnia, wielebny. Proszę do mnie
jeszcze zajrzeć – tak bardzo chciał się go pozbyć, że niemal wypchnął pastora z
biura.

Gdy tylko za wielebnym dr Ramsdellem zamknęły się drzwi, Cranston pospieszył do
telefonu i złożył zlecenie na kupno 1 000 akcji Erie, po możliwie najlepszej cenie.
Robiąc to przed poinformowaniem przyjaciół udowodnił sam sobie, że mocno
wierzył w Erie. Nie trzeba dodawać, że zrobił to wcześniej od swoich mocodawców, a
więc najprawdopodobniej taniej. Następnie pobiegł do sali, gdzie zgromadzeni byli
klienci i krzyknął:
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- Uwaga wszyscy! Wchodzicie w Erie! Silas Shaw obstawia wzrosty, i to tak, jak tylko
on może obstawiać. Wiem to z bardzo pewnego źródła. Cały czas wydawało mi się,
że stary szelma je skupuje. To jego robota, nie ma mowy o pomyłce. Jeśli kupicie
teraz, to powinniście zarobić 10 punktów.

Firma Cranston & Melville kupowała przez cały dzień – dla siebie i dla klientów.
Łącznie 6 200 akcji Erie. A ponieważ inni też tak robili, cena wzrosła do 66 1/2.
Przez cały tydzień wielebny Ramsdell kwestował na Boliwijski Fundusz Misyjny. Był
dobrym człowiekiem i prawdziwym entuzjastą jeśli chodzi o tę szczególną zbiórkę.

Powiedział zatem swoim paraﬁanom, jak brat Cranston wpłacił 100 dolarów, a brat
Baker – inny człowiek z Wall Street – nawet 250. I że brat Shaw obiecał – o tym
informował z rozbawieniem, jakby fakt udziału giełdy w funduszu uważał to za niezły
żart! Otóż brat Shaw kupił dla niego pewne akcje i zapewnił go, w barwny, typowy
dla siebie sposób, że za tydzień lub dwa na pewno się odezwie w sprawie zysków.

Każdy, komu o tym powiedział, pytał o nazwę spółki. Adresaci informacji reagowali
różnie, w zależności od temperamentu. A wielebny, ponieważ sam miał już akcje, nie
widział powodu, dla którego miałby dyskryminować pozostałych. Więc bez wahania
podawał nazwę zakładając, że bratu Shaw w niczym to nie zaszkodzi. I miał rację.
Chociaż w swojej naiwności nie miał o tym pojęcia, to zrobił coś, od zawsze jest
najlepszym prezentem, jaki można wręczyć Wall Street – dawał cynk wdzięcznym
przyjaciołom. Rozmiary Boliwijskiego Funduszu Misyjnego przerosły najśmielsze
oczekiwania pastora.

Edvin Levèvre, Wall Street Stories, Fundacja Trading Jam, 2021

Aż tu nagle stało się coś bardzo dziwnego: akcje Erie, które według beznamiętnych
informacji drukowanych na stronach ﬁnansowych codziennych gazet, wahały się
między 65 a 67, teraz - ku jego wielkiemu zaskoczeniu - zaczęły spadać. W tabelach
można było przeczytać: maksimum 65 ¾; minimum 62, ostatnia 62 5/8. W środę
było już: maksimum 62 ½, minimum 58, ostatnia 58. W czwartek pojawił się promyk
nadziei – maksymalna cena sprzedaży podniosła się do 60, a akcje zamknęły się na
59 ½. Ale piątek przyniósł kolejne złe informacje: akcje Erie spadły do 54 1/8, o 11
1/8 poniżej ceny zakupu przez Boliwijski Fundusz Misyjny.

W niedzielę wielebny doktor Henry W. Ramsdell wygłosił kazanie przed ponurymi
paraﬁanami w Gotham. W którąkolwiek stronę by nie spojrzał, wszędzie napotykał
na pełne wyrzutu spojrzenia – oczy pełne niemego oskarżenia, goryczy, gniewu lub
smutku. Wyjątek stanowił Silas Shaw, który, jak to miał w zwyczaju, przyszedł
posłuchać kazania swojego dobrego znajomego. Przez cały czas patrzył na pastora
niewinnym wzrokiem. Wygląda, pomyślał Ramsdell, na wyjątkowo z siebie
zadowolonego. Czyżby zapomniał o obietnicy? O obietnicy, po spełnieniu której tyle
spodziewali się boliwijscy poganie?

Po nabożeństwie obaj mężczyźni podeszli do siebie – dr Ramsdell najwyraźniej
spięty, Shaw przeciwnie – wesoły, wręcz jowialny.

- Dzień dobry, wielebny – powiedział stary, szpakowaty gracz. – Od kilku dni noszę w
kieszeni kawałek papieru w nadziei, że się spotkamy. Proszę bardzo – i ręczył
kapłanowi czek na 5 000 dolarów.

- Ale… ale… przecież… akcje spadły, prawda?
- Oczywiście.
- To w jaki sposób…
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- Och, wszystko w porządku. Tego właśnie się spodziewałem. I dlatego przyniosłem
czek.

- Ale… czy nie kupił pan dla mnie 500 akcji?
- Tak, ale po wyjściu wielebnego sprzedałem 10 000 po cenie między 65 i 67.
Paraﬁanie wielebnego bardzo się zainteresowali tymi akcjami – zachichotał. – To
właśnie im sprzedałem te akcje!

- Ale… odniosłem wrażenie, że mówił pan, że akcje pójdą w górę?
- Ależ nie, nigdy tego nie mówiłem. Powiedziałem jedynie, że fundusz na pewno
dobrze na tym wyjdzie. I chyba tak się stało – roześmiał się. – Ci nieznośni
Boliwijczycy zostaną w końcu oświeceni.

- Ale – pastor poczerwieniał i niepewnie obracał czek w palcach. – Nie wiem, czy
mogę to przyjąć.

- Pastorze, przecież mnie pan nie okrada – zapewnił go wesoło stary hazardzista. –
Też bardzo dobrze na tym wyszedłem, naprawdę.

- Ale… - jąkał się kapłan. – Naprawdę nie wiem, czy jest to słuszne…
- Proszę schować ten czek do kieszeni – powiedział ostro Shaw marszcząc brwi. –
Wielebny, naprawdę zapracował pan na te pieniądze.
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