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DOMNUL SHERLOCK HOLMES

În anul 1878 mi-am luat diploma de doctor in medicină la Universitatea din Londra şi am plecat la Netley 
pentru a face cursul obligatoriu pentru chirurgi militari. După ce am terminat aceste studii am fost desemnat chirurg-
asistent la Regimentul al V-lea de Puşcaşi  din Northumberland. Acesta era incartiruit in India la acea vreme,  şi 
inainte de a ajunge eu acolo, izbucnise al doilea război din Afghanistan. Ajuns la Bombay, am aflat că armata mea 
inaintase printre munţi şi era deja departe in interiorul teritoriului inamic. I-am urmat totuşi, impreună cu mulţi 
alţi ofiţeri aflaţi in situaţia mea şi am reuşit să ajungem cu bine la Kandahar, unde am găsit regimentul şi mi-
am preluat imediat indatoririle.

Campania  a  adus  multora  dintre  noi  onoruri  şi  avan-sări  in  grad,  insă  mie mi-a adus  doar  ghinion  şi 
dezastru. Am fost luat de la brigada mea şi mutat la regimentul Berkshire, cu care am participat la fatidica bătălie de 
la  Maiwand.  Acolo  am  fost  lovit  in  umăr  de  un  glonţ  de  puşcă,  care  a  fracturat  osul  şi  a  zgâriat  artera 
subclaviculară. Aş fi căzut in mâinile soldaţilor arabi dacă nu era curajul şi devotamentul lui Murray, subalternul 
meu, care m-a aruncat pe spatele unui cal de povară şi m-a readus in siguranţă in liniile engleze.

Având dureri mari şi fiind slăbit de efortul prelungit la care fusesem supus, am fost trimis impreună cu un 
mare  număr  de  răniţi  suferinzi  la  spitalul  principal  din  Peshawar.  Aici  m-am mai  intremat,  iar  starea  mi  s-a  
imbunătăţit  cât  să pot merge prin cameră şi  chiar  să ies un pic pe verandă,  când am fost  lovit  de febra 
enterică, blestemul teritoriilor indiene. Luni intregi viaţa mea a atârnat de un fir, şi când mi-am revenit, in sfârşit, şi 
am intrat in convalescenţă, eram atât de vlăguit  şi de slab incât o comisie medicală a hotărât că nu trebuia 
irosită nicio zi ca să fiu trimis in Anglia. Am fost astfel detaşat la batalionul „Orontes” şi o lună mai târziu am 
ajuns pe pontonul din Portsmouth, cu sănătatea iremediabil distrusă, dar având permisiunea unui guvern grijuliu de a 
petrece următoarele nouă luni incercând să mi-o imbunătăţesc.

Nu aveam nicio rudă in Anglia, de aceea eram liber ca pasărea cerului – sau atât de liber cât ii permite 
unui om un venit  de unsprezece  şilingi  şi  şase pence pe zi.  În  aceste condiţii  m-am indreptat desigur spre 
Londra, marea hazna spre care se scurg toţi leneşii  şi toţi pierde-vară din intreg Imperiul. Acolo am stat o 
vreme la un hotel privat de pe Strand, ducând o existenţă lipsită de confort  şi fără vreun ţel, cheltuind 
toţi  banii  pe  care  ii  aveam,  mult  mai  repede  decât  ar  fi  trebuit.  Starea  finanţelor  mele  devenise  atât  de 
ingrijorătoare, incât mi-am dat seama că trebuia ori să plec din marea metropolă şi să mă opresc undeva 
la  ţară, ori să-mi schimb complet stilul de viaţă. Alegând a doua variantă,  am luat hotărârea de a părăsi 
hotelul şi de a mă muta intr-o locuinţă mai puţin pretenţioasă şi mai puţin costisitoare.

Chiar in ziua in care am decis astfel stăteam in barul „Criterion” când cineva m-a bătut pe umăr. M-am intors 
şi l-am recunoscut pe tânărul Stamford, care imi fusese asistent la Barts (Spitalul St. Bartholomew). Apariţia unei 
feţe cunoscute in marea de străini din Londra este intradevăr un lucru plăcut pentru un om singuratic. Pe vremuri, 
eu şi Stamford nu eram aşa de apropiaţi, dar acum l-am salutat cu entuziasm, iar el la rândul lui părea incântat să 
mă vadă. În plină manifestare a bucuriei, l-am invitat să luăm prânzul impreună la Holborn şi am pornit intr-
acolo cu o trăsură.

— Ce s-a intâmplat cu tine, Watson? m-a intrebat el cu o expresie de vădită uimire, in timp ce trăsura 
uruia pe străzile aglomerate ale Londrei. Eşti slab ca aşchia şi galben ca turta de ceară.

I-am povestit pe scurt aventurile mele şi abia terminasem, când am ajuns la destinaţie.



Sdrdcutul de tine! zise el compdtimitor dupd ce ascultase toate nenorocirile ce mi se intâmplaserd. 
Si acum ce faci?

Caut un loc sd stau, am rdspuns. Caut un rdspuns la intrebarea: Este posibil sd stai intrun spatiu 
confortabil la un pret rezonabil?
Ciudat! zise insolitorul meu. E§ti a doua persoand pe ziua de azi care md intreabd asta.
Si cine este prima? am intrebat.

Un coleg care lucreazd la spital, in laboratorul de chimie. Se plângea azi dimineatd cd nu gdse§te 
pe nimeni cu care sd impartd plata chiriei unor camere bune pe care le-a gdsit, dar care costd prea mult 
pentru buzunarul lui.

Pe Jupiter! am strigat. Dacd vrea intr-adevdr pe cineva cu care sd impartd spatiul §i chiria, eu sunt 
omul potrivit. Prefer sd locuiesc cu cineva decât singur cuc.
Tândrul Stamford md privi oarecum contrariat pe deasupra paharului de vin din care sorbea.
Încd nu-l cuno§ti pe Sherlock Holmes, zise. S-ar putea sd nu vrei sd stai cu el tot timpul.
De ce, ce e in nereguld cu el?

Ah, nu am zis c-ar fi ceva in nereguld. Are ni§te idei putin ciudate – este foarte interesat de anumite 
ramuri ale §tiintei. Dar din câte §tiu, este destul de cumsecade.
Student la medicind, presupun, am zis eu.

Nu am idee ce studiazd. Cred cd anatomie, §i in plus este un chimist de primd clasd, dar din câte 
§tiu nu a fdcut niciodatd cursuri de medicind. Î§i alege cursurile la intâmplare §i intr-un mod cam bizar, dar 
are o multime de cuno§tinte remarcabile care ii uimesc pe profesorii sdi.
Nu l-ai intrebat niciodatd ce are de gând sd facd? am intrebat.
Nu. Nu este un om u§or de descusut, de§i poate fi destul de vorbdret când are chef.

A§ vrea sd-l intâlnesc. Dacd ar fi sd locuiesc cu cineva, a§ prefera un om lini§tit, studios. Nu sunt 
incd suficient de sdndtos ca sd fac fatd gdldgiei  §i agitatiei. Am avut suficient parte de amândoud in 
Afghanistan cât sd-mi ajungd pând la sfâr§itul vietii. Cum pot sd dau de prietenul dsta a tdu?

Sigur este in laborator, rdspunse insotitorul meu. Ori nu dd pe-acolo cu sdptdmânile, ori lucreazd 
de dimineata pând noaptea. Dacd vrei, ddm o turd impreund dupd masd.

Desigur, am rdspuns, apoi discutia s-a indreptat spre alte subiecte. În drum spre spital, 
dupd ce am plecat de la Holborn, Stamford mi-a mai dat ni§te detalii despre domnul pe care 
doream sd-l iau colocatar.

Sd nu dai vina pe mine dacd nu te intelegi cu el, zise. Nu §tiu despre el prea multe, doar cât am 
putut  sd aflu când ne intâlnim ocazional  in  laborator.  Tu ai  hotdrât  cd vrei  asta,  a§a  cd eu  nu sunt 
rdspunzdtor.

Dacd  nu ne  intelegem,  ne  despdrtim  §i  gata,  am rdspuns.  Mi  se  pare,  Stamford,  am addugat 
privindu-l lung, cd dai inapoi. Are omul vreo problemd de comportament, sau ce are? Nu te sfii sd-mi spui.
Nu e u§or sd descrii ceva de nedescris, rdspunse el râzând. Holmes este un pic prea

§tiintific pentru mine – parcd nu ar avea emotii, sentimente. Mi-l imaginez dându-i unui prieten 
o picdturd din cel mai tare alcaloid, dar nu din rdutate, dacd md intelegi, ci pur §i simplu din 
curiozitate, ca sd aibd o idee exactd asupra efectelor. Ca sd fiu corect, cred cd l-ar lua el 
insu§i cu aceea§i u§urintd. Pare sd aibd o pasiune pentru cuno§tintele clare §i exacte.

Deci este foarte precis.

Da, dar câteodatd exagereazd.  Sd vezi când love§te cadavrele in sala de disectie cu bdtul, cu 

sigurantd e un lucru bizar.

Love§te cadavrele?

Da, ca sd verifice la cât timp dupd moarte se mai produc vândtdi. L-am vdzut cu ochii mei.

Si mai zici cd nu este student la medicind?

Nu. Dumnezeu §tie ce studiazd. Dar uite c-am ajuns §i ai sd-ti poti face singur o impresie despre el.

Pe când vorbea, am cotit pe o stradd ingustd §i apoi am intrat printr-o u§d ldturalnicd care dddea intr-o 

aripd a spitalului. Locul imi era cunoscut §i nu am avut nevoie de indrumdri ca sd urc pe scara din piatrd gri §i 

sd imi croiesc drum prin coridorul lung cu pereti albi spdldciti  §i u§i maronii. Spre capdt, un pasaj cu boltd 



joasd dddea din culoar §i ducea spre laboratorul de chimie.

Acesta se afla intr-o camerd inaltd, plind cu nenumdrate sticlute aliniate. Ici-colo erau mese late §i joase 

acoperite cu retorte, eprubete §i ldmpi Bunsen care ardeau cu o lumind albastrd. În camerd era doar un student, 

care stdtea aplecat peste o masd, adâncit in munca sa. La sunetul pa§ilor no§tri el privi imprejur §i sdri in picioare 

cu un chiot de bucurie.

L-am gdsit! L-am gdsit! strigd cdtre insotitorul meu, alergând spre noi cu o eprubetd in mând. Am 

gdsit un agent chimic care reactioneazd numai in contact cu hemoglobina. Dacd ar fi descoperit o mind 
de aur nu ar fi ardtat mai fericit de atât.

Doctorul Watson, domnul Sherlock Holmes, zise Stamford fdcând prezentdrile.
Ce mai faci? intrebd el infldcdrat, strângându-mi mâna cu o fortd de care nu-l credeam capabil. Ai 

fost in Afghanistan, din câte vdd.
De unde §tii asta? am intrebat uimit.

Lasd...  zise  el  chicotind.  Acum  discutdm  despre  hemoglobind.  Întelegi,  desigur,  importanta 
descoperirii mele?

Ca §i chimie, fdrd indoiald, este interesant, am rdspuns, dar din punct de vedere practic...
Vai bdiete, este cea mai practicd descoperire medico-legald din ultimii ani. Nu intelegi cd 

putem analiza fdrd gre§eald petele de sânge? Ia vino incoace! În entuziasmul sdu, md prinse de 
mânecd §i md trase spre masa la care lucrase.

Sd ludm ni§te sânge proaspdt, zise el infigându-§i un ac in deget §i trdgând cu pipeta picdtura care 
ie§ise.  Acum, pun picul  dsta de sânge intr-un litru de apd.  Observi cd amestecul pare a fi apd curatd. 
Concentratia de sânge nu poate fi mai mare de unu la un milion. Nu md indoiesc totu§i cd voi obtine 
reactia caracteristicd.
În timp ce vorbea, aruncd in vas câteva cristale albe, apoi addugd ni§te picdturi dintr-un lichid transparent. 

Într-o clipd, continutul vasului se colord intr-o tentd slabd de maro ro§iatic §i un praf mai inchis la culoare se 
precipitd pe fund.

Ha! Ha! izbucni el bdtând din palme §i privind ca un copil incântat de noua lui jucdrie. Ce ziceti de 
asta?
Pare a fi un test foarte precis, am remarcat eu.

Minunat!  Minunat!  Vechiul  test  cu  extract  de  guaiac  era  foarte  greoi  §i  nesigur.  Examinarea 

microscopicd a corpusculilor din sânge nu are nicio valoare dacd petele au câteva ore vechime. Aceastd 
metodd functioneazd la fel de bine indiferent dacd sângele este vechi sau proaspdt. Dacd ar fi existat 

testul dsta, sute de oameni care acum se plimbd liberi ar fi fost demult pedepsiti pentru crimele lor.

Într-adevdr! am murmurat.

Cazurile de crimd depind de aceastd analizd. Un om este suspectat de crimd probabil la câteva luni 

dupd comiterea ei. I se examineazd hainele  §i se descoperd pete maronii pe ele. Sunt pete de sânge, de 

rugind, de fructe, sau ce sunt? Este o intrebare care a dat bdtaie de cap multor experti,  §i de ce? Pentru cd 
nu exista un test sigur. Acum avem testul Sherlock Holmes, nu va mai fi deloc dificil.

Ochii ii strdluceau in timp ce vorbea. Duse mâna la inimd §i se aplecd, in sunetul aplauzelor unei mulimi 

pldsmuite de imaginatia sa.

Meriti felicitdri, am spus foarte uimit de entuziasmul sdu.



A fost un caz anul trecut, von Bischoff, in Frankfurt. Ar fi fost cu siguranta spânzurat daca ar fi 

existat  acest  test.  Apoi  au mai  fost:  Mason,  in  Bradford,  faimosul  Muller,  §i  Lefevre din Montpelier,  §i 

Samson din New Orleans. A§ putea in§ira douazeci de cazuri in care s-ar fi dovedit decisiv.
— Parca ai fi o agenda ambulanta a crimelor, zise Stamford râzând. Ai putea scoate un ziar cu 

toate astea. Sa-l nume§ti „Stirile vechi ale Poliţiei”.

Ar putea fi interesant de citit, remarca Sherlock Holmes punându-§i un plasture pe deget. Trebuie sa 
fiu atent, continua el zâmbind care mine, fiindca bag mâinile destul de mult prin otravuri.

Zicând acestea, imi arata mâna pe care avea mai multi plasturi §i pete de la acizii puternici.

Noi am venit aici cu treaba, zise Stamford a§ezându-se pe un scaun cu trei picioare §i impingând cu 

piciorul unul spre mine. Prietenul meu cauta gazda,  §i cum tu te plângeai ca nu gase§ti pe nimeni cu 

care sa imparti chiria, mi-am zis c-ar fi bine sa va intâlniti.

Sherlock Holmes parea incântat de ideea de a imparti locuinta cu mine.

Am pus ochii pe un apartament in strada Baker, zise el, care este perfect pentru noi. Nu te supara 
mirosul de tutun tare, sper?

Eu fumez numai tigari rasucite marinare§ti, am raspuns.

E destul de bine. Mai mereu manevrez substante chimice, iar câteodata fac experimente. Crezi ca 
te deranjeaza?

Chiar deloc!

Ia sa vedem ce alte neajunsuri mai am. Din când in când ma cuprinde depresia §i nu deschid gura 

zile in §ir. Sa nu crezi ca am ceva cu tine daca se intâmpla asta. Doar lass-ma in pace §i imi revin 

imediat. Tu ce ai de marturisit? Este bine ca fiecare sa §tie partile rele ale celuilalt, inainte ca doi oameni 

sa inceapa sa locuiasca impreuna.

Aceasta examinare reciproca m-a facut sa râd.
Am un pui de buldog, am zis, nu-mi place galagia pentru ca sunt cu nervii la pamânt, ma trezesc 

la ni§te ore imposibile  §i  sunt foarte  lene§.  Am alte vicii  când ma simt bine,  dar  astea sunt cele mai 
importante in prezent.

Socote§ti §i cântatul la vioara tot galagie? intreba el nelini§tit.
Depinde de cel ce cânts, am raspuns. O vioara bine mânuita este o incântare §i pentru zei, pe când 

una prost...
Ah, e in regula, striga e râzând. Cred ca putem considera totul stabilit. Asta, daca locuinta ti se 

pare agreabila.
Când putem sa o vedem?

Vino la mine mâine la prânz §i mergem impreuna sa aranjam, raspunse el.
Fix la prânz, am zis strângându-i mâna.

L-am lasat printre chimicale sa lucreze, iar noi am pornit pe jos spre hotel.
A p r o p o ,  a m  i n t r e b a t  s u b i t ,  o p r i n d  § i  i n t o r c â n d u - ma s p r e  S t a m f o r d ,  d e  

u n d e  § t i a  f la cau l  ca a m  v e n i t  d i n  A f g h a n i s t a n ?  Î n s ot i t o r u l  m e u  z â m b i  
e n i g m a t i c .

Asta e mica lui ciudatenie, zise el. Multi oameni au vrut sa afle cum de §tie el diverse lucruri.
Aha, un mister? am strigat frecându-mi mâinile. Asta-i foarte interesant. Îii multumesc tare mult ca 

ne-ai facut cuno§tinta. Înveti despre omenire studiind oamenii, §tii?
Atunci trebuie sa-l studiezi, zise Stamford. Totu§i, vei vedea ca este cam dificil. Pun pariu ca el o 

sa afle mai multe despre tine decât tu despre el. La revedere.
La revedere, i-am raspuns §i am pornit la pas spre hotel, vadit interesat de noua mea cuno§tinta.



.


