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AVERTISMENTUL
Înclin sä cred... am spus eu.
Eu ar trebui s-o fac, a remarcat neräbdätor Sherlock Holmes.
Cred cä sunt unul dintre cei mai toleranti oameni, dar admit cä am fost enervat de intreruperea sarcasticä.
Bine, Holmes, am spus pe un ton sever, câteodatä e§ti foarte dificil.
Însä el era prea adâncit in gânduri ca s ä räspundä imediat la protestul meu. Si-a sprijinit capul in mân ä,
färä ca mäcar sä guste micul-dejun din fata sa §i a privit la bucata de hârtie pe tocmai care o scosese din plic.
Apoi a luat plicul, l-a tinut in luminä §i i-a studiat atent atât exteriorul, cât §i clapeta.
Este scrisul lui Porlock, a spus el gânditor. Nu mä indoiesc de asta, de§i l-am väzut doar de douä ori
pânä acum. E-ul grecesc cu infloritura ciudat ä sus ii este caracteristic. Dar dacä este de la Porlock, trebuie
sä fie ceva foarte important.
El vorbea mai degrabä cu sine insu§i decât cu mine, dar supärärii mele i-a luat locul interesul pe care il
treziserä cuvintele sale.
Dar cine este Porlock? am intrebat eu.
Porlock, Watson, este un pseudonim, un simplu semn de identificare, dar in spatele acestuia st ä o
personalitate schimbätoare §i evazivä. Într-o scrisoare precedentä m-a informat cä nu este numele lui §i
m-a rugat sä nu incerc sä-l gäsesc printre milioanele de oameni din ora §. Porlock este important, nu pentru
ce este el, ci pentru omul cu care are legäturi. Imagineazä-ti pe§tele-pilot §i rechinul, §acalul §i leul... orice
lucru nesemnificativ lângä unul formidabil. Nu numai formidabil, Watson, dar §i sinistru... cât se poate de
sinistru. Cam acesta este felul in care il väd. Nu prea m-ai auzit vorbind despre Profesorul Moriarty?
Faimosul savant criminal, pe cât de cunoscut printre punga §i, pe...
Mä faci de ru§ine, Watson! a murmurat Holmes cu voce joasä.
Voiam sä spun, pe atât de necunoscut celorlalti.
O impunsäturä! O veritabilä impunsäturä! a strigat Holmes. Ti se dezvoltä un oarecare
simt al umorului viclean, Watson, de care trebuie sä invät sä mä feresc. Dar, numindu-l pe Moriarty criminal,
roste§ti o calomnie din punct de vedere legal – §i in asta constä toatä gloria §i minunea! Cel mai mare uneltitor
din toate timpurile, capul tuturor r äutätilor, creierul care controleazä lumea subteranä, un creier care ar fi putut
face sau desface destinele natiunilor – acesta este omul! Dar este atât de departe de suspiciunile oamenilor, atât de
imun la critici, atât de admirabil in purtare §i in modestie, incât chiar pentru cuvintele pe care le-ai rostit te-ar putea
duce la tribunal §i ar ie§i cu câ§tigul täu pe un an ca recompens ä pentru orgoliul ränit. Nu este el vestitul autor al
lucrärii „Dinamica unui asteroid”, o carte care urc ä in aerul atât de rarefiat al matematicii pure incât se spune c ä nu
existä in presa de specialitate niciun om care sä o poatä critica? Este acesta un om pe care s ä-l calomniezi?
Doctor slobod la gurä §i profesor mincinos – cam a§a ai fi numit! Asta este geniul, Watson! Dar dacä voi fi crulat
de alţi oameni mai putin importanti, va veni §i ziua noasträ!
De-a§ ajunge sä o väd! am exclamat eu incântat. Dar ziceai ceva de omul acela, Porlock.
Ah, da, a§a-numitul Porlock este o verigä in lant nu prea indepärtatä de capät. Porlock nu este
chiar o verigä tare, intre noi fie vorba. El este singurul defect in acel lant, din câte am putut sä verific.

Dar niciun lanţ nu este mai puternic decât veriga cea mai slabă.
Exact, dragul meu Watson! De aici vine importanţa lui Porlock. Mânat de nişte aspiraţii
primitive către extrema dreaptă şi incurajat de stimularea bine gândit ă cu câte o bancnotă de zece lire pe care iam trimis-o din când in când pe rute ocolitoare, mi-a dat o dat ă sau de două ori informaţii de valoare, acea valoare
supremă care anticipează şi previne crima in loc să o răzbune. Nu mă indoiesc că dacă am fi avut cheia am
fi aflat că acest mesaj este de aceeaşi natură.
Din nou Holmes intinse hârtia pe farfuria goal ă. Eu m-am ridicat şi, aplecându-mă peste umărul lui, am
privit inscripţia ciudată, care spunea după cum urmează:
„534 C2 13 127 36 31 4 17 21 DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE 26 BIRLSTONE 9 47 171”.
Ce crezi despre asta, Holmes?
Este evident o incercare de a transmite informaţii secrete.
Dar care este rostul unui mesaj cifrat fără cifru?
În acest caz, niciunul.
De ce spui „in acest caz”?
Pentru că sunt multe cifruri pe care le pot citi la fel de u şor ca pe apocrifele de la pagina „Persoane
dispărute” din ziar; asemenea lucruri simple amuz ă intelectul fără să-l obosească. Dar acesta este diferit.
Este clar o referire la cuvintele dintr-o pagin ă a unei cărţi. Până nu aflu ce pagină şi ce carte, nu pot face
nimic.
Dar de ce „DOUGLAS” şi „BIRLSTONE”?
Cu siguranţă pentru că acestea sunt cuvinte care nu apar pe pagina in cauză.
Atunci de ce nu a indicat cartea?
Agerimea ta, dragul meu Watson, isteţimea innăscută cu care iţi incânţi prietenii, te-ar
impiedica in mod sigur să trimiţi cifrul şi mesajul in acelaşi plic. Dacă se rătăceşte, eşti terminat. Pe când aşa,
amândouă trebuie să ajungă aiurea ca să fie un lucru grav. Poştaşul trebuie să apară şi mare mirare dacă
nu ne aduce ori o scrisoare explicativă, ori, şi mai probabil, chiar cartea la care se referă numerele.
Estimarea lui Holmes s-a adeverit in câteva minute prin apari ţia lui Billy, valetul, cu scrisoarea pe care o
aşteptam.
Acela ş i scris, a remarcat Holmes când a deschis plicul, ş i chiar ş i o semn ă tur ă , a ad ă ugat el
cu incântare desp ă turind scrisoarea. Hai s ă ne l ă murim, Watson! Sprâncenele i s-au incruntat
când a privit ce scria.
Vai de mine, sunt foarte dezam ăgit! Mă tem că toate aşteptările noastre au fost in van. Cred c ă
omul acesta, Porlock, nu vrea s-o păţească.
„Dragà

domnule Holmes” spunea.
„Nu voi mai vorbi despre lucrul acesta. Este prea periculos... el ma bdnuieqte. Se vede ca
ma suspecteaz à. A venit la mine pe neaqteptate dupà ce scrisesem adresa pe plic cu intenfia de a
vd trimite cheia. Am reuqit sa o acopdr. Dac à ar fi vazut-o, ar fi fost vai de mine. Dar i se citeqte
suspiciunea în priviri. Vă rog sa ardefi mesajul cifrat, care acum nu vd mai poate fi de folos.
Fred Porlock”
Holmes a rămas nemişcat, indoind scrisoarea intre degete. Apoi, incruntându-se, a privit spre focul din

şemineu.
La urma urmei, a spus el intr-un târziu, poate nu este nimic in ea. Poate este numai con ştiinţa lui
vinovată. Ştiindu-se că e un trădător, o fi citit acuzarea in ochii celuilalt.
Celălalt fiind, presupun, Profesorul Moriarty?
Nimeni altul! Când oricine din acel grup spune „el” ştii despre cine vorbeşte. Există un singur „el”
important pentru ei.
Dar ce poate face el?
Hm! Asta-i o intrebare grea. Când ai una dintre cele mai mari min ţi din Europa impotrivă, şi toate
forţele intunericului in spatele ei, posibilităţile sunt infinite. Oricum, prietenul

Porlock este speriat de moarte – dacă eşti amabil să compari scrisul de pe hârtie cu cel de pe plic, care a fost f ăcut,
spune el, inaintea vizitei de rău augur. Unul este clar şi ferm, celălalt greu de citit.
De ce a mai scris? De ce nu a renunţat, pur şi simplu?
Pentru că s-a temut că in cazul acela aş putea să fac ceva cercetări in ceea ce il priveşte şi ar fi
posibil să ii aduc necazuri.
Fără indoială, am spus eu. Desigur. Am ridicat mesajul cifrat şi l-am privit de aproape. Este chinuitor
gândul că un secret important poate sta pe această bucată de hârtie şi că este peste putinţă să-l afli.
Sherlock Holmes a impins deoparte micul-dejun neatins şi şi-a aprins pipa urât mirositoare care inso ţea
meditaţiile sale cele mai adânci.
Mă intrebam, a spus el lăsându-se pe spate şi privind spre tavan, poate sunt lucruri care au sc ăpat
intelectului tău machiavellian. Să privim problema in lumina ra ţiunii pure. Omul se refer ă la o carte.
Acesta este punctul de plecare.
Unul oarecum vag.
Să vedem dacă il putem localiza. Când mă gândesc la el pare mai pu ţin de nepătruns. Ce indicii
avem in ceea ce priveşte această carte?
Niciunul.
Bine, bine, sigur nu este chiar aşa de rău. Mesajul cifrat incepe cu 534 scris mare, nu-i a şa? Putem lua
drept ipoteză faptul că 534 este pagina la care se refer ă cifrul. Deci cartea noastră deja a devenit una
mare, ceea ce inseamnă ceva. Ce indicii mai avem cu privire la natura acestei c ărţi mari? Următorul cuvânt
este C2. Ce iţi sugerează, Watson?
Capitolul al doilea, fără indoială.
Cu greu, Watson. Sunt sigur că vei fi de acord cu mine c ă dacă ne indică pagina, nu mai contează
numărul capitolului. De asemenea, dacă la pagina 534 suntem abia la capitolul al doilea, lungimea primului
trebuie să fi fost chiar de neconceput.
Coloană! am strigat.,,
Splendid, Watson. In dimineaţa aceasta eşti sclipitor. Dacă nu e vorba de coloană, atunci voi fi tare
dezamăgit. Deci acum, vezi, incepem să vizualizăm o carte groasă tipărită pe două coloane, fiecare de
o lungime considerabilă, din moment ce unul din cuvinte este numerotat in document ca fiind al dou ă sute
nouăzeci şi treilea. Am ajuns la capăt cu ceea ce ne poate oferi raţiunea?
Mă tem că da.
Sigur iţi faci o nedreptate. Încă o scânteie, dragul meu Watson, inc ă o zvâcnire! Dacă volumul ar fi
fost unul rarisim, mi l-ar fi trimis. În locul acestui fapt, inten ţionase, inainte ca planurile să-i fie răsturnate, sămi trimită cifrul in acest plic. Aşa spune in scrisoare. Acest lucru pare să indice că volumul este unul pe care
el se gândea că nu va fi dificil ca eu să il găsesc. El il avea şi şi-a imaginat că ar trebui să-l am şi eu. Pe
scurt, Watson, este o carte foarte răspândită.
Ceea ce spui sună cu siguranţă plauzibil.
Astfel am restrâns aria de căutare la o carte groasă, tipărită pe două coloane şi uşor de găsit.
Biblia! am strigat triumfător.
Bun, Watson, bun! Dar, dacă imi dai voie să spun, nu suficient de bun! Chiar dac ă aş fi acceptat
complimentul, nu aş fi putut numi o carte care ar fi cel mai pu ţin probabil să se găsească pe lângă
asociaţii lui Moriarty. Pe lângă asta, ediţiile Sfintei Scripturi sunt atât de numeroase incât el cu greu ar putea
să presupună că două exemplare ar avea acelaşi număr de pagini. Cea pe care o căutăm este in mod
cert o carte standardizată. El ştie sigur că pagina lui 534 se va potrivi cu pagina mea 534.
Dar foarte puţine cărţi se potrivesc descrierii.
Exact. Asta este salvarea noastr ă. Căutarea s-a restrâns la cărţi standardizate pe care se presupune c ă
le are oricine.
Bradshaw!

E cam dificil, Watson. Vocabularul din Bradshaw are nerv §i este concis, dar este limitat. Alegerea
cuvintelor cu greu s-ar preta la trimiterea mesajelor obi §nuite. Vom elimina Bradshaw. Dictionarul este, ma
tem, inadmisibil din acela§i motiv. Ce ne-a mai rămas, atunci?
Un almanah!
Excelent, Watson! A§ gre§i daca a§ spune ca nu te apropii. Un almanah! S a ne gândim la
almanahul Whitaker. Este raspândit. Are numarul necesar de pagini. Este pe doud coloane. De§i rezervat la
inceput in ceea ce prive§te vocabularul, devine, daca-mi aduc bine aminte, destul de stufos spre sfâr§it.
El a luat cartea de pe biroul său.
Iata pagina 534, coloana a doua, un articol substan tial care trateaza, din câte vad, negotul §i
resursele din India Britanica. Noteaza cuvintele, Watson! Numarul treisprezece este „Mahratta”. Un
inceput, ma tem, nu prea promitator. Numarul o suta douazeci §i §apte este „Guvernare”, care are
sens, de§i oarecum fară legatura cu noi §i profesorul Moriarty. Sa incercam din nou. Ce face
guvernarea din Mahratta? Vai! urmeaza „parul porcilor”. Suntem terminati, bunul meu Watson! Gata!
El vorbise pe un ton glumet, dar zvâcnetul sprâncenelor sale trada dezamagirea §i iritarea. Eu am rămas cu
privirea atintita spre foc, deznadajduit §i trist. Lini§tea indelungata a fost intrerupta de o exclamatie din
partea lui Holmes, care a tâ§nit spre un dulap din care a scos o a doua carte cu coperte galbene.
Acesta este pretul, Watson, pentru faptul ca suntem prea actuali! a strigat el. Suntem inaintea vremii
§i de aceea suferim. Fiind in 7 ianuarie, am deschis din obi§nuinta noul almanah. Este mai probabil ca
Porlock sa fi luat mesajul din cel vechi. Fara indoiala a§a ne-ar fi spus daca ar fi trimis scrisoarea
explicativa. Acum sa vedem ce avem la pagina 534. Num arul treisprezece este „acolo”, care este mult mai
promitator. Numarul o suta douazeci §i §apte este „este”... „acolo este”... Ochii lui Holmes sclipeau de
incântare, iar degetele sale sub tiri, nervoase tremurau când numara cuvintele. „pericol”. Ha! Ha! Excelent!
Scrie, Watson! „Acolo este pericol... poate... veni... foarte... curând... unul.” Apoi avem numele „Douglas”...
„bogat... ţară... acum... la... Casa... Birlstone... incredere... este... urgent”. Gata, Watson! Ce spui de ra tiunea
pura §i rezultatul ei? Daca zarzavagiul ar fi avut ramuri de laur, l-a§ fi trimis pe Billy sa ia.
Eu priveam la mesajul straniu pe care il mâzg alisem, a§a cum il descifrase el, pe o foaie de carne tel pe
genunchi.
Ce mod ciudat §i intortocheat de a se exprima! am spus eu.
Din contra, s-a descurcat de minune, a zis Holmes. Când cau ti intr-o singura coloana cuvinte cu care
sa te exprimi, nu te a§tepti sa gase§ti tot ce vrei. Trebuie s a la§i ceva §i pentru gândirea
corespondentului tau. Intentia este destul de clara. Se unelte§te ceva rau impotriva unui oarecare Douglas, care
este, dupa cum se afirma, un om bogat de la lară. El este sigur – „incredere” a fost cel mai apropiat cuvânt de
„increzator” pe care l-a gasit – ca este ceva urgent. Iata rezultatul nostru... §i a fost nevoie de putina
analiza din partea unor oameni priceputi.
Holmes avea bucuria pe care o simte artistul când scoate o lucrare bun k chiar daca uneori regreta
amarnic faptul ca aceasta era sub nivelul inalt la care el aspirase. Înc a se bucura de succesul sau când Billy a
deschis u§a larg §i inspectorul MacDonald de la Scotland Yard a fost poftit inauntru.
Erau vremurile acelea de la sfâr§itul anilor ’80 când Alec MacDonald era departe de a dobândi faima
nationala pe care o are acum. Era un membru tânar, dar de nadejde al corpului de detectivi §i se distinsese in mai
multe cazuri care ii fuseser a incredintate. Silueta sa inalta, osoasa, sugera o forta fizica exceptionala, in
timp ce craniul sau mare §i ochii adânci, sclipitori, indicau inteli-gen ta ascutita care se ascundea in spatele
sprâncenelor stufoase. Era un om tacut, sincer, cu o fire aspra §i un accent puternic aberdonian.
Deja Holmes il ajutase de dou d ori sa obtina succesul in cariera, singura sa rasplata fiind bucuria de
a rezolva problema. Din acest motiv, afectiunea §i respectul scotianului pentru colegul sau amator erau profunde
§i acesta le arata prin sinceritatea cu care se consulta cu Holmes la orice dilem a. Mediocritatea nu cunoa§te nimic
mai presus de ea, dar talentul

recunoaşte imediat geniul, iar MacDonald avea destul talent pentru profesia sa încât s ă îi permită să priceapă
că nu era umilitor să ceară ajutorul unuia care era deja primul în Europa, atât pentru harul cât şi pentru
experienţa sa. Holmes nu obişnuia să-şi facă prieteni, dar era tolerant cu masivul sco ţian şi zâmbea atunci când
îl vedea.
— Sunteţi o pasăre matinală, domnule Mac, a spus el. V ă urez să aveţi noroc cu viermele. Mă tem că
asta înseamnă că s-a întâmplat ceva rău.
— Dacă aţi fi spus ,,sper” în loc de ,,mă tem” cred aţi fi fost mai aproape de adevăr, domnule Holmes, a
răspuns inspectorul cu un zâmbet viclean. Ei bine, poate c ă o duşcă mai înmoaie răcoarea dimineţii. Nu, nu
fumez, mulţumesc. Trebuie să pornesc repede la drum, pentru că primele ore ale unui caz sunt preţioase, aşa
cum nimeni nu ştie mai bine ca dumneavoastră. Dar... dar...
Inspectorul s-a oprit dintr-odată şi a rămas uluit când a văzut hârtia de pe masă. Era foaia pe care eu mâzgălisem mesajul acela enigmatic.
— Douglas! a bolborosit el. Birlstone! Ce este asta, domnule Holmes? Doamne, asta-i vr ăjitorie! De unde
Dumnezeu aţi aflat aceste nume?
— Este un mesaj cifrat pe care doctorul Watson şi cu mine am avut ocazia să-l descifrăm. Dar de ce... ce este
în neregulă cu aceste nume?
Inspectorul ne-a privit mirat.
— Doar faptul, a spus el, c ă domnul Douglas de la Moşia Birlstone a fost ucis într-un mod groaznic noaptea
trecută!

