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Clprrorur 1

Domnul Sherlock Holmes

Domnul Sherlock Holmes, care de obicei se trezea
tArziu dimineala, cu exceptia acelor imprejuriri, des-

tul de frecvente, in care rimAneatreaz toatl noaptea,
stitea acum Ia masi qi lua micul dejun.

Eu mi aflam pe covorul din fata ;emineului si

tocmai ridicam bastonul pe care vizitatorul nostru
din seara precedenti il uitase la plecare. Era o piesi
frumoasi, din lemn masiv, cu mAnerul ca un bulb, in
genul celor cunoscute sub denumirea de ,,Penang
lawyer"l. Chiar sub mAnerul bastonului era un inel
mare de argint, lat de vreo doi centimetri si jumi-
tate, pe care era gravat: ,,LuiJames Mortimeq de la
M.R.C.S.2, din partea prietenilor sii de la S.C.C.",
precum si data, ,,1884".

Era un baston asa cum obiqnuiau si poarte vechii
medici de familie: respectabil, solid ;i de nidejde.

- Ei bine, Watson, ce crezi despre asta?

I Baston din lemn de palmier (n.tr.)
2 Membei of Royal College Surgeons - Membru al Colegiului
Rega"l de Chirurgie (n.tr.)
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Holmes stitea cu spatele la mine, iar eu nu ficu-
sem niciun zgomot care si-mi trddeze preocuparea.

- De unde qtii ce fac? Parcd ai avea ochi si Ia ceafi.

- Nu e nevoie, pentru cd am in fali o cafetieri
bine lustruitd,placatd.cu argint, imi rispunse el. Dar

spune-mi, Watson, ce crezi despre bastonul vtzitato-

rului nostru? Din moment ce nu am avut norocul

siJ gisim aici;i nu cunoastem nici scopul vizitei

sale, acest suvenir intAmplitor devine foarte impor-

tant. Ia si te vid cum il descrii tu pe acest om, exa-

minAndu-i bastonul.
Cred ci doctorul Mortimer este un medic de

succes, vArstnic qi foarte respectat, din moment ce

oamenii care-l cunosc i-au oferit acest semn de pregu-

ire - i-am rispuns eu, urmAnd in mare misuri meto-

dele colegului meu.

- Bine, spuse Holmes. Excelent!

- De asemenea, este foarte probabil si fie vorba

de un doctor de 1ari, care \i iziteazd bolnavii mer-

gind mai mult pe jos.

- De ce?

- Pentru ci acest baston, care inifal a fost desdvAr-

qit, s-a tocit atAt de tare, incAt cu greu mi-a; putea inchi-

pui un medic de orag care si meargi cu el. Capitul de

fier din partea de jos e uzat riu de tot, deci e clar ci
posesorul bastonului a mers mult cu el'

- Foarte corect! zise Holmes.

- $i apoi mai e ;i chestiunea cu ,,prietenii din
S.C.C.". Aq inclina si cred ci este vorba de o asocia-

tie locali de vAnitoare, pe ai cirei membri este posi-

bil si-i fi ingriiit cAndva - asocialie care i-a oferit in

schimb o mici dovadi de apreciere.
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- Sincer, Watson, te intreci pe tine insuti, zise
Holmes impingAndu-si scaunul in spate si aprinzAn-
du-gi o ligari. Trebuie si-gi mXrturisesc ci toate presu-
punerile cu care ai fost atit de bun si contribui la
micile mele succese au fost folositoare, iar tu ai subes-
timat de multe ori abilitllile cu care esti inzestrat.
Poate ci nu egti o sursi propriu-zisd de lumini, dar
contribui, cu siguranti, la iluminarea altora. Unii
oameni, chiar daci sunt lipsiti de geniu, au o capaci-
tate remarcabili de a-l stimula. Mirturisesc, dragul
meu coleg ci igi sunt profund indatorat.

Niciodati nu-mi mai adresase astfel de cuvinte ;i
trebuie si recunosc ci vorbele lui imi {iceau mare pli-
cere, deoarece de multe ori fusesem iritat de indiferen-
1a lui fali de admiratia pe care i-o aritam gi fagn de
insistenlele mele de a face cunoscute publicului larg
metodele sale de lucru.

De asemenea, eram mAndru la gAndul ci-mi
insugisem sistemul lui, pe care speram siJ pot aplica
intr-un mod cu care si fie de acord.

El imi lui bastonul din mAni si il analizi cAteva
clipe cu ochiul liber. DupI ace,ea) cu o expresie de viu
interes, puse ligarajos si, ducAndu-se cu bastonul la
fereastri, incepu siJ studieze din nou cu o lupd.

- Interesant, de;i elementar, zise el intorcAndu-se
pe coltul lui preferat de canapea. Cu siguranti, bas-
tonul ne oferi unul sau doui indicii. Acestea consti-
tuie o bazi pentru mai multe deduclii.

- Mi-a scipat ceva? am intrebat eu, umflAndu-mi
oarecum in pene. Sunt sigur ci nu am trecut cu vede-
rea vreun aspect din care sd se poati deduce ceva.

- Mi tem, dragul meu Watson, ci majoritatea
concluziilor tale au fost eronate. Sincer si fiu, cAnd
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ti-am mirturisit ci m-ai stimulat, voiam de fapt sd

spun ci observAnd greselile tale, eram ghidat din cAnd

in cAnd spre adevir. Nu spun ci greqeqti pe deplin in
acest caz. Cu siguranli, omul in cauzd" e medic de

lari si merge mult pe jos.

- Atunci am avut dreptate.

- Numai in aceasti privinli.
- Dar asta-i tot ce era esenlial.

- Nu, nu, dragul meu Watson, nici vorbi. Aq sugera,

de exemplu, ci acest cadou {dcut unui doctor ar tre-

bui si vini mai degrabi din partea unui spital qi nu a

unei asocialii de vAndtoare, iar cAnd inilialele ,,C.C."
sunt puse dup6 cuvAntul ,,spital", atunci cuvintele

,,Charing Cross" se potrivesc in mod natural.

- S-ar putea si ai dreptate.

- Cred ci asta e direcgia pe care trebuie si o

urmim. Si daci vom porni de la aceastd ipotezi de

lucru, vom avea o noui bazd" de la care si incepem

reconstituire a misteriosului nostru vtzitator.

- Bine, atunci, presupunAnd ci S.C.C. inseamni

,,Spitalul Charing Cross", ce alte concluzii mai pu-

tem trage?

- Nu i,ti vine niciuna in minte? Imi cuno;ti meto-

dele. ApliciJe!
- Mi se pare evident faptul ci respectivul qi-a

practicat profesia Ia orag inainte si plece la lard'.
Cred ci am putea merge ceva mai departe

cu presupunerile. Priveqte lucrurile din acest punct
de vedere: cu ce ocazie 1i se pare potrivit un astfel de

cadou? Cu ce prilej s-ar intruni prietenii ca s[-i ofere

o dovadi a prefuirii lor? Evident, atunci c5,nd docto-

rul Mortimer s-a retras din serviciul spitalului pentru
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a profesa pe cont propriu. $tim ci este vorba de un
cadou si binuim cd. el a fost ficut cu prilejul trecerii
de la un spital de oras la profesarea meseriei la lad..
Ar insemna ci mergem prea departe cu presupuneri-
le daci am considera ci darul i-a fost oferit cu prile-
jul acestei schimblri?

- Desiguq pare foarte probabil.

- Acum ai si-1i dai seama c5. el nu putea si facd
parte din conducerea spitalului, din moment ce numai
un om care gi-a ficut un renume la Londra putea si
degini un asemenea post, iar un astfel de om nu s-ar
ingropa la tard". Atunci, ce era el de fapt? Daci lucra
la spital ;i totusi nu fi"cea parte din conducere, nu
putea fi decAt un chirurg sau un medic rezident, ceva
mai mult decAt un student in ultimul an. Si a pirisit
spitalul acum cinci ani - data se vede pe baston.
Aqadar, respectabilul tiu medic de familie intre doui
vArste, dragul meu Watson, dispare in neant, iar in
locul lui se ive;te un tAndr sub treizeci de ani, amabil,
lipsit de ambigie si distrat, stipAn al unui cAine de
care e foarte legat ;i pe care, in linii mari, ar trebui
si-l descriu ca fiind mai mare decAt un terrier si mai
mic decAt un buldog.

Am inceput si rAd, destul de sceptic, in timp ce
Sherlock Holmes, rezemAndu-se de spitarul canape-
lei, trimitea spre tavan rotocoale de fum.

- In ceea ce priveste ultima taipotezd",nu am cum
si verific acest lucru, am spus eu, dar cel putin pot sd

gisesc firi dificultif cAteva date despre vArsta si
cariera doctorului nostru.

Am scos anuarul medical din micul meu raft cu
tratate de medicini si l-am risfoit pdnd, la numele

11
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respectiv. Erau mai mulgi de Mortimer, dar numar

unul putea fi vizitatorul nostru. Am citit cu voce tare

datele acestuia:

MotimerJames, M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor

(Devon). Medic internist la spitalul Charing Cross, din

lBB2 pAnn in 1884. A ob$nut premiul ,Jackson" pentru

o lucrare de patologie comparati, intitulati: Este oare boa'

ln un ataaism? Membru corespondent al Societilii Suedeze

de Patologie. Autor aI public a$llor Cdteoa ciuddlrnii al'e ata-

rismului (Lancet, 1BB2), ,,Progresim noi oare?" (Garyta

Pihologicd, martie 1BB3). Medic titular al parohiilor din

Grimpen, Thorsley qi High Barow

- Nu se menrioneazi nimic despre acea asocialie

de vAndtori, Watson, imi spuse Holmes cu un suras

ironic, dar este vorba de un medic de pri, intr-ade-

v5.r - a;a cum bine ai intuit. Cred ci deduc$ile mele

sunt pe deplin justificate. Cat despre particularitilile
acestei persoane) am spus, daci nu mi insali memo-

ria - amabil, lipsit de ambife ;i distrat. Din experien-

p, qtiu ci in lumea asta numai un om amabil primeqte

dovezi de preluire, numai un om lipsit de ambife
renunl5 Ia o carier[ in Londra pentru provincie, ;i
numai unul distrat iqi lasi bastonul in loc de carte de

viziti dupi ce te-a a;teptat o ore sA ajungr acas5.

- Dar ciinele?

- Avea obiceiul si-i duci bastonul stipAnului in
timp ce mergea dupi el. Fiind un baston greu, cAi-

nele il fnea in guri de la mijloc, iar urmele dingilor

lui sunt foarte vizibile. JudecAnd dupi spagiul dintre

aceste urme, filcile cAinelui sunt prea mari pentru un

terrier gi prea mici pentru un buldog' Ar putea fi..'
da, pe legea mea, e un spaniel cu pir cArlionlat.

Cdinele din Baskeruille

Holmes se ridicase si traversa deja inciperea in
timp ce spunea aceste cuvinte, iar acum stitea lAngi
fereastrd.. Tonul lui era atAt de convingitor incAt am
ridicat ochii, surprins.

- Bunul meu prieten, dar cum poti fi atat de sigur
de asta?

Pentru simplul motiv ci il vid pe acest cAine

stAnd chiar in pragul usii noastre ;i pe stipAnul lui
sunAnd. Te rog si rimAi, Watson. Iri este coleg de

breasli gi prezenla ta imi poate fi de folos. Aceasta e

clipa dramattcdhdrdzitd de soart6, Watson - clipa in
care auzi pe sciri un pas ce va intra in viaja ta, frrd, sd,

stii dac[ e de bine sau de rdu. Ce i-ar putea cere doc-
torul Mortimeq omul de;tiinli,lui Sherlock Holmes,
un specialist in criminologie? Intri!

Aparigia vizitatorului nostru a fost pentru mine o
adevirati surprizl, deoarece mi aqteptam si vid un
doctor de lari clasic. Acesta era insi un bdrbat foarte
inalt;i slab, cu un nas lung si incovoiat ca un cioc, care

p5.rea si tAsneasc[ dintre doi ochi cenu;ii, pitrunzi-
tori qi foarte apropia(i, ce sclipeau in spatele ochelari-
lor cu rame aurite. Era imbricat intr-un mod adecvat
profesiei sale, desi destul de neglijent - redingota lui
era decoloratd", iar pantalonii uzagi. Deqi birbatul era

tinir, spatele siu lung era deja incovoiat si piqea cu
capul impins in fa1i, avind pe chip un aer binevoitor.

De cum intr5, privirea ii cdzu pe bastonul din
mAna lui Holmes, aqa cd" alergi spre el, cu o exclama-

fe de bucurie:
Sunt nespus de mulpmit! zise el. Nu eram sigur

daci l-am lisat aici sau la biroul naval. Pentru nimic
in lume nu as vrea sd pierd acest baston.

13t2
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- E un dar, din cAte imi dau seama, zise Holmes.

- Da, domnule.

- De la spitalul Charing Cross?

- Din partea unor prieteni de acolo, ct ocazia

cisltoriei mele.

Vai de mine, dar asta nu e bine deloc! exclami
Holmes, clitinind din cap.

Doctorul Mortimer clipi nedumerit in spatele

ochelarilor.
De ce nu e bine?

- Doar pentru ci ne-ati cam dat peste cap micile

noastre deduclii. Cu ocazia cisdtoriei, spuneli?

- Da, domnule. M-am clsitorit qi astfel am pirisit
spitalul, odati cu toate speranlele de a ajunge medic

specialist. Era necesar si-mi fduresc ;i eu un cimin'
A;a deci. inseamni ci nu ne-am inselat chiar

atAt de mult, zise Holmes. $i acum, doctore James
Mortimer...

- Nu sunt doctor, domnule, ci doar un umil mem-

bru al Colegiului Regal de Chirurgie.

- Si un om cu o gAndire minulioasi, evident'

- IJn amator in ale ;tiinlei, domnule Holmes, un

culegitor de scoici pe firmurile marelui ocean necu-

noscut. Presupun ci mi adresez domnului Sherlock

Holmes si nu...

- Nu, dumnealui e prietenul meu, doctorul Watson'

- incAntat si vi cunosc, domnule. Am auzit acest

nume pomenit impreuni cu cel al prietenului dum-

neavoastrS. Mi intereseazd' foatte mult persoana

dumneavoastri, domnule Holmes. Nu mi a;teptam

si avefi un craniu atAt de dolicocefalic ;i o proemi-

nenli supraorbitali atat de dezvoltati. Imi permiteli

Cdinele din Baskeruille

si-mi plimb degetul pe sutura dumneavoastri pari-
etali? Un mulaj al craniului dumneavoastri, dom-
nule, pAni ce va fi disponibil originalul, ar fi un
ornament deosebit pentru orice muzeu de antropo-
logie. Nu vreau si par deplasat, dar rAvnesc la cra-
niul dumneavoastr5.

Sherlock Holmes ii indici un scaun ciudatului
nostru musafir.

- Sunteli un entuziast al profesiei dumneavoastri,
la fel ca si mine, zise el. Obsery dupd degetul dum-
neavoastri ardtiltor, cd vi risucili singur tigirile. Nu
va sllrtr sa aprlnclett una.

Omul scoase din buzunar hArtie si tutun ;i iqi ruli
o ligari cu o dexteritate surprinzdtoare. Avea niqte

degete lungi qi neruoase, la fel de agile qi neastAmpi-
rate ca antenele unei insecte.

Holmes era ticut, dar privirile scurte pe care i le
arunca ciudatului nostru tovarig imi dovedeau cAt de

mult il intriga acesta.

- Binuiesc, domnule, zise el in cele din urmd, ci
nu numai pentru a-mi studia craniul mi-afi ficut
onoarea de a mi vizita ieri qi de a reveni astdzi.

Nu, domnule, nu, degi sunt fericit ci am avut
ocazia si fac si acest lucru. Am venit Ia dumneavoas-

tri, domnule Holmes, pentru cd am realizat ci sunt

un om lipsit de simt practic si pentru ci am fost pus in
mod neasteptat in fala unei probleme pe cAt de seri-

oasi, pe atAt de neobiEnuiti. Agadar, recunoscAnd ci
sunteti al doilea mare expert din Europa...

Cum asa, domnule? Mi-a1i putea spune cine

are cinstea de a fi primul? intrebi Holmes cu o oare-

care asprime.
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- Opera domnului Bertillon las[, cu sigurangi, o

impresie profundi asupra oric[rui om care apreciazl
rigoarea gtiinffici.

* Atunci nu ar fi fost mai bine silJ consultagi pe elP

- M-am referit, domnule, la cei ce apreciazi ri-
goarea gtiingifrc[. tnsi in ceea ce priveqte spiritul
practic, toati lumea ;tie ci sunte;i pe primul loc in
astfel de probleme. ,\ wea s[ cred, domnule, c[ din-
tr-o nechibzuin$ nu v-arn...

- Dar puFn, zise Holmes. Cred, domnule doctor,

ci ar Ii mai in,telept si-mi spunegi {Ern ocoliquri care

este natura pmblemei in care imi ceregi ajutorul.

Ce.prrorur 2

Blestemul familiei Baskerville

- Am in buzunar un manuscris, zise doctorul

James Mortimer.

- L-am observat de cum afi intrat in cameri, spu-

se Holmes.

- Este un manuscris vechi.
* De la inceputul secolului al optsprezecelea,

daci nu cumva e {bls.

- Cum de qtigi asta, domnule?

- in timp ce vorbeaji am observat o Ihgie de vreo
cinci centimetri din acest document. Nu ar fi un
expert prea strilucit cel care nu ar fi in stare si indice
data unui document cu o aproximaEie de un deceniu.
Poate ci ali citit mica monografie pe care arn scris-o

pe aceasti temi. Documentul dumneavoastrd pare
si fie din 1730, in opinia mea.

- Data lui exacti este 1742, zise doctorul Mortimeq
scotindu-l din buzunarul de la piept. Acest document
de familie mi-a fost incredinfat de c[tre Sir Charles
Baskerville, a c6rui moarte tragici de acum trei luni a
produs mare vAlv5 in Devonshire. Pot s[ mirturisesc
ci i-am fost prieten apropiat qi medic curant. Era un
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birbat de excepgie, domnule, hotirit gi vigilent, cu

spirit practic si la fel de lipsit de imaginagie ca gi mine.

Si totqi credea foarte mult in povestea din acest docu-

ment ;i era pregitit suflete;te pentru deznodim6'ntul
de care a ar,,ut parte.

Holmes intinse mAna dupi document si il desfdcu

pe genunchi.

- Vei observa, Watson, folosirea alternativi a

unui,,s" lung qi scurt. Este unul din cele cAteva indi-

cii care m-au ajutat la determinarea datei.

Mi-am aruncat privirea peste umirul lui Holmes,

la hArtia ingilbeniti qi la scrisul care abia se mai distin-

g.u. t, partea de sus a documentului scria: ,,Castelul
Baskerville", iar dedesubt, cu niEte cifre groase era

mdzgdlit anul: ,,17 42".
Pare a fi relatarea unei intAmplSri'

- Da, e relatarea unei anumite legende care cir-

culi in familia Baskerville.

- Dar inteleg ci doriti sd mi consultali in privinta
unei probleme mai practice, de actualitate.

- Este de actualitate, credefl-mi. $i se referi Ia o

chestiune urgenti qi practici ce trebuie elucidati in
doulzeci ;i patru de ore. Dar acest manuscris este scurt

si are mare legiturd cu chestiunea de care am pomenit.

Cu permisiunea dumneavoastri, am si viJ citesc.

Holmes se cufundi in scaun, isi impreuni degete-

le Ei inchise ochii, cu un aer de resemnare.

Doctorul Mortimer indrepti manuscrisul spre

lumini qi, cu glasul lui riguqit qi sonoq citi urmitoa-
rea relatare bizard. dintr-o lume de demult.

Despre originea cAinelui din Baskerville au exis-

tat multe poveqti. Din moment ce sunt descendent al

Cdinele din Baskeruille

lui Hugo Baskerville ;i fiindci am aflat intAmplarea
de la tatil meu, care la rAndul lui a aflat-o de la
pirintele siu, am asternut-o pe hArtie cu credinta
fermd c5. s-a petrecut aievea, aqa cum este scrisi mai
jos. $i a; vrea si credefi, fiii mei, ci aceeasi justitie
ce pedepseste picatul il poate cu multi ingiduinlS
si ierta, ;i ci nu existi blestem - oricAt de ingrozi-
tor ar fi acesta - care si nu poati fi indepS.rtat prin
rugdciune si pociintS. Vreau si invigagi din aceasti
poveste si nu vi temeli de roadele trecutului, ci mai
degrabi si fi1i mai circumspecti in viitor, ca s5. nu se

abati din nou asupra noastri acele patimi dezgusti-
toare care au adus atAta suferinlS familiei noastre.
A{la1i aqadar ci pe wemea Marii Riscoale (pentru a

clrei povestire vi sfituiesc foarte cilduros si cititi
tratatul invdtatului Lord Clarendon), acest conac
din Baskerville se afla in stdpAnirea unuia cu numele
de Hugo, despre care nu gresesc cu nimic cAnd spun
cI era cel mai silbatic, mai pigAn si mai nelegiuit
dintre oameni.

La drept vorbind, vecinii i-ar fi trecut cu vede-
rea aceste picate, stiind ci prin partea locului nu
riiau doar sfingi, dar numele siu ajunsese de pomi-
ni prin toati partea de apus, din catza destrdbilirii

;i a firii lui silbatice. S-a intAmplat ca acest Hugo si
se indrlgosteasci (daci intr-adevir o patimi atAt de

intunecati ca a lui putea fi denumiti iubire, un sen-

timent atAt de luminos) de fiica unui fermier ce avea

pimAnt in vecinitatea domeniului Baskerville. Dar
tAndra fecioarS, fiind discreti si cuminte, il evita de

fiecare datd, pentru ci se temea de numele acela
blestemat. Asa ci odatd, de SfAntul Mihail, s-a

intAmplat ca acest Hugo, impreuni cu cinci sau

sase dintre tovarisii lui netrebnici de petrecere si
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dezmd,t, sd se duci Ia fermi ;i si o ripeascd pe fatd'

in timp ce tatil qi fralii ei erau plecagi de acasi -
Iucru pe care el il gtia prea bine. Dupi ce au adus-o

in castel, fecioara a fost inchisi intr-un donjon, in

weme ce Hugo qi prietenii lui au coborAt si chefu-

iascl mai departe, precum obiqnuiau in fiecare

noapte. tn inciperea din turn, slrmana fati a ince-

put si tremure la auzul cAntecelor, strigitelor 9i gro-

zavelor injurituri ce r5;zbeau de jos pAni la ea,

pentru ci atunci cAnd era beat, Hugo Baskerville

rostea niqte vorbe cumpiite. $i astfel, pradd deznd'

dejdii, fata a incercat ceva ce i-ar fi inspiimAntat

pAni qi pe cei mai curajo;i ;i mai ageri birbaf:
tinAndu-se de iedera care acoperea (9i care mai aco-

peri ;i acum) zidul sudic al castelului, a coborAt de

Ia fereastra de sub streaqini ;i a reuEit si ajungi pe

p[mAnt, iar apoi a pornit spre casi, care se aflacam

la trei leghe de castel, traversAnd o mlaEtinS'

S-a intAmplat ca Hugo s5-qi piriseasci mai

tArziu oaspegii pentru a-i duce prizonierei sale ceva

de mAncare qi de biut - avAnd, probabil, ;i alte

lucruri josnice in minte - dat a gisit colivia goali;i
pasirea dispiruti. Atunci s-a dezlinluit, ca posedat

de diavol. S-a nipustit pe sciri Ei a intrat ca o furtu-

ni in sala de ospi!, a sirit pe masa cea mare - ris-

turnAnd carafele cu vin qi platourile cu bucate

alese - qi a urlat in gura mare de fap cu toli priete-

nii lui cheflii cdavea si-qi diruiascd trupul qi sufle-

tul Satanei chiar in noaptea aceea, numai si poatd

pune din nou mAna pe fati' $i in timp ce mesenii il

priveau, nducili de furia lui, unul dintre acestia, mai

ticilos sau mai beat - decAt ceilal!, l-a indemnat

si asmuti cAinii pe urmele ei. Prin urmare, Hugo a

ieqit din castel gi a ordonat grljdarilor si puni qaua
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pe iapa lui gi si dea drumul cAinilor. Dupi ce le-a

aruncat cAinilor o batisti de-a prizonierei, Hugo
i-a asmulit pe urmele ei, pornind cu larmi mare
spre mla;tini la lumina lunii.

Chefliii au rimas un timp cu g'ura cdscatd",frrd"

sI priceapi ce se petrecuse. Dar in scurt timp, spiri-
tul lor amorlit din cauza vinului s-a trezit, iar ei au
inleles ce nelegiuire urma si se petreaci in acel

linut al mlaqtinilor. S-a iscat un adevirat haos -
unii urlAnd si li se aduci pistoalele ;i caii, al1ii

cerAnd inci o carafl de vin. La un moment dat,
chefliii, treisprezece la numir, qiau venit in fire, au

incilecat pe cai ;i au inceput urmirirea. Luna stri-
lucea deasupra lor, iar ei goneau ca vAntul unul
lAngi altul, pe drumul pe care ar fi trebuit siJ
urmeze fata ca si ajungi acas5.

Dupi weo doi kilometri, prietenii lui Hugo au

trecut pe lAngi un pistor a cirui turmi rimisese
peste noapte in acele locuri mligtinoase. Ei l-au
intrebat daci nu vizuse haita de cAini. Iar omul,
din cAte spune povestea) era atAt de inspiimAntat
incAt abia putea si mai vorbeascS, reusind si le
spuni in cele din urml ci, intr-adevir, o vizuse pe

biata fatd. urmiriti de cAini.

,,Dar am vlzut mai mult decit atat, c;ci Hugo
Baskerville a trecut pe lAngi mine pe iapa lui cea

neagri, iar dupi el alerga ca o umbri un cAine ce

pirea ieqit din adAncul iadului qi pe care, fereasci
Dumnezeu, nu as vrea sil vid pe urmele mele",
le-a spus el.

$i cavalerii cei beti l-au injurat pe pistor ;i
;i-au continuat cursa.

Dar la scurt timp dupi aceea, sAngele le-a
inghetat in oase auzind dinspre mla;tini galopul
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unui cal gi vizAnd iapa cea neagri a lui Hugo, albi
toati de spumi, cu frAul fluturAnd qi ;aua goali.

Cilnrelii s-au strAns laolalti, infrico;a1i, dar

si-au continuat drumul prin mla;tini, de;i oricare

dintre ei, dactr ar fi fost singur, ar fi ficut bucuros

cale intoarsi.
in timp ce inaintau cilare prin mlastini, au dat

in cele din urmi peste cAini.

Ace;tia, deEi renumigi pentru curajul si rasa lor

aleasi, stiteau strAn;i grimadi unul intr-altul,
scheunAnd jalnic pe marginea unei rApe din aceste

locuri, unii ferindu-se, cu coada intre picioare, iar

al1ii, cu pirul zbArlit, privind fnti Ia viroaga ingus-

ti din faga 1or.

Ceata se oprise, chefliii fiind dupi cum vi
puteli inchipui mult mai treji decAt la plecare. Cei

mai mulli nu ar fi inaintat pentru nimic in lume, dar

trei dintre ei - cei mai curajo;i sau poate cei mai

befi - cobor2,;-:ir cdlare in rApi. $i iatn cl rApa se

lirgea, formAnd un spatiu deschis in care se aflau

doud pietre uriase ce inci mai existi ;i astizi - pie-

tre ce fuseseri lisate acolo de cine stie ce popoare

din vremurile strlvechi.
Luna scilda locul acela in lumini, iar in mij-

Iocul paji;tii, acolo unde c5;zuse, zdcea nefeticita

fatl - moarti de fricl;i de epuizare. Dar nici cada-

vrul fetei ;i nici cel al lui Hugo Baskerville - intins

alituri de ea - nu ii ingroziri de moarte pe cei trei

cheflii cutezitori, ci o dihanie dezgustdtoare ce sti-
tea deasupra lui Hugo, s{Aqiindu-i gAtul, o fiari'nea-

gri qi mitihdloasd ce semina cu un c6ine, dar mai

mare decAt orice cAine vizut vreodati de ochii

muritorilor. $i cum priveau ei asa, fiara smulse

beregata lui Hugo Baskerville si intoarse spre ei

aa
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niqte ochi de foc qi un bot plin de sAnge. Cei trei au
dat pinteni cailor ;i au fugit urlAnd din mlastinile
acelea, ca si scape cu viafl. Se spune ci unul dintre
ei a murit chiar in noaptea aceea de groaza celor
vdzute, iar ceilalli doi au rimas atinqi de nebunie
pAni la moarte.

Asta e povestea, fiii mei, despre acest cAine,

care a adus atAta suferinli familiei noastre. Am
asternut-o pe hArtie pentru cd ceea ce e limpede

;tiut stArneste mai pufini teroare decAt ceea ce e

doar binuit sau presupus. Nu se poate nega ci mai
multi membri ai familiei noastre au avut parte de

niqte morti sAngeroase, neasteptate qi inviluite in
mister. Totu;i si ne incredem in bunitatea infiniti
a Providentei, care rareori il pedepse;te pe cel
vinovat dincolo de a treia qi a patra generalie, dupi
cum std scris in Sffinta ScripturS.

Vi las in mAinile Providenlei, fiii mei, si vi sId-

tuiesc si evitagi, ca misuri de precaulie, sI vi
aventurali la ceas de noapte in acele mla;tini, cAnd

puterile rAului se dezlSnpie.
De Ia Hugo Baskerville pentru fiii lui

Rodger qiJohn, cu legimAnt ci nu vor
destiinui nimic surorii lor Elisabeth

Dupi ce doctorul Mortimer termind. de citit ciu-
data povestire, isi ridicS. ochelarii pe frunte si il privi
tinti pe Sherlock Holmes. Acesta cisci qi aruncS.
mucul de fgard in foc, intrebind:

- Ei bine?
Nu vi se pare interesant?

- Pentru un amator de pove;ti.
Doctorul Mortimer scoase atunci din buzunar un

ziar impiturit.
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