Ultimul caz
Mi-e inima grea acum când iau pana ca sã scriu
aceste ultime cuvinte, povestind despre talentele extraordinare ale prietenului meu, domnul Sherlock Holmes. M-am strãduit, în neorânduialã ºi, dupã câte simt
eu, într-un mod cu totul inadecvat, sã relatez experienþele ciudate pe care le-am trãit alãturi de el, începând de la întâmplarea ce ne-a adus laolaltã la vremea
« Studiului în stacojiu » pânã la intervenþia sa în chestiunea « Tratatului naval », intervenþie care a avut, fãrã
îndoialã, drept rezultat evitarea unei grave complicaþii
internaþionale. Intenþia mea era sã mã opresc aici ºi sã
nu mai pomenesc nimic despre întâmplarea care mi-a
lãsat un gol în viaþã, gol pe care îl resimt încã dupã cei
doi ani care au trecut de atunci. Dar recentele scrisori
în care colonelul James Moriarty apãrã memoria fratelui
sãu mi-au forþat mâna, aºa cã nu am am încotro ºi trebuie sã aduc la cunoºtinþa publicului faptele aºa cum s-au
petrecut. Numai eu cunosc adevãrul adevãrat în aceastã
istorie ºi am convingerea cã a venit momentul în care
a-l ascunde nu mai poate sluji defel unui scop lãudabil.
Dupã câte ºtiu, în presã n-au apãrut decât trei relatãri
ale întâmplãrii : aceea din Journal de Genève din 6 mai
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1891, corespondenþa agenþiei Reuter publicatã în
ziarele englezeºti din 7 mai 1891 ºi, în sfârºit, scrisorile
recente despre care am vorbit. Primele douã relatãri
erau foarte zgârcite în amãnunte, pe când ultima, aºa
cum voi arãta imediat, deformeazã complet faptele.
Îmi revine deci sarcina de a spune pentru prima datã
ce s-a întâmplat în realitate între profesorul Moriarty
ºi domnul Sherlock Holmes.
Cititorul îºi mai aminteºte, poate, cã, dupã ce m-am
cãsãtorit ºi mi-am deschis un cabinet, relaþiile foarte
strânse dintre mine ºi Holmes s-au schimbat într-o oarecare mãsurã. El venea pe la mine ori de câte ori avea
nevoie sã fie însoþit de cineva în cercetãrile lui, dar aceste prilejuri se mai rãriserã, pânã când, aºa cum constat
acum, în 1890, am consemnat numai trei cazuri. În
iarna acelui an ºi la începutul primãverii lui 1891 am
vãzut în ziare cã Holmes fusese angajat de guvernul
francez într-o chestiune de extremã importanþã ºi am
primit de la el douã scrisori, una de la Narbonne ºi alta
de la Nîmes, din care am dedus cã ºederea sa în Franþa
avea sã se prelungeascã. Tocmai de aceea am rãmas uimit când l-am vãzut intrând în cabinetul meu în seara
zilei de 24 aprilie. Mi-a atras atenþia faptul cã era mult
mai palid ºi mai slab decât de obicei.
— Da, m-am consumat cam prea mult, observã el,
rãspunzând mai degrabã privirii decât cuvintelor mele.
Am fost foarte solicitat în ultima vreme. Te superi dacã
închid obloanele ?
Singura luminã din camerã venea de la lampa de pe
masã, la care citeam. Holmes se furiºã pe lângã perete,
închise obloanele ºi trase zãvorul.
— Te temi de ceva ? l-am întrebat eu.
— Adevãrul este cã da.
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— De ce anume ?
— De puºti cu aer comprimat.
— Dragul meu Holmes, ce vrei sã spui ?
— Watson, cred cã mã cunoºti destul de bine ca sã-þi
dai seama cã nu sunt câtuºi de puþin fricos din fire. Pe
de altã parte însã, e mai degrabã semn de prostie decât de
curaj sã nu recunoºti primejdia atunci când te pândeºte
de foarte aproape. Eºti amabil sã-mi dai un foc ?
Trase adânc din þigarã, parcã recunoscãtor pentru
alinarea pe care i-o aducea.
— Trebuie sã-mi cer scuze cã am venit la o orã atât
de târzie, zise el. Mai trebuie sã te rog sã renunþi la
orice fel de convenienþe ºi te mai rog sã fii îndeajuns
de neconvenþional pentru a-mi îngãdui sã-þi pãrãsesc
domiciliul sãrind gardul prin fundul grãdinii.
— Dar ce înseamnã toate astea ? l-am întrebat.
Mi-a întins mâna ºi la lumina lãmpii am vãzut cã
are douã julituri zdravene la mânã, care-i sângerau
încã.
— Dupã cum îþi poþi da seama, nu e un lucru chiar
atât de eteric, zise el, zâmbind. Dimpotrivã, e ceva îndeajuns de solid ca sã-þi frângã mâna. Doamna Watson
e acasã ?
— Nu, e plecatã pentru câteva zile într-o vizitã.
— Ei, nu mai spune ! Eºti sigur ?
— Absolut sigur.
— Atunci îmi vine mai uºor sã-þi propun sã mã
însoþeºti o sãptãmânã pe continent.
— Unde ?
— A, nu conteazã unde. E absolut indiferent.
Era ceva foarte ciudat în toate astea. Nu era câtuºi
de puþin în firea lui Holmes sã-ºi ia o vacanþã fãrã þel
ºi ceva din înfãþiºarea lui palidã ºi istovitã îmi spunea
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cã nervii îi sunt încordaþi la maximum. El citi întrebarea din ochii mei ºi, împreunându-ºi vârfurile degetelor, cu coatele sprijinite pe genunchi, îmi explicã
situaþia.
— Probabil cã n-ai auzit în viaþa ta de profesorul
Moriarty, zise el.
— Nu.
— Ei, vezi ? Tocmai în asta constã geniul ºi miracolul poveºtii ! strigã el. Omul ºi-a întins tentaculele
în toatã Londra ºi nimeni n-a auzit de el. E ceea ce
face din el o culme în analele crimei. Ascultã, Watson,
îþi spun cât se poate de serios cã, dacã aº putea sã-l
dobor pe omul ãsta, dacã aº putea sã scap societatea de
el, aº zice cã am ajuns la apogeul carierei ºi aº fi gata
sã-mi aleg pentru restul vieþii un fãgaº mai liniºtit.
Între noi fie vorba, cazurile recente în care am putut
fi de folos familiei regale scandinave ºi Republicii
Franceze mi-au creat o situaþie de pe urma cãreia aº
putea sã duc un trai cât se poate de liniºtit, potrivit firii
mele, ºi sã-mi concentrez atenþia asupra cercetãrilor
mele în chimie. Dar nu mi-ar tihni, Watson, n-aº
putea sã ºed liniºtit pe scaun dacã aº ºti cã un om ca
profesorul Moriarty umblã nestingherit prin Londra.
— Dar ce-a fãcut omul ãsta ?
— Destinul lui e uluitor. S-a nãscut într-o familie
bunã ºi a primit o educaþie excelentã, iar natura l-a înzestrat cu un talent fenomenal la matematicã. La vârsta
de numai douãzeci ºi unu de ani a scris un tratat despre teorema binomului, care a fãcut vâlvã în Europa.
Graþie acestei faime a obþinut catedra de matematicã la
una din universitãþile noastre mai mici ºi, dupã câte se
pare, îl aºtepta o carierã strãlucitã. Numai cã individul
moºtenise ºi niºte înclinaþii de-a dreptul diabolice. Are
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în el o vânã criminalã, care, în loc sã se fi temperat cu
timpul, s-a accentuat, devenind infinit mai primejdioasã datoritã extraordinarei lui inteligenþe. În oraºul
lui universitar s-au ivit tot felul de zvonuri sinistre pe
seama lui ºi, în cele din urmã, a fost silit sã demisioneze ºi sã vinã la Londra, unde s-a angajat ca instructor
în armatã. Asta este ceea ce ºtie lumea despre el, dar
am sã-þi spun acum ce am descoperit prin propriile
mele mijloace.
Cum ºtii, dragã Watson, nimeni nu cunoaºte mai
bine decât mine elita criminalilor londonezi. De mulþi
ani mi-am dat seama cã în spatele rãufãcãtorilor existã o
forþã ocultã, cu o mare capacitate de organizare, ce stã
veºnic în calea autoritãþilor ºi-i þine sub pavãza ei pe
delincvenþi. De nenumãrate ori, în cazuri dintre cele mai
diferite – falsuri, jafuri, omoruri – am simþit prezenþa
acestei forþe ºi, pe de altã parte, am dedus influenþa ei
în multe dintre crimele rãmase neelucidate, în legãturã
cu care eu personal nu am fost consultat. Ani de-a rândul m-am strãduit sã smulg vãlul de pe ele ºi, în sfârºit,
a venit momentul în care am prins capãtul firului. Urmãrindu-l din aproape în aproape, el m-a condus, dupã
mii de meandre înºelãtoare, pânã la fostul profesor Moriarty, celebritate mondialã în matematicã.
Watson, e vorba de un adevãrat Napoleon al crimei. A organizat cel puþin jumãtate din ticãloºiile fãptuite în acest mare oraº ºi, în orice caz, pe aproape
toate cele al cãror mister n-a putut fi dezlegat. E un
geniu, un filosof, un gânditor abstract. Are un creier de
elitã. Stã nemiºcat ca un pãianjen în mijlocul pânzei
sale, dar pânza aceea are o mie de raze ºi el ºtie foarte
bine ce înseamnã cel mai mic tremur al uneia dintre ele.
El personal face foarte puþin. Se mulþumeºte doar sã
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urzeascã planuri. Dar agenþii lui sunt numeroºi ºi formidabil de bine organizaþi. Trebuie sãvârºitã o crimã ?
Trebuie subtilizatã vreo hârtie, sã zicem ? Jefuitã o casã ? Îndepãrtat un om ? Perfect, i se trimite vorbã profesorului, planul e conceput ºi pus în aplicare. Se prea
poate ca fãptaºul sã fie prins. Atunci se gãsesc bani pentru eliberarea lui pe cauþiune sau pentru a plãti avocaþi. Dar principala forþã care l-a folosit pe acel individ
drept unealtã nu e prinsã niciodatã ºi nici mãcar suspectatã. Asta este organizaþia a cãrei existenþã am dedus-o,
Watson, ºi pentru demascarea ºi distrugerea cãreia mi-am
pus în joc întreaga energie.
Profesorul este însã înconjurat de adevãrate fortificaþii atât de viclean concepute, încât, orice aº fi fãcut,
pãrea imposibil sã obþin împotriva lui dovezi care sã-i
poatã aduce condamnarea în faþa unui tribunal. Tu
îmi cunoºti puterile, dragul meu Watson, ºi totuºi, la capãtul a trei luni încheiate, m-am vãzut silit sã recunosc
cã, în sfârºit, am dat peste un adversar cu o inteligenþã
egalã cu a mea. Oroarea pricinuitã de crimele lui s-a pierdut în admiraþia pentru iscusinþa lui. În cele din urmã,
totuºi, el a fãcut un mic pas greºit, unul foarte, foarte
mic, dar mult mai mare decât îºi putea permite tocmai
când eu mã aflam foarte aproape, pe urmele lui. Se
ivise deci o ºansã pentru mine ºi, luând-o ca punct de
plecare, mi-am þesut plasa în jurul lui, aºa cã acum e
gata-gata sã se închidã, fãrã a-i mai lãsa vreo portiþã de
scãpare. Peste trei zile, adicã lunea viitoare, chestiunea
va fi coaptã, ºi profesorul, ca ºi membrii mai de seamã ai
bandei lui vor cãdea cu toþii în mâna poliþiei. Atunci
va avea loc cel mai mare proces penal al secolului, care
va aduce cu sine lãmurirea a peste patruzeci de mistere
ºi-i va duce pe rãufãcãtori la ºtreang. Dacã facem însã
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o singurã miºcare pripitã, înþelegi, s-ar putea sã ne scape
printre degete chiar în ultimul moment.
Dacã aº fi reuºit sã întreprind totul fãrã ºtirea profesorului Moriarty, ar fi fost perfect. Dar el a fost prea
ºiret. A vãzut pas cu pas cum îmi întind nãvodul în jurul lui. De nu ºtiu câte ori s-a strãduit sã scape, dar tot
de atâtea ori am reuºit sã i-o iau înainte. Te rog sã mã
crezi, dragã prietene, cã dacã aceastã luptã surdã ar putea fi zugrãvitã amãnunþit, ea ar constitui relatarea celui mai pasionant duel din toatã istoria criminalisticii.
Niciodatã pânã acum nu m-am ridicat la o asemenea
înãlþime ºi niciodatã nu am fost încolþit mai rãu de un
adversar. Mi-a dat lovituri cumplite, ºi totuºi am reuºit
sã-i rãspund ºi eu la fel. Azi-dimineaþã au fost luate ultimele mãsuri ºi mai era nevoie de numai trei zile petru ca toate lucrurile sã fie puse la punct. ªedeam în
camera mea, chibzuind bine totul, când, deodatã, uºa
s-a deschis ºi m-am trezit faþã în faþã cu profesorul
Moriarty.
Tu ºtii, Watson, cã am nervi destul de tari, ºi totuºi, trebuie sã mãrturisesc cã am tresãrit când l-am
vãzut pe omul care-mi ocupa gândurile. Figura lui îmi
era foarte familiarã. E un bãrbat foarte înalt ºi deºirat,
cu fruntea boltitã ca o arcadã albã ºi ochii adânc înfundaþi în orbite. Nu are nici barbã, nici mustãþi, e palid,
cu o înfãþiºare asceticã, iar trãsãturile lui pãstreazã ceva
din aerul unui profesor. Are spinarea încovoiatã de
prea mult citit ºi capul, repezit înainte, i se clatinã întruna într-un mod ciudat, amintind de o reptilã. ªi-a
aþintit asupra mea ochii mijiþi, foarte curioºi.
— Vãd cã aveþi lobii frontali mai puþin dezvoltaþi
decât m-aº fi aºteptat, spuse el într-un târziu. Obiceiul
de a pipãi armele încãrcate þinute în buzunarul de la halat e primejdios.
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Adevãrul este cã în clipa în care a intrat mi-am dat
seama de primejdia cumplitã în care mã aflam. Singura
soluþie de a scãpa la care se putea gândi Moriarty era
sã mã reducã la tãcere. Într-o clipã mi-am strecurat revolverul din sertar în buzunar ºi-l þineam îndreptat asupra vizitatorului. Auzindu-i vorbele, am scos pistolul,
am tras piedica ºi l-am pus pe masã. Moriarty continua
sã zâmbeascã, clipind des, dar licãrul din ochii lui mã
fãcu totuºi sã mã bucur cã am arma aceea la îndemânã.
— Evident, nu mã cunoaºteþi, zise el.
— Dimpotrivã, cred cã e mai mult decât evident cã
vã cunosc. Vã rog, luaþi loc. Vã pot acorda cinci minute
dacã aveþi ceva sã-mi spuneþi.
— Tot ce am sã vã spun probabil cã v-a ºi trecut prin
minte, mi-a replicat el.
— Atunci e posibil ca ºi rãspunsul meu sã vã fi trecut
dumneavoastrã prin minte.
— Vã menþineþi poziþia ? mã întrebã.
— Absolut.
ªi-a bãgat mâna în buzunar, iar eu am luat pistolul de
pe masã. Dar el n-a scos din buzunar decât o agendã
în care notase niºte date.
— Mi-aþi ieºit în cale în ziua de patru ianuarie, începu el. La 23 ianuarie m-aþi stânjenit. De la mijlocul
lui februarie am fost foarte serios incomodat de dumneavoastrã. La sfârºitul lui martie mi-aþi zãdãrnicit planurile. Iar acum, la sfârºitul lui aprilie, constat cã, din
cauza persecuþiilor dumneavoastrã neîncetate, sunt pur
ºi simplu ameninþat sã-mi pierd libertatea. Situaþia devine intolerabilã.
— Aveþi de fãcut vreo propunere ? l-am întrebat.
— Trebuie sã renunþaþi, domnule Holmes, zise el, bãlãbãnindu-ºi capul dintr-o parte-ntr-alta. Trebuie neapãrat sã renunþaþi.
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