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CZĘŚĆ I. ZE WSPOMNIEŃ JOHNA H.
WATSONA, BYŁEGO LEKARZA AR
MII ANGIELSKIEJ
 .  
W roku  uzyskałem stopień doktora medycyny na uniwersytecie londyńskim i uda-
łem się do Netley na kurs dla chirurgów armii. Uzupełniwszy tam swo e studia medyczne,
zostałem mianowany asystentem chirurga w Piątym Pułku Strzelców Northumberlanǳ-
kich. Pułk stał wówczas w Indiach i zanim za echałem na mie sce, wybuchła druga wo na
afgańska¹. Po wylądowaniu w Bomba u dowieǳiałem się, że mó pułk przekroczył uż
wąwozy pograniczne i wtargnął w głąb kra u wrogów. Wraz z gronem oficerów, którzy
zna dowali się w tym samym co a położeniu, wyruszyliśmy w dalszą drogę i przybyliśmy
bez przygód do Kandaharu², gǳie zastałem swó pułk i ob ąłem od razu swo e obowiązki.

Wo na przyniosła nie ednemu zaszczyty, mnie zaś tylko niedolę.
Przeniesiony ze swo e brygady do odǳiału Berkshire’ów, brałem uǳiał w nieszczę-

sne bitwie pod Maiwandem³. Tam kula strzaskała mi obo czyk i zadrasnęła arterię. Był-
bym niechybnie wpadł w ręce krwiożerczych Ghazi⁴, gdyby nie przywiązanie i odwaga
Murraya, mo ego ordynansa, który pochwycił mnie, rzucił na grzbiet konia i dowiózł tak
do szeregów bryty skich. Wycieńczonego bólem, osłabionego dotkliwymi niewygodami,
wysłano mnie wraz z licznym gronem rannych do szpitala głównego w Peszawarze⁵. Tu
zacząłem wkrótce oǳyskiwać siły i poprawiłem się uż o tyle, że mogłem choǳić po sa-
lach, a nawet wygrzewać się na słońcu, gdy powaliła mnie znowu gorączka tyfoidalna, ta
plaga naszych posiadłości indy skich. Przez kilka miesięcy walczyłem ze śmiercią, a gdy
nareszcie niebezpieczeństwo minęło i zaczęła się rekonwalescenc a, byłem tak wychu-
ǳony i słaby, że konsylium lekarskie orzekło, iż każdy ǳień zwłoki est groźny i należy
niezwłocznie odesłać mnie do Anglii. Wsiadłem tedy na okręt „Orontes” i w miesiąc
późnie wylądowałem w Plymouth⁶, ma ąc zdrowie bezpowrotnie zru nowane, lecz za-
opatrzony w zamian w ǳiewięciomięsięczny urlop. O cowski rząd pozwolił mi spęǳić
ten czas na usiłowaniach zmierza ących do oǳyskania zdrowia.

Nie miałem w Anglii ani krewnych, ani własnego domu, byłem zatem wolny ak ptak
— albo racze tak wolny, ak może być człowiek ma ący do wydania ǳiennie edenaście
szylingów⁷ i sześć pensów. W tych warunkach udałem się oczywiście do Londynu, te-
go wielkiego ogniska, do którego, gnany nieprzepartą przyciąga ącą siłą, dąży z całego
imperium bryty skiego tłum próżniaków bez za ęcia i określonego celu w życiu.

Przez krótki czas mieszkałem w małym hotelu na Stranǳie⁸, prowaǳąc życie ed-
nosta ne, bezczynne i wyda ąc znacznie więce pienięǳy, niż mnie było stać na to. Stan
moich finansów stał się niebawem tak niepoko ący, że uprzytomniłem sobie, iż należało
albo opuścić stolicę i osiąść gǳieś na wsi, albo zmienić na zupełnie tryb życia. Wybraw-
szy tę ostatnią alternatywę, postanowiłem wynieść się z hotelu i poszukać mieszkania
mnie świetnego na pozór i mnie kosztownego.

Tego samego dnia, w którym doszedłem do tego wniosku, stałem w barze „Criterion”,
gdy nagle uczułem czy ąś dłoń na swym ramieniu — odwróciłem się i u rzałem młodego

¹druga wojna brytyjsko-afgańska (–) — konflikt zbro ny mięǳy Wielką Brytanią a Afganistanem,
zakończony wycofaniem wo sk bryty skich i zaakceptowaniem przez stronę afgańską bryty skich interesów
geopolitycznych w regionie. [przypis edytorski]

²Kandahar — miasto w południowym Afganistanie, stolica prowinc i; za ęte w  przez siły bryty sko-
-indy skie podczas drugie wo ny bryty sko-afgańskie . [przypis edytorski]

³bitwa pod Maiwandem ( lipca ) — starcie zbro ne w trakcie drugie wo ny bryty sko-afgańskie ,
na większe zwycięstwo Afgańczyków w te wo nie. [przypis edytorski]

⁴ghazi (ar.) — tytuł nadawany w islamie wo ownikom i woǳom. [przypis edytorski]
⁵Peszawar — miasto w północnym Pakistanie; w XIX w. główna kwatera bryty ska na pograniczu bryty -

skich posiadłości w Indiach i Afganistanu. [przypis edytorski]
⁶Plymouth — miasto portowe w płd.-zach. Anglii, nad kanałem La Manche. [przypis edytorski]
⁷szyling — dawna angielska ednostka monetarna; szyling ǳielił się na  pensów,  szylingów tworzyło

funt. [przypis edytorski]
⁸Strand — ulica w środkowe części Londynu. [przypis edytorski]
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Stamforda, który był moim pomocnikiem w szpitalu Barts⁹. Widok zna ome twarzy est
barǳo miły dla człowieka samotnego wśród wielkomie skiego gwaru. Stamford nie był
moim bliskim przy acielem, ale teraz powitałem go z uniesieniem, a on nawza em był, ak
się zdawało, zachwycony spotkaniem. W radosnym zapale zaprosiłem go na śniadanie do
Holborna i po chwili wsiadaliśmy do dorożki.

— Co się z panem ǳiało, Watsonie? — zapytał Stamford z nieskrywanym zǳi-
wieniem, gdy echaliśmy gwarnymi ulicami londyńskimi. — Wychudł pan ak szczapa
i poczerniał ak święta ziemia.

Opowieǳiałem mu w krótkich słowach swo e przygody i skończyłem właśnie, gdy
stanęliśmy u celu.

— Biedaku — rzekł tonem współczucia. — A cóż pan teraz robi?
— Szukam mieszkania — odparłem. — Usiłu ę rozstrzygnąć zagadnienie, czy moż-

liwe est znaleźć wygodne lokum za akąś rozsądną cenę.
— Szczególna rzecz — zauważył mó towarzysz — uż drugi człowiek ǳisia porusza

ze mną ten sam temat.
— A kto był pierwszy? — spytałem.
— Pewien egomość pracu ący w laboratorium chemicznym w szpitalu. Żalił się ǳiś

rano, że nie może znaleźć nikogo, kto by chciał wziąć z nim do spółki mieszkanie, podobno
barǳo ładne, ale za drogie dla niego.

— Ach, Boże! — zawołałem. — Jeśli istotnie pragnie znaleźć kogoś, kto by ǳie-
lił z nim mieszkanie i komorne, służę mu. Wolę mieć wspólne mieszkanie aniżeli żyć
samotnie.

Młody Stamford spo rzał na mnie szczególnym wzrokiem, popĳa ąc wino.
— Nie zna pan eszcze Sherlocka Holmesa — rzekł. — Może nie bęǳie go pan

chciał za stałego współlokatora.
— Dlaczego? Co ma pan mu do zarzucenia?
— O, nie mam mu nic do zarzucenia. Ale to poniekąd ǳiwak… Entuz asta w pewnych

ǳieǳinach nauki. O ile ednak go znam, człowiek barǳo przyzwoity.
— Czy nie pytał go pan, aki zawód zamierza obrać?
— Nie. Nie należy do luǳi, z których można by coś wydobyć, choć z drugie strony

potrafi się wywnętrzyć, gdy mu przy ǳie fantaz a.
— Rad bym się z nim spotkać — rzekłem. — Jeśli mam mieć współlokatora, wo-

lałbym, żeby to był człowiek pracowity i spoko nych przyzwycza eń. Nie mam eszcze sił
na znoszenie hałasu lub wzruszeń. Miałem i ednego, i drugiego tyle w Afganistanie, że
mi to starczy na resztę mego życia. Kiedy mógłbym się spotkać z pana zna omym?

— Jest teraz na pewno w laboratorium — odparł mó towarzysz. — Albo nie przy-
choǳi tygodniami, albo też pracu e od rana do wieczora. Jeśli chce pan, po eǳiemy tam
po śniadaniu.

— I owszem — odparłem, po czym rozmowa weszła na inne tory.
W droǳe do szpitala, po wy ściu od Holborna, Stamford opowieǳiał mi eszcze kilka

szczegółów o człowieku, z którym miałem mieszkać.
— Tylko niech pan nie ma do mnie żalu, eśli się pan z nim nie porozumie — mówił.

— Znam go edynie z laboratorium. Sam wpadł pan na myśl wspólnego mieszkania z nim,
proszę nie czynić mnie za nic odpowieǳialnym.

— Jeśli wspólne pożycie okaże się dla nas niemożliwe, nietrudno nam bęǳie się
rozstać — odrzekłem. — Zda e mi się, Stamforǳie — dodałem, patrząc bystro na swego
towarzysza — że są akieś spec alne powody, aby tak umywać ręce od wszystkiego, co by
mogło za ść. Czy ten człowiek ma taki gwałtowny temperament, że należy go się obawiać?
Niech pan nie bęǳie taki skryty i powie, co ma na myśli.

— Niełatwa to rzecz wypowieǳieć to, co est nieuchwytne — odrzekł ze śmiechem.
— Holmes est, ak dla mnie, za wielkim fanatykiem nauki… Zda e mi się, że skut-
kiem tego zatracił wszelką wrażliwość. Wyobrażam sobie, że byłby zdolny zaaplikować
przy acielowi szczyptę świeżo odkryte trucizny roślinne , i to byna mnie nie przez nie-
goǳiwość, ale po prostu pod wpływem swego zmysłu badawczego, dlatego aby móc zdać

⁹Barts — potoczna angielska nazwa londyńskiego szpitala św. Bartłomie a (St Bartholomew’s Hospital).
[przypis edytorski]

   Studium w szkarłacie 



sobie dokładnie sprawę z tego, ak ta trucizna ǳiała. Trzeba ednak oddać mu sprawiedli-
wość i zaznaczyć, że sam zażyłby trucizny z nie mnie szą skwapliwością. Jest to człowiek
ma ący wprost namiętność do wieǳy ścisłe i dokładne .

— I słusznie, moim zdaniem.
— Tak, ale można posunąć tę zaletę do przesady. Gdy badacz dochoǳi do tego, że

obĳa kĳem na stole anatomicznym poddawanego sekc i trupa, może się to wydawać co
na mnie ǳiwne.

— Obĳa trupa?
— Tak, dla sprawǳenia, o ile ślady ciosów występu ą po śmierci. Wiǳiałem to na

własne oczy.
— A ednak mówi pan, że nie est studentem medycyny?
— Nie. Bóg eden wie, aki est cel ego studiów. Oto esteśmy na mie scu i niebawem

bęǳie pan mógł sam wyrobić sobie opinię o nim.
Gdy to mówił, skręciliśmy w wąską uliczkę i weszliśmy małymi bocznymi drzwiami,

prowaǳącymi do ednego ze skrzydeł wielkiego szpitala. Znałem tu wszystkie zakątki
i nie potrzebowałem przewodnika, idąc po zimnych schodach kamiennych i dążąc długim
korytarzem o białych, pobielonych wapnem ścianach, na który wychoǳiły drzwi poma-
lowane brązową farbą. Na samym prawie końcu korytarza skręciliśmy w nisko sklepione
odgałęzienie, prowaǳące do laboratorium chemicznego.

Był to pokó barǳo obszerny, wysoki, zastawiony niezliczonymi butelkami i flaszka-
mi. Szerokie, niskie stoły poustawiane były we wszystkich kierunkach, a na nich wśród
retort i probówek aśniały błękitnawe płomyki małych palników Bunsena i rzucały mi-
gocące blaski.

W sali te , prawie na samym końcu, stał tylko eden student, pochylony nad stołem
i zatopiony w swe pracy. Na odgłos naszych kroków obe rzał się i z radosnym okrzykiem
podbiegł ku nam, trzyma ąc probówkę w ręku.

— Mam go! Mam go! — zawołał, zwraca ąc się do mego towarzysza. — Znalazłem
edyny odczynnik, który osaǳa hemoglobinę! Jedyny!

Gdyby odkrył kopalnię złota, oblicze ego nie mogłoby być rozpromienione większą
radością.

— Doktor Watson, pan Sherlock Holmes — rzekł Stamford, przedstawia ąc nas.
— ǲień dobry panu, panie doktorze! — powieǳiał Holmes przy aźnie i uścisnął

mo ą dłoń z siłą, o aką nigdy bym go nie posąǳał. — Wiǳę, że pan był w Afganistanie?
— A skąd pan to wie? — spytałem zdumiony.
— Mnie sza o to — rzekł, uśmiecha ąc się z zadowoleniem. — W te chwili na -

ważnie szą sprawą est hemoglobina i e odczynnik. Nie wątpię, że panowie po mą całą
doniosłość mo ego odkrycia.

— Jest niewątpliwie ważne dla nauki chemii — odparłem — ale z punktu wiǳenia
praktycznego…

— Jak to, panie doktorze, ależ od wielu lat nie dokonano odkrycia, które miałoby Nauka
takie praktyczne znaczenie dla celów sądowo-lekarskich! Czyż pan nie wiǳi, że est to
niezawodny sposób rozpoznawania plam pochoǳących od krwi? Proszę, niech pan po-
de ǳie do stołu! — i w zapale chwycił mnie za rękaw i pociągnął do stołu, przy którym
pracował. — Weźmy trochę świeże krwi — rzekł, ukłuł się w palec lancetem i kroplę
krwi, która wytrysła, zebrał w małą rurkę. — Teraz wlewam tę kropelkę krwi do litra
wody. Jak pan wiǳi, woda pozosta e zupełnie czysta. Stosunek krwi nie może przewyż-
szać edne milionowe części. Nie wątpię wszakże, iż bęǳiemy mogli otrzymać reakc ę
charakterystyczną.

Mówiąc to, wrzucił do naczynia z wodą kilka białych kryształów, a potem dodał parę
kropel przezroczystego płynu. W edne chwili zawartość naczynia przybrała ciemną barwę
mahoniową, a na dnie naczynia szklanego ukazał się brunatny osad.

— Ha! ha! — zawołał Holmes, klaszcząc w ręce ak ǳiecko zachwycone nową za-
bawką. — I cóż pan na to?

— Zda e się, istotnie, że to odczynnik barǳo czuły — zauważyłem.
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— Świetny! Znakomity! Dawnie przy pomocy gwa akolu¹⁰ można było otrzymać
z trudnością akie takie wyniki, i to eszcze barǳo niepewne. Rozbiór mikroskopowy
krwi nie est byna mnie ściśle szy, a nie ma wprost żadne wartości, eśli plamy ma ą kilka
goǳin. Tymczasem mó odczynnik ǳiała równie dobrze bez względu na to, czy krew est
świeża, czy stara. Gdyby był znany wcześnie , setki luǳi, spaceru ących swobodnie po kuli
ziemskie , byłoby uż dawno ukaranych za popełnione przestępstwa.

— Istotnie — szepnąłem.
— Jest to punkt główny wszystkich niemal spraw kryminalnych. Często bywa, że

pode rzenie pada na człowieka w kilka miesięcy po spełnieniu zbrodni. Eksperci bada ą
tedy ego bieliznę albo ubranie i zna du ą brunatne plamy. Co to za plamy? Od krwi,
błota, rǳy czy soku owocowego? Pytanie to wprowaǳiło w niemały kłopot nie edne-
go biegłego, a dlaczego? Dlatego, że nie było niezawodnego odczynnika. Teraz mamy
odczynnik Sherlocka Holmesa i wszelka niepewność est odtąd wyłączona.

Oczy ego iskrzyły się, gdy mówił, a skończywszy, przyłożył dłoń do serca i złożył
ukłon, ak gdyby ǳiękował akiemuś uro onemu, oklasku ącemu go tłumowi.

— Należą się panu gratulac e — rzekłem, zǳiwiony ego uniesieniem.
— Ot, na przykład sprawa von Bischoffa we Frankfurcie w zeszłym roku. Byłby nie-

wątpliwie powieszony, gdyby ten odczynnik uż istniał. A Mason z Bradfordu, a słynny
Müller, a Legévre z Monpellier, albo Samson z Nowego Orleanu? Mógłbym wymienić
cały szereg spraw, w których mó odczynnik odegrałby decydu ącą rolę.

— Ależ pan est choǳącym kalendarzem zbrodni — wtrącił Stamford ze śmiechem.
— Mógłby pan wydawać pismo pod tytułem: „Nowiny policy ne z przeszłości”.

— Ręczę panu, że byłyby barǳo za mu ące — odparł Sherlock Holmes, przylepia ąc
plasterek na rankę, zrobioną w palcu lancetem. — Muszę być ostrożny — ciągnął dale ,
zwraca ąc się do mnie z uśmiechem i pokazał mi dłoń pozalepianą w różnych mie scach
plasterkami i pełną plam od silnych kwasów.

— Przyszliśmy tu w pewne sprawie — rzekł wreszcie Stamford, siada ąc na wysokim
tró nogu i podsuwa ąc mi nogą drugi. — Ten oto mó przy aciel szuka mieszkania, a że
pan skarżył się, iż nie może znaleźć współlokatora. Pomyślałem sobie, że dobrze by było
was sko arzyć.

Sherlock Holmes przy ął z zapałem myśl wspólnego zamieszkania ze mną.
— Mam na widoku lokal przy Baker Street — rzekł. — Jak stworzony dla nas. Mam

naǳie ę, że panu nie przeszkaǳa woń silnego tytoniu?
— Sam palę tylko tytoń „okrętowy” — odparłem.
— Doskonale. Uprzeǳam pana, że zawsze pełno u mnie różnych chemikaliów i że

niekiedy robię doświadczenia. Czy to panu nie bęǳie przeszkaǳało?
— Byna mnie .
— Chwileczkę… niech się zastanowię nad tym, akie mam eszcze wady niemiłe dla

współlokatora… A!… miewam napady czarne melancholii, a wówczas całymi dniami nie
otwieram ust. Proszę wtedy nie przypuszczać, że dąsam się na pana. Proszę mnie zostawić
w spoko u i niebawem powrócę do równowagi. A teraz na pana kole . Cóż mi pan powie
o sobie? Uważam bowiem, że skoro dwa luǳie ma ą razem zamieszkać, lepie est, aby
z góry uprzeǳili się wza emnie o swoich wadach.

Roześmiałem się z tego badania.
— Mam szczeniaka, brytana — odrzekłem — protestu ę przeciw wszelkim hałasom,

gdyż nerwy mo e są barǳo rozstro one, wsta ę o rozmaitych niemożliwych goǳinach
i estem niesłychanie leniwy. Posiadam eszcze całą serię innych wad, gdy estem zdrów,
ale na razie te są na ważnie sze.

— Czy grę na skrzypcach włącza pan do kategorii hałasów? — zapytał z pewnym
niepoko em.

— Zależy… — odparłem. — Dobra gra na skrzypcach est rozkoszą dla bogów, gdy
tymczasem rzępolenie…

— O! to znakomicie! — zawołał wesoło. — Zda e mi się, że możemy uważać sprawę
za ubitą… to est, eśli lokal spodoba się panu.

— Kiedy go obe rzymy?

¹⁰gwajakol — organiczny związek chemiczny z grupy fenoli. [przypis edytorski]
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— Niech pan wstąpi po mnie tuta utro w południe, pó ǳiemy razem — odparł.
— Doskonale… w południe, punktualnie — rzekłem, ściska ąc dłoń Holmesa.
Pozostawiliśmy go wśród retort i butelek i skierowaliśmy się w stronę mo ego hotelu.
— Ale, ale — rzekłem nagle, zatrzymu ąc się i zwraca ąc się do Stamforda — skąd

on, u licha, wieǳiał, że powróciłem z Afganistanu?
Mó towarzysz uśmiechnął się zagadkowo.
— Jest to właśnie eden z ego osobliwych przymiotów — odrzekł. — Niemało luǳi

uż łamało sobie głowę nad tym, w aki sposób Holmes odgadu e rozmaite rzeczy.
— Oho! A więc est w tym akaś ta emnica? — zawołałem, zaciera ąc dłonie. — To

zaczyna być za mu ące. Jestem panu barǳo wǳięczny za tę zna omość. Na właściwszym
sposobem studiowania luǳkości est stopniowe studiowanie różnych ednostek.

— A więc niech pan przestudiu e tę ednostkę — rzekł Stamford, żegna ąc się ze
mną. — Uprzeǳam tylko, że bęǳie to zadanie niełatwe do rozwiązania. Założę się, że
niebawem on bęǳie wieǳiał o panu więce niż pan o nim. Do wiǳenia!

— Do wiǳenia! — odparłem i ruszyłem w dalszą drogę do hotelu, na serio zaintry-
gowany osobą mo ego nowego zna omego.
 .  
Następnego dnia spotkaliśmy się o umówione goǳinie i obe rzeliśmy mieszkanie przy
Baker Street  b, o którym mówił Holmes. Składało się z dwóch wygodnych sypialni
i z edne obszerne , elegancko umeblowane bawialni o dwóch dużych oknach. Lokal był
pod każdym względem ponętny, a cena wydawała się tak umiarkowana, skoro mieliśmy ą
płacić we dwóch, że dobiliśmy targu na mie scu. Ponieważ mieszkanie było wolne, prze-
to tego samego wieczoru przeniosłem rzeczy z hotelu, a następnego dnia rano przy echał
Sherlock Holmes ze skrzyniami i kuami. Przez kilka dni byliśmy gorliwie za ęci odpa-
kowywaniem, ustawianiem i układaniem naszych rzeczy. Po czym, ukończywszy pracę,
zaczęliśmy myśleć o sprawach gospodarczych i przyzwycza ać się stopniowo do nowego
otoczenia.

Holmes nie był byna mnie człowiekiem trudnym w pożyciu. Spoko ny w obe ściu,
prowaǳił życie systematyczne. Rzadko kiedy kładł się spać po ǳiesiąte , a z rana, zanim
a wstałem, on uż, z adłszy śniadanie, wychoǳił. Niekiedy spęǳał całe dni w pracowni
chemiczne , innym razem w sali sekcy ne , a bywało, że wybierał się na długie przechaǳ-
ki po na nęǳnie szych zaułkach miasta. Trudno sobie wyobrazić całą siłę ego energii,
gdy był w okresie czynu; ale od czasu do czasu przychoǳiła reakc a, a wówczas całymi
dniami leżał na kanapie w bawialni, bez słowa i bez ruchu prawie. W chwilach podob-
nych zauważyłem tak senny, bezmyślny wyraz w ego oczach, że byłbym niewątpliwie
posąǳił go o używanie akiegoś narkotyku, gdyby nie ego wzorowa wstrzemięźliwość
i przykładny tryb życia.

Mĳały tygodnie, a ciekawość mo a wzmagała się stopniowo — aki był właściwie
zawód mo ego współlokatora, akie miał cele w życiu? Zresztą sama ego postać mogła
zwrócić uwagę na obo ętnie szego obserwatora. Wysokiego wzrostu, miał przeszło sześć
stóp¹¹, a był tak szczupły, że wydawał się eszcze wyższy. Oczy miał bystre, przenikliwe,
tylko nie podczas owych napadów odrętwienia, o których wspominałem. Nos cienki,
zakrzywiony ak ǳiób drapieżnego ptaka, nadawał twarzy ego wyraz stanowczy i czu -
ny. Podbródek, wysta ący i kwadratowy, był również cechą charakterystyczną człowieka
silne woli. Ręce miał zawsze poplamione atramentem i poparzone gryzącymi kwasami,
przy tym posiadał naǳwycza ną zwinność palców i lekki dotyk, o czym przekonałem się
nie ednokrotnie, patrząc, ak manipulował kruchymi narzęǳiami fizycznymi.

Wyzna ę szczerze, że człowiek ten intrygował mnie niesłychanie i że wielokrotnie
usiłowałem przeniknąć ta emnicę, aką się otaczał. Należy uprzytomnić sobie, że życie
mo e było bezczynne i niewiele rzeczy za mowało mo ą uwagę.

Zdrowie pozwalało mi wychoǳić tylko podczas wy ątkowo sprzy a ące pogody, nie
miałem zna omych, którzy przyszliby mnie odwieǳić i przerwać ednosta ność takiego
uciążliwego trybu życia. Wobec takich okoliczności schwyciłem skwapliwie sposobność
zapełnienia czymkolwiek czasu i snułem na rozmaitsze domysły co do swego towarzysza.

¹¹stopa — anglosaska miara długości wynosząca ok. , cm; sześć stóp to ok.  cm. [przypis edytorski]
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Medycyny nie studiował. Potwierǳił sam, w odpowieǳi na zapytanie o to, co mi
o nim w tym wzglęǳie powieǳiał Stamford. Książki, które czytywał, nie były u ęte
w akiś system, pozwala ący mu czynić postępy w pewne określone gałęzi wieǳy lub
utorować spec alną ścieżkę do świata nauki. Jednakże ego zapał do pewnych studiów był
istotnie niezwykły, a ego wiadomości, wychoǳące poza obręb utartych granic, były tak
obszerne i dokładne, że uwagi ego wprawiały mnie nieraz w zdumienie. Oczywiście —
myślałem — nikt nie bęǳie pracował tak usilnie ani usiłował zdobyć tak dokładnych
wiadomości w pewnych kierunkach, eśli nie ma na widoku akiegoś określonego celu.
Nikt nie bęǳie obciążał umysłu przeróżnymi podrzędnymi wiadomościami, nie ma ąc po
temu ważnych powodów.

Jego ignoranc a w pewnych sprawach była równie zdumiewa ąca, ak ego wieǳa
w innych. Z ǳieǳiny literatury współczesne , filozofii i polityki wieǳiał tyle co nic.
Gdy przytoczyłem pewnego razu Tomasza Carlyle’a¹², Holmes zapytał mnie na naiwnie
w świecie, kto to taki i co on zrobił. Zdumienie mo e wszakże dosięgło szczytu, gdy wy-
kryłem przypadkiem, że nie miał po ęcia o teorii Kopernika ani o Ukłaǳie Słonecznym.
Fakt, że w końcu XIX wieku istniał człowiek cywilizowany, który nie wieǳiał, że ziemia
obraca się dokoła słońca, wydawał mi się tak niesłychany, że nie mogłem wprost temu
uwierzyć.

— Jest pan, ak wiǳę, zǳiwiony — rzekł, uśmiecha ąc się na widok mego osłupienia.
— Ale teraz, skoro uż wiem, dołożę wszelkich starań, żeby o tym zapomnieć.

— Żeby zapomnieć?
— Wiǳi pan — ob aśniał — mózg człowieka est dla mnie niby strych, który każdy

winien umeblować według własnego wyboru. Głupiec zapcha go tandetą, aka mu się
nawinie pod rękę, tak że na wiadomości, które mógłby mu przynieść istotny pożytek,
nie bęǳie mie sca albo w na lepszym razie zna dą się w takim chaosie wraz z różnymi
rzeczami, że gdy nastręczy mu się sposobność skorzystania z nich, uż ich wcale nie zdoła
odnaleźć. Natomiast pracownik zapobiegliwy est barǳo ostrożny w zapełnianiu swego
strychu mózgowego. Umieści w nim tylko te narzęǳia, które mogą mu być użyteczne
w pracy, ale ma ich dobór obfity i wzorowo uporządkowany. Błędne est mniemanie, że
ta mała izdebka ma rozciągliwe ściany, które można dowolnie rozszerzyć. Niech mi pan
wierzy, iż nadchoǳi czas, kiedy w zamian za każdy nowy dodatek do swe wieǳy człowiek
zapomina coś, o czym wieǳiał poprzednio. Stąd też niesłychanie ważne est, aby fakty
niepotrzebne nie wypierały z mie sca pożytecznych.

— Ależ Układ Słoneczny! — zaprotestowałem.
— A mnie cóż on obchoǳi — przerwał niecierpliwie. — Powiada pan, że obracamy

się naokoło słońca. Gdybyśmy się obracali dokoła księżyca nie zrobiłoby mi to na mnie sze
różnicy i nie miałoby na mnie szego wpływu na mo e prace.

Zamierzałem spytać go, akie właściwie są te prace, ale coś nieuchwytnego w ego za-
chowaniu wskazało mi, że pytanie takie byłoby na razie niewłaściwe. Gdy wyszedł, zaczą-
łem się zastanawiać nad tą krótką rozmową i wysuwać z nie wnioski. Holmes powieǳiał,
że nie stara się o nabycie wiadomości niedotyczących ego celu. A zatem wszystkie te,
które posiada, są mu pożyteczne. Wyliczyłem sobie w myśli wszystkie przedmioty, z któ-
rymi wydawał mi się wy ątkowo dobrze obzna miony. Wziąłem nawet ołówek i spisałem
e, a gdym skończył, nie mogłem się powstrzymać od uśmiechu na widok dokumentu,
aki sporząǳiłem. Brzmiał, ak następu e:

Streszczenie wieǳy Sherlocka Holmesa
. Literatura — niezna omość zupełna.
. Filozofia — niezna omość zupełna.
. Astronomia — niezna omość zupełna.
. Polityka — zna omość mierna.
. Botanika — wiadomości nierówne. Obzna miony doskonale ze wszyst-

kim co dotyczy belladony, opium i trucizn w ogóle. Nie ma po ęcia o ogrod-
nictwie praktycznym.

¹²Carlyle, Thomas (–) — szkocki historyk i filozof historii, popularyzator i eden z twórców histo-
riozofii zwane heroizmem, w myśl które historię tworzą tylko wybitni luǳie; wzbuǳał kontrowers e ako
społeczny komentator i miał duży wpływ na myśl prawicową w epoce wiktoriańskie . [przypis edytorski]
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. Geologia — wiadomości praktyczne, lecz ograniczone. Odróżnia od
pierwszego rzutu oka różne gatunki gruntu. Po powrocie z przechaǳek po-
kazywał mi nie ednokrotnie plamy na spodniach i ob aśniał, ak po barwie
i skłaǳie pozna e, z akie ǳielnicy Londynu pochoǳi każda plama.

. Chemia — wiadomości barǳo gruntowne.
. Anatomia — wiadomości dokładne, ale niesystematyczne.
. Literatura sensacy na — zna omość niesłychana. Zda e się, że wie

o każdym szczególe każde zbrodni popełnione w ciągu wieku.
. Gra dobrze na skrzypcach.
. Jest wyśmienitym bokserem, fechtu e się świetnie.
. Zna dobrze przepisy kodeksu bryty skiego.

Ale zaledwie skończyłem ten spis, ze złością wrzuciłem go w ogień.
„Zamiast męczyć się nad tym — pomyślałem — do czego może prowaǳić taki zbiór

przeróżnych wiadomości i akiego est roǳa u zawód, w którym się mogą przydać, lepie
od razu zrezygnować”.

Wspomniałem, że Holmes grał dobrze na skrzypcach. Miał istotnie duży talent, ale
ob awiał go w sposób równie ekscentryczny, ak wszystkie inne wiadomości. Wieǳiałem
dobrze, że grał wprawnie utwory niełatwe, gdyż na mo e prośby grywał mi pieśni Men-
delsohna¹³ i inne sławne kompozyc e. Gdy wszakże brał skrzypce z własnego popędu,
rzadko kiedy grał ak się należy. Sieǳiał na częście wyciągnięty w fotelu, zamykał oczy
i brzdąkał po strunach skrzypiec, które kładł na kolanach. Niekiedy wydobywał dźwię-
ki łagodne i smętne, niekiedy struny rozbrzmiewały wesoło, energicznie. Na widocznie
odpowiadał w ten sposób na swo e na skrytsze myśli; ale czy ta muzyka miała na ce-
lu podniecić ego wyobraźnię, czy też wynikała z chwilowego kaprysu — nie potrafię
powieǳieć.

Zbuntowałbym się niechybnie przeciw tym denerwu ącym popisom, gdyby nie to,
że zazwycza kończył rzępolenie odegraniem całego szeregu moich ulubionych utworów,
chcąc tym niewątpliwie wynagroǳić mi owo wystawienie na próbę mo e cierpliwości.

Przez pierwszy tyǳień nikt nas nie odwieǳił i zacząłem przypuszczać, że mó współ-
lokator est człowiekiem równie osamotnionym ak a. Stopniowo ednak przekonałem
się, że ma dużo zna omych, i to we wręcz przeciwnych sferach towarzyskich. Zauważyłem
mięǳy innymi niskiego, szczupłego mężczyznę, o blade twarzy, czarnym, przeszywa ą-
cym oku, którego głowa przypominała szczególnym kształtem łeb szczura. Przychoǳił
dwa, trzy razy na tyǳień, a Holmes przedstawił mi go ako pana Lestrade’a.

Pewnego ranka przyszła młoda, wytwornie ubrana ǳiewczyna i sieǳiała u Holmesa
przeszło pół goǳiny. Tego samego dnia po południu z awił się siwy egomość w wy-
tartym ubraniu, który wyglądał na Żyda-handlarza i wydawał mi się barǳo wzburzony.
Niezwłocznie prawie po nim ukazała się stara kobieta w podartych trzewikach. Innym ra-
zem akiś stary, siwowłosy pan miał naradę z moim współlokatorem, a naza utrz przyszedł
urzędnik kole owy, którego poznałem po mundurze. Ilekroć z awiał się taki ǳiwaczny
gość, Sherlock Holmes prosił mnie, abym mu pozwolił korzystać z bawialni, a a wów-
czas zamykałem się w swo e sypialni. Tłumaczył się zawsze i przepraszał mnie za to. „Ten
pokó — mówił — musi mi służyć za biuro; ci wszyscy luǳie to moi klienci”. Byłbym
znów mógł skorzystać z te sposobności i zapytać go znienacka, ale wroǳona delikatność
powstrzymała mnie od zmuszenia go do zwierzeń. Nadto z czasem zacząłem przypusz-
czać, że Holmes ma akieś spec alne powody do pomĳania milczeniem swego właściwego
za ęcia; niebawem wszakże sam wyprowaǳił mnie z błędu.

Dnia  marca — mam poważne powody pamiętać dokładnie tę datę — wstałem
nieco wcześnie niż zwykle i zastałem Sherlocka Holmesa eszcze przy śniadaniu. Nasza
gosposia tak przywykła do mo ego późnego wstawania, że na stole nie było eszcze na-
krycia dla mnie ani też kawa dla mnie nie była eszcze przygotowana. Z niedorzeczną
niecierpliwością, właściwą naturze luǳkie , zaǳwoniłem i suchym tonem ozna miłem
gospodyni, że estem ubrany. Po czym wziąłem akieś czasopismo ze stołu i zabrałem

¹³Mendelssohn-Bartholdy, Felix (–) — niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent okresu romanty-
zmu. [przypis edytorski]
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się do przerzucania go dla zabicia czasu, gdy mó towarzysz spożywał w milczeniu swo e
grzanki. Jeden z artykułów był zaznaczony ołówkiem; oczywiście, zacząłem go czytać.

Pretens onalny nieco tytuł artykułu brzmiał: „Księga życia”, a autor usiłował w nim
wykazać, ak wielką korzyść może osiągnąć człowiek z dokładnego i systematycznego
obserwowania powszednich wydarzeń. Artykuł wydał mi się szczególną mieszaniną by-
strości i głupoty.

Rozumowanie było ścisłe, ale wnioski, ak dla mnie, zbyt naciągnięte i przesadne. Au-
tor utrzymywał, że chwilowy wyraz twarzy, skurcz mięśnia lub błysk oka wystarczy, aby
zdraǳić na ta nie sze myśli człowieka. Człowiek przyzwycza ony do obserwowania i ana-
lizy nie mógł się mylić, zdaniem autora, i musiał wysuwać wnioski równie matematyczne
ak Euklides¹⁴ w swych teoriach. Wyniki metody wyda ą się niewta emniczonemu tak
zdumiewa ące, że dopóki się nie zazna omi ze sposobem e stosowania, może e uważać
za akieś czarnoksięskie z awiska.

„Człowiek obdarzony umysłem prawǳiwie logicznym — pisał autor — może z kro-
pli wody wywieść możliwość istnienia Atlantyku lub Niagary, choć o nich poprzednio
nic nie wieǳiał. Tak to życie człowieka est wielkim łańcuchem, a dość znać edno ego
ogniwo, aby e umieć połączyć w całość z innymi. Podobnie ak wszystkie roǳa e wieǳy
i naukę dedukc i i analizy można również zdobyć drogą długich i cierpliwych studiów, ale
życie nie est dość długie, aby śmiertelnik mógł osiągnąć w tym kierunku na wyższą do-
skonałość. Zarówno z punktu wiǳenia moralnego, ak i umysłowego przedmiot to tak
zawikłany, że zrazu należy zacząć od rozwiązywania zagadnień na prostszych. Nauczmy
się, spotyka ąc bliźniego, od ednego rzutu oka odgadywać ego historię, ego rzemiosło
lub zawód. Jakkolwiek błaha wydać się może taka wprawa, niemnie zaostrza zmysł ob-
serwacy ny i uczy, gǳie i ak czego szukać. Paznokcie, rękaw, obuwie, zagięcia spodni
dokoła kolan, kształt palca wskazu ącego i dużego, wyraz twarzy, mankiety od koszuli —
to wszystko wskazówki pozwala ące poznać zawód danego człowieka. Niepodobna sobie
wyobrazić, żeby złączone razem nie dały inteligentnemu badaczowi pożądanych wyni-
ków”.

— Jakaż niesłychana gmatwanina! — zawołałem, rzuca ąc pismo na stół. — W życiu
swoim nie czytałem takich idiotyzmów!

— Co takiego? — spytał Holmes.
— Ten artykuł! — odparłem i wskazałem łyżeczką od a ek, zabiera ąc się do śniada-

nia. — Wiǳę, że pan go też czytał, skoro est zaznaczony. Nie przeczę, że napisany est
zręcznie. Ale irytu e mnie. Założyłbym się, że to teorie próżniaka, który, rozparty w fote-
lu, rozwĳa te wszystkie ładne paradoksy w samotnym gabinecie. Przecież wcale nie mogą
mieć zastosowania praktycznego. Chciałbym tego pana wiǳieć w wagonie trzecie klasy
kolei poǳiemne , niechby mi tam wyliczał za ęcia swoich współpasażerów. Założyłbym
się o tysiąc przeciw ednemu, że temu nie podołałby.

— I przegrałby pan — rzekł Holmes flegmatycznie. — Co zaś do artykułu, to a go
napisałem.

— Pan⁈
— Tak. Mam wroǳoną skłonność zarówno do obserwac i, ak i do dedukc i. Teorie,

które wyłożyłem w artykule, a które wyda ą się panu tak fantastyczne, ma ą w istocie
rzeczy wielkie zastosowanie praktyczne, tak dalece, że są podstawą mo ego zarobku.

— A to w aki sposób? — spytałem mimo woli.
— Mam swó spec alny zawód i zda e mi się, że uprawiam go sam eden na całym

świecie. Jestem detektywem-doradcą, eśli pan rozumie, co to znaczy. Mamy tu w Lon-
dynie chmary detektywów rządowych i prywatnych. Gdy ci zna du ą się w kłopocie, przy-
choǳą do mnie, a a naprowaǳam ich na właściwy trop. W tym celu przedstawia ą mi
szczegółowo fakty i okoliczności, ma ące z nimi związek, a zaś, przy pomocy zna omo-
ści historii zbrodni, da ę im niechybne wskazówki. Przestępstwa ma ą wza emnie akby
podobieństwo roǳinne. Jeśli zna pan na wylot szczegóły tysiąca zbrodni, niepodobna

¹⁴Euklides (ok.  p.n.e.) — czołowy matematyk grecki; „o ciec geometrii”, autor ǳieła Elementy, do XIX
w. będącego podstawowym podręcznikiem geometrii i wzorem ścisłości wykładu, w którym usystematyzował
wieǳę matematyczną i ako pierwszy przedstawił ą w formie systemu wniosków z zaproponowanego przez
siebie zestawu aks omatów. [przypis edytorski]
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prawie, żeby nie mógł pan wy aśnić tysiąc pierwsze . Lestrade est dobrze znanym detek-
tywem. Niedawno ednak nie mógł sobie poraǳić ze sprawą fałszerstwa i to sprowaǳiło
go tuta do mnie.

— A ci inni pańscy goście?
— To luǳie przysyłani przeważnie przez prywatne agenc e. Wszyscy ma ą akieś kło-

poty i żąda ą pomocy, wskazówek. Ja słucham ich opowiadań; oni słucha ą moich ko-
mentarzy i… wsuwam do kieszeni honorarium.

— A więc pan utrzymu e — rzekłem — że nie opuszcza ąc swego poko u, może
pan wy aśnić sprawę, która dla innych, choć zbadali na mie scu wszystkie szczegóły, est
ciemna?

— Tak est. Dopomaga mi w tym wroǳona intuic a. Od czasu do czasu zdarza ą
się sprawy barǳie zawikłane; wówczas muszę ruszyć się z mie sca i zbadać stan rze-
czy naocznie. Zauważył pan może, iż posiadam dużo wiadomości spec alnych; korzystam
z nich wszystkich przy rozwiązywaniu zagadnień, a to niezmiernie ułatwia sprawę. Me-
toda dedukcy na, wy aśniona w artykule, który pana oburzył, odda e mi nieocenione
usługi praktyczne. Obserwac a stała się mo ą drugą naturą. Był pan zǳiwiony, gdy panu Rozum
powieǳiałem, gdyśmy się po raz pierwszy spotkali, że powraca pan z Afganistanu, czy
tak było?

— Niewątpliwie ktoś to panu powieǳiał.
— Byna mnie . „Spostrzegłem”, że pan wrócił z Afganistanu. ǲięki dawnemu przy-

zwycza eniu mo e myśli wiążą się tak szybko, że doszedłem do wniosku, nie zda ąc sobie
sprawy z ogniw pośrednich, które łączą te myśli. A ednak one istnie ą. Bieg mo ego
rozumowania był następu ący: „Oto egomość w typie lekarza, ale ednocześnie i pozór
żołnierza. Jest to zatem oczywiście lekarz wo skowy. Powrócił tylko co z akiegoś kra u
poǳwrotnikowego, bo ma cerę ogorzałą, a nie est to e zwykła barwa, bo ręce w kostce
są białe. Znosił ciężkie niewygody, przeszedł chorobę, mówi o tym wyraźnie wynęǳniała
twarz i podkrążone oczy. Nadto miał zranioną lewą rękę: est sztywna i ma utrudnione
ruchy. W akim kra u poǳwrotnikowym mógł angielski lekarz wo skowy znosić niewy-
gody, chorować i zostać zraniony? Oczywiście w Afganistanie. Całe to rozumowanie nie
trwało sekundy. Po czym powieǳiałem, że pan powrócił z Afganistanu, co pana mocno
zǳiwiło.

— ǲięki pańskim ob aśnieniom wyda e mi się to teraz dosyć proste — rzekłem
z uśmiechem. — Przypomina mi pan Dupina Edgara Allana Poego¹⁵. Nie wyobrażałem
sobie, żeby takie ednostki mogły istnieć nie tylko w literaturze, ale i w życiu rzeczywi-
stym.

Sherlock Holmes wstał i zapalił fa kę.
— Sąǳi pan niewątpliwie, że tym porównaniem z Dupinem mi pan pochlebia —

zauważył. — Tymczasem moim zdaniem Dupin był człowiekiem barǳo pospolitym. Cała
ego sztuka polega na tym, że po kwadransie milczenia znienacka wǳiera się trafną uwagą
w myśli swo ego przy aciela. Jest to metoda efektowna, ale barǳo powierzchowna. Posiada
on niewątpliwie pewien zmysł analityczny, ale nie est byna mnie takim niezwykłym
z awiskiem, akim go chce przedstawić Poe.

— Czytał pan ǳieła Gaboriau¹⁶? — spytałem. — Czy Lecoq est dla pana typem
doskonałego detektywa?

Sherlock Holmes zaśmiał się szyderczo.
— Lecoq est marnym partaczem — odparł rozdrażnionym tonem. — Ma tylko

edną zaletę, a mianowicie energię. Ta książka przyprawiła mnie po prostu o chorobę.
Choǳi tam o stwierǳenie tożsamości nieznanego więźnia. Ja dokonałbym tego w ciągu
dwuǳiestu czterech goǳin. Lecoq zaś potrzebował na to sześciu miesięcy. Ta praca Ga-
boriau powinna by stać się dla detektywów podręcznikiem, który nauczyłby ich, czego
powinni unikać.

¹⁵Poe, Edgar Allan (–) — amerykański poeta, prozaik i krytyk literacki, prekursor opowieści grozy
i noweli detektywistyczne ; twórca postaci Auguste’a Dupina, błyskotliwego paryskiego detektywa, posługu-
ącego się w pracy dedukc ą i analizą sposobu myślenia innych osób, która stała się prototypem kole nych
literackich detektywów, w tym Sherlocka Holmesa Arthura Conan Doyle’a. [przypis edytorski]

¹⁶Gaboriau, Émile (–) — ancuski pisarz i ǳiennikarz, pionier literatury kryminalne , autor kilku
powieści o detektywie policy nym imieniem Monsieur Lecoq, wydanych w latach –. [przypis edytorski]
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Gniewało mnie trochę to lekceważenie dwóch bohaterów, którzy buǳili we mnie
poǳiw. Podszedłem do okna i stanąłem, przygląda ąc się ożywionemu ruchowi uliczne-
mu.

„Ten egomość może być barǳo mądry — pomyślałem — ale est też niezwykle
zarozumiały”.

— ǲisia nie ma uż ani zbrodni, ani zbrodniarzy — zaczął znów zgryźliwie Hol-
mes. — Porządny mózg est ǳiś zbyteczny w naszym zawoǳie. Wiem doskonale, że
mam w sobie dane, aby rozsławić swo e nazwisko. Nie ma i nie było człowieka, który by
z takim ak a zasobem wieǳy nabyte i wroǳonych zdolności przystępował do śleǳenia
zbrodni. I aki z tego rezultat? Nie mam czego śleǳić. Zbrodnie uż nie istnie ą, są tylko
co na wyże drobne, pospolite przestępstwa, tak niezręcznie popełniane, że wykry e e
na skromnie szy urzędnik Scotland Yardu.

Ta zarozumiałość drażniła mnie coraz barǳie , postanowiłem tedy zmienić temat roz-
mowy.

— Ciekaw estem, czego ten tam szuka? — rzekłem, wskazu ąc palcem barczystego,
pospolicie ubranego człowieka, który szedł wolno przeciwległym chodnikiem i przyglądał
się uważnie numerom domów. W ręku trzymał niebieską kopertę, widocznie miał spełnić
akieś zlecenie.

— Kto? Ten dymis onowany podoficer marynarki? — spytał Sherlock Holmes.
„A niech go licho porwie z takim pyszałkostwem! — pomyślałem. — Dobrze wie, iż

nie mogę sprawǳić, czy odgadł słusznie”.
Zaledwie zdążyłem sformułować tę myśl, gdy człowiek przez nas śleǳony spostrzegł

numer naszego domu i przebiegł spiesznie ulicę. Po chwili usłyszeliśmy głośne stukanie
do drzwi, niski głos na parterze i ciężkie kroki na schodach.

— Dla pana Sherlocka Holmesa — rzekł, wchoǳąc do poko u i poda ąc list mo emu
współlokatorowi.

Nastręczała mi się doskonała sposobność dania mu nauczki za tę nieznośną zarozu-
miałość, tym barǳie że gdy popisywał się swo ą domyślnością, nie przypuszczał, iż będę
mógł niezwłocznie sprawǳić ego słowa.

— Niech mi pan powie, mó przy acielu — rzekłem tonem wielce uprze mym —
czym się pan właściwie za mu e?

— Jestem posłańcem, proszę pana — odparł szorstko. — Dałem mundur do od-
świeżenia.

— A czym pan był poprzednio? — spytałem, spogląda ąc złośliwie na Holmesa.
— Sierżantem w lekkie piechocie marynarki królewskie . Nie ma odpowieǳi? Mo e

uszanowanie panom.
Trzasnął obcasami, uniósł rękę, zasalutował i wyszedł.

 .   
Wyzna ę, że ten dowód słuszności teorii głoszone przez mego towarzysza zrobił na mnie
głębokie wrażenie. Mó szacunek dla ego zmysłu analitycznego wzmógł się niesłychanie.
Niemnie nie mogłem się pozbyć pode rzenia, że całe to za ście było z góry ułożone z za-
miarem olśnienia mnie, akkolwiek sam doprawdy nie rozumiałem, w akim celu by to
uczynił.

Spo rzałem na niego, skończył czytać list, a oczy ego przybrały martwy, akby nie-
przytomny wyraz, wykazu ący, że błąǳi myślami daleko.

— W aki sposób pan to odgadł? — spytałem.
— Odgadłem co? — rzekł szorstko.
— Że ten człowiek est dymis onowanym sierżantem marynarki.
— Nie mam czasu na głupstwa — odparł niecierpliwie, po czym uśmiechnął się

i dodał: — Proszę wybaczyć mo ą szorstkość. Przerwał mi pan wątek myśli. Ale może to
i lepie . A więc pan istotnie nie poznał, że ten człowiek był sierżantem marynarki?

— Nie, przyzna ę.
— A ednak łatwie to było poznać niż wy aśnić, co mnie na to naprowaǳiło. Gdyby

od pana zażądano, żeby pan dowiódł, że dwa razy dwa est cztery, przyszłoby to panu
z trudnością, niemnie est pan samego faktu pewien. Co zaś do naszego człowieka, to
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mogłem stąd do rzeć, że ma na wierzchu dłoni wytatuowaną niebieską kotwicę. To mi
od razu zapachniało morzem. Ma nadto wo skowe ruchy i bokobrody przystrzyżone we-
dług regulaminu. Mamy zatem uż marynarkę. Z powierzchowności widać, że to człowiek
przeświadczony o swym znaczeniu i że przyzwycza ony est do rozkazywania. Musiał pan
zauważyć, w aki sposób trzymał laskę i nią wywĳał. Ponieważ nadto nie est młody i ma
pewien wyraz godności w obliczu, przeto wszystko to razem wziąwszy doprowaǳiło mnie
do wniosku, że był sierżantem.

— Ależ to ba eczne! — zawołałem.
— Barǳo proste — odparł Holmes, akkolwiek po wyrazie twarzy spostrzegłem, że

mo e zdumienie i mó poǳiw sprawiły mu przy emność. — Powieǳiałem przed chwilą,
że nie ma uż zbrodniarzy. Zda e się, że się omyliłem… Niech pan przeczyta!

To mówiąc, rzucił mi przez stół list przyniesiony przez posłańca.
— Co! — zawołałem, przebiegłszy list wzrokiem. — Ależ to okropne!
— Tak, zda e się, że to wychoǳi poza szablon — zauważył obo ętnie. — Czy nie

zechciałby pan przeczytać mi tego listu głośno?
Oto, co zawierał list, który mu odczytałem:

Szanowny Panie!
ǲisie sze nocy popełniono zabó stwo na Lauriston Gardens nr , w po-

bliżu Brixton Road. Polic ant dyżurny te ǳielnicy spostrzegł tam światło
około drugie w nocy, a ponieważ dom est niezamieszkany, przeto wydało
mu się to pode rzane i poszedł się przekonać. Zastał drzwi otwarte, a w po-
ko u ontowym, zupełnie nieumeblowanym, znalazł zwłoki dobrze ubrane-
go mężczyzny, który miał w kieszeni karty wizytowe z nazwiskiem „Enoch
J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA”. Kraǳieży nie popełniono, nie ma też
dotąd żadne wskazówki, aką śmiercią człowiek ten zginął.

W poko u są ślady krwi, ale na zwłokach nie ma rany. Nie mamy po-
ęcia, w aki sposób zabity dostał się do pustego domu. Sprawa est barǳo
ta emnicza.

Jeśli zechce Pan przy ść do tego domu o akie kolwiek porze przed dwu-
nastą, to Pan mnie tam zastanie. Zostawiłem wszystko in statu quo¹⁷, dopóki
nie będę wieǳiał, co Pan zamierza. Gdyby Pan nie mógł przy ść, opowiem
Panu dokładnie wszystkie szczegóły i będę Panu niesłychanie wǳięczny, gdy
zechce Pan powieǳieć swo e zdanie.

Łączę wyrazy szacunku
Tobiasz Gregson

— Gregson est na sprytnie szy z całego Scotland Yardu — odezwał się Holmes. —
On i Lestrade to wy ątki w te banǳie półgłówków. Oba są pełni zapału, energiczni,
ale żaden z nich nie grzeszy pomysłowością. Mięǳy sobą są na noże. Zazdrośni o sie-
bie wza emnie ak dwie głośne piękności. Jeśli oba za mą się wyśleǳeniem te sprawy,
bęǳiemy mieli zabawę.

Osłupiałem wobec spoko u, z akim Holmes mówił.
— Ależ nie ma chwili do stracenia! — zawołałem. — Czy chce pan, żebym poszedł

po dorożkę?
— Nie wiem eszcze, czy tam w ogóle pó dę. Jestem na większym leniuchem pod

słońcem… to est, miewam periodyczne napady lenistwa, ale umiem też być niekiedy
barǳo pracowity.

— Ależ przecież ten wypadek nastręcza panu sposobność, akie pan tak pragnął.
— Mó kochany panie, cóż mi z tego przy ǳie? Przypuśćmy, że odkry ę całą sprawę.

Może pan być pewien, że całą korzyść odniosą Gregson, Lestrade i spółka. Taki est zysk,
ak się nie ma urzędowego stanowiska.

— Jednakże Gregson prosi pana o pomoc.
— Tak. Dobrze wie, iż estem sprytnie szy od niego i przyzna e mi to zawsze, ale

dałby sobie racze obciąć ęzyk, niżby to uznał wobec osoby trzecie . Niemnie możemy

¹⁷in statu quo (łac.) — w niezmiennym stanie; w stanie takim ak poprzednio. [przypis edytorski]
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pó ść i zobaczyć, co to takiego. Postąpię, ak sam będę uważał za odpowiednie, i może
eszcze wyśmie ę tych dudków¹⁸. Chodźmy.

Włożył śpiesznie palto i zabierał się do wy ścia w sposób wskazu ący, że po napaǳie
apatii nastąpił okres energii.

— Mam pó ść z panem?
— Tak, eśli pan nie ma nic lepszego do roboty.
W chwilę późnie sieǳieliśmy oba w dorożce pęǳące w kierunku Brixton Road.
Ranek był mglisty, chmurny, nad dachami domów unosił się ciemny obłok, będący

akby odbiciem zabłoconych ulic. Towarzysz mó był w na lepszym usposobieniu i roz-
prawiał o skrzypcach z Cremony¹⁹, o różnicy mięǳy Stradivariusem²⁰ i Amatim²¹. Ja
zaś sieǳiałem, milcząc, gdyż chmurna pogoda i ponura sprawa odǳiaływały na mnie
przygnębia ąco.

— Jak wiǳę, nie barǳo pan myśli o te całe sprawie — zauważyłem wreszcie, prze-
rywa ąc muzyczną rozprawę Holmesa.

— Nie mam eszcze żadnych danych — odparł. — To wielki błąd budować teorię,
zanim się ma potrzebne podstawy. To tylko paczy właściwy sąd.

— Niebawem bęǳie pan miał dane — rzekłem, wskazu ąc palcem. — Oto i Brixton
Road, a eśli się nie mylę, tam stoi ów dom.

— Tak est. Dorożkarz! Stó !
Byliśmy oddaleni eszcze o akieś sto ardów²² od domu, ale Holmes uparł się, żeby

wysiąść, i odbyliśmy resztę drogi pieszo.
Budynek numer  na Lauriston Gardens wyglądał groźnie i ponuro. Stanowił część

grupy złożone z czterech domów cofniętych nieco w głąb ulicy, z których dwa były za-
mieszkane, a dwa nieza ęte. Ostatnie spozierały trzema rzędami pustych, smutnych okien,
z napisem „do wyna ęcia” niby katarakta²³ na oku. Każdy z tych domów odǳielony był
od ulicy małym ogródkiem, zarośniętym wątłymi, chorobliwymi roślinami, przeciętym
wąską, żółtawą ścieżką z gliny i żwiru. Całe mie sce przedstawiało w te chwili edną
przestrzeń błota. Każdy ogródek otoczony był sztachetami drewnianymi na podmurowa-
niu, a przy sztachetach numeru trzeciego stał polic ant otoczony gromadą gapiów, którzy
wyciągali szy ę i natężali wzrok w naǳiei, że do rzą, co się ǳie e w środku.

Mniemałem, że Sherlock Holmes we ǳie od razu do domu i pogrąży się w badaniu
ta emnicy. Okazało się ednak, że nie miał byna mnie tego zamiaru. Z obo ętną miną,
która w tych okolicznościach była według mnie udawana, choǳił po ulicy, patrzył bez-
myślnie na ziemię, na niebo, na przeciwległe domy i sztachety. Skończywszy to badanie,
wszedł wolno na ścieżkę, a racze na wąski pas trawy wzdłuż ścieżki i spoglądał uparcie
w ziemię. Dwa razy przystanął, a raz dostrzegłem na ustach ego uśmiech i usłyszałem
okrzyk zadowolenia.

Na mokrym gliniastym gruncie wyciśnięte były liczne ślady stóp, lecz ponieważ po-
lic a choǳiła tą ścieżką od kilku goǳin, przeto nie po mowałem, w aki sposób mó
towarzysz mógł cokolwiek wywnioskować z tych śladów. Miałem uż wszelako tak nad-
zwycza ne dowody bystrości ego zmysłu spostrzegawczego, że nie wątpiłem, iż mógł
wiǳieć mnóstwo za mu ących szczegółów tam, gǳie a nic nie dostrzegałem.

W drzwiach domu spotkaliśmy wysokiego bladego blondyna z notatnikiem w ręku.
Rzucił się ku nam i uścisnął skwapliwie dłoń mego towarzysza.

— Barǳo panu estem wǳięczny, że pan przyszedł — rzekł. — Pozostawiłem wszyst-
ko nietknięte, ak zastałem.

¹⁸dudek (daw., pot.) — głupek. [przypis edytorski]
¹⁹Cremona — miasto we Włoszech; w XVI–XVIII w. była słynnym ośrodkiem wyrobu instrumentów mu-

zycznych (tzw. kremońska szkoła lutnicza, wytwarza ąca skrzypce i in. instrumenty strunowe). [przypis edy-
torski]

²⁰Stradivarius, właśc. Antonio Stradivari ( lub  –) — włoski mistrz lutniczy z Cremony, eden
z na wybitnie szych budowniczych instrumentów w historii. [przypis edytorski]

²¹Amati, Nicolo (–) — włoski mistrz lutniczy z Cremony, na wybitnie szy z lutniczego rodu Ama-
tich, nauczyciel Stradivariusa. [przypis edytorski]

²²jard — anglosaska miara długości, równa trzem stopom i wynosząca ok. , metra. [przypis edytorski]
²³katarakta — zaćma, zmętnienie soczewki oczne . [przypis edytorski]
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— Tylko nie tuta ! — odparł Holmes, wskazu ąc ścieżkę. — Gdyby przeszło tędy
stado bawołów, zamęt nie byłby z pewnością większy. Nie wątpię ednak, panie Gregson,
że wysnuł pan swo e wnioski, zanim pan na to pozwolił.

— Miałem tyle do roboty wewnątrz domu — odparł polic ant wymĳa ąco. — Ale
est tu mó kolega, Lestrade, i pozostawiłem mu zbadanie ogrodu.

Holmes spo rzał na mnie, a w ego oczach malowało się szyderstwo.
— Wobec tego, że est na mie scu takich dwu luǳi, ak pan i Lestrade, nie bęǳie

tu uż wielkie roboty dla trzeciego — rzekł.
Gregson zatarł ręce z zadowoleniem.
— Zda e mi się, że zrobiliśmy wszystko, co tylko było można — odparł. — Sprawa

est ednak barǳo zawikłana, a zna ąc pańskie upodobanie do wszystkich naǳwycza nych
wypadków…

— Nie przy echał pan tu dorożką? — przerwał Holmes.
— Nie, proszę pana.
— Ani Lestrade?
— Nie, proszę pana.
— W takim razie pó ǳiemy obe rzeć pokó .
Po te niezbyt konsekwentne uwaǳe wszedł do domu, a za nim podążył Gregson, na

którego obliczu odmalowało się zdumienie.
Krótki korytarz, o brudne , zakurzone podłoǳe, prowaǳił do kuchni i poko ów dla

służby. Dwo e drzwi wychoǳiło na lewo i na prawo. Jedne z nich widocznie nie były
otwierane od dłuższego czasu. Drugie prowaǳiły do adalni, gǳie rozegrał się właśnie
dramat. Holmes wszedł, a a za nim, prze ęty uczuciem smutku, akie nas zawsze ogarnia
wobec śmierci.

Pokó był duży, kwadratowy, zupełnie pusty, przez co wydawał się eszcze większy.
Ściany obite były ordynarną tapetą, na które widniały plamy od wilgoci; tu i ówǳie
tapeta odkleiła się i wisiała, odsłania ąc pożółkłe wapno na murze. Naprzeciwko drzwi
stał okazały kominek z ozdobami naśladu ącymi biały marmur. Na ednym ego rogu
dostrzegłem ogarek świecy z czerwonego wosku. Szyby edynego okna były tak brud-
ne, że przepuszczały niewiele światła, stąd w całym poko u panował posępny półmrok,
wzmocniony eszcze grubą warstwą zalega ącego wszęǳie kurzu.

Wszystkie te szczegóły zauważyłem dopiero późnie . Na razie cała mo a uwaga skupiła Trup
się na sztywne , nieruchome postaci, która leżała wyciągnięta na podłoǳe z martwy-
mi, szklanymi oczyma, utkwionymi w bezbarwnym suficie. Zmarły był mężczyzną lat
czterǳiestu trzech lub czterech, średniego wzrostu. Barczysty, miał czarne, kęǳierza-
we włosy, krótką, rzadką brodę. Ubrany był w surdut z grubego sukna, takąż kamizelkę
i asne spodnie; kołnierz i mankiety koszuli aśniały niepokalaną białością. Nowy, lśniący
cylinder stał za nim na podłoǳe. Nieboszczyk miał rozkrzyżowane ręce, zaciśnięte dłonie,
nogi zaś zgięte w skurczu, ak gdyby stoczył straszną przedśmiertną walkę.

Na skamieniałym obliczu zastygł wyraz takie zgrozy i takie nienawiści, akiego nie
wiǳiałem eszcze na twarzy luǳkie . Ten ohydny i straszny skurcz rysów w połącze-
niu z niskim czołem, płaskim nosem i wysta ącą szczęką, a nadto nienaturalna pozyc a,
powykręcane członki nadawały zmarłemu uderza ące podobieństwo do goryla. Wiǳia-
łem uż śmierć w rozmaitych postaciach, ale nigdy w takie przeraża ące , ak na tle tego
ponurego, pustego poko u, wychoǳącego na edną z głównych arterii podmie skiego
Londynu.

Szczupły Lestrade, ak zawsze z wyrazem przypomina ącym łasicę, stał we drzwiach
i powitał nas.

— Ta sprawa narobi hałasu, proszę pana — zauważył. — Wszystko, co dotąd wi-
ǳiałem, to w porównaniu z tym zabawka, a przecież nie estem ǳisie szy.

— Żadne wskazówki — wtrącił Gregson.
— Ani edne — powtórzył Lestrade.
Sherlock Holmes zbliżył się do zwłok i ukląkłszy, zaczął e pilnie oglądać.
— Jesteście, panowie, pewni, że nie ma ran? — spytał, wskazu ąc liczne krople i plamy

krwi rozsiane dokoła.
— Na zupełnie pewni! — zawołali ednocześnie oba polic anci.
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— W takim razie, oczywiście, te krwawe ślady zostawił ktoś inny, prawdopodobnie
morderca, o ile popełniono tu morderstwo. Przypomina mi to okoliczności, które towa-
rzyszyły śmierci van Jansena w Utrechcie w roku tysiąc osiemset trzyǳiestym czwartym.
Przypomina pan sobie tę sprawę, Gregson?

— Nie, proszę pana.
— W takim razie niech pan o nie przeczyta, raǳę szczerze. Nie ma nic nowego pod

słońcem. Wszystko, co się zdarza, kiedyś uż było.
Gdy to mówił, ego zwinne palce przesuwały się po zwłokach, macały, wyczuwały,

naciskały, odpinały, badały, a w oczach miał ten sam, nieprzytomny prawie wyraz, o któ-
rym wspomniałem. Badanie trwało tak krótko, że nikt nie domyśliłby się, z aką ścisłością
zostało przeprowaǳone. W końcu Holmes powąchał usta zmarłego i obe rzał podeszwy
ego butów.

— Nie był wcale poruszany? — spytał.
— O tyle tylko, o ile okazało się konieczne dla naszego badania.
— Możecie kazać przenieść go do prosektorium — rzekł Holmes. — Już się tu

niczego nie dowiemy.
Gregson sprowaǳił uż czterech luǳi z noszami. Wezwał ich tedy, a gdy podno-

sili trupa, wypadła skądś obrączka i potoczyła się po podłoǳe. Lestrade pochwycił ą
i przyglądał się e zdumionym wzrokiem.

— Tu była kobieta! To damska obrączka! — zawołał, trzyma ąc ą na dłoni.
Otoczyliśmy go. Nie ulegało wątpliwości, że ta gładka złota obrączka zdobiła niegdyś

palec panny młode .
— To eszcze barǳie wikła sprawę — rzekł Gregson — a była uż i bez tego dość

zawikłana.
— Czy est pan pewien, że to e nie uprości? — zauważył Holmes. — Ale przypa-

trywanie się obrączce nie nauczy nas niczego. Co znaleźliście w ego kieszeniach?
— Mamy tu wszystko — odparł Gregson, wskazu ąc na zbiór przedmiotów, leżących

na na wyższych stopniach schodów. — Złoty zegarek Nr  od Barrauda w Londynie.
Złota dewizka zwana „Albert”, barǳo ciężka. Złoty pierścień ze znakami wolnomular-
skimi. Złota szpilka w kształcie łba buldoga z rubinowymi ślepiami. Skórzany portfelik
na karty wizytowe z kartami Enocha J. Drebbera z Cleveland, co odpowiada literom E.
J. D. na bieliźnie. Portmonetki nie było, ale znaleźliśmy w kieszeniach trzymane luzem
łącznie siedem funtów i trzynaście szylingów. Wydanie kieszonkowe Dekameronu²⁴ Boc-
caccia, z nazwiskiem „Joseph Stangerson” wypisanym na pierwsze stronicy. Dwa listy,
eden, zaadresowany do E. J. Drebbera, a drugi do Josepha Stangersona.

— Jaki adres?
— „American Exchange”, Strand, poste restante²⁵. Oba są od Towarzystwa Parow-

cowego Guion i dotyczą od azdu ich statków z Liverpoolu, co wykazu e asno, że ten
nieszczęśliwy człowiek zamierzał wracać do Nowego Jorku.

— A dowiadywaliście panowie się o tego Stangersona?
— Zacząłem od tego — rzekł Gregson. — Rozesłałem ogłoszenia do wszystkich

gazet, a eden z moich luǳi poszedł do „American Exchange”, ale dotąd nie wrócił.
— Telegrafowaliście do Cleveland?
— Z samego rana.
— W aki sposób zredagowaliście depeszę?
— Opisaliśmy po prostu, co zaszło, i dodaliśmy, że bylibyśmy wǳięczni za akiekol-

wiek informac e, które mogłyby się nam przydać.
— Nie pytał pan o szczegóły akiegoś punktu, który wydał się panu na ważnie szy?
— Pytałem o Stangersona.
— O nic więce ? Czy nie wyda e się panu, że est akaś edna podstawowa okoliczność

w te całe sprawie? Nie wyśle pan drugie depeszy?
— Zrobiłem wszystko, co należało — odparł Gregson obrażonym tonem.

²⁴Dekameron — zbiór stu nowel obycza owych Giovanniego Boccaccia (–), arcyǳieło literatury wło-
skie . [przypis edytorski]

²⁵poste restante (.) — poczta pozosta ąca, wysyłka na adres urzędu pocztowego dogodnego dla odbiorcy,
a nie na adres zamieszkania. [przypis edytorski]
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Sherlock Holmes zaśmiał się z cicha i zamierzał coś powieǳieć, lecz Lestrade, który
pozostał w poko u, gdy my rozmawialiśmy na korytarzu, ukazał się w te chwili, zaciera ąc
ręce z miną triumfatora.

— Panie Gregson — rzekł — dokonałem odkrycia niesłychane wagi; wykryłem
szczegół, który byłby niewątpliwie został pominięty, gdybym nie wpadł na myśl dokład-
nego obe rzenia ścian.

Oczy małego polic anta iskrzyły się. Nie mógł ukryć zadowolenia, że udało mu się tak
zręcznie zaszachować kolegę.

— Proszę, we dźcie, panowie, tuta — dodał, wraca ąc śpiesznie do poko u, którego
atmosfera wydała mi się mnie duszna teraz, skoro nie było uż w nim przeraża ącego
trupa. — A teraz stańcie tam!

Potarł zapałkę o podeszwę buta i oświetlił nią ścianę.
— Spó rzcie! — rzekł triumfu ąco.
Wspomniałem poprzednio, że tapeta była poodkle ana. W kącie, który wskazywał

Lestrade, oddarty był szeroki pas obicia, odsłania ąc pożółkłe wapno na ścianie. I tu
widniał napisany dużymi, skreślonymi niewprawną ręką, krwawymi literami eden wy-
raz:

RACHE
— I cóż panowie o tym powieǳą? — zawołał polic ant tonem przedsiębiorcy za-

chwala ącego popisy cyrkowe na armarku. — Nikt nie dostrzegł tego napisu, bo był
w na ciemnie szym kącie poko u i nikomu nie wpadło na myśl tam spo rzeć. Morderca
skreślił go własną krwią. Patrzcie na te ślady, krew ciekła po ścianie. Niweczy to wszel-
kie pode rzenie samobó stwa. A teraz, dlaczego morderca wybrał właśnie ten kąt? Zaraz
panom ob aśnię. Popatrzcie na świecę na kominku. Paliła się wówczas i oświetlała tylko
ten kąt, tak że był na aśnie szy, ak teraz est na ciemnie szy.

— A teraz, skoro dokonał pan tego cennego odkrycia, czego to dowoǳi? — spytał
lekceważąco Gregson.

— Czego dowoǳi? Po prostu tego, że ktoś zaczął pisać imię „Rachela”, lecz nie zdążył
dokończyć, bo mu przeszkoǳono. Pamięta cie, panowie, co wam mówię: gdy ta sprawa
bęǳie wy aśniona, przekonacie się, że est w nią wplątana kobieta imieniem Rachela.
Może się pan śmiać, panie Holmes, może się pan śmiać… Może pan być barǳo przebiegły
i mądry, ale ednak stary pies myśliwski bęǳie w końcu górą.

— Och, przepraszam! Przepraszam! — rzekł mó towarzysz, który parsknął śmiechem
i tym wywołał wybuch gniewu polic anta. — Przypada panu niewątpliwie ta zasługa,
że ako pierwszy odkrył pan ten napis, który, ak słusznie pan utrzymu e, mógł zostać
wykonany edynie przez drugiego uczestnika ta emniczego dramatu. Nie miałem dotąd
czasu obe rzeć tego poko u, ale eśli panowie pozwolą, uczynię to teraz.

Mówiąc to, wy ął z kieszeni taśmę mierniczą i dużą okrągłą lupę. Uzbro ony w te swe
narzęǳia, zaczął choǳić cichym krokiem po poko u, zatrzymu ąc się w ednym mie scu,
przyklęka ąc w innym, niekiedy nawet kładąc się plackiem na ziemi. Za ęcie to pochła-
niało go tak całkowicie, że zdawało się, iż zapomniał o nasze obecności. Szeptał do siebie
półgłosem, to znów ęknął, pogwizdywał, wydawał okrzyki zachęty i naǳiei. Przypomi-
nał mi rasowego, dobrze wytresowanego psa gończego, pęǳącego tam i z powrotem
wśród zarośli, który zdraǳa od czasu do czasu niecierpliwość krótkim szczeknięciem,
dopóki nie wpadnie na utracony trop. Badanie to trwało mnie więce dwaǳieścia mi-
nut. Holmes raz mierzył z na ściśle szą dokładnością odległość mięǳy dwoma śladami,
zupełnie dla mnie niewidocznymi, to znów przykładał miarkę do ściany, w celu dla mnie
równie niezrozumiałym. W pewnym punkcie poko u zebrał barǳo starannie trochę ku-
rzu z posaǳki i schował go do koperty. W końcu przy rzał się przez lupę wyrazowi na-
pisanemu na ścianie, ogląda ąc każdą literę z osobna z na większą uwagą, po czym złożył
miarkę i lupę do kieszeni, a na ego twarzy odmalowało się zadowolenie.

— Mówią, że człowiek talentu est niezmordowany w ponoszeniu trudów — zauważył
z uśmiechem. — Jest to określenie zupełnie niesłuszne, lecz można e zastosować do pracy
detektywa.

Gregson i Lestrade przyglądali się manipulac om kolegi amatora z wielką ciekawością
połączoną z odcieniem lekceważenia. Nie dostrzegali widocznie tego, co teraz wiǳiałem
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asno: że na drobnie sze czyny Sherlocka Holmesa miały cel praktyczny i na zupełnie
określony.

— I cóż pan teraz o tym myśli? — spytali oba ednocześnie.
— Pozbawiłbym panów zasługi wy aśnienia te zagadkowe sprawy, gdybym rościł

sobie pretens e do pomagania — odparł mó towarzysz. — Raǳicie sobie, panowie,
tak świetnie, że byłoby szkoda, gdyby się w to ktokolwiek wtrącał. — W tonie Holme-
sa dźwięczało nieopisane szyderstwo. — Jeśli ednakże zechcecie, panowie, zawiadamiać
mnie o przebiegu śleǳtwa, rad będę barǳo dopomóc według możności — ciągnął da-
le . — Tymczasem chciałbym pomówić z polic antem, który znalazł ciało. Możecie mi
powieǳieć, ak się nazywa i gǳie mieszka?

Lestrade za rzał do notatnika.
— John Rance — ob aśnił. — Nie est uż teraz na służbie. Zna ǳie go pan pod

numerem czterǳieści sześć, Audley Court, Kensigton Park Gate.
Holmes zanotował adres.
— Chodźmy, doktorze — rzekł. — Poszukamy tego egomościa. — Po czym, zwra-

ca ąc się do obu polic antów, dodał: — Na pożegnanie powiem panom kilka słów, które
mogą się przydać w sprawie. Popełniono tu niechybnie morderstwo, a mordercą był męż-
czyzna wysokiego wzrostu, w sile wieku, który ma stosunkowo małą stopę, nosi ciężkie
obuwie z kwadratowymi nosami i palił cygaro „Trichinopoly”. Przy echał tu ze swo-
ą ofiarą w czterokołowe dorożce, zaprzężone w konia ma ącego trzy stare podkowy,
a czwartą nową, na edne z przednich nóg. Według wszelkiego prawdopodobieństwa
morderca ma rumianą cerę i wy ątkowo długie paznokcie u prawe dłoni. Są to tylko
drobne wskazówki, ale mogą wam być pożyteczne.

Lestrade i Gregson spo rzeli na siebie z uśmiechem niedowierzania.
— Jeśli zatem ten człowiek został zamordowany, to w aki sposób? — zapytał pierw-

szy.
— Trucizna — odparł Sherlock Holmes sucho i zabrał się do ode ścia. — Jeszcze

słowo, Lestrade — dodał, zatrzymu ąc się przy drzwiach. — „Rache” to wyraz niemiecki
i znaczy „zemsta”, więc niech pan nie traci czasu na szukanie panny Racheli.

I wypuściwszy tę party ską strzałę²⁶, odszedł, pozostawia ąc swoich dwóch rywali
w osłupieniu.
 .    
Była uż pierwsza, gdy wychoǳiliśmy spod numeru  na Lauriston Gardens. Sherlock
Holmes zaprowaǳił mnie do na bliższego biura telegraficznego, skąd wysłał długą depe-
szę. Następnie zawołał dorożkę i kazał się zawieźć pod adres wskazany przez Lestrade’a.

— Nie ma ak wiadomość z pierwsze ręki — zauważył. — Faktycznie wiem uż,
czego się trzymać w te sprawie, lecz należy dowieǳieć się wszystkiego, co tylko można,
nie należy niczego zaniedbywać.

— Zdumiewa mnie pan — rzekłem. — Nie zechce pan chyba wmówić we mnie, że
est pan taki pewny, ak to się wyda e, tych wszystkich szczegółów, o których pan mówił.

— Niepodobna tu się mylić — odparł. — Pierwszą rzeczą, aką zauważyłem po przy-
byciu na mie sce, był podwó ny ślad kół dorożki wzdłuż sztachet. Otóż deszcz nie padał
od tygodnia aż do wczora , tak że te głębokie bruzdy musiały zostać wyżłobione przez
koła w ciągu ostatnie nocy. Są tam również ślady podków. Kształt edne z nich est
dużo wyraźnie szy niż pozostałych trzech, co wykazu e, że ta edna podkowa est nowa.
Skoro dorożka była tam uż podczas deszczu, a nie za eżdżała z rana, o czym zapewniał
mnie Gregson, musiała tedy za echać nocą, a stąd wniosek prosty, że przywiozła mordercę
i ego ofiarę.

— Pańskie wywody są zupełnie logiczne — rzekłem. — Ale skąd mógł pan wywnio-
skować, akiego wzrostu był morderca?

— Wiǳi pan, wzrost mężczyzny w ǳiewięciu przypadkach na ǳiesięć można ocenić
według długości ego kroków. Jest to obliczenie barǳo proste, ale nie chcę pana tym nu-

²⁶partyjska strzała — przen.: celne, dotkliwe słowa wypowieǳiane na pożegnanie; starożytni Partowie słynęli
z manewru pozorowane ucieczki konnych łuczników, którzy strzelali wówczas przez ramię do tyłu w kierunku
wroga. [przypis edytorski]
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ǳić. Powiem panu tylko, że kroki tego człowieka mogłem zmierzyć dwa razy: na pierw na
błotniste ziemi w ogroǳie, a potem na zakurzone podłoǳe w poko u. Następnie mia-
łem eszcze eden sposób sprawǳenia swo ego obliczenia. Gdy człowiek pisze na ścianie,
instynktownie kreśli wyrazy na wysokości swoich oczu. Otóż napis, który wiǳieliśmy,
zna dował się sześć stóp nad ziemią. Jak pan wiǳi, stwierǳenie tego wszystkiego było
ǳiecinną igraszką.

— A ego wiek? — zapytałem.
— Jeśli mężczyzna może zrobić skok długości czterech i pół stopy bez na mnie szego

wysiłku, to znaczy, że nie est stary i zniedołężniały. A tak szeroka właśnie była kałuża
na ścieżce ogrodowe , przez którą widocznie przeskoczył. Ślady wytwornie szego obuwia
okrąża ą tę kałużę, a buty z kwadratowymi nosami ą przeskoczyły. Nie ma doprawdy
w tym wszystkim żadne ta emnicy. Stosu ę po prostu do zwykłych faktów niektóre teorie
obserwac i i dedukc i, akie zalecałem w tamtym artykule. Czy est eszcze coś, co pana
intrygu e?

— Paznokcie i cygaro „Trichinopoly” — odparłem.
— Wyraz na ścianie napisany został palcem wskazu ącym umaczanym we krwi. ǲię-

ki swo e lupie dostrzegłem, że wapno było z lekka zdrapane, co nie zdarzyłoby się, gdyby
ów mężczyzna miał obcięte paznokcie. Co zaś do cygara, zebrałem trochę popiołu z ziemi.
Jest ciemny i nie rozsypu e się, ale układa warstewkami. Otóż taki popiół da e tylko cygaro
„Trichinopoly”. Studiowałem spec alnie popiół cygar, a nawet napisałem w tym przed-
miocie monografię. Pochlebiam sobie, że mogę od ednego rzutu oka rozróżnić popiół
akiegokolwiek gatunku cygara czy tytoniu. W rozpoznawaniu takich właśnie szczegółów
różni się wytrawny detektyw od Gregsonów i Lestrade’ów.

— A rumiana cera? — spytałem.
— Ach, to było twierǳenie nieco ryzykowne, akkolwiek nie wątpię, że mam słusz-

ność. Ale nie odpowiem panu na to w te chwili.
Przesunąłem dłonią po czole.
— Mąci mi się w głowie — rzekłem. — Im dłuże zastanawiam się nad tym, tym

barǳie wyda e mi się to wszystko ta emnicze. Dlaczego ci dwa mężczyźni, eżeli ich było
dwóch, przy echali do pustego domu? Co się stało z dorożkarzem, który ich tam zawiózł?
W aki sposób człowiek może zmusić drugiego do zażycia trucizny? Skąd pochoǳi krew?
Jaki cel miał morderca, skoro nie rabunek? W aki sposób dostała się tam kobieca obrącz-
ka ślubna? A przede wszystkim, dlaczego ów drugi mężczyzna wypisał przed ode ściem
niemiecki wyraz „Rache”? Wyzna ę, że nie wiǳę sposobu powiązania tych wszystkich
faktów.

Towarzysz mó uśmiechnął się z uznaniem.
— Wylicza pan barǳo asno i barǳo ściśle wszystkie trudności — rzekł. — Wiele

szczegółów est eszcze niewy aśnionych, akkolwiek co do głównych punktów mam uż
ustaloną opinię. Co się tyczy odkrycia biednego Lestrade’a, był to po prostu wybieg ce-
lem sprowaǳenia polic i na fałszywy trop przez podsunięcie myśli, że w tę sprawę zamie-
szani są niemieccy soc aliści i ta ne związki. Wszelako wyraz „Rache” nie został napisany
przez Niemca. Litera „A”, eżeli pan zauważył, przypomina „A” z pisma niemieckiego.
Tymczasem prawǳiwy Niemiec eśli pisze, ak w tym wypadku, dużymi drukowanymi
literami, używa zawsze alfabetu łacińskiego. Możemy zatem twierǳić na pewno, że nie
uczynił tego Niemiec, lecz ktoś barǳo niezręczny, który chciał zrobić za dobrze. Był to,
powtarzam, wybieg celem wprowaǳenia śleǳtwa na fałszywy trop. Nie powiem panu
uż nic więce w te sprawie, doktorze. Prestidigitator²⁷ traci urok i wiarę u luǳi, skoro
raz wy aśni swo e sztuki. Gdybym pana zanadto wta emniczył w swo ą metodę pracy,
doszedłby pan niechybnie do wniosku, że estem wielce pospolitym człowiekiem.

— Nigdy w świecie — odparłem. — Podniósł pan, o ile to możliwe, zawód detektywa
do poziomu nauki ścisłe .

Mó towarzysz zarumienił się z zadowolenia, słysząc te słowa, wypowieǳiane szczerym
i poważnym tonem. Zauważyłem uż, że był tak wrażliwy na pochlebstwa odnoszące się
do ego talentu śledczego, ak młoda ǳiewczyna na komplementy dotyczące e urody.

²⁷prestidigitator — iluz onista, sztukmistrz. [przypis edytorski]
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— Powiem panu eszcze edno — rzekł. — Mężczyzna, który nosił cienkie buty, de-
likatnie sze roboty, i ten, który miał obuwie z kwadratowymi nosami, przy echali edną
dorożką i szli ścieżką w na lepsze zgoǳie, prawdopodobnie pod rękę. Skoro weszli do
domu, choǳili po poko u, a racze choǳił ten, który miał buty z kwadratowymi nosami,
tamten zaś stał w mie scu. Wyczytałem to wszystko z kurzu na podłoǳe, a nadto esz-
cze, że ten, który choǳił, wpadał stopniowo w coraz większe rozdrażnienie. Wykazała to
wzrasta ąca długość ego kroków. Mówił ciągle, a w końcu ego gniew zamienił się we
wściekłość i wówczas niewątpliwie zaszła tragedia. No, powieǳiałem panu uż wszystko,
co wiem, bo reszta to tylko przypuszczenia i domysły. W każdym razie posiadamy ako
punkt wy ścia doskonałą podstawę. Musimy się pospieszyć, bo chcę pó ść po południu
na koncert Hallé’go²⁸, żeby posłuchać Norman-Nerudy²⁹.

Rozmawialiśmy tak, adąc brudnymi ulicami i krętymi zaułkami. W na brudnie sze
i na ciemnie sze uliczce nasz dorożkarz nagle przystanął.

— Tam est Audley Court — rzekł, wskazu ąc prze ście w długie ciemne linii utwo-
rzone przez mury. — Zaczekam tuta .

Audley Court nie przedstawiało się byna mnie ponętnie. Przez wąskie prze ście do-
staliśmy się do ǳieǳińca, wybrukowanego zwycza nymi kamieniami i okolonego cuch-
nącymi norami, które służyły za mieszkania. Torowaliśmy sobie drogę przez gromadki
zasmolonych ǳieciaków i sznury obwieszone nieokreślonego koloru bielizną, aż wreszcie
dotarliśmy do numeru , gǳie na drzwiach aśniała mała mosiężna tabliczka, na które
wyryto nazwisko Rance. Na nasze pytanie odpowieǳiano, że polic ant śpi, i wprowaǳo-
no nas do niewielkiego, ontowego pokoiku.

Po chwili wszedł, wyraźnie niezadowolony z tego, że przerwano mu sen.
— Złożyłem raport w biurze — rzekł.
Holmes wy ął z kieszeni monetę ǳiesięcioszylingową i zaczął się nią bawić od nie-

chcenia.
— Wolelibyśmy usłyszeć tę historię z pańskich własnych ust — rzekł.
— Z wielką przy emnością, opowiem panom wszystko, ak było — odpowieǳiał

polic ant, nie spuszcza ąc z oczu złote monety.
— Niech pan nam opowie po swo emu wszystko, to co zaszło.
Rance usiadł na kanapie i zmarszczył brwi pod wpływem natężenia pamięci, aby nie

opuścić żadnego szczegółu.
— Opowiem więc od samego początku — rzekł. — Mo a służba zaczyna się o ǳie-

siąte wieczorem, a kończy o szóste rano. O edenaste zaszła bó ka „Pod Białym Jele-
niem”, ale poza tym w moim rewirze było zupełnie spoko nie. O pierwsze zaczął padać
deszcz, a potem spotkałem Harry’ego Murchera, kolegę, który ma rewir w Holland Gro-
ve. Przystanęliśmy na rogu Henrietta Street i gawęǳiliśmy dobrą chwilę. Nagle, mogła
być wtedy druga, a może trochę późnie , pomyślałem, że warto by obe ść Brixton Ro-
ad i zobaczyć, czy tam wszystko w porządku. Pogoda była okropna, wszęǳie pusto, nie
spotkałem żywe duszy przez całą drogę, minęły mnie tylko dwie dorożki. Wlokły się
noga za nogą i mięǳy nami mówiąc, myślałem sobie, ak by to dobrze było, żeby tak
mieć kwaterkę gorzałki na rozgrzewkę, gdy nagle dostrzegłem blask świecy w tym do-
mu. Wieǳiałem dobrze, że te dwa domy na Lauriston Gardens są puste, bo właściciel
nie chce naprawić kanałów, pomimo tego, że ostatni lokator ednego z domów umarł na
tyfus. Osłupiałem więc, wiǳąc światło w oknie, i od razu pode rzewałem, że tam się coś
złego święci. Podszedłszy do drzwi…

— Zatrzymał się pan i zawrócił do furtki — przerwał mó towarzysz. — W akim
celu?

Rance drgnął gwałtownie i z wyrazem na wyższego zdumienia popatrzył na Holmesa.
— Tak — rzekł po chwili. — Tak było w istocie, ale skąd pan o tym wie? Wiǳi pan,

ak doszedłem do drzwi i stanąłem przed domem, takim cichym i pustym, pomyślałem
sobie, że nie szkoǳiłoby mieć kogoś ze sobą. Nie bo ę się niczego tu, na ziemi, ale przyszło

²⁸Hallé, Charles (–) — niemiecki pianista i dyrygent; w  przeniósł się do Anglii. [przypis edy-
torski]

²⁹Neruda, Wilhelmina (–) — morawska skrzypaczka; w  roku poślubiła szweǳkiego muzyka
Ludviga Normana (–), a w  niemiecko-angielskiego muzyka Charlesa Hallé (–). [przypis
edytorski]
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mi na myśl, że może to tamten nieboszczyk, który umarł na tyfus, przyszedł obe rzeć
kanały, które go zabiły. I ogarnął mnie taki strach, że wyszedłem za furtkę, żeby zobaczyć,
czy nie u rzę gǳieś latarki Murchera. Nie dostrzegłem ednak ani ego, ani żadne inne
żywe duszy.

— Nie było nikogo na ulicy?
— Nikogo, proszę pana, nawet psa. Zebrałem się na odwagę, powróciłem i otwo-

rzyłem drzwi. Było zupełnie cicho, więc poszedłem do poko u, gǳie było światło. Na
kominku paliła się świeca… czerwona, woskowa… i przy e blasku u rzałem…

— Tak, wiem, co pan u rzał. Obszedł pan pokó kilka razy, uklęknął przy trupie,
potem przeszedł pan do kuchennych drzwi i próbował e otworzyć, a potem…

Jan Rance zerwał się na równe nogi z wyrazem przestrachu na twarzy i pode rzenia
w oczach.

— Gǳie się pan ukrywał, skąd pan wiǳiał to wszystko⁈ — zawołał. — Zda e mi
się, że pan wie o wiele więce , niż pan powinien.

Holmes roześmiał się i rzucił polic antowi przez stół swo ą kartę wizytową.
— Tylko nie zaaresztu cie mnie za to morderstwo — rzekł. — Jestem ednym z psów,

nie wilkiem. Niech pan zapyta Gregsona albo Lestrade’a. Proszę mówić dale . Co pan
zrobił potem?

Rance usiadł znów na kanapie, wyraz zaniepoko enia nie znikł ednak z ego twarzy.
— Powróciłem do furtki i zagwizdałem. Na ten sygnał nadbiegł Murcher i dwóch

innych polic antów.
— Czy ulica była wówczas pusta?
— Mnie więce . Nie było na nie nikogo, kto by się mógł na coś przydać.
— Co przez to rozumiecie?
Polic ant skrzywił się.
— Wiǳiałem w życiu nie ednego pĳaka — rzekł — ale kogoś tak pĳanego, ak ten

włóczęga, na którego wpadłem, gdy wychoǳiłem z furtki, dotąd nie spotkałem. Uczepił
się kraty przed domem i wrzeszczał wniebogłosy akąś piosenkę. Nie mógł stać o własnych
siłach, a tym mnie być nam pomocnym.

— Jaki to był człowiek? — spytał Sherlock Holmes.
John Rance wydawał się trochę zirytowany tym ode ściem od tematu.
— Zwykły pĳak — rzekł. — Byłby obuǳił się niechybnie ǳiś rano w areszcie,

gdybyśmy nie byli za ęci czym innym.
— A ego twarz… ubranie… zwrócił pan uwagę? — przerwał Holmes niecierpliwie.
— Oczywiście, skoro musiałem podtrzymywać go do spółki z Murcherem. Był wy-

soki, miał rumianą twarz, od dołu owiniętą…
— Dosyć! — zawołał Holmes. — Co się z nim stało?
— Mieliśmy i tak dosyć roboty, nie było czasu się nim za mować — odparł podraż-

nionym tonem polic ant. — Założę się, że znalazł drogę do domu.
— Jak był ubrany?
— W brązowe palto.
— Czy miał w ręku bat?
— Bat?… Nie.
— Musiał go zatem zostawić — mruknął mó towarzysz. — Nie wiǳiał pan potem

przypadkiem albo nie słyszał akie ś dorożki?
— Nie.
— Proszę, to dla pana — rzekł Holmes, poda ąc polic antowi złotą monetę, po czym

wstał i wziął kapelusz. — Obawiam się, Rance, że nigdy pan nie awansu e. Powinien
pan mieć głowę nie tylko do ozdoby, ale i do użytku. Mógł pan minione nocy zasłużyć
na galony sierżanta. Ten człowiek, którego trzymaliście w garści, posiada klucz do te
ta emnicy. Jego właśnie szukamy. Rozprawianie o tym nie ma teraz celu. Mówię panu,
że est tak, a nie inacze . Chodźmy, doktorze.

Powróciliśmy do dorożki, zostawia ąc naszego informatora widocznie zaniepoko o-
nego, akkolwiek eszcze nie dowierzał Holmesowi.

— Cóż to za ciężki idiota! — rzekł Holmes z goryczą podczas azdy do domu. —
Pomyśleć, że miał w ręku taką gratkę i nie umiał z nie skorzystać.
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— Nie mogę eszcze połapać się w tym wszystkim. Prawda, że opis tego pĳaka zgaǳa
się z pańskim wyobrażeniem o drugim aktorze naszego dramatu. Ale dlaczegóż by, raz
wyszedłszy, powrócił do domu? Przestępcy nie ma ą tego zwycza u.

— Obrączka, człowieku, obrączka! Po nią wrócił. Jeśli nie zna ǳiemy innego sposo-
bu schwytania go, możemy zawsze posłużyć się obrączką ako przynętą. Ale a go chwycę,
doktorze. Założę się, że go będę miał. Gdyby nie pan, nie byłbym poszedł i straciłbym
okaz ę do na wspanialszego studium, akie kiedykolwiek napotkałem. „Studium w szkar-
łacie”, co? Dlaczego nie mielibyśmy posłużyć się odrobiną artystycznego żargonu. Przez
bezbarwny kłębek życia biegnie szkarłatna nić morderstwa, a naszym obowiązkiem est
wysupłać ą, odǳielić i ukazać cal po calu…. Teraz na śniadanie, a potem na koncert Ne-
rudy. Jak ona świetnie ataku e nuty, z aką wprawą włada smyczkiem!… Jak się nazywa
ta etiuda Chopina, którą gra tak znakomicie: Tra-la-la-lira-lira-li…

Rozparty w dorożce ten amator detektyw nucił ak skowronek, gdy a zastanawiałem
się nad wielostronnością umysłu luǳkiego.

 .     
Wzruszenia doznane w ciągu ranka były zbyt silne dla mo ego wątłego eszcze zdro-
wia, byłem tedy po południu wyczerpany do ostatka. Po wy ściu Holmesa na koncert,
położyłem się na kanapie i usiłowałem zasnąć. Próżny wysiłek! Miałem umysł zanadto
podniecony tym, co zaszło, i w mózgu moim wirowały na ǳiwnie sze uro enia i pode -
rzenia.

Ilekroć zamknąłem oczy, wiǳiałem tego trupa z twarzą goryla i powykręcanymi
członkami. Wrażenie, akie wywarło na mnie to oblicze, było tak straszne, że zaczynałem
czuć wǳięczność dla tego, który e uśmiercił. Jeżeli bowiem kiedykolwiek rysy luǳkie
nosiły piętno na gorszego występku, to z pewnością żadne nie były silnie tym piętnem
nacechowane aniżeli rysy Enocha J. Drebbera z Cleveland. Niemnie musiałem uznać, że
sprawiedliwości powinno stać się zadość i że nikczemność zamordowane ofiary nie może
być okolicznością łagoǳącą w oczach prawa.

Im barǳie się zastanawiałem, tym barǳie nieprawdopodobna wydawała mi się hi-
poteza mego towarzysza, utrzymu ącego, że ów człowiek został otruty. Przypomniałem
sobie, że Holmes wąchał ego usta, i nie wątpiłem, iż odnalazł akąś wskazówkę, która
mu poddała tę myśl. Jeśli wszakże nie trucizna, to cóż innego spowodowało śmierć tego
człowieka, skoro nie było rany ani oznak uduszenia? A z drugie strony, czy a krew polała
się strumieniem po podłoǳe?

Nie było śladów walki, ofiara nie miała też broni, którą mogłaby zranić napastnika.
Czułem, że dopóki wszystkie te pytania nie zostaną należycie wy aśnione, ani Holmes,
ani a nie bęǳiemy mogli spać spoko nie. Równowaga i pewność siebie mego towarzysza
były mi dowodem, że wytworzył sobie uż teorię tłumaczącą wszystkie fakty, lecz aka
była ta teoria, nie mogłem się domyślić.

Holmes wrócił późno, tak późno, iż oczywiste było, że nie cały czas spęǳił na kon-
cercie. Sieǳiałem uż przy kolac i, gdy się ukazał.

— Koncert był wspaniały — rzekł, za mu ąc zwykłe mie sce. — Pamięta pan, co
mówił Darwin³⁰ o muzyce? Utrzymu e, że luǳie umieli ą tworzyć i oceniać, na długo
zanim nauczyli się mówić. Może dlatego muzyka prze mu e nas tak do głębi. Nosimy
w duszy nie asne wspomnienia te epoki, tonące w mgle wieków, kiedy świat był eszcze
w stanie ǳieciństwa.

— Po ęcie nieco za szerokie — zauważyłem.
— Po ęcia powinny być zawsze równie szerokie ak przyroda, eśli ma ą być e wy-

razem — odpowieǳiał. — Ale co się panu stało? Jest pan w złym humorze. Czyżby ta
sprawa z Brixton Road do tego stopnia pana rozdrażniła?

³⁰Darwin, Charles Robert (–) — angielski przyrodnik, twórca teorii ewoluc i biologiczne , zwane
darwinizmem, która tłumaczy przemiany ewolucy ne regulowane doborem naturalnym i walką o byt; autor
książek: Podróż na okręcie „Beagle” (), O powstawaniu gatunków (), O pochoǳeniu człowieka i o doborze
płciowym (). [przypis edytorski]
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— Jeśli mam powieǳieć prawdę, tak est — odrzekłem. — Powinienem być bar-
ǳie zahartowany po swoich doświadczeniach afganistańskich. Patrzyłem na kolegów
poćwiartowanych w kawałki pod Maiwandem i nie traciłem zimne krwi.

— Rozumiem pana. Wypadek obecny otoczony est ta emnicą i to pobuǳa wyobraź-
nię; tam, gǳie nie pracu e wyobraźnia, nie ma i grozy. Czytał pan wieczorne gazety?

— Nie.
— Opisu ą dosyć dokładnie całą sprawę, nie wspomina ąc tylko o tym, że gdy trup

został poruszony z mie sca, spadła na ziemię kobieca obrączka ślubna. Ale to i lepie .
— Dlaczego?
— Niech pan spo rzy na to ogłoszenie — odparł. — Rozesłałem e do wszystkich

pism ǳiś rano, ak tylko powróciliśmy.
Podał mi gazetę, a a spo rzałem na wskazane mie sce. Pierwsze ogłoszenie w kolumnie

„Rzeczy znalezionych” brzmiało:

ǲisia rano na Brixton Road pomięǳy gospodą „Pod Białym Jeleniem”
a Halland Grove znaleziono złotą obrączkę ślubną. Zgłosić się po odbiór do
dr. Watsona,  b Baker Street, pomięǳy ósmą a ǳiewiątą ǳisia wieczo-
rem.

— Przepraszam pana barǳo, że użyłem pańskiego nazwiska — rzekł Holmes. —
Gdybym podał swo e własne, nie eden z tych idiotów mógłby e zauważyć i zechciałby się
wmieszać w sprawę.

— Miał pan słuszność — odparłem. — Ale przypuśćmy, że ktoś się zgłosi, a nie
mam obrączki.

— Owszem, ma pan — rzekł, poda ąc mi obrączkę. – Może pan oddać tę, est prawie
taka sama.

— A kto, zdaniem pana, zgłosi się do nas skutkiem tego ogłoszenia?
— Oczywiście ten człowiek w brązowym palcie… nasz przy aciel o kwitnącym obliczu,

w butach z kwadratowymi nosami. Jeśli nie przy ǳie sam, przyśle wspólnika.
— Czy taka wycieczka nie wyda mu się zbyt niebezpieczna?
— Byna mnie . Jeśli mo e przypuszczenia są słuszne, a mam wszelkie powody sąǳić,

że są, ten człowiek narazi się racze na wszelkie niebezpieczeństwa, niżby miał stracić
obrączkę. Jestem prawie pewien, że upuścił ą, pochyla ąc się nad zwłokami Drebbera,
i na razie nie spostrzegł tego. Wyszedłszy na ulicę, zauważył zgubę i powrócił śpiesznie,
lecz zastał uż polic ę, przybyłą ǳięki ego własnemu szaleństwu: niepotrzebnie zostawił
palącą świecę. Musiał udawać pĳanego celem odwrócenia pode rzeń, akie mogła wzbu-
ǳić ego obecność przy sztachetach. A teraz niech się pan postawi w ego położenie.
Zastanowiwszy się, mógł przypuścić, że zgubił obrączkę na ulicy, wyszedłszy z domu.
Cóż w takim razie zrobi? Bęǳie skwapliwie czytał w wieczornych gazetach ogłoszenia
o rzeczach zgubionych. Oczy ego padną i na mo e ogłoszenie; bęǳie uszczęśliwiony.
Dlaczego miałby się obawiać zasaǳki? Nie ma powodu przypuszczać, że ten, kto znalazł
obrączkę, dopatrzy się w nie związku z morderstwem. Powinien zatem przy ść. I przy -
ǳie. Zobaczy go pan przed upływem goǳiny.

— A wtedy, cóż? — spytałem.
— O, niech pan to mnie pozostawi. Ma pan akąś broń?
— Mam stary służbowy rewolwer i kilka nabo ów.
— Dobrze by było, żeby pan go oczyścił i nabił. Bęǳiemy mieli do czynienia z czło-

wiekiem, który nie ma nic do stracenia, a aczkolwiek zaskoczę go znienacka, niemnie
lepie być przygotowanym na wszystko.

Udałem się do sypialni i usłuchałem rady Holmesa. Gdy powróciłem z rewolwe-
rem, zastałem stół sprzątnięty, a Holmesa pogrążonego w ulubionym za ęciu: brzdąkał
na skrzypcach.

— Bieg sprawy przyśpiesza — rzekł. — Otrzymałem właśnie odpowiedź na mó te-
legram do Ameryki. Okazu e się, że mo e przypuszczenia są słuszne.

— Jakie? — spytałem skwapliwie.
— Trzeba bęǳie naciągnąć nowe struny na mo e skrzypce — odparł. — Niech pan

włoży rewolwer do kieszeni. Jak ten egomość przy ǳie, musi pan z nim mówić zupeł-
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nie obo ętnie, a mnie proszę zostawić resztę. A przede wszystkim nie przerażać go zbyt
bystrym wpatrywaniem się w niego.

— Już ósma — rzekłem, spogląda ąc na zegarek
— Tak. Bęǳie tu prawdopodobnie za kilka minut. Niech pan trochę uchyli drzwi,

tak… dosyć. A teraz włoży klucz od wewnątrz. ǲięku ę! Znalazłem wczora na straganie
ciekawą starą książkę… De iure inter gentes… wydana po łacinie w Liège w Niderlandach
w roku tysiąc sześćset czterǳiestym drugim. Głowa Karola³¹ sieǳiała mu eszcze mocno
na karku, gdy drukowano tę książkę w brązowe okładce.

— Kto ą drukował?
— Nie aki Filip de Groy. Na pierwsze stronicy widnie e nakreślony wyblakłym atra-

mentem napis: „Ex libris Gulielmi Whyte”. Ciekaw estem, kim był ten Whyte? Prawdo-
podobnie akiś gorliwy adwokat z siedemnastego wieku; ego pismo przypomina pismo
prawnika. O, zda e mi się, że oto nasz egomość!

Gdy to mówił, odezwał się głośny ǳwonek. Sherlock Holmes wstał cicho i odwró-
cił krzesło w kierunku drzwi. Słyszeliśmy, ak służąca przeszła przez korytarz i odsunęła
zamek przy drzwiach.

— Czy tu mieszka doktor Watson? — zapytał wyraźny, choć ochrypły głos.
Nie mogliśmy dosłyszeć odpowieǳi służące , ale drzwi zamknęły się i ktoś zaczął

wchoǳić po schodach, krokiem niepewnym, powłócząc nogami. Po twarzy mo ego na-
słuchu ącego bacznie towarzysza przebiegł wyraz zdumienia. Kroki wlokły się następnie
po korytarzu i wreszcie ktoś lekko zapukał do drzwi.

— Proszę we ść! — zawołałem.
Na to wezwanie zamiast brutalnego mężczyzny, którego się spoǳiewaliśmy, weszła,

utyka ąc, barǳo stara kobieta, o twarzy zwiędłe i pomarszczone . Nagły blask światła
oślepił ą widocznie, bo złożywszy ukłon, stała, mruga ąc oczyma i nerwowymi, drżącymi
palcami szuka ąc czegoś w kieszeni. Spo rzałem na mo ego towarzysza: na ego twarzy
malował się wyraz takiego rozczarowania, że z trudnością utrzymałem powagę.

Stara czarownica wydobyła nareszcie z kieszeni wieczorną gazetę i wskazała nasze
ogłoszenie.

— To mnie sprowaǳiło, proszę łaski panów — rzekła, składa ąc powtórny ukłon. —
Złota obrączka ślubna znaleziona na Brixton Road. To na pewnie obrączka mo e córki
Sally. Poszła za mąż przed rokiem, e mąż est stewardem na statku. Boże miłosierny,
co by to było, gdyby tak wrócił i zastał ą bez obrączki! Nie barǳo on tam delikatny
w ogóle, a cóż dopiero, gdy sobie cokolwiek podpĳe. Z przeproszeniem panów, Sally
poszła wczora do cyrku z…

— Czy to e obrączka? — spytałem.
— Bogu ǳięki! — zawołała stara. — To ci dopiero Sally się ucieszy! Tak, to ta sama.
— A aki est pani adres? — spytałem, biorąc ołówek.
— Duncan Street trzynaście, Houndsditch. Kawał drogi stąd.
— Brixton Road nie leży mięǳy żadnym cyrkiem a Houndsditch — powieǳiał ostro

Sherlock Holmes.
Stara kobieta odwróciła się i rzuciła na mówiącego przenikliwe spo rzenie spod za-

czerwienionych powiek.
— Ten pan pytał o mó adres — rzekła. — Sally mieszka na Mayfield Place trzy,

Peckham.
— A ak się nazywacie?
— Ja Sawyer… ona Dennis, ako że ożenił się z nią Tom Dennis… chłop tęgi, przy-

sto ny. Dopóki est na morzu, nie ma sobie równego stewarda, ale na ląǳie, mięǳy
kobietami a szynkiem…

— Proszę, to pani obrączka — przerwałem, posłuszny znakowi danemu przez mo-
ego towarzysza. — Należy na widocznie do córki pani i rad estem, że mogę ą zwrócić
prawowite właścicielce.

³¹Głowa Karola sieǳiała mu jeszcze mocno na karku — mowa o Karolu I Stuarcie (–), królu Anglii
i Szkoc i, który w wyniku wo ny domowe został obalony przez poddanych i ścięty. [przypis edytorski]
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Mrucząc pod nosem błogosławieństwa i poǳiękowania, stara czarownica wsunęła
obrączkę do kieszeni i niebawem dobiegł nas ze schodów odgłos e wlokących się kro-
ków.

Skoro tylko zamknęły się za nią drzwi, Sherlock Holmes zerwał się na równe nogi
i pobiegł do swe sypialni. Po chwili wrócił w płaszczu i szaliku na szyi.

— Pó dę za nią — rzekł śpiesznie. — To niewątpliwie wspólniczka naszego egomo-
ścia i zaprowaǳi mnie do niego. Niech pan czeka na mnie.

Zaledwie drzwi na dole zamknęły się za naszym gościem, Holmes zbiegł ze schodów.
Wy rzałem przez okno i dostrzegłem, ak starowina wlokła się wolno po przeciwległe
stronie ulicy, a Holmes szedł za nią w pewne odległości. „Albo cała ego teoria est
fałszywa — pomyślałem — albo też doprowaǳi go do samego ądra ta emnicy”. Nie-
potrzebnie zalecał mi czekanie na niego, czułem i tak, że nie zmrużę oka, dopóki nie
dowiem się wyniku te przygody.

Była blisko ǳiewiąta, gdy Holmes wyszedł z domu. Nie miałem po ęcia, ak długo
zabawi; usadowiłem się wygodnie i paląc fa kę, przerzucałem Scènes de la vie de Bohème³²
Henryka Murgera. Wybiła ǳiesiąta i dosłyszałem odgłos kroków służące idące spać.
Wybiła edenasta i odezwały się statecznie sze kroki gospodyni, zmierza ące do tego sa-
mego celu. Nareszcie tuż przed dwunastą rozległ się zgrzyt klucza w zamku. Zaledwie
Holmes wszedł, z wyrazu twarzy wyczytałem, że mu się nie powiodło. Wydawał się ed-
nocześnie ubawiony i zirytowany, aż wreszcie wesołość wzięła górę i parsknął głośnym
śmiechem.

— Nie chciałbym za nic w świecie, żeby ci ze Scotland Yardu dowieǳieli się o mo e
przygoǳie — zawołał, pada ąc na fotel. — Drwiłem z nich tak niemiłosiernie, że oni
nawza em szyǳiliby ze mnie do końca życia. Ale a mogę sobie pozwolić na śmiech, gdyż
pewien estem, że przyna mnie zawsze im dorównam.

— Cóż się stało? — spytałem.
— Zaraz panu opowiem, bo i co mi to szkoǳi, że pan się dowie, ak dalece wzięto

mnie na kawał? Ta stara wiedźma, uszedłszy kawałek drogi, zaczęła utykać, ak gdyby
ą zabolała noga, w końcu przystanęła i zawołała na prze eżdża ącą dorożkę. Usiłowa-
łem pode ść ak na bliże , tak aby usłyszeć adres, ale było to zbyteczne, gdyż krzyknęła
tak głośno, że mógł ą słyszeć każdy idący po drugie stronie ulicy: „Jedź na ulicę Dun-
can trzynaście, Houndsditch”. Pomyślałem sobie, że widocznie powieǳiała nam prawdę,
i przekonawszy się, że wsiadła do dorożki, uczepiłem się tyłu wehikułu. Jest to sztu-
ka, którą powinien umieć każdy detektyw. Ruszyliśmy tedy w drogę, nie zatrzymu ąc się
nigǳie aż do wskazane ulicy. Zeskoczyłem, zanim do echaliśmy pod dom, i z na obo ęt-
nie szą miną w świecie zacząłem iść po trotuarze. Dorożka stanęła, woźnica zszedł z kozła,
otworzył drzwiczki i stał przez krótką chwilę, wyczeku ąc. Ale… nikt nie wysiadł. Gdy
podszedłem do dorożki, woźnica, wystraszony, tkwił w nie do połowy, przewracał nawet
poduszki sieǳenia i sypał doborem przekleństw, akich eszcze nie słyszałem. Pasażerka
znikła, przepadła ak kamień w wodę i zda e mi się, że dużo czasu minie, zanim woźnica
odbierze swo ą zapłatę. Zasięgnąwszy wiadomości pod numerem trzynastym, dowieǳie-
liśmy się, że dom ten należy do zamożnego handlarza papieru nazwiskiem Keswick i że
nikt tam nie znał nazwiska Sawyer ani Dennis.

— Ależ mó panie — zawołałem zdumiony — nie wmówisz pan we mnie, że ta
utyka ąca stara baba zdolna była wysiąść z dorożki w biegu, i to tak, że ani pan, ani
woźnica nie zauważył!

— Niech diabli porwą taką starą babę! — rzekł Sherlock Holmes z goryczą. — To
z nas stare baby, że daliśmy się tak pode ść. Musiał to być młody chłopak, niepospolicie
silny, a do tego znakomity aktor. To ego przebranie było niezrównane. Wiǳiał niewąt-
pliwie, że go śleǳą i użył takiego wybiegu, żeby mi się wymknąć. Okazu e się z tego,
że człowiek, którego szukamy, nie est taki osamotniony, ak przypuszczaliśmy, i że ma
przy aciół, którzy gotowi są narazić się dla niego. Doktorze est pan zupełnie wyczerpany,
widać to po panu. Niech pan posłucha mo e rady i położy się.

³²Scènes de la vie de Bohème — Sceny z życia cyganerii, powieść ancuskiego pisarza Henri Murgera (–
) z , opisu ąca środowisko paryskie bohemy. [przypis edytorski]
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Byłem istotnie barǳo znużony, nie oponowałem tedy. Pozostawiłem Holmesa sie-
ǳącego przed kominkiem, na którym płonął ogień, i długo w noc słyszałem eszcze
stłumione, smętne zawoǳenie ego skrzypiec, co dowoǳiło, że nieustannie rozmyślał
nad niezwykłą ta emnicą, którą postanowił odkryć.
 .  ,  
Następnego dnia gazety pełne były „Ta emnicy z Brixton”, ak ą tytułowały. Każda za-
mieszczała długi opis zbrodni, a niektóre drukowały eszcze w dodatku artykuły wstępne.
Były tam i szczegóły nowe dla mnie. Dotychczas eszcze mam w notatniku wycinki i wy-
ciągi dotyczące te sprawy, a oto streszczenie artykułów kilku gazet:

Zdaniem „Daily Telegraph”, w rocznikach sądowych rzadko zdarza się spotkać dra-
mat tak osobliwy. Niemieckie nazwisko ofiary, brak wszelkich widocznych powodów
do zbrodni, ponury napis na ścianie, wszystko wskazu e, że ten czyn występny popełnili
emigranci polityczni i rewoluc oniści. Soc aliści ma ą mnóstwo związków w Ameryce,
a zmarły, przekroczywszy niewątpliwie przepisy ich ta nego kodeksu, był przez nich ści-
gany i wytropiony w Londynie. Wspomniawszy mimochodem o Vehmgericht³³, Aqua
Tofana³⁴, karbonariuszach³⁵, margrabinie de Brinvilliers³⁶, teorii Darwina, zasadach Mal-
thusa³⁷, artykuł kończył się odezwą do rządu, nawołu ącą do bacznie szego dozoru nad
cuǳoziemcami w Anglii.

„Standard”, komentu ąc fakt, pisał, że podobne bezprawia zdarza ą się zazwycza ,
gǳie u steru rządu stoi stronnictwo wolnomyślne. Wynika ą one z zamętu, aki powsta e
w umysłach tłumów przez rozsiewanie po ęć, które podkopu ą powagę wszelkie właǳy.
Nieboszczyk był Amerykaninem, przybyłym przed kilkoma tygodniami do stolicy. Za-
mieszkał w pens onacie pani Charpentier, na Torquay Terrace, Camberwell. W podróży
towarzyszył mu prywatny sekretarz, Joseph Stangerson. Oba pożegnali gospodynię we
wtorek, czwartego, i po echali na stac ę Euston, oświadczywszy, iż zamierza ą udać się
do Liverpoolu. Następnie wiǳiano ich razem na peronie, a potem uż nic o nich nie
wiadomo, aż do czasu znalezienia zwłok Drebbera w pustym domu na Brixton Road,
o kilka mil od Euston. W aki sposób tam się dostał? Kto był ego zabó cą? Wszystko to
osłonięte est ta emnicą. Co się stało ze Stangersonem, nie wiadomo. Z zadowoleniem
dowiadu emy się, że panowie Lestrade i Gregson ze Scotland Yardu wzięli wyśleǳenie
te sprawy w swo e ręce. Możemy zatem być pewni, że ci znani i wytrawni detektywi
policy ni wyświetlą niebawem ta emniczą sprawę.

„Daily News” nie wątpił, że to przestępstwo polityczne. Despotyzm wszystkich rzą-
dów kontynentalnych i brak liberalizmu sprawiły, że wyemigrowali do naszego kra u
luǳie, którzy mogli się okazać doskonałymi obywatelami, gdyby nie byli rozgoryczeni
wspomnieniami tego wszystkiego, co przeszli. Wśród tych luǳi obowiązywał nieubłaga-
ny kodeks honorowy, a każde wyłamanie się spod ego przepisów karane było śmiercią.
Polic a powinna dołożyć wszelkich starań, aby odnaleźć sekretarza Stangersona i dowie-
ǳieć się szczegółów trybu życia zamordowanego. Wielkim krokiem naprzód est odna-
lezienie adresu domu, ǳięki sprytowi i gorliwości pana Gregsona ze Scotland Yardu.

Czytaliśmy razem te artykuły, sieǳąc przy śniadaniu z Sherlockiem Holmesem. Ba-
wiły go one widocznie.

— Powieǳiałem panu, że cokolwiek się stanie, Lestrade i Gregson potrafią zbierać
laury.

³³Vehmgericht — roǳa sądów funkc onu ących w Westfalii w XIV–XV wieku, ǳiała ących na ziemiach nie-
ob ętych systemem sądownictwa ǳieǳicznych książąt; opierały się na bractwach ławników zwanych „wolnymi
sęǳiami”, a ich obrady, początkowo awne, późnie często przebiegały w ta emnicy; zniesione w , stały się
synonimem samozwańczych ta nych sądów sprawowanych przez rozmaite sprzysiężenia. [przypis edytorski]

³⁴Aqua Tofana (łac.: woda Tofany) — trucizna na bazie arszeniku, aką sporząǳała Giulia Tofana, stracona
w Rzymie w  roku za wieloletnie dostarczanie e kobietom, które chciały się pozbyć okrutnych mężów.
[przypis edytorski]

³⁵karbonariusze — ta ne stowarzyszenia rewolucy ne, skierowane przeciwko absolutyzmowi, założone we
Włoszech, ǳiała ące w Europie w . poł. XIX w. [przypis edytorski]

³⁶margrabina de Brinvilliers, właśc. Marie Madeleine d’Aubray, markiza de Brinvilliers (–) — an-
cuska trucicielka, skazana na śmierć, ścięta i spalona; e proces zwrócił uwagę na znaczącą liczbę nagłych
i niewy aśnionych zgonów wśród arystokrac i i zapoczątkował aferę trucicielską. [przypis edytorski]

³⁷Malthus, Thomas (–) — duchowny i ekonomista angielski, ako pierwszy rozważał kwestię prze-
ludnienia. [przypis edytorski]
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— Zależy to od obrotu, aki przybierze sprawa.
— Ani trochę! Jeśli zabó ca zostanie schwytany, stanie się to „ǳięki ich usiłowa-

niom”, eżeli zaś im się wymknie, nastąpi to „pomimo ich usiłowań”. Cokolwiek uczynią,
będą mieli zawsze stronników. Głupiec zna ǳie zawsze głupszego, który go poǳiwia. Głupiec

— A to co, u licha? — zawołałem, w sieni bowiem i na schodach rozległ się odgłos
licznych kroków i okrzyki oburzenia, wydawane przez naszą gospodynię.

— Odǳiał polic i śledcze z Baker Street — odparł Holmes z całą powagą, a gdy to
mówił, do poko u wpadło sześciu łobuzów, tak brudnych i obdartych, akich w życiu nie
wiǳiałem.

— Cicho, spoko nie! — zawołał Holmes surowym tonem i nicponie stanęli od razu
w szeregu, nieruchomi, ak sześć wstrętnych posążków. — Na przyszłość bęǳiecie przy-
syłali Wigginsa samego z raportem, a reszta ma czekać na ulicy. Rozumiecie? Wiggins,
dowieǳieliście się czegoś?

— Nie, panie — odparł eden z urwisów.
— Byłem tego pewien. Nie ustawa cie ednak w poszukiwaniach, dopóki się nie do-

wiecie. Macie tu — dał każdemu szylinga. — A teraz marsz; żebyście mi następnym
razem przynieśli lepsze nowiny.

Skinął ręką, a chłopcy zbiegli, niczym szczury, po schodach i w chwilę potem z ulicy
dobiegły nas ich krzykliwe głosy.

— Niekiedy taki mały żebrak przyniesie daleko lepsze wiadomości niż sześciu agentów
— zauważył Holmes. — Sam widok polic anta wystarczy nieraz, aby zamknąć luǳiom
usta. Ci malcy zaś choǳą wszęǳie i słyszą wszystko. Przy tym szczwane z nich lisy, brak
im tylko należyte organizac i.

— Czy posługu e się pan nimi w sprawie Brixton Road? — spytałem.
— Tak. Chciałbym wyświetlić pewien punkt. Zresztą to tylko kwestia czasu. Oho!

Dowiemy się akie ś nowiny! Gregson iǳie ulicą, a na ego twarzy malu e się niewysło-
wiona błogość. Myślę, że chyba iǳie do nas. Tak, zatrzymał się… Oto i on!

ǲwonek, szarpnięty silną ręką, odezwał się głośno i niebawem asnowłosy polic ant
minął schody, skacząc po trzy stopnie, i wpadł do nasze bawialni.

— Drogi panie — zawołał, ściska ąc dłoń Holmesa — proszę mi powinszować! Mam
uż wszystko w ręku, cała sprawa asna ak słońce.

Zdawało mi się, że po wyraziste twarzy mo ego towarzysza przemknął cień niepoko u.
— Jak to, wpadliście na właściwy trop? — spytał.
— Właściwy trop! Ależ, proszę pana, nasz egomość sieǳi pod kluczem.
— Jak się nazywa?
— Artur Charpentier, podporucznik marynarki królewskie — odrzekł pompatycznie

Gregson, zaciera ąc tłuste ręce i wypina ąc pierś.
Sherlock Holmes odetchnął z widoczną ulgą, a uśmiech powrócił na ego twarz.
— Niech pan siąǳie, Gregson, i zapali edno z tych cygar — rzekł. — Raǳi byśmy

ak na pręǳe wieǳieć, w aki sposób to się stało. Może trochę whisky z wodą?
— Przydałoby się — odparł polic ant. — Jestem zupełnie wyczerpany pracą ostat-

nich dwu dni. Nie tyle wysiłkiem fizycznym, ile natężeniem umysłu. Pan zrozumie mnie
na lepie , panie Holmes, bo oba nie oszczęǳamy naszego mózgu.

— Jest pan barǳo łaskaw dla mnie, panie Gregson — rzekł Holmes z całą powagą.
— Proszę nam wreszcie opowieǳieć, w aki sposób doszedł pan do takiego świetnego
wyniku.

Polic ant rozsiadł się wygodnie w fotelu i z zadowoleniem spoglądał na obłoki dymu
unoszące się z cygara. Nagle w napaǳie wesołości klepnął się po uǳie.

— Na lepsze z tego wszystkiego — zawołał — est to, że ten osioł Lestrade, któ-
ry się ma za takiego mądrego, puścił się zupełnie fałszywym tropem. Szuka sekretarza
Stangersona, który ma ze zbrodnią tyle wspólnego, co nowo naroǳone niemowlę. Nie
wątpię, że go uż schwytał.

Ta myśl wydała się Gregsonowi tak zabawna, że śmiał się na całe gardło, dopóki się
nie zakrztusił.

— Cóż pana naprowaǳiło na ślad zbrodniarza?
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— Zaraz panu opowiem. Ale, doktorze, zastrzegam sobie całkowitą dyskrec ę. Pierw-
szą trudnością, aką napotkaliśmy, był brak wszelkich wskazówek co do przeszłości Ame-
rykanina. Są tacy, którzy czekaliby odpowieǳi na swo e ogłoszenie albo aż ktoś przyniesie
akieś wiadomości. Ale Tobiasz Gregson nie w ten sposób zabiera się do pracy. Pamięta
pan kapelusz obok zmarłego?

— Pamiętam — odparł Holmes. — Kapelusz od Johna Underwooda i Synów, sto
dwaǳieścia ǳiewięć Camberwell Road.

Gregson spo rzał na Holmesa, zupełnie zbity z tonu.
— Nie przypuszczałem, że pan to zauważy — rzekł. — Czy pan tam był?
— Nie.
— A! — zawołał Gregson z zadowoleniem. — Nie należy, wiǳi pan, nigdy zanie-

dbywać żadne sposobności, choćby się wydawała małego znaczenia.
— Dla wielkiego umysłu nie ma nic małego — zauważył Holmes sentenc onalnie.
— Otóż poszedłem do Underwooda i zapytałem, czy sprzedał kapelusz takie wielkości

i takiego kształtu. Za rzał do książki i znalazł od razu, że posłał kapelusz do nie akiego
Drebbera, mieszka ącego w pens onacie pani Charpentier, Torquay Terrace. Miałem uż
zatem ego adres.

— Wyśmienicie, doskonale — szepnął Sherlock Holmes.
— Następnie udałem się do pani Charpentier — ciągnął detektyw. — Zastałem ą

barǳo wzburzoną i bladą. Córka, nawiasem mówiąc, śliczna ǳiewczyna, miała zaczer-
wienione oczy, a e usta drżały, gdy do nie mówiłem. Nie uszło to mo e uwagi i wnet
zwąchałem pismo nosem. Pan zna to uczucie, panie Holmes, akie nas ogarnia, gdy wi-
ǳimy, że wpadliśmy na właściwy trop: wszystkie nerwy drga ą. Spytałem:

— Czy pani słyszała o ta emnicze śmierci swego byłego lokatora, Enocha J. Drebbera
z Cleveland?

Matka skinęła głową. Nie była zdolna wymówić słowa. Córka wybuchła płaczem.
Czułem coraz wyraźnie , że ci luǳie byli zamieszani w nieszczęsną sprawę.

— O które goǳinie pan Drebber wyszedł od pani na pociąg? — zapytałem.
— O ósme — odparła, usiłu ąc zapanować nad wzburzeniem — Jego sekretarz, pan

Stangerson, powieǳiał, że są dwa pociągi: eden o ǳiewiąte piętnaście, drugi o edena-
ste . Pan Drebber zamierzał echać pierwszym.

— Już go pani potem nie wiǳiała?
W twarzy kobiety zaszła straszna zmiana. Pobladła ak chusta i minęło kilka sekund,

zanim zdołała odpowieǳieć: „nie”, ochrypłym, niepewnym głosem. Zapanowało chwi-
lowe milczenie, po czym córka odezwała się stanowczym, spoko nym tonem:

— Mamo, kłamstwo nie doprowaǳiło nigdy do niczego dobrego. Bądźmy szczere
względem tego pana. Wiǳiałyśmy raz eszcze pana Drebbera.

— Niecha ci Bóg przebaczy! — krzyknęła pani Charpentier, wznosząc ręce ku niebu
i opada ąc na fotel. — Zamordowałaś własnego brata!

— Artur pierwszy zażądałby, abyśmy powieǳiały prawdę — odparła młoda ǳiew-
czyna.

— Niechże mi pani opowie teraz wszystko — rzekłem — Połowiczne zaufanie est
gorsze niż żadne. Zresztą panie nie wieǳą, ak dalece esteśmy uż wta emniczeni.

— Niech skutki spadną na two ą głowę, Alic o! — zawołała matka, po czym zwraca ąc
się do mnie, dodała: — A więc powiem panu wszystko. Niech pan tylko nie myśli, że mo e
wzruszenie i niepokó o syna wynika ą z obawy, iż maczał palce w te straszne sprawie.
Jest na zupełnie niewinny. Bo ę się tylko, że mimo to w pańskich oczach i w oczach
innych luǳi może wydawać się winny. Ale to niemożliwe! Ręko mią ego niewinności
est nieskazitelny charakter i dotychczasowe życie.

— Na korzystnie dla pani bęǳie, powtarzam, gdy pani opowie wszystko dokładnie
— odrzekłem. — Niech mi pani wierzy, że eżeli syn est niewinny, nic mu się nie stanie.

— Alic o, może lepie bęǳie, ak nas zostawisz samych — rzekła i córka wyszła z po-
ko u. — Nie miałam wprawǳie zamiaru powieǳieć panu tego wszystkiego — ciągnęła
dale pani Charpentier — ale skoro mo a córka uż zaczęła, nie mam innego wy ścia.
Postanowiłam tedy powieǳieć panu, co zaszło, nie opuszcza ąc żadnego szczegółu.

— To barǳo mądrze z pani strony — zauważyłem.
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— Pan Drebber mieszkał u nas blisko trzy tygodnie. Podróżował po kontynencie ze
swoim sekretarzem, panem Stangersonem. Na ich walizkach zauważyłam nalepione kart-
ki z napisem „Kopenhaga”, co wskazywało, że przed przybyciem tuta przebywali w tym
mieście. Stangerson był człowiekiem cichym, statecznym, czego nie mogę byna mnie
powieǳieć o ego panu. Nieokrzesany w przyzwycza eniach, brutalny w obe ściu, upił
się tego samego wieczora, kiedy przy echał, i muszę wyznać, że po dwunaste w południe
nie wiǳiałam go nigdy trzeźwego. Jego zachowanie względem służące było wstrętnie
swobodne i poufałe, a co na gorsze, zaczął niebawem postępować tak samo z mo ą cór-
ką Alic ą. Nie ednokrotnie oǳywał się do nie w sposób, którego na szczęście w swe
ǳiewicze niewinności nie rozumiała. Raz zapomniał się do tego stopnia, że chwycił ą
wpół i ob ął… To bezeceństwo oburzyło nawet ego sekretarza, który nie szczęǳił mu
wymówek za takie niecne postępowanie.

— Nie rozumiem, dlaczego pani właściwie znosiła to wszystko? — zapytałem. —
Myślę, że może pani pozbyć się swoich lokatorów w każde chwili.

Pani Charpentier spąsowiała na to mo e słuszne zapytanie.
— Boda bym go była wyrzuciła pierwszego dnia, ak się tylko pokazał — odrzekła. —

Ale pokusa była za wielka. Każdy z nich płacił po funcie ǳiennie, co wynosiło czternaście
funtów tygodniowo, a przecież mamy teraz martwy sezon. Jestem wdową, utrzymanie
syna, który służy w marynarce, kosztowało mnie barǳo dużo. Żal mi było takiego zarob-
ku. Chciałam ak na lepie . Ostatni postępek pana Drebbera był wszakże tak oburza ący,
że wymówiłam mu mieszkanie, wy aśnia ąc dlaczego. Taki był powód ego wy azdu.

— I cóż dale ? — zapytałem.
— Odetchnęłam swobodnie , gdy się wyniósł. Mó syn ma teraz właśnie urlop, ale nic

mu o tym wszystkim nie mówiłam, bo est barǳo porywczy i ubóstwia siostrę. Gdy za-
mknęłam drzwi za tymi lokatorami, kamień spadł mi z serca. Niestety, zaledwie upłynęła
goǳina, odezwał się ǳwonek. Pan Drebber powrócił w stanie niezwykłego podniece-
nia. Widocznie podpił sobie porządnie. Przemocą wtargnął do poko u, gǳie sieǳiałam
z córką, i zaczął opowiadać bezładnie, że spóźnił się na pociąg. Potem nagle zwrócił się
do Alic i i wobec mnie zaproponował e z całą bezczelnością, żeby z nim uciekła. „Jest
uż pani pełnoletnia — mówił — żadne prawo nie może pani tego wzbronić. Mam wię-
ce pienięǳy, aniżeli mogę wydać. Niech pani nie zwraca uwagi na starą i zaraz iǳie ze
mną. Bęǳie pani żyła ak księżna”. Biedna Alic a była tak przerażona, że odsunęła się
od niego, ale on chwycił ą za rękę i usiłował pociągnąć do drzwi. Wówczas krzyknęłam
i w te same chwili mó syn, Artur, wszedł do poko u. Co się późnie stało, uż nic nie
wiem. Słyszałam przekleństwa, odgłos bĳatyki, ale byłam tak przerażona, że nie śmia-
łam podnieść głowy. Gdy nareszcie oprzytomniałam, u rzałam Artura sto ącego z laską
w ręku w progu i śmie ącego się do rozpuku. „No, mam naǳie ę, że ten piękny pan nie
bęǳie nam uż zawracał głowy — rzekł. — Pó dę ednak za nim i zobaczę, co z sobą
pocznie”. To mówiąc, Artur wziął kapelusz i wyszedł. Następnego ranka dowieǳieliśmy
się o ta emnicze śmierci pana Drebbera.

Opowiadanie to pani Charpentier przerywała częstymi westchnieniami i chwilami
milczenia. Czasem mówiła tak cicho, że zaledwie mogłem dosłyszeć e słowa. Porobiłem
notatki z e zeznania dla uniknięcia wszelkich pomyłek.

— Ależ to niesłychanie za mu ące — rzekł Sherlock Holmes, ziewa ąc. — I cóż dale ?
— Gdy pani Charpentier skończyła — mówił dale detektyw — wpatrzyłem się w nią

wzrokiem, który, ak często się przekonałem, robi zawsze wrażenie na kobietach, i zapy-
tałem, o które goǳinie e syn wrócił.

— Nie wiem — odparła.
— Nie wie pani?
— Nie. Ma klucz od zamka i wszedł, nie buǳąc nikogo.
— Pani zatem uż spała.
— Tak.
— A kiedy udała się pani na spoczynek?
— Około edenaste .
— W takim razie syn pani bawił poza domem około dwóch goǳin?
— Tak.
— A może cztery lub pięć?
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— Może.
— Cóż robił przez ten czas?
— Nie wiem — odparła, blednąc silnie eszcze.
Oczywiście, potem nie miałem uż wyboru. Dowieǳiałem się, gǳie przebywa po-

rucznik Charpentier, wziąłem ze sobą dwóch polic antów i aresztowałem go. Gdy po-
łożyłem mu rękę na ramieniu i wezwałem spoko nie, aby poszedł ze mną, odpowieǳiał
mi z niesłychaną bezczelnością: „Przypuszczam, że aresztu ecie mnie ako zamieszanego
w sprawę zabó stwa tego łotra Drebbera”. Nie wspomnieliśmy mu ani słowa o zbrodni,
więc ego uwaga była barǳo pode rzana.

— Barǳo — rzekł Holmes.
— Trzymał w ręku tę samą grubą laskę, którą, ak mówiła matka, wziął ze sobą, gdy

wybiegł ścigać Drebbera. To sękaty dębowy kĳ.
— Jakie est zatem pańskie mniemanie?
— Otóż moim zdaniem ścigał on Drebbera aż do Brixton Road. Tam zaszła mięǳy

nimi nowa awantura, porucznik kropnął Drebbera laską w sam dołek, co spowodowało
ego śmierć, nie zostawia ąc na mnie szego śladu. Deszcz był tak ulewny, że na ulicy
panowała zupełna pustka i Charpentier mógł niepostrzeżenie zawlec zwłoki swo e ofiary
do pustego domu. Co się tyczy świecy, krwi, wyrazu napisanego na ścianie i obrączki,
uważam, że to wszystko wybiegi, żeby zmylić ślad i wprowaǳić w błąd polic ę.

— Sprawił się pan doskonale, panie Gregson — rzekł Holmes zachęca ącym tonem.
— Doprawdy, myślę, że bęǳiemy eszcze mieli z pana pociechę.

— Pochlebiam sobie, rzeczywiście, że nieźle poprowaǳiłem sprawę — odparł detek-
tyw z dumą. — Porucznik zeznał niezwłocznie, że śleǳił Drebbera przez pewien czas, ale
ten go dostrzegł i wsiadł do dorożki, aby mu się wymknąć. Wraca ąc do domu, porucznik
Charpentier spotkał dawnego kolegę i odbył z nim długą przechaǳkę. Zapytano, gǳie
mieszka ten kolega, nie był w stanie dać zadowala ące odpowieǳi. Myślę, że wszystkie
te za ścia ma ą ze sobą niezaprzeczony związek. Bawi mnie tylko ten Lestrade, który się
puścił fałszywym śladem. Obawiam się, że niewiele się dowie. Ale co to? Toż to on sam
we własne osobie.

Istotnie w te że chwili wszedł do poko u Lestrade, pozbawiony ednak te pewności
siebie i stanowczości, akie zwykle cechowały ego zachowanie. Twarz miał zmienioną,
strwożoną, oǳienie nieoczyszczone, zaniedbane. Przyszedł widocznie z zamiarem zasię-
gnięcia rady Sherlocka Holmesa, gdyż spostrzegłszy kolegę, zmieszał się i nachmurzył.
Stał na środku poko u, obraca ąc nerwowym ruchem kapelusz i nie wieǳąc, co począć.

— Wypadek rzeczywiście niesłychany — rzekł wreszcie. — Sprawa zupełnie niezro-
zumiała.

— Ach! Tak pan uważa, panie Lestrade? — zawołał Gregson triumfu ąco. — Byłem
pewien, że do ǳie pan do tego wniosku. Czy odszukał pan wreszcie sekretarza, tego
Josepha Stangersona?

— Tego sekretarza, pana Josepha Stangersona — odparł Lestrade poważnie — za-
mordowano ǳisia około szóste rano w hotelu Halliday.

 .      
Nowina, aką powitał nas Lestrade, była tak ważna i niespoǳiewana, że wszyscy trze
osłupieliśmy. Gregson zerwał się z krzesła i wylał resztkę whisky z wodą. Ja w milczeniu
patrzyłem na Sherlocka Holmesa, który sieǳiał z zaciśniętymi ustami i zmarszczonymi
brwiami.

— I Stangerson także! — szepnął. — Sprawa się wikła.
— Była i bez tego dość zawikłana — mruknął Lestrade, siada ąc. — Ale zda e mi się,

że przerwałem naradę wo enną?
— Czy?… czy est pan pewien te nowiny? — wybuchnął Gregson.
— Wracam z ego poko u — odparł Lestrade. — Pierwszy odkryłem, co się stało.
— Usłyszeliśmy właśnie mniemanie Gregsona w te sprawie — zauważył Holmes. —

Czy nie zechciałby pan nam opowieǳieć, co pan wiǳiał i zrobił?
— I owszem — odparł Lestrade. — Wyzna ę szczerze, iż byłem przekonany o uǳiale

Stangersona w zamordowaniu Drebbera. Dopiero ten nowy fakt wykazał, iż na zupełnie
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się myliłem. Za ęty tą edną myślą, zabrałem się do odszukania sekretarza. Otóż wiǳiano
ich razem na stac i Euston około pół do ǳiewiąte wieczorem trzeciego. O drugie nad
ranem Drebber został znaleziony przy Brixton Road. Na ważnie sze tedy na razie było
dowieǳenie się, co Stangerson robił mięǳy pół do ǳiewiąte a czasem, w którym po-
pełniono zbrodnię, i co się z nim stało późnie . Zatelegrafowałem do Liverpoolu, poda ąc
nazwisko i pewne wskazówki co do Stangersona i zaleca ąc baczny naǳór nad statkami
amerykańskimi. Następnie sam zabrałem się do roboty i zacząłem choǳić po wszystkich
hotelach i pens onatach w okolicy stac i Euston. Myślałem bowiem, że eśli wbrew mo-
im przypuszczeniom Drebber rozstał się ze swoim towarzyszem, ten ostatni, oczywiście,
spęǳił noc gǳieś w te same ǳielnicy, aby następnego ranka pó ść znów na stac ę.

— Prawdopodobnie przed rozstaniem umówili się, gǳie się naza utrz spotka ą —
zauważył Holmes.

— Tak było istotnie. Spęǳiłem cały wczora szy wieczór na bezowocnych poszukiwa-
niach. ǲisia zacząłem na nowo od wczesnego ranka i o ósme byłem w hotelu Halliday
przy Little George Street. Na mo e pytanie, czy mieszka tam pan Stangerson, odpowie-
ǳiano mi twierǳąco.

— Niewątpliwie pan est tym, na którego pan Stangerson czeka — powieǳiano mi.
— Spoǳiewa się kogoś od dwóch dni.

— Gǳie teraz est? — spytałem.
— U siebie. Śpi eszcze, kazał się obuǳić o ǳiewiąte .
— Pó dę do niego — odparłem.
Pomyślałem, że mo e niespoǳiane po awienie się zmiesza go do tego stopnia, iż wy-

rwie mu akieś niebaczne słowo. Portier poszedł ze mną, aby mi wskazać pokó . Zna dował
się na drugim piętrze, a prowaǳił do niego mały korytarzyk. Portier pokazał mi drzwi
i zamierzał ze ść na dół, gdy naraz spostrzegłem coś, co prze ęło mnie trwogą pomimo
moich dwuǳiestu lat doświadczenia. Spod drzwi sączył się wąski strumyk krwi, który
przepłynął przez korytarzyk i utworzył małą kałużę pod przeciwległą ścianą. Krzyknąłem,
co skłoniło portiera do powrotu. Omal nie zemdlał na widok krwi. Drzwi były zamknię-
te od wewnątrz, ale podważyliśmy e we dwóch i wyłamaliśmy. Okno w poko u było
otwarte, a obok okna leżały skurczone zwłoki mężczyzny w koszuli nocne . Nie żył uż
widocznie od akiegoś czasu, gdyż był sztywny i zimny. Gdyśmy go odwrócili, portier
poznał od razu, że był to ten sam człowiek, który wyna ął pokó ako Joseph Stanger-
son. Przyczyną śmierci było pchnięcie nożem czy sztyletem w lewy bok, takie głębokie,
że musiało przebić serce. A teraz przychoǳi rzecz na ǳiwnie sza. Jak się panu zda e, co
zna dowało się ponad zamordowanym?

Dreszcz wstrząsnął mną od stóp do głowy, ogarnęło mnie przeczucie czegoś strasz-
nego, zanim eszcze Sherlock Holmes odpowieǳiał:

— Wyraz „Rache” napisany krwią.
— Tak est! — odparł drżącym głosem Lestrade i przez dobrą chwilę milczeliśmy

wszyscy.
Postępowanie nieznanego mordercy było tak systematyczne i niezrozumiałe, że zbrod-

nia stawała się tym strasznie sza. Mo e nerwy, zahartowane na polu bitwy, zaczęły mi
odmawiać posłuszeństwa, drżałem cały.

— Wiǳiano zabó cę — ciągnął dale Lestrade. — Chłopiec sprzeda ący mleko, a-
dąc do mleczarni uliczką mięǳy oborą a tyłami hotelu, zauważył, że drabina, która tam
zwykle leżała, była oparta o edno z okien na drugim piętrze, otwarte na oścież. Chłopak,
minąwszy hotel, obe rzał się i spostrzegł na drabinie akiegoś człowieka, który schoǳił
z takim spoko em, tak nie zdraǳa ąc żadnego wzruszenia, że chłopak wziął go za stolarza
lub cieślę pracu ącego w hotelu. Nie zwrócił więc na niego spec alne uwagi, ǳiwił się
tylko, że tak wcześnie zaczyna robotę. Chłopak ma wrażenie, że mężczyzna był wysoki,
miał czerwonawą twarz i miał na sobie długi, brązowy płaszcz. Popełniwszy zabó stwo,
pozostał widocznie eszcze przez czas akiś w poko u, znaleźliśmy bowiem wodę z krwią
w miednicy, gǳie mył ręce, a na prześcieradle plamy krwi, wykazu ące, że ocierał nim
nóż.
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Spo rzałem na Holmesa, słysząc ten rysopis zabó cy, identyczny z tym, aki on mi
podał. Ale na twarzy mego towarzysza nie dostrzegłem na lże szego śladu uczucia trwogi
lub choćby zadowolenia.

— Czy nie znaleźliście w poko u nic, co mogłoby naprowaǳić na ślad mordercy? —
spytał.

— Nic zupełnie. Stangerson miał w kieszeni sakiewkę Drebbera, ale tak pewnie
bywało zazwycza , skoro płacił za niego wszystkie rachunki. W sakiewce było przeszło
osiemǳiesiąt funtów. Jakiekolwiek są pobudki tych niezwykłych zbrodni, rabunek est
zupełnie wykluczony. Nie znalazłem przy zamordowanym ani papierów, ani żadnych no-
tatek, tylko eden telegram, datowany z Cleveland akiś miesiąc temu, zawiera ący słowa:
„J. H. est w Europie”. Bez podpisu.

— I nic więce ? — spytał Holmes.
— Nic ważnego. Na łóżku leżała powieść, którą nieszczęśliwy człowiek czytał wi-

docznie przed zaśnięciem, a na krześle obok — fa ka. Na stoliku stała szklanka wody,
a na parapecie okna małe drewniane pudełeczko z dwiema pigułkami.

Sherlock Holmes zerwał się z krzesła, wyda ąc okrzyk radości.
— Ostatnie ogniwo! — zawołał. — Już teraz nie brak mi niczego.
Polic anci spo rzeli na niego wzrokiem pełnym bezbrzeżnego zdumienia.
— Mam nareszcie w ręku wszystkie nici, które składa ą na się ten zagmatwany węzeł

— rzekł mó towarzysz tonem zwierzenia. — Są eszcze, oczywiście, pewne luki, ale to
drobne szczegóły. Głównych faktów, akie zaszły od czasu rozstania się Drebbera ze Stan-
gersonem na stac i do chwili znalezienia zwłok, estem wszelako tak pewny, ak gdybym
na nie patrzył własnymi oczyma. Dam wam zaraz dowód. Panie Lestrade, nie ma pan
przypadkiem tych pigułek przy sobie?

— Owszem — odparł Lestrade, wy mu ąc z kieszeni białe pudełeczko. — Zabrałem
e ze sobą z sakiewką i depeszą i zamierzam złożyć wszystko razem w biurze policy nym.
Ale pigułki wziąłem przypadkiem, bo muszę wyznać, że nie przywiązu ę do nich żadne
wagi.

— Proszę mi e dać — rzekł Holmes. — A teraz, doktorze — dodał, zwraca ąc się
do mnie — czy to zwycza ne pigułki?

Nie, stanowczo. Były perłowoszare, małe, okrągłe i prawie przezroczyste pod światło.
— Wnosząc z ich lekkości i przezroczystości, muszą być rozpuszczalne w woǳie —

zauważyłem.
— Właśnie — odparł Holmes. — A teraz doktorze, czy zechciałby pan ze ść i przy-

nieść tu tego nieboraka amnika, który męczy się uż tak długo, że aż gospodyni prosiła
wczora , abyś pan położył kres ego cierpieniom?

Zszedłem do kuchni, przyniosłem pieska i położyłem go na poduszce przed komin-
kiem. Ciężki oddech amnika, szkliste oczy wskazywały, że ego koniec się zbliżał, a biały
ak śnieg pysk dowoǳił, że przekroczył uż zwykłe granice żywota psów swo e rasy.

— Przekro ę teraz edną pigułkę na pół — rzekł Holmes i dobywa ąc scyzoryka,
zmienił swo e słowa w czyn. — Jedną połówkę chowam do pudełka, bo bęǳie mi późnie
potrzebna, a drugą kładę do tego kieliszka, gǳie est łyżeczka wody. Wiǳicie panowie,
że nasz przy aciel, doktor, ma słuszność, i pigułka z łatwością się rozpuszcza.

— To doświadczenie może być barǳo interesu ące — odezwał się Lestrade tonem
człowieka, który pode rzewa, że drwią z niego. — Nie wiǳę ednak, co to wszystko może
mieć wspólnego ze śmiercią Josepha Stangersona?

— Cierpliwości, mó przy acielu, cierpliwości! Przekona się pan we właściwym czasie,
że ma barǳo wiele wspólnego. Teraz doda ę trochę mleka, żeby mikstura była smacz-
nie sza, da ę psu i wiǳimy, że pĳe chętnie.

Mówiąc to, Holmes wylał płyn z kieliszka do spodeczka i postawił go przed psem,
który chciwie wylizał wszystko do ostatnie kropli. Poważne zachowanie się Holmesa
odǳiałało na nas do tego stopnia, że sieǳieliśmy wszyscy, milcząc, wpatrzeni w psa,
czeka ąc akiegoś zdumiewa ącego wyniku. Daremnie wszakże. Pies leżał w dalszym ciągu
wyciągnięty na poduszce, oddycha ąc z trudnością, nie czu ąc się widocznie ani lepie , ani
gorze po zażyciu lekarstwa.

Holmes wy ął zegarek, a w miarę tego ak upływała minuta za minutą, nie przy-
nosząc żadnego rezultatu, na ego twarzy odbĳało się coraz dobitnie wielkie zmartwie-
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nie i rozczarowanie. Gryzł wargi, bębnił palcami po stole, ob awiał w ogóle gwałtowne
zniecierpliwienie. Był tak silnie wzburzony, że żal mi się go zrobiło, gdy oba polic anci
uśmiechali się drwiąco, zachwyceni porażką.

— Niepodobna, żeby to był zbieg okoliczności — zawołał, zrywa ąc się na koniec
z krzesła. — Niepodobna, żeby to był tylko zwykły zbieg okoliczności — powtórzył,
choǳąc wielkimi krokami po poko u. — Te same pigułki, których ǳiałania domyślałem
się w sprawie Drebbera, ukazu ą się znów po śmierci Stangersona. A ednak są nieszko-
dliwe. Co to może znaczyć? Cały łańcuch moich dowoǳeń nie może być fałszywy. To
niepodobna! A ednak ten przeklęty pies nie zdycha… A, mam!… Mam uż, mam!

Z okrzykiem radości rzucił się na pudełeczko, przekroił drugą pigułkę na połowę, do-
dał mleka i podsunął znów spodeczek amnikowi. Zaledwie nieszczęśliwy piesek umoczył
ęzyk, konwulsy ne drgawki szarpnęły nim kilkakrotnie i padł martwy i sztywny, ak ra-
żony piorunem.

Sherlock Holmes odetchnął głęboko i otarł pot z czoła.
— Powinienem był mieć więce wiary — rzekł — powinienem był wieǳieć, że gdy

akiś fakt zaprzecza pozornie całemu szeregowi wniosków, okazu e się zawsze, że należy dla
tego faktu szukać innego wy aśnienia. Z dwóch pigułek w tym pudełku edna zawierała
zabó czą truciznę, a druga była zupełnie nieszkodliwa. Powinienem był wieǳieć o tym,
zanim nawet u rzałem pudełko.

To ostatnie twierǳenie wydało mi się takie zdumiewa ące, że trudno doprawdy było
mi uwierzyć, iż Holmes mówi przytomnie. Niemnie ednak nieżywy pies potwierǳał
ego wywody. Czułem, że mgła przysłania ąca mó umysł stopniowo się rozprasza, że
zaczyna zarysowywać się w nim nie asne po ęcie prawdy.

— Wszystko to wyda e wam się tak osobliwie — ciągnął dale Holmes — dlatego, że
od początku śleǳtwa nie uchwyciliście całego znaczenia edyne prawǳiwe wskazówki,
aka się wam nastręczała. Los zrząǳił, że od razu zdałem sobie z tego sprawę, a wszystko,
co zaszło następnie, potwierǳiło tylko mo e początkowe pode rzenie i było faktycznie
tylko naturalnym ego wynikiem. Stąd rzeczy, które was wprawiały w osłupienie i w wa-
szym mniemaniu zaciemniały sprawę, mnie posłużyły do wy aśnienia i do wzmocnienia
słuszności moich wniosków. Błędne est mniemanie, że wypadki niezwykłe są zarazem Ta emnica, Zbrodnia
ta emnicze. Na pospolitsza zbrodnia bywa często na barǳie ta emnicza, dlatego że nie
zawiera żadnych nowych ani odrębnych cech, z których można by wyprowaǳić wnio-
ski. Zabó stwo za mu ące nas obecnie byłoby daleko trudnie sze do wy aśnienia, gdyby
zwłoki ofiary zostały znalezione po prostu na droǳe, bez tych wszystkich sensacy nych
okoliczności, akie od razu nadały wybitne piętno całe zbrodni. Wszystkie te osobliwe
szczegóły nie tylko, że nie utrudniały wy aśnienia sprawy, ale przeciwnie eszcze, ułatwiły
nasze zadanie.

Gregson, który słuchał tych wywodów z widoczną niecierpliwością, nie mógł się dłu-
że powstrzymać.

— Panie Holmes — rzekł — esteśmy gotowi wszyscy przyznać, że z pana ǳielny
człowiek i że pan ma własną metodę pracy. Niemnie teraz same teorie i kazania na nic
nam się nie przydaǳą. Teraz choǳi o schwytanie zabó cy. ǲiałałem na własną rękę
i zda e mi się, że byłem w błęǳie. Młody Charpentier nie może być sprawcą tego dru-
giego zabó stwa. Lestrade tropił Stangersona i okazu e się, że również się pomylił. Pan
tymczasem rzucał od czasu do czasu wzmianki, które każą wnosić, że pan wie więce od
nas. Mamy zatem teraz prawo zapytać pana wprost, co pan wie o te sprawie. Czy może
pan wymienić człowieka, który popełnił te zbrodnie?

— Nie mogę nie przyznać Gregsonowi, że ma słuszność — zauważył Lestrade. —
Oba robiliśmy, co było w nasze mocy, i oba ponieśliśmy porażkę. Nie ednokrotnie, od
czasu ak estem tuta , wspominał pan, że ma pan wszystkie potrzebne dowody zbrodni.
Myślę, że ich pan dłuże dla siebie nie zatrzyma.

— Na mnie sza zwłoka w aresztowaniu zbrodniarza — zauważyłem — może mu na-
stręczyć sposobność popełnienia akiegoś nowego okrucieństwa.

Naglony tak przez nas wszystkich, Holmes wahał się widocznie. Choǳił ciągle po
poko u z głową spuszczoną na piersi i zmarszczonymi brwiami, ak zawsze, gdy nad czymś
głęboko rozmyślał.
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— Nie bęǳie uż żadnych morderstw — rzekł w końcu, sta ąc nagle przed nami. —
Możecie być tego pewni. Zapytaliście mnie, czy znam nazwisko mordercy. Znam. Sama
świadomość ego nazwiska est drobnostką w porównaniu z trudnością schwytania go.
Liczę ednak, że to wkrótce nastąpi. Mam naǳie ę dokonać tego własnymi siłami. Ale
to sprawa wymaga ąca wiele taktu, bo mamy do czynienia z człowiekiem przebiegłym
i zdolnym do wszystkiego, który ma pomocnika równie mądrego ak on sam, o czym
miałem się sposobność przekonać. Dopóki ten człowiek nie domyśla się, że ktoś go śle-
ǳi, est pewna szansa schwytania go. Ale skoro tylko poweźmie na lże sze pode rzenie,
zmieni nazwisko i zniknie w edne chwili wśród milionów mieszkańców nasze olbrzy-
mie stolicy. Nie ma ąc na mnie szego zamiaru urazić któregokolwiek z panów, zmuszony
estem oświadczyć, że uważam, iż tym luǳiom polic a nie sprosta i dlatego nie prosiłem
panów o pomoc. Jeśli mi się nie uda, cała wina za to niepowoǳenie spadnie oczywiście
na mnie. Jestem na to przygotowany. Na razie przyrzekam, że z chwilą gdy będę mógł
poǳielić się tym, co wiem, bez szkody dla swoim planów, uczynię to niechybnie.

Gregson i Lestrade nie byli byna mnie zadowoleni z tego przyrzeczenia ani też za-
chwyceni lekceważącą wzmianką o polic i. Lestrade zaczerwienił się aż po same korzonki
swoich konopiastych włosów, a w okrągłych, wyłupiastych oczach Gregsona zabłysła cie-
kawość i niechęć. Zanim wszakże którykolwiek z nich zdążył sformułować akieś zdanie,
odezwało się nieśmiałe pukanie do drzwi i ukazał się przedstawiciel bandy urwisów, Wig-
gins we własne , liche i pode rzane osobie.

— Proszę łaski pana — ozna mił — dorożka stoi na dole.
— Dobrze się sprawiłeś, chłopcze — rzekł Holmes obo ętnie. — Dlaczego nie wpro-

waǳacie tego systemu do Scotland Yardu? — ciągnął dale , wy mu ąc z szuflady stalowe
ka danki. — Spó rzcie, aka doskonała sprężyna. W okamgnieniu człowiek est spętany.

— Stary system też est dobry — zauważył Lestrade — bylebyśmy tylko mogli znaleźć
człowieka, któremu moglibyśmy e nałożyć.

— Prawda, prawda — odparł Holmes z uśmiechem. — Dorożkarz mógłby mi pomóc
zamknąć i znieść kuferek. Wiggins, zawoła go na górę.

Zdumiałem się, słysząc, że mó towarzysz mówi o wy eźǳie, nie uprzeǳiwszy o tym
ani ednym słowem. W kącie poko u stał mały kuferek, Holmes wydobył go i zaczął
zapinać sprzączkę. Był zupełnie zatopiony w tym za ęciu, gdy dorożkarz wszedł do poko u.

— Niech mi pan pomoże zapiąć ten rzemień — odezwał się Holmes, nie odwraca ąc
głowy.

Woźnica zbliżył się, spogląda ąc nieufnie dokoła i położył ręce na kuferku, aby do-
pomóc Holmesowi. W te chwili rozległ się suchy trzask, metaliczny dźwięk i Sherlock
Holmes zerwał się na równe nogi.

— Panowie! — zawołał z błyszczącym wzrokiem. — Pozwólcie, niech wam przed-
stawię pana Jeffersona Hope’a, mordercę Enocha Drebbera i Josepha Stangersona.

Wszystko to stało się z tak błyskawiczną szybkością, że nie mogłem się zorientować, co
się ǳie e. Chwila ta utkwiła mi doskonale w pamięci: pamiętam wyraz triumfu w oczach
Holmesa, dźwięk ego głosu, ǳiką rozpacz na twarzy dorożkarza, gdy spoglądał na lśniące
ka danki, które akby na skutek czaroǳie skiego zaklęcia zacisnęły się dokoła ego rąk.

Przez kilka sekund staliśmy wszyscy bez ruchu ak posągi. Po czym nagle woźnica
z wściekłym rykiem wyrwał się z uścisku Holmesa i rzucił się ku oknu. Rama i szy-
by rozleciały się w kawałki, ale zanim zdołał wyskoczyć, Gregson, Lestrade i Holmes
poskoczyli ku niemu ak psy gończe za zwierzyną. Zaciągnęli go na środek poko u i tu
rozpoczęła się straszna walka. Był tak silny i gwałtowny, że co chwila pokonywał nas
wszystkich czterech. Miał moc człowieka w napaǳie epileptycznym.

Twarz i ręce miał okropnie pokaleczone szkłem, ale utrata krwi nie zmnie szyła by-
na mnie ego siły oporu. Dopiero gdy Lestrade’owi udało się wsunąć dłoń za krawat
i gdy zaczął go dusić, zbrodniarz dał za wygraną. Ale i wówczas nie byliśmy pewni swego,
dopóki nie skuliśmy ego nóg tak samo ak rąk, po czym powstaliśmy wyczerpani, nie
mogąc złapać tchu.

— Na dole stoi ego dorożka — rzekł Sherlock Holmes. — Możemy z nie sko-
rzystać, zawiezie nas do Scotland Yardu. A teraz, panowie — ciągnął dale z uprze mym
uśmiechem — mamy wy aśnienie nasze małe ta emnicy. Możecie mnie pytać, o co wam
się tylko spodoba, odpowiem na wszystko z przy emnością.
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CZĘŚĆ II. W KRAINIE ŚWIĘTYCH
 .    
Środkową część rozległych obszarów Ameryki Północne za mu e wielka, przeraża ąca
pustynia, która przez szereg lat stanowiła nieprzebytą zaporę, powstrzymu ącą pochód
cywilizac i. Od Sierra Nevada do Nebraski, od rzeki Yellowstone na północy do rzeki
Colorado na południu panu e wszechwładnie pustka i milczenie. Przyroda nie est ed-
nosta na na te ponure przestrzeni. Wznoszą się tu wysokie góry o pokrytych śniegiem
szczytach, są ciemne, smętne doliny. Wartkie potoki toru ą sobie drogę przez ciasne wą-
wozy, to znów ciągną się bezbrzeżne równiny, w zimie pokryte śnieżnym całunem, a la-
tem zasłane grubą, szarą warstwą solnego pyłu. Wszęǳie ednakże wyciśnięte to samo
niegościnne piętno bezpłodności i nęǳy.

Ta kraina rozpaczy nie ma stałych mieszkańców. Od czasu do czasu przebiega ą tyl-
ko gromada czerwonoskórych Paunisów³⁸, szuka ąc nowych terenów do polowania, lecz
na śmielsi z odważnych cieszą się, gdy znikną im z oczu te okropne obrazy, a oni zna dą
się znów wśród swoich rozległych łąk. Myszołów, przecina ący szybkim lotem powie-
trze, ociężały niedźwiedź, szuka ący wśród urwisk skalistych pożywienia — oto edyni
mieszkańcy te pustyni.

Na całym świecie nie ma smutnie szego kra obrazu niż ten, który roztacza się z pół-
nocnego stoku Sierra Blanco. Jak okiem sięgnąć ciągnie się płaszczyzna zasłana akby
wielkimi płatami soli, poprzecinana skarłowaciałymi zaroślami. Na krańcu widnokręgu
wznosi się łańcuch gór, które rozǳiera ą obłoki swymi nagimi, zaśnieżonymi szczytami.
Na tym rozległym obszarze ustało wszelkie życie. Nigdy ptak nie szybu e pod stalowym
sklepieniem nieba, żadna żywa istota nie porusza się na martwe , szare ziemi — ponad
wszystkim góru e bezwzględne milczenie. Na większe wytężenie słuchu nie pochwyci śla-
du dźwięku wśród te potężne pustyni, wszęǳie cisza, nic oprócz ścina ące lodem serce
ciszy.

Czy naprawdę można twierǳić, że na tym rozległym obszarze nie ma śladów istnie-
nia żywych stworzeń? Kto z wysokości Sierra Blanco spo rzy na równinę, ten dostrzeże
szlak wĳący się wśród pustyni i niknący w dali. Wyżłobiły na nim bruzdy nieliczne koła,
wydeptały ślady stopy licznych awanturników. Tu i ówǳie lśnią w słońcu akieś białe
przedmioty i odcina ą się askrawo od szare warstwy pyłu solnego. To kości i szkielety:
edne wielkie, grube, inne znacznie mnie sze, delikatnie sze. Pierwsze to szczątki zwie-
rzęce, drugie — luǳkie. Na przestrzeni tysiąca pięciuset mil ciągnie się ta karawana
szkieletów, rozsiane kościotrupy tych, którzy padli na szlaku.

W dniu  ma a  roku samotny podróżnik patrzył ze szczytu na ten rozpaczli-
wy kra obraz. Wyglądał ak duch pokutu ący wśród te pustki. Trudno było określić ego
wiek, czy bliższy był czterǳiestki, czy też sześćǳiesiątki. Twarz miał wychudłą, rysy ostre,
a pożółkła skóra, sucha niby pergamin, przylegała do wysta ących kości. Srebrne pasma
przewĳały się w gęste , ciemne czuprynie i rozczochrane broǳie. Oczy, głęboko zapadłe,
gorzały nienaturalnym blaskiem. Dłoń, zaciśnięta na strzelbie, mogła uchoǳić za dłoń
szkieletu. Opierał się na broni, nie mogąc widocznie się utrzymać, chociaż wysoki wzrost
i barczysta postać wskazywały męską siłę. Lecz zapadnięta twarz, zbyt szerokie ubra-
nie, obwisłe na wychuǳone postaci, wskazywały nazbyt asno przyczynę tego nęǳnego
wyglądu. Człowiek ten umierał… umierał z głodu i pragnienia.

Z trudnością zeszedł do wąwozu, z większym mozołem wdrapał się na wzgórze, w na-
ǳiei, daremne niestety, że tam zna ǳie akiś ślad wody. Ale teraz przed ego wzrokiem
rozciągała się tylko wielka równina solna, a w dali grzbiety groźnego łańcucha gór —
nigǳie znaku rośliny ani drzewa, które wskazywałoby istnienie źródła lub akie ś kałuży.
Daremnie woǳił błędnym okiem dokoła, zwracał wzrok to na północ, to na wschód, to
na zachód. Zrozumiał, że nadszedł koniec, że tu kres ego wędrówki i że skona tu, na te
nagie skale.

³⁸Paunisi (ang. Pawnee) — plemię Indian Ameryki Północne , zamieszku ących niegdyś tereny obecnego
stanu Nebraska. [przypis edytorski]
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— Dlaczego nie? Wszystko edno, czy tu teraz, czy za lat dwaǳieścia w wygodnym
łóżku — szepnął, siada ąc pod osłoną olbrzymiego głazu.

Zanim usiadł, rzucił na ziemię swo ą niepotrzebną broń, złożył duży tłumok, związany
szarym szalem. Dźwigał go na prawym ramieniu, a był widocznie za ciężki na ego siły,
gdyż opuścił go zbyt gwałtownie na ziemię. W te że chwili z wnętrza szarego zawiniątka
odezwał się żałosny okrzyk i wysunęła się drobna, wylękła twarzyczka ǳiecięca, w które
aśniały wielkie piwne oczęta, a po nie maleńkie, pulchne, zaciśnięte piąstki.

— Uderzyłeś mnie! — odezwał się ǳiecięcy głos tonem wyrzutu.
— O, Boże — odparł zmieszany mężczyzna. — To nieumyślnie.
Mówiąc to, odwinął szary szal i wydobył z niego pięcioletnią może ǳiewczynkę.

Ładne trzewiczki, zgrabna różowa sukienka i biały fartuszek wskazywały, że ubierała ą
troskliwa matka. ǲiecko było blade i znużone, ale zaokrąglone ręce i łydki świadczyły,
że nie przecierpiało tyle, co ego towarzysz.

— Boli cię eszcze? — spytał z niepoko em, wiǳąc, że ǳiewczynka pociera tył głowy,
okryty bu nymi, asnymi ak edwab, miękkimi kęǳiorami.

— Pocału mnie tu, to się zagoi — odparła z całą powagą, wskazu ąc obolałe mie sce.
— Mama zawsze tak robi. A gǳie mama?

— Odeszła. Myślę, że niedługo znów ą zobaczysz.
— Odeszła? — rzekła ǳiewczynka — Jakie to ǳiwne, że się ze mną nie pożegnała.

Zawsze się żegnała, choć by tylko poszła do cioci na herbatkę, a teraz to uż nie ma e
trzy dni!… Słucha , tak mi się chce pić… Nie ma wody?… Chce mi się eść… Da mi coś
do z eǳenia!

— Nie mam nic, kochanie. Musisz być eszcze trochę cierpliwa, a potem uż ci bęǳie
dobrze. Oprzy główkę o mo e ramię, o tak… bęǳie ci wygodnie . Niełatwo to mówić,
gdy ęzyk suchy ak skóra, ale wolę ci uż powieǳieć wszystko… Co ty tam masz?

— O, akie to ładne, akie to śliczne! — zawołało ǳiecko radośnie, pokazu ąc mu dwa
kawałki miki, iskrzące się w słońcu. Jak wrócimy do domu, dam to braciszkowi, Bobowi.

— U rzysz niedługo ładnie sze rzeczy — szepnął mężczyzna — poczeka trochę… Ale Śmierć
chciałem ci powieǳieć… Czy pamiętasz, ak minęliśmy rzekę?

— O, tak.
— A więc, liczyliśmy, że zna ǳiemy niezadługo drugą rzekę, ale pomyliliśmy się…

Kompas czy mapa wskazały nam złą drogę, nie wiem, i nie znaleźliśmy rzeki. Nasza woda
wyczerpała się, zostało kilka kropel dla ciebie i… i…

— I nie mogłeś się umyć — przerwała ǳiewczynka poważnie, spogląda ąc na ego
okrytą kurzem twarz.

— Tak, ani napić. A potem umarł na pierw pan Bender, a potem Indianin Pete i pani
Mac Gregor, i Johnny Hones, i w końcu, kochanie, two a mama….

— To mama także umarła! — krzyknęło ǳiecko, wtuliło buzię w fartuszek i rozsz-
lochało się żałośnie.

— Tak, umarli wszyscy, prócz mnie i ciebie. Potem myślałem, że zna ǳiemy wodę
w tych stronach. Wziąłem cię na plecy i powędrowaliśmy. Ale zawiodła mnie naǳie a…
Teraz nie mamy uż chyba czego się spoǳiewać!

— To może i my umrzemy, co? — spytało ǳiecko, przerywa ąc nagle płacz i zwraca ąc
do towarzysza zalaną łzami twarzyczkę.

— Tak, ǳiecko mo e, tak mi się zda e.
— Dlaczegoś mi tego od razu nie powieǳiał? — spytała, śmie ąc się radośnie. —

Tak mnie przestraszyłeś! Przecież ak umrzemy, to bęǳiemy znów razem z mamusią.
— Tak, kochanie, ty pó ǳiesz do mamusi.
— I ty także. Ja uż e powiem, akiś ty był dla mnie dobry. Wiesz, założę się z tobą,

że bęǳie czekała na nas we drzwiach nieba z wielkim ǳbankiem wody i z koszykiem
gorących placków gryczanych, obsmażonych z obu stron… wiesz, takich, ak Bob i a
barǳo lubimy. A ak to długo eszcze potrwa?

— Nie wiem… pewnie niedługo.
Mężczyzna skierował wzrok w północną stronę widnokręgu. Na błękitnym sklepie-

niu nieba ukazały się trzy ciemne punkciki, które wzrastały i zbliżały się z niesłychaną
szybkością. Były to trzy wielkie ptaki, o ciemnych piórach, które zataczały koła ponad
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głowami podróżników i w końcu usiadły na skale ponad nimi. Były to myszołowy, sępy
zachodu, zwiastuny śmierci.

— Koguty i kury! — zawołała ǳiewczynka z radością, wskazu ąc złowróżbne ptaki
i klaszcząc w dłonie, aby e spłoszyć. — Powieǳ, czy to Pan Bóg stworzył ten kra ?

— Naturalnie — odparł mężczyzna, zdumiony tym zapytaniem.
— Chyba, że nie — szczebiotało dale ǳiecko. — Bóg stworzył przecież tamten kra ,

Illinois, ale ten to musiał zrobić ktoś inny, bo est dużo gorze zrobiony. Zapomniano tu
o woǳie i drzewach.

— A może byś się trochę pomodliła? — spytał mężczyzna nieśmiało.
— Kiedy eszcze nie noc.
— Nic nie szkoǳi. Ręczę, że Pan Bóg nie bęǳie się gniewał, chociaż to ǳień. Zmów

te modlitwy, które odmawiałaś co wieczór na wózku, ak byliśmy eszcze w preriach.
— A dlaczego ty sam nie zmówisz? — spytało ǳiecko, patrząc zdumionymi oczyma

na mężczyznę.
— Zapomniałem — odpowieǳiał. — Byłem ak połowa te strzelby, kiedym się uż

oǳwyczaił od modlitwy… Ale nigdy nie est za późno… Odmawia , kochanie, modlitwy
głośno, a a będę powtarzał za tobą.

— No, to musisz uklęknąć, i a także — odparła ǳiewczynka, rozpościera ąc szal. —
Teraz złożysz ręce, o tak… Zobaczysz, zaraz poczu esz, żeś lepszy.

Szczególny to był widok, któremu przypatrywały się tylko myszołowy. Na wąskim
szalu uklękli obok siebie swawolne ǳiecko i stary, zahartowany awanturnik. Okrągła,
niewinna twarzyczka i wynęǳniałe kościste oblicze zwróciły się razem ku błękitowi nie-
ba, a z dwo ga serc, tak różnych, wzniosła się w ednakim porywie modlitwa do Na wyż-
szego. Dwa głosy — eden cienki i czysty, drugi niski i ochrypły — zlały się w błaganiu
o miłosierǳie i przebaczenie.

Gdy skończyli modlitwę, powrócili na mie sce pod osłoną głazu i niebawem ǳiecko
zasnęło, przytulone do szerokie piersi opiekuna. On zaś czuwał przez czas akiś nad snem
ǳiecka, lecz w końcu natura wzięła górę. Przez trzy dni i trzy noce nie zaznał snu ani
odpoczynku. Powieki opadły na znużone oczy, głowa pochylała się coraz niże na pierś,
aż wreszcie siwa broda mężczyzny złączyła się ze złotymi kęǳiorami ǳiecka i obo e spali
snem twardym, bez marzeń.

Gdyby wędrowiec zasnął o pół goǳiny późnie , oczom ego ukazałby się osobliwy
widok. Na samym krańcu rozległe płaszczyzny solne ukazał się maleńki obłoczek kurzu. Podróż
Zrazu barǳo lekki i zaledwie dostrzegalny w dali, wzrastał stopniowo, aż utworzył gęsty,
wielki tuman, który zbliżał się i rósł ciągle, tak że w końcu oczywiste stało się, iż wywołu e
go liczna gromada żywych stworzeń w ruchu.

W żyźnie sze okolicy można by przypuszczać, że to zbliża się edno z wielkich stad
żubrów, pasących się na prerii. Ale w te pustce, wśród te suszy, przypuszczenie takie
było wprost niemożliwe. W miarę ak tuman kurzu zbliżał się do samotne skały, na które
spoczywali zbłąkani wędrowcy, zarysowały się coraz wyraźnie wozy z budami płóciennymi
i postacie uzbro onych eźdźców. Była to tedy wędru ąca na zachód karawana.

Jakaż olbrzymia! Gdy początek zna dował się uż u stóp gór, koniec nie ukazał się
eszcze na widnokręgu. Wędru ące szeregi rozproszyły się po całe bezbrzeżne równi-
nie, furgony i wózki, mężczyźni konno i pieszo za ęli ą od krańca do krańca. Kobiety
szły chwie nym krokiem, ugina ąc się pod nadmiernymi ciężarami, ǳieci dreptały obok
wózków lub wychylały się spod płóciennych bud. Nie była to niewątpliwie zwycza na
gromada wychodźców, lecz racze akiś koczu ący naród, zniewolony siłą okoliczności do
szukania nowe o czyzny. Spośród tego olbrzymiego tłumu wznosiła się głucha wrzawa
głosów luǳkich zmieszana ze skrzypem kół i rżeniem koni. Jakkolwiek była głośna, nie
zdołała ednak obuǳić znużonych wędrowców śpiących na skale nad karawaną.

Na czele pochodu echało konno kilkunastu mężczyzn o twarzach poważnych i su-
rowych. Oǳiani byli w ubrania z ciemnego, grubego sukna i uzbro eni w strzelby. Do-
tarłszy do stóp urwiska, zatrzymali się i odbyli krótką naradę.

— Studnie są na prawo, bracia — rzekł eden z nich, z twarzą zupełnie wygoloną,
z wąskimi zaciśniętymi ustami i siwie ącymi włosami.

— Na prawo od Sierra Blanco… w takim razie dotrzemy do Rio Grande — odezwał
się inny.
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— Nie obawia my się braku wody — zawołał trzeci. — Ten, który sprawił, iż woda
wytrysła ze skały, nie opuści swego wybranego narodu.

— Amen! Amen! — odpowieǳieli wszyscy chórem.
I zamierzali ruszyć w dalszą drogę, gdy eden z na młodszych, obdarzony na bystrze -

szym wzrokiem, wydał okrzyk i wskazał głaz wznoszący się nad nimi. Na szczycie powie-
wał kawałek różowego materiału, odcina ąc się ostrym, askrawym tonem od szarego tła
skał. Na ten widok wszyscy powstrzymali konie i chwycili za broń, a inni eźdźcy nad-
biegli galopem, aby wzmocnić awangardę³⁹. Wyraz „czerwonoskórzy” był na wszystkich
ustach.

— Niepodobna, żeby znalazła się tu licznie sza gromada Indian — rzekł starszy męż-
czyzna, który był, ak się zdawało, dowódcą. — Minęliśmy osady Pawnisów i nie powin-
niśmy spotkać innych szczepów, aż poza łańcuchem wielkich gór.

— Czy mogę pó ść zobaczyć, bracie Stangerson? — spytał eden z gromady.
— I a też… I a też… — odezwało się kilkanaście głosów.
— Pozostawcie wasze konie, bęǳiemy tu na was czekali — odparł starszy.
W edne chwili na młodsi zeskoczyli z siodeł, związali razem konie i zaczęli się wdra-

pywać na stromą pochyłość wiodącą do przedmiotu, który wzbuǳił zaciekawienie. Szli
szybko i bez hałasu, z wprawą i pewnością luǳi przywykłych do choǳenia na zwiady.
Pozostali na dole ścigali wzrokiem skaczących ze skały na skałę, aż wreszcie postacie ich
zarysowały się na błękitnym tle nieba. Szli teraz, a przodował ten, który pierwszy uderzył
na alarm. Nagle ego towarzysze u rzeli, że unosi ręce w geście zdumienia, a zbliżywszy
się do niego, sami osłupieli na widok, aki przedstawił się ich oczom.

Na małe płaszczyźnie na szczycie skały wznosił się olbrzymi głaz, pod którym leżał
wyciągnięty wysoki mężczyzna z długą brodą, barczysty, lecz wychuǳony ak szkielet.
Jego spoko na twarz i regularny oddech wskazywały, że śpi mocno. Obok niego spo-
czywało ǳiecko, które zarzuciło białe, pulchne rączęta na żylastą, ogorzałą szy ę, a złotą
główkę złożyło na piersi okryte wytartą aksamitną kurtką. W rozchylonych, różowych
ustach ǳiewczynki aśniały śnieżną białością drobne ząbki, radosny uśmiech opromieniał
ǳiecinną twarzyczkę. Okrągłe łydki, zakończone stopkami w białych skarpetkach i pan-
tofelkach ze sprzączkami — wszystko to stanowiło szczególny kontrast z wychuǳoną
postacią e towarzysza.

Nad śpiącymi, na skra u skały, sieǳiały nieruchomo trzy wielkie myszołowy, które na
widok przybyszów zaczęły wydawać przeraźliwe wrzaski, akby rozgniewane, że wyǳiera ą
im żer, i zabrały się ociężale do odlotu.

Krzyk ptaków obuǳił śpiących. Zerwali się przerażeni i rozglądali się z trwogą dokoła.
Mężczyzna po chwili skoczył na równe nogi i patrzył na równinę, która była tak pusta,
gdy sen go zmorzył, a teraz roiła się od luǳi i zwierząt. Na ego twarzy odbił się wyraz
niedowierzania. Przesunął kościstą dłonią po oczach.

— Zaczyna ą się uż gorączkowe wiǳenia — szepnął do siebie.
ǲiewczynka stała obok niego, uczepiła się rączką kurtki i nic nie mówiła, tylko

zdumionym, pyta ącym wzrokiem ǳiecka rozglądała się dokoła.
Luǳie, którzy przybyli tak niespoǳianie na ratunek biednym zabłąkanym, przekonali

ich niebawem, że nie byli tylko wiǳeniem. Jeden z nich wziął ǳiewczynkę i posaǳił
ą sobie na ramieniu, dwa inni ofiarowali swą pomoc e wycieńczonemu towarzyszowi
i poprowaǳili go do wozów.

— Nazywam się John Ferrier — ob aśniał wędrowiec. — Z dwuǳiestu eden luǳi
pozostaliśmy tylko a i ona. Reszta umarła z głodu i pragnienia tam, na południu.

— Czy to two e ǳiecko? — spytał eden z mężczyzn.
— Myślę, że teraz nabyłem do tego prawo — zawołał wędrowiec. — Jest mo a, bo ą

uratowałem. Nikt nie zdoła mi e odebrać. Od ǳiś nazywa się Lucy Ferrier. A wy kim
esteście? — dodał, spogląda ąc na swoich barczystych, ogorzałych wybawców. — Jest
was, ak wiǳę, mnóstwo.

— Blisko ǳiesięć tysięcy — odezwał się eden z młoǳieńców. — Jesteśmy prześla-
dowanymi ǳiećmi Boga… Wybranymi anioła Moroni…

³⁹awangarda — straż przednia, odǳiał maszeru ący przed siłami głównymi. [przypis edytorski]
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— Nigdy o nim nie słyszałem — odparł wędrowiec. — Ale też wybrał sobie niemałą
gromadę!

— Nie żartu z tego, co święte. Jesteśmy z tych, którzy wierzą w święte pisma skre-
ślone egipskimi zgłoskami na płytach z kutego złota, które przekazane zostały świętemu
Josephowi Smithowi w Palmyrze⁴⁰. Iǳiemy z Nauvoo, w stanie Illinois, gǳie wznieśli-
śmy naszą świątynię. Szukamy schronienia przed człowiekiem niesprawiedliwym i bez-
bożnym, choćbyśmy e mieli znaleźć dopiero w głębi pustyni.

Nazwa Nauvoo obuǳiła widocznie wspomnienie w umyśle Johna Ferriera.
— Wiem uż — rzekł. — Jesteście mormonami⁴¹.
— Jesteśmy mormonami — chórem odpowieǳieli ego towarzysze.
— A dokąd iǳiecie?
— Nie wiemy. Prowaǳi nas ręka Boga w osobie naszego Proroka. Musicie stanąć

przed ego obliczem, a on powie, co należy z wami uczynić.
W te chwili dotarli właśnie do stóp wzgórza i otoczył ich tłum pielgrzymów: blade

i przygnębione kobiety, czerstwe i roześmiane ǳieci, mężczyźni o surowych twarzach
i wyzywa ącym spo rzeniu. Na widok przybyłych, z których edno było takie młode,
a drugi tak wynęǳniały, ze wszystkich stron odezwały się okrzyki zdumienia i współ-
czucia. Ci, co ich przyprowaǳili, nie pozwolili im ednak się zatrzymać, lecz naglili do
dalsze drogi i szli tak, otoczeni licznym tłumem mormonów, dopóki nie stanęli przed
wozem, który zwracał uwagę wielkością i bogactwem przyborów. Zaprzężony był w sześć
koni, gdy inne tylko w dwa lub co na wyże w cztery. Obok woźnicy sieǳiał mężczyzna,
który nie mógł mieć więce niż trzyǳieści lat, lecz wyrazista głowa i energia malu ąca się
we wzroku i na twarzy wskazywały, że był przywódcą. Czytał książkę w brązowe okładce,
lecz na widok zbliża ącego się tłumu odłożył ą i wysłuchał uważnie przygody. Po czym
zwrócił się do dwóch wędrowców.

— Jeśli was weźmiemy ze sobą — rzekł uroczystym głosem — to tylko ako ǳielą-
cych naszą wiarę. Nie chcemy wilków w nasze owczarni. Lepie , aby wasze kości bielały
na pustyni, niżbyście się mogli stać zaczątkiem zgnilizny, który z czasem niweczy cały
owoc. Czy zechcecie pó ść z nami na tych warunkach?

— Domyślacie się chyba, że wobec położenia, w akim estem, pó dę z wami, przy -
mu ąc wszelkie warunki — odparł Ferrier z taką skwapliwością, że nawet starsi, mimo
swe powagi, nie mogli się powstrzymać od uśmiechu.

Tylko przywódca zachował surowy, nieubłagany wyraz twarzy.
— Weź go, bracie Stangerson — rzekł. — Trzeba nakarmić i napoić i ego, i ǳiecko.

Twoim zadaniem, bracie, bęǳie uczyć go nasze święte wiary. Przystanek trwa uż za
długo. Naprzód! W drogę do Sy onu⁴²!

— W drogę! Do Sy onu! — ryknął tłum mormonów, a słowa te, powtarzane z ust
do ust, przepłynęły przez karawanę ak fala, które szum przycichał i skonał w oddali.

Rozległ się ponownie zgrzyt kół, trzask biczów, wielkie furgony i wózki potoczyły się
dale i karawana wiła się znów po pustyni niby pierścienie olbrzymiego węża. Starszy,

⁴⁰święte pisma skreślone egipskimi zgłoskami na płytach z kutego złota, które przekazane zostały świętemu Josephowi
Smithowi w Palmyrze…— we wrześniu  Josephowi Smithowi (–), mieszka ącemu w wiosce Palmyra
w stanie Nowy Jork, miał ukazać się starożytny prorok-kronikarz Moroni, zwany też aniołem Moroni, który
nakazał mu odkopać na pobliskim wzgórzu złote płyty z wyrytymi na nich inskrypc ami w ęzyku reformowanym
egipskim. W  Moroni pozwolił zabrać złote płyty Smithowi, który pod wpływem boskiego natchnienia
przetłumaczył e na ęzyk angielski, zwrócił płyty aniołowi i w  opublikował ich tekst ako Księgę Mormona.
Stała się ona, obok Biblii, podstawową świętą księgą wspólnoty religĳne założone przez Smitha. Po wypęǳeniu
wspólnoty ze stanu Missouri w  przeniosła się ona do Nauvoo w stanie Illinois, gǳie w  Smith został
zabity w zamieszkach. Po ego śmierci członkowie wspólnoty opuścili Nauvoo i wyruszyli na zachód kontynentu.
[przypis edytorski]

⁴¹mormoni — potoczne określenie członka wspólnoty religĳne założone w  przez Josepha Smitha pod
ofic alną nazwą Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nazwa „mormonizm” pochoǳi od
postaci Mormona, starożytnego proroka-kronikarza, który wg nich był autorem opublikowane przez Smitha
Księgi Mormona, stanowiące (obok Biblii) edną ze świętych ksiąg tego wyznania. Po śmierci Smitha mormo-
ni, pod przywóǳtwem ego następcy, Brighama Younga, przebyli Wielkie Równiny i osiedlili się w Dolinie
Wielkiego Jeziora Słonego, gǳie w  założyli miasto Salt Lake City. Pod wpływem przykładów biblĳnych
mormoni praktykowali wielożeństwo, zniesione dopiero w . [przypis edytorski]

⁴²Syjon — wzgórze w Jerozolimie ze świątynią z Arką Przymierza; tu przenośnie: ziemia obiecana przez
Boga. [przypis edytorski]
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którego pieczy powierzonych zostało dwo e wędrowców, zaprowaǳił ich do swego wozu,
gǳie czekało uż na nich eǳenie.

— Pozostaniecie tuta — rzekł. — Za dni kilka wypoczniecie, a tymczasem pa-
mięta cie, że na wieki ǳielić musicie nasze wierzenia. Tak powieǳiał Brigham Young⁴³,
a przemówił on głosem Josepha Smitha, który est głosem Boga.
 .  
Nie mie sce tu na przypominanie niewygód i cierpień, akie znosili mormoni podczas
swo e wędrówki, zanim dotarli do celu. Od wybrzeży Mississipi do zachodnich stoków
Gór Skalistych walczyli z przeciwnościami, składa ąc dowody wytrwałości nieznane nie-
mal w ǳie ach narodów. ǲięki te własności rasy anglosaksońskie pokonywali ǳikich
luǳi i ǳikie zwierzęta, głód i pragnienie, zmęczenie i chorobę — wszelkie przeszkody,
akie natura mogła im stawiać na droǳe.

Jednakże długa podróż i powtarza ące się nieustannie niebezpieczeństwa wyczerpały
odwagę na mężnie szych. Toteż wszyscy ak eden mąż padli na kolana w porywie gorące
modlitwy, gdy u rzeli u swoich stóp rozległą, skąpaną w blasku słonecznym dolinę Utah,
gdy ich wóǳ ozna mił im, że to est ich ziemia obiecana, a e ǳiewicza rola stanie się na
zawsze ich własnością.

Young dowiódł niebawem, że est równie wytrawnym administratorem, ak energicz-
nym przywódcą. Polecił wykonać mapy i plany, na których nakreślono zarysy przyszłego
miasta. Dokoła wyznaczono mie sca na farmy i rozǳielono e w stosunku do stanowiska
każdego osadnika. Kupcowi umożliwiono powrót do handlu, rękoǳielnikowi do rzemio-
sła. W mieście ulice i place powstawały akby pod wpływem zaklęcia. Na wsi wznoszono
płoty, orano i siano, tak że następnego lata cały kra zasłany był łanami złocistych kłosów.

Wszystko wiodło się pomyślnie w te szczególne osaǳie. Lecz przede wszystkim
wielka świątynia, które fundamenty założyli w samym środku miasta, z każdym dniem
wznosiła się wyże i wyże . Od pierwsze zorzy utrzenki dopóki nie zagasł ostatni blask
ǳienny oǳywał się stuk młotka i zgrzyt piły dokoła pomnika, aki wychodźcy budowali
ku czci Tego, który ich wyprowaǳił bez szwanku z tylu niebezpieczeństw.

Dwo e wędrowców, John Ferrier i mała ǳiewczynka, która ǳieliła ego dolę i którą
adoptował ako córkę, towarzyszyli mormonom do końca ich wielkie pielgrzymki. Mała
Lucy echała wygodnie na wozie starszego Stangersona wraz z trzema żonami mormo-
na i ego synem, śmiałym, rezolutnym, dwunastoletnim chłopcem. Z właściwą ǳiecku
podatnością Lucy oǳyskała szybko swobodę po ciosie spowodowanym śmiercią matki
i stała się niebawem ulubienicą kobiet, toteż pogoǳiła się na zupełnie z nowym życiem
w ruchomym, pokrytym płótnem domu.

Ferrier ze swe strony, oǳyskawszy siły, okazał się wkrótce pożytecznym przewod-
nikiem i niezmordowanym myśliwym. Zdobył szacunek swoich nowych towarzyszy tak
prędko, że gdy stanęli u kresu wędrówki, przywódcy ednomyślnie postanowili, że Ferrier
otrzyma równie obszerny i żyzny ǳiał ziemi, ak każdy z osadników, z wy ątkiem samego
Younga, Stangersona, Kimballa, Johnstona i Drebbera, czterech głównych starszych.

Na otrzymanym w ten sposób gruncie John Ferrier wzniósł naprzód trwały dom
z drewna, który z biegiem lat powiększył przybudówkami, tak że w końcu zmienił go
w obszerny dwór. Był to człowiek praktyczny, śmiały, wytrwały w pracy i obdarzony nie-
zwykle sprawną ręką. Żelazny organizm pozwalał mu pracować od rana do wieczora nad
uprawą i użyźnianiem roli. Stąd też na ego farmie wszystko rosło i rozwĳało się bu nie.
Po trzech latach wiodło mu się lepie niż wszystkim sąsiadom, po sześciu był człowiekiem
zamożnym, po ǳiewięciu bogatym, a po dwunastu w całym Salt Lake City zaledwie sze-

⁴³Young, Bringham (–) — amerykański przywódca religĳny i polityk; drugi prezydent Kościoła Je-
zusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (tzw. mormonów); w – poprowaǳił ich ze stanu Illinois
na zachód do Doliny Jeziora Słonego, gǳie założyli nowe miasto, Salt Lake City; w  został pierwszym
gubernatorem utworzonego na wniosek mormonów Terytorium Utah ze stolicą w Salt Lake City, należącego
do Stanów Z ednoczonych; w latach – większość Terytorium Utah przyłączono do Terytoriów Nevady,
Kolorado, Nebraski i Wyoming; mimo ponawianych petyc i Utah przy ęto do Unii ako stan dopiero w .
[przypis edytorski]
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ściu luǳi mogło się z nim równać. Od wielkiego wewnętrznego eziora⁴⁴ do odległych
gór Wahsatch nie było nazwiska znanego zaszczytnie od nazwiska Johna Ferriera.

Pod ednym względem wszakże buǳił pode rzenie u swoich współwyznawców. Żaden
argument, żadne perswaz e nie zdołały go nakłonić do poślubienia kilku żon na wzór to-
warzyszy. Nie przytaczał nigdy przyczyn tego postanowienia; zadowalał się niewzruszoną,
wytrwałą odmową.

Jedni oskarżali go o brak gorliwości religĳne , inni przypisywali to skąpstwu, obawie
większych wydatków. Byli i tacy, który przebąkiwali o dawne miłości, o asnowłose
ǳiewczynie, która umarła z tęsknoty na wybrzeżach Atlantyku. Jakikolwiek był powód,
Ferrier pęǳił życie w nieprze ednanym celibacie. Pod każdym innym względem stosował
się ściśle do przepisów religĳnych młode kolonii i zyskał opinię człowieka stanowczego,
prawego i pobożnego.

Lucy Ferrier rosła w chacie i dopomagała w pracy przybranemu o cu. Ożywcze gór-
skie powietrze, balsamiczna woń sosen zastępowały ǳiewczęciu starania matki. Z każdym
rokiem rosła i mężniała, lica e zaokrąglały się i okrywały coraz świeższym rumieńcem,
chód stawał się elastycznie szy. Nie eden wędrowiec, przechoǳąc gościńcem wiodącym
obok farmy Ferriera, czuł, że w ego duszy buǳą się dawno zapomniane myśli na widok
smukłe ǳiewicze postaci, przesuwa ące się wśród łanów zboża lub dosiada ące na wpół
ǳikiego, nieokiełznanego konia o cowskiego i kieru ące nim z wǳiękiem i swobodą
prawǳiwego ǳiecka Zachodu. Tak to pączek rozwinął się w przecudny kwiat i w roku,
w którym e o ciec mógł uż uważać się za na bogatszego farmera w okolicy, Lucy stała
się na doskonalszym typem uroǳiwe Amerykanki.

Nie o ciec ednak pierwszy spostrzegł, że ǳiecko zamieniło się w ǳiewicę. Tak zresztą ǲiecko, Młodość, Kobieta
bywa zawsze. Ta ta emnicza zmiana est zbyt subtelna i stopniowa, by można ą określić
akąś datą. Na mnie świadoma e est sama młoda ǳiewczyna, dopóki dźwięk cuǳego
głosu lub uścisk ręki nie przyśpieszy bicia e serca i nie ob awi, że buǳą się w nie wrażenia
nowsze i silnie sze. Przemiana ta trwoży ą nieco, lecz zarazem prze mu e słodką dumą.

Niewiele kobiet nie pamięta dnia i drobnego zdarzenia, które im były zwiastunami
utrzenki nowego życia. I w pamięci Lucy Ferrier wyryło się podobne zdarzenie, mnie
poważne samo przez się niż ze względu na skutki, akie pociągnęło za sobą dla nie same
i wielu innych osób.

W ciepły czerwcowy poranek ci, którzy się przezwali Świętymi Dni Ostatnich, praco-
wali równie gorliwie ak pszczoły, których ul obrali sobie za godło. Na polach i na ulicach
rozlegał się ednakowy szmer, wywoływany pracą luǳką. Wzdłuż zakurzonych gościńców
postępowały długie szeregi obładowanych mułów. Wszystkie dążyły ku zachodowi, gdyż
w Kalifornii wybuchła gorączka złota, a droga, która wiodła do złota, prowaǳiła przez
miasto „wybranych”. Ukazywały się też kole no na gościńcu to stada owiec i buha ów,
powraca ące z odległych pastwisk, to znów gromady wychodźców, a luǳie i zwierzęta
ednakowo byli zmęczeni podróżą bez końca.

Wśród tego różnorodnego tłumu i zamętu Lucy Ferrier konno torowała sobie drogę
z wprawą skończone amazonki⁴⁵. Je lica były lekko zaróżowione od ruchu i wysiłku,
a bu ne ciemnoblond włosy ze złocistym odcieniem spadały swobodnie na ramiona. O -
ciec dał e , ak to często bywało, zlecenie do miasta, echała tedy i śpieszyła się z całą
nieasobliwością młodości, myśląc edynie o zleceniu i o tym, ak e załatwić. Znużeni
podróżą awanturnicy spoglądali na nią ze zdumieniem, a nawet obo ętni Indianie, okryci
skórami, otrząsali się ze swe martwoty i poǳiwiali urodę ǳiewczyny o „blade twarzy”.

W eżdżała właśnie na przedmieście, gdy nagle zagroǳiło e drogę wielkie stado bydła
pęǳone przez sześciu tęgich, ponurych pastuchów z równin. Zniecierpliwiona, usiłowała
ominąć tę przeszkodę i skierowała konia na wolne, ak e się zdawało, prze ście. W edne
chwili wszakże bydło stłoczyło się i otoczyło ą dokoła, tak że ta ruchoma fala buha ów
o ǳikim spo rzeniu i spiczastych rogach niosła ą prawie.

Przyzwycza ona do bydła, nie przelękła się, lecz korzystała z każde luki, aby skierować
w nią konia w naǳiei, że zdoła wydostać się ze stada. Na nieszczęście eden z buha ów

⁴⁴Od wielkiego wewnętrznego jeziora— Salt Lake City położone est nad Wielkim Jeziorem Słonym, ma ącym
ok.  km długości i  km szerokości. [przypis edytorski]

⁴⁵amazonka — kobieta uprawia ąca azdę konną; od nazwy mitycznego plemienia kobiet-wo owniczek.
[przypis edytorski]
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ubódł konia rogami w bok. Wystraszony koń zadrżał z bólu i wściekłości, stanął dęba
i zaczął się rzucać tak gwałtownie, że trzeba było całe umie ętności i pewności młode
ǳiewczyny, aby nie wylecieć z siodła. Położenie stawało się coraz groźnie sze. Za każdym
skokiem koń spotykał się z rogami ednego z buha ów, a ciosy wprawiały go w coraz
większy szał. Lucy uż teraz trzymała się w siodle całym wysiłkiem i zdawała sobie do-
skonale sprawę z tego, że eśli się zesunie, zginie straszną śmiercią pod kopytami stada
rozwścieczonych zwierząt.

Zaczynała tracić uż przytomność, a e ręka puszczała cugle. Kurz i zaduch unoszący
się spośród zwierząt dławiły ą i zrozpaczona, chciała uż zaprzestać dalsze walki, gdy nagle
odezwał się tuż przy nie łagodny głos zwiastu ący pomoc. W te same chwili żylasta,
brunatna dłoń schwyciła wylękłego konia za uzdę i wyprowaǳiła go ze stada.

— Mam naǳie ę, że się pani nic złego nie stało — rzekł wybawca tonem pełnym
szacunku.

Lucy spo rzała na ego ogorzałą, surową twarz i zaśmiała się.
— Przestraszyłam się okropnie — odparła z prostotą. — Ale kto by pomyślał, że

Poncho tak się przelęknie paru krów.
— Bóg łaskaw, że pani nie wyleciała z siodła — rzekł poważnie e towarzysz, wyso-

ki młoǳieniec o zǳiczałe powierzchowności, sieǳący na tęgim dereszowatym koniu,
ubrany w stró myśliwski z grubego sukna, z długą strzelbą przewieszoną przez ramię.

— Domyślam się, że pani est córką Johna Ferriera — zaczął znów po chwili. —
Wiǳiałem, ak pani wy eżdżała z ego domu. Po powrocie niech go pani zapyta, czy
pamięta Jeffersona Hope’a z St Louis. Jeśli to ten sam Ferrier, którego mam na myśli,
w takim razie est to wielki przy aciel mo ego o ca.

— Czy nie wolałby pan przy ść sam i zapytać? — rzekła nieśmiało.
Młoǳieniec był widocznie zachwycony tą propozyc ą, nagły blask rozgorzał w ego

ciemnych oczach.
— Uczynię to z przy emnością — odparł — ale od dwóch miesięcy włóczymy się po

górach i nie esteśmy przygotowani na wizyty. Ferrier musi mnie przy ąć tak, ak estem.
— Winien panu niemało i a również — rzekła. — Barǳo mnie kocha. Gdyby te

krowy mnie stratowały, nie pocieszyłby się nigdy.
— Ani a — odezwał się młoǳieniec.
— Pan! Nie wiǳę, dlaczego miałoby to pana dotknąć. Wszak pan nie est nawet

naszym przy acielem.
Ogorzała twarz młodego myśliwego tak spochmurniała na te słowa, że Lucy roze-

śmiała się głośno.
— Wcale nie to chciałam powieǳieć — rzekła. — Ma się rozumieć, że teraz est pan

naszym przy acielem. Musi pan nas odwieǳić. Ale teraz ruszam dale w drogę, bo inacze
o ciec nie powierzy mi uż nigdy swoich interesów w mieście. Do wiǳenia!

— Do wiǳenia! — odparł, unosząc swó kapelusz z wielkimi skrzydłami i pochyla ąc
głowę nad drobną dłonią, która się do niego wyciągnęła.

Lucy zwróciła konia, zacięła go szpicrutą i popęǳiła ak strzała gościńcem, pozosta-
wia ąc za sobą obłok kurzu.

Młody Jefferson Hope echał z towarzyszami ponury i milczący. Przebywali razem
w górach Nevada, szuka ąc srebra, i przy eżdżali teraz do Salt Lake City w naǳiei znale-
zienia kapitału na eksploatac ę odkrytych żył. Dotąd Jefferson był równie gorliwie za ęty
tą sprawą, ak ego towarzysze, ale niespoǳiewane za ście nadało ego myślom zupeł-
nie inny kierunek. Widok młode , uroǳiwe ǳiewczyny, świeże i zdrowe ak powiew
wiatru górskiego, poruszył do głębi ego namiętne, nieokiełzane serce.

Gdy znikła mu z oczu, zrozumiał, że w życiu ego nastąpił przewrót i że odtąd ani
kopalnie srebra, ani żadna sprawa nie zdoła współzawodniczyć z tym nowym, pochła-
nia ącym całą ego istotę uczuciem. Miłość, która zroǳiła się w ego sercu, nie była
nagłym, zmiennym uro eniem chłopca, lecz racze ǳiką, gwałtowną namiętnością męż-
czyzny silne woli i despotycznego charakteru. Dotychczas wiodło mu się wszystko, co
tylko zamierzył. Toteż poprzysiągł sobie w duszy, że tu nie dozna zawodu, o ile tylko
powoǳenie zależeć bęǳie od wysiłku luǳkiego i luǳkie wytrwałości.

Tego eszcze wieczoru odwieǳił Johna Ferriera, a potem powracał często i stał się
coǳiennym niemal gościem na farmie. John, uwięziony w dolinie, pochłonięty przez
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pracę, niewiele słyszał nowin ze świata przez ostatnich dwanaście lat. Jefferson Hope
opowiadał mu tedy wszystko, co mogło go zainteresować, i to w taki sposób, że zarówno
Lucy, ak i e o ciec, słuchali go chciwie. Był pionierem w Kalifornii i opowiadał nie edne
ǳiwne ǳie e ma ątków zdobytych i straconych w tych czasach gorączki. Był też kole no
poszukiwaczem srebra, hodowcą bydła, myśliwym i ścigał Indian. Gǳie tylko zdarzyła się
sposobność awanturnicze przygody, Jefferson Hope był ednym z pierwszych.

Niebawem stał się ulubieńcem starego farmera, który sławił z zapałem ego zalety.
Lucy słuchała wówczas słów o ca w milczeniu, ale zarumienione lica i roziskrzone wyra-
zem szczęścia oczy wskazywały asno, że serce e przestało uż być e wyłączną własnością.
Poczciwy e o ciec nie zauważył wprawǳie tych oznak, lecz zrozumiał e dobrze ten, który
opanował e duszę.

Pewnego letniego wieczoru pęǳił galopem po gościńcu i zatrzymał się przed farmą.
Uwiązał konia u kraty i wszedł na ścieżkę, którą, spostrzegłszy go, dążyła Lucy na ego
spotkanie.

— Od eżdżam, Lucy — rzekł, biorąc e ręce w swo e dłonie i tonąc tkliwym spo -
rzeniem w e oczach. — Nie chcę cię prosić, abyś echała teraz ze mną, ale gdy wrócę,
czy zechcesz zostać mo ą?

— A kiedy to bęǳie? — spytała, płonąc i uśmiecha ąc się.
— Za dwa miesiące na dale . Wrócę i upomnę się o ciebie, mó skarbie. Nikt nie

może stanąć mięǳy nami.
— A o ciec? — zapytała.
— Zezwolił pod warunkiem, że interesy kopalniane się powiodą. Ale nie mam w tym

kierunku żadnych obaw.
— A więc, skoro o ciec i ty ułożyliście uż wszystko, a nie mam nic więce do po-

wieǳenia — szepnęła, opiera ąc głowę na ego szerokie piersi.
— Bogu chwała! — rzekł wzruszonym głosem, pochylił się i pocałował ą. — Zatem

postanowione. Im dłuże pozostanę, tym cięże bęǳie mi od eżdżać. Towarzysze czeka-
ą na mnie przy wąwozie. Bywa zdrowa, ukochanie ty mo e… bywa zdrowa. Za dwa
miesiące u rzysz mnie znowu.

Wyrwał się z e uścisku, wskoczył na konia i popęǳił galopem, nie odwraca ąc się,
ak gdyby w obawie, że gdy spo rzy raz eszcze na to, co zostawia za sobą, zachwie e się
w powziętym postanowieniu.

A Lucy stała oparta o sztachety i patrzyła za nim, dopóki nie znikł e z oczu. Po
czym wolnym krokiem weszła do domu. Była w te chwili na szczęśliwszym ǳiewczęciem
w całym Utah.
 .    
Trzy tygodnie minęło od wy azdu Jeffersona Hope’a i ego towarzyszy z Salt Lake City.
Serce Johna Ferriera ściskało się na myśl o powrocie młoǳieńca i o bliskie utracie przy-
brane córki. Jednakże e rozpromienione szczęściem oblicze skutecznie niż wszelkie
argumenty sprawiało, iż goǳił się z danym przyrzeczeniem.

W głębi duszy poprzysiągł sobie, iż nic nie zdoła zniewolić go do wydania córki za
mormona. Związku takiego nie uważał wcale za małżeństwo, lecz za hańbę i nieszczęście.
Jakiekolwiek były ego zapatrywania na zasady mormońskie, na tym ednym punkcie po-
został nieugięty. Nie mógł odezwać się z tym postanowieniem, gdyż w owych czasach
wygłoszenie akie kolwiek samoǳielne myśli było w krainie świętych rzeczą niebezpiecz-
ną.

Tak, niebezpieczną, i to tak dalece, że na pobożnie si odważali się zaledwie szeptem,
z zapartym oddechem, wyrażać swo e zdanie, w obawie, aby z ust ich nie wyszło coś,
co zostałoby źle zrozumiane i ściągnęłoby na nich szybką karę. Ofiary prześladowania
stały się teraz z kolei same prześladowcami okrutnymi, nieubłaganymi. Ani inkwizyc a⁴⁶

⁴⁶hiszpańska inkwizycja — instytuc a kościelna powołana do strzeżenia katolickie prawowierności mieszkań-
ców Hiszpanii i e kolonii; ustanowiona w , zniesiona w  po za ęciu Madrytu przez wo ska napoleońskie
oraz w  przez opozycy ne wobec Francuzów kortezy w Kadyksie; przywrócona w  przez króla Ferdynan-
da VII Burbona, zniesiona ostatecznie w  przez Marię Cristinę de Borbón, liberalną regentkę Izabeli II.
[przypis edytorski]
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w Sewilli, ani osławione Vehmgerichty, ani ta ne włoskie stowarzyszenia nie uruchomiły
groźnie sze ǳiałalności niż ta, która rzucała ponury cień na stan Utah.

Grozę te organizac i podwa ał fakt, że była niewiǳialna i ta emnicza. Wydawała się
wszechwieǳąca i wszechmogąca, a ednak nikt nigdy nie wiǳiał żadnego e znaku, nie
słyszał, aby ob awiła się czymkolwiek. Człowiek, który usiłował walczyć przeciw mor-
mońskiemu Kościołowi, znikał i nikt nie wieǳiał, dokąd się udał ani co się z nim stało.
Żona i ǳieci czekały nań w domu, lecz o ciec uż nie powracał opowieǳieć, co zaszło
mięǳy nim a ego pota emnymi sęǳiami. Niebaczne słowo, nierozważny czyn wywoły-
wał unicestwienie, a nikt nigdy nie zdołał przeniknąć ta emnicy te straszne potęgi, aka
zawisła nad głowami wszystkich. Nic ǳiwnego zatem, że ci mężczyźni, zd ęci nieustanną
trwogą, nie śmieli nawet w głębi pustyni zwierzać się sobie szeptem z wątpliwości, akie
ich gnębiły.

Początkowo ta właǳa, straszna i nieuchwytna, karała tylko opornych, którzy przy ąw-
szy wiarę mormońską, chcieli ą następnie przekształcać lub porzucić. Niebawem ednakże
rozszerzyła swó zakres. Liczba dorosłych kobiet zmnie szała się, a poligamia⁴⁷ wobec nie-
wystarcza ące ludności niewieście stawała się czczą doktryną. Wówczas zaczęły krążyć
szczególne pogłoski: mówiono o zamordowanych wychodźcach i zrabowanych obozowi-
skach w okolicach, gǳie nigdy nie wiǳiano Indian. W haremach starszyzny pokazały
się akieś nowe kobiety, kobiety, tonące we łzach i rozpaczy, z wyrazem nieopisanego
wstrętu na wynęǳniałych twarzach.

Zapóźnieni w górach podróżni opowiadali, iż spotykali uzbro onych, zamaskowanych
luǳi, którzy chyłkiem, w milczeniu, przemykali w ciemnościach. Opowieści i pogłoski
przybierały z czasem wyraźną postać; powtarzane nieustannie i potwierǳane doprowa-
ǳiły nareszcie do tego, że zrozumiano powszechnie istotę rzeczy. Do dnia ǳisie szego
w samotnych farmach na Zachoǳie nazwa bandy „Danitów” lub „Aniołów Zemsty” est
złowróżbna i wywołu e trwogę.

Gdy stały się wiadome bliższe szczegóły te organizac i, trwoga, aką szerzyła, po-
większyła się eszcze. Nikt nie wieǳiał, kto należy do tego okrutnego stowarzyszenia.
Nazwiska uczestników tych krwawych gwałtów, popełnianych w imię religii, otoczone
były na głębszą ta emnicą. Ten sam przy aciel, któremu zwierzałeś się ze swoich wątpli-
wości co do postępowania Proroka i ego posłannictwa, mógł być ednym z tych, co
przychoǳili nocą domagać się ogniem i mieczem strasznego zadośćuczynienia.

Stąd każdy obawiał się sąsiada i nikt nie mówił o rzeczach na bliże go obchoǳących.
Pewnego pięknego poranka John Ferrier zabierał się do wy ścia w pole, gdy usłyszał

zgrzyt otwiera ące się furtki, a spo rzawszy przez okno, zobaczył idącego ścieżką bar-
czystego mężczyznę w średnim wieku o płowych włosach. Serce zakołatało w piersiach
Ferriera, gdyż poznał w przybyszu wielkiego Brighama Younga we własne osobie. Pełen
niepoko u, gdyż wieǳiał dobrze, że taka wizyta nic dobrego nie przyniesie, Ferrier pod-
biegł ku drzwiom, aby powitać przywódcę mormonów. Brigham Young ednak przy ął
powitanie ozięble i nie roz aśnia ąc ponurego oblicza, wszedł za gospodarzem do bawialni.

— Bracie Ferrier — rzekł, siada ąc i patrząc bystro spod płowych rzęs na farmera —
prawowierni okazali się, sąǳę, dobrzy dla ciebie. Zabraliśmy cię z pustyni przymiera ącego
głodem, ǳieliliśmy z tobą pożywienie, doprowaǳiliśmy cię zdrowo i cało do Wybrane
Doliny, daliśmy ci ziemię i pozwoliliśmy wzbogacić się pod naszą opieką. Czy nie tak?

— Tak — odparł John Ferrier.
— W zamian za to wszystko domagaliśmy się spełnienia ednego tylko warunku: byś

przy ął prawǳiwą wiarę i stosował się pod każdym względem do e przepisów. Przyrzekłeś
spełnić ten warunek, tymczasem, eśli obiega ące wieści głoszą prawdę, nie dotrzymu esz
przyrzeczenia.

— Jak to nie dotrzymu ę? — spytał Ferrier, wznosząc ręce ku niebu. — Czyż nie da ę
składki na wspólny fundusz? Czyż nie choǳę gorliwie do świątyni. Czy nie…

— Gǳie są two e żony? — spytał Young, rozgląda ąc się dokoła. — Wezwĳ e tuta ,
abym e mógł powitać.

⁴⁷poligamia (z gr.) — związek małżeński z wieloma osobami w tym samym czasie; tu w potocznym znaczeniu,
zawężona do: związek mężczyzny z dwiema lub więce kobietami (poligynia). [przypis edytorski]
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— Nie ożeniłem się, to prawda — odparł Ferrier. — Ale kobiet było wśród nas
niewiele, a nie eden miał do nich większe prawo niż a. Nie byłem sam, miałem córkę,
która mi dopomagała w pracy.

— Właśnie o te córce chciałem z tobą pomówić — rzekł przywódca mormonów. —
Wyrosła na istny kwiat Utahu i znalazła łaskę w oczach nie ednego z na pierwszych kra u.

John Ferrier stłumił głuchy ęk.
— Obiega ą o nie pogłoski, którym nie chciałbym dać wiary. To niechybne plotki

złośliwych ęzyków. Jak brzmi trzynaste przykazanie w kodeksie błogosławionego Jose-
pha Smitha? „Każda prawowierna ǳiewica winna zostać małżonką ednego z wybranych;
albowiem gdyby wybrała poganina, popełniłaby grzech ciężki”. Tak chce edno z naszych
przykazań i niepodobieństwem est, abyś ty, który wyzna esz prawǳiwą wiarę, pozwolił
córce e pogwałcić.

John Ferrier milczał i nerwowym ruchem obracał w rękach szpicrutę.
— Oto zatem nadarzyła się sposobność wystawienia na próbę gorliwości two e wia-

ry, tak postanowiła Święta Rada Czterech. ǲiewczyna est młoda i nie chcielibyśmy,
aby poślubiła siwowłosego ani też nie zamierzamy pozbawić e zupełnie prawa wyboru.
My, starszyzna, posiadamy liczne stada ałówek, ale ǳieci nasze muszą być zaopatrzone.
Stangerson ma syna, ma syna i Drebber, a każdy z nich powitałby chętnie two ą córkę
w progach swego domu. Niecha wybierze ednego z nich. Są młoǳi, bogaci i prawo-
wierni. I aką dasz mi na to odpowiedź?

Ferrier, z chmurą na czole, milczał eszcze przez chwilę.
— Musimy mieć czas do namysłu — odparł wreszcie. — Mo a córka est młoda,

zaledwie wyszła z lat ǳiecięcych.
— Bęǳie miała miesiąc do namysłu — rzekł Young, wsta ąc. — Gdy czas ten minie,

musi mi dać odpowiedź.
We drzwiach zatrzymał się i zwrócił ku Ferrierowi zagniewaną twarz i pała ące zło-

wrogim blaskiem oczy.
— Johnie Ferrierze — przemówił, piorunu ącym głosem — eżeli zamierzasz mimo

swo e niemocy stawiać opór rozkazom Czterech Świętych, lepie byłoby dla ciebie, gdyby
twó i e szkielet bieliły się teraz na stokach Sierra Blanco.

Słowom tym towarzyszył groźny ruch ręki, po czym Brigham Young wyszedł i nie-
bawem rozległ się na ścieżce zgrzyt żwiru pod ego ciężkimi krokami.

John Ferrier sieǳiał z głową ukrytą rękach i rozmyślał, w aki sposób ozna mi tę
złowrogą wieść córce, gdy nagle miękka dłoń spoczęła na ego ramieniu. Podniósł głowę
i u rzał przed sobą Lucy, a e blada, wylękła twarz wskazywała, że wszystko słyszała.

— Nie podsłuchiwałam umyślnie — rzekła w odpowieǳi na pyta ące spo rzenie o ca.
— Jego głos rozlegał się w całym domu. Och, o cze, co my poczniemy?

— Nie dręcz się — odparł, przyciąga ąc ą do siebie i głaszcząc szeroką, szorstką ręką
e edwabiste włosy. — Jakoś damy sobie radę. Chyba two e uczucia do tego chłopca nie
zmnie szą się?

Łkanie i uściśnięcie ego dłoni było e edyną odpowieǳią.
— Wiem o tym. Zresztą nie chciałbym usłyszeć od ciebie, że est inacze . Chłopak to

ǳielny i dobry chrześcĳanin, czym nie są byna mnie ci tute si luǳie mimo swych cią-
głych modlitw i kazań. Słucha , utro wyrusza kompania do Nevady. Postaram się przesłać
mu wiadomość o tym, co tu zaszło. A musiałbym się barǳo pomylić w sąǳie o nim,
eśli na tę wieść nie powróci do nas z szybkością, która zawstyǳiłaby iskrę telegraficzną.

Lucy uśmiechnęła się przez łzy, słysząc słowa o ca.
— On nam na lepie poraǳi, ak przybęǳie. Ale a się o ciebie bo ę, kochany o cze.

Opowiada ą… takie straszne historie o tych, którzy stawia ą opór Prorokowi… zdarza im
się zawsze akieś okropne nieszczęście.

— Ale my nie stawialiśmy mu eszcze oporu — odparł o ciec. — Czas bęǳie zapo-
biec złu, gdy to uczynimy. Mamy miesiąc przed sobą, myślę, że gdy upłynie, na mądrze
zrobimy, znika ąc z Utah.

— Opuścić Utah?
— Taki mam zamiar.
— A farma?
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— Postaramy się zebrać ak na więce gotówki, a resztę zostawimy. Mówiąc szczerze,
Lucy, nie pierwszy raz myślę o tym. Nie lubię nikomu ulegać, ak oni tu wszyscy ulega ą
temu sztucznemu prorokowi. Jestem synem wolne Ameryki i to wszystko tu dla mnie
nowe. Ja uż za stary na naukę. A eśli on tu eszcze przy ǳie i bęǳie mi się wtrącał do
moich spraw domowych, może się spotkać z dobrym ładunkiem śrutu na powitanie.

— Ale oni nie zechcą nas puścić! — rzekła młoda ǳiewczyna.
— Poczeka my na Jeffersona, a potem uż sobie poraǳimy. Tymczasem zaś nie martw

się, nie dręcz, kochanie, i nie płacz, bo ci się oczy zaczerwienią, a a będę musiał za to
przed nim odpowiadać. Nie ma się czego bać i nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo.

Jan Ferrier pocieszał ą wprawǳie z wielką pewnością siebie, niemnie ednak Lucy
zauważyła, że wieczorem z niezwykłą starannością zamykał drzwi na klucz i oczyściwszy
na pierw, nabił starą strzelbę, która wisiała na ścianie w ego sypialni.
 . 
Naza utrz rano po rozmowie z Prorokiem John Ferrier udał się do Salt Lake City, a od-
nalazłszy zna omego, który wyruszał w góry Nevady, powierzył mu list przeznaczony dla
Jeffersona Hope’a. W liście tym opisywał, ak straszne niebezpieczeństwo mu groziło
i ak dalece powrót ego est konieczny. Co uczyniwszy, uczuł ulgę i ze swobodnie szym
umysłem wracał do domu.

Zbliża ąc się do farmy, zǳiwił się na widok dwóch koni przywiązanych do sztachet.
A większe zdumienie ogarnęło go, gdy wszedł do bawialni i u rzał dwóch młodych luǳi.
Jeden, o długie , blade twarzy, leżał w bu aku, oparłszy nogi na piecu. Drugi, z osaǳoną
na szerokim karku głową, o rysach pospolitych, zwierzęcych stał przed oknem, trzyma ąc
ręce w kieszeni i gwiżdżąc popularną piosenkę. Oba skinęli głowami, gdy Ferrier wszedł,
a ten, który leżał w krześle, rozpoczął rozmowę.

— Możliwe, że pan nas nie zna — rzekł. — To est syn starszego Drebbera, a a
estem Joseph Stangerson, który podróżował z panem, gdy Pan wyciągnął swo ą dłoń
i włączył pana do swe prawowierne trzody.

Jan Ferrier ukłonił się chłodno. Wieǳiał teraz, co znaczyli ci goście.
— Przybyliśmy — ciągnął dale Stangerson — za radą o ców naszych, prosić o rękę

pańskie córki dla tego z nas, który panu i e barǳie się spodoba. Ponieważ ednak
a mam cztery żony, a brat Drebber siedem, przeto zda e mi się, że mo e oświadczyny
powinny by być lepie przy ęte.

— Nie, nie, bracie Stangerson — zawołał Drebber — nie choǳi o to, ile mamy żon,
ale ile możemy utrzymać. Otóż o ciec odstąpił mi swo e młyny i a estem teraz bogatszy.

— Mo e widoki na przyszłość są lepsze — rzekł Stangerson. — Gdy Pan powoła
mo ego o ca do swo e chwały, oǳieǳiczę garbarnię i fabrykę skór. A poza tym estem
od ciebie starszy i za mu ę w Kościele wyższe stanowisko.

— Niecha zatem panna zadecydu e — oświadczył młody Drebber, przegląda ąc się
z upodobaniem w zwierciadle. — Zastosu emy się do e postanowienia.

Podczas te rozmowy John Ferrier, pała ąc gniewem i powstrzymu ąc wybuch, stał
w progu.

— Słucha cie — rzekł w końcu, postępu ąc ku nim. — Kiedy mo a córka was sama
wezwie, pozwolę wam przy ść, ale zanim to nastąpi, wara wam się tu pokazywać!

Młoǳi mormoni patrzyli na niego w osłupieniu. W ich mniemaniu to współzawod-
nictwo w domaganiu się ręki ǳiewczyny było na wyższym zaszczytem zarówno dla nie ,
ak i dla e o ca.

— Macie stąd dwie drogi wy ścia — krzyknął Ferrier. — Tu są drzwi, a tam okno.
Którą wybieracie?

Jego ciemna twarz przybrała tak ǳiki wyraz, a ego żylaste ręce były tak groźne, że
goście zerwali się na równe nogi i zabrali się szybko do odwrotu. Stary farmer odprowaǳił
ich do drzwi.

— A da cie mi znać, ak się pogoǳicie i postanowicie, który z was ma być moim
zięciem — rzekł drwiąco.

— Zapłacisz nam za to! — wrzasnął Stangerson, blady z wściekłości. — Wyzwałeś
Proroka i Radę Czterech. Bęǳiesz tego żałował do końca życia!
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— Ręka Pana dotknie cię ciężko! — zawołał Drebber. — Pan powstanie i ześle na
ciebie srogą karę!

— A więc to a zacznę karać! — zawołał Ferrier, nie posiada ąc się z gniewu, i zawrócił
po strzelbę, ale w te chwili Lucy chwyciła go za ramię i powstrzymała.

Zanim się wyrwał z e rąk, odgłos kopyt końskich dowiódł mu, że oba mormoni
umknęli.

— A to nikczemne łotry! — zawołał, ociera ąc pot z czoła. — Wolałbym cię racze
wiǳieć na marach, ǳiecko drogie, niż żoną ednego z nich.

— I a również, mó o cze — odparła. — Ale Jefferson przybęǳie niezadługo.
— Tak. Wkrótce go zobaczymy. Im wcześnie , tym lepie , bo nie wiemy, co nas może

teraz z ich strony spotkać.
W istocie czas był wielki, aby odważny człowiek przyszedł z pomocą farmerowi i ego

przybrane córce. W ǳie ach osady nie było bowiem eszcze przypadku tak awnego nie-
posłuszeństwa i lekceważenia powagi starszyzny. Jeśli drobne przewinienia były surowo
karane, akaż kara mogła czekać za taki śmiały bunt?

Ferrier wieǳiał, że ani ego ma ątek, ani stanowisko na nic mu się w tym przypadku
nie przydaǳą. Nie eden uż, równie ak on bogaty i znany, znikł bez śladu, a mienie ego
przeszło na własność Kościoła. Pomimo całe swe odwagi Ferrier drżał z trwogi na myśl
o nieznanych, ta emniczych niebezpieczeństwach, akie nad nim zawisły. Każdemu nie-
bezpieczeństwu wiadomemu umiał mężnie stawiać czoło, ale niepewność przyprowaǳała
go do rozpaczy. Przed córką ukrywał dręczące go obawy i udawał, że nie przywiązu e do
całe sprawy na lże sze wagi. Niemnie Lucy zaostrzonym miłością ǳiecięcą wzrokiem
wiǳiała asno, że gnębił go niepokó .

Ferrier oczekiwał akiegoś poselstwa lub ustne nagany od Younga za swo e postępo-
wanie i nie omylił się, chociaż wieść otrzymał drogą niespoǳiewaną. Następnego ranka,
obuǳiwszy się, u rzał ze zdumieniem przypiętą do swe kołdry kartkę, a na nie dużymi
literami wypisane słowa:

Masz eszcze  dni do namysłu, a potem…
Takie ostrzeżenie było barǳie zatrważa ące aniżeli wszystkie groźby. W aki sposób

dostało się do ego poko u, John Ferrier nie mógł po ąć i to go na więce na razie niepo-
koiło. Służba spała w osobnym pawilonie, a drzwi i okna były dobrze pozamykane. Ferrier
podarł kartkę na kawałki i nie powieǳiał ani słowa córce, lecz wypadek ten powiększył
eszcze barǳie ego trwogę.

Te dwaǳieścia ǳiewięć dni były resztą zwłoki uǳielone przez Younga. Jaka siła, aka
odwaga mogła zrównoważyć wroga uzbro onego w tak ta emniczą potęgę? Ręka, która
przymocowała tę szpilkę, mogła mu wymierzyć cios w samo serce, a on nie wieǳiałby
nigdy, do kogo należała.

Naza utrz rano doznał eszcze silnie szego wstrząsu. Gdy zasiadł z córką do śniadania,
Lucy z okrzykiem zdumienia wskazała na sufit. Na samym środku widniała nakreślona,
widocznie węglem, liczba . Dla Lucy liczba ta pozostała niezrozumiała, a o ciec e nie
ob aśnił. Te nocy nie położył się, przesieǳiał ze strzelbą w ręku, czuwał i nadsłuchiwał.
Ale nic nie dostrzegł ani nie usłyszał, a ednak następnego ranka wielkie  zarysowywało
się na drzwiach od dworu.

To samo ǳiało się ǳień za dniem, każdego ranka Ferrier przekonywał się, że ego
ukryci wrogowie prowaǳili ścisły rachunek i zaznaczali w akimś mie scu, ile dni eszcze
pozosta e mu z owego miesiąca łaski. Niekiedy fatalne cyy ukazywały się na ścianach,
innym razem na podłoǳe, to znów na małych kartkach przytwierǳonych do sztachet
ogrodu.

Pomimo całe czu ności John Ferrier nie mógł wyśleǳić, skąd pochoǳiły te coǳien-
ne ostrzeżenia. Na widok liczb ogarniała go niemal zabobonna trwoga. Schudł, wynęǳ-
niał, był nieustannie rozdrażniony, a ego oczy przybierały bolesny wyraz ślepiów ścigane
zwierzyny. Jedna tylko pozostała mu naǳie a: powrót młodego myśliwego z Nevady.

Dwaǳieścia dni zamieniło się w piętnaście, piętnaście w ǳiesięć, a wiadomości od
nieobecnego nie było. Liczba zmnie szała się stopniowo, a Jefferson wciąż nie dawał zna-
ku życia. Skoro tylko odezwał się tętent kopyt końskich na droǳe lub woźnica popęǳał,
nawołu ąc, swo e konie, stary farmer biegł do furtki, łuǳąc się, że nadeszła nareszcie

   Studium w szkarłacie 



upragniona pomoc. W końcu, gdy u rzał, że piątka ustąpiła mie sce czwórce, a ta znów
tró ce, opuściła go odwaga, stracił wszelką naǳie ę ratunku. Sam, niezna ący górzyste
okolicy dokoła kolonii, był zupełnie bezsilny i zdawał sobie z tego doskonale sprawę.
Na barǳie uczęszczane drogi były pilnie strzeżone, nikt nie mógł nimi prze ść bez po-
zwolenia Rady Czterech. Gǳiekolwiek się zwrócił myślą, Ferrier nie wiǳiał sposobu
uniknięcia katastro, która mu groziła. Niemnie ani przez chwilę nie zachwiał się w po-
wziętym postanowieniu: racze śmierć niż zezwolić na to, co uważał za hańbę córki.

Pewnego wieczoru sieǳiał pogrążony w myślach, szuka ąc na próżno sposobu wydo-
stania się ze strasznego położenia, w akim się zna dował. Z rana na ścianie domu ukazała
się liczba , następny ǳień zatem bęǳie ostatnim z uǳielone zwłoki. A co stanie się
potem? Na rozmaitsze straszne przypuszczenia powstały w ego głowie. Jaki los spotka
Lucy, gdy go zabraknie? Nie było sposobu ucieczki z niewiǳialne sieci, aka ich osnuła.
Uprzytomniwszy sobie swo ą niemoc, Ferrier opuścił głowę na piersi i załkał rozpaczliwie.

Nagle rozległ się akiś szmer: ciche, lecz wyraźne drapanie zakłóciło spokó nocy.
Dochoǳiło od drzwi. Ferrier wysunął się do przedpoko u i nasłuchiwał. Odgłos ucichł
na chwilę, po czym odezwał się ponownie. Ktoś widocznie stukał barǳo lekko w edną
z desek drzwi. Czy to morderca, przybyły o północy, aby wykonać krwawy rozkaz ta nego
sądu? Czy też wysłannik kreślący cyę, że nadszedł ostatni ǳień łaski? John Ferrier czuł,
że natychmiastowa śmierć bęǳie znośnie sza od niepewności, aka szarpała ego nerwy
i lodem ścinała krew w żyłach. Poskoczył naprzód, odsunął rygiel i otworzył drzwi.

Na dworze panowała cisza i spokó . Noc była pogodna, niebo iskrzyło się gwiazda-
mi. Przed wzrokiem farmera ciągnął się okolony sztachetami ogródek, ale ani wewnątrz
ogródka, ani też na droǳe nie było widać żywe duszy. Odetchnął swobodnie i zaczął roz-
glądać się na prawo i lewo, aż wreszcie, spo rzawszy na dół przed siebie, osłupiał. U ego
stóp leżał wyciągnięty akiś mężczyzna, twarzą ku ziemi.

Widok ten tak przeraził Ferriera, że stary farmer oparł się o ścianę i chwycił się za
gardło, aby stłumić okrzyk, który mu się wyǳierał. W pierwsze chwili myślał, że ten
człowiek est ranny lub kona ący, lecz niebawem u rzał, że leżąca postać zaczęła pełznąć
po ziemi i z cicha, ze zwinnością węża, wsunęła się do przedpoko u. Tu mężczyzna skoczył
na równe nogi, zamknął drzwi, a zdumiony farmer u rzał przed sobą dumne i energiczne
oblicze Jeffersona Hope’a.

— Boże drogi! — wy ąkał Ferrier. — Jakżeś mnie przeraził! Ale dlaczego wchoǳisz
do nas w ten sposób?

— Niech mi pan da coś z eść! — odparł Hope ochrypłym głosem. — Przez czter-
ǳieści osiem goǳin nie miałem nic w ustach.

Rzucił się na resztki wieczerzy pozostałe na stole i z chciwością pożerał chleb i zimne
mięso.

— Co robi Lucy, czy spoko na, zdrowa? — spytał, zaspokoiwszy głód.
— Tak. Nie wie, akie niebezpieczeństwo nam grozi — odparł e o ciec.
— To dobrze. Wasz dom est strzeżony ze wszystkich stron, dlatego dowlokłem się

tu na czworakach. Mogą być barǳo przebiegli, ale nie tak dalece, żeby mnie pode ść.
Jan Ferrier nabrał otuchy z chwilą przybycia tego wiernego sprzymierzeńca. Pochwycił

twardą dłoń młoǳieńca i uścisnął ą serdecznie.
— Można być z ciebie dumnym — rzekł. — Niewielu luǳi zdecydowałoby się tak

powrócić i ǳielić cuǳe troski i niebezpieczeństwa.
— Prawdę mówisz, o cze — odparł Jefferson. — Szanu ę cię barǳo, ale gdybyś był

sam, przyznam, że namyślałbym się dobrze, czy we ść w to gniazdo os. Powróciłem dla
Lucy, a zanim e włos z głowy spadnie, myślę, że bęǳie ednego Hope’a mnie w Utah.

— Co poczniemy?
— Jutro upływa ostatni ǳień, a eśli nie przedsięweźmiemy nic te nocy, wszystko

stracone. Mam muła i dwa konie, które czeka ą na nas w Orlim Wąwozie. Ile ma pan
pienięǳy?

— Dwa tysiące dolarów w złocie, a pięć w banknotach.
— To starczy. Ja mam drugie tyle. Musimy przez góry dostać się do Carson City⁴⁸.

Trzeba obuǳić Lucy. Dobrze się składa, że służba nie śpi w domu.

⁴⁸Carson City — stolica amerykańskiego stanu Nevada. [przypis edytorski]
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Ferrier poszedł uprzeǳić córkę o podróży, w którą mieli wyruszyć, a Jefferson tym-
czasem zebrał wszystkie zapasy żywności, akie mógł znaleźć, zrobił z nich paczkę, a na-
stępnie napełnił kamienny ǳban wodą. Wieǳiał bowiem z doświadczenia, że źródeł
w górach było niewiele i edne od drugich barǳo oddalone. Zaledwie zdążył skończyć
przygotowania, wszedł farmer z córką ubraną, gotową do drogi. Powitanie narzeczonych
było czułe, lecz krótkie, bo czas naglił.

— Musimy niezwłocznie ruszyć w drogę — rzekł Jefferson głosem cichym, lecz sta-
nowczym, ak człowiek, który zda e sobie sprawę z całe grozy niebezpieczeństwa. —
We ście ontowe i tylne są strzeżone, ale przy wielkie ostrożności bęǳiemy się mogli
wydostać bocznym oknem i uciec przez pola. Skoro staniemy na gościńcu, bęǳiemy
mieli tylko dwie mile do wąwozu, gǳie czeka ą konie, i myślę, że do świtu przebęǳiemy
połowę drogi w górach.

— A eśli nas pochwycą?
Hope uderzył dłonią w ręko eść rewolweru za pasem.
— Jeśli bęǳie ich za dużo na nas dwóch, ze trzech weźmiemy ze sobą na pewno na

tamten świat — odparł z ponurym uśmiechem.
Pogasili wszystkie światła w domu, po czym Ferrier patrzył przez chwilę oknem na

pola, które były ego własnością, a które miał porzucić na zawsze. Sposobił się ednak od
dawna do te ofiary, a myśl o uratowaniu czci i szczęścia córki przeciwważyła wszelki żal
nad straconym mieniem. Wszystko dokoła tchnęło tak błogim spoko em, począwszy od
drzew szemrzących z cicha do rozległych łanów zboża, że trudno było uprzytomnić sobie,
iż wśród tego otoczenia czyhał duch zbrodni. Bladość oblicza młodego myśliwego, ego
zasępione czoło świadczyły, że wiǳiał po droǳe dosyć, aby wieǳieć, czego się trzymać.

Ferrier niósł worek ze złotem i banknotami, Jefferson Hope prowianty i wodę, a Lucy
małe zawiniątko, zawiera ące to, co posiadała cennie szego. Otworzywszy powoli i z wielką
ostrożnością okno, czekali, dopóki wielka chmura nie zaciemniła nieba, i wówczas edno
po drugim wyszli do ogrodu. Z zapartym oddechem, czołga ąc się i potyka ąc, dotarli do
płotu i pod ego osłoną podążali dale do wyrwy wychoǳące na pole. Byli uż prawie
u celu, gdy Jefferson schwycił gwałtownie towarzyszy i cofnął ich w cień, i wszyscy rzucili
się na ziemię, gǳie legli bez ruchu.

Wychowany na prerii, Jefferson Hope zawǳięczał koczu ącemu życiu, akie prowa-
ǳił, niesłychanie wyostrzony słuch. Zaledwie rzucili się na ziemię, gdy odezwał się prze-
raźliwy krzyk puszczyka, na który niezwłocznie z niedalekie odległości odpowieǳiał taki
sam odgłos. W te same chwili w otworze, do którego dążyli, ukazała się ciemna postać
i powtórzył się ękliwy krzyk, po czym z cieniów nocy wysunął się drugi mężczyzna.

— Jutro o północy — rzekł pierwszy, wóǳ, ak się zdawało. — Gdy puszczyk odezwie
się trzykrotnie.

— Dobrze — odparł tamten. — Czy mam uprzeǳić brata Drebbera?
— Uprzedź go i innych również. ǲiewięć do siedmiu.
— Siedem do pięciu! — Obie postacie odeszły w przeciwnych kierunkach.
Ostatnie wyrazy były widocznie ich hasłem. Skoro tylko odgłos ich kroków ucichł

w oddaleniu, Jefferson Hope zerwał się na równe nogi, dopomógł towarzyszom w prze -
ściu przez wyrwę i wyprowaǳił ich na łąkę, nagląc do pośpiechu, podtrzymu ąc na wpół
omdlałą ǳiewczynę, gdyż upadała na siłach.

— Pręǳe ! pręǳe ! — szeptał od czasu do czasu. — Jesteśmy na linii warty. Wszyst-
ko zależy od pośpiechu. Pręǳe !

Skoro wydostali się na gościniec, droga była łatwie sza, więc szli szybcie . Tylko raz
spotkali akiegoś człowieka, lecz zdążyli ze ść w bok i ukryć się w polu, zanim zostali
poznani. Pod miastem Jefferson skręcił i wszedł na wąską, urwistą ścieżkę wiodącą w góry.
Dwa czarne, zębate szczyty zarysowały się wśród ciemności, mięǳy nimi ciągnął się ów
Orli Wąwóz, w którym czekały konie. Wieǳiony nieomylnym instynktem, Jefferson
Hope odna dywał ścieżkę wśród głazów i wzdłuż wyschniętego koryta potoku, aż wreszcie
dotarł do ukrytego zakątka, gǳie pod osłoną wielkie skały stały przywiązane zwierzęta.
Lucy dosiadła muła, stary Ferrier z workiem pienięǳy wsiadł na ednego konia, Jefferson
Hope zaś prowaǳił drugiego niebezpieczną ścieżką nad brzegiem przepaści.

Dokoła roztaczał się kra obraz przeraża ący dla każdego, kto nie był przyzwycza ony
widywać przyrody w te ǳikie , pełne grozy szacie, w aką przyobleka się niekiedy. Z ed-
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ne strony olbrzymia czarna skała, ponura, groźna, wznosząca się na przeszło tysiąc stóp
wysokości, o powierzchni poprzecinane długimi słupami bazaltowymi, które nadawały
e wygląd akiegoś skamieniałego potwora z wysta ącymi żebrami. Z drugie strony sto-
sy odłamków skał i głazów zaścielały wąwóz, a pośrodku wiła się ścieżka, mie scami tak
wąska, że echać nią mogła zaledwie edna osoba, a tak urwista, że tylko doświadczony
eźǳiec mógł się odważyć na e przebycie.

Jednak mimo niebezpieczeństw i przeszkód podróżni czuli w sercu wielką ulgę, gdyż
każdy krok powiększał odległość mięǳy nimi a straszliwym despotyzmem, przed którym
uciekali.

Niebawem wszakże przekonali się, że byli eszcze w obrębie właǳy „Świętych”. W e-
chali właśnie w na ǳikszą i na trudnie szą do przebycia część wąwozu, gdy Lucy wydała
okrzyk przerażenia i wskazała ręką w górę. Na skale wznoszące się nad ścieżką i odci-
na ące się ostro na tle nieba stał samotny człowiek sprawu ący wartę. On dostrzegł ich
również i panu ącą w wąwozie ciszę przerwało wezwanie:

— Kto iǳie?
— Podróżni dążący do Newady — odparł Jefferson Hope i przyłożył rękę do strzelby

zawieszone u siodła.
Dostrzegli, że tamten odwiódł kurek od karabinu i spo rzał w dół, ak gdyby nieza-

dowolony z odpowieǳi.
— Za czyim pozwoleniem? — spytał.
— Czterech Świętych — odparł Ferrier.
Znał o tyle zwycza e mormonów, iż wieǳiał, że est to na wyższa właǳa, na aką mógł

się powołać.
— ǲiewięć do siedmiu — krzyknęła warta.
— Siedem do pięciu — odparł Jefferson Hope śpiesznie, przypomina ąc sobie hasło

zasłyszane w ogroǳie.
— Prze edźcie i niecha Pan czuwa nad wami — odparł głos z góry.
Odtąd uż droga była szersza, tak że konie mogły iść kłusem. Odwróciwszy się, Jef-

ferson i Ferrier u rzeli, że samotny człowiek stał oparty o strzelbę, a postać ta wskazywała
im, iż minęli granice sieǳiby narodu wybranego, i zaświtała przed nimi utrzenka.

 .  - 
Przez całą noc echali przez spaǳiste wąwozy, po ścieżkach zasłanych odłamkami skał.
Nie ednokrotnie mylili drogę, lecz dokładna zna omość gór Hope’a pozwalała mu zawsze
ponownie odnaleźć właściwy szlak.

O świcie ich oczom ukazał się kra obraz niebywale wspaniały w swe grozie. Ze wszyst- Góry
kich stron dokoła wznosiły się amfiteatralnie pokryte śniegiem szczyty. Po obu stronach
drogi zalegały skały, tak strome i spiczaste, iż zdawało się, że wyrosłe na ich szczytach
sosny i modrzewie są tylko zawieszone i za lada silnie szym powiewem wiatru runą na
głowy wędrowców. Obawa ta zresztą nie była zupełnie bezzasadna, gdyż kotlinę zaścielały
drzewa i odłamy skał, które stopniowo spadały z góry. Nawet w chwili, gdy prze eżdżali,
wielki głaz runął z wysokości z głuchym łoskotem, który rozległ się grzmiącym echem
wśród ciszy wąwozów i tak przeraził konie, że mimo wyczerpania puściły się galopem.

Gdy słońce zaczęło się ukazywać, na zachodnim widnokręgu eden po drugim zapalały
się szczyty olbrzymich gór, niby światła na akie ś uroczystości, aż wreszcie zapłonęły
wszystkie purpurowym blaskiem. Przepyszny, niezrównany widok dodał otuchy tro gu
zbiegom i nową energią zasilił ich dusze. Nad brzegiem wartkiego potoku, który wypływał
z wąskie szczeliny w skałach, zatrzymali się, napoili konie i sami pokrzepili się, z adłszy
śpiesznie śniadanie. Lucy i e o ciec byliby odpoczęli nieco dłuże , lecz Jefferson Hope
był nieubłagany.

— Na pewno uż nas ściga ą — rzekł. — Wszystko zależy od naszego pośpiechu. Gdy
dostaniemy się do Carson, bęǳiemy mogli odpoczywać przez resztę życia.

Przez cały ǳień echali uciążliwą drogą wśród skał i wąwozów, a nad wieczorem
obliczyli, że byli o akieś trzyǳieści mil oddaleni od swoich wrogów. Gdy zapadła noc,
znaleźli zagłębienia mięǳy skałami, gǳie ako tako zabezpieczeni od prze mu ącego chło-
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dem wiatru, przytuleni edno do drugiego, przespali kilka goǳin. Przed świtem wszakże
byli na nogach i ruszyli w dalszą drogę.

Dotychczas ich prześladowcy nie dawali znaku życia i Jefferson Hope zaczął przypusz-
czać, że zna du ą się nareszcie poza obrębem właǳy strasznego związku, którego gniew
ściągnęli na siebie. Nie wieǳiał eszcze, ak mógł niebawem pochwycić ich i zmiażdżyć.

Około południa drugiego dnia ich ucieczki szczupłe zapasy żywności zaczęły się wy-
czerpywać. Hope nie zaniepokoił się tym ednak, gdyż wieǳiał, że w górach est zwierzy-
na, a nieraz uż w życiu liczył edynie na swo ą strzelbę, aby się wyżywić. Wybrawszy osło-
nięty zakątek, przyniósł trochę suchych gałęzi i rozpalił ogień, przy którym ego towarzy-
sze mogliby się rozgrzać, zna dowali się bowiem blisko pięć tysięcy stóp nad poziomem
morza, a ostre, lodowate powietrze dokuczało dotkliwie. Związawszy konie i zarzuciwszy
strzelbę na ramię, Jefferson pożegnał Lucy i wyruszył na poszukiwanie zwierzyny. Po
chwili obe rzał się i zobaczył, ak starzec i młoda ǳiewczyna sieǳą skuleni przy płoną-
cym ognisku, a tro e zwierząt stoi bez ruchu za nimi. Niebawem wysta ąca skała ukryła
ich przed ego wzrokiem.

Przez akieś dwie mile szedł z wąwozu do wąwozu, nie spotyka ąc żadne zwierzyny,
chociaż ze znaków na korze drzew oraz ze śladów, akie dostrzegał na ziemi, wnosił, że
niedźwieǳie były liczne w tych stronach. Nareszcie po trzygoǳinnym daremnym szuka-
niu zamierzał uż, zrozpaczony, wrócić z niczym, gdy nagle, spo rzawszy w górę, zadrżał
z radości.

Na krawęǳi wysta ące skały, o kilkaset stóp ponad nim, stało zwierzę z olbrzymimi
rogami. Ten muflon był prawdopodobnie stróżem trzody pewnego gatunku baranów,
niewidoczne eszcze dla oczu myśliwego. Na szczęście zwrócił łeb w przeciwną stronę
i nie dostrzegł go. Położywszy się na ziemi, Jefferson Hope oparł kolbę strzelby o głaz
i celował dobrze i długo, zanim spuścił kurek. Zwierzę rzuciło się w górę rozpaczliwym
skokiem, zatoczyło się na krawęǳi skały i runęło całym swym ciężarem w głąb doliny.

Zwierzyna była taka wielka, że nie mógł zabrać całe . Zadowolił się przeto odcięciem
ednego uda i części boku, a zarzuciwszy zdobycz na ramię, zabrał się spiesznie do powrotu,
gdyż zaczął zapadać wieczór. Zaledwie ednak ruszył w drogę, przekonał się, że czekała go
nowa niespoǳiewana trudność do zwalczenia. W pogoni za zwierzyną minął znaną sobie
część okolicy, a niełatwo było odnaleźć ścieżkę, którą przyszedł.

Dolina, w które się zna dował, poprzecinana była w rozmaitych kierunkach licznymi
wąwozami, tak do siebie podobnymi, że niepodobna było ich odróżnić. Jefferson zagłębił
się tedy w eden z nich, a gdy uszedł z milę lub więce , napotkał górski potok, którego
z pewnością poprzednio nie wiǳiał. Przekonawszy się, że zmylił drogę, wszedł w inny
wąwóz i było uż zupełnie ciemno, gdy nareszcie znalazł się w wąwozie, który mu się
wydał znany.

Jednak nawet wówczas nie łatwo było utrzymać się na właściwe droǳe, albowiem
księżyc eszcze się nie ukazał, a wysokie skały po obu stronach powiększały panu ącą
dokoła ciemność. Ugina ąc się pod ciężarem, który dźwigał, wyczerpany zmęczeniem
Jefferson Hope potykał się za każdym niemal krokiem. Podtrzymywał w sercu otuchę
edynie myślą, że każdy krok zbliża go do ukochane i że niesie ze sobą zapas żywności,
który starczy im do końca podróży.

Nareszcie stanął u we ścia do wąwozu, gǳie ich zostawił. Nawet w ciemności pozna-
wał wyraźnie zarysy skał, które go otaczały. Ferrier i Lucy niezawodnie czeka ą na niego
z niepoko em — myślał — bo ego nieobecność trwała prawie pięć goǳin. Spoǳiewa ąc
się bliskiego spotkania, przyłożył dłonie do ust i huknął z całych sił radosne nawoływanie
ako znak, że nadchoǳi. Gdy umilkł, czekał przez chwilę na odpowiedź. Nic ednak nie
przerywało panu ące dokoła ciszy prócz ego własnego krzyku, który zatoczył się nieskoń-
czonym echem po samotnych wąwozach. Więc huknął raz drugi, silnie eszcze i znów
wiatr nie przyniósł mu żadne odpowieǳi od przy aciół, których opuścił przed kilkoma
goǳinami. Zd ął go lęk straszny, nieokreślony. Popęǳił naprzód ak szalony, gubiąc po
droǳe cenną żywność.

Gdy minął zakręt skały, u rzał przed sobą mie sce, gǳie przed kilkoma goǳinami
rozpalił ognisko. Stos popiołu tlił się eszcze, lecz widocznie od chwili ode ścia Jeffersona
Hope’a nikt nie podtrzymywał ognia.
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Dokoła panowała grobowa cisza. Obawy Jeffersona Hope’a zmieniły się w pewność,
pobiegł naprzód. W pobliżu dogasa ącego ogniska nie było żywe istoty; mężczyzna,
ǳiewczyna, zwierzęta, wszyscy znikli. Teraz uż stało się dla niego oczywiste, że pod-
czas ego nieobecności zdarzyła się akaś straszna i nagła katastrofa, katastrofa, która ich
pochłonęła i nie zostawiła żadnego śladu.

Oszołomiony tym nagłym ciosem, Jefferson Hope uczuł zawrót głowy i musiał oprzeć
się na strzelbie, aby nie upaść. Jednakże był on przede wszystkim człowiekiem czynu
i wnet oǳyskał przytomność umysłu. Schwyciwszy tlącą się eszcze gałąź, rozdmuchał
ogień tak, że za aśniał płomieniem, i przy tym świetle rozglądał się bacznie dokoła. Ziemia
była stratowana kopytami końskimi, co dowoǳiło, że liczny odǳiał eźdźców dogonił
zbiegów, a kierunek końskich śladów wskazywał, że następnie powrócili do Salt Lake
City.

Czy zabrali ze sobą ego towarzyszy? Jefferson Hope zaczął przypuszczać, że tak się
stało, gdy nagle ego wzrok padł na przedmiot, na którego widok począł drżeć na całym
ciele. Nieopodal na stronie wznosił się niewielki nasyp rude ziemi, którego poprzednio
tam nie wiǳiał. Pomyłka była niemożliwa — to świeżo wykopany grób.

Zbliżywszy się, Jefferson Hope u rzał kawałek papieru w szczelinie zatkniętego w zie-
mię kĳa, a na tym papierze napis krótki, ale niestety nazbyt wymowny:

JOHN FERRIER
OBYWATEL SALT LAKE CITY
ZMARŁ DNIA  SIERPNIA  ROKU

ǲielny starzec, którego opuścił zaledwie przed kilkoma goǳinami, przestał istnieć
i pozostał po nim edynie ten napis. Jefferson Hope spo rzał dokoła błędnym wzrokiem,
szuka ąc drugiego grobu, lecz go nie znalazł. Lucy została zatem zabrana przez swych
strasznych prześladowców, aby spełnić początkowe przeznaczenie i powiększyć harem syna
ednego ze Starszych. Gdy Jefferson Hope uprzytomnił sobie całą grozę losu ukochane
i własną wobec tego bezsilność, zaczął gorzko żałować, że nie ǳieli ze starym farmerem
cichego mie sca wiecznego spoczynku.

Niebawem ednak pod wpływem wroǳone energii otrząsnął się ponownie z przy-
gnębienia wywołanego rozpaczą. Jeśli wszystko utracił, miał przyna mnie możność po-
święcenia swego życia zemście. Z niesłychaną cierpliwością, z nieporównaną wytrwałością
łączył Jefferson Hope uczucie nienawiści i mściwości tak potężne, że nie powstyǳiliby
się go Indianie, wśród których żył tak długo. Sto ąc nad opuszczonym ogniskiem, uczuł,
że edyna rzecz mogła złagoǳić ego ból: odwet, straszliwy, krwawy odwet na wrogach.
Poprzysiągł sobie, że odtąd bęǳie miał w życiu ten edyny cel i emu się poświęci całą
siłą woli, całą swo ą niewyczerpaną energią. Śmiertelnie blady, z wyrazem zaciętego bólu
na twarzy, powrócił tam, gǳie upuścił swo ą zdobycz, i roznieciwszy znów ogień, upiekł
tyle mięsa, żeby mu starczyło na kilka dni. Po czym zawinął e i nie bacząc na znużenie,
wyruszył w powrotną drogę przez góry, idąc śladami tych, którzy nadawali sobie nazwę
Aniołów-Mścicieli.

Pięć dni wlókł się, wyczerpany, z pokrwawionymi stopami, przez wąwozy, które uż
poprzednio przebył konno. Nocą padał gǳiekolwiek pod skałą i spał przez kilka goǳin,
lecz o świcie był uż zawsze na nogach. Szóstego dnia dotarł do Orlego Wąwozu, który
był pierwszą stac ą ich ucieczki, tak strasznie zakończone , i stamtąd mógł uż wiǳieć
sieǳibę Świętych.

Spo rzawszy uważnie w tę stronę, zauważył, że na niektórych głównie szych ulicach
powiewały chorągwie, odróżnił też inne oznaki akie ś uroczystości. Zadawał sobie pyta-
nie, co by to miało znaczyć, gdy naraz posłyszał odgłos kopyt końskich i u rzał zbliża ącego
się ku niemu eźdźca. Niebawem poznał w nim mormona Cowpera, któremu nie edno-
krotnie oddawał różne przysługi. Zaczepił go tedy, gdy pod echał, chciał bowiem przede
wszystkim dowieǳieć się, aki los spotkał Lucy.

— Jestem Jefferson Hope — rzekł. — Pamięta mnie pan, prawda?
Mormon przyglądał się z nieukrywanym zdumieniem. Istotnie trudno było w oǳia-

nym w łachmany wędrowcu z rozwichrzonym włosem, śmiertelnie bladą twarzą i ǳikim
wyrazem roziskrzonych oczu poznać dawnego eleganckiego myśliwego. Gdy go ednak
w końcu poznał, zdumienie mormona zamieniło się w osłupienie.

   Studium w szkarłacie 



— Jak możesz się tu pokazywać! Czyś oszalał? — zawołał. — Niech mnie zobaczą,
ak z tobą rozmawiam, a mogę to przypłacić życiem. Przecież Cztere Święci wydali na
ciebie wyrok za pomaganie w ucieczce Ferrierom.

— Nie obawiam się ani ich, ani ich wyroku — odparł Hope poważnie. — Słucha ,
Cowper, musisz wieǳieć, co się tu stało. Zaklinam cię na wszystko, co ci est drogie,
odpowieǳ mi na kilka pytań. Wszak byliśmy zawsze przy aciółmi. Na miłość boską, nie
odmawia mi odpowieǳi!

— Co chcesz wieǳieć? — spytał zaniepoko ony mormon. — Spiesz się. Nawet skały
ma ą uszy, a drzewa oczy.

— Co się stało z Lucy Ferrier?
— Wczora odbyły się e zaślubiny z młodym Drebberem… No, odwagi, człowieku!

Zdawałoby się, że życie z ciebie ucieka!
— Mnie sza o to — odparł Hope słabym głosem.
Pobladł ak chusta, zachwiał się na nogach i upadł na głaz, o który się oparł.
— Mówisz, że wyszła za mąż?
— Tak, wczora … to właśnie dlatego wiszą chorągwie na gmachu ratusza. Mięǳy

Drebberem a młodym Stangersonem zaszła kłótnia o to, który ma ą zaślubić. Oba na-
leżeli do odǳiału, który ich ścigał, a Stangerson zabił o ca, co, ak mniemał, nadawało
mu większe prawa. Ale gdy sprawa przyszła przed Wielką Radę, większość oświadczyła się
za Drebberem i Prorok emu oddał ǳiewczynę. Nikt wszakże nie bęǳie e miał długo,
gdyż wiǳiałem piętno śmierci na e twarzy. Podobna est racze do widma aniżeli do
kobiety. A teraz pó ǳiesz stąd?

— Tak, pó dę — odparł Jefferson Hope, wsta ąc.
Twarz miał surową, nieruchomą, ak wykutą z marmuru, oczy świeciły w nie zło-

wrogim blaskiem.
— Dokąd iǳiesz?
— Mnie sza o to — odpowieǳiał i zarzuciwszy broń na ramię, zszedł ze stoku i znik-

nął wśród gór, w głębokich wąwozach, gǳie tylko ǳikie zwierzęta miały swe legowiska.
A w te chwili żadne z nich nie było okrutnie sze i niebezpiecznie sze od niego.

Przepowiednia mormona spełniła się nazbyt szybko. Złamana okropną śmiercią o ca
czy też skutkami nienawistnego małżeństwa, biedna Lucy nikła w oczach i w miesiąc
późnie umarła. Mąż, który poślubił ą dla ma ątku Ferriera, nie okazywał byna mnie
żalu po e stracie. Inne ego żony opłakiwały ą szczerze i stosownie do zwycza u mor-
mońskiego czuwały przy nie przez całą noc w wigilię pogrzebu.

Sieǳiały wszystkie dokoła e trumny, gdy nagle o świcie, ku niewypowieǳianemu
ich zdumieniu i przerażeniu, drzwi otworzyły się z trzaskiem, a do poko u wpadł męż-
czyzna o ǳikim wyrazie twarzy, wynęǳniały, w zakurzonym, podartym ubraniu. Nie
spo rzawszy na wylękłe kobiety ani nie przemówiwszy do nich słowa, podszedł do białe ,
marmurowe postaci, z które uleciała czysta dusza Lucy Ferrier. Pochylił się nad nią,
przycisnął ze czcią usta do e zimnego czoła, po czym pochwyciwszy e dłoń, ściągnął
z palca obrączkę.

— Nie zabierze tego przyna mnie do grobu! — ryknął wściekłym głosem i zanim
kobiety zdążyły zawołać o pomoc, zbiegł ze schodów i zniknął.

Wszystko to stało się tak szybko, w sposób taki nieprawdopodobny, że świadkowie
za ścia mogliby e uważać za wytwór wyobraźni, gdyby nie brak złote obrączki na palcu
zmarłe .

Przez kilka miesięcy Jefferson Hope tułał się w górach, prowaǳąc życie ǳikiego
człowieka i żywiąc w sercu namiętne pragnienie zemsty, które go pochłonęło całkowi-
cie. W mieście zaczęły niebawem krążyć szczególne pogłoski o postaci, która ak duch
ukazywała się na przedmieściach, to znów błąkała się w samotnych wąwozach górskich.
Pewnego dnia kula wpadła przez okno do Stangersona, świsnęła mu koło ucha i roz-
płaszczyła się, uderza ąc w ścianę o kilka kroków od niego. Innym razem, gdy Drebber
przechoǳił pod skałą, wielki głaz oderwał się i stoczył w przepaść. Byłby go położył tru-
pem, gdyby nie to, że Drebber miał tyle przytomności umysłu, iż skoczył w bok i padł
plackiem na ziemię.
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Zarówno Stangerson, ak i Drebber wykryli niebawem przyczynę i sprawcę zamachów
na ich życie i urząǳili kilka wypraw w góry w naǳiei, że schwycą lub zabĳą wroga, lecz
usiłowania ich były daremne. Wówczas postanowili nie wychoǳić nigdy bez towarzysza
ani po zachoǳie słońca i otoczyli strażą swe domy. Po pewnym czasie nie przestrzegali uż
tak pilnie tych środków ostrożności, gdyż ich nieprzy aciel nie dawał znaku życia. Sąǳili
zatem, że czas ukoił ego pragnienie zemsty.

Tymczasem wprost przeciwnie, trawiąca Hope’a żąǳa zemsty wzmogła się eszcze.
Miał on naturę twardą, nieugiętą, a góru ąca nad wszystkim chęć zemsty tak dalece
nim owładnęła, że zagłuszyła wszelkie inne uczucia. Wszelako był on też obdarzony nie-
pospolitym zmysłem praktycznym. Niebawem uświadomił sobie, że nawet ego żela-
zny organizm nie wytrzyma długo nieusta ących wysiłków, na akie go narażał. To życie
pełne niebezpieczeństw, brak pożywne strawy wyczerpywały ego siły. Jeśli umrze ak
pies w górach, co się stanie z zamierzoną zemstą? A ednak tylko taki czekał go koniec
przy trybie życia, aki prowaǳił. Zrozumiał, że ǳiałał w ten sposób na korzyść wrogów,
i wprawǳie niechętnie, powrócił ednak do kopalni w Newaǳie, celem oǳyskania zdro-
wia i zebrania takiego funduszu, który by mu pozwolił dążyć do celu bez wystawienia się
na takie trudy i niewygody.

Zamierzał przebywać w kopalniach na wyże rok, lecz nieprzewiǳiane okoliczności
tak się złożyły, że musiał pozostać przez blisko pięć lat. Pomimo ednak tak długiego
czasu odczuwał swe krzywdy i łaknął zemsty z taką samą siłą, ak owe pamiętne nocy,
kiedy stał nad grobem Johna Ferriera.

Przebrany i pod zmienionym nazwiskiem powrócił do Salt Lake City, nie dba ąc,
że naraża życie, byleby tylko zdołał wymierzyć sprawiedliwość. W mieście czekały nań
złe nowiny. Kilka miesięcy temu wśród wybranego narodu powstała schizma⁴⁹. Kilku
młodszych członków Kościoła zbuntowało się przeciw właǳy starszyzny, skutkiem czego
nastąpiło oderwanie się grona niezadowolonych, którzy opuścili Utah i wyparli się wiary
mormonów. Mięǳy nimi byli też Drebber i Stangerson, a nikt nie wieǳiał, dokąd się
udali. Obiegały wieści, że Drebber zdołał spieniężyć znaczną część swego ma ątku i wy-
echał ako człowiek zamożny, gdy natomiast ego towarzysz Stangerson był stosunkowo
biednie szy. Nikt wszakże nie posiadał na mnie sze wskazówki, gǳie przebywali.

Nie eden człowiek pomimo żąǳy zemsty byłby wobec takich trudności porzucił myśl Zemsta
odwetu. Jefferson Hope wszelako nie zachwiał się ani na chwilę w powziętym postano-
wieniu. Z niewielkim funduszem, aki posiadał, wędrował z miasta do miasta po Stanach
Z ednoczonych, szuka ąc śladu swoich wrogów, zasila ąc swo e materialne środki pracą,
gǳie tylko ą mógł znaleźć. Mĳał rok za rokiem, krucze włosy Hope’a przyprószyła si-
wizna, a on ciągle eszcze wędrował i tropił ak zażarty pies gończy, wytęża ąc wszystkie
wysiłki woli dla osiągnięcia celu, któremu poświęcił życie.

W końcu ego wytrwałość została wynagroǳona. Pewnego dnia spostrzegł zarys twa-
rzy w oknie, a to edno spo rzenie przekonało go, że ci, których ścigał, zna du ą się w Cle-
veland w stanie Ohio. Powrócił do swe nęǳne izby, ma ąc gotowy plan zemsty. Ale
zdarzyło się, iż Drebber, wygląda ąc przez okno, poznał ulicznego włóczęgę, a w ego
oczach wyczytał wyrok śmierci. W towarzystwie Stangersona, który został ego pry-
watnym sekretarzem, udał się tedy do sęǳiego poko u⁵⁰ i ozna mił, że ich życiu grozi
niebezpieczeństwo skutkiem zazdrości i nienawiści dawnego rywala.

Tego wieczoru osaǳono Jeffersona Hope’a w areszcie, a ponieważ nie mógł znaleźć
żadnego poręczyciela, sieǳiał przez kilka tygodni. Gdy go nareszcie wypuszczono, prze-
konał się, że dom Drebbera est pusty, a on sam wraz z sekretarzem wy echał do Europy.

Mściciel ponownie doznał porażki, lecz moc ego nienawiści była zbyt silna, aby miał
zaniechać pościgu. Jednak ego fundusze wyczerpały się, zatem znów zabrał się do pra-
cy i oszczęǳał każdego dolara na zamierzoną podróż. Zebrawszy wreszcie tyle, żeby nie
umrzeć z głodu, wyruszył do Europy i ścigał swych wrogów z miasta do miasta, zarabia ąc
w na rozmaitszy sposób na utrzymanie, lecz nie mogąc ich nigǳie schwytać.

Gdy przybył do Petersburga, oni wy echali do Paryża, a gdy udał się tam za nimi,
dowieǳiał się, że właśnie wyruszyli do Kopenhagi. Do stolicy Danii przybył znów o parę

⁴⁹schizma — rozłam, formalny rozǳiał mięǳy wyznawcami edne religii. [przypis edytorski]
⁵⁰sęǳia pokoju — w kra ach anglosaskich: sęǳia na niższe instanc i; należą do niego sprawy cywilne mnie -

sze wagi i drobne wykroczenia. [przypis edytorski]

   Studium w szkarłacie 



dni za późno; oba odpłynęli do Londynu, gǳie wreszcie zdołał dokonać swe zemsty. Jak
się to zaś stało, dowiemy się na lepie z opowieści mściciela spisane w ǳienniku doktora
Watsona, któremu uż tyle zawǳięczamy.

 .      - 
Rozpaczliwy opór naszego więźnia nie był byna mnie ob awem wrogiego usposobienia do
nas, gdyż skoro został nareszcie obezwładniony, uśmiechnął się na uprze mie w świecie
i wyraził naǳie ę, że w walce, aką z nim stoczyliśmy, nie zrobił żadnemu z nas krzywdy.

— Domyślam się, że zamierza pan zawieźć mnie na polic ę — zwrócił się do Sherlocka
Holmesa. — Mo a dorożka stoi przed bramą. Jeśli pan rozwiąże mi trochę nogi, ze dę
sam; bo nieść mnie bęǳie trudno, nie estem uż taki lekki, ak za młodych lat.

Gregson i Lestrade zamienili spo rzenia, ak gdyby chcąc zaznaczyć swo e zdumienie
taką zuchwałą propozyc ą. Holmes ednakże, biorąc naszego więźnia za słowo, rozwią-
zał ręcznik, którym związaliśmy mu stopy. Jefferson Hope wstał i rozprostował nogi,
ak gdyby chciał się upewnić, że nie są spętane. Pamiętam, iż przygląda ąc mu się, po-
myślałem sobie, że mało wiǳiałem luǳi zbudowanych równie silnie ak on. Na ego
ciemne , ogorzałe twarzy malował się wyraz stanowczości i energii, która swo ą potęgą
imponowała nie mnie od ego siły osobiste .

— Jeśli stanowisko naczelnika polic i est wolne — rzekł, patrząc na Holmesa z nie-
ukrytym poǳiwem — pan powinien e otrzymać bezwarunkowo. Sposób, w aki pan
mnie śleǳił, est na lepszym świadectwem pańskich zdolności.

— Pó ǳiecie ze mną, sąǳę — rzekł Holmes do obu polic antów.
— Mogę panów zawieźć — rzekł Lestrade.
— Dobrze! A Gregson wsiąǳie razem ze mną. I pan, doktorze, także. Skoro brał pan

tak żywy uǳiał w te sprawie, nie opuści nas pan teraz.
Przystałem na to chętnie i zeszliśmy wszyscy razem. Więzień ani nie myślał o uciecz-

ce, wsiadł spoko nie do dorożki, a my za nim. Lestrade wsiadł na kozioł, zaciął konia
i niebawem stanęliśmy u celu. Wprowaǳono nas do małego poko u, gǳie inspektor
polic i zanotował nazwisko naszego więźnia i nazwiska tych, o których zamordowanie
był oskarżony. Urzędnik, człowiek o blade , nieruchome twarzy, obo ętnie wypełniał
swo e obowiązki.

— Aresztowany w ciągu tygodnia stanie przed sądem — rzekł. — A tymczasem, czy
ma pan co do powieǳenia, panie Jefferson Hope? Muszę pana ostrzec, że pańskie słowa
będą spisane i że mogą następnie zostać użyte przeciw panu.

— Mam barǳo dużo do powieǳenia — odparł Hope wolno. — Chciałbym panom
opowieǳieć wszystko.

— Czy nie lepie zachować to, ak pan stanie przed sądem? — spytał inspektor.
— Kto wie, czy a tam kiedy stanę przed sądem — odparł Hope. — Niech się panowie

nie niepoko ą. Nie myślę byna mnie o samobó stwie. Czy pan est doktorem? — dodał,
zwraca ąc na mnie ciemne, przenikliwe oczy.

— Tak est — odparłem.
— Proszę, niech pan przyłoży rękę tuta — rzekł, uśmiecha ąc się i podnosząc skutą

dłoń do piersi.
Uczyniłem, ak chciał, i wnet odczułem gwałtowne bicie serca i zaburzenia wewnętrz-

ne. Zdawało się, że cała klatka piersiowa drży i chwie e się, ak wątły budynek, w którego
wnętrzu porusza się potężna machina. W ciszy panu ące w poko u mogłem dosłyszeć
głuchy szmer i świst pochoǳący z tego samego źródła.

— Ależ — zawołałem — pan ma rozszerzenie aorty!
— Tak mi to nazwali — odparł obo ętnie. — Byłem u doktora w zeszłym tygodniu,

żeby się poraǳić, i powieǳiał mi, że aorta pęknie lada ǳień. Przez tyle lat z każdym
rokiem est gorze . To skutek nadmiernego zmęczenia i marnego odżywiania się w górach
Salt Lake. Ale teraz, skoro spełniłem swo e zadanie, wszystko mi edno, kiedy umrę.
Chciałbym tylko opowieǳieć swo ą historię, bo mi zależy na tym, żeby nie pozostawić
wspomnienia pospolitego mordercy.
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Inspektor i dwa polic anci odbyli śpieszną naradę nad tym, czy należy zadośćuczynić
żądaniu aresztanta.

— Panie doktorze, czy uważa pan, że temu człowiekowi grozi niebezpieczeństwo na-
głe śmierci? — zapytał inspektor.

— Niewątpliwie! — odparłem.
— W takim razie naszym obowiązkiem est w interesie sprawiedliwości wysłuchać

zeznania — rzekł inspektor. — Proszę, niech pan mówi, ale ostrzegam pana ponownie,
że każde słowo pańskie bęǳie zapisane.

— Usiądę, eśli pan pozwoli — rzekł aresztant, zamienia ąc słowa w czyn. — Mę-
czę się prędko skutkiem choroby, a walka, aką z panami stoczyłem przed goǳiną, nie
poprawiła byna mnie mego stanu. Sto ę nad grobem, więc możecie panowie być pewni,
że nie będę kłamać. Każde słowo, które powiem, bęǳie szczerą prawdą, a aki panowie
zrobią z tego użytek, to mi uż wszystko edno.

To mówiąc, Jefferson Hope oparł się o poręcz krzesła i zaczął następu ące opowia-
danie. Mówił tonem spoko nym, obo ętnym, ak gdyby niezwykłe przygody były na -
pospolitszymi w świecie. Mogę zaręczyć za dokładność poniższego sprawozdania, gdyż
zaczerpnąłem szczegóły z notatnika Lestrade’a, który skrzętnie notował słowa aresztanta.

— Przyczyny mo e nienawiści do tych dwu luǳi mało panów obchoǳą — zaczął.
— Powiem tylko, że spowodowali zgon dwo ga luǳi — o ca i córki — i że skutkiem tego
sami zasłużyli na śmierć. Tyle czasu wszakże upłynęło od chwili ich zbrodni, że niepodobna
mi było szukać na nich sprawiedliwości w akimkolwiek sąǳie. Ponieważ zaś dla mnie
ich wina nie ulegała wątpliwości, przeto postanowiłem, że sam będę ich sęǳią i katem.
Panowie uczyniliby tak samo, gdybyście byli na moim mie scu.

Młoda ǳiewczyna, o które wspomniałem, przed dwuǳiestu laty miała być mo- Zemsta
ą żoną. Zmuszona do zaślubienia tego właśnie Drebbera, umarła z żalu i rozpaczy. Z e
martwego palca zd ąłem ślubną obrączkę i poprzysiągłem sobie, że dogasa ące oczy Dreb-
bera spoczną na nie , a ostatnią ego myślą bęǳie zbrodnia, za którą został ukarany. Nie
rozstawałem się z obrączką i ścigałem go wraz z ego towarzyszem na obu półkulach,
dopóki ich nie schwytałem. Myśleli, że mnie znużą i zniechęcą, ale omylili się. Jeśli umrę
utro, co est barǳo możliwe, to przyna mnie ze dę z tego świata z przeświadczeniem,
że spełniłem swo e zadanie i spełniłem dobrze. Zginęli oba , i to z mo e ręki. Teraz uż
niczego nie pragnę, niczego się nie spoǳiewam.

Oni byli bogaci, a a byłem ubogi, tak że ściganie ich nie przyszło mi łatwo. Gdy
przy echałem do Londynu, musiałem wyszukać sobie akieś za ęcie, żeby mieć z czego
żyć. Powozić, eźǳić konno było dla mnie rzeczą naturalną, ak choǳić. Zgłosiłem się
do biura pewnego właściciela dorożek i niebawem dostałem u niego mie sce. Miałem
obowiązek przynosić co tyǳień pryncypałowi⁵¹ pewną sumę, a to, co zarobiłem więce ,
mogłem zachować dla siebie. Rzadko kiedy wprawǳie zdarzało się, żebym miał przewyż-
kę, ale akoś sobie raǳiłem. Na trudnie szym zadaniem dla mnie było orientowanie się
w mieście, bo ze wszystkich labiryntów na świecie Londyn est chyba na zawilszy. Mia-
łem wszakże zawsze przy sobie plan ulic, a skoro tylko zapamiętałem położenie głównych
hoteli i dworców, uż sobie akoś dawałem radę.

Upłynął czas akiś, zanim odszukałem mieszkanie moich dwóch wrogów, ale pyta-
łem się i dowiadywałem, dopóki w końcu ich nie odnalazłem. Mieszkali w pens onacie
w Camberwell, z tamte strony rzeki. Z chwilą gdy wieǳiałem, gǳie ich mogę schwytać,
byli na mo e łasce. Zapuściłem brodę, tak że nie mogliby mnie poznać. Postanowiłem
ich śleǳić, szpiegować i czekać na odpowiednią sposobność. Poprzysiągłem sobie, że tym
razem uż mi nie u dą.

A ednak pomimo tego wszystkiego o mało co mi się nie wymknęli. Gǳiekolwiek
się ruszyli, dążyłem za nimi. Niekiedy ścigałem ich dorożką, niekiedy pieszo, ale pierwszy
sposób był lepszy, bo wówczas miałem pewność, że nie stracę ich z oczu. Tylko wczesnym
rankiem lub późnym wieczorem mogłem cokolwiek zarobić, tak że stopniowo zadłużyłem
się u swego pryncypała. Nie troszczyłem się wszakże o to, skoro tym kosztem mogłem
być ciągle na tropie swoich wrogów.

⁵¹pryncypał (daw.) — szef, pracodawca. [przypis edytorski]
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Byli ednak przebiegli. Musieli widocznie pode rzewać, że mogą być ścigani, gdyż
wychoǳili tylko we dnie i nigdy eden bez drugiego. Przez dwa tygodnie eźǳiłem za
nimi coǳiennie i nigdy nie wiǳiałem ich osobno. Drebber przeważnie był pĳany, ale
Stangersona nie wiǳiałem nietrzeźwego. Śleǳiłem ich rano i pod wieczór — daremnie,
ani cienia akie pomyślne sposobności. Obawiałem się edynie, żeby mi to wewnątrz nie
pękło za wcześnie, zanim zdążę spełnić, co zamierzałem.

Nareszcie pewnego wieczora, eżdżąc tam i z powrotem po ulicy Torquay Terrace,
na które mieszkali, spostrzegłem, że przed ich dom za eżdża dorożka. Po chwili wy-
niesiono pakunki, po czym wyszedł Drebber, za nim Stangerson. Wsiedli do dorożki
i od echali. Zaciąłem konia i po echałem również, nie tracąc ich ani chwili z oczu, wielce
zaniepoko ony, obawiałem się bowiem, że zamierza ą opuścić Londyn. Przed stac ą Eu-
ston wysiedli, a a, poleciwszy akiemuś chłopcu pilnować mo ego konia, udałem się za
nimi na peron. Słyszałem, ak dopytywali o pociąg do Liverpoolu, i odpowieǳiano im,
że eden właśnie odszedł, a następny nade ǳie dopiero za kilka goǳin. Stangerson był
tym widocznie zirytowany, lecz Drebberowi ta zwłoka była akoś na rękę. Podszedłem
do nich tak blisko w tłumie, aki się przewĳał na peronie, że słyszałem każde słowo ich
rozmowy.

Drebber powieǳiał eszcze, że ma akąś sprawę osobistą do załatwienia, że niedługo
powróci, i chciał, żeby Stangerson na niego zaczekał. Ten nie chciał się na to zgoǳić
i przypomniał mu, że postanowili nigdy się nie rozstawać. Na to znów Drebber odparł, że
sprawa est natury barǳo delikatne i że musi iść sam. Nie mogłem tym razem dosłyszeć
odpowieǳi Stangersona, ale tamten wybuchnął, zaczął mu wymyślać i kląć i powieǳiał
mu, że est tylko ego płatnym sługą i nie ma na mnie szego prawa mu rozkazywać. Wobec
tego sekretarz zaprzestał dalszych perswaz i i zażądał tylko, aby eśli Drebber nie zdąży na
pociąg, spotkali się w hotelu Halliday, na co znów Drebber odparł, że powróci na peron
przed edenastą, po czym oddalił się.

Chwila, na którą czekałem tak długo, nadeszła nareszcie. Miałem znienawiǳonych
wrogów w swe mocy. Gdy byli razem, mogli się bronić wza emnie, ale rozłączeni byli na
mo e łasce. Nie ǳiałałem wszakże z nierozważnym pośpiechem. Plan miałem od dawna
ułożony. Zemsta przynosi zadowolenie zupełne tylko wtedy, gdy krzywǳiciel ma czas
uprzytomnić sobie, czy a ręka zada e mu cios i z akiego powodu spotyka go kara. Mó
plan obmyślony był właśnie w ten sposób, żeby sprawca moich katuszy wiǳiał asno, iż
ego dawna zbrodnia zosta e ukarana.

Zdarzyło się, że kilka dni przedtem akiś człowiek, który miał naǳór nad kilkoma
domami na Brixton Road, zostawił klucz od ednego z nich w mo e dorożce. Tego samego
wieczora zgłoszono się po ten klucz i został oddany. Ja ednak miałem czas zrobić z niego
odcisk i następnie sfabrykowałem taki sam. Tym sposobem zyskałem możność we ścia
do ednego przyna mnie schronienia w te olbrzymie stolicy, gǳie mogłem być pewien,
że mi nikt nie przeszkoǳi. Teraz pozostało mi ednak zadanie na trudnie sze: wciągnąć
Drebbera do tego pustego domu.

Drebber szedł pieszo i po droǳe wstępował do kilku szynków. W ostatnim pozostał
przez prawie pół goǳiny, a gdy wyszedł, chwiał się na nogach i był widocznie dobrze
podchmielony. Tuż przede mną stała dorożka, do które wsiadł. Jechałem za nią tak blisko,
że pysk mego konia był od nie oddalony zaledwie o łokieć. Minęliśmy most Waterloo
i mnóstwo ulic, aż wreszcie, ku mo emu wielkiemu zǳiwieniu, znaleźliśmy się znów
przed domem, w którym Drebber dotąd mieszkał. Nie mogłem po ąć, co miał znaczyć
ten powrót, co Drebber zamierzał. U echałem eszcze kawałek drogi i zatrzymałem się
nieopodal domu. Gdy Drebber wysiadł, dorożka od echała… Proszę, niech mi pan da
szklankę wody. Zasycha mi w gardle, gdy długo mówię.

Podałem mu szklankę wody, którą wypił duszkiem.
— A… teraz mi lepie — rzekł. — Otóż czekałem z akiś kwadrans, gdy nagle rozległ

się w domu hałas, ak gdyby rozpoczęła się bĳatyka. W następne chwili drzwi otwarły
się z trzaskiem i ukazali się dwa mężczyźni. Jednym z nich był Drebber, a drugim młody
chłopak, którego eszcze nigdy nie wiǳiałem. Chłopak trzymał Drebbera za kołnierz,
a gdy stanęli na schodkach przed domem, pchnął go i kopnął nogą tak silnie, że tamten
potoczył się na środek ulicy. „Ty psie akiś! — krzyczał, grożąc mu kĳem — Ja cię nauczę
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lżyć uczciwą ǳiewczynę!”. Był tak wzburzony, że myślałem, iż zacznie okładać kĳem
Drebbera, ale on, zatacza ąc się, uciekał, co mu sił starczyło, i u rzawszy na rogu mo ą
dorożkę, wskoczył do nie i krzyknął: „Do hotelu Halliday”.

Świadomość, że mam go nareszcie w swo e mocy, prze ęła mnie taką radością, serce
zakołatało mi tak silnie, że obawiałem się, że mo e cierpienie spłata mi figla w ostatnie
chwili. Jechałem wolno, rozważa ąc, ak na lepie postąpić. Byłem uż prawie zdecydo-
wany wywieźć go za miasto i tam, w akimś samotnym ustroniu, gǳiekolwiek w polu,
rozmówić się z nim po raz ostatni, gdy on sam nastręczył mi sposób rozstrzygnięcia spra-
wy. Ogarnęła go ponowna żąǳa wódki i kazał stanąć przed szynkiem. Wysiadł, polecił
mi czekać i wszedł do środka, gǳie pozostał aż do zamknięcia, a gdy się znów z awił, był
w takim stanie, że miałem go całkowicie w swoich rękach.

Niech sobie panowie nie wyobraża ą, że zamierzałem go zabić z zimną krwią. Jakkol-
wiek byłoby to tylko wymierzeniem sprawiedliwości, nie mogłem ednak się przezwycię-
żyć. Od dawna postanowiłem, że dam mu sposobność ocalenia życia, eśli zechce z nie
skorzystać.

Pośród licznych za ęć, akie wykonywałem w ciągu tułaczego życia w Ameryce, byłem
też przez czas akiś posługaczem i preparatorem w York College. Pewnego dnia profesor
miał wykład o truciznach i pokazywał studentom akiś alkaloid, ak go nazywał, któ-
ry otrzymał z adu używanego przez mieszkańców Ameryki Południowe do zatruwania
strzał. Profesor zapewniał, iż na mnie sze ziarnko te trucizny powodu e natychmiastową
śmierć. Zapamiętałem flaszeczkę zawiera ącą tę substanc ę, a gdy wszyscy wyszli, wziąłem
niewielką ilość.

Stałem się skutkiem wprawy niezłym preparatorem, z łatwością zatem zrobiłem z owe-
go alkaloidu małe, rozpuszczalne w płynie pigułki, po czym wziąłem pudełeczka i do
każdego z nich włożyłem po dwie ednakowe pigułki, edną zabó czą, a drugą nieszko-
dliwą. Wówczas to postanowiłem, że gdy nareszcie nade ǳie odpowiednia sposobność,
zaproponu ę każdemu z moich wrogów, aby wybrali po edne pigułce, gdy a połknę
tę, która pozostanie. Było to równie śmiertelne, a o wiele mnie hałaśliwe niż strzelanie
z rewolweru przez chustkę do nosa. Od owego dnia nie rozstawałem się z pigułkami i oto
właśnie nadszedł czas skorzystania z nich.

Dochoǳiła uż pierwsza po północy, noc była ciemna, wicher dął przeraźliwie, deszcz
lał ak z cebra. Pomimo, że świat był ponury, w moim sercu panowała radość tak wielka,
że mógłbym krzyczeć głośno z uciechy. Jeśli któryś z panów pragnął kiedyś czegoś ze
wszystkich sił duszy, eśli łaknął tego przez lat dwaǳieścia i naraz wszystkie ego naǳie e
się spełniły, ten mnie zrozumie.

Zapaliłem cygaro dla uspoko enia nerwów, ale ręce mi drżały i czułem przyśpieszone
bicie tętna w skroniach. Jadąc, wiǳiałem przed sobą twarz starego Johna Ferriera i słod-
kie oblicze Lucy, którzy wśród ciemności patrzyli na mnie z uśmiechem; a wiǳiałem
wyraźnie, ak wiǳę tu panów wszystkich w poko u. Przez cały czas towarzyszyli mi z obu
stron konia, dopóki nie stanąłem przed domem na Brixton Road.

Dokoła nie było widać żywe duszy, nie oǳywał się na lże szy dźwięk oprócz plusku
deszczu. Gdy za rzałem przez szybę do dorożki, spostrzegłem Drebbera na wpół leżącego,
pogrążonego w głębokim śnie pĳaka. Potrząsnąłem nim mocno, mówiąc:

— Czas wysiąść!
— Barǳo dobrze, mó przy acielu — odparł.
Przypuszczał widocznie, że za echaliśmy przed hotel, o którym mówił, bo wyszedł, nie

mówiąc uż słowa, i poszedł ze mną przez ogród. Musiałem iść tuż obok niego, aby go
podtrzymać, bo z trudnością trzymał się na nogach. Gdyśmy doszli do drzwi, otworzyłem
e i wprowaǳiłem go do ontowego poko u. Da ę panom słowo, że przez całą drogę
o ciec i córka szli przed nami.

— Piekielnie tu ciemno — odezwał się Drebber, tupiąc nogą.
— Zaraz bęǳiemy mieli światło — rzekłem, pociera ąc zapałkę i przytyka ąc ą do

woskowe świecy, którą przyniosłem ze sobą. — A teraz, Enochu Drebber — ciągnąłem Zemsta
dale , zwraca ąc się do niego i oświetla ąc własną twarz — przy rzy mi się, pozna esz
mnie?
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Patrzył na mnie chwilę mętnymi oczyma pĳaka, po czym u rzałem w nich nagle grozę,
która wykrzywiła strasznym skurczem ego twarz i wskazała mi, że mnie poznał. Pobladł
śmiertelnie, zachwiał się, zatoczył w tył, wiǳiałem, ak kroplisty pot wystąpił mu na czoło,
słyszałem, ak szczękały mu zęby. Na ten widok oparłem się plecami o drzwi i roześmiałem
się na całe gardło. Myślałem zawsze, że zemsta musi być słodka, ale nigdy, w na śmielszych
warunkach, nie spoǳiewałem się doznać takiego uczucia rozkoszy, akie teraz przepełniało
mo ą duszę.

— Ty psie! — rzekłem w końcu. — Ścigałem cię od Salt Lake City do Petersburga,
a zawsze mi się wymykałeś. Teraz nareszcie skończyły się two e wędrówki, bo albo ty,
albo a nie u rzymy utrze szego słońca.

W miarę ak mówiłem, Drebber cofał się coraz dale i wyczytałem z wyrazu ego twa-
rzy, że przypuszczał, iż oszalałem. Na razie istotnie byłem w szale. Tętna biły mi w skro-
niach coraz silnie i zda e mi się, że byłbym dostał ataku, gdyby krew nie puściła mi się
nosem, co mi przyniosło ulgę.

— Przypominasz sobie teraz Lucy Ferrier? — zawołałem, zamknąwszy drzwi na klucz,
którym wymachiwałem mu przed nosem. — Kara kazała czekać na siebie długo, prawda,
ale ǳień zemsty nadszedł nareszcie.

Nęǳnik drżał na całym ciele, słucha ąc tych słów. Byłby mnie niewątpliwie błagał,
żebym mu darował życie, lecz wiǳiał dobrze, iż mu się to na nic nie zda.

— Chcesz mnie zamordować? — wy ąkał.
— To nie bęǳie morderstwo — odparłem. — Czy zabicie wściekłego psa można

nazwać morderstwem? A ty miałeś litość nad mo ą ukochaną ǳiewczyną, gdyś ą oderwał
od zwłok o ca i zabrał do swego przeklętego, hańbiącego haremu?

— To nie a zabiłem e o ca! — zawołał.
— Ale ty złamałeś e młode życie! Niech Bóg Na wyższy bęǳie naszym sęǳią. Wy-

bierz edną z tych dwóch pigułek i połknĳ. Ja wezmę tę, którą ty pozostawisz. Zobaczymy,
czy est sprawiedliwość na ziemi, czy też rząǳi nami tylko przypadek.

Padł na kolana, krzycząc i błaga ąc litości, ale wydobyłem nóż i trzymałem mu go na
gardle, dopóki mnie nie usłuchał. Potem połknąłem drugą pigułkę i staliśmy naprzeciw
siebie w milczeniu przez akąś minutę mnie więce . Który z nas umrze, a który żyć bęǳie?

Chyba nigdy nie zapomnę wyrazu ego twarzy, gdy pierwsze bóle ostrzegły go, że to
on połknął truciznę. Roześmiałem się na ten widok i podsunąłem mu pod oczy obrączkę
ślubną Lucy. Trwało to ednak krótką chwilę, bo trucizna ǳiałała piorunu ąco. Skurcz
strasznego bólu wykrzywił mu całą twarz, wyciągnął ręce przed siebie, zatoczył się i wy-
da ąc ochrypły krzyk, runął na ziemię. Odwróciłem go wówczas nogą i przyłożyłem mu
dłoń do serca. Nie wyczułem na lże szego ruchu. Nie żył.

Krew ciekła mi ciągle z nosa, ale nie zwracałem na to uwagi. Nie wiem, co mi wpadło
do głowy, żeby napisać coś krwią na ścianie. Może kierowała mną złośliwa chęć wpro-
waǳenia polic i na fałszywy trop — tak mi było błogo i wesoło w owe chwili!

Przypomniałem sobie, że w Nowym Jorku znaleziono zamordowanego Niemca, nad
którym wypisany był wyraz „RACHE”. ǲienniki dowoǳiły wówczas, że zbrodnia mu-
siała być popełniona przez edno z ta nych stowarzyszeń. Pomyślałem sobie, że to, co
zǳiwiło i zaintrygowało nowo orczyków, wprawi w nie mnie sze zdumienie i londyń-
czyków. Umoczyłem tedy palec we własne krwi i wypisałem ten sam wyraz drukowa-
nymi literami w odpowiednim mie scu. Następnie wyszedłem i powróciłem do dorożki.
Pogoda była w dalszym ciągu okropna, a dokoła zupełna pustka.

Gdy u echałem kawałek drogi, wsunąłem rękę do kieszeni, gǳie chowałem zawsze
obrączkę Lucy, i przekonałem się, że e nie ma. Odkrycie to przeraziło mnie niesłycha-
nie, była to bowiem edyna pamiątka, aką po nie miałem. Przypuszcza ąc, że upuściłem
obrączkę, gdy schylałem się nad zwłokami Drebbera, zawróciłem i zostawiwszy dorożkę
na boczne ulicy, poszedłem śmiało do domu. Byłem bowiem zdecydowany racze od-
ważyć się na wszystko niż stracić obrączkę. Ale gdym wchoǳił, wpadłem na polic anta,
który wychoǳił, i tylko uda ąc pĳanego, zdołałem rozproszyć ego pode rzenia.

Tak tedy umarł Enoch Drebber. Pozostało mi eszcze załatwić to samo z Stanger-
sonem i spłacić w ten sposób dług Johna Ferriera. Wieǳiałem, że mieszka w hotelu
Halliday, i czatowałem tam przez cały ǳień, ale się nie pokazał. Zda e mi się, że coś po-
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de rzewał, gdy Drebber nie powrócił. Stangerson był barǳo przebiegły i miał się zawsze
na baczności. Jeśli wszakże myślał, że u ǳie mo e zemście, sieǳąc w domu, mylił się
barǳo.

Z łatwością odnalazłem okno ego sypialni, naza utrz wczesnym rankiem skorzysta- Zemsta
łem z drabiny, która leżała na uliczce za hotelem i o szarym świecie dostałem się do
poko u Stangersona. Zbuǳiłem go i powieǳiałem mu, że nadeszła goǳina zemsty za
ego dawne zbrodnie. Opisałem mu śmierć Drebbera i dałem mu tak samo do wyboru
pigułki. Zamiast skorzystać z te szansy ratunku, aką mu ofiarowałem, wyskoczył z łóżka,
rzucił się na mnie i chwycił mnie za gardło. Broniąc się, wbiłem mu nóż w serce. Zresztą
tak czy owak byłby umarł, gdyż Opatrzność nie dopuściłaby nigdy, aby ego zbrodnicza
ręka wybrała pigułkę bez trucizny.

Niewiele mam uż do powieǳenia. I dobrze, bo estem zupełnie wyczerpany. Przez
kilka dni eźǳiłem dorożką, zamierza ąc zebrać tyle, aby mi starczyło na powrót do Ame-
ryki. ǲisia stałem na podwórku, gdy akiś oberwany chłopak podszedł ku mnie i po-
wieǳiał, że właśnie przysłał go po dorożkę akiś pan z Baker Street  b.

Po echałem pod wskazany adres, nie pode rzewa ąc nic złego, a w następne chwili
ten oto młoǳieniec ubrał mnie w niesłychanie zręczny i elegancki sposób w bransoletki.
Taka est mo a historia, panowie. Możecie mnie uważać za mordercę, lecz moim zdaniem
estem takim samym narzęǳiem sprawiedliwości ak i wy, panowie.

Opowieść Jeffersona Hope’a tak pochłonęła naszą uwagę, a ego sposób mówienia
odǳiałał na nas tak głęboko, że zrazu sieǳieliśmy milczący i pogrążeni w zadumie. Nawet
zawodowi detektywi, chociaż otrzaskani z na rozmaitszymi zbrodniami, byli widocznie
barǳo wzruszeni tą historią. Gdy skończył, sieǳieliśmy przez kilka chwil w milczeniu,
które przerywał tylko zgrzyt ołówka Lestrade’a, kończącego swe notatki.

— Chciałbym eszcze tylko wyświetlić eden szczegół — rzekł w końcu Sherlock
Holmes. — Kim był pański wspólnik, który przyszedł po obrączkę?

Aresztant mrugnął żartobliwie na mego przy aciela.
— Mogę zwierzyć się panu z moich własnych ta emnic — rzekł — ale nie chcę

zdraǳać cuǳych i przyczyniać luǳiom kłopotu. Przeczytałem pańskie ogłoszenie i po-
myślałem sobie, że to może być albo podstęp, albo też ta obrączka, które szukałem. Mó
przy aciel ofiarował mi swo e usługi, powieǳiał, że pó ǳie i zobaczy. Przyzna pan chyba,
że wywiązał się z zadania sprytnie.

— Tak, barǳo.
— A teraz, panowie — odezwał się inspektor poważnie — formalności prawne muszą

być dopełnione. W czwartek aresztant stanie przed sądem, a wówczas obecność panów
bęǳie potrzebna. Do tego czasu a za niego odpowiadam.

Mówiąc to, zaǳwonił i ukazali się dwa strażnicy, którzy wyprowaǳili Jeffersona
Hope’a, po czym wyszliśmy z Holmesem, wsiedliśmy do dorożki i po echaliśmy na Baker
Street.
 .  
Otrzymaliśmy wszyscy wezwanie do sądu na czwartek. Ale gdy ǳień ten nadszedł, ze-
znania nasze stały się zbyteczne. Na wyższy Sęǳia wziął tę sprawę w swo e ręce, a Jeffer- Śmierć
son Hope powołany został przed edyny trybunał, który wymierza ścisłą sprawiedliwość.
W nocy po aresztowaniu nastąpiło u Hope’a pęknięcie aorty i dozorca znalazł go rano
wyciągniętego na podłoǳe w celi. Twarz miał uśmiechniętą, spoko ną, ak gdyby w chwili
zgonu oczyma duszy spoglądał na życie spęǳone użytecznie, na spełnione zadanie swego
przeznaczenia.

— Gregson i Lestrade będą wściekli, że umarł — zauważył Holmes, gdy mówiliśmy
o tym następnego wieczoru. — Co się stanie z ich wielką reklamą?

— Nie uważam, żeby mieli akiś uǳiał w schwytaniu Hope’a — odparłem.
— Na tym świecie nie tyle znaczy to, co człowiek zrobi istotnie — odpowieǳiał mó

towarzysz z goryczą — lecz to, co zdoła wmówić w innych, że zrobił. Mnie sza o to —
ciągnął po chwili weselszym tonem. — Byłbym niepocieszony, gdyby mnie ta sprawa
ominęła. Nie pamiętam równie za mu ące . Jakkolwiek taka prosta, niemnie zawierała
kilka barǳo poucza ących dla mnie faktów.
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— Taka prosta! — zawołałem.
— Oczywiście, nie można doprawdy określić e inacze — rzekł Sherlock Holmes,

uśmiecha ąc się z mo ego zdumienia. — A dowodem, ak dalece była prosta, est fakt, że
bez żadne pomocy, z wy ątkiem kilku barǳo zwykłych wniosków, zdołałem pochwycić
przestępcę w ciągu trzech dni.

— To prawda — odrzekłem.
— Wy aśniłem uż panu, że wszystko, co przekracza granice zwykłych wydarzeń,

est racze wskazówką niż przeszkodą. W sprawie tego roǳa u główną rzeczą est snu-
cie wniosków wstecz. Jest to barǳo proste i barǳo użyteczne, ale luǳie mało się tym
posługu ą. W życiu powszednim istotnie użytecznie sze est wysnuwanie wniosków na
przyszłość i dlatego luǳie zaniedbu ą tamten system. Na pięćǳiesięciu luǳi ǳiała ących
na zasaǳie syntezy zaledwie eden swo e ǳiałanie opiera na analizie.

— Wyzna ę — rzekłem — że nie barǳo pana rozumiem.
— Domyślam się tego. Spróbu ę tedy wytłumaczyć się aśnie . Większość luǳi, gdy

im pan poda szereg następu ących po sobie faktów, opowie panu zawsze, co z nich wyni-
ka. Połączą bowiem w myśli te fakty i wywniosku ą z nich, co może się stać. Mało barǳo
wszakże est osób, które eśli im pan poda wynik, zdoła ą odtworzyć sobie w umyśle róż-
ne okoliczności, akie do tego wyniku doprowaǳiły. Tę zdolność odtwarzania nazywam
właśnie wysnuwaniem wniosków wstecz lub analizą.

— Rozumiem — rzekłem.
— Otóż w te ostatnie sprawie mieliśmy wynik, a resztę trzeba było odnaleźć same-

mu. Spróbu ę teraz wykazać panu mó system ǳiałania. Zacznĳmy od samego początku.
Zbliżyłem się, ak panu wiadomo, do domu owego pieszo, ma ąc umysł wolny od wszel-
kich wrażeń w danym kierunku. Zacząłem naturalnie od oglądania drogi i, ak panu uż
mówiłem, dostrzegłem wyraźnie ślady dorożki, która nie mogła tam być kiedy inǳie niż
w nocy. O tym zaś, że była to dorożka, a nie powóz prywatny, wywnioskowałem z wą-
skiego odstępu mięǳy kołami. Koła pospolite londyńskie dorożki są znacznie węzie
osaǳone niż koła powozu prywatnego.

Zdobyłem tedy pierwszą wskazówkę. Następnie szedłem wolno ścieżką ogrodową, na
które , ponieważ była gliniasta, odciskały się nader wyraźnie wszelkie ślady. Pan wiǳiał
tam niewątpliwie tylko błotnistą, zdeptaną we wszystkich kierunkach drogę, lecz dla
mego wprawnego oka każdy z tych śladów na e powierzchni miał znaczenie.

Nie ma gałęzi wieǳy policy ne , która byłaby tak ważna i taka zaniedbana, ak sztu-
ka odczytywania śladów odciśniętych na ziemi. Na szczęście zawsze przywiązywałem do
tego wielką wagę i ǳięki długie praktyce doszedłem do niemałe wprawy w tym kie-
runku. Oto dostrzegłem tam ślady ciężkiego chodu polic antów, ale także i ślady stóp
dwóch mężczyzn, którzy pierwsi przechoǳili przez ogród. Nietrudno było odgadnąć, że
byli tam przed polic antami, bo mie scami ślady ich nóg były zupełnie zatarte przez ślady
tych, którzy przyszli późnie . W ten sposób zyskałem uż drugie ogniwo łańcucha, które
mi wykazało, że gości nocnych było dwóch, z tych eden niezwykle wysokiego wzrostu
(wywnioskowałem to z długości ego kroków), a drugi modnie ubrany, sąǳąc z niewiel-
kiego i zgrabnego kształtu śladów, akie pozostawiły ego buty.

Wszedłszy do domu, przekonałem się, że mo e ostatnie przypuszczenie się potwier-
ǳiło, mó wykwintnie obuty egomość leżał przede mną. Ten wysoki zatem był sprawcą
morderstwa, eżeli w ogóle zostało popełnione morderstwo. Nieboszczyk nie miał nigǳie
rany, ale wzburzony wyraz ego twarzy wskazał mi, że zmarły przewiǳiał los, aki go spo-
tkał. Luǳie, którzy umiera ą skutkiem wady serca lub inne nagłe naturalne przyczyny,
nie ma ą nigdy takie wzburzone twarzy. Powąchawszy usta nieboszczyka, odczułem lek-
ką kwaskową woń i stąd wywnioskowałem, że zmuszono go do zażycia trucizny. A że go
zmuszono, dowiodła mi nienawiść i trwoga, aka malowała się na ego martwym obli-
czu. Żadna inna hipoteza nie odpowiada tym faktom. Niech pan nie sąǳi, że to taka
niezwykła rzecz. Zmuszanie do zażycia trucizny nie est byna mnie rzeczą nową w rocz-
nikach kryminalistyki. Wszystkim, którzy za mowali się toksykologią, znane są sprawy
Dolskiego w Odessie i Leturiera w Montpellier.

A teraz nasuwała się kwestia na poważnie sza: powód zbrodni. Nie popełniono e dla
rabunku, gdyż zmarłemu nic nie zabrano. Jakaż więc była pobudka: polityka czy kobieta?
— zadałem sobie pytanie i od razu ta druga wydała mi się prawdopodobnie sza. Zabó cy
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polityczni ǳiała ą śpiesznie, a gdy zrobią swo e, myślą uż tylko o ucieczce. To zabó stwo
zaś dokonane było z na większym spoko em, a morderca pozostawił ślady swo e w całym
poko u, co wykazało, że pozostał do samego końca.

Tak systematycznie wykonaną zemstę mogła wywołać tylko krzywda prywatna, nie
zaś polityczna. Po odkryciu napisu na ścianie byłem eszcze barǳie przeświadczony
o słuszności mego przypuszczenia. Ten napis był widocznie tylko zasaǳką dla zmyle-
nia śladów, a znaleziona obrączka potwierǳiła ostatecznie mo e domysły. Na widocznie
morderca użył e dla przypomnienia swo e ofierze akie ś zmarłe lub nieobecne kobiety.
Wówczas spytałem Gregsona, czy w depeszy wysłane do Cleveland pytał o akiś spec al-
ny szczegół z dawnie szego życia Drebbera. Przypomina pan sobie, sąǳę, że otrzymałem
odpowiedź przeczącą.

Zabrałem się następnie do dokładnego obe rzenia poko u, a to badanie utwierǳi-
ło mnie w przekonaniu, że nie omyliłem się co do wzrostu mordercy, i dostarczyło mi
dodatkowych szczegółów, dotyczących cygara „Trichinopoly” oraz długości paznokci za-
bó cy. Poprzednio uż doszedłem do wniosku, że skoro nie było śladów walki, zna du ąca
się na ziemi krew polała się z nosa mordercy, skutkiem ego nadmiernego uniesienia.
Dostrzegłem, że ślady krwi idą równo ze śladami ego kroków. Rzadko się zdarza, że-
by podobny przypadek zdarzył się skutkiem wzruszenia człowieka, który nie est barǳo
krwisty. Zaryzykowałem tedy przypuszczenie, że zabó ca est człowiekiem silnym i ma
rumianą cerę. Dalsze wypadki dowiodły znów, że wnioskowałem słusznie.

Opuściwszy ten dom, zrobiłem to, czego Gregson zaniedbał. Zatelegrafowałem do
naczelnika polic i w Cleveland, ogranicza ąc się do zapytania, co wie o okolicznościach
związanych z małżeństwem Drebbera. Odpowiedź była decydu ąca. Doniosła mi, że Dreb-
ber zwracał się uż z prośbą o opiekę prawa przeciw dawnemu rywalowi w miłości, Jeffer-
sonowi Hope, i że tenże Hope przebywa obecnie w Europie. Miałem zatem uż wszystkie
nici ta emnicy w ręku, choǳiło eszcze tylko o schwytanie mordercy.

Nie wątpiłem uż, że człowiek, który wszedł z Drebberem do domu, był woźnicą do-
rożki, którą ten przy echał. Ślady kopyt na ulicy wykazały mi, że koń powlókł się trochę
dale , czego nie mógłby zrobić, gdyby ktoś go pilnował. Gǳie zatem mógł być woźnica,
eśli nie w domu? Nadto trudno przypuścić, żeby człowiek przy zdrowych zmysłach po-
pełniał z góry obmyśloną zbrodnię wobec osoby trzecie , która by go niechybnie zdraǳiła.
Wreszcie, eśli ktoś chciał ścigać wroga w Londynie, akiż mógł obrać lepszy zawód niż
zostać dorożkarzem? Te wszystkie rozważania doprowaǳiły mnie do niezbitego wniosku,
że Jeffersona Hope’a należy szukać wśród dorożkarzy stolicy.

Jeśli bowiem był istotnie dorożkarzem, nie miał teraz powodu porzucać rzemiosła.
Przeciwnie, z ego punktu wiǳenia akakolwiek nagła zmiana zwróciłaby na niego uwa-
gę. Byłem zatem pewien, że przyna mnie eszcze przez akiś czas pozostanie przy dotych-
czasowym zawoǳie. Nie było też powodu przypuszczać, że ukrywał się pod przybranym
nazwiskiem. Po cóż by miał zmieniać nazwisko w kra u, w którym nikt ego prawǳi-
wego nie znał? Z tego powodu zorganizowałem swó odǳiał uliczników i posyłałem ich
systematycznie do każdego właściciela dorożek w Londynie, dopóki nie wykryli tego,
którego szukałem. Jak się wywiązali z zadania i ak szybko skorzystałem z ich odkrycia,
pamięta pan chyba dobrze. Zamordowanie Stangersona było wypadkiem zupełnie nie-
spoǳiewanym, ale niepodobna mu było zapobiec. Skutkiem te zbrodni wszakże wpadły
mi w ręce pigułki, których istnienia uż się domyślałem. Jak pan wiǳi, cała ta sprawa
stanowi nieprzerwany i zupełnie logiczny łańcuch przyczyn i skutków.

— Ależ to kapitalne! — zawołałem. — Pańskie zasługi powinny być znane publicz-
ności. Musi pan opisać tę sprawę, a eśli pan tego nie uczyni, a to zrobię za pana.

— Może pan robić, co zechce, doktorze — odparł Sherlock Holmes. — Ale proszę
spo rzeć! — ciągnął dale , poda ąc mi ǳiennik. — Przeczytać to tuta .

Było to „Echo” z tego samego dnia, a wskazany artykulik mówił właśnie o nasze
sprawie.

Publiczność — brzmiał artykuł — straciła sensacy ny proces skutkiem
nagłe śmierci nie akiego Hope’a, pode rzanego o zamordowanie Enocha
Drebbera i Josepha Stangersona. Szczegóły morderstwa nie będą uż praw-
dopodobnie wobec tego nigdy znane, chociaż wiemy z wiarogodnego źró-

   Studium w szkarłacie 



dła, że zbrodnia była wynikiem dawnego romantycznego za ścia, w którym
wchoǳą w grę miłość i mormonizm.

Zda e się, że obie ofiary należały za młodych lat do sekty mormonów,
a Hope, zmarły więzień, również pochoǳił z Salt Lake City. Sprawa ta
nie dała żadnego rezultatu, lecz ma przyna mnie tę zasługę, że wykazała
w świetny sposób zdolność nasze polic i i posłuży za naukę wszystkim cu-
ǳoziemcom, iż lepie uczynią, gdy załatwiać będą swo e zatargi w domu, nie
przenosząc ich na ziemię bryty ską. Jawną ta emnicą est, że niełatwe, a tak
zręczne schwytanie domniemanego mordercy to zasługa wyłącznie dobrze
znanych urzędników Scotland Yardu, panów Lestrade’a i Gregsona. Zbrod-
niarz został aresztowany podobno w mieszkaniu nie akiego Sherlocka Hol-
mesa, który uprawia amatorsko rzemiosło detektywa i wykazał nie edno-
krotnie pewien spryt. Jest naǳie a, że ma ąc takich nauczycieli, z czasem
do ǳie w pewne mierze do te same doskonałości co oni. Spoǳiewać się
należy, iż oba urzędnicy policy ni w uznaniu położonych zasług otrzyma ą
odpowiednią nagrodę.

— Czy nie przepowieǳiałem tego od samego początku? — zawołał ze śmiechem
Sherlock Holmes. — Oto wynik wszystkich naszych zabiegów: zdobyć dla nich nagrodę!

— Mnie sza o to — odparłem. — Mam całą tę sprawę zapisaną w ǳienniku i pu-
bliczność dowie się o wszystkim.
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