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Centkowana wstęga

Kiedy przeglądam notatki z siedemdziesięciu poszczególnych
spraw, w których podczas ostatnich lat ośmiu przypatrywałem się
zblizka działalności mego przyjaciela Szerloka Holmsa,
spostrzegam pośród nich wiele bardzo tragicznej, niektóre
natomiast w prost komicznej natury — niemało jednakże takich,
które nazwałbym prostemi a wszakże zdumiewającemi również;
ani jednej wszakże powszedniej. Skoro bowiem Holms oddawał
się swej działalności raczej z zamiłowania do swego zawodu niż
z żądzy zysku, przeto odrzucał stale wszystkie tego rodzaju
sprawy, w których nie chodziło o jakiś niezwykły czy zagadkowy
wypadek.

Pośród wszystkich tych najróżnorodniejszych spraw jednak
trudno byłoby mi przypomnieć sobie taką, któraby przedstawiała
większą ilość osobliwych rysów, jak ta, która rozegrała się
w znanej rodzinie Roylott of Stoke Moran w hrabstwie Surrey.
Zdarzenia te miały miejsce w pierwszych czasach mojej
znajomości z Szerlokiem Holmsem w epoce wspólnego naszego
kawalerskiego życia przy ulicy Bakerstreet.

Było to w roku 1883 na początku kwietnia, kiedy pewnego
poranka, zbudziwszy się, zobaczyłem przy mojem łóżku Holmsa
całkowicie już ubranego. Zazwyczaj wstawał on późno,
a ponieważ zegar na gzymsie kominka wskazywał dopiero
kwadrans na ósmą, popatrzałem na niego poniekąd zdumiony,
może nawet zły cokolwiek, bo nie lubię, by mi przeszkadzano
w moich nawyknieniach.

— Bardzo mi przykro, że ci sen przerwać muszę, kochany
Watsonie, — rzekł — ale dzisiejszego ranka nikt w domu nie był
pod tym względem szczęśliwy. Gospodynię rozbudzono naprzód
pukaniem, ona mnie przebudziła a teraz przyszła kolej na ciebie.



— Cóż się tam stało? Czy się pali?

— Nie, jest tu jakaś klijentka. Jak się zdaje, jest to młoda jakaś
pani która w stanie niezmiernego rozdrażnienia przybyła tu
z prowincyi i pragnie mówić ze mną. Czeka na dole w pokoju do
przyjęć. Jeśli zaś jakaś młoda dama tak wcześnie z rana
zdecyduje się przyjechać do stolicy i wypędza ludzi z łóżek, to
przyznasz, że chyba dlatego tylko, iż ma coś niecierpiącego zwłoki
do zakomunikowania. Jestem pewien, że jakąś istotnie zajmującą
sprawę radbyś śledzić od samego zaraz początku. Dlatego też
bądź co bądź postanowiłem cię obudzić, aby cię nie pozbawiać
pomyślnej sposobności.

— Mój drogi, jasna rzecz, że za żadną cenę nie chciałbym jej
pominąć.

Nie było dla mnie nigdy większej przyjemności, jak towarzyszyć
Holmsowi krok za krokiem w badaniach, których wymagał jego
zawód i podziwiać śmiałe jego wnioski, które wyprowadzał
z piorunującą szybkością, — jakby one były wynikiem jakiegoś
wyższego natchnienia, — a które przecież zawsze opierały się na
podstawie nieubłaganie surowej logiki. Spiesznie zatem
przywdziałem na siebie suknie a po upływie kilku minut mogłem
już towarzyszyć memu przyjacielowi do rozmównicy.

Gęsto zawoalowana, czarno ubrana dama siedziała tam przy
oknie i podniosła się za naszem wejściem.

Holmes powitał ją uprzejmie i, przedstawiwszy się jej, wskazał
na mnie.

— A to jest zaufany mój przyjaciel i kolega dr. Watson, wobec
którego może pani spokojnie opowiedzieć swą sprawę. — Widzę,
że pani Hudson napaliła na kominku, to było z jej strony bardzo
rozsądnie. Proszę, siądź pani przy ogniu; natychmiast każę pani
podać filiżankę gorącej kawy, bo jak widzę drżysz pani cała.

— Ale nie z zimna, — odpowiedziała młoda osoba
przytłumionym głosem, posłuchawszy zaproszenia.

— Z czegóżby więc innego?
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