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Edgar-Allan-Poe s'a năs
cut în Boston (America) la 
19 Ianuarie 1809 din pă-
rinţicomedianţiambulanţi.' 
Orfan Ut v&rata de 2 ani, 
Poe a avut o copilărie ne
fericită. Viata lui întreagă 
•plină de sbucium şi nesta
tornicie, precum si tempe
ramentul său excentric, pa
sionat şi nervos, au Jacul 
ca Edgar Pot- să fie lipul 

r clasic al geniului dcsechi-
librat. 

Filosof în poemele sale, Por disprcluede democraţia şi 
neagă civilizaţia. Perierile sale de o putere extraordinara, 
zgudue nervii celui mai calm cititor; ele au-fost traduse 
in toate limbile europene. Cele mai celebre nuvele ale sale 
suni: Cihăbuşul (ie aur, Casa Uşer, Pisica neagră, etc. 

fu ziua de 7 Octombre 1849, a fost găsit pe stradele o-
raşului Baltimore (America) un om aproape mort Lovit 
de un acces de delirium tremens, nsnorocitul fu dus la 
spital unde a doua zi muri. Acest alcoulic nu era altul de 
nil Edgar Poe, anal din cele mai mari. genii ce a produs 
America si ale cărui scrieri uimesc o lume întreagă. 
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Cărăbuşul, de aur 

Făcusem cunoştinţă acuni câţiva ani cii un oarecare 
William Legrand! Făcând parte dintr'o buna şi veche 
familie protestantă, el fusese bogat într'o vreme, dar 
desele nenorociri 11 aduseseră în mizerie. Pentru ase 
i'eri de umilirea nenorocirilor sale, părăsi Noul Orleans, 
oraşul unde se născuse şi veni să locuiască în in
sula Sullivan, aproape de Charleston în Carolina de sud. 
Această insulă e foarte curioasă. Are .treimile în lung 
şi-i compusă numai din nisip de mare, iar lărgimea 
sa nu trece peste un sfert de milă. Un golf mic, — 
aproape nebăgat în seamă şi care se scurge printre 
trestiuşul locuit de păsări de apă, o desparte de con-
tinent.Are o vegetaţie slabă şi pipernicită; nu irita! 
neşti nici un copac. La marginea de apus, aproape de 
fortul Moultrie, în mijlocul clădirilor de lemn, locuite 
vara de oamenii cari fug de frigurile dela Charleston, 
singur palmierul dă puţină umbră şi încolo nimic. 

O leasă de mirt acopere' restul insulei şi o tran
sformă într'un crâng parfumat, aproape de nepătruns; 

Pe timpul când făcui cunoştinţa ea, Legrand îşi clă
dise o colibă în partea cea mai deasă a acestui crâng. 
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îmi plăcu atât de mult în cât foarte curând ne îm
prietenirăm în această, singurătate. Băgai de seamă, că 
avea o educaţie solidă, adâncă; dar o misantropie ne
vindecată îl făcea omul cel mai schimbător din lume, 
sceptic sau entuziast de azi ps mâine. Cu cărţile sale 
— avea foarte multe — se ocupa puţin; principalele 
sale petreceri erau vânătoarea şi pescuitul, goana după 
scoicării mai ales. 

Avea o colecţie de modele entomologice pe care 
Swammerdan i-o pizmuia. 

Un negru bătrân numit Jupiter îl întovărăşea în 
plimbările sale; acest negru liberat de părinţif săi, li 
era cu trupul şi cu sufletul credincios; el nu voise 
cu nici un preţ să părăsească pe tânărul său massa 
Will, pe care de hună voe îl urma ca o umbră. Se 
poate ca şi părinţii lui Legrand, crezându-1 cam ţicnit, 
să-i li dat un supraveghetor credincios... 

ternele sunt rar friguroase în insula Sullivan. Să 
aprinzi focul acolo este aproape un eveniment. Cu 
toate astea, pe la mijlocul lui Octombre 18... era o 
zi foarte friguroasă. Cu puţin înainte de apusul soa
relui, m'am dus să-mi văd prietenul, de care nu ştiam 
nimic de câteva săptămâni. Sosit la colibă, ciocănii şi 
neprimind răspuns, am căutat clieea în locul obişnuit 
şi am intrat. Un foc bun pâlpâia în vatră: am des-
brficat palttu;.; şi m'am aşezat într'un fotoliu aştep
tând pe gazdă. 

[ntr'amurg sosiră şi ei. Jupiter se apucă râzând să 
pregătească o găinuşe pentru cină, fericit că, vedea pe 
stăpânul său într'una din rarele clipe de entuziasm. 

Legrand yăsise un bivalv de un soi necunoscut; vâ
nase şi prinsese un cărăbuş pe care-1 Jcredea nou şi 
asupra lui voia să-mi dau eu părerea adoua zi. 

— Pentru ce nuastăseară? — întrebai eu încâlzin-
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du-mă. 
— Ah! dac'as li ştiut că eşti aici ! Dar nu puteam 

să ghicesc. —Intorcându-mă am întâlnit pe locote
nentul (i .., i-am împrumutat cărăbuşul, pe c:u-e ini-1 
va înapoia tocmai mâine. Dormi aici ! O să vezi cel 
mai încântător lucru al ereaţiunei. Este de culoarea 
aurului, mare cât o nucă, cu trei pete negre pe dos;.; 
Cât despre coarne... 

Nu era de coarne ! massa Will, - intiviaip.se ne
grul. — Cărăbuşul e cu totul de aur, dela toc 
până la .sfârşit, afară de aripi. Este mai greu ca tot 
ce-am văzut vreodată. 

—' Ai dreptate, răspunse Legrand, dar băgă de seamă 
să nu 'ţi ardă găinuşa. Această insectă străluceşte ca 
un metil, aşa că părerea d-tale ar fi de crezut. De alt
fel, vom vedea mâine. Am să încerc să o desenez de 
o cam dată. 

El se aşeză la o masă mică, luă un condei şi cer
neală, dar" nu găsi hârtie. 

— Nu face nimic! — zise el. Asta ajunge. 
Scoase din buzunar o bucată de hârtie "groasă, foarte 

murdară şi tăcu deasupra o schiţă. După ce isprăvi 
desemnuj°mi-l întinse mie; dar în acela.s moment, o 
mârâială se auzi şi un câine enorm Tera-nova, pro
prietatea lui Legrand, se repezi în cameră,' îmbulzin-
du-mă cu linguşirile sale. Când putui să scap de să
riturile lui, privii hârtia şi rămăsei foarte nelămurit 
de desemnul prietenului meu. 

— Nu văd nici un cărăbuş, zisei eu. Îmi parc că 
ai desemnat aici un craniu sau un cap de mort. 

— Un craniu ? zise Legrand, — Ah ! da... Pricep. 
Seamănă puţin — două din pete arată ochii, a treia 
gura. Dealtfel forma generală este ovală. 

— Da, poate că aşa să fie. Mă tem insă că nu eşti. 

http://intiviaip.se
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artist destul de bun. M'aşteptăm să văd cărăbuşul 
pentru. .. 

— Cu toate astea nu sunt un cârpaciu ; am avut 
buni profesori şi mă laud că desemnez destul de bine. 

— Glumeşti, iubitule. Desigur, a craniu poate să 
semene desemnul tău, dar nu-i de fel un cărăbuş ! 
Unde sunt mai intăi coarnele de care-mi vorbeşti?" 

— Coarnele? zise Le°rând, coarnele!... îmi pâre că 
le-am desemnat destul de bine ? 

— Foarte bine, dar nu le văd. Ii întinsei hârtia, 
căci nu se vedeau coarne de fel şi'Şdesemnul semăna, 
să juri, cu un cap de mort. 

El Luă deseninul supărat şi voia să-1 arunce în foc. 
când deodată îngălbeni. Examina curios hârtia, luă o 
lumânare şi se aşeză tocmai în coltul celălalt al odăei. 
După câteva minute de atenţie, scoase portofoliul şi 
o vîri înăuntru cu grijă, apoi se cufundă adânc în 
gânduri. Plecai fără ca el să facă cea mai mică sfor
ţare pentru a mă reţine. 

0 lună după asta, primii la Charleston vizita lui 
Jupiter. 

— Ei bine ? ii ziseiu eu, ce mai nou, Jup ? ce mai 
face stăpînul tău ? 

— Rău — îmi răspunse iei — massa nu se plin-
ge, dar e "rău bolnav. 

-— -Bolnav rău ! este la pat ? 
— Nu, nu-i la pat. Chiar din pricina asta massa 

Will e bolnav rău. 
— Nii pricep, Jupiter. 
— Massa a devenit cu totul ginditor. Acum are 

capul plecat, umerii gîrboviţi, e palid ca o gîscă — 
si apoi Jăce mereu la cifre. 

— Cifre ! 
- Da, pe o placă. Apoi rătăceşte toată ziua, nu-1 
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mai văcl... Şi cînd se întoarce pare aşa de prăpădit J 
— Nu poţi ta să-ţi explici pricina acestei purtări ? 

I s'a întimpfat ceva'care să-1 supere ? 
— Nu, massa, nimic supărător! 
— Atunci cum ?... 
— Sînt sigur că massa Will a fost muşcat la cap 

de cărăbuşul de aur. 
— Ei, fugi încolo, Jupiter ! 
•— Are destule ghiare pentru asta — şi o gură.— 

N'am văzut nici odată cărăbuş aşa rău ca acesta. Piş
că şi muşcă tot ce simte aproape de el. 

Stăpinul meu a fost muşcat cind 1-a adus. Ge gură, 
massa ! leu nici n'am vrut să-1 apuc cu degetele, 
l-am apucat cu o bucată de bârtie care-i acoperea 
gura. 

— Şi crezi tu în adevăr că etăpînul tău a fost 
muşcat ? 

— Sînt sigur. De atunci nu mai visează de cil 
aur; aceasta de sigur pentru că a lost muscat de 
cărăbuşul de aur. 

— De unde ştii tu că visează aur ? 
— L'aud noaptea. 
— Mai ştii, poate că ai dreptate. Dar pentru ceai 

venit tu ? * 
— Am pentru d-voastră o scrisoare de la massa 

Legrand. 
Şi jupiter îmi întinse următorul bilet: 

«Prietene, 
«Pentru ce n'ai mai venit pe la mine de atita vre

me ? N'idăjduesc că nu te-ai supărat de neaşteptata 
şi repedea mea sebimbare. 

Am avut de atunci o mare pricină de nelinişte 
pe care nu îndrăznesc să ţi-o încredinţez. 
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S— 

Nu mi-e* bine şi Jupiter mă plictiseşte, ca ţoale 
bunele sale intenţii. 

Nimic nou în colecţia mea. Dacă poli, vino cu 
Jupiter. Vino, vino te rog ! Esle o chestie foart im
portantă.» 

Al d-tale cu totul devotat 
William Leg'rant/" 

Această scrisoare mă nelinişti. Legrand nu scria 
aşa de obiceiu. Inebunea oare? 

V,e însemna această mărturisire de aşa mare im
portanţă ? Plecai cu negrul fără să mai stau la în
doială. 

In luntrea în care ne îmbarcasem găsii o coasă şi. 
trei cazmale noi. 

Jupiter îmi spuse că le-a cumpărat din oraş după 
porunca Iul William, că-1 costase un preţ nebunesc, 
că nu ştie ce are să Iacă stăpînul său cu" ele dar că 
toanele astea noi îi erau de sigur insuflate de că
răbuş. 

Atit putui doar afla. Un vînt puternic ne duse foar
te repede la fortul Moultrie şi la trei ore după a-
miazi ajunserăm la colibă. Legrand ne aştepta cu o 
nerăbdare de om bolnav, ocini săi, cari aveau o stră
lucire nenaturală, făceau să-i reiasă şi mai mult găl-
beneala. II întrebaiu dacă locotenentul G.,. ii inna-
poiase cărăbuşul. 

— Da — zise el—şi pentru nimic în lume n'am să 
mă despart de acest cărăbuş,—căci Jupiter avea drep
tate, este un cărăbuş cu adevărat, de aur. Această in-

. sectă e orînduită să mă reîmbogăţească, sâ-mL în
toarcă bunurile familiei mele. Pentru ce n-aşi ţinea 
atît de mult la e l? Du-te de mi-1 caută Jupiter! 

— Nici-o dată — zise negrul cu spaimă.— Puicii 
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foarte bine, massa, să-1 luaţi singur. 
Toate astea fură spuse cu o seriozitate adincă şi'mi 

făcea rău. 
Legrand se ridică cu seriozitate şi se duse să a-

ilucă infectă de sub un clopot de sticlă. Era un că
răbuş măreţ de o specie necunoscută şi care trebue 
să fie de mare preţ pentru naturalişti** 

A.vea, pe o parte a spinărei, două*pete rotunde şi 
negre, iar pe cea l-'altă o pată de formă Jungueaţă. 
Aripile de deasupra aveau In adevăr faţa aurului şi 
în total, greutatea sa neobişnuită te făcea să crezi 
pe jumătate părerea Jui Jupiter; dar nu rai puteam 
închipui cum Legrand să împărtăşească această părere. 

— Te-am rugat să vii — îmi zise el cu un ton se
meţ •• pentru a'ţi cere un sfat şi ajutor în îndepli
nirea voinţei, soartei şi a cărăbuşului... 

— Scumpule, — strigaiu eu — ieşti în adevăr bol
nav .. si ai face mai bine să te pui în pat de cît... 

— Pipăe-mi pulsul, răspunse el. 
[i pipăia pulsul. N'avea nici urmă de friguri, dar 

cine-va poate fi bolnav si l'Ăra asta. Ii siăluii sa 
cheme un medic, elnu primi. Casă se liniştească, îmi 
cerca cu mari rugăminţi să-1 întovărăşesc cu Jupiter 
Intr'o expediţie tainică pe dealuri. Expediţia ar dura 
toată noaptea şi noi ne-am întoarce la răsăritul soa
relui. 

Ori cit de curios îmi păru acest capriciu, ii făgădui) 
B.â-1 întovărăşesc cu condiţie ca la întoarcere să uite 
cărăbuşul şi să urmeze peruncile mele ca pe acelea 
ale unui medic. 

O pornirăm la ora patru, Legrand, Jupiter, cinele 
şi eu. Jupiter ducea cazmalele. El pleca tot ca şi 
mine, fără voia lui şi auzii chiar scăpindu-i cuvin
tele: «blestemat cărăbuş!» .Legrand luase cărăbuşul, 
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ra. un şes acoperit cu pădure, presă-
i piatră, total într'o singurătate fio-

pe care ii învîrtoa de capătul unei ale de care era 
' cu nişte mişcări cabalistice. Sărman prieten ! 

Phngînd constatam că 'ncepe să şi piardă tumţi'e. El-
un voii de, ait-fel să mi lămurească scopul expediţiei 
si răspunse evasiv la toate întrebările mele. 

Trecurăm prin leasă din capul insulei şi intrarăm 
într'un loc sălbatec, pustiu unde nu se zărea nici pi
cior de om. In frunte mergea Legrand cu cea mai 

deplină siguranţă; după două ceasuri de umblat, la 
asfinţi tul soarelui ajunserăm într'un ţinut şi mai în
fiorător încă. Era 
rat cu stinci de 
roasă. 

. Fără coasă ar 11 fost cu neputinţă să ne croim 
drum. Jupiter, după porunca stăpinului său, ne des
chise drum pină am ajuns la un tulipier 1) uriaş 
care domina împrejurimile. 

Legrand ii întrebă dacă poate sase urce in copac. 
După multă chibzuială sărmanul negru, care se 

învîrti împrejurul copacului, răspunse : 
— Da, massa, nu există arbore pe care să nu se 

poată căţăra .lup. 
— Atunci suie-te voiniceşte ! porunci Legrand. 
— Pină unde trebuie să mă suiu, massa ? 
— Suie-te pe trunchiu-, mai intiiu. Iţi voiu spune 

eu după asta încotro s'apuci. Ia cărăbuşul cu t ine! 
— Cărăbuşul de aur ! —zbieră negrul îngrozit — 

să fui al dracului dacă 1-oiu atinge! ă 
— (aim .lup, ţ ie frică să atingi o gînganie mic 

moartă! Apucă I de această aţă, dacă vrei; dar dac& 
nu-1 iei într'un fel oarc-care, am să fiu silit să-ţi sparg 
capul cu cazmaua asta. 

i) Un pom care creşte în America 
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— Ne avind ce să mai spuie, Jupiter luă ins» 
de capătul sforei, şi începu să se suie pe copac cu o 
nemărginită băgare de seamă. 

Cînd e tinăr, tulipierul are un trunchiu foarte a-
Junecos dar după ce îmbătrîneşte coaja devine mă
tăsoasă. 

Suirea deci era grea. Negrul îmbrăţişa cum putu 
mai I>ine triuncbiul şi se irtnălţă cu greutate piuă la 
cea d'intîiu ramificare, la şai-ze'ci sau şapte-zeci de 
picioare de la pămînt. 

— Acum încotro trebuie s'apuc massa ? — în
trebă el. 

— Pe ramura cea mare de alături, xi.se Legrand. 
Negrul se supuse. Se urcă, se urcă mereu si nu 

se m:ii văzu în desişul frunzelor. 
— La ce înălţime eşti? îi strigă Legrand. 
— Aşa de sus că văd cerul printre crăcile copa

cului răspunse Jupiţer. 
— Atunci, priveşte triuncliiul .şi socoteşte ramu

rile de sub tine. Cite vezi ? 
Cinci ramuri, massa. 

— Suie-te cu o ramură mai sus. 
Jupiter strigă c'a atins ram in a a şaptea. 
— Acum, Jup strigă Legrand morgi înfia-

inte pe această r.imură, atît de departe ci! poli. Dacă 
vezi ceva curios, să ne spui. 

De sigur, sărmanul meu prieten era nebun, agita
ţia sa nu ne lăsă să ne îndoim cîtu.şi de puţin In 
privinţa aceasta. Mă întrebam, cum să'l aduc acasă 
cirid auzirăm din nou glasul lui Jupiier. 

Mie frică să merg mai departe; ram ira este 
uscată anroape în toată lungimea ei. 

O ramură usoatâ! spui drept, Jupiter ? iăspun : 
se Legrand — cu o voce care tremura de emoţie. 

http://xi.se


CARABOSUL DE AUR 

—: Da, massa. E'uscată că nu mai poate ţinea. 
— Ce-i ele făcut, 'pentru D-zeu ! — exclamă Le-

grand care părea disperat. 
Găsisem tocmai momentul. 
— Ce i de făcut? — îi stiseiu eu. Să ne întoar

cem acasă şi să ne culcăm. Fii de treabă! Haide! 
vino ! 

— Jupiter, strigă el fără să mă asculte, sgirje lem
nul cu cuţitul şi spune'mi dacă în adevăr e putred. 

— De tot putred nu est e, massa, şi aşi putea să mă 
'ncerc să innaintez pe ramură, daca'şi ii sigur... 

— Daca'i fi sigur? ce vrei să spui ? 
— Vreau să zic de cărăbuş — e foarte greu ; fără 

el ramura m'ar ţinea. 
— Pungaşule," te string de gît daci dai drumul 

insectei. Ce fleacuri îmi poevsteşti ? Incearcă-te să 
înnaintezi. pe ramură, cît de de;:arte vei putea, fără 
să dai drumul cărăbuşului şi am să-ţi dăruesc un 
dolar. 

Ispitit de fâgădueala dolarului, Jupiter executa po
runca stăpînului său, dar de o dată strigă cii a gă
sit pe arbore un craniu, că cine-va şi a lăsat deşi-' 
gur acolo capul şi corbii ciuguliseră toată carnea.— 
Oh / e prins bine de arbore massa ! înţepenit cu un 
cuiu mare. 

— Rine ! — răspunse Legrand îneîntat. Acum, ba
gă bine de seamă la ce ţi-oiu spune: caută ochiul 
stiDg al craniului !. 

— Oh ! oh ! aicea-i aici ! nici n'are ochiu sting 
de fel. 

- Neghiob blestemat ! Şti să-ţi deosebeşti mâna 
dreaptă de cea stângii ? 

— Fără îndoială, mâna stângă e aceea cu care 
tin lemnul. 
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—• Dar, tu eşti stângaciu, si ochiul tău stâng e de 
aceeaşi parte cu mâna stânga. Poţi dar acum să gă
seşti ochiul stâng al craniului sau cel puţin locul 
unde a fost ochiul stâng. Ai găsit ? 

— Ochiul stâng al craniului este în aceeaşi parte 
cu mâna stângă a craniului? Dar craniul n'are mini. 
Dar nu face nimic; am găsit ochiul stâng'! Ce tre
ime să fac acum ? 

— Scoboară cărăbuşul pe alături atât de mult cât 
va ţinea aţa. Dar bagă de seamă să nu dai drumul 
firului 

— Am făcut, massa Will ! Asta nu era greu de 
făcut şi cărăbuşul care se legăna, lucea la capătul 
firului ca o bucată brună de aur. El ajunse la pi
cioarele noastre, iar Legrand luă cazmaua, însemnă 
în iearbă un cerc de trei sau patru yarzi ' ) in dia
metru, împrejurul insectei şi ordonă lui Jupiter să 
dea drumul sibrei şi să coboare din copac. Apoi cu 
mare grijă înfipse un băţ în locul unde căzuse cără
buşul şi măsură cu o panglică distanţa de cinci-zeci 
de picioare dintre arbore şi semnul ce pusese. Aco-
colo înfipse un al doilea semn şi trase un alt cere 
de aproape patru picioare în diametru. Apoi luîud o 
cazma şi dindu-ne pe cele-lalte două ne puserăm să 
săpăm o groapă. 

Fiind deja noapte târziu, eram foarte ostenit, aşi li 
refusat munca aceasta, dacă nu m'aşi ii temut că tur
bur dulcea seninătate a prietenului meu. Nici nu-mi 
închipuiam c'o să-1 mai putem duce-acasă ; bătrânul 
negru îi era rob prea supus pentru ca să m'ajute in-
tr'o luptă corp la corp. De sigur el era nebun cu că
răbuşul său de aur şi Jupiter îl încurajase in nebu-

i) Yardul e o măsură de lungime = c u o. m. 914. 
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riia sa. Ce-i mai de respectat de alt-fel, ca această i-
luzie de a-şi recâştiga averea printr'o insectă de aur ? 
Mă puseiu sâ sap* cu cea mai mare ardoare pentru 
ca să-1 conying mai curând de vigurile sale. 

Aprinserăm un felinar şi ne puserăm cu toţii pe 
muncă, cu o îndârjire demnă, de o cauză mai bună. 
Săparăm două ore aproape în mijlocul lătrăturilor 
câinelui căruia a trebuit să-i punem botniţa pentru 
ca lucrul nostru să nu atragă atenţia şi bănuiala cuiva. 

De şi trecuse două ore de săpătură, nici un semn 
de comoară nu se arătă. Făcurăm o pauză şi apoi 
mai sfredelirăm pământul încă de două picioare. Des
curajat în sfârşit, Legrand iese afară din groapă; după 
un semn al lui. Jupiter strânge uneltele, scoate bot
niţa câinelui şi o pornim în tăcere spre casă. 

Dai de-qdată, după vre o douăzeci de paşi prie
tenul meu scăpă o înjurătură grozavă şi apucă pe 
negru de gât. 

— Nelegiuitule ! ticălosule ! negru blestemat ! 
strigă el, tu ne-ai păcălit! Spune-mi care-i ochiul tău 
stâng? 

— Ah ! massa Will, zise negrul îngrozit, apoi pu
nând mâna pe ochiul drept: vă întreb, nu e ăsta o-
chiul meu stâng ? 

ISănuiam eu una ca asta ! Eram sigur ! Uraa ! 
strigă Legrand sărind în sus de bucurie.—Prin ur
mare n'am pierdut nimic ! să ne întoarcem la tulipier. 

Ne întoarserăm la tulipier. Acolo, Legrand atinge pe 
rând ochii lui Jupiter. 

— Jupiter—îi zise el—prin ochiul ăsta sau prin 
celălalt ai scoborât cărăbuşul ? 

— Prin ochiul acesta, massa, prin ochiul stâng. 
Şi sărmanul negru arata mereu ochiul drept ! 
Atunci prietenul msu, în*a cărui nebunie începeam 
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să văd un feJ de metodă, reluă sfoara, băţul şi în
semnă, un nou punct departe cu câţi-va yafzi "de lo
cul unde săpasem înnainte. Trase iarăşi un cerc şi 
ne puserăm din nou să săpăm. Eram îngrozitor de 
ostenit; dar în ciudata purtare a lui Legrand era o 
încăpăţânare profetică, ce mă impresionase fără să 
vreau."Săpam cu îndrăzneală, căutând cu ochii din 
când în când, parc'aşi fi aşteptat in adevăr comoara 
care înnebunise pe sărmanul meu tovarăş. După o 
oră şi jumătate de lucru, furăm întrerupţi de urla
turile câinelui pe care nu-1 puteam de fel" stăpâni de 
astă dată. Respingând pe Jupiter care se 'ncerca să-i 
puie botniţa, se puse să scurme furios pământul cu 
ghiarele şi în câte-va secunde descoperi o grămadă, 
de oase omeneşti formând două schelete complecte, 
mai mulţi nasturi de metal şi nişte sdrenţe care pă
reau să fie de lână putredă. La vederea acestora, Ju
piter nu se mai putu ţinea de bucurie, în timp ce 
iâţa stăpânului său exprima din contră, cea mai com
plectă desamăgire. El ne rugă să, urmăm cu strădu
inţele noastre şi eu, în timp ce dădeam ultima lovi
tură de cazma, mă poticnii, din pricină că vârful 
ghetei îmi intrase într'un belciug gros de fier ascuns 
pe jumătate în pământ. Atunci descoperirăm o lădiţă 
de lemn, de formă dreptunghiulară şi care fiind per
fect de bine păstrată, cred de sigur că a trebuit să 
(ie mineralizată prin vr'un mijloc oare-care,—prin bi-
clorură de mercur poate. Lâdiţa avea trei picioare 
şi jumătate în adâncime. Benzi de fier călit o legau 
întocmai ca 'nlr'un grătar ; prin ajutorul a şase inele 
de fier puteai s'o ridici din loc. Dar cu toate silinţele 
noastre nu puturăm s'o mişcăm din loc, atât era'de 
grea şi ne gândirăm să ridicăm capacul, care era 
prins numai cu două verigi. De-odată o comoară de 
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o neînchipuită valoare scânteia înnaintea noastră, în 
groapă şi noi ramaserăm uimiţi în faţa unei ast-fel 
de grămezi de aur şi de scumpeturi. 

încremenirea mea era mai mare ca a tuturor. Is
tovit de excitarea sn, Legrarid rosti numai câte-va 
vorbe; cât despre Jupiter, era atât de alb, cât poate 
(i un negru. încremenit, trăsnit, îşi cufundă braţele'n 
aur până 'n coate, ca într'o buc plăcută, apoi strigă: 

— Si toate astea vin de la cărăbuşul de a u r ! dră
guţul de cărăbuş, sărmanul, mititelul de cărăbuş, pe 
care-1 înjuram! Ah! mi-c ruşine de mine însu'-mi. 
Pt iu ! negru urîcios! \ 

Ora înnairiţa şi noi trebuia să ne grăbim pentru 
ca lotul să lie la adăpost la noi înnainte de a se lu
mina. După multă chibzueală, uşurarăm lădiţa sco
ţând două treimi din conţinut şi ast-fel puturăm în 
sfârşit s'o scoatem afară." Lăsarăm in paza câinelui 
lucrurile, pe care le ascunseserăm în mărăcini şi a-
junserăm la colibă cu cufărul fără nici o primejdie. 
După doua ore de odihnă si o gustare care ne în
trema puterile o pornirăm din nou spre munte, având 
cu noi trei saci mari. Ne încărcarăm prada şi chiar 
fără să ne dăm osteneala să astupăm groapa ne în
toarserăm pentru a doua oarii acasă la Legrand. Zo
rile se arătau deja pe vârfurile copacilor. Adânca 
noastră excitaţie ne împiedică tii dormim şi ne scu
larăm de dimineaţă ca să examinăm comoara noastră. 

bădiţa fusese plină până in gură şi petrecurăm o 
parte din zi socotind conţinutul. Totul era pus cine 
peste grămadă. După ce am făcut cu multă grijă prima 
împărţire, ne văzurăm in faţa unei averi care între
cea toate visurile noastre ! Era, socotind riguros mo
nedele după cursul epocei, mai mult ca 450.000 de 
dolari. Toate piesele erau de aur din alte vremuri; 
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ani recunoscut monede franceze, spaniole, germane şi 
câteva guine englezeşti. Anoi monede necunoscute, 
câte-va piese grele şi mult tatrcbuinţnte, cu najera 
ştearsă; monedă nmfificană de feb Preţuirea giuva-
crurilor a fost mii grea. Giisiserăin o sută-zece dia
mante, între care unele Toarte frumoase şi de o mă
rime deosebit;!, opt-spre-zece rubine de b remarca
bila, strălucire, trei-sute-zece smaralde foarte fru
moase, două-Z'Ci şi imul de satire si un opal. Legă
turile lor fuseseră desfăcute şi păreau Mtute cu cio
canul pentru a nu se unii putea recunoaşte. Insfarsil 
mai erau tac* în cufăr aproape douft-sute de inele şi 
cercei, trei-zeci de lanţuri de ceasornice, opt-zei şi 
trei de cruciuliţe foarte grele, cinci cădelniţe de mare 
preţ, un coiosuf vas pentru punş cu figuri de bac-
cante artistic săpate, două mânere de sabie admirabil 
lucrate şi alte lucruri de cari nu mai mi-aduc aminte. 
Totul era de aur masiv şi cântărea trei-sute-cinci-zeci 
de livre, cel puţin. Uitasem o sută-nouă-zeci şi şapte 
de ceasuri superbe, dintre cari trei făceau câte cinci 
sute de dolari lie-care. Multe erau vechi şi n'aveau 
nici o valoare ca orologii;, dar toate erau împodobite 
cu pietre scumpe. 

Scurt, socotirăm conţinutul Jădiţei la un milion şi 
jumătate de dolari şi tocmai târziu, după vinderea 
giuvaerurilor, văzurăm cât socotisem de puţin. 

Inventariul nostru terminat, Legrand, care vedea că 
mor de nerăbdare să ailu taina acestei ne mai pome
nite minuni, îmi explică totul cu cele mai mici amă
nunţimi. 

j , — Ţi-aduci aminte—zise el de seara când ţi-am 
4 arătat schiţa grosola«4>acărăbuşului ; atunci am fost 

în treacăt atins de încăpăţânarea cu care-mi susţineai 
^ că seamănă a cap dfitagrt. Mai întâiu credeam că 

v.. **£ 
^.o 
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glumeşti ; mi-adusei aminte in urmă de petele parti- ' 
culare de pe spinarea insectei şi recunoscui că oh- ; 

servaţia '!-1;111> avea oare-care temeiu. ' 
Dar ironia d-ta!e mă lovea în ambiţia mea de ar- • 

tist şi m'am dus să arunc în loc bucata de pcrga- ' 
inent ce mi-o înapoiaseşi, rând... ; 

— Voesti-.zisi iu eu—sil vorbeşti de bucata d 
hârtie ? 

— N u ; semăn i numai a hârtie, dar când am In] 
cercai i ilc.semr.cz pe ea am observat că era o bu
căţii d pergament foarte îngustă, tare murdară de; 
altfel, in mome ilul când vreun să o mototolesc, pri
vii desemnul pe care-] criticaseşi şi rămăsei foarte 
uimit, zărind în adevăr un cap de mort, acolo unde 
eu credeam c'am de3omnat un cărăbuş. Amănuntele 
desemnului meu se potrivea oare cu conturul gene
ral al unui craniu?... Luaiu o lumânare şi începui 
să analizei pergamentul maieu de amănuntul. Intor 
cându-1, văzuiu schiţa mea pe dos, aşa cum o desemna
sem. F.i'a printr'o ciudată întâmplare, un craniu care 
se potrivea exa t cu desemnul meu, nu numai prin 
contur, dar încă prin dimensiuni. încremenim şi cău-
hi un raport, o 1 agă,tură de la cauză la efect. Dar 
numai de cât în:i intră. în minte o convingere adincă, 
a c e a că nu era nici un desemn pe pergament când 
am făcut schiţa cărăbuşului ; îl întorsesem şi petala 
si oe dos ca să găsesc locul cel mai curat şi dacă ar 
ti lust vre-un craniu, l-aşi fi observat desigur. Deci, 
aici era o taină. M'am sculat hotărât s'o descopăr, 
am strâns cu grijă pergamentul şi mi-am îndreptat 
toa'e gândurile asupra acestei enigme pe care voiam 
s'o lămuresc. 

J)upă ce-ai plecat şi după ce Jupiter adormise bine, 
începui să mă gândesc în ce mod acest pergament 

11 
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îmi căzuse în mână. («ăsisem cărăbuşul pe margi
nea uscatului la o milă spre răsărit de insulă, foarte 
aproape de nivelul (luxului mării. El mă muşcase 
mai îniâiu şi i-am dat drumul. Jupiterou obişnuita-i 
băgare de seama, căută împrejurul lui o foae sau aşa 
e«'va, pentru a apuca insecta căzuta şi zări bucata 
aceasta de pergament pe jumătate îiu'rojaia în ni
sip. Aproape de locul unde am găsit-o, ebseraii ră
măşiţele unei mari corăbii, urme de i aulragiu, aşa 
de dărăpănate, in cât ai (i crezut că stau a» nlo de o 
mie de ani. 

Jupiter luă pergamentul, apucă insecta şi ini-o dete. 
Apoi o pornirăm spre colibă; pe drum ne-jm întâl
nit cu locotenentul (î... care m'a rugat .ă-i împru
mut cărăbuşul până a doua-zi pentru a l ttudia în 

dinişte. Pergamentul însă îl aveam in buzunar. 
P-ta ţi-aduci aminte că voind să lac schia cără

buşului, nu găseam hşMie, Căutam în buzunare, nă
dăjduind si găsesc vre-'o scrisoare veche, cârd de-
y tele mele. dădură de pV'ţgiiment. 

Toate aceste amănunte ce-ţi poveri esc, îţi explică 
soiul de legătură ce ani stabilit între o corabie sfă
râmată de coaste şi un pergament purtând chipul 
unui craniu. Care-i raportul ? mă v*'i întreba d-ta. 
Voiu răspunde că craniul este simbolul bine cunos
cut al piraţilor. In toate întreprinderile lor au înăl
ţat steagul cu cap de mori. 

Bagă de seama bine că vorbim de pergament şi nu 
de hârtie. 

Pergamentul e aproape nepieritor şi adese se.scriu 
pe dânsul documenle de mare imporlantă. E greu de 
scris sau de desemnat pe el. Atunci, pentru ce acest 
cap de mort, dacă n'are ni<i un inţeh-s ascuns? Unul 
din colţuri fusese distrus, dar forma primitivă fusese 



2o CĂRĂBUŞUL DE AUR 

drept-unghiulară: aveam în mâna una din acele laşii 
de cari cine-va se slujeşte pentru a ascunde un fapt 
<'o mare valoare, pentru a însemna o notă care trebue 
să se păstreze... 

— Cum poţi - întrerupsei eu—să stabileşti un ra
port între corabie şi craniu, pentru că—după cum 
tpui d-ta, craniul nu era pe pergament, atunci când 
ai desemnat cărăbuşul:' 

— Aicea-i toată, taina. Când am dosemnat, cărăbu
şul, nu era nici urmă tie craniu pe pergament; de-
semnul sfârşit ţi l-am dat şi nu te-am pierdut ilin 
vedere până nu mi l-ai înnapoiat. Prin urmare, nu 
d-ta ai desemnat craniul şi nu se alia nimeni atunci 
în cagă, care sad li putut face. 

Mi-am adus aminte atunci de toate întâmplările ce 
au urmat în timpul vizitei d-tale. Era frig. Oh! Ce' 
întâmplare fericită ! —şi un foc mare pâlpâia în vatră. 
Aşezaseşi scăiinul foarte aproape de foc. Când ţi-am 
dat pergamentul, Wolf, câinele de Terrannova* ţi-a 
sărit pe umeri. D-taTl mângâiai cu mâna sfângâ,dă-
sând să ca/îă dreapta, —aceea in care ţineai perga 
II.entul—între genunchi aproape de foc.' Tocmai vo
iam să-ţi zic să observi să nu se aprinză la flacără, 
dar deja° retrăseseşi mâna pentru a examina desem-
nul. Căldura de sigur, a lost cauza care a făcut sa 
apară pe pergament craniul pe care-1 vedeam. In tot
deauna, o ştiu, au fost preparaţiuni cu cari puteai 
scrie pe hârtie sau pergament, litere pe cari numai 
acţiunea focului le făcea vizibile. Pucioasa topită in 
apa se întrebuinţează adesea ; îLi dă o culoare verde. 
Această culoare se şterge când lucrul pe care ai scris 
s'a răcit, dar reapare după voinţă incâlzindu-1 din 
nou. 

Am e.vamina-t atunci capul de mort cu multă atenţie' 
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• ponturururile din afară, la marginea pergamentu
lui, erau ca mult mai lămurite ca cele lalte. 

De sigur, acţiunea căldurei fusese inegală. Aprin
sei focul şi încălzii tare fiecare parte a pergamen-
mentului. Am văzut atunci că se iveşte într'un colţ 
opus aceluia unde era desemnat capul de mort, o* 
figură, pe care o puteai lua la început drept un cap 
de capră, dar care după un examen serios am văzut 
că era capul unui ied. 

— iYam drept să-mi bat joc de d-ta —zisei eu lui 
Legrand — Cine-va nu glumeşte cu un milion şi ju
mătate de dolari ; mărturiseşte cu toate astea că nu 
există nici un raport intre piraţi şi capre. 

- Ţi-am spus, nu era chipul unei capre ! 
— Foarte bine, dar un ied e aproape acelaşi lucru 

eu o... 
— Aproape, dar nu tocmai. Ai auzit poate vorbin-

du-se iîe un oare care căpitan Kidd. Kvdd însemn ea -
ză ied şi m'am gândit că figura acestui animal nu 
era de cât un soi de iscălitura. Capul de mort din 
<'o|ţ ţinea loc de pecetio sau ştampilai Scurt, era o 
scrisoare al cărei conţinut nu-1 cunoşteam. Imediat, 
nu ştiu pentru ce, dar mi-a venit parcă o presim
ţire a unui nemărginit noroc şi povestea absurdă a 
lui Jupiter cu cărăbuşul^.de aur massiv, do sigur că 
contribuise la aceasta. Si apoi, nu era totul nemai 
pomenit în această serie succesiva de întâmplări? A 
trebuit ca să lie o singură zi atât de friguroasă în 
cât să lie nevoie de foc ; fără acest foc şi ^ini mij
locirea cinelui în momentul precis, n'aşi li ştiut nici 
o dată de capul de mort si nici n'aşi li avut comoa
ra aceasta ! 

— Haide, haide.' Stau pe jăratec, scumpul meu 
Legrand ! 
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— Toate c'ai auzit vorbindu-se de Kidd şi de pi
raţii săi? Legenda ni-i arată ca îngropători de co
mori. Legenda avea oare dreptate? Era aşa de popu
lară ! Kidd ri-a ascuns avutul unde-va, fără să-1 mai 
poată regăsi, pentru că pierduse nota care arăta Jo
cul cu siguranţă. Camarazii săi cari prealabil ii aju
taseră în căutăturile sale zadarnice, erau pricina a-
cestui zvon universal, acestui basm cu comoara as
cunsă şi caro nu se mai poate găsi. 

Pentru mine principalul era că Kidd îngrămădise 
averi nemărginite. Fără îndoială o;au încă îngropate 
şi acest pergament,acest pergament aşa de ciudat gă
sit, trebuia să mi arate Jocul depozitului. Eram a-
proape sigur. Am încălzit din nou pergamantul Ja foc, 
dar nimic nu se arătă. Cum era plin de murdărie, 
mi-am închipuit că din această p. ieină nu pot ajunge 
Ja tcop; îJ ştersei bine şi J pusei într'o tigae cu căr
buni aprinşi. 

După câte-va minute ridicaiu iăşia de pergament şi 
observaiu că era acoperită în mâi multe locuri d'e 
semne cari s< mănau a c;fre puse în rând. Aceste 
cifre iată-le; le poţi examina. 

Şi Legrand îmi întinse pergamentul după ce-1 in-
chl'/Jse din nou. Văzui următoarele semne, grosolan 
scrise cu roşu între capul de mort şi ied: 

53 + + + 305)) 6*; 48*6) 4 + ) 4 + ) ; 806* 

: 48 + cS ( 6 0 ) j 85; 1 + (;: + ' 8 + 8 3 ( 8 8 ; 5 * 

•f; 40 (; 88*90*?; 8 j * J (;485j ; 5 * ± 2 : * 

~ f; 4050 2 ( 5 * - 4 j 898 * ; 40(39285 ) ; \ 
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0 + 8 ) 4 " f + ; 1 f j 9; 48081 : 8 : :N + 1; 48 + 
H—i l - + "r 

85; 4 ) 485 + 528800 * 81. ( + 9 48; (89 ;4 

( t 1 34.; 48 ) 4 + : 161 ; : 188; + ? ; 

- Nu pricep nitnic -îi zisei ea întorcându-i fâşia 
de pergament. Dacă mi s'ar tăgădui toate ro viorile 
Golcondei, ca să dezleg această enigmă, aşi fi sigur 
că nu le pot câştiga. 

— Cu toate astea—zise hegrand — dezlegarea nu-i 
atât de grea după cât crezi. Aceste semne au un in 
ţeles şi au ovcheie. După câte ştim de Kidd nu tre
ime să ni I închipuim un cryptograf 0 grozav; cel 
mult voise să nu poată să prieeapă iqtel'ganţa gro 
soJană ă marinarilor. 

Am dezlegat eu şi alte modele de zece mii de ori 
mai încurcate, 

Împrejurările şi oare care înclinare a spiritului 
mă făceau să mă interesez de soiul acesta de -luci
tori, cât de complicate ar ti l'ost. Cred că totd'aun i 
poţi da de cap agerimei omeneşti. Odată ce puneam 
să'cetesc semnele, eram sigur că o să pot găsi înţe
lesul 

aln toate scrierile secrete, prima chestie de ştiut 
e limba în care-i scrisă, căci principiile de dezlegare, 
chiar pentru cele mai uşoare, atârna'le mlădierea iie-
cărei limbi şi pot să fie schimbate. Cel mai hun mij
loc e să încerci pe~rând teate limbile ce ţi sânt cu
noscute, până ce vei găsi pe cea bună. Dai' în scri-

i) Cryptografie meşteşugul de a scrie cu semn-j nepricepute 
de alţii. 
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erea ce o aveam innainte, iscălitura singură dezlega 
ori-ce greutate. 

ucRehusn] *) cuvântului Kidd nu este posibil do 
căt în limba engleză. Alt fel aşi li început încercă
rile mele prin limbile spaniolă şi franceză, limbi în 
care un jjirai din mările soaniole şi-ar fi încredinţat 
taina mai de grabă, 

nVoi observa că nu există spaţiu între cuvinte. Cu 
spaţii treaba ar- fi fost mai lesne, aşi (i început in 
cazul acesta prin a face o anali/a. a cuvintelor celor 
mai scurte si dac'aşi li găsit, ceea-ce tot deauna e 
posibil, im cuvânt dintr'o singură literă A sau I (unul, 
eu) de pildă, aş Ji privit dezlegarea ca sigură. Dar 
pentru că nu erau spaţii, trebuia sâ observ literile 
principale şi de asemenea pe cele care se inlalneau 
mai rar. Le-am socotit pe toate şi am stabilii, urmă 
torul tablou : 

(cSemnul <S se găseşte de 33 de ori. 
» ; » 
» i » 

I 
)i • ^ 

ţi 5 n 
s () 11 
î> -f- si I » 
ii 0 Î> 

» 9 şi 2 s 
» : şi .'î » 
ii : * ? n 

•1 

» -• d ii 

25 
19 
16 
13 
12 
li 
8 

7 
5 
i 
3 
2 
7 

ii 
a 
> 
i i 

ii 

» 
» 

ii 

ii 

>i 

n 
ii 

)> 
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guri de dilerite obiecte. 
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«Se ştie că litera care se întâlneşte mai des in en
glezeşte cale c. Literele cele lalte urmează în ordi-' 
nea următoare : 

<s.A u i ii li II r s l II ij c f ij I ni n b K p q x t. 
E predomina atât iii cât e imposibil sa găseşti o frază 
de oare care lungime Iară să tie litera principală. 

"Avem dar de la început o bază de operaţii care 
mă ajuta admirabil. Te poţi servi de tabla aceasta 
într'un mod general, dar noi ne vom sluji toarte pu
ţin de ea. Semnul nostru principal e 8, îl vom lua 
drept I'] din alfabet. Pentru a verifica aceasta sa ve
dem dacii 8 nu se găseşte eâte-o data dublu, caia K 
se dublează foarte (ies în englezeşte precum sânt eu 
vintele meet, fleet, spee I, seeiij l>ee», agree, etc. Ve
dem însă că in cazul de faţă este redubiat, de si 
cryptograma e foarte scurtă, " 

«Admitem dar că 8. inlocue.şte pe c. Din toate cu
vintele limitei, the este cel mal întrebuinţat ; ne râ-
niâne de văzut dacă nu vom găsi de mai multe ori 
repetată aceeaşi combinaţie de trei semne, 8 fiind cel 
din urma din trei. Daca' găsim aceste repetiţii, ele 
vor reprezenta foarte probabil cuvântul the. Găsim 
~ ; făcând verificarea, semnele sânt: i 18. Sântem li
beri dar să ne închipuim că i represintă pe /. că 't 
represintâ pe h şi că 8' represintă pe e,-iată dar 
urma găsită. 

«Acest singur cuvânt ce am determinat ne pune 
în stare să stabilim un punct si mai important: în
ceputurile şi terminările celor-lalte cuvinte. Să exa
minăm cazul penultim unde se prezintă combina
ţia 4' 8', — aproape de sfârşitul manuscriptului. Noi 
Ştim că ceea-ce urmează este începutul unui cuvânt. 
Dintre şase semne care uTmează după (he, noi cu
noaştem cinci. Sa înlocuim aceste semne prin li tori ie 
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ce reprezintă, lăsând un loc gol pentru cea necu
noscută. 

t eelh 
((Depărtăm mai întâiu pe th, neputând face parte 

dia cuvântul care începe prin t, pentrucă e impo
sibil, încercând pe rând toate literile alfabetului să 
iormezi un cuvânt din care /// să facă parte. Aceasta-
reduce semnele noastre la : 

t ec 
si ajungem la cuvântul tree /arbore/, câştigând astfel 
o nouă literă representată prin" /plus două cuvinte 
alăturate : the trec, arbore/. 

«Mai departe ;;ăsiin formula ; 48 care termină pe 
cea d'innainte dându-ne următoarea combinaţie : 

the tree : 4 f? 34 the 

adieă înlocuind cifrele cu litei'e :. 
the tree thr'f? 3 li the 

((Punând in loc puncte sau lăsând Ioc gol în locul 
semnelor necunoscute, avem : 

the, tree tlirh • the, 
şi cuvântul through care însemnează prin se ghiceşte 
numai de cât. Aceasta ne dă trei litere mai mult: o, 

ii, g, representate prin _j_ ? şi 3. 
((Căutând cu grijă în cryptogramă semnele cunos

cute vom găsi aşezarea următoare : . 
\83 (88, sau egreej 

adică sfârşitul cuvântului 'degree (grad) ceea ce ne 
dâ încă o'literă d representată prin+. 
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«Patru litere după cuvântul degree, găsim : 

i 46 (i 88J 
şi însemnând necunoscuta cu un punct vom traduce: 

Ui. rtee 
de unde căpătăm cuvântul thirteen (trei-spre-zec^ 
cu două litere noi i şi », reprezentate prin 6' şi -)-• 

Dacă observăm acum începutul manuscriptului 
vom descoperi acum. 

-o + + , 

ceea-ce inseinneoză: 
good 

prima literă eşti! un a şi cele dintuiu doua cuvinte 
sunt a (jood (un bun, o hună). 

Pentru ca să nu ne încurcăm, să rezumăm acum 
descoperirile noastre sub forma de tabelă, ceia ce'ţi 
va da un început al chei ei : 

5 

+ 8 
3 
4 
6 
+ * 
>> 
1 

represint; 
» 
» 
» 
)i 

» 
)•> 

3> 

•» 

.1) 

i a 
d 
e 
g 
h 
% 
u 
0 

r 
t 

Sântem stăpâni dar pe- zece litere dintre cele mai 
importante ; nu-ţi mai spun toate cele lalte amănunte 
ale dezlogărei. Trebue să fii convins acum că acest 
soiu de scrieri se poate lesne dezlega şi că e posibil 
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să le descurci cu metoda. Modul defaţă edmtrecele 
mai simplcdin cryptografie. Iată traducţiea complectă 
a documentului : 

«A good glass in the bishop's hostel in the devil'* 
seat forty-one degrees anil thirteen minutes northeast 
(Did by north main branch seventh limb east side 
sliool from the /<•/'/ eye of the dead'* head a bee line 
[rum the tree through the shot fifty feet out 

— Enigma îmi pape tot aşa de imposibil de dez
legat ca şi innainte - obi-'Ctaiu eu.— Cum să-scoţi 
un înţeles din jargonul acesta spi mântăt'o.r ? 

— Pricep încurcătura d-tale - răspunse Legrand 
— cu toate acestea primul meu gând fu să regăsesc 
in fraza aceasta împărţirea uatumlâ care a fost în 
mintea celui care a scris-o, adică să-i pun punc
tuaţia, 

— Gura dracul ai făcut-o? 
.Mi-am închipuit că îngrămădeala ace asta de cu

vinte, fără nici o despărţire fusese, făcută din adins 
pentru a fi mai greu de dezlegat. 

«Un slângaciu, tot deamia inlr'un asemenea caz, 
va ii înclinai, să freacă măsura. El va restrânge În
ţelesul semnelor mai mult de cât trebue în loc sa 
puie o virgula, sau un punct. Examinând manuscrip
tul, vei găsi lesne cinci întreruperi desemne de fe
lul acesta. După aceste urme stabilim deci următoa
rea împărţire : 

.1 good glass in the bishop's hostel in the devil's 
seat, forţy-one degrees and thirteen minutes north 
east and by north —main branch seventh limb east 
side — shoot '/'rum the left eye of the dead's-head •— 
a bee-line from the tree through the shot fifty feet 
mil. (O sticlă bună in casa episcopului în scaunul 
dracului — patru-zeci şi unul de grade şi trei-spre 



EDGAR POE 20 

zece minute Nord-Est sfert de Nord — trunchiul 
principal ramura a şaptea despre răsărit scoboară 
din ochiul stâng al capului de mort — o linie de al
bină de la cojţac prin glonţ cinci-zeci de picioare Iu 
lungime.) 

- Cu toate împărţirile d*tale — ii ziseiu eu dar 
tot nu pricep nimic. 

— Nici eu n'am priceput mai lămurit ca d-la câte 
va zile — răspunse Legrand. — M'am informat mai 
întăiu în apropierea insulei Sullivan de o clădire care 
ar li trebuit să se cheme Locuinţa episcopului. N'am 
obţinut nici o lămurire asupra acestui subiett şi vo
iam să cercetez mai departe, când imi veni in minte 
că acest Bishop's liostcl poate să fie al unei familii 
vecbi anume Dessop care stăpânea de veacuri un 
vechili castel la patru mile spre nord-eat de insulă. 
Intrebaiu pe negrii cai mai bătrâni depe aici ; în-
sfârşit o femee de treabă 'mi spuse că auzise v o -
bindu-se de Be3şop's Castle /castelul Jîessop/ şi că 
putea să mii conducă acolo. Dar că nu icra nici"cas
tel nici cârciumă dar pur .şi simplu nişte stânci, 

«In schimbul unui bacşiş bun se învoi sa mă în
tovărăşească şi descoperirăm stâncile fără multă bă 
tae de cap. Incbipuic-ţi castelul acesta format dintr'o 
îngrămădire ciudată de piscuri şi de stânci dintre 
care una îmi atrase numai de cât atenţia prin înăl
ţimea şi singurătatea sa. Descoperii pe faţasa des
pre răsărit o ieşitură îngustă, cel mult de un picior 
de largă ; o scobitură deasupra în stâncă, îi dădea 
înfăţişarea acelor scaune cu dosul scobit pe care le 
întrebuinţau strămoşii noştri. De sigur acesta era 
scaunul dracului despre care se vorbea în pergament. 
Eram stăpân deacum în colo pe taina enigmei. 

«Ştiam că sticla bună, în limbii.marinarilor, în 
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semna iui cchian. Trebuia dar să Miă slujesc fie un 
ocbian, f.irfi nici o discuţie. Indicaţiile patru-zeci şi 
unul de grade şi trei spre-zece minute Nord Est sfert 
de Nord, trebuiau să mă ajute să îndreptez ochianul. 

«Mă întorseiu acasă să caut un ocbian, stabiliţi di 
recţia prin ajutorul unei busole de buzunar, âşezaiu 
instrumentul la un unghiu de patru zeci şi unul de 
grade de ridicare şi-1 plimbaiu de sus in jos şi de 
jos în sus până ce am descoperit o gaură rotundă 
sau o ferestrue, în frunzişul unui copac mare, care 
domina împrejurimea. 

«Zăriu un punct alb în mijlocul acestei gaure si 
văzuiu, dn'pă un examen atent, că era un craniu o 
menesc. 

«.Prin urmare, fraza : principalul trunchi/u, <i şom-
iaa ramură spre .răsărit trebuiea s:i (ie relativa 
la poziţia craniului - şi aceasta : scobdarâ din ochiul 
stâng al capului de nuni însemna : pentru că-i vor
ba de căutnrea unei comori ascunse, trebuie să laşi 
să radă un glonţ, o greutate, din ochiul stâng al era 
niului si că o linie de albina, adică o linie dreaptă 
plecând dii punctul cel mai apropiat de trunchiu si 
trecând pi iv^glonţ, va arăta exact locul preţiosului 
depozit. 

— Toate .astea — ziseiu eu — arată o surprinză
toare lămurire şi agerime. Dar ce-ai făcut după cc-ai 
părăsit Locuinţa Episcopului ? 

— ÎU'am întors acasă, după ce mi-am însemnat co
pacul. Cum am părăsit Scaunul dracului mi-a fost 
cu neputinţă să mai zăresc gaura rotundă din ori-ce 
parte m'nş fi pus. Aci era capo d'npera de agerime a 
piratului, să găsească această deschizătură care nu 
era vizibilă de cât p'ntr'un punct, adică din strâmta 
scobitură din vârful stâncei. 
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«Jupiter mersese cu mine în expediţia mea la Lo
cuinţa Episcopului, se făcea că nu vrea să mă lase 
sin"ur, mişcat de preocupaţiuuilc mele. Cu toate a-
cestea 'mă furişai a doua zi* şi alorgaiu repede sâ'n 
găsesc arborele, ceea ce u'a lost lesne. 

«M'am întors noaptea şi d-ta cuaoşti tot aşa de bine 
ca şi mine stârşitul întâmplărei. 

— In t'mpul primelor noastre săpături - î> ziseiu 
ieu — greşiseşi locid din pricina prostiei lui Jupiter 
care a'scoborât cărăbuşul prin ochiul drept al cra
niului in loc sa-1 lase să cadă prin ochiul stăng ? 

— Da. Şi această greşală dădea o deosebire de două 
degete şi "jumătate cât'priveşte punctul undo căzuse 
greutatea,'sau mai bine zis băţul înfipt aproape de 
copac; greşală foarte mică la început, se mărea din 
pricina lungimei liniei şi la distanţa de cinei-ze(i de 
picioare eram absolut rătăciţi. Dar aveam atâta în
credere în comoara îngropată, în cât nu m'am des
curajat de Iei. 

— Dar semelia d-tale , mişcările solemne jegâriând 
cărăbuşul ! MărfuriseSjC că te-am crezut nebun. Şi 
apoi pentru ce ai ţinut numai de cât să scobori din 
craniu insecta, în foc de glonţ ? 

Sincer vorbind, eram cam supărat de bănuelile 
d-tale asupra stărei minţei mele şi am voit să te pe

d e p s e s c inşelându-te, după obiceiul meu. Pe îtru as a 
Lpgănam cărăbuşul ca o pendulă, din vârful arbore
lui Si observaţia d-tale asupra ,<;reutăţei insectei mi a 
dat prima idee! 

._ Nu-mi rămâne de cat un punct de lămurit. J)e 
unde veneau scheletele găsite în geoapă ? 

_ \ceaslă întrebare mă încurcă şi pe mine ca şi 
De d-ta- singura explicaţie de crezut mă îngrozeşte 
prin cruzimea ei. De sigur c i Kidd a trebuit să ii 



32 CARAHUŞUL LE AUR 

fost ajutat în operaţia Pa ca să îngroape comoara. 
Treaba sfârşită, poate c'a găsit cucuie să facă să dis
pară acei ce mai stilau taina sa. In timp ce tovară
şii să' erau în groapă, două lovituri sdravene de târ
năcop ar (i fost poate de âjun-3 ? Poate să fi trebuit 
uouă-spre-zece ? Cine ştie insă ! 

/ 3 ^ % to^Rj, * t 
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