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Mysteriet med den falske professor Moriarty
Scenen : En stökig pub i hamnen.
Sam
Vad är du för en misslyckad bartender egentligen? Ser du inte att mitt
glas är tomt?
bartender
Ta det lugnt, Sam. Du måste be mig vackert först.
Sam
Det är ju det jag gör!
bartender
Du ber en aning för vackert. Ta det lugnt.
Sam
Slå i, för fan!
bartender
Men varför är du så arg?
Sam
Som om det inte fanns anledning tillräckligt!
bartender
Du har fått tillräckligt, Sam.
Sam
Försök inte, din eländiga sabotör! Fyll på nu! Det är ju ditt förbannade yrke!
bartender
Skyll dig själv. (fyller i)
Sam
Skyll dig själv! (kastar ölet i ansiktet på honom)
bartender
Vad var det jag sa! Du har fått för mycket! Nu åker du ut!
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Sam
Ta det som ett skämt, Bob, men du bad faktiskt om det.
Ben (kommer in och tar av sig hatten, allvarsdrabbad) Nu är det färdigt igen.
bartender
Vad är det, Ben?
Ben
Dom har fiskat upp en ny nu igen.
bartender
Halsen avskuren?
Ben
Nej, det är värre än så. Han är inte bara dränkt och ihjälmisshandlad.
Sam
Fattas det något?
Ben
Här kommer dom nu.
bartender
Inte i min pub! Inte en gång till!
Sam
För sent, Bob.
(Några hamnvakter med åtföljande poliser bär in ett lik.)
hamnvakt
Lägg honom på bordet där.
bartender
Måste ni ta in honom hit, gubbar?
hamnvakt
Har vi något val? Här luktar tillräckligt med piss redan.
hamnvakt 2 Liket är genomsurt och luktar inte längre utom bara salt.
hamnvakt 3 Du är ju van vid att få liken inburna hit. Det är ju en del av din pubs
attraktionskraft. Du är ju berömd för det, Bob.
bartender
Ja, bara ni tar ut honom sedan igen.
Sam (betraktar liket) Men för helvete, det här är ju inget vanligt lik!
hamnvakt 1 Vad är det för ovanligt med det? Är det inte ett lik som alla andra
kanske?
Sam
Nej, det är det det inte är. Den här är inte lik dom andra.
hamnvakt 2 Vad är det för fel på honom?
drucken kund Du får vända dig till en högre instans om du vill klaga på likenas
beskaffenhet, Sam.
Sam
Håll käften, din åsna! Ser du inte vem det här är?
kunden
Jag ser bara att han är lik ett lik som ett lik.
Sam
Ser du då inte, din ignoranta dynghög, att det här är professor Moriarty!
Ben (likblek av fasa) Professor Moriarty!
en annan
Himmel och pannkaka! Den undre världens okrönte världshärskare!
en tredje
Omöjligt! Det kan inte vara han! Han kan inte dö!
bartender
Du skojar, Sam.
Sam
Titta själv! Ni som kände professorn kan inte förneka att det måste vara han!
Ben
Menar du allvar, Sam? Skulle det verkligen vara den odödlige
brottsprofessorn, som alla svävade i ständig skräck för?
Sam (självklart) Vem skulle det annars vara?
bartender
Det ser onekligen ut som den ökände professorn.
den druckne Det finns bara ett sätt att säkerställa saken. Tillkalla privatdetektiven
Sherlock Holmes.
Sam
Är du från vettet? Det var ju professorns dödsfiende! Tänk om det är
detektiven som mördat honom?
en polis
Ni tycks vara säker på er sak, mister?
Sam
Sam.
polisen
Är ni säker på er sak, mister Sam?
Sam
Absolut. Och det måste vara den där gubben Holmes som fixat honom.
polisen
Tror ni mister Holmes kan bekräfta att den döde är professor Moriarty?
Sam
Absolut, han om någon.
polisen
Låt oss då få hit den där deckaren vad han nu hette.
Holmes (har hela tiden varit närvarande som kund maskerad som gammal tiggare) Det
behövs inte. Han är redan här.
2

polisen
Jaså? Var är han då?
Holmes
Här. (tar av sig grå peruk, stripigt gubbskägg och yviga mustascher)
polisen
Jaså. Vad gör ni här, om man får fråga? Och i förklädnad dessutom?
Holmes
Hjälper er. Ni tycks ju ganska handfallen under omständigheterna,
eftersom ni tydligen varken vet vem professor Moriarty eller vem jag är.
polisen
Vi sysslar bara sakligt med brott.
Holmes
Ni menar tar emot anmälningar och arkiverar dem. På det sättet löser
man inga brott. Man måste engagera sig mänskligt.
polisen
Om ni visste hur många offer och självmordsoffer och mördade vi fiskar
upp ur Themsen varje dag!
Holmes
Rätta mig om jag har fel. Ni vet det inte själva.
polisen
Då kan ni kanske säkerställa identiteten hos denna senast uppfiskade man.
Holmes (inspekterar liket) Han är onekligen död.
polisen
Vi kom faktiskt till samma slutsats.
Holmes
Det menar ni inte?
polisen
Jo, det menar vi faktiskt.
Holmes
Dock är det inte lika säkert att det är professor Moriarty som är död.
Han kan ju ha fingerat sin död. Det har han gjort många gånger förr.
polisen
Vi ber er bara om en enkel identifiering.
Holmes
Liket ser onekligen ut som professor Moriarty, men jag kan inte svära
på att det är han. Vi måste tillkalla en expert. Var tusan dröjer den där dönicken
doktor Watson nu igen!
Sam
Men det är ju alldeles självklart att det här är professor Moriarty. Det
behövs ingen privatdeckare för att konstatera det. Det kan ju vem som helst se.
Holmes
Kände du honom så väl, mister Sam?
Sam
Alla i den undre världen kände honom. Alla kloakråttor hade med
honom att göra. Han kände varenda brottsling som gömt sig för världen och bytt
identitet. Vi laglösa fribrytare och utstötta fredlösa var alla intima med honom. Han
var den ende som bekymrade sig om oss.
Holmes
Låt mig få erbjuda en motteori. Antag att du var placerad här enkom för
att bekräfta professor Moriartys död. Antag att han ännu lever och att du ingick i
hans plan för att kunna skydda honom.
Sam
Nonsens! Vad är du för en misslyckad deckarfjant, din utstuderade
bedragare? Sådana som du är ju bara till för att slå blåa dunster i folk!
Holmes
Tvärtom. Sådana som professor Moriarty var det, och du hör till hans
gäng. Du har säkert rentav betalt för det.
Polisen
Vi kommer ingen vart på det här sättet.
Holmes
Har ni också märkt det?
Polisen (högtidligt) Vi i Scotland Yard är till för att märka allt vad som händer och
sker som har det minsta drag av skumhet över sig!
Holmes
Er märkvärdighet är anmärkningsvärd.
Polisen
Vad vill ni säga med det? Försöker ni förolämpa Yarden?
Holmes
Tvärtom. Jag högaktar er för er inkompetens.
Polisen
Herr Holmes, om ni fortsätter att vara näsvis är det bäst vi kallar på
kriminalkommissarie Lestrade.
Holmes
Ja, gör det. Jag hade just tänkt föreslå samma sak. Han märker
åtminstone själv när han misslyckas.
bartender
Ska ni inte ta bort det här liket nån gång innan han börjar torka?
Polisen
Vi måste identifiera honom först. Det måste ni väl förstå?
bartender
Varför måste jag förstå det?
3

Polisen
Inte kan vi ju göra oss av med lik hur som helst.
bartender
Varför inte det? Det gör ju alla andra här i trakten?
Polisen
Just därför!
Holmes
Bry dig inte om att försöka förstå polisens logik, Bob. Det är omöjligt.
Sam
Släng liket i sjön, vettja! Vi vet ju att det är professorn!
Ben
Ja, det är bäst att vi blir av med det, innan det reser sig igen och
professorn börjar hemsöka oss som en zombie.
Holmes
Jag kan försäkra er att det blir omöjligt att bli av med honom med att
bara avfärda detta lik såsom hans.
Sam
Men vems skulle det annars vara?
(Doktor Watson kommer in, smutsig och med kläderna i trasor.)
den druckne kunden
Här kommer den sista stammisen.
Holmes
Nej men min bäste doktor Watson, vad har du nu ställt till med!
Watson
Min käre Holmes, du måste tro mig, jag rådde inte för det själv! Jag
beklagar förseningen!
Holmes
Du missade just detta liks dramatiska entré.
Watson
Jag beklagar.
Holmes
Vad hände?
Watson
Jag slant på ett bananskal.
Holmes
Var det allt?
Watson
Nej. När jag låg där i rännstenen medvetslös passade några skurkar på
att plundra mig.
Holmes
Medvetslös?
Watson
Ja. Jag slog huvudet i en lyktstolpe.
Holmes
Du har då otur!
Watson
Ack, påminn mig inte om det!
Holmes
Vad blev du av med utom plånboken?
Watson (förvånad) Men hur i all sin dar vet du att jag blev av med plånboken?
Holmes
Elementärt, min käre Watson. Det är det du alltid blir.
Watson
Som tur var var det det enda jag blev av med den här gången.
Holmes
Naturligtvis blev du inte av med någonting annat.
Watson (förvånad) Men hur i all sin dar kan du veta det?
Holmes Enkel slutledning, min käre Watson. Eftersom du inte blev av med någonting
annat kan du inte ha haft någonting annat av värde på dig. Hade du haft mer än bara
plånboken av värde på dig hade du blivit av med mer än bara plånboken.
Watson
Du upphör då aldrig att förbluffa mig.
Holmes
Men berätta nu vad du kan få ut av det här liket.
Watson (synar liket noga) Det verkar ganska blött. Det måste ha legat i vatten.
Holmes
Helt korrekt, min käre Watson. Vad mer?
Watson
Jag får det till en något svåridentifierad man i övre medelåldern som
kan ha varit ganska råbarkad.
Holmes
Varför råbarkad?
Watson
Han har ett ganska barskt utseende.
Holmes
Tror du inte hans uppblötta tillstånd kan ha bidragit till bisterheten i
hans allmänna uppsyn?
Watson
Jo, naturligtvis, Holmes.
Holmes
Hur länge tror du han kan ha legat i vattnet?
Watson
Ja, han är ju inte helt i upplösningstillstånd.
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Holmes
Han kan naturligtvis inte ha legat längre än tre timmar, eftersom
tidvattnet inte fört ut honom till havs utan snarare sköljt upp honom åt oss.
Tidvattnet vände för inte mer eller mindre än exakt tre timmar sedan.
Watson
Ja, naturligtvis, Holmes, om du säger så.
Holmes
Ja, jag säger så.
Watson
Ja, jag hör det.
Holmes
Vad mer, Watson?
Watson
Du vet mer än jag.
Holmes
De påstår att liket är professor Moriarty. Vad tror du om det?
Watson
När du säger det, så är det faktiskt bra likt honom. Det skulle kanske
kunna vara hans dubbelgångare.
Holmes
Varför inte han själv?
Watson Därför att det vore för bra för att vara sant. Då skulle vi båda bli arbetslösa.
Holmes
Min käre Watson, låt inte önsketänkandet inkräkta på din rent
vetenskapliga analytiska förmåga. Antingen är det professor Moriarty, eller också är
det det inte.
Watson
Precis min mening, Holmes.
Holmes
Nå, vilkendera är det?
Watson
Vem skulle det vara om inte professor Moriarty?
Holmes
Någon annan.
Watson
Naturligtvis.
Holmes
Du har inte svarat på min fråga.
Watson
Vilken?
Holmes
Det var just det jag frågade.
Watson
Hur ska jag veta det om du inte vet det själv?
Holmes
Hur ska jag kunna veta vad du inte vet?
Watson
Du sätter mig på det hala.
Holmes
Det är meningen.
Sam (till de andra) Hur länge ska vi låta de där båda gaggiga gubbarna få hålla på?
Polisen
Tyst! De sysslar med en brottsutredning!
Sam
Ja, jag märker det. Och de är mer effektiva än polisen.
Watson (indignerad) Stör inte Sherlock Holmes! Han tänker!
Sam
Har han ingenting bättre att göra?
bartender
Låt honom tänka. Så länge han tänker gör han ingen skada.
polisen
Det är nog bäst vi tillkallar kriminalkommissarie Lestrade.
Sam
Ja, gör det, så blir vi aldrig av med liket.
Holmes
Vad som helst men inte det! Håll för Guds skull Lestrade utanför det
här! Han bara klantar till det!
Watson
Hör ni det? Vad ni än gör, så kalla inte på polisen.
bartender
Polisen vet att han inte är välkommen här.
Sam
Utom för att dricka sig full.
bartender
Givetvis. Det är det bästa polisen kan göra.
Sam
Det är det bästa vem som helst kan göra.
Holmes
Håll din visdom för dig själv, unge man. Vi sysslar här med en
brottsutredning som kräver all vår koncentrations yttersta resurser.
bartender
Är det så allvarligt?
Holmes
Är det här professor Moriarty, och är han verkligen död, så tarvar fallet
en kritisk granskning i högsta grad.
polisen
Menar ni att det råder något tvivel om saken?

5

Holmes
Min bäste Sir, i allt som har med professor Moriarty att göra råder det
högsta tvivel om saken.
polisen
Jag förstår.
Holmes
Nej, ni förstår inte alls.
bartender
Ta er en drink, inspektörn. Huset bjuder.
polisen
En kort en i så fall, och utan tillsatser.
bartender
Vad tror ni om oss?
polisen
Bara det värsta.
bartender
Som sagt var, huset bjuder. (bjuder en drink)
polisen
Vad är det?
bartender
Vad tror ni? En Mickey Finn-bomb, naturligtvis!
polisen
Ni behagar skämta. (sveper den, blir genast bombad och faller livlös av stolen.)
Holmes
Vad är detta? Ett nytt fall?
bartender
Jag varnade honom. Jag var åtminstone ärlig.
Holmes
Vad gav ni honom?
bartender
En ren Mickey Finn-bomb, utan tillsatser.
Holmes
Varför det?
bartender
Han bad om det.
Holmes
Ibland ter sig en bartenders motiv något suspekta.
bartender
Jag har aldrig erbjudit er ett klarare fall.
Holmes
Det är just det som gör mig så misstänksam.
Watson
Holmes, du låter din uppmärksamhet splittras. Är han död eller inte?
Holmes
Det är just det som är frågan. Och vem är han? Hm! (tänker djupt och
blossar på sin pipa.)
Ben
Nej, nu!
Sam
Vad är det?
Ben
Nu är det färdigt igen!
Sam
Vad står på?
Ben
Nu har de fiskat upp en ny igen! (tre ruskiga typer kommer inbärandes på
ett nytt lik.)
Holmes
Var hittade ni honom?
typ 1
I vattnet. Se så han dryper! Han är alldeles färsk.
Sam
Fiskar brukar fångas sprattlande. Den här är död.
Ben
Och han är ingen fisk.
Sam
Om han inte är en alldeles ovanligt ful fisk.
Holmes Lägg upp honom bredvid den andra. Är inte det här märkvärdigt, Watson?
Watson
Vad då är märkvärdigt?
Holmes
Jämför dessa båda lik med varandra. Vem skulle du säga att mera
erinrar om professor Moriarty?
Watson (synar liken) Det var som tusan!
Holmes
Det är det jag menar.
Watson
Men det är ju fullständigt otroligt!
Holmes
Ja, jag menar det.
Watson
Vad menar du om saken, Holmes?
Holmes
Vad tror du själv, min käre Watson?
Watson
Jag kan knappt tro mina egna ögon!
Holmes
Ändå kan du knappast förneka, min käre Watson, att dina ögon ser vad
de ser.
Watson
Nej, det kan jag onekligen inte.
Sam (till bartendern) Snillena arbetar för högvarv.
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bartender
Till och med Lestrade skulle vara ställd inför deras effektivitet.
Holmes
Vad har vi att gå efter, Watson? Fakta! Här ligger våra fakta framför
våra ögon till allmänt beskådande, och vi har bara att ta del av dem Är det inte
fullkomligt övertygande, Watson?
Watson
Jovisst! Vad då?
Holmes
Att båda dessa lik, ehuru ganska olika, båda två skulle kunna vara vår
käre hädangångne professor Moriarty.
Watson
Onekligen! Men hur kan två olika lik vara en och samma person?
Holmes
En helt logisk fråga, Watson, men jag sade inte att de var en och samma
person. Jag sade bara att de kunde vara samma person.
Watson
Men hur kan två lik vara samma person?
Holmes
Naturligtvis kan de inte vara en och samma person, Watson. Det är ju
självklart. Hur dum är du egentligen?
Watson
Du ställde hypotesen, Holmes. Jag ifrågasatte den.
Holmes
Vi kommer ingen vart, Watson, om vi ska börja bråka om hårklyverier.
Låt oss ta om det ifrån början. Inte sant, Watson, att båda dessa lik, ehuru olika,
liknar en och samma person?
Watson
Men det är ju det jag säger!
Holmes
Ja, men säg det då!
Watson
Jag har ju sagt det!
Holmes
Nej, du ifrågasatte det.
polisen (vaknar till) Vem tusan slog ihjäl mig bakifrån?
bartender
Ingen, så sant jag lever. Ni fick bara en vanlig kortslutning inför våra
båda stjärndetektivers ofelbara hjärntrusts effektivitet inför fenomenet två lik av
professor Moriarty.
polisen
Två lik? Ser jag dubbelt?
bartender
Nej, då skulle ni se fyrdubbelt.
polisen
Jag behöver en drink.
Sam
Ge honom en till.
bartender
Samma sort?
Sam
Ja. Utan deklaration.
bartender
Varsågod, inspektörn. Huset bjuder.
polisen
Vad är det?
bartender
Favorit i repris.
polisen
Jag tar risken. (sveper den)(med njutning) Ahhh! (kollapsar igen som förra
gången.)
Ben
Ska vi bära ut honom?
bartender
Ja, men bär inte in honom igen. Vi behöver inga flera lik här. (gubbarna
bär ut polisen.)
Watson
Polisen har just lämnat oss, Holmes.
Holmes
Bra, så slipper vi honom. Vi har minsann nog av olösliga problem ändå.
Watson
Hur stora är chanserna att någon av dem är professor Moriarty, och hur
stora är de att ingen av dem är det?
Holmes
Jag skulle säga att de är lika stora.
Watson
Stora eller små?
Holmes
Mer än femtio procent.
Watson
Att de är eller icke är?
Holmes
Antingen både och eller antingen eller.
Watson
Vad betyder det? Fifty-fifty?
Holmes
Ungefär.
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Watson
Kom igen, Holmes. Bättre kan du.
Holmes
Glöm inte, Watson, att vi här sysselsätter oss med en seriös
mordutredning. Alla möjligheter måste tas i beaktande.
Watson
Naturligtvis, Holmes. Men mördaren hinner komma undan medan du
kvintilerar.
Holmes
Eller också ger jag honom tid att uppenbara sig. Båda möjligheterna är
möjliga, Watson.
Watson
Naturligtvis.
Sam
De är ta mig tusan bättre än världens trögaste poliser.
bartender
De kallar det metodik.
en gubbe
De kommer säkert fram till en konklusion före domedagen.
Sam
Blanda inte ihop religion med det här. Döden är något allvarligt. Fråga
doktor Holmes.
bartender
Du menar doktor Watson.
Sam
Auktoritet som auktoritet. Alla är lika värdelösa och fåfänga i sin fjantighet.
Holmes
Nå, vad menar du om saken, Watson?
Watson
Jag väntar fortfarande på din mening.
Holmes
Jag vill ändå gärna höra din mening.
Sam
Håller de alltid på så där?
bartender
Hur länge som helst.
Ben
Ska du inte bjuda dem på var sin Mickey Finn?
bartender
Behövs inte. De slocknar ändå.
(Tre hamngubbar kommer inbärandes på ett nytt lik.)
Sam (sätter handen för ögonen) Nu är det färdigt igen!
bartender (inser situationens allvar) Vad ni än gör, gubbar, så säg nu ingenting dumt.
Ben
Och vem fan skulle väl kunna säga något dumt?
Holmes
Vi står här inför en högtidsstund, min käre Watson. Här bärs nu in den
tredje kopian av professor Moriarty.
Watson
Min käre Holmes, det ser sannerligen inte bättre ut.
Sam Tre identiska lik som ändå är så fullständigt olika, att alla tre skulle kunna vara
en och samma person. Här står nu doktor Holmes verkligen inför ett mysterium.
bartender
Doktor Watson, Sam. Sherlock Holmes är bara detektiv.
Sam
Förlåt. Jag trodde de var en och samma person.
Ben
Det är de också, men de ser ständigt dubbelt. Därför ser de ständigt i
syne, och därför ser de ständigt professor Moriarty på nytt hur ofta han än dör i hur
många exemplar som helst.
Sam
Vem är professor Moriarty egentligen? Har han över huvud taget existerat?
Ben
Här ser du tre lik som alla tyder på att han åtminstone en gång har existerat.
Watson
Hur i all världen ska du kunna lösa detta, Holmes?
Holmes
Det finns bara en lösning.
Watson
Nå?
Holmes
Någon försöker dra oss vid näsan. Jag fruktar, min käre Watson, att det
är professor Moriarty själv som driver med oss.
bartender
Vad ni än gör, gubbar, så bär inte in några fler lik här.
1 bäraren
Är det vårt fel kanske att det driver omkring lik i floden?
2
Ska vi då bara låta dem skvalpa där?
3
Du ska vara tacksam för att vi fiskar upp dem! Annars ruttnar de och
luktar de!
bartender
Påminn mig inte därom. Luktar gör de ändå, och var finns det lik som
inte ruttnar?
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Holmes
Var lugn, Bob. Alla dessa tre är än så länge färska.
Watson
Men hur kan alla tre vara professor Moriarty?
Sam
Vem var det som inte skulle säga något dumt?
Holmes
Kan du verkligen med den minsta säkerhet påstå, min käre Watson, att
någon av dessa tre inte är professor Moriarty?
Watson
Nej, det har jag inte heller påstått. Förlåt mig nu min logik, Holmes,
men om alla tre skulle kunna vara vår brottslige professor, så måste minst två vara
dubbelgångare. Men varför i så fall skulle någon ha intresse av att plötsligt mörda
alla professorns dubbelgångare?
Holmes
Därför att han har intresse av att sätta oss på det hala.
Watson
Vem då?
Holmes
Vem annars?
Watson
Det menar du inte!
Holmes
Jo, det menar jag!
Ben
Vad menar han?
bartender
Fråga inte mig.
Sam
Se inte på mig så där menande.
bartender
Vad menar du?
Sam
Ingen kan ana vad Sherlock Holmes menar förrän han har uttalat sin mening.
Holmes
Vad är din mening, Watson?
Watson
Jag menar att vi står inför ett olösligt mysterium i form av tre
oidentifierbara lik föreställande professor Moriarty.
Holmes
Precis min mening.
Sam
Sherlock Holmes har uttalat sin mening.
bartender
Men vad menar han egentligen?
Holmes
Mina herrar, med all respekt måste jag be er alla om ursäkt, men dessa
upptornande lik pekar alla i samma riktning. Allting tyder på en hårresande
komplott.
Watson
Holmes, har du kommit på något?
Holmes
Watson, är du då fullkomligt blind?
Watson
Allt jag ser är tre oidentifierbara lik.
Holmes
Det är det jag menar! Fattar du inte meningen?
polisen (vaknar) Vem tusan var det nu som drog ner rullgardinen?
Holmes
Ge honom en sup!
bartender
Samma sort?
Holmes
Givetvis. Det sista jag behöver i denna tillspetsade situation är poliser
som saboterar vårt arbete i onödan!
bartender
Ni behöver en ny sup, inspektörn. Sherlock Holmes bjuder.
polisen
Jag behöver verkligen en återställare. (dricker och slocknar bums.)
Holmes
Synd att era Mickey Finns bara har tillfällig verkan.
bartender
Vill ni ha era poliser fullkomligt utbombade?
Holmes
Varför inte? De vore själva de sista som skulle klaga.
Watson
Till saken, Holmes! Vilken mördare är du på spåren?
Holmes
Den störste av dem alla! Jag känner vittringen av den absolutaste
kriminalstjärnan i hela den kriminologiska historien!
Watson
Och vem kan det vara?
Holmes
Vem annars om inte professor Moriarty!
Sam
Men var det inte han som var död?
Ben
Jo, tre gånger om.
bartender
Det behövs nog fler än tre lik för att ta död på en sådan skurk.
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Holmes
Tre lik är två för mycket och tyder på att redan det första misslyckades.
Watson
Vart vill du komma, Holmes?
Holmes
Vad tror du? I sina försök attt övertyga oss om att professor Moriarty är
död har han bara lyckats åstadkomma en tautologi av överdrifter i form av tre
absolut missbildade kopior av sig själv!
Watson (med bävan) Du menar – att han lever?
Holmes
Naturligtvis!
Sam
Så med att dö tre gånger om har den där professorn bara lyckats
övertyga sig själv.
polis 2 (kommer in, en bister person, ser polisen på golvet) Vad vill det här säga? Vad
försiggår här?
bartender
Han tuppade av.
Sam
Han tog för många drinkar på jobbet.
Holmes
Så bra att ni kom, konstapeln. Vi har problem här.
Ben
Med tre lik och ett liknöjt polisfyllo.
Holmes
Jag känner inte igen er. Hur var namnet?
polis 2
Hotson, Sir.
Watson
Det passar ju bra i sammanhanget. Mitt namn är Watson, Sir.
Holmes
Vi övervägde just att tillkalla överinspektör Lestrade.
polis 2
Det är kanske lika bra att jag hämtar honom genast.
Holmes
Det räcker om ni klappar liv i er kollega här och sedan försvinner med
honom, så klarar vi resten av mysteriet själva.
polis 2
Men tre mord, Sir.
Holmes
Nej, tre lik. Drunknade. Oidentifierade.
Sam
Identifierade bara som eventuellt professor Moriarty alla tre.
polis 2
Nåväl, låt oss ta en sak i sänder. Vakna, kompis. (klappar till den
avsomnade kollegan) Du vet ju att du inte får dricka på jobbet.
Watson
Han tog tre stycken dödliga drinkar.
Sam
Alla goda ting är tre.
polis 2
Spara på spetsfundigheterna. Kasta vatten på den här fylltratten, så det
blir något liv i honom.
Ben (bistår, tömmer en kanna vatten över polisen) Vakna, fylltratt.
polis 1 (vaknar, yr) Var brinner det?
polis 2
Det brinner i ändan på dig, kompis! Vad menar du med att supa till
under tjänstgöring?
polis 1
Öh, det var inte meningen. Jag menar, det var inte mitt fel. Jag menar,
jag tuppade av och behövde en förfriskning.
polis 2
Och sen behövde du en återställare, va?
polis 1
Precis! Hur kunde du veta det?
polis 2
Jag vet hur mina poliser fungerar. Ge dig av nu. Jag tar över här.
Skynda dig, innan jag anmäler dig.
polis 1
Javisst, kompis! (sätter hastigt på sig kasken och skyndar sig lättad iväg.)
Sam
Nå, kompis, vad menar du om de tre liken?
polis 2
Ni kan ju alltid börja med att servera mig en drink. (tar sin kollegas plats
vid disken.)
Holmes
Har vi inte träffats förut?
polis 2
Jag har åtminstone sett er förut, mister.
Holmes
Om ni har sett mig måste jag ha sett er.
polis 2
En helt logisk slutledning värdig en mästare som Sherlock Holmes.
Ben (till bartendern) Pröva honom med en Mickey Finn.
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(Bartendern ger polisen en drink. Denne häller genast ut den och greppar i stället en
whiskyflaska, som han serverar sig med.)
Ben
Ni hällde ut drinken!
polis 2
Jag har inte kommit hit för att bli förgiftad. Tror ni inte jag vet vad ni
blandar i era drinkar under disken?
Sam
Den här blir vi inte av med så lätt.
Holmes
Eftersom ni är här, Hotson, kanske ni kan hjälpa oss med att fastställa
skillnaderna mellan de här tre liken.
polis 2
Det är ingen skillnad.
Watson
Vad menar ni?
polis 2
De är döda alla tre.
Holmes
Precis vår mening. Men det löser inte mysteriet.
polis 2
Vilket mysterium?
Holmes
Det faktum att alla tre skulle kunna identifieras som professor Moriarty.
polis 2
Det är inte professor Moriarty.
Holmes
Hur vet ni det?
polis 2
Professor Moriarty kan inte dö. Dessa tre är döda.
Watson
Vad är det för skräpprat? Ingen människa är odödlig! Det vet jag som
läkare!
Holmes
Watson, jag ber dig ta i beaktande att vi har råkat ut för en filosofisk
polisman. Det är till och med bättre än Lestrade. Visa hans filosofi någon hänsyn,
Watson. Kanske vi kan få något ut av den.
polis 2
Jag ber att få modifiera mitt påstående.
Watson
Nå?
polis 2
Professor Moriarty är en initiativets man som aldrig skulle låta sig
förolyckas så nesligt som någon av dessa tre genom en onödig drunkningsdöd.
Watson
Hur skulle han då hellre dö?
polis 2
Känner jag professor Moriarty rätt skulle han aldrig på något sätt
acceptera döden förrän han tvingades till det, och om han tvingades därhän skulle
han nog kringgå den genom att hellre ta sitt eget liv genom något effektivt verkande
gift än att acceptera att bli dödad av någon annan hand inklusive ödets än sin egen.
Holmes
Min bäste Hotson, jag tror bestämt ni känner professor Moriarty.
polis 2
Minst lika bra som ni själv.
Holmes
Kanske bättre?
polis 2
Den möjligheten finns.
Holmes
Bob, en drink åt vår vän här, ty han förtjänar det, och ingen Mickey
Finn den här gången.
bartender
Är ni säker?
Holmes
Absolut säker.
Sam
Synd på en god whisky att slösa den på en polis.
polis 2
Jag försäkrar er, min gode man, att ingen whisky är bortslösad på mig,
inte ens den bästa whisky i världen.
Holmes
En kännare, på min ära!
polis 2
Nu måste jag få intervjua er, mr Holmes, apropå döden och dessa tre
förträffligt illusoriska lik. Hur skulle ni själv föredra att dö?
Holmes
I sängen i sömnen.
polis 2
Skulle inte det vara ganska odramatiskt?
Holmes
Fullständigt, men bekvämt.
polis 2
Inte i ett opiumrus? Inte mitt i er violinlåt? Inte som en hjälte i
Reichenbachfallen i ert livs mest dramatiska klimax?
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Holmes
Den klimaxen blev en antiklimax för oss båda, professor Moriarty.
Watson (utbrister) Professor Moriarty!
många i krogen (häpnar) Professor Moriarty!
polis 2 (Moriarty, tar initiativet genast, hoppar ner från stolen) Till er tjänst, Sherlock
Holmes! På honom, gossar! Bind dem hårt! (tar fram en pistol) Ingen lämnar lokalen!
(Flera av hamnvakterna, som burit in liken och sedan hållit sig diskret i bakgrunden, hoppar
nu plötsligt på Holmes och Watson och bakbinder dem hårt. Allt motstånd är förgäves, då
övermakten är förkrossande.)
Moriarty (tar av sig kasken, lösmustasch, maskering med mera) Jag beklagar denna oartiga
behandling, kollega, men ni stack faktiskt själv huvudet in i lejonburen.
Holmes
Nej, ni lurade oss i en fälla.
Moriarty
Och ni gick på den. Och det var inte första gången. Ni går på mina
finter varje gång.
Holmes
Jag njuter av era utmaningar.
Moriarty
Hur snabbt insåg ni vem jag var? Genast, eller när jag började tala med
er om döden?
Holmes
Jag avslöjar inte yrkeshemligheter. Vad har ni för avsikter?
Moriarty
Holmes, jag ger er ert livs chans. Samarbeta eller dö.
Watson
Hellre dör han, och det vet ni, professor Moriarty.
Moriarty
Dock dör han inte så lätt. Det har jag minsann fått erfara. Men denna
gången skall jag tvinga er, Holmes. Om ni inte samarbetar mördar vi Watson här
framför ögonen på er.
Holmes
Jag samarbetar om Watson får gå.
Moriarty
Watson får gå om han lovar att inte kontakta någon.
Watson
Jag lovar att inte kontakta någon genast.
Holmes
Du måste vara tydligare, Watson. Lovar du genast att inte kontakta
någon, eller lovar du att kontakta någon men inte genast?
Watson
Naturligtvis lovar jag genast att inte genast kontakta någon genast.
Sam
Han rår inte för det, professorn. Dessutom menar han alltid allvar.
Moriarty
Jag vet nog vad han menar. Men han har inget val, och det vet han. Vi
måste ha en försäkran om att han lovar vad han håller. Därför får han gå bara om vi
först får ge honom en drog som berövar honom minnet och talförmågan för en hel
vecka.
Holmes
Vad är det för en drog?
Moriarty
Ja eller nej?
Holmes
Du avgör, Watson.
Watson
En sådan drog finns inte. Jag kan inte garantera att den fungerar på mig.
Moriarty
Det garanterar vi. Om den inte fungerar som vi sagt har den i stället
värre konsekvenser.
Watson
Som vad?
Moriarty
Total sinnesförvirring på livstid. Ni måste då bli hospitaliserad för gott.
Holmes
Det är värre än döden.
Moriarty
Vi kan inte släppa Watson med mindre än att ni samarbetar på dessa
villkor.
Holmes
Ge då hellre drogen åt mig.
Moriarty
Då blir ni oduglig till samarbete. Då blir ni oanvändbar. Då är det lika bra
att vi dödar er direkt, och ni blir kvällens fjärde eller femte lik med doktor Watson.
Watson (till Holmes) Jag tar risken, Holmes. Låt mig gå och lev själv.
Holmes
Vet du vad du ger dig in på?
Watson
Du kan kanske rädda mig sedan, om du överlever.
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Holmes
Jag ska göra mitt bästa.
Ben
Ingen kan rädda någon undan professor Moriartys klor. Det vet väl hela
världen.
Holmes
Överdriv inte, Ben. Vi lever fortfarande.
Sam
Professor Moriarty, vad sägs om att bjuda era offer på en drink?
Moriarty
Försök inga finter med mig, unge man. Den här gången ska min gode
vän Sherlock Holmes inte slippa undan levande och hans såte vän doktor Watson
inte med förståndet i behåll förrän Sherlock Holmes har sålt sin själ till mig.
Holmes
Vad ni är teatralisk, professorn. Min själ får ni gratis, för ni kan ändå
aldrig fånga den, men min hjärna får ni aldrig levande.
Moriarty
Jag trodde ni respekterade filosofiska symbolismer, Sherlock Holmes.
Ni vet nog mycket väl vad jag menar. (ett plufsigt fnask kommer in i baren.)
bartendern (ser en chans) Vad får det lov att vara, frun?
fnasket (ser scenen) Jag kommer visst olägligt.
bartendern
Inte alls. Ni hade inte kunnat komma lägligare.
Moriarty
Kör ut henne! Inga damer här inne!
bartendern
Det bestämmer jag. Hon är vid myndig ålder. (älskvärt) Vad får det lov
att vara, madame?
fnasket (slår sig ner, intresserad av intrigen) Jag hade bara tänkt vila mig mellan
kunderna.
bartendern
Det går också bra. Och då kan huset bjuda på en drink.
fnasket
Det var väl vänligt det då.
Sam
Ge henne en Mickey Finn. (glor menande åt professorn)
fnasket
Jag kommer visst mitt i ett beväpnat överfall.
Sam
Inte alls. De repeterar bara en pjäs.
fnasket Så spännande! Då tar jag gärna en Mickey Finn, bara för att prova innehållet.
bartendern
Varsågod. (ger henne en drink)
Sam (till bartendern) Vad ger du henne?
bartendern
En Mickey Finn fast motsatsen.
Sam
Utmärkt!
Moriarty
Låt henne svepa drinken och kör ut henne sedan!
Holmes
Vad ni är otålig plötsligt, professorn. Man kunde misstänka er för att
vara diskriminerande misogyn.
Moriarty
Jag vill bara inte ha några onödiga vittnen.
Sam
Vad gör vi då om vittnet är nödigt?
Moriarty
Kissa på dig, Sam!
Sam
Nej, det är damen som gör det i så fall, om hon blir kvarhållen med våld.
fnasket (mer och mer intresserad) Jag blir gärna kvarhållen med våld. Det är mitt yrke.
Holmes
Professorn, jag tror ni har fått ett problem på halsen i form av en
oavvislig vacker ung dam.
Watson
Jag har alltid misstänkt att professorn saknar begåvning åt det
romantiska hållet, Holmes.
Holmes
Vi får kanske nu bevittna din teoris prövning i verkligheten.
Sam
Det här går åt fanders, professorn. Inte kan ni ha en dam som vittne när
ni ämnar expediera Sherlock Holmes och doktor Watson.
fnasket (road) Är det det pjäsen handlar om?
Ben
Det är bara improvisationer, fröken. Pjäsen är inte skriven ännu. Ingen
vet hur den slutar.
fnasket
Så spännande!
Watson
Ja, det kan inte bli mer spännande.
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Moriarty
Ni underskattar mig, mina herrar. Det finns ingenting som jag inte är
mäktig till.
fnasket
Ärligt talat, professorn, tvivlar jag på att ni skulle kunna bestiga mig.
Moriarty
Ska vi slå vad?
fnasket
Med framgång.
Holmes
En större utmaning än ett vad, Moriarty. Hon tror ni är impotent.
Moriarty
Varför tror ni det?
fnasket
Ärligt talat, professorn, är ni inte precis någon he-man.
Sam
Han har en förkärlek för lik och är effektiv med att få dem på rygg.
Holmes
Moriarty, Sam här menar att ni bara kan älska de döda och att döda. Ni
skulle alltså lida av morbid nekrofili.
Moriarty
Vem i vårt fack gör inte det, Sherlock Holmes?
Holmes
Jag föredrar de levande.
Watson
Jag också.
Ben
Jag också.
bartendern
Jag också.
Sam
Jag också.
fnasket
Jag också, för alla andra är odugliga och impotenta.
Moriarty
Alltså går jag heroiskt mot strömmen. Det smickrar mig, och jag känner
mig stolt däröver. Någon måste alltid gå mot strömmen. Annars skulle hela världen
gå under av pur leda.
Watson
Ni måste vara en mycket melankolisk person, professor Moriarty, om ni
ser det som ert enda motiv till att leva.
Moriarty
Doktor Watson, ni är en mera framstående psykolog än doktor Freud.
fnasket
Kom till mig, professorn, så ska jag lära er leva.
Moriarty
Det intresserade mig alltid att närmare ta reda på hur damer som ni
egentligen fungerar.
fnasket
Prostitution är bara vanliga affärer, ingenting annat.
bärare 1
Och vad gör vi med de här båda filurerna om ni nu plötsligt tänker
börja kila stadigt?
Moriarty
Spara dem till nästa gång.
bärare 2
Menar ni att vi inte ska fixa dom?
Moriarty
Låt dem få en ny chans till att bättra sig som medborgare i den undre
världen. Vi kunde ha låtit dem försvinna för gott om vi ville. De vet att de har
förlorat den här ronden också som alla andra. Låt dem gå. Jag har fått ett annat
forskningsobjekt i sikte.
fnasket
Jag hoppas bara, professorn, att ni inte är Jack Uppskäraren.
Moriarty
Man kan aldrig vara för säker. (till likbärarna) Skär upp dem! (De skär
upp repen på Holmes och Watson.)
Holmes
Och de tre liken?
Moriarty
De var bara för effektens skull. Det flyter upp lik i Themsen varje dag.
Vi tog hand om tre av dem och gav dem nya utseenden bara för att behaga er med ett
nytt mysterium och förhöja effekten av min entré.
Watson
Menar ni att vi är fria och får gå?
Moriarty
Naturligtvis. Ingen har någonsin menat er något illa, doktor Watson.
Holmes
Och liken?
Moriarty
Vad ni tjatar om liken! Vad vill ni med dem?
Holmes
Vad ämnar ni göra med dem?
Moriarty
Låta dem försvinna på samma sätt som de kom. Det försvinner lik i
Themsen varje dag. Tre till gör varken till eller från, och de här tre har redan
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försvunnit där en gång redan. Bär ut dem och släpp ner dem i floden! (Hamngubbarna
börjar bära ut liken.)
bartendern
Jag trodde väl nog att det skulle ordna sig. Det gör det alltid.
Sam
En Mickey Finn, professorn?
Moriarty
Nästa gång, min gosse. Spar den till nästa gång, och ha alltid någon kvar.
Sam
Var så säker, professorn!
Holmes
Kom, låt oss gå, Watson. Vi har ingenting att sätta fast professor
Moriarty för denna gång, och han har själv frigivit oss.
Watson
Jag måste be att få protestera!
Moriarty
Mot vad då, doktor Watson? Mot att ni blev frikänd?
Watson
Nej, men mot att vi inte fick göra upp en gång för alla!
Moriarty
Det är väl för tur det. Då har vi fortfarande något att leva för.
Holmes
Kom nu, Watson. Professorn är ändå ingen boxare.
Watson
Hur vet du det, Holmes?
Holmes
Elementärt, min käre Watson. Han slåss aldrig, ty i stället för att slåss så
mördar han hellre, vilket är effektivare.
Moriarty
Er slutledning är korrekt som vanligt, Holmes. Vi möts i nästa rond.
Holmes
Jag ser fram emot den.
Moriarty
Jag också.
Watson
Kom nu, Holmes, innan professorn ångrar sig och börjar slåss.
Doktor Freud (kommer in) Ursäkta mig, jag fick uppgiften att jag här antingen skulle få
äran att få träffa professor Moriarty eller privatdetektiven Sherlock Holmes. Är
någon av dem här, är de en person eller två, eller är det jag själv som är schizofren?
Holmes
Och vem är ni, om vi får fråga?
Freud
Doktor Sigmund Freud, till er tjänst. Vilka har jag äran att tala med?
Holmes
Jag beklagar, doktor Freud, men professorn här har just blivit strängt
upptagen med ett fall, och själv har jag just blivit kopplad från fallet, så jag föreslår
att ni återvänder hem till ert kokain.
Freud
Om ni är den jag tror att ni är trodde jag ni föredrog opium.
Holmes
Det är en smaksak, doktorn. Håll ni er till ert kokain, så håller jag mig
till mitt opium.
Freud
Och professorn? Skall han då få hålla sig till sina gatnymfer?
Holmes
Det är nog bäst för honom.
Freud (vänder sig till Watson) Och ni då, kollega? Vad nyttjar ni?
Watson
Ingenting. Jag bara ställer diagnoser.
Freud
Lyd då ett gott råd, kollega. Fortsätt med det, gör ingenting åt diagnoserna,
och låt patienterna få vara sjuka i fred, så blir alla nöjda och glada och ni rik.
Moriarty
Ett gott råd, doktor Freud. Min komplimang.
bartendern
Time, gentlemen! (stänger baren)
Holmes
Stängningsdags, doktor Freud.
Freud
Spelar ingen roll. Jag kommer tillbaka senare.
Sam
Om ni vill kan vi alla gå hem till mig och ha oss några rejäla omgångar
Mickey Finns. Jag bjuder.
Freud
Vad är det? En ny whisky?
Holmes
Nej, doktorn. Ett nytt rusgift. Ni måste prova det någon gång. Det är
särskilt populärt bland poliser.
Freud
Jag provar det gärna när som helst.
Holmes
Ta hand om honom, Sam. Vi går hem.
Sam (till Freud) Följ då bara med mig, doktorn, så skall ni snart få se alla paradisets
fröjder öppnas för er. Jag har en hel del på lager.
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Freud

Det ser jag fram emot.
(Sam går med Freud, Holmes går med Watson, och Moriarty går med fnasket.)
Ben
En lyckad kväll, Bob?
bartendern
Här på puben är alla kvällar alltid lyckade, Ben.
(stänger och går med Ben.)
Slut.

(Sofia 5.4.2003)
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