Gottfried August Bürger (1747–1794) a fost unul dintre exponenţii
de seamă ai curentului romantic Sturm und Drang. A studiat dreptul la Universitatea din Göttingen, unde a predat apoi de-a lungul
vieţii. În 1789 aceeaşi universitate i-a acordat titlul onorific de doctor în filozofie. Sonetele şi baladele sale au fost primite cu entuziasm
în cercurile literare ale vremii, îndeosebi poemul dramatic Lenore,
care a şi fost tradus în engleză de Walter Scott şi în franceză de
Alexandre Dumas tatăl, devenind una dintre operele de căpătâi
ale romatismului german. Este cunoscut mai ales pentru Aventurile
baronului Münchhausen, pe care le-a tălmăcit şi le-a îmbogăţit pornind de la o ediţie în limba engleză a unui anume Rudolf Erich
Raspe, astăzi uitat.
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PrefaÃă
Eroul povestirilor care urmeazã a trãit cu adevãrat. S-a nãscut în orãºelul Bodenwerder, din Saxonia de Jos, la 11 mai 1720
ºi a murit în Hanovra, la 22 februarie 1797. Se numea Karl-Friederich Hyeronimus von Münchhausen, era baron ºi, asemeni multor alþi tineri din aristocraþia continentalã a vremii, s-a dedicat
carierei armelor, ser vind în armata rusã, unde a dobândit brevetul de cãpitan, luând parte la campania antiotomanã dintre anii 1740 şi 1741, de care, de altfel, vine vorba în mai multe
din povestirile sale.
Era pasionat de vânãtoare ºi-i plãceau, pesemne, cãlãtoriile, la fel cum, fãrã îndoialã, le istorisea în cercul prietenilor
sãi, vânãtori ca ºi el, deci aparþinând tagmei reputate a avea în
rândurile ei mari lãudãroºi, ca sã nu spunem fanfaroni ºi mari
mincinoºi: cine n-a auzit de faimoasele isprãvi vânãtoreºti, care
trebuie sã fi fost cu atât mai gustate în epoca puºtii cu fitil ºi cu
cremene?
Dacã, printre amicii sãi, Münchhausen se va fi dovedit cel
mai inspirat, cel mai înzestrat cu imaginaþie ºi, totodatã, cu darul povestirii, atunci nu este de mirare cã s-au gãsit condeie care
sã-i punã pe hârtie aventurile, mai luând, poate, ºi de la alþii,
conform principiului cã aceasta este soarta celor bogaþi. Încã de
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prin 1785, în Anglia apare o cãrþulie cuprinzându-i peripeþiile,
autorul, Rudolf Erich Raspe, fiind dintre cei de mult uitaþi astãzi. Un an mai târ ziu, ºi cu mult adãugitã, cartea apare în
Germania, sub îngrijirea unui alt autor, rãmas anume prin
aceastã lucrare, Bürger, pe când în Franþa se ocupa cu popularizarea aventurilor baronului un scriitor de prim rang, Théophile
Gautier, într-o magnificã ediþie ilustratã de Gustave Doré. Aºadar, s-au pus, cu siguranþã, pe seama baronului ºi întâmplãri
cu mult mai vechi, unele aparþinând chiar folclorului – cititorul nostru le va descoperi cu siguranþă –, la fel ca ºi opinii mascate ale autorilor în cauzã – vezi simpatia pentru englezi,
antipatia pentru francezi, bârfa la adresa italienilor, numãrul
mult mai mare al cãlãtoriilor pe mare faþã de cele pe uscat, cu
toatele trãdând alte meleaguri decât ale baronului, care, altminteri, nici nu pomeneºte de locurile al cãror nume îl purta.
Umorul, însã, trebuie sã fi aparþinut eroului însuºi, ins picaresc, dar cu evidente trãsãturi germanice, ca ºi spiritul general al aventurilor în cauzã, foarte caracteristice unui militar
preocupat de puºtile lui, de câinii sãi de vânãtoare, de caii ce-l
purtau la atac! Spirit de epocã decelabil ºi în textura naraþiunii
însãºi, în care sunt încrustate anecdote ale altor personaje, cu aceeaºi
tentã ironicã la adresa existenþei, a celei rãtãcitoare ºi cu scopul
pierdut, în esenþã.
Cât priveºte calitatea minciunilor baronului, aceasta merge
de la cea mai umilã la cea enormã, cu indicaþia precisã cã printre rânduri trebuie cititã ºi o satirã la adresa unor relatãri de
cãlãtorii, din epoca marilor descoperiri geografice, la un loc cu
aluzii politico-sociale ce ne scapã, dupã atâta trecere de timp. Este
de bãnuit cã nu prin credibilitate îºi fascina baronul auditoriul, prietenii care-i cereau întruna sã povesteascã, ci anume
prin fantasticul ºi absurdul peripeþiilor sale, relatate, altfel, cu
un dramatism moderat, pe fondul celui mai slobod optimism.
Baronul nu-ºi povesteºte eºecurile chiar când sunt magnifice, dar
nici nu ºi le ascunde, fie ºi într-un singur caz!
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Cu alte cuvinte, era la mijloc mai mult un joc de salon, a cãrui mizã o constituia tocmai sistematica rãsturnare a realitãþii,
ca fapt curent ºi mediu de existenþã. Sultanul, care-i pune la
dispoziþie noului venit haremul sãu, cererea de cãsãtorie pe care
i-o adreseazã ºi apoi i-o repetã baronului, þarina tuturor ruºilor,
Caterina a II-a, care se ºi stinge de dorul celui care mai refuzase ºi alte tronuri prin mijlocirea fustelor, insistenþa primarului Londrei de a-i oferi o mie de ducaþi aceluiaºi incoruptibil
aventurier întru gratuitate, toate aceste gogonate minciuni erau,
credem, aºteptate cu nesaþ, gustate fierbinþi, acceptate în cadrul
unui joc cu reguli prestabilite. Mohorâte seri de toamnã între
celibatari înrãiþi ºi vãduvi gutoºi, în bãtaia pe geamuri a ploii
nesfârºite, trebuie sã se fi preschimbat în ceasuri de feericã reverie, sub imboldul „recitativului“ marelui povestitor – ºi nu întâmplãtor trimitem la muzicã!
ªi poate, în timp ce povestea, baronul, trecut de tinereþe ºi
poate nu tocmai înstãrit, obser vând cã rãmãsese cu numai doi
nasturi la vestã, îndatã îºi ridica moralul, cu o nouã ºi încã
mai picantã povestire. De fapt, în miezul celui de al XVIII-lea
secol, cunoscut ca fiind al Luminilor, baronul ne apare ca o conºtiinþã modernã, sub raportul adorãrii performanþei. Într-adevãr, la fiecare rând ni se ser veºte o nouã, unicã performanþã a
celui care lãmureºte toate situaþiile, biruie toate obstacolele, izbuteºte în orice întreprinde, pãstrând pentru sine, nu aurul, nu
profitul, ci faima. De aceea ne ºi este simpatic în, sã-i zicem aºa,
don-quijotismul sãu de smintit bãtrân ale cãrui minciuni ajung
în lunã!
Barbu Cioculescu

CAPITOLUL I

Călă to ria ¤n Ru sia
…i la San kt-Pe ter sburg
m întreprins aceastã cãlãtorie în Rusia, în toiul iernii,
plecând de la acea judecatã sãnãtoasã cã, pe vreme
rece ºi pe ninsoare, drumurile din nordul Germaniei, ale
Poloniei, ale Curlandei ºi Livoniei, care, dupã descrierile
cãlãtorilor sunt mai impracticabile decât chiar acelea cãtre templul virtuþii, se îmbunãtãþesc, fãrã sã mai pretindã
nimic de la bunãvoinþa guvernelor. Am mers cãlare, ceea
ce cu siguranþã este modul cel mai plãcut de transport, cu
condiþia, totuºi, ca atât cãlãreþul, cât ºi calul sã fie buni: în
felul acesta nu mai eºti expus sã ai probleme de onoare
cu cine ºtie care cãpitan de poºtã neamþ, nici nu mai eºti
silit sã te opreºti în faþa fiecãrei crâºme, la discreþia vreunei
droaºte stricate. Eram îmbrãcat uºor, aºa cã numai bine nu
mi-a fost, pe mãsurã ce înaintam cãtre nord-est.

A
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Închipuiþi-vã, acum, pe vremea asta aprigã, în acel
climat aspru, un sãrman moºneag zãcând pe marginea
unui drum pustiu din Polonia, stând în bãtaia unui vânt
glacial ºi de-abia având cu ce sã-ºi acopere goliciunea. Înfãþiºarea acestui om mi-a sfâºiat inima ºi, cu toate cã era
un ger de crãpau pietrele, i-am azvârlit dulama mea. Chiar
în clipa aceea, o voce rãsunã în cer ºi, lãudându-mi generozitatea, grãi: „Sã mã ia dracu', fiule, dacã aceastã faptã
bunã va rãmâne nerãsplãtitã.“

Mi-am vãzut de drum, pânã când m-a împresurat
bezna nopþii. Nici un semn, nici un zgomot care sã-mi
indice apropierea vreunui sat: întreaga þarã aþipise sub
zãpadã ºi nu ºtiam încotro s-o apuc.
Istovit, la capãtul puterilor, m-am hotãrât sã descalec. Mi-am legat bidiviul de un soi de þãruº ce ieºea din
troian. Prevãzãtor, mi-am pus unul dintre pistoale sub braþ
ºi m-am întins pe zãpadã. Am tras un somn aºa de bun,
încât atunci când am deschis ochii era ziua mare. ªi ce
mirare mã cuprinse când mi-am dat seama cã mã aflam
în mijlocul unui sat, în cimitir!
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În primul moment, nu mi-am vãzut deloc calul, dar,
dupã câteva clipe, l-am auzit nechezând deasupra mea.
Am ridicat capul ºi m-am putut convinge cã bidiviul meu
era agãþat de vârtelniþa clopotniþei. Mi-am dat numaidecât seama de aceastã neobiºnuitã întâmplare: gãsisem
satul acoperit cu desãvârºire cu zãpadã; în timpul nopþii,
gerul se domolise ºi, în timp ce dormeam, zãpada topindu-se, mã coborâse, biniºor, pânã pe pãmânt; ceea ce, în
beznã, luasem drept þãruº, nu era altceva decât vârtelniþa de pe clopotniþã. Fãrã sã stau pe gânduri, am scos unul
din pistoalele mele, am þintit cãpãstrul, l-am nimerit, calul
a cãzut ca un mãr copt ºi am intrat în felul acesta norocos
în posesia bidiviului meu, urmându-mi drumul.
Totul a mers bine pânã la sosirea mea în Rusia, unde
nu este obiceiul sã mergi iarna cãlare. Cum, din principiu, mã conformez întotdeauna obiceiurilor þãrilor în care
mã aflu, am luat o sanie cu un singur cal ºi am pornit voios cãtre Sankt-Petersburg.
Nu prea mai ºtiu dacã întâmplarea s-a petrecut în
Estonia sau în Ingria, dar mi-aduc încã foarte bine aminte
cã m-am trezit într-o pãdure a groazei, urmãrit de un lup
uriaº, cãruia foamea îi sporea iuþeala. Acuºi-acuºi m-ar fi
ajuns; nu era cu putinþã sã-i scap: m-am întins maºinal
în fundul saniei ºi-am lãsat calul sã se descurce, sã facã
dupã cum crede el mai bine.
S-a întâmplat ceea ce presupusesem, dar nu îndrãzneam sã sper. Fãrã sã-i pese de fãptura-mi cea osoasã, lupul se repezi furios la cal, îi sfâºie ºi-i devorã dintr-odată
întregul dos, încât sãrmanul animal, înnebunit de groazã
ºi durere, gonea de rupea pãmântul. Eram salvat! Ridicai
pe furiº capul ºi vãzui cã lupul începea sã iasã prin partea
din faþã a calului, pe mãsurã ce mânca din el; împrejurarea era prea frumoasã, ca s-o las sã-mi scape. Nici una,
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nici douã, apucai biciul, ºfichiuindu-l din toate puterile;
acest desert neaºteptat îl sperie de moarte: o porni înainte cât îl þineau picioarele. Leºul calului cãzu la pãmânt
ºi, sã vezi ciudãþenie!, lupul meu a rãmas prins în hamurile lui. Cât mã priveºte, nu conteneam sã-l mângâi cu biciul,
aºa încât, zburând ca vântul, nu întârziarãm sã ajungem
sãnãtoºi ºi voioºi la Sankt-Petersburg, mãcar cã nu ne prea
aºteptam la asta ºi spre marea mirare a trecãtorilor.

N-o sã vã plictisesc, domnilor, cu cine ºtie ce consideraþii privind obiceiurile, artele, ºtiinþele ºi alte particularitãþi ale strãlucitoarei capitale a Rusiei. Încã ºi mai puþin
am sã vã vorbesc despre intrigile ºi plãcutele aventuri de
care ai parte în societatea elegantã, în care doamnele oferã strãinilor o atât de largã ospitalitate. Prefer sã vã aþintesc atenþia asupra unor subiecte mai însemnate ºi mai
nobile, asupra cailor ºi câinilor, de pildã; apoi asupra vulpilor, lupilor, urºilor, în care Rusia, atât de bogatã în toate
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soiurile de vânat, abundã mai mult decât oricare altã þarã
din lume. Sã vã vorbesc, în fine, de acele escapade, exerciþii cavalereºti, acþiuni pline de strãlucire, care stau mai
bine unui gentilom, decât pãcãtoasele de citate în greacã
ºi latinã, acele strâmbãturi ºi deºarte jocuri de cuvinte ale
unor filfizoni francezi ce se cred spirituali.
Pentru cã a trecut oarece vreme pânã sã pot sã-mi
iau în primire serviciul, am avut cam vreo douã luni rãgazul ºi libertatea deplinã de a-mi cheltui timpul ºi banii
în chipul cel mai nobil. Nopþi ºi zile berechet le-am petrecut jucând cãrþi ºi ciocnind pahare. Asprimea climei
ºi obiceiurile naþiunii au asigurat butelcii o înaltã importanþã socialã, pe care aceasta nu o are în cumpãtata
noastrã Germanie, ºi am gãsit în Rusia inºi care pot fi
consideraþi desãvârºiþi în genul acesta de exerciþii. Dar
cu toþii nu ajungeau nici la degetul mic al unui general
cu mustaþa colilie, roºu în obraz, care cina cu noi, la masa
oaspeþilor. Acest brav bãrbat îºi pierduse, într-o luptã cu
turcii, partea de sus a craniului, aºa fel încât de fiecare
datã când îi era prezentat un strãin, îºi cerea scuze, în
chipul cel mai curtenitor, cã nu-ºi scotea pãlãria. Avea obiceiul sã soarbã, pe când mânca, mai multe butelci cu rãchie ºi, în încheiere, sã dea pe gât o sticlã de arak, dublând
câteodatã doza, dupã împrejurãri; cu toate acestea, nu era
chip sã vezi la el cel mai mic semn de beþie. Lucrul ãsta
vã depãºeºte, fãrã-ndoialã. Aºa mi s-a întâmplat ºi mie. Vreme îndelungatã nu mi l-am putut explica, pânã în ziua
când am descoperit, din purã întâmplare, cheia enigmei.
Generalul avea obiceiul sã-ºi salte din când în când pãlãria. Observasem în mai multe rânduri miºcarea, fãrã sã-i
acord vreo însemnãtate. Nu era de mirare cã i se înfierbânta fruntea, încã mai puþin cã simþea nevoia de aer. Totuºi, am sfârºit prin a vedea cã, în acelaºi timp cu pãlãria,
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ridica o placã de argint fixatã acolo ºi care-i servea de craniu, iar, atunci, aburii bãuturilor spirtoase pe care le dãduse pe gât ieºeau ca niºte noriºori. Gãsisem cheia enigmei.
Am povestit unor amici descoperirea fãcutã ºi m-am oferit sã le demonstrez exactitatea ei. M-am aºezat, cu pipa
în dinþi, în spatele generalului ºi, în clipa în care ºi-a ridicat pãlãria, am întins o bucãþicã de hârtie aprinsã cãtre
noriºori. Ne-am putut atunci bucura de un spectacol pe
cât de nou, pe atât de minunat. Transformasem în coloanã de foc aburii care se ridicau din general, iar vaporii
ce se învolburau în chica generalului alcãtuiau un nimb
albãstrui, cum n-a înconjurat nicicând capul celui mai
smerit dintre sfinþi. Experienþa mea nu-i putu rãmâne
ascunsã generalului. Însã el se supãrã atât de puþin, încât
ne îngãdui de mai multe ori sã repetãm exerciþiul ce-i
dãdea un aer atât de venerabil.
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CAPITOLUL II

Po ves tiri de vâ nă toa re
rec sub tãcere nenumãrate scene vesele, la care am
fost actori sau martori, în împrejurãri asemãnãtoare,
fiindcã vreau sã povestesc diferite întâmplãri cinegetice
cu mult mai minunate ºi mai interesante.
Nu mai este nevoie sã vã spun, domnilor, cã societatea în care mã simt cel mai bine este alcãtuitã din aceºti
bravi companioni care ºtiu sã preþuiascã nobila plãcere
a vânãtorii. Împrejurãrile care au favorizat toate aventurile mele, norocul, ce m-a întovãrãºit de fiecare datã, vor
rãmâne cele mai frumoase amintiri ale vieþii.
Într-o dimineaþã, am vãzut de la fereastra dormitorului meu un eleºteu întins ce se afla în preajmã, acoperit în întregime cu stoluri de raþe sãlbatice. Îndatã mi-am
înhãþat puºca, am coborât la iuþealã scãrile, cu atâta
grabã încât m-am izbit cu nasul de uºã. Am vãzut treizeci

T
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ºi ºase de scântei, dar aceasta nu m-a fãcut sã pierd o clipã.
Mã pregãteam sã trag, dar chiar atunci, spre marea mea
deznãdejde, mi-am dat seama cã lovitura violentã ce-o
primisem în faþã provocase ºi cãderea cremenii din puºcã.
Ce era de fãcut? N-aveam timp de pierdut. Din fericire,
mi-am adus aminte ce vãzusem cu câteva clipe înainte. Am
deschis încãrcãtorul, am îndreptat arma în direcþia vânatului ºi mi-am trântit un pumn în ochi. Lovitura asta straºnicã fãcu sã-mi þâºneascã din ochi o jerbã de scântei,
îndestulãtoare pentru aprinderea pulberii. Puºca bubui ºi
împuºcai cinci perechi de raþe, patru liºiþe ºi douã gãinuºe
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de apã. Asta dovedeºte cã prezenþa de spirit este sufletul
marilor acþiuni. Dacã ea aduce soldatului ºi marinarului
servicii nepreþuite, vânãtorul îi datoreazã, de asemenea,
o mulþime de reuºite.
Astfel, bunãoarã, mi-aduc aminte cã într-o zi am zãrit
pe luciul apei unui lac, pe malul cãruia mã duseserã paºii,
câteva duzini de raþe sãlbatice, prea risipite ca sã pot spera sã le ating dintr-un singur foc. Ca o culme a nenorocirii, ultima încãrcãturã de praf de puºcã era gata îndesatã
în armã, iar eu tocmai cu asta aº fi vrut sã le împuºc pe
toate, cãci invitasem la masã un mare numãr de prieteni
ºi de cunoscuþi.
Mi-a trecut atunci prin minte cã mai aveam în tolbã
ºi o bucatã de slãninã, din proviziile luate cu mine. Am rupt
în fâºii lungi lesa câinelui meu ºi le-am legat unele de
altele, obþinând un fir lung. Am legat de un capãt bucãþica de slãninã ºi am aruncat cãtre raþe aceastã nadã. Apoi
m-am pitulat în stufãriºul de pe mal. Am avut mulþumirea sã vãd un prim rãþoi apropiindu-se repede ºi înghiþind slãnina. Cealaltã raþã se înºirui dupã cea dintâi, apoi
cu toatele, ºi cum slãnina înghiþitã era unsuroasã, ea luneca numaidecât de-a lungul pãsãrii, afarã, o altã raþã o
înghiþea, apoi o a treia ºi aºa mai departe. Dupã câteva
clipe, bucãþica mea de slãninã trecuse prin toate raþele,
fãrã sã se desfacã din legãtura ei: le înºiruise ca pe niºte
perle. Înveselit cum nu se mai poate, le-am tras spre mine,
mi-am trecut legãtura de cinci-ºase ori în jurul umerilor
ºi al mijlocului ºi m-am întors spre casã.
Cum mai aveam ceva drum de strãbãtut ºi grãmada
de raþe mã stingherea nemaipomenit, începuse sã-mi parã
rãu cã prinsesem atâtea. Atunci chiar surveni un eveniment care, în prima clipã, îmi pricinui o oarecare neliniºte. Raþele erau încã pline de viaþã: revenindu-ºi puþin
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câte puþin din zãpãcealã, începurã sã batã din aripi ºi sã
mã ridice în aer odatã cu ele. Oricine altul afarã de mine
ar fi fost cu siguranþã foarte tulburat. Însã eu am întors
aceastã împrejurare în folosul meu ºi, slujindu-mã de
poalele hainei ca de niºte vâsle, m-am îndreptat cãtre casã.
Ajuns deasupra casei, când fu vorba sã ating pãmântul
fãrã sã-mi rup oasele, am sucit pe rând gâtul raþelor ºi am
coborât uºor pe hornul ºemineului. Spre uimirea bucãtarului meu, am cãzut pe grãtarul care, din fericire, nu
era încins.
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Am mai avut o asemenea aventurã, cam de acelaºi soi,
cu o pereche de potârnichi. Ieºisem ca sã încerc o puºcã
nouã ºi-mi terminasem provizia de plumbi când, pe neaºteptate, vãd ridicându-se de la picioarele mele o pereche de
potârnichi. Pofta de a le vedea chiar în seara aceea figurând pe masa mea îmi inspirã un mijloc pe care, pe cinstea
mea, domnilor, vã sfãtuiesc sã-l folosiþi într-o împrejurare
asemãnãtoare. De cum am observat locul unde coborâse
vânatul, mi-am încãrcat arma ºi drept plumbi am bãgat pe
þeavã vergeaua, lãsând-o sã iasã ºi puþin în afarã.
M-am îndreptat cãtre potârnichi, am tras în momentul în
care-ºi luau zborul ºi vergeaua
cãzu, la câþiva paºi mai încolo,
încãrcatã cu ºapte pãsãri care trebuie sã fi fost nespus de uimite
vãzându-se aºa de iute trase-n frigare, îndrituind pe deplin proverbul care spune: „Ajutã-te ºi
cerul te va ajuta!“
Altã datã, am întâlnit într-unul din nesfârºiþii codri ai Rusiei
o magnificã vulpe albastrã. Ar fi
fost mare pãcat sã gãuresc acea
preþioasã blanã cu un glonte
sau cu o încãrcãturã de plumbi.
Jupâneasa vulpe se pitise în spatele unui arbore. Am scos numaidecât glontele din þeavã ºi l-am
înlocuit cu un cui. Am tras cu o
asemenea destoinicie, încât coada vulpii a rãmas þintuitã de
copac. Atunci m-am dus liniºtit
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cãtre ea, am scos cuþitul de vânãtoare ºi i-am crestat pe
bot douã tãieturi în formã de cruce. Pe urmã i-am ars
câteva lovituri de bici, încât vulpea a sãrit frumuºel din
propria-i piele luându-ºi valea ºi lãsându-mi mie blana –
de-þi era mai mare plãcerea s-o vezi!

Întâmplarea ºi norocul îºi dau adesea mâna ca sã-ºi
îndrepte greºelile. Iatã un exemplu: vãd într-o zi, într-o
pãdure deasã, o scroafã de mistreþ ºi un godac, gonind
cãtre mine. Trag ºi nu-i nimeresc. Numai cã pe când
godacul îºi continua drumul, scroafa rãmase locului, ca
bãtutã în cuie. Mã apropii ca sã caut pricina acestei nemiºcãri ºi-mi dau seama cã aveam de-a face cu o scroafã
oarbã, care þinea între dinþi coada godacului. Acesta, din
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pietate filialã, îi servea de cãlãuzã. Glontele meu trecuse
printre cele douã dobitoace, tãind firul conducãtor, din
care bãtrâna scroafã mai þinea un capãt. Nemaisimþindu-se
trasã de cãlãuza ei, se oprise. Am apucat pe loc acea bucãþicã de coadã ºi am adus acasã, fãrã nici un necaz ºi fãrã
rezistenþã, sãrmana fiinþã infirmã.
Oricât de primejdioasã ar fi fost scroafa, mistreþul
este încã ºi mai redutabil, mai feroce. Am dat nas în nas
cu unul, într-o pãdure, într-un moment în care nu eram
pregãtit nici de apãrare, nici de atac. De-abia am avut timp
sã mã refugiez în spatele unui copac, cã animalul se ºi
repezi asuprã-mi cu toatã puterea, sã mã apuce dintr-o
parte. Numai cã, în loc sã-mi intre în trup, colþii lui pãtrunserã adânc în trunchiul copacului, încât mistreþul nu-i
mai putu desprinde ca sã se repeadã încã odatã în mine.
— Ha! Ha! m-am gândit eu, ia sã te vãd acuma!

Am luat o piatrã ºi i-am înfundat colþii în lemn cât
am putut de tare, aºa fel încât sã-i fie cu totul imposibil
sã se desprindã. Nu-i mai rãmânea decât sã aºtepte sã-i
hotãrãsc soarta: am plecat sã caut frânghii ºi o cãruþã în
satul vecin ºi l-am adus acasã, viu ºi legat fedeleº.
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Cu siguranþã cã aþi auzit, domnilor, de Sfântul Hubert, patronul vânãtorilor ºi al trãgãtorilor, precum ºi de
cerbul ce i-a ieºit în faþã într-o pãdure, purtând Sfânta
Cruce între coarne. N-a fost an sã nu-l sãrbãtoresc între
prieteni pe acest sfânt ºi i-am vãzut adeseori cerbul zugrãvit în biserici, precum ºi pe pieptul cavalerilor ordinului ce-i poartã numele, aºa cã, pe cinstea mea de brav
vânãtor, n-aº îndrãzni sã neg cã n-au existat în vremuri
de demult cerbi împodobiþi cu o cruce ºi nici chiar cã n-ar
mai fiinþa în zilele noastre. Însã, fãrã sã mã adâncesc în
aceastã discuþie, daþi-mi voie sã vã povestesc ce am vãzut
cu propriii mei ochi. Într-o zi, când terminasem plumbii,
dãdui, printr-o întâmplare nesperatã, peste cel mai frumos cerb din lume. El se opri ºi mã privi fãrã sã se clinteascã, de parcã ar fi ºtiut cã n-aveam pic de muniþie. De
îndatã, am pus pulberea în încãrcãtor, adãugând un pumn
de sâmburi de cireaºã, cireºe pe care le-am mâncat cât
am putut de repede. I-am trimis toþi sâmburii în frunte,
între coarne. Lovitura îl nãuci: se clãtinã, apoi îºi reveni
ºi se fãcu nevãzut. Dupã un an sau doi, hãlãduind prin
aceeaºi pãdure, ce-mi vãd ochii: un cerb mãreþ, purtând între coarne un superb cireº, înalt de cel puþin zece picioare.
Mi-am adus atunci aminte de prima aventurã ºi, considerând animalul ca aparþinându-mi de multã vreme, l-am
culcat la pãmânt cu un singur glonte, în aºa fel cã am câºtigat la un loc friptura ºi desertul, cãci pomul era încãrcat cu cele mai dulci ºi mai zemoase cireºe pe care le-am
mâncat vreodatã. Dupã toate astea, cine ar mai putea spune cã vreun pios ºi pasionat vânãtor, popã sau episcop,
n-a semãnat în acelaºi chip crucea între coarnele cerbului Sfântului Hubert? În cazuri extreme, un bun vânãtor
recurge la orice soi de mijloace, mai degrabã decât sã lase
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sã-i scape o frumoasã ocazie, eu însumi aflându-mã în numeroase cazuri obligat sã mã descurc doar prin agerime
din situaþiile cele mai periculoase.
Ce ziceþi, de pildã, de cazul urmãtor? Mã aflam, la
cãderea nopþii, cu muniþia pe terminate, într-o pãdure
din Polonia. Eram pe drumul de întoarcere spre casã,
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când o namilã de urs furios, cu botul cãscat, gata sã mã
devoreze, îmi tãie calea. Zadarnic cãutai eu, prin toate
buzunarele, praf de puºcã ºi plumbi. N-am gãsit decât
douã bucãþi de cremene pe care, din precauþie, le iau din
obiºnuinþã cu mine. Azvârl cât pot de tare una în botul
fiarei. Cremenea-i pãtrunde pânã-n fundul gâtului. Tratamentul acesta nefiind pe gustul monstrului, acesta fãcu
cale întoarsã, ceea ce-mi îngãdui sã-i introduc cealaltã piatrã la ieºirea de la spate. Expedientul reuºi din cale afarã
de bine. Nu numai cã cea
de a doua cremene îºi gãsi
pe loc calea, dar o ºi întâlni pe prima: ciocnirea produse foc ºi ursul plesni cu
o explozie cumplitã.
Sunt sigur cã un argument a priori lansat astfel
împotriva unui argument
a posteriori ar avea un efect
moral analog asupra oricãrui savant.
Mi-a fost scris sã fiu
atacat de cele mai fioroase fiare, de cele mai feroce, anume în clipa în care
eram mai puþin în stare
sã le þin piept, de parcã
instinctul le-ar fi avertizat
de slãbiciunea mea. Bunãoarã, odatã, când tocmai
schimbam piatra puºtii,
un monstru de urs se nãpusteºte asuprã-mi, urlând.
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Nu puteam face altceva decât sã mã refugiez într-un copac spre a-mi pregãti apãrarea. Din nefericire, pe când mã
cãþãram, mi-a cãzut cuþitul ºi am rãmas cu mâinile goale.
Ursul se pregãtea sã se suie în copac ºi mã aºteptam sã mã sfâºie dintr-o clipã în alta. Aº fi putut aprinde
capsa puºtii cu scânteile din ochi, precum fãcusem într-o
împrejurare de mai înainte, însã acest expedient mã ispitea numai pe jumãtate: îmi pricinuise o suferinþã de ochi
de care încã nu mã vindecasem pe deplin.
Priveam cu disperare la cuþitul meu, înfipt drept în
zãpadã, ceea ce nu-mi era de nici un folos. În fine, îmi
veni o idee pe cât de fericitã, pe atât de neobiºnuitã. ªtiþi
cu toþii, din experienþã, cã adevãratul vânãtor îºi duce cu
sine, ca ºi filozoful, toatã averea.
Cât mã priveºte, tolba mea este un veritabil arsenal
care-mi pune la îndemânã mijloace pentru toate împrejurãrile. Am scotocit înãuntru ºi am scos mai întâi un
ghem de sfoarã, apoi o bucatã de fier îndoit, pe urmã o
cutie plinã cu smoalã. Smoala se întãrise de frig, aºa cã
mi-am lipit-o de piept, ca s-o înmoi. Pe urmã, am legat de
sfoarã bucata de fier, pe care am uns-o din belºug cu smoalã ºi i-am dat repede drumul jos. Bucata de fier mânjitã
cu smoalã s-a prins de mânerul cuþitului, cu atât mai zdravãn cu cât smoala se rãcea în contact cu aerul, întãrindu-se ca un ciment.
În chipul ãsta, ºi manevrând cu precauþie, am reuºit
sã trag sus cuþitul. Acum, puteam sã-mi aranjez cremenea
puºtii ºi nici n-am terminat bine treaba cã Moº Martin a
ºi început sã se caþere în copac.
— Ia te uitã, mi-am zis, trebuie sã fii urs, ca sã-þi alegi
aºa de bine momentul! ªi l-am primit cu o atât de straºnicã salvã, cã-i pieri pe loc pofta de a se mai sui vreodatã
în vreun copac.
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Altã datã, un lup m-a încolþit de aºa de aproape, încât
n-am avut o altã cale de apãrare decât sã-i înfig pumnul
în bot. Împins de instinctul de conservare, îi tot împingeam braþul pe gât, afund, pânã la umãr. Numai cã, dupã
asta, ce sã mai faci? Gândiþi-vã puþin în ce situaþie mã
aflam: nas în nas cu un lup! Vã asigur cã nu cu blândeþe
ne priveam ochi în ochi; dacã mi-aº fi scos braþul, fiara
mi-ar fi sãrit în piept neapãrat. I se citea limpede în ochii-i
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învãpãiaþi. Pe scurt, i-am apucat mãruntaiele, trãgându-le
afarã, am întors pe dos lupul ca pe o mãnuºã, lãsându-l
mort pe zãpadã.
Cu siguranþã cã n-aº fi folosit acest procedeu faþã de
un câine turbat care m-a urmãrit într-o zi pe o uliþã din
Sankt-Petersburg.
— De data asta, mi-am spus, n-ai decât sã-þi iei picioarele la spinare!

Ca sã alerg mai cu spor, mi-am aruncat mantaua ºi
m-am refugiat cât mai repede în casã. L-am trimis, mai
pe urmã, pe servitorul meu sã-mi caute mantaua; mi-a
atârnat-o în dulap, laolaltã cu celelalte haine. A doua zi
am auzit o larmã nemaipomenitã în casã ºi l-am vãzut pe
Johann, care alerga spre mine strigând:
— În numele cerului, domnule baron, mantaua dumneavoastrã a turbat!
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Am dat buzna numaidecât, ºi ce vãd: toate hainele
mele sfâºiate, fãcute zdrenþe. Avusese, ticãlosul, dreptate, mantaua mea turbase: am sosit chiar în clipa în care,
furioasã la culme, se nãpustea asupra unui cochet costum
de galã, nou-nouþ, ºi-l scutura, rupându-l, necruþãtoare,
în bucãþi.
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CAPITOLUL III

De spre câi nii …i caii
.. chha u sen
ba ro nu lui Mun
n toate grelele împrejurãri din care am ieºit întotdeauna cu bine, deºi adesea cu pericolul vieþii, curajul ºi
prezenþa de spirit mi-au îngãduit sã depãºesc nenumãrate obstacole. Cum ºtie fiecare, aceste douã calitãþi sunt
trebuitoare bunului vânãtor, bunului soldat, bunului marinar. Cu toate acestea l-aº mustra pe vânãtorul, pe amiralul sau pe generalul imprudent care ar conta în orice
împrejurare doar pe prezenþa de spirit ºi pe curajul lui,
fãrã sã recurgã nici la vicleniile, nici la uneltele, nici la
mãrunþiºurile ce-i pot asigura reuºita în cele ce întreprinde.
Cât mã priveºte, sunt la adãpost de asemenea mustrare,
cãci mã pot mândri de a fi fost întotdeauna lãudat pentru minunata rasã a cailor mei, a câinilor, pentru calitatea
armelor, cât ºi pentru iscusinþa remarcabilã cu care le-am

Î
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folosit. N-aº vrea sã vã împuiez capul cu amãnunte despre
grajdurile, cuºtile mele, despre sãlile de arme – aºa cum
obiºnuiesc sã facã rândaºii, dar nu pot sã nu vorbesc
despre doi câini care s-au distins în mod deosebit în serviciul meu ºi pe care n-am sã-i uit niciodatã.
Unul era un câine adulmecãtor, o cãþea, într-atât de
neobositã, de prudentã, de inteligentã, încât n-o puteai
vedea fãrã sã mã invidiezi. Era bunã ºi ziua, ºi noaptea.
Noaptea îi agãþam un felinar de coadã ºi astfel împodobitã vâna la fel de bine, ba, poate, încã mai cu spor decât
în plinã zi.
La puþinã vreme dupã ce m-am cãsãtorit, soþia mea
ºi-a manifestat dorinþa de a lua parte la o partidã de vânãtoare. Am luat-o mai înainte, ca s-o întâmpin cu ceva
vânat ºi, nu dupã multã vreme, am vãzut cãþeaua cum se
oprise într-un crâng foºgãind de potârnichi. Mi-am aºteptat soþia, care venea din urmã cu locotenentul meu ºi cu
un servitor; am aºteptat multã vreme ºi nu sosea nimeni.
În sfârºit, plin de neliniºte, am fãcut cale întoarsã ºi pe
la jumãtatea drumului am auzit niºte gemete îngrozitoare. Pãreau sã vinã de aproape de tot ºi, totuºi, nu se
vedea nici urmã de ei, pe nicãierea.
Am descãlecat, mi-am lipit urechea de pãmânt ºi nu
numai cã am înþeles cã gemetele veneau de sub pãmânt,
dar am mai recunoscut ºi vocea soþiei mele, a locotenentului ºi a servitorului. Am mai observat, în acelaºi timp,
cã nu departe de locul unde stãteam se afla puþul unei
mine de cãrbuni ºi mi-am dat seama pe loc cã soþia mea
ºi nefericiþii ei tovarãºi fuseserã înghiþiþi de adâncuri. Am
alergat cât m-au þinut picioarele pânã în satul cel mai
apropiat sã caut niºte mineri care, dupã mari sforþãri, au
izbutit sã-i scoatã pe nefericiþii ãºtia din puþul care mãsura cel puþin nouãzeci de picioare adâncime.
34

L-au scos mai întâi pe servitor, calul lui, apoi pe locotenent, cu calul sãu, pe urmã pe soþia mea, cu micuþul
ei trãpaº. Mai curios în toatã treaba asta era cã, în ciuda
îngrozitoarei cãderi, nimeni, oameni sau dobitoace, n-a
fost rãnit, cu excepþia câtorva zgârieturi neînsemnate. Însã
dârdâiau mai departe de spaimã. Aºa cum vã închipuiþi,
nu mai putea fi vorba sã reluãm vânãtoarea ºi, dacã aºa
cum presupun, în timp ce vã povesteam, aþi uitat de cãþeaua mea, o sã mã iertaþi cã, dupã acel teribil eveniment,
uitasem ºi eu.

Chiar de a doua zi a trebuit sã plec, chemat de treburi care nu sufereau amânare ºi am lipsit de acasã cincisprezece zile. De cum m-am întors, am întrebat unde este
Diana, cãþeaua mea. Nimeni nu-ºi fãcuse griji pe seama ei,
ai casei crezuserã cã fusese cu mine. Nu mai era de nãdãjduit cã am s-o revãd vreodatã. Când, iatã, mi se fãcu
luminã în minte.
— Poate cã a rãmas, mi-am zis, în aret, în faþa cuiburilor de potârnichi!
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Numaidecât pornesc, plin de speranþã ºi voioºie ºi
ce credeþi cã gãsesc? Cãþeluºa mea nemiºcatã, chiar în locul unde o lãsasem cu cincisprezece zile mai înainte.
— Aport, i-am strigat ºi de îndatã ea tãbãrî asupra
potârnichilor, iar eu am doborât douãzeci ºi cinci dintr-un
singur foc.
Dar bietul animal de-abia dacã putea sã se mai târascã pânã la mine, într-atât era de slãbit ºi de înfometat.
Ca sã-l aduc acasã am fost nevoit sã-l iau cu mine în ºa,
însã vã daþi seama cu ce plãcere am fãcut-o. Câteva zile de
odihnã ºi de îngrijiri au pus cãþeluºa pe picioare, încât
deveni la fel de vioaie ºi de jucãuºã ca ºi mai înainte. Doar
câteva sãptãmâni mai târziu am izbutit sã dezleg o enigmã
care, în lipsa cãþelei, ar fi rãmas fãrã îndoialã de neînþeles
pentru totdeauna.
De douã zile mã înverºunam cu urmãrirea unui iepure. Cãþeaua mi-l aducea mereu în bãtaia puºtii, dar eu
nu reuºeam niciodatã sã prind momentul. Nu cred în
vrãji, prea am vãzut multe în viaþã ca sã mã las ispitit sã
cred în existenþa lor, dar cu blestematul ãsta de iepure
nu era chip s-o scot la capãt. În sfârºit, l-am împuºcat aºa
de aproape, încât mai cã l-am atins cu vâr ful þevii. Se prãbuºi ºi ce credeþi, domnilor, cã vãzui? Iepurele meu avea
patru labe pe pântec ºi patru pe spinare. Când obosea
pe labele dedesubt, se întorcea ager, ca un înotãtor care
înoatã când pe spate, când pe burtã ºi o lua mai iute la
goanã, pe picioarele odihnite. N-am mai vãzut de atunci
niciodatã vreun iepure asemãnãtor ºi cu siguranþã cã nu
i-aº fi venit de hac cu un alt câine decât Diana. Într-atât
îi depãºea pe toþi din rasa ei încât nu m-aº teme sã fiu învinuit de exagerare, declarându-l unic, dacã un ogar de-al
meu nu i-ar fi disputat aceastã cinste. Acest ager dobitoc
nu fãcea cine ºtie ce parale ca înfãþiºare, dar era de o
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iuþealã de necrezut. Sã-l fi vãzut, domnilor, l-aþi fi admirat ºi nu v-aþi fi mirat cã-l iubeam aºa de mult, cã mi-era
atât de drag sã vânez cu el. Ogarul acesta a alergat atât
de repede ºi atât de mult slujindu-mã, încât i se tociserã
picioarele pânã sub genunchi, aºa cã la bãtrâneþe l-am
putut folosi cu spor în calitate de terier.

Pe când acest interesant animal mai era încã ogar sau,
ca sã mã exprim mai exact, ogarcã, s-a luat dupã un iepure ce mi s-a pãrut extraordinar de mare. Cãþeaua mea aºtepta pui ºi-mi fãcea rãu sã vãd ce sforþãri fãcea sã alerge
tot aºa de iute ca de obicei. Deodatã am auzit scheunãturi,
de parcã ar fi fost o haitã întreagã, însã slabe ºi depãrtate,
de nu puteam ºti de unde vin. Când m-am apropiat, am dat
cu ochii de cel mai surprinzãtor lucru din lume.
Iepurele, sau mai degrabã iepuroaica, deoarece era
o femelã, fãtase în plinã cursã, cãþeaua mea la fel, ambele
nãscând tot atâþia iepuraºi câþi ºi cãþeluºi. Din instinct,
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primii au rupt-o la fugã ºi, tot din instinct, ceilalþi nu numai cã s-au luat dupã ei, dar i-au ºi prins, astfel încât am
încheiat cu ºase câini ºi ºase iepuri o vânãtoare pe care
o începusem cu un singur iepure ºi cu un singur câine.

Amintirii acestei minunate cãþele nu mã pot împiedica sã i-o alãtur pe aceea a unui excelent armãsar lituanian, un animal de nepreþuit! Mi-a picat în mânã printr-un
noroc ce mi-a dat ocazia sã-mi dovedesc glorios îndemânarea mea de cãlãreþ.
Mã aflam pe una din moºiile contelui Przobovski, în
Lituania, ºi rãmãsesem în salon sã iau ceaiul cu doamnele, în timp ce domnii se duseserã în curte sã examineze
un tânãr armãsar pur-sânge proaspãt sosit de la herghelie.
Deodatã, auzirãm un þipãt de jale.
Am coborât scãrile în cea mai mare grabã ºi am gãsit calul într-atât de furios, încât nimeni nu îndrãznea sã-l
încalece ºi nici mãcar sã se apropie de el. Cei mai buni
cãlãreþi stãteau deoparte, foarte încurcaþi. Pe toate feþele
citeai spaima; în clipa aceea, dintr-o singurã miºcare, i-am
sãrit în ºa. Calul însuºi fu foarte surprins, îndemânarea
mea îl domoli, iar talentele mele hipice au sfârºit prin a-l
îmblânzi ca pe un mieluºel ascultãtor. Ca sã le liniºtesc pe
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doamne, am sãrit cu calul pe fereastrã, în salon, cãruia i-am
dat ocol la pas, în trap ºi la galop ºi, ca sã termin, m-am
suit chiar pe masã, unde am sãvârºit cele mai elegante
reverenþe de înaltã ºcoalã, ceea ce umplu de veselie întreaga societate. Cãluþul meu se lãsa aºa de bine condus,
încât nu a spart nici un pahar, nici vreo ceaºcã. Evenimentul acesta mã înãlþã într-atât în stima acelor doamne ºi
a contelui, încât el mã rugã, cu obiºnuita-i curtenie, sã binevoiesc a primi în dar armãsarul care sã mã umple de glorie
în apropiata campanie împotriva turcilor, ce era gata sã
înceapã sub conducerea contelui Münnich.

CAPITOLUL IV

Aven tu
ri le
..
ba ro nu lui Mun chha u sen
¤n răz boiul ¤m po tri va tur ci lor
esigur cã ar fi fost greu sã mi se facã un dar mai pe
placul inimii ºi care-mi putea fi de un aºa de mare
folos în viitoarea campanie, unde el trebuia sã mã ajute
sã-mi arãt meritele. Un cal atât de docil, de curajos, de
înflãcãrat – mieluºel ºi Bucefal totodatã – avea sã-mi aducã aminte de îndatoririle mele de soldat ºi, în acelaºi timp,
de faptele eroice îndeplinite de tânãrul Alexandru1 în faimoasele lui rãzboaie.
Scopul principal al campaniei era de a restabili onoarea armatei ruse, niþel cam mototolitã pe Prut, pe vremea
þarului Petru. Ceea ce am ºi izbutit dupã cumplite, dar
glorioase lupte, datoritã talentelor marelui general al cãrui
nume l-am pomenit.

D

1. Machedon (n. tr.).
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Modestia nu îngãduie subalternilor sã-ºi atribuie prea
frumoasele fapte de arme, odatã ce gloria trebuie sã-i
încoroneze pe comandanþi, cât ar fi de nepricepuþi, pe
regii ºi pe reginele care n-au tras în nãri mirosul de praf
de puºcã decât la manevre ºi n-au vãzut miºcarea trupelor decât la parade.
Aºa cã nu voi revendica nici cea mai neînsemnatã
pãrticicã din gloria cu care s-a încununat armia noastrã
în nenumãrate încãierãri. Ne-am fãcut cu toþii datoria,
cuvânt care are, în gura cetãþeanului, a soldatului, o semnificaþie cu mult mai bogatã decât îºi închipuie domnii
bãutori de bere. Cum comandam pe atunci un corp de
husari, am avut de executat diferite misiuni unde totul
cãdea pe seama experienþei ºi a curajului meu. Ca sã fiu,
totuºi, drept, trebuie sã spun aici cã o mare parte din succesele mele revine acestor bravi tovarãºi pe care i-am dus
la biruinþã.
Într-o zi, pe când respingeam un atac al turcilor sub
zidurile Orceakovului, avangarda ducea greul luptei. Ocupam un post destul de înaintat. Deodatã vãd venind dinspre oraº o ceatã de inamici, acoperitã de un nor de praf
care mã împiedica sã apreciez câþi erau ºi la ce distanþã.
Sã mã fi învãluit ºi eu într-un nor asemãnãtor ar fi însemnat o strategie vulgarã ºi, pe deasupra, m-ar fi îndepãrtat
de scopul propus. Mi-am desfãºurat trãgãtorii pe laterale,
poruncindu-le sã ridice atâta praf cât le va sta în putinþã.
Cât mã priveºte, am pornit în goanã spre duºmani, ca sã
aflu ce era cu ei.
Ne-am ciocnit. La început au rezistat, pânã în momentul în care lanþurile mele de trãgãtori le-au strãpuns rândurile. I-am risipit cu totul, tãindu-i pe capete ºi alungându-i
nu numai în cetate, dar chiar ºi mai încolo, în aºa fel încât
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au fugit pe poarta opusã – rezultat pe care nici nu îndrãzneam sã-l sperãm.
Calul meu alerga aºa de iute, încât mã aflam cel dintâi în spatele fugarilor ºi, vãzând ce straºnic o tulea vrãjmaºul cãtre cealaltã ieºire din oraº, mi-am zis cã n-ar fi rãu
sã mã opresc în piaþa centralã ºi sã sun acolo adunarea.
Închipuiþi-vã mirarea mea, domnilor, nevãzând în preajma
mea nici un trompet, nici un husar.
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— Ce s-o fi întâmplat? mã întrebam. Sã se fi rãspândit pe strãzi?
Nu puteau, totuºi, sã fie prea departe, deci curând
aveau sã mã ajungã. În aºteptare, mi-am dus armãsarul la
fântâna din mijlocul pieþei, ca sã-l adap. Începu, atunci,
sã bea cu o sete nemaipomenitã, fãrã ca aceasta sã parã
cã-l saturã. Am avut curând explicaþia acestui fenomen
bizar, cãci întorcându-mã în ºa, ca sã privesc dacã sosesc
oamenii mei, ce credeþi cã am vãzut? Toatã jumãtatea din
urmã a calului meu lipsea, tãiatã scurt. Apa ieºea pe la
spate pe mãsurã ce intra prin faþã, fãrã ca animalul sã reþinã nimic.
Cum se întâmplase asta? Nu-mi puteam face o idee,
pânã când, în fine, un husar veni din partea opusã celei
din care sosisem eu ºi, dupã un torent de cordiale felicitãri ºi de prietenoase înjurãturi, îmi raportã cele ce
urmeazã. În timp ce mã aruncasem în învãlmãºealã în mijlocul fugarilor, aceºtia dãduserã brusc drumul gardului
de fier al porþii, care sfârtecase jumãtatea din spate a
calului meu. Aceastã ultimã parte a armãsarului a rãmas
la început în mijlocul duºmanilor, provocându-le pierderi
îngrozitoare. Apoi, neputând intra în oraº, se îndreptase
cãtre o pajiºte din vecinãtate unde, negreºit, aveam s-o regãsesc. Am tras îndatã de cãpãstru ºi partea dinainte a calului m-a dus în galop cãtre câmp. Spre marea mea bucurie,
am regãsit, în adevãr, cealaltã jumãtate, care zburda prin
iarbã ºi se cam dãdea pe lângã iepuºoarele din preajmã.
Fiindu-mi limpede acum cã cele douã pãrþi ale calului erau în viaþã, am ordonat sã fie adus veterinarul nostru.
Fãrã sã piardã timp, acesta le potrivi însãilându-le niºte
rãmurele de laur, care creºtea prin apropiere, iar rana
se vindecã în chipul cel mai fericit. S-a petrecut atunci
un lucru care nu i se putea întâmpla decât unui animal
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ieºit din comun. Ramurile au prins rãdãcinã în corpul lui,
au crescut ºi au alcãtuit un soi de baldachin umbros, la adãpostul cãruia am fãptuit nu puþine acte de strãlucitã vitejie.

Vreau sã vã povestesc aici un mic necaz cu care s-a
terminat aceastã minunatã ispravã. Cu atâta vigoare, aºa
de nemilos ºi atât de multã vreme tãiasem cu sabia, la
dreapta ºi la stânga, grãmezi de inamici, încât braþul meu
ºi-a pãstrat miºcarea timp îndelungat dupã pieirea turcilor. De teamã sã nu mã rãnesc ºi mai cu seamã sã nu-i
vatãm pe ai mei, când îmi veneau prin preajmã, m-am
vãzut silit sã port braþul legat într-o eºarfã timp de opt zile,
de parcã aº fi fost ciung.
Atunci când cineva cãlãreºte un cal precum lituanianul meu, puteþi, domnilor, sã-l credeþi capabil sã execute o altã acþiune care pare, la prima vedere, o ispravã din
poveºti. Asediam un oraº al cãrui nume l-am uitat, iar feldmareºalul avea cea mai mare nevoie sã ºtie ce se petrecea
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acolo. Sã pãtrunzi înãuntru pãrea peste putinþã, cãci ar
fi trebuit sã treci printr-o mulþime de avanposturi, gãrzi
ºi fortificaþii. Nimeni nu cuteza sã ia asuprã-ºi o asemenea misiune. Poate cã, niþel cam prea încrezãtor în curajul meu ºi plin de zel cum eram, m-am dus lângã unul
din turnurile noastre cele mai mari ºi, în momentul când
porni ghiuleaua, am sãrit pe ea, ca sã ajung, în acest fel,
în oraº. Dar pe la jumãtatea drumului mã bãtu un gând.
— Hm! mi-am zis, de ajuns, ajung eu. Dar cum mã
întorc? Odatã ajuns la þintã, cum mã descurc? Au sã mã
trateze ca pe un spion ºi au sã mã spânzure de primul
copac. N-ar fi un sfârºit demn de von Münchhausen!
Pe când torceam gândul ãsta, ca ºi altele, cam de
acelaºi fel, am zãrit o ghiulea ce se îndrepta cãtre tabãra
noastrã trecând la câþiva paºi de mine. Am sãrit pe ea, revenind în mijlocul alor mei, este drept fãrã sã-mi fi dus
la capãt planul, barem însã sãnãtos ºi neatins.
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Dacã eu sãream aºa de uºor ºi de sus, nici bravul meu
cal nu se lãsa mai prejos. Garduri sau ºanþuri, nimic nu-l
oprea, mereu cu coama în vânt. Într-o zi, un iepure pe
care-l urmãream ne tãie drumul. Chiar în clipa aceea trecea o diligenþã în care se aflau douã doamne ºi care ne
despãrþi de vânat. Calul meu trecu atât de repede ºi de uºor
prin geamurile caleºtii, ce erau lãsate în jos, încât de-abia
am avut timp sã-mi scot pãlãria ºi sã le rog pe acele doamne sã mã ierte pentru libertatea pe care mi-o luasem.
Altã datã, am vrut sã sar peste o baltã ºi când am ajuns în
mijlocul ei mi-am dat seama cã era mai întinsã decât crezusem eu la început. În plin elan, mi-am oprit calul, l-am
întors ºi am revenit pe marginea bãlþii; mi-am luat mai mult
avânt ºi am sãrit. Dar ºi de data asta socotisem greºit ºi
am cãzut în baltã pânã la gât. Aº fi pierit, neîndoios, dacã
nu m-aº fi apucat zdravãn cu propria-mi mânã de pãr, trãgându-mã afarã, împreunã cu calul pe care-l strângeam
cu putere între genunchi.

CAPITOLUL V

.. chhausen
Aventurile baronului Mun
¤n timpul captivităÃii la turci.
Cum revine ¤n patrie
n ciuda curajului meu, a iuþelii, a priceperii ºi a supleþei calului meu, nu m-am bucurat întotdeauna în rãzboiul împotriva turcilor de succesul pe care mi l-aº fi dorit.
Mi s-a întâmplat chiar ºi nenorocirea ca, împresurat de
pretutindeni ºi copleºit, sã fiu fãcut prizonier ºi, ceea ce
este încã mai trist, cu toate cã la turci acesta e un lucru
obiºnuit, sã fiu vândut ca rob.
Adus în aceastã stare de umilinþã, îndeplineam o
muncã mai puþin grea cât ciudatã, mai puþin murdarã cât
de nesuferit. Eram însãrcinat sã duc în fiecare zi la câmp
albinele sultanului, sã le pãzesc toatã ziua ºi sã le readuc
seara la stupi. Într-o searã, mi-a lipsit o albinã. Mi-am dat
însã numaidecât seama cã fusese atacatã de doi urºi, care

Î
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voiau sã-i facã de petrecanie, ca sã-i ia nectarul. Neavând
drept arme în mânã decât o bãrdiþã de argint, semnul
distinctiv al grãdinarilor sultanului, am azvârlit-o împotriva celor doi rãpitori, ca sã-i înspãimânt ºi, într-adevãr,
am izbutit sã eliberez sãrmana albinã.

Din pãcate, îmi încordasem atât de tare braþul, încât
bãrdiþa se ridicã sus în vãzduh, tot mai sus, ºi cãzu tocmai
în Lunã. Cum s-o recuperez? Ce fel de scarã mi-ar fi trebuit ca sã plec dupã ea? Mi-am amintit atunci cã mazãrea
turceascã are o creºtere nãzdrãvanã ºi ajunge la o înãlþime extraordinarã. Numaidecât, am semãnat un bob care
a crescut ºi a înconjurat singur cu mlãdiþele lui cornul
lunii. M-am cãþãrat biniºor cãtre astru ºi am ajuns acolo
fãrã nici o greutate. În schimb, numai uºor nu mi-a fost
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sã gãsesc bãrdiþa, într-un loc în care
toate obiectele sunt de argint. Pânã la
urmã am dat de ea, pe un stog de fân.
Atunci m-am gândit la întoarcere.
Numai cã, vezi nenorocire, cãldura
soarelui pãlise tulpina mazãrei, încât
dacã aº fi încercat sã cobor pe ea mi-aº
fi frânt gâtul. Ce era de fãcut? Am împletit o funie din paie, cât am putut
de lungã, legând-o de unul din coarnele lunii ºi am început sã lunec de-a
lungu-i. Cu mâna dreaptã mã þineam,
în cea stângã aveam bãrdiþa. Ajuns
la capãtul bucãþii de frânghie, tãiam
partea de sus ºi o legam de cea de jos.
Am repetat de mai multe ori operaþia ºi, la capãtul unei bune bucãþi de
vreme, am vãzut sub mine pajiºtea
sultanului.
Mai aveam cam vreo douã leghe
pânã la pãmânt, prin nori, când frânghia s-a rupt ºi am cãzut grãmadã la
pãmânt, de nici nu mai ºtiam pe ce
lume mã aflu. Trupul meu, a cãrui
greutate se mãrise datoritã vitezei ºi
distanþei parcurse, sãpã în pãmânt o
gaurã de cel puþin nouã picioare
adâncime. Noroc cã nevoia învaþã pe
om. Cu unghiile mele, de om de patruzeci de ani, am scurmat un fel de
scarã ºi în felul ãsta am izbutit sã vãd
lumina zilei.
52

Trãgând învãþãminte din aceastã experienþã, am gãsit un ºi mai bun mijloc de a mã descotorosi de urºii ce
dãdeau târcoale albinelor ºi stupilor mei. Am uns cu
miere oiºtea unei cãruþe ºi m-am aºezat, nu prea departe,
noaptea, la pândã. Un urs uriaº, atras de mirosul de miere,
sosi ºi începu sã lingã cu atâta poftã capãtul oiºtii, încât
îl luã în bot, apoi îl trecu prin pântece ºi în mãruntaie.
Când l-am vãzut bine tras în þeapã, am alergat ºi am bãtut în gaura din vârful oiºtii o þandãrã groasã, tãind astfel
retragerea lãcomosului ºi lãsându-l în aceastã poziþie pânã
dimineaþa. Sultanul, care veni sã se plimbe prin apropiere,
mai cã n-a murit de râs, vãzând ce ºotie îi jucasem ursului.
La puþin timp dupã aceea, ruºii au încheiat pacea cu
turcii ºi am fost trimis la Sankt-Petersburg dimpreunã cu
alþi prizonieri. Mi-am luat rãmas-bun de la armatã ºi am
pãrãsit Rusia în momentul acelei mari zurbe care a avut
loc acum patruzeci de ani ºi în urma cãreia þarul în leagãn, cu mama ºi tatãl sãu, ducele de Brunswick, feldmareºalul Münnich ºi mulþi alþii au fost exilaþi în Siberia.
Bântui în iarna aceea un asemenea ger în întreaga Europã, încât soarele cãpãtã câteva degerãturi, ale cãror urme
i se vãd pe faþã. Astfel, ºi eu am avut mult mai mult de
suferit la întoarcere decât în prima mea cãlãtorie.
Armãsarul meu lituanian rãmãsese în Turcia, aºa
cã a trebuit sã cãlãtoresc
cu poºtalionul. Or, cum s-a
întâmplat sã ne aflãm pe
un drum strâmt, mãrginit de garduri înalte, i-am
spus vizitiului sã sune din
corn, spre a da un semnal
care sã împiedice vreo altã
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diligenþã sã vinã în acelaºi timp din celãlalt capãt al drumului. Omul meu ascultã ºi suflã din toate puterile în
corn, însã sforþãrile-i furã zadarnice, nu putu scoate o notã
mãcar, lucru mai întâi de toate de neînþeles, dar apoi stingheritor cum nu se poate, cãci curând apoi vãzurãm venind din faþã o caleaºcã ce ocupa tot drumul.
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Am coborât numaidecât ºi am început sã desham
caii. Pe urmã, am ridicat pe umeri poºtalionul cu cele
patru roþi ale sale ºi cu bagaje cu tot. Cu povara asta în
spate am sãrit ºanþul, peste gardul înalt de nouã picioare,
ceea ce nu era de colea, þinând seama ºi de greutatea cuferelor. Cu un al doilea salt, am dus poºtalionul în spatele
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celuilalt vehicul. Odatã terminatã treaba, m-am întors cãtre cai, l-am luat pe fiecare sub un braþ ºi i-am dus, în acelaºi chip, pe fiecare la trãsura lui. Dupã care i-am înhãmat
ºi am ajuns fãrã vreun alt necaz la staþia de poºtã.
Am uitat sã vã spun cã unul din cei doi cai, cârlan
ºi foarte focos, era sã-mi dea multã bãtaie de cap, cãci, în
momentul în care sãream pentru a doua oarã gardul, începu sã se zbatã ºi sã dea din copite cu atâta furie, încât
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îmi pricinui, pentru o clipã, cea mai mare încurcãturã.
I-am curmat însã gimnastica asta, vârându-i picioarele din
spate în buzunarul mantalei mele.
Sosiþi la han, vizitiul poºtalionului îºi puse cornul
într-un cui deasupra vetrei ºi ne aºezarãm la masã. Or,
ascultaþi, domnilor, ce s-a întâmplat! Tarata, tarata tata!,
cornul începu sã cânte singur! Am fãcut cu toþii ochii mari,
întrebându-ne ce putea sã însemne asta. Închipuiþi-vã cã
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notele îngheþaserã în instrument ºi, dezgheþându-se încetul cu încetul la cãldurã, începurã sã iasã, clare ºi sonore,
spre încântarea vizitiului, cãci interesantul instrument ne
cântã timp de o jumãtate de ceas un concert, fãrã sã mai
fie nevoie sã mai sufle în el. Ne-a cântat mai întâi Marºul
prusian, apoi Când sunt trist, pe urmã cântece populare,
printre care balada În pãdure totul doarme. Aceasta a fost
ultima mea aventurã în Rusia.
Mulþi cãlãtori au obiceiul, istorisindu-ºi aventurile,
sã povesteascã mai multe decât au vãzut. Nu este deci de
mirare cã cititorii ºi auditorii sunt câteodatã înclinaþi sã
nu prea creadã. Dacã, totuºi, cineva din onorabila societate ar pune la îndoialã adevãrul celor pe care le mãrturisesc, aº fi mâhnit la culme de aceastã lipsã de încredere
ºi i-aº atrage atenþia cã în acest caz n-ar avea ceva mai bun
de fãcut decât sã-ºi ia valea, înainte de a-mi începe povestirea aventurilor mele pe mare, încã ºi mai extraordinare,
cu toate cã nu mai puþin adevãrate.

CAPITOLUL VI

Pri ma aven tu ră pe mare
rima cãlãtorie pe care am fãcut-o în viaþa mea, cu puþinã vreme înaintea celei din Rusia, ale cãrei cele mai
remarcabile episoade le-am istorisit, a fost pe mare. Încã
semãnam cu gâºtele, cum îi plãcea sã spunã unchiului meu,
militarul – un mândru ºi mustãcios colonel de husari –,
ºi încã nu se ºtia prea bine, dupã puful ce-mi creºtea pe bãrbie, dacã voi fi smead sau bãrbos, dar de pe atunci cãlãtoriile erau unicul meu vis, singura aspiraþie a inimii mele.
Tatãl meu îºi petrecuse cea mai mare parte a tinereþilor în cãlãtorii ºi-i plãcea sã depene în lungile seri de
iarnã povestea adevãratã a aventurilor sale. Astfel, gustul
meu pentru cãlãtorii poate fi atribuit fie firii mele, fie
exemplului pãrintesc. Pe scurt, m-am agãþat de toate prilejurile care credeam cã-mi pot procura mijloacele de a-mi
potoli dorinþa nestinsã de a vedea lumea. Însã toate eforturile mele au fost în zadar.

P
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Dacã izbuteam, din
întâmplare, sã înmoi puþin
voinþa tatei, mama ºi mãtuºa mea se oþãrau cu atât
mai tare ºi în câteva clipe
pierdeam tot sporul câºtigat cu atâta sudoare. În
sfârºit, întâmplarea a fãcut
ca una din rudele mele
dupã mamã, un unchi, sã
ne vinã în vizitã. Curând,
am devenit favoritul lui.
Îmi spunea adesea cã sunt
un bãiat vesel ºi curtenitor
ºi cã vrea sã facã tot posibilul sã mã ajute sã-mi împlinesc dorinþele.
A fost mai elocvent ca mine ºi, dupã un schimb de
vederi ºi de replici, s-a hotãrât, spre cea mai mare bucurie a mea, sã-l întovãrãºesc în Ceylon, unde unchiul lui
fusese timp de mai mulþi ani guvernator.
Am plecat din Amsterdam însãrcinaþi cu o misiune
importantã din partea înaltelor autoritãþi ale statului olandez. Cãlãtoria noastrã nu s-a remarcat prin ceva neobiºnuit, cu excepþia unei furtuni teribile, cãreia trebuie sã-i
consacru câteva cuvinte, din cauza ciudatelor urmãri pe
care le-a avut.
Furtuna izbucni chiar în momentul când ne aflam
la ancorã, în faþa unei insule, spre a ne aproviziona cu
apã ºi cu lemne. Se porni cu atâta furie, încât dezrãdãcinã ºi ridicã în vãzduh numeroºi arbori enormi. Cu toate cã unii dintre aceºtia depãºeau în greutate mai multe
sute de chintale, înãlþimea extraordinarã la care fuseserã
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ridicaþi îi fãcea sã parã nu mai mari decât penele care
zboarã câteodatã prin aer.
Totuºi, de îndatã ce furtuna se potoli, fiecare arbore cãzu exact pe locul lui ºi prinse numaidecât rãdãcini,
astfel încât nu mai rãmase nici urmã din ravagiile pricinuite de calamitate. Doar cel mai gros dintre arbori fãcu
excepþie. În momentul în care a fost smuls din pãmânt
de violenþa vijeliei, un bãrbat cu soþia lui tocmai culegeau
din el castraveþi, fiindcã în acea parte a lumii leguma
aceasta delicioasã creºte în copaci. Harnica pereche îºi
fãcea cu rãbdare treaba, dar greutatea ei schimbã direcþia arborelui, care cãzu orizontal la sol. Or, prea mãritul
cacic al insulei îºi pãrãsise, precum cei mai mulþi dintre
locuitori, locuinþa, de teama de a nu fi îngropat sub ruinele palatului sãu. La terminarea uraganului, se întorcea
acasã, trecând prin grãdina lui, când copacul cãzu ºi, din
fericire, îl omorî pe loc.

— Aþi spus: din fericire?
— Da, da, din fericire, deoarece, domnilor, cu tot respectul, cacicul era un groaznic tiran, iar locuitorii insulei,
fãrã sã-i lãsãm de-o parte pe favoriþi ºi pe þiitoarele lui, erau
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cele mai nefericite creaturi de pe faþa pãmântului. Grãmezi
de provizii putrezeau prin magazii, în timp ce poporul care
muncise pentru ele murea, pur ºi simplu, de foame.
62

Insula lui era la adãpost de strãini, ceea ce nu-l împiedica sã-i înhaþe cu arcanul pe toþi tinerii, spre a face
din ei eroi, şi să-i vândă vecinilor pentru armatele lor, luând
pe ei scoici sidefii cu milioanele, ca sã-ºi mãreascã ºi mai
mult colecþia pe care o moºtenise de la tatãl lui. Cãpãtase pasiunea asta în urma unei cãlãtorii pe care o fãcuse
în nord; n-am putea spune cu precizie cât de departe în
nord, dat fiind cã, pentru insularii ãºtia, o cãlãtorie în nord
poate însemna tot aºa de bine cã s-au dus pânã-n Canare
sau cã au fãcut o excursie în Groenlanda. Dar mai bine
sã nu mai discutãm.
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Drept rãsplatã pentru marele serviciu pe care acei
culegãtori de castraveþi îl fãcuserã compatrioþilor lor, au
fost puºi pe tronul lãsat vacant de cacic. Este adevãrat cã,
în cãlãtoria aerianã pe care o fãcuserã, aceºti oameni cumsecade vãzuserã soarele atât de aproape, încât aproape
cã-i orbise, luându-le puþintel ºi minþile, dar au domnit,
totuºi, îndeajuns de bine încât oricine degustã un castravete sã spunã: „Domnul sã-l aibã-n paza sa pe cacic!“

Dupã ce ni s-a reparat corabia, care suferise oarecari
stricãciuni de pe urma furtunii, ºi dupã ce ne-am despãrþit de noii suverani, am ridicat pânzele pe un vânt prielnic ºi, dupã ºase sãptãmâni, am ajuns în Ceylon.
Cam la vreo cincisprezece zile de la sosire, fiul mai
mare al guvernatorului îmi propuse sã mã duc cu el la
vânãtoare, ceea ce am acceptat cu dragã inimã. Prietenul meu era înalt ºi zdravãn, obiºnuit cu clima canicularã, însã eu, cu toate cã nu fãcusem prea multã miºcare,
simþeam cã mã înãbuº, rãmânând în urma lui. Mã pregãteam sã mã aºez, sã mã odihnesc oleacã, la þãrmul unui
râu ce-mi fãcea cu ochiul când, deodatã, am auzit în
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spatele meu un zgomot cumplit. M-am întors ºi am rãmas
împietrit vãzând un leu uriaº care se-ndrepta spre mine,
dându-mi sã înþeleg cã ardea de dorinþa de a prânzi pe
seama sãrmanei mele persoane, fãrã sã-mi mai cearã voie.
Puºca mea era încãrcatã cu alice. N-aveam nici rãgazul,
nici starea de spirit sã mã gândesc mai temeinic. M-am
decis, deci, sã trag în bestie, dacã nu ca s-o rãpun, mãcar
ca s-o sperii. Dar chiar în clipa când îl luam la ochi, animalul, bãnuindu-mi, neîndoielnic, intenþiile, se-nfurie nãprasnic ºi se nãpusti asuprã-mi mai mult din instinct decât
din raþiune. Am încercat un lucru imposibil, anume sã fug.
Dau dosul ºi, uite ºi-acuma mã apucã tremurul numai
cã mã gândesc, vãd la câþiva paºi
de mine un crocodil monstruos,
care-ºi deschisese botul enorm, ca
sã mã înghitã.
Imaginaþi-vã, domnilor, în ce
situaþie oribilã mã gãseam: în spatele meu, leul, în faþã crocodilul,
la stânga, un râu cu unde repezi,
la dreapta, o prãpastie bântuitã,
dupã cum aveam sã aflu, de ºerpi
veninoºi!
Îngrozit, stupefiat – Hercule
însuºi s-ar fi simþit la fel într-o asemenea împrejurare –, am cãzut la
pãmânt. Singurul gând care-mi
trecea prin cap era ce au sã mã
sfâºie mai întâi, colþii leului furios,
sau fãlcile trosnitoare ale crocodilului? Dupã câteva secunde însã,
am auzit un zgomot înfundat ºi
straniu, cu toate cã nu simþeam nici
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o durere. Ridic încetiºor capul ºi vãd, spre imensa mea
bucurie, cã leul, aruncându-se în forþã asuprã-mi, cãzuse
chiar în botul crocodilului. Capul îi intrase între fãlcile
acestuia ºi animalul fãcea mari sforþãri sã ºi-l scoatã. M-am
ridicat numaidecât ºi, scoþând cuþitul, i-am tãiat dintr-o
loviturã capul leului, al cãrui corp cãzu la picioarele mele.
Apoi, cu patul puºtii am înfundat cât mai adânc capul fiarei în gâtlejul crocodilului, care nu întârzie sã se sufoce
într-un chip mizerabil.
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La câteva clipe dupã ce câºtigasem aceastã strãlucitã izbândã asupra celor doi inamici, sosi ºi camaradul meu,
neliniºtit de lipsa mea. Mã lãudã bucuros ºi apoi mãsurarãm împreunã crocodilul: avea patruzeci de picioare ºi
ºapte degete lungime.
De cum i-am povestit aceastã aventurã extraordinarã guvernatorului, acesta trimise o cãruþã cu oameni
ca sã caute cele douã animale. Un marochinier din preajmã mi-a fãcut din pielea leului mai multe pungi pentru
tutun, pe care le-am dãruit unor cunoºtinþe din Ceylon.
Cele rãmase le-am dãruit, ca un omagiu, mai marilor oraºului Amsterdam, care þineau neapãrat sã-mi dãruiascã
ºi ei o mie de ducaþi, pe care doar cu cea mai mare greutate i-am putut refuza.
Pielea crocodilului a fost
împãiatã în chip obiºnuit ºi
constituie astãzi podoaba cea
mai frumoasã a muzeului din
Amsterdam, al cãrui paznic povesteºte isprava mea fiecãrui vizitator. Trebuie, totuºi, sã spun
cã el nãscoceºte anumite amãnunte care jignesc grav adevãrul ºi asemãnarea. De pildã, el
spune cã leul a traversat crocodilul în toatã lungimea acestuia ºi cã, în momentul când ieºea
pe partea opusã celei prin care
intrase, ilustrisimul domn baron – aºa obiºnuieºte sã-mi spunã – îi tãiase capul, dimpreunã
cu trei picioare din coada crocodilului.
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„Crocodilul, adaugã ghiduºul ãsta, se întorsese, profund umilit de mutilarea suferitã, smulsese cuþitul din mâinile domnului baron ºi-l înghiþise cu atâta furie, încât îi
ajunsese drept în inimã, ucigându-l pe loc.“ Nu mai este
nevoie sã spun, domnilor, câtã supãrare îmi pricinuieºte
neruºinarea ticãlosului ãstuia.
În secolul de scepticism în care trãim, oameni care nu
mã cunosc nici un pic ar putea, auzind asemenea gogonate minciuni, sã punã sub semnul întrebãrii adevãrul
aventurilor mele reale, lucru ce loveºte grav în interesele
unui om de onoare.

CAPITOLUL VII

A doua aven tu ră pe mare
n anul 1776 m-am îmbarcat la Portsmouth, ca sã merg
în America de Nord, pe un vas britanic de rãzboi de
prima clasã, înzestrat cu o sutã de tunuri ºi cu un echipaj de o mie patru sute de mateloþi. Aº putea sã vã istorisesc aici felurite aventuri întâmplate în Anglia, dar le
las pentru altã datã. Voi menþiona doar una dintre ele.
Am avut odatã plãcerea sã-l vãd pe rege cum se ducea cu
mare pompã la Parlament, în caleaºca lui de galã. Un colos de vizitiu stãtea pe caprã, pe a cãrei tãblie era zugrãvit foarte artistic blazonul Angliei. Cu biciul, vizitiul descria
prin aer, cât se poate de vizibil, semnul acesta:
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Pe mare, nu ni s-a întâmplat nimic deosebit. Primul
incident a avut loc cam la trei sute de mile de fluviul
Saint-Laurent: vasul nostru s-a ciocnit cu extremã violenþã de ceva care ni s-a pãrut a fi o stâncã.
Totuºi, când am coborât o sondã, n-am gãsit fundul
nici la cinci sute de braþe adâncime. Ceea ce fãcea ca acest
accident sã fie ºi mai de neînþeles, de extraordinar, era cã,
tot atunci, ne pierdusem ºi cârma. Bompresul se fãrâmase în douã, catargele ni se crãpaserã în lungime, iar
vreo douã cãzuserã pe punte. Un prãpãdit de matelot care
trebãluia pe la pânza cea mare a fost aruncat la trei leghe
de vas, înainte sã cadã în apã. Din fericire, pe când zbura
prin aer, a avut prezenþa de spirit sã se apuce de coada
unui cocor, ceea ce i-a încetinit cãderea ºi i-a îngãduit sã
înoate pânã la navã, þinându-se de gâtul pãsãrii.
ªocul fusese atât de
violent, încât întregul echipaj de pe punte a fost izbit
de puntea de sus a corabiei. Atât de puternicã a
fost lovitura, încât capul mi
s-a înfundat între umeri ºi
i-au trebuit mai multe luni
ca sã-ºi reia poziþia lui naturalã. Eram cu toþii uluiþi,
tulburaþi, când apariþia unei
balene uriaºe care moþãia
pe suprafaþa oceanului ne
oferi cheia situaþiei.
Monstrul era supãrat
pe vasul care-l izbise ºi începuse sã-i aplice cumplite lovituri de coadã, în bordaj. În furia lui, a apucat în dinþi
ancora cea mare din spatele navei ºi a început sã tragã
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de ea, târându-ne preþ de vreo ºaizeci de mile, cu viteza
de zece noduri. Dumnezeu ºtie unde am fi ajuns, dacã,
din fericire, nu s-ar fi rupt cablul ancorei, astfel încât balena ne-a scãpat din dinþi, iar noi ne pierdurăm ancora.
Când, dupã câteva luni, ne-am întors în Europa, am gãsit aceeaºi balenã, aproape în acelaºi loc: plutea moartã
pe apã ºi mãsura o jumãtate de milã în lungime. N-am putut lua la bord decât o micã parte din aceastã formidabilã bestie: am coborât bãrcile la apã ºi, cu mare greutate,
am tãiat capul balenei. Am avut satisfacþia de a recupera
nu numai ancora, dar ºi patruzeci de coþi de cablu care-i
intraserã într-o mãsea stricatã din falca de jos.

Acesta a fost unicul eveniment interesant pe calea
noastrã de întoarcere. Ba nu! era sã uit unul care aproape cã mi-a fost fatal. Atunci când, în prima noastrã cãlãtorie, ne-am lãsat traºi de balenã, în bordul corabiei a
apãrut o gaurã aºa de mare, încât toate pompele de la
bord nu ar fi putut-o împiedica sã nu se scufunde într-o
jumãtate de orã. Noroc cã am fost primul care mi-am dat
seama de primejdie: gaura avea un diametru de un picior
înãlþime. Am încercat s-o astup prin toate mijloacele
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cunoscute, însã în zadar. Totuºi, pânã la urmã am izbutit sã salvez acest frumos vas ºi numerosul lui echipaj
printr-o idee magistralã. Fãrã sã-mi mai scot pantalonii,
am acoperit cu fundul, la repezealã, gaura. Sã nu vã miraþi,
domnilor, pentru cã eu mã trag, pe linie maternã, dintr-o
familie olandezã, iar dupã tatã, dintr-una din Westfalia.
Drept vorbind, poziþia mea a fost destul de umedã, dar
m-a scos, mai târziu, din încurcãturã, tâmplarul corabiei.

CAPITOLUL VIII

A tre ia aven tu ră pe mare
i s-a întâmplat cândva sã fiu în mare pericol, pe Mediteranã. Mã scãldam, într-o minunatã dupã-amiazã, nu prea departe de Marsilia, când am vãzut o namilã
de peºte þâºnind spre mine, cu botul deschis. Peste putinþã sã mã salvez, n-aveam nici timpul, nici mijloacele.
Fãrã sã ºovãi, m-am fãcut cât de mic am putut, m-am ghemuit, cu mâinile ºi cu picioarele strânse, ºi am intrat în
botul peºtelui, pânã în fundul gâtlejului. Ajuns acolo,
m-am trezit într-o beznã desãvârºitã ºi într-o cãldurã ce
nu era chiar neplãcutã. Prezenþa mea în înghiþitoare îl
stânjenea de nu mai putea ºi cu siguranþã cã ar fi dat
orice, doar sã scape de mine. Ca sã-i sporesc necazul, am
început sã umblu, sã sar, sã joc, sã fac tot soiul de pozne
în închisoarea mea. Hora scoþianã, mai cu seamã, îi era
deosebit de nesuferitã: icnea sfâºietor, se ridica în coadã
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pe valuri, mai sã se arunce pe þãrm. A fost surprins, pe
când se zbãtea astfel, de un vas italian, care l-a ajuns din
urmã; marinarii l-au harponat ºi i-au venit de hac în
câteva minute. De cum îl aduserã la bord, am auzit echipajul cum discuta în ce fel sã-l spintece ca sã scoatã din el
mai multã grãsime. Cum înþeleg limba italianã, o mare
spaimã m-a cuprins la gândul cã voi fi tãiat în felii odatã
cu animalul.
Ca sã mã pun la adãpost de cuþitele lor, mã pregãteam sã mã retrag în mijlocul stomacului, unde o duzinã
de oameni ar fi încãput cu uºurinþã. Cãci credeam cã vor
spinteca peºtele începând de la capete. Curând însã m-am
liniºtit, deoarece au început prin a strãpunge stomacul.
De cum am vãzut o razã de luminã, m-am pus pe zbierat,
comunicând acelor domni ce plãcere îmi fãcea sã-i cunosc
ºi cã trãgeam speranþa sã mã vãd scos afarã de ei.
Nu v-aº putea descrie stupefacþia ce se aºternu pe
toate feþele când auzirã o voce omeneascã ieºind din mãruntaiele peºtelui. Iar uimirea lor nu mai avu margini
când zãrirã fãcându-ºi loc la luminã un om gol puºcã. Pe
scurt, domnilor, le-am povestit pãþania, aºa cum v-am povestit-o ºi domniilor voastre, de s-au prãpãdit de râs.
Dupã ce m-au delectat cu câteva rãcoritoare, m-am
azvârlit în apã, ca sã mã curãþ, apoi am înotat spre plajã
ºi mi-am gãsit veºmintele acolo unde le lãsasem. Dacã nu
mã înºel, rãmãsesem captiv în corpul acestui monstru cam
trei sferturi de ceas.

CAPITOLUL IX

A pa tra aven tu ră pe mare
e vremea când mã aflam încã în serviciul Turciei, mã
distram adesea plimbându-mã de plăcere cu iahtul
meu pe Marea Marmara, de unde ai o vedere admirabilã asupra Constantinopolului ºi seraiului Marelui Padiºah.
Într-o dimineaþã, pe când contemplam frumuseþea ºi seninãtatea cerului, am zãrit în vãzduh un obiect rotund, cam
de mãrimea unei bile de biliard, dedesubtul cãruia pãrea
sã atârne ceva. Am apucat de îndatã cea mai bunã dintre
carabinele mele, cu þeava cea mai lungã, armã de care nu
mã despart niciodatã, am încãrcat-o ºi am tras în obiectul
rotund, pe care nu l-am lovit. Atunci am ochit din nou, dar
rezultatul n-a fost mai norocos. În sfârºit, la cel de al treilea foc, încãrcãtura mea îi fãcu o gaurã în coastã ºi obiectul începu sã coboare.
Închipuiþi-vã uimirea mea când am vãzut cãzând, colea, chiar lângã vasul meu, o trãsuricã auritã, suspendatã
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de un balon enorm, mai voluminos decât cea mai vastã
cupolã. În trãsuricã se aflau un bãrbat ºi o jumãtate de
miel fript. Revenit din prima surprizã, am alcãtuit, cu oamenii mei, un cerc în jurul acestui curios echipaj.
Bãrbatul, care-mi pãru – ºi chiar era – franþuz, purta
în buzunarul jiletcii o pereche de ceasuri superbe, cu brelocuri, pe care erau pictate portrete de mari seniori ºi mari
doamne. La fiecare dintre butoniere avea fixatã câte o
medalie de aur în valoare de cel puþin o sutã de ducaþi,
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iar pe fiecare din degetele sale strãlucea câte un inel preþios, încrustat cu diamante. Pungile cu aur de care îi erau
pline buzunarele fãceau sã-i atârne pânã la pãmânt pulpanele hainei.
— Doamne! mi-am zis, pesemne cã omul ãsta a adus
omenirii servicii extraordinare pentru ca, în ciuda cârpãnoºeniei lumii de azi, marile personaje sã-l fi copleºit cu
atâtea daruri.
Iuþeala cãderii îl nãucise, astfel încât trecu o bunã bucatã de vreme pânã sã vorbeascã. Sfârºi, totuºi, prin a-ºi
reveni ºi povesti cele ce urmeazã.
— Ce-i drept, nu eu am avut ideea ºi cunoºtinþele
ºtiinþifice ca sã nãscocesc aceastã metodã de a cãlãtori,
însã am fost primul care m-am gândit sã mã slujesc de ea
spre a-i umili pe dansatorii pe frânghie ºi pe saltimbancii ordinari, ridicându-mã mai sus decât ei. Acum ºapte
sau opt zile – nu ºtiu precis fiindcã am pierdut noþiunea
timpului –, am fãcut o ascensiune în direcþia Cornwall,
în Anglia, ducând cu mine un berbecuþ căruia voiam să-i
dau drumul de sus, spre a-i înveseli pe spectatori. Din nenorocire, vântul ºi-a schimbat direcþia ºi, în loc sã mã poarte spre Exeter, unde socoteam sã cobor, m-a împins cãtre
mare, deasupra cãreia am plutit lungã vreme, la o înãlþime fantasticã.
Ce încântat am fost atunci cã nu-mi fãcusem numãrul cu berbecuþul, pentru cã, în cea de-a treia zi, foamea
m-a silit sã-l sacrific. Cum depãºisem de multã vreme luna,
iar la capãtul a ºaptezeci de ceasuri ajunsesem aºa de
aproape de soare, încât mi se pârliserã sprâncenele, am
pus berbecuþul, mai dinainte jupuit, sã se prãjeascã unde
încingea vãpaia mai tare, astfel cã, în trei sferturi de orã,
era rumenit cum trebuie. Din asta am trãit tot timpul
cãlãtoriei.
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Pricina lungii mele curse trebuie atribuitã ruperii
unei corzi care ducea la o supapã din partea inferioarã
a balonului, destinatã sã lase sã se scurgã aerul inflamabil.
Dacã n-aþi fi tras în balonul meu ºi nu l-aþi fi nimerit, aº
fi putut rãmâne atârnat ca Mahomed între cer ºi pãmânt,
pânã la judecata de apoi.
Bãrbatul dãrui cu generozitate trãsurica pilotului
meu, care se afla la cârmã, ºi aruncã în mare restul fripturii. Cât priveºte balonul, gata gãurit de gloanþele mele,
se fãcuse zdrenþe în timpul cãderii.

CAPITOLUL X

A cin cea aven tu ră pe mare
acã tot avem timp, domnilor, sã mai golim o butelcã
de vin rece, am sã vã povestesc întâmplarea foarte ciudatã de care am avut parte cu puþinã vreme înainte de
întoarcerea mea în Europa.
Marele Padiºah, cãruia îi fusesem prezentat de cãtre
ambasadorii Înãlþimilor Lor împãratul Rusiei ºi împãratul Austriei, mã trimisese la Cairo, cu o misiune de cea mai
mare însemnãtate ºi care trebuia dusã la îndeplinire în
aºa fel încât sã rãmânã secretã în veºnicie.
Am pornit la treabã cu mare pompã ºi însoþit de o
numeroasã suitã. Pe drum, am avut prilejul sã-mi înmulþesc numãrul servitorilor cu vreo câþiva foarte interesanþi.
De-abia ieºisem din Constantinopol când, la câteva mile
doar, am zãrit un ins pirpiriu, numai piele ºi os, care alerga peste câmp cu o iuþealã nemaipomenitã, cu toate cã
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avea legatã de fiecare gleznã câte o ghiulea de plumb de
câte cel puþin cincizeci de ocale. Cuprins de uimire, l-am
chemat ºi i-am pus întrebarea:
— Unde te duci, prietene, aºa de repede ºi de ce îngreuiat cu o asemenea povarã?
— Am pãrãsit Viena acum jumãtate de ceas, îmi rãspunse el; slujesc la un mare senior care tocmai m-a concediat. Nemaiavând nevoie de iuþeala mea, am moderat-o,
cu ajutorul acestei ghiulele, cãci moderaþia dã preþ timpului, cum avea obiceiul sã spunã preceptorul meu.
Bãiatul ãsta îmi plãcu. L-am întrebat dacã vrea sã intre în serviciul meu ºi el primi pe datã. Am pornit-o din
nou la drum, strãbãtând multe oraºe, ba chiar ºi þãri.
În calea noastrã, privirea îmi cãzu, nu departe de firul drumului, pe un individ ce stãtea întins în iarbã, de
s-ar fi zis cã doarme. Dar era numai o pãrere, pentru cã
stãtea cu urechea lipitã de pãmânt, de parcã ar fi vrut sã
audã ce grãiesc oamenii lumii de dedesubt.
— Ce asculþi acolo, prietene? i-am ºoptit.
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— Ascult cum creºte iarba, ca sã-mi mai treacã timpul.
— ªi o auzi crescând?
— Ei, nu e chiar aºa de mare lucru.
— Intrã, atunci, în slujba mea, prietene. Cine ºtie dacã
nu e câteodatã nevoie de o ureche cu auz ascuþit?
Insul se ridicã din iarbã ºi mã urmã.
Nu departe de acolo, am vãzut, pe o colinã, un vânãtor care punea puºca la ochi, þintea ºi trãgea în albastrul
cerului.
— Noroc la vânat! Noroc, vânãtorule! i-am strigat.
— Oh! rãspunse el. Încerc carabina asta, care-mi vine
de la firma Kuchenreicher, din Ratisbona. Stãtea, pe fleºa
catedralei de la Strasbourg, o vrabie pe care adineauri
am doborât-o.
Cine cunoaºte pasiunea mea pentru nobilele per formanþe ale vânãtorii nu se va mira dacã îi voi spune cã l-am
strâns în braþe pe acest excelent þintaº. Nu m-am zgârcit,
când a fost vorba sã-l iau în serviciul meu: era de la sine
înþeles.
Ne-am urmat, aºadar, cãlãtoria ºi am ajuns, în fine, în
munþii Libanului. Acolo am dat, la poalele unei întinse
pãduri de cedri, de un bãrbat scund ºi-ndesat, legat peste
brâu cu o frânghie care înconjura întreaga pãdure.
— Ce tragi acolo, prietene? l-am întrebat pe omul
acela.
— Venisem sã tai lemn de construcþie, însã, cum am
uitat acasã toporul, încerc ºi eu sã ies la socotealã cum
pot mai bine.
ªi, zicând acestea, doborî dintr-o miºcare întregul codru, care mãsura pe puþin o milã pãtratã, de parcã ar fi
pus la pãmânt un mãnunchi de trestii. Ghiciþi cu uºurinþã
ce-am fãcut. Mai degrabã mi-aº fi sacrificat leafa de ambasador decât sã las sã-mi scape viteazul ãsta.
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În momentul în care am pus piciorul pe teritoriul egiptean, începu sã sufle un uragan aºa de formidabil, încât
m-a cuprins o clipã teama sã nu mã rãstoarne dimpreunã
cu suita mea, cu caii, sã ne ia în vãzduh. În stânga drumului se înºirau ºapte mori ale cãror aripi se învârteau la
fel de iute ca o vârtelniþã. Nu departe se afla un personaj
de o corpolenþã demnã de John Falstaff ºi care-ºi acoperea cu degetul nara dreaptã. De cum vãzu necazul nostru
ºi cum ne zbãteam, ca vai de lume, în miezul furtunii, se
întoarse spre noi ºi-ºi scoase respectuos pãlãria cu gestul
muschetarului care se descoperã în faþa colonelului sãu.
Urgia se potolise ca prin minune, iar cele ºapte mori înþepeniserã nemiºcate. Peste mãsurã de surprins de aceastã împrejurare, ce nu-mi pãrea naturalã, l-am întrebat:
— Mãi omule, ce faci tu acolo? A intrat dracu-n tine,
ori eºti chiar el în persoanã?
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— Iertaþi-mã, Excelenþã, rãspunse el. Suflu un pic de
vânt pentru stãpânul meu, morarul. De fricã sã nu-i prãpãdesc morile, mi-am acoperit o narã.
— Iatã, mi-am zis, cine-mi trebuie; voinicul ãsta îmi
va servi de minune la întoarcere dacã are sã mi se taie
suflarea atunci când voi povesti aventurile extraordinare de care am avut parte în cãlãtoriile mele.
În puþine cuvinte am încheiat târgul. Suflãtorul a
lãsat baltã morile ºi m-a urmat. Era ºi timpul, deoarece
trebuia sã sosim la Cairo. De cum mi-am dus la îndeplinire misiunea, aºa cum îmi propusesem, am hotãrât sã
mã despart de suita mea, care devenise inutilã, cu excepþia noilor mele achiziþii, ºi sã mã întorc acasã, împreunã
cu ei, ca un simplu particular. Era o vreme aºa de frumoasã, Nilul atât de atrãgãtor, cât nu se poate spune, încât
am avut fantezia sã închiriez o barcã ºi sã urc pe cursul
fluviului pânã la Alexandria. Totul merse de minune, pânã
în miezul celei de a treia zile.

Aþi auzit, fãrã îndoialã, domnilor, vorbindu-se de
inundaþiile anuale ale Nilului. Cum vã spuneam, a treia
zi Nilul începu sã creascã extrem de repede, iar în ziua
urmãtoare întreaga câmpie era inundatã pe mai multe
mile, de ambele þãrmuri. A cincea zi, pe înserate, barca
mi se prinse în ceva ce crezui cã sunt niºte trestii. Însã
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în zorii zilei urmãtoare ne-am trezit înconjuraþi de migdali încãrcaþi de roade coapte, gata de ronþãit. Sonda ne
indicã o adâncime de ºaizeci de picioare ºi n-aveam nici
un mijloc ori de a înainta, ori de a da înapoi. Cãtre orele
opt sau nouã, dupã cât mi-am putut da seama dupã înãlþimea soarelui, un val nãprasnic ne rãsturnã barca pe o
coastã ºi o umplu cu apã, scufundând-o aproape pe datã.

Din fericire ne-am putut salva cu toþii – eram opt
bãrbaþi ºi doi copii –, agãþându-ne de copacii ale cãror
ramuri, destul de vânjoase ca sã ne poatã susþine, nu fuseserã îndestul de groase ca sã suporte ºi barca. Am rãmas
trei zile în situaþia asta, hrãnindu-ne numai cu migdale.
Nu mai este nevoie sã vã spun cã aveam din abundenþã
cu ce ne potoli setea. Dupã douãzeci ºi trei de zile de la
accidentul nostru, apa începu sã scadã cu aceeaºi repeziciune cu care urcase, iar în cea de a douãzeci ºi ºasea
zi am putut pune piciorul pe uscat. Primul obiect de care
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ni se izbirã privirile a fost barca noastrã. Zãcea la vreo
douã sute de stânjeni de locul unde se scufundase. Dupã
ce am pus sã ni se usuce la soare veºmintele, care aveau
mare nevoie de asta, ne-am luat proviziile din barcã ºi am
pornit-o din nou, sã ne regãsim drumul. Dupã calculele cele mai exacte, am tras concluzia cã fusesem târâþi
prin niºte locuri cu mai bine de cincizeci de mile depãrtare de þinta noastrã. Peste încã ºapte zile, am dat de fluviul care-ºi reintrase în matcã ºi i-am povestit aventurile
noastre unui bei. Acesta ne fãcu rost de tot ce aveam nevoie, cu cea mai mare curtenie, ºi ne puse la dispoziþie propria-i barcã. ªase zile de cãlãtorie ne-au trebuit pânã la
Alexandria, unde ne-am îmbarcat pentru Constantinopol. Am fost întâmpinat cu mari onoruri de cãtre marele
sultan ºi am avut cinstea sã-i vãd haremul, unde Înãlþimea Sa ne-a condus în persoanã, permiþându-mi sã aleg
câte cadâne mi-ar fi poftit inima, chiar ºi dintre favoritele
sale.
Neavând obiceiul sã mã laud cu aventurile mele galante, închei aici povestirea mea, dorindu-vã tuturor
noapte bunã.

CAPITOLUL XI

A …asea aven tu ră pe mare
e cum îºi terminã povestirea cãlãtoriei sale în Egipt,
baronul se hotãrî sã se ducã la culcare, tocmai când
atenþia cam obositã a auditoriului sãu se trezise la auzul
cuvântului harem. Cu toþii ar fi vrut din cale afarã de mult
niºte amãnunte privind aceastã parte a aventurilor lui, însã
baronul a fost de neclintit; totuºi, spre a mulþumi zgomotoaselor insistenþe ale prietenilor sãi, consimþi sã le povesteascã câteva isprãvi ale acestor ciudaþi slujitori ºi continuã
în aceºti termeni:
De la întoarcerea mea din Egipt eram mare ºi tare
la curtea sultanului. Înãlþimea Sa nu putea trãi fãrã mine
ºi mã ruga în fiecare zi sã prânzesc ºi sã cinez la el. Trebuie sã vã mãrturisesc, domnilor, împãratul turcilor este,
dintre toate mãrimile lumii, cel care o duce mai bine, mãcar în privinþa mâncãrii. Cãci, cât priveºte bãutura, ºtiþi
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cã Mahomed interzice credincioºilor lui sã bea vin. Deci
nu trebuie sã-þi treacã prin gând sã dai pe gât vreun pãhãruþ din acest lichid, când iei masa la un turc. Dar, dacã
nu se face pe faþã, lucrul ãsta se petrece destul de des în
tainã ºi, în ciuda Coranului, o grãmadã de turci se pricep tot aºa de bine ca ºi un popã neamþ sã goleascã o
sticloanþã. Acesta era ºi cazul Înãlþimii Sale.
Se luau, prin urmare,
cine la care nu lipsea marele vizir ºi unde muftiul
spunea rugãciunile dinaintea mesei ºi pe urma ei, fãrã
sã se punã problema vinului. Dar când Înãlþimea Sa
se ridica de la masã, o butelcuþã drãgãlaºã îl aºtepta
în odaia lui. Într-o zi, sultanul sultanilor îmi fãcu
semn sã-l urmez. Dupã ce
zãvorî bine uºa, scoase din
dulap o sticlã ºi-mi zise:
—Münchhausen, ºtiu cã voi, creºtinii, vã pricepeþi
la vinuri bune. Uite o sticlã de Tokay, singura pe care o
am, ºi sunt sigur cã în viaþa ta n-ai bãut ceva mai bun.
Drept care Înãlþimea Sa umplu paharul sãu ºi pe al
meu. Ciocnirãm ºi bãurãm.
— Ei, spuse el, ce zici de vinul ãsta? E dat naibii, nu?
— E un rubiniu pe cinste, i-am rãspuns. Dar, cu îngãduinþa Înãlþimii Voastre, trebuie sã spun cã am bãut unul
cu mult mai bun la Viena, la augustul împãrat Carol
al VI-lea. Mii de trãsnete! Aº fi vrut sã vã udaþi buzele cu
vinul acela!
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— Scumpe Münchhausen, replicã el, nu vreau sã te
jignesc, însã cred cã este cu neputinþã sã gãseºti un Tokay
mai bun. Sticla asta o am de la un grof maghiar care fãcea
mult caz de ea.
— Fleacuri, Înãlþimea Voastrã, fleacuri! Existã Tokay
ºi Tokay. Domnii unguri, de altminteri, nu strãlucesc prin
generozitate. Pe cât puneþi rãmãºag cã de aici, într-un ceas,
vã procur o sticlã de Tokay scoasã din pivniþa imperialã
de la Viena ºi care o sã vã parã cu totul altfel decât asta!
— Münchhausen, cred cã baþi câmpii!
— Nu bat câmpii deloc: într-un ceas vã aduc o sticlã
de Tokay din pivniþele împãratului Austriei ºi de un cu
totul alt buchet decât poºirca asta.
—Münchhausen, Münchhausen! Vrei sã-þi râzi de mine
ºi asta nu-mi place deloc. Te-am ºtiut dintotdeauna ca pe
un om rezonabil ºi veridic. Dar, uite, mã simt ispitit sã cred
cã ai luat-o razna.
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— Ei, bine, Înãlþimea Voastrã
sã accepte rãmãºagul ºi, dacã nu-mi
respect angajamentul – ºi ºtiþi cã
sunt duºmanul jurat al pãlãvrãgelilor –, Înãlþimea Voastrã va fi
liberã sã-mi reteze capul care, vorba
ceea, nu-i un dovleac! Asta pun eu
în joc. Dar ce pune Înãlþimea Voastrã la bãtaie?
— Bate palma! Am primit, zise
sultanul. Dacã la ceasurile patru sticla nu-i pe masã, îþi zbor capul fãrã
cruþare, cãci n-am obiceiul sã mã las dus de nas, fie ºi de
cãtre cei mai buni amici. Dimpotrivã, dacã-þi þii fãgãduiala, vei putea lua din vistieria mea atâta aur, argint, perle
ºi pietre preþioase câte poate cãra bãrbatul cel mai voinic.

— Gata, ne-am înþeles, i-am rãspuns.
Am cerut o panã ºi cernealã ºi i-am scris împãrãtesei
regine Maria Tereza urmãtorul bilet:
„Fãrã-ndoialã, Maiestatea Voastrã, în calitatea Sa de
moºtenitoare universalã a imperiului, a moºtenit pivniþele ilustrului ei tatã. Pot îndrãzni sã Vã rog sã se înmâneze purtãtorului acestui bilet o sticlã din acel Tokay din
care am bãut în atâtea rânduri, cu rãposatul Vostru tatã?
Însã din cel mai bun, cãci este vorba de un rãmãºag. Mã
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folosesc de aceastã împrejurare spre a o asigura pe Maiestatea Voastrã de profundul respect cu care am onoarea
de a fi etc. etc.
Baron von Münchhausen“
Cum se ºi fãcuserã orele trei ºi cinci minute, i-am
încredinþat rãvaºul alergãtorului meu, care-ºi dezlegã
greutãþile ºi porni ca din puºcã cãtre Viena.
Între timp, bãurãm, Înãlþimea Sa ºi cu mine, restul
sticlei, în aºteptarea celei de la Maria Tereza. Se fãcu trei
ºi un sfert, trei ºi jumãtate, patru fãrã un sfert, iar curierul meu nu mai venea. Mãrturisesc cã începusem sã nu
mai fiu în apele mele, cu atât mai mult cu cât vedeam
pe Înãlþimea Sa aruncându-ºi, din când în când, ochii pe
cordonul soneriei, ca sã-l cheme pe gealat. Îmi acordã,
totuºi, permisiunea sã cobor în grãdinã, ca sã iau puþin
aer, însã escortat de doi muþi care nu mã pierdeau din
vedere. Acul ceasornicului arãta cel de al cincizeci ºi cincilea minut dupã orele trei, o neliniºte ucigãtoare puse stãpânire pe mine – este cazul s-o spun. Am trimis sã fie de
îndatã cãutat omul meu, Auzilã, ºi cel care trãgea la þintã. Auzilã se-ntinse la pãmânt, ca sã tragã cu urechea dacã
alergãtorul meu sosea. Spre marea mea disperare, mã vesti
cã ºmecherul se afla încã foarte departe, dormind ºi sforãind din rãrunchi. Nici nu auzi bine acestea þintaºul meu
cã, suindu-se pe o terasã mai înaltã ºi ridicându-se în vârful picioarelor, strigã:
— Pe legea mea,
îl vãd pe leneº. Doarme, la poalele unui
stejar, prin împrejurimile Belgradului, cu
sticla lângã el! Aºteptaþi sã-l gâdil oleacã!
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ªi îndatã puse carabina la ochi ºi trimise o încãrcãturã în frunziºul copacului. O grindinã de ghinde, de crengi
ºi de frunze se abãtu asupra somnorosului. Temându-se
cã a dormit prea mult, el îºi reluã cursa cu o asemenea iuþealã, încât sosi în cabinetul sultanului, cu sticla de Tokay
ºi cu un bilet autograf din partea Mariei Tereza la ceasurile
trei, cincizeci ºi nouã de minute ºi treizeci de secunde.
Apucând imediat sticla, ilustrul degustãtor începu
sã plimbe vinul pe limbã, cu o voluptate de nedescris.
— Münchhausen, îmi spuse el, n-ai sã mi-o iei în nume
de rãu dacã pãstrez doza asta doar pentru mine. Ai mai
mult credit la Viena decât am eu ºi îþi este mai uºor sã
obþii o a doua.
Drept care îºi închise butelca în dulap, puse cheia
în buzunarul ºalvarilor ºi-l sunã pe vistiernic, cu încântãtoare ºi cristaline note de clopoþel!
— Acuma trebuie sã plãtesc prinsoarea, zise el. Ascultã, i se adresã vistiernicului, ai sã-l laºi pe prietenul meu
Münchhausen sã ia din vistieria mea atâta aur, nestemate ºi perle câte poate duce omul cel mai voinic! Haide!
Vistiernicul se ploconi cu nasul pânã la pãmânt în
faþa stãpânului sãu, care-mi strânse cãlduros mâna ºi ne
lãsã pe amândoi împreunã.
Vã închipuiþi, desigur, cã n-am întârziat o clipã sã duc
la bun sfârºit ordinul pe care-l dãduse sultanul, în favoarea mea. Am trimis sã fie adus omul meu cel zdravãn, ce
sosi cu frânghia de cânepã, ºi intrarãm în vistierie. Vã asigur cã atunci când am ieºit cu servitorul meu, mare lucru
nu mai rãmãsese acolo.
Am alergat de îndatã în port cu prada mea, unde am
tocmit nava cea mai mare pe care am putut-o gãsi ºi am
ridicat ancora, spre a-mi pune comoara la adãpost, înainte sã intervinã cine ºtie ce încurcãturã.
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Lucrul de care mã temeam nu întârzie sã se întâmple.
Lãsând deschisã dupã el uºa vistieriei – nici nu prea
mai avea la ce s-o închidã –, vizirul dãdu buzna peste sultan ºi-i aduse la cunoºtinþã în ce chip profitasem de mãrinimia lui. Înãlþimea Sa rãmase trãsnit, pãrându-i rãu
acuma cã se grãbise. Porunci marelui amiral sã plece pe
urmele mele cu toatã flota, ca sã mã facã sã pricep cã nu
înþelesese rãmãºagul în felul acesta. N-aveam decât un
avans de douã mile ºi când vãzui flota turceascã de rãzboi
dând buzna cãtre mine cu toate pânzele sus, mãrturisesc
cã am simþit cum mi se clatinã capul pe umeri, dupã ce
de-abia se aºezase ca lumea. Însã suflãtorul meu era de faþã.
— Excelenþa Voastrã sã nu se neliniºteascã, îmi spuse el. Luã loc la spatele vasului, aºa fel încât sã aibã una
dintre nãri îndreptatã cãtre marina turcã, cealaltã spre
pânzele noastre. Apoi începu sã sufle cu atâta violenþã,
încât flota fu împinsã în port, cu catargele ºi pânzele
fãcute praf, pe când corabia mea atinse în câteva ceasuri
coastele Italiei.
Cu toate acestea, cine ºtie ce câºtig n-am avut de pe
urma comorii mele. Cãci, în ciuda afirmaþiilor contrarii
fãcute de domnul bibliotecar Jagermann, din Weimar,
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cerºetoria este atât de rãspânditã în Italia, iar poliþia aºa
de rãu alcãtuitã, încât a trebuit sã distribui ca pomeni cea
mai mare parte a acestei averi. Restul mi-a fost luat de
niºte tâlhari de drumul mare, în împrejurimile Romei,
la ceas de searã. Inºii ãºtia nãstruºnici nu ºi-au fãcut nici
un scrupul din a mã jefui la sânge, deoarece cu a mia
parte din ce-mi furaserã ar fi putut cumpãra la Roma
indulgenþe pentru deplina iertare a întregii bande ºi a
urmaºilor lor, ba chiar urmaºilor urmaºilor lor.
Iatã, însã, domnilor, cã a bãtut ceasul când obiºnuiesc
sã mã duc la culcare. Aºadar, noapte bunã!
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CAPITOLUL XII

A …ap tea aven tu ră pe mare.
Po ves tiri ade vă ra te
ale unui to va ră… care a luat
cu vân tul ¤n lip sa ba ro nu lui
upã ce povesti aventura de mai înainte, baronul se
retrase, lãsând societatea într-o stare de bunã dispoziþie. Fãgãdui tuturor, înainte sã iasã, cã la prima ocazie
le va împãrtãºi aventurile tatãlui sãu, dimpreunã cu alte
isprãvi dintre cele mai minunate.
Cum fiecare îºi dãdea cu pãrerea despre povestirile
baronului, una dintre persoanele de faþã, care-l întovãrãºise în cãlãtoria din Turcia, le povesti cã, nu departe
de Constantinopol, exista un tun uriaº, pe care, de altfel, baronul Tott îl pomenise în Memoriile sale. Iatã, dupã
câte-mi amintesc, ce a spus:
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— Turcii aduseserã în dreptul citadelei, nu departe
de oraº, pe malurile fluviului învolburat, un tun formidabil. Fusese turnat în bronz ºi arunca ghiulele de marmurã de cel puþin o mie o sutã de livre. Mã cuprinsese
o mare poftã, spune baronul Tott, sã trag cu tunul ãsta,
sã-i vãd efectele. Armia întreagã tremura la gândul unei
fapte atât de îndrãzneþe, cãci domina convingerea cã explozia ar face sã se prãbuºeascã citadela ºi întreg oraºul.
A obþinut, totuºi, permisiunea cerutã. Mi-au trebuit nu
mai puþin de trei sute treizeci de livre de pulbere ca sã
încarc þeava. Ghiuleaua pe care am pus-o cântãrea, cum
am mai spus, o mie ºi o sutã de livre. În momentul în care
tunarul apropie feºtila de tun, curioºii care mã-nconjurau o întinserã care încotro, la o distanþã respectuoasã.
Cu chiu, cu vai l-am convins pe paºa, care asista la experienþã, cã nu era nimica de temut. Tunarul însuºi, care
trebuia, la semnalul meu, sã aprindã pulberea, era extrem
de emoþionat. Mi-am luat locul, în spatele pieþei, într-o
redutã, am dat semnalul ºi în aceeaºi clipã am simþit o
zguduiturã asemãnãtoare unui cutremur. La vreo trei sute
de stânjeni, ghiuleaua se sparse în trei bucãþi care zburarã pe deasupra strâmtorii, aruncând valurile pe þãrm
ºi acoperind cu spume canalul, pe cât era de larg.
Acestea-s, domnilor, dacã mã slujeºte memoria, amãnuntele pe care le dã baronul Tott despre cel mai mare
tun din lume. Când am vizitat aceastã þarã cu baronul
Münchhausen, relatarea baronului Tott era încã citatã ca
un exemplu nemaipomenit de curaj ºi de sânge rece.
Protectorul meu, care nu putea suporta ca un franþuz sã facã mai mult ºi mai bine decât el, luã tunul pe
umeri ºi, dupã ce-l aºezã potrivit în echilibru, sãri drept
în mare ºi înotã pânã la celãlalt þãrm al canalului. Avu,
din nenorocire, ideea de a azvârli tunul în citadelã, pentru a-l aduce la locul de unde-l luase. Zic din nenorocire,
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fiindcã-i lunecã din mânã în momentul în care-l legãna,
spre a-l azvârli. Aºa fel încât tunul cãzu în canal, unde va
odihni, probabil, pânã la judecata de apoi.
Întâmplarea asta, domnilor, a provocat ruptura definitivã a relaþiilor dintre baron ºi Marele Sultan. Povestea
cu vistieria era de multã vreme uitatã, cãci sultanul avea
destule venituri spre a-ºi umple din nou haznaua, iar baronul se afla în acel moment în Turcia la invitaþia sultanului. Ar mai fi ºi astãzi acolo, dacã pierderea acestui tun
celebru nu l-ar fi mâniat într-atât pe sultan, încât dãdu
îndatã ordinul sã i se reteze baronului capul.
Numai cã o anumitã sultanã, ce se împrietenise la
cataramã cu stãpânul meu, îl avertizã asupra sângeroasei hotãrâri, ba, mai mult încã, îl þinu ascuns în iatacul
ei, în timp ce baºbuzucul însãrcinat cu execuþia îl cãuta
pretutindeni. În noaptea ce a urmat, am fugit la bordul
unui vas ce se îndrepta cãtre Veneþia ºi astfel ne-am pus
la adãpost de aceastã cumplitã primejdie.
Baronului nu-i este pe plac sã se aducã vorba de
aceastã întâmplare, pentru cã de data asta n-a izbutit sã
ducã la capãt ceea ce a întreprins ºi, de asemenea, pentru
cã puþin a lipsit sã nu-ºi piardã capul. Totuºi, cum ea nu
este de naturã a atinge onoarea, obiºnuiesc s-o povestesc
când nu este de faþã.
Acuma, domnilor, îl cunoaºteþi cum nu se poate mai
bine pe baronul Münchhausen ºi trag nãdejdea cã nu mai
aveþi pic de îndoialã în ceea ce priveºte adevãrul povestirilor sale, însã, ca nu cumva sã cãdeþi la bãnuialã în ce
le priveşte pe ale mele, am sã vã spun câteva cuvinte ºi despre mine însumi.
Taicã-meu era de felul lui din ªviþera. Îndeplinea
slujba de inspector al uliþelor, aleilor, podurilor. Soiul ãsta
de funcþionari poartã în oraº, numele de… mãturãtori.
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Mama, nãscutã în creierul munþilor din Savoia, avea sub
gât o guºã pe cât de mare, pe atât de frumoasã, ceea ce
se întâmplã adesea la femeile locului. ªi-a pierdut de timpuriu pãrinþii ºi steaua ei bunã a îndrumat-o cãtre oraºul
în care vãzuse lumina zilei tatãl meu. Mai ºi vagabonda,
taica avea acelaºi cusur, aºa cã se-ntâlnirã într-o bunã zi
la puºcãrie. Prinseserã drag unul de altul ºi se cãsãtorirã. Cãsnicia asta n-a fost fericitã: tata nu întârzie s-o
pãrãseascã pe mama, lãsându-i drept pensie alimentarã
veniturile unui coº cu zdrenþe, pe care i-l puse pe spinare.
Sãrmana femeie se alãturã unei trupe ambulante de pãpuºari. Norocul îi duse la Roma, unde ea se specializã în
comerþul cu stridii.

Aþi auzit, fãrã îndoialã, de papa Ganganelli, cunoscut sub numele de Clement al XIV-lea, ºi ºtiþi cât de mult
îi plãceau stridiile. Într-o vineri, când se ducea, cu mult fast,
sã celebreze slujba la bazilica Sfântul Petru, zãri stridiile
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maicã-mii – erau tare frumoase ºi nemaipomenit de proaspete, aºa cum mi-a istorisit în nenumãrate rânduri – ºi
nu putu face altceva decât sã se opreascã ºi sã guste din
ele. Opri în loc cele cinci sute de persoane ce-l urmau ºi
trimise vorbã la bazilicã sã nu-l aºtepte în dimineaþa aceea.
Coborî de pe cal – cãci în împrejurãrile deosebite papii
cãlãresc –, intrã în bodega mamei mele ºi-i înghiþi marfa.
Însã, cum se mai aflau stridii în pivniþã, chemã ºi suita, care
fãcu praf toate proviziile. Papa cu oamenii lui rãmaserã
pânã seara ºi, înainte sã plece, papa o copleºi pe mama
cu indulgenþe, nu numai pentru pãcatele ei din trecut ºi
prezent, dar ºi pentru cele ce aveau sã urmeze.
Deci, domnilor, o sã-mi îngãduiþi sã nu vã explic mai
pe larg ce anume am eu în comun cu aceastã poveste cu
stridiile – cred cã m-aþi înþeles îndestul spre a vã fi fãcut
o idee asupra împrejurãrilor naºterii mele.
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CAPITOLUL XIII

Ba ro nul ¤…i reia po ves ti rea
ºa cum desigur vã imaginaþi, prietenii baronului îi
cereau mereu sã-ºi continue povestirea, pe cât de
instructivã, pe atât de interesantã, a neobiºnuitelor lui peripeþii, însã aceste rugãminþi au rãsunat multã vreme în
pustie. Baronul avea lãudabilul obicei de a nu face decât
ceea ce-i poruncea propria-i fantezie ºi încã mai lãudabilul obicei de a nu se lãsa, sub nici un pretext, clintit de
la acest principiu bine stabilit. În fine, sosi ºi seara mult
doritã când un hohot de râs al baronului îi vesti pe prietenii lui cã se afla sub aripa inspiraþiei ºi cã, deci, avea sã
le potoleascã poftele:
„Conticuere omnes, intentique ora tenebant“ sau, mai limpede, toatã lumea tãcu ºi-ºi ciuli urechile. Ridicându-se,
precum Eneea, de pe sofaua sa pufoasã, Münchhausen
începu astfel:

A
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În timpul ultimului asediu al Gibraltarului, m-am
îmbarcat într-o flotã comandatã de amiralul Rodney ºi
destinatã sã aprovizioneze aceastã fortãreaþã. Voiam sã întorc o vizitã vechiului meu prieten, generalul Elliot, care
ºi-a câºtigat, apãrând aceastã fortãreaþã, lauri nemuritori.
Dupã ce ne-am lãsat pradã, câteva minute, bucuriei revederii, am parcurs împreunã cu generalul fortãreaþa, spre
a-mi face o idee asupra poziþiilor ºi întãririlor inamicului.
Adusesem de la Londra o minunatã lunetã cu oglindã,
cumpãratã de la casa Dollon.
Graþie acestui instrument, am descoperit cã duºmanul îndreptase asupra bastionului în care ne aflam un tun
de treizeci ºi ºase de þoli. I-am comunicat asta generalului, care verificã ºi vãzu cã nu mã înºelasem. Am pus sã
fie adus, cu îngãduinþa lui, un tun de patruzeci ºi opt de
þoli din bateria alãturatã ºi am þintit atât de precis – cãci
în materie de artilerie pot sã vã spun cã nu mi-am gãsit
încã naºul –, încât am fost sigur cã am sã-mi ating þelul.
Am observat atunci cu cea mai mare atenþie manevrele tunarilor inamici ºi, în momentul în care aceºtia
apropiarã feºtila de pulbere, am dat oamenilor noºtri semnalul de „foc“. Cele douã ghiulele, ajunse la jumãtatea
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traiectoriilor, se întâlnirã ºi se ciocnirã cu o asemenea violenþã, încât produserã efectul cel mai neaºteptat. Ghiuleaua inamicã se întoarse cu cea mai mare vitezã înapoi
ºi nu numai cã retezã þeasta tunarului care o trimisese,
dar mai decapitã încã alþi ºaisprezece soldaþi care o tuliserã cãtre þãrmul african. Înainte sã ajungã pe tãrâmurile Barbariei, ghiuleaua rupse în douã catargele a trei
vase ce se aflau în port, unul în spatele altuia, pãtrunse cam douã sute de mile englezeºti în interiorul þãrii,
zburã pe acoperiºul unei cocioabe þãrãneºti ºi, dupã ce
scoase unei sãrmane babe, care dormea pe burtã, ultimul
ei dinte, i se opri, în fine, în gâtlej. Bãrbatul ei, sosit la
faþa locului, încercã sã scoatã
afarã ghiuleaua. Neizbutind, avu
fericita idee de a o înfunda cu un
ciocan de lemn în stomacul femeii, de unde ghiuleaua ieºi mai
pe urmã, pe cale naturalã.
Ăsta n-a fost singurul serviciu
pe care ni-l fãcu ghiuleaua: ea nu
se mulþumi cu prãpãdul printre
duºmani, de care v-am vorbit, ci,
continuându-ºi drumul, culcã din
afet tunul ce era îndreptat împotriva noastrã ºi-l azvârli cu atâta forþã peste o corabie de
rãzboi, încât, gãuritã rãu, aceasta luã apã ºi se duse la fund,
cu cel puþin o mie de mateloþi ºi un mare numãr de soldaþi
pe care-i transporta.
A fost, neîndoios, o faptã nemaipomenitã. Nu vreau,
totuºi, sã mi-o atribui numai mie: este adevãrat cã cinstea
ideii dintâi revine sagacitãþii mele, dar ºi norocul m-a ajutat într-o anumitã mãsurã. Astfel, dupã ce s-a terminat
treaba, mi-am dat seama cã tunul nostru de ’48 fusese
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încãrcat cu douã porþii de pulbere, de unde efectul miraculos produs asupra ghiulelei inamice ºi cursa atât de
lungã a proiectilului nostru.
Generalul Elliot îmi oferi, ca sã mã rãsplãteascã pentru serviciul pe care vi l-am semnalat, un brevet de ofiþer
pe care l-am refuzat, fiindu-mi îndeajuns mulþumirile aduse la cina ce urmã, în prezenþa întregului sãu stat-major.
Cum am mare drag de englezi, un popor cu adevãrat brav, mi-am pus în gând sã nu pãrãsesc aceastã fortãreaþã pânã nu voi fi fãcut un nou serviciu celor ce o apãrau.
Ocazia mi se oferi la trei sãptãmâni dupã întâmplarea cu
tunul de ’48.
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M-am deghizat în preot catolic, am ieºit din fortãreaþã cam la un ceas dupã miezul nopþii ºi am izbutit sã
pãtrund în tabãra inamicã, traversându-i liniile. M-am dus
în cortul în care contele d’Artois îºi reunise comandanþii
de corpuri ºi un mare numãr de ofiþeri, spre a le comunica
planul atacului fortãreþei, pe care voia s-o ia cu asalt în
zorii zilei. Mã deghizasem aºa de bine, încât nimãnui nu-i
trecu prin cap sã mã împiedice, aºa cã am putut asculta
în liniºte tot ce puneau ei la cale. Consiliul luã sfârºit,
cei de faþã se duserã la culcare ºi curând vãzui întreaga
armatã, chiar ºi santinelele, adâncindu-se-n somn. De
îndatã am trecut la treabã: am demontat toate tunurile,
mari ºi mici, ºi le-am aruncat în mare, unde cãzurã cam
la trei mile depãrtare. Cum n-aveam pe nimeni sã-mi
ajute, pot spune cã a fost munca cea mai penibilã pe care
am fãcut-o vreodatã, cu excepþia uneia singure, de care
aþi luat cunoºtinþã în absenþa mea, vorbesc despre uriaºul tun turcesc, descris de baronul Tott ºi cu care am traversat Bosforul înot.
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Dupã ce am sãvârºit operaþia asta, am transportat
toate afeturile ºi toate chesoanele în mijlocul taberei ºi,
de teamã ca nu cumva uruitul roþilor sã-i deºtepte pe
oameni, le-am luat, douã câte douã, sub braþe. Se fãcu,
astfel, o grãmadã mãriºoarã, înaltã cel puþin cât stânca
Gibraltarului. Am luat apoi o ghiulea ºi am izbit-o de un
zid ruinat, rãmas de la vreo construcþie maurã, am aprins
un fitil ºi am dat foc grãmezii. Am uitat sã vã spun cã în
vâr ful grãmezii pusesem toate muniþiile din tabãrã.
ªi, cum avusesem grijã
sã aºez în stratul de jos materiile cele mai inflamabile,
flacãra þâºni numaidecât,
înaltã ºi luându-þi ochii cu vãpãile ei. Ca sã îndepãrtez de
mine orice bãnuialã, am dat
primul alarma. Aºa cum vã
puteþi da seama, spaima puse
stãpânire pe tabãrã. Ca sã se
explice dezastrul, s-a presupus
cã cei din fortãreaþã fãcuserã o tentativã de ieºire, ucigând
santinelele, ºi cã izbutiserã, astfel, sã distrugã artileria.
În relatarea fãcutã acestui asediu celebru, dl Drinkwater1 vorbeºte într-adevãr de o mare pierdere suferitã
de inamic în urma unui incendiu, însã el n-a ºtiut cui sã-i
atribuie cauza. De altminteri, nici nu i-ar fi stat în putinþã, cãci – cu toate cã în acea noapte am salvat, de unul
singur, Gibraltarul – n-am mãrturisit acest lucru nimãnui,
nici mãcar generalului Elliot. Cuprins de panicã, contele d’Artois o tuli cu toþi oamenii sãi ºi nu se opri din
goanã pânã la Paris. Teroarea pe care le-o inspirase acest
1. Drink water – bea apã (engl.) (n.tr.).
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dezastru a fost atât de mare, încât n-au putut mânca trei
luni de zile, timp în care s-au hrãnit, precum cameleonii,
cu aer curat.
Cam douã luni mai pe urmã, dupã ce adusesem asediaþilor acest strãlucit serviciu, mã aflam la masã cu generalul Elliot, când deodatã o bombã – n-avusesem timp sã
trimit ºi mortierele inamicului pe urmele tunurilor – pãtrunse în odaie ºi cãzu în mijlocul mesei. Generalul fãcu
ceea ce ar fi fãcut oricine într-o asemenea împrejurare:
ieºi numaidecât din salã. Eu, însã, am apucat bomba înainte sã explodeze ºi m-am dus cu ea pe creasta stâncii.
Din acest loc de observaþie am vãzut pe falezã, nu departe
de tabãra inamicã, o mare adunare de oameni. Însã nu
puteam distinge ºi ce anume fãceau. Mi-am luat luneta
ºi l-am recunoscut pe inamic, care arestase doi dintre ai
noºtri, un general ºi un colonel. Îi ºtiam, fiindcã cinasem
cu ei în ajun. Ei se furiºaserã în tabãra asediatorilor, iar
aceºtia se pregãteau sã-i spânzure, ca spioni.

110

Depãrtarea era prea mare ca sã pot azvârli, cu succes, bomba cu mâna. Din fericire, mi-am adus aminte cã
aveam în buzunar praºtia de care s-a slujit cu atâta folos
David împotriva uriaºului Goliat. Am pus bomba în praºtie ºi am aruncat-o în mijlocul mulþimii. Cãzu pe pãmânt,
explodã, ucigându-i pe toþi, cu excepþia celor doi ofiþeri
englezi care, spre norocul lor, fuseserã deja ridicaþi în
spânzurãtori. Explozia doborî spânzurãtorile.
Cei doi prieteni ai noºtri, de cum se simþirã cu picioarele pe pãmânt, încercarã sã-ºi explice acest ciudat eveniment ºi, vãzând gãrzile, gealaþii ºi întreaga asistenþã cum
îºi dãdeau întreaga silinþã sã treacã pe lumea cealaltã, se
descotorosirã reciproc de stingheritoarea cravatã ce le
strângea gâturile, alergarã la râu, sãrirã într-o barcã spaniolã ºi de acolo furã conduºi la vasele noastre de cãtre
localnici.
Câteva minute mai pe urmã, pe când mã pregãteam
sã-i povestesc generalului Elliot cele întâmplate, sosirã ºi
ei ºi, dupã un schimb cordial de mulþumiri ºi de explicaþii, am sãrbãtorit acea zi memorabilã în chipul cel mai
vesel din lume.
Doriþi cu toþii, domnilor, o citesc în ochii dumneavoastrã, sã ºtiþi cum de posed o comoarã aºa de preþioasã
precum praºtia de care tocmai v-am vorbit. Ei bine, am sã
vã spun! Eu mã trag, ºi desigur cã nu ºtiaþi faptul acesta, din
soþia lui Urie, care a avut, cum ºtiþi, relaþii foarte intime
cu David. Însã cu timpul – se întâmplã adesea – Maiestatea Sa se rãci cam prea din cale-afarã de contesã – titlu
ce-l primise la trei luni de la moartea soþului ei. Într-o zi se
luarã la ceartã, într-o chestiune de cea mai mare importanþã, aceea de a ºti în care loc a fost construitã arca lui Noe
ºi unde anume s-a oprit acesta, dupã potop. Strãmoºul
meu avea pretenþia de a trece drept un mare cunoscãtor
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al Antichitãþii, iar contesa prezida o societate istoricã.
El suferea de slãbiciunea aceasta, comunã celor mai mulþi
dintre oameni ºi tuturor dintre cei mãrunþi, de a nu admite sã fie contrazis, iar ea avea un cusur specific sexului
ei, acela de a þine sã aibã dreptate în toate; pe scurt, se
despãrþirã.
Dânsa auzise deseori vorbindu-se de aceastã praºtie
ca despre un obiect dintre cele mai preþioase ºi gãsi cã face
bine luându-l, sub pretextul de a pãstra un obiect ca amintire de la el. Numai cã, înainte chiar ca strãmoaºa mea
sã treacã graniþa, dispariþia obiectului a fost remarcatã ºi
ºase zdrahoni din garda regalã au pornit pe urmele ei,
ca sã-l readucã la palat.
Contesa urmãritã se sluji atât de bine de acest obiect,
încât îl lovi pe unul dintre acei soldaþi care, mai zelos, se
avântase în fruntea celorlalþi, nimerindu-l exact în locul
în care Goliat fusese trãsnit de David. Vãzându-ºi camaradul cum picã mort, gãrzile cãzurã pe gânduri ºi, dupã
ce reflectarã îndelung, hotãrârã cã cel mai bun lucru de
fãcut este sã aducã întâmplarea la cunoºtinþa regelui. Despre partea ei, contesa îºi continuã cãlãtoria spre Egipt,
unde avea mulþi prieteni printre curteni.
Ar fi trebuit sã încep prin a vã spune cã, dintre mai
mulþi copii pe care-i avusese cu Maiestatea Sa David, îl
luase cu ea în exil pe cel mai iubit. Fertilitatea Egiptului
dându-i acestui fiu o liotã de fraþi ºi surori, contesa îi lãsã
lui, prin testament, faimoasa praºtie. Iar de la el, mi-a revenit mie, în linie dreaptã.
Strã-strãmoºul meu, care poseda aceastã praºtie ºi care
a trãit cam acum douã sute cincizeci de ani, fãcu, în timpul
unei cãlãtorii în Anglia, cunoºtinþã cu un poet, un hoþoman de plagiator ºi un incorigibil braconier, pe care-l
chema Shakespeare. Poetul acesta, pe pãmânturile cãruia,
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fãrã îndoialã conform dreptului la reciprocitate, englezii
ºi germanii braconeazã astãzi fãrã ruºine, a împrumutat
în mai multe rânduri praºtia aceasta de la strã-strãmoºul
meu ºi a ucis cu ea aºa de mult vânat pe moºiile lui sir
Thomas Lucy, încât puþin a lipsit sã n-aibã soarta celor
doi amici ai mei de la Gibraltar. Bietul om fu aruncat în
temniþã, iar strã-strãmoºul meu izbuti sã-i redea libertatea printr-un procedeu cum nu se poate mai curios.

Regina Elisabeta, care domnea pe atunci, îºi devenise sie însãºi, cãtre sfârºitul vieþii, o povarã. Sã se îmbrace, sã se dezbrace, sã mãnânce, sã bea, în fine sã mai
facã ºi altele pe care nu le mai pomenesc, îi fãceau viaþa
de nesuportat. Strã-strãmoºul meu se oferi sã-i stea la
îndemânã pentru toate nevoile, pentru toate capriciile
venind de la ea sau prin procurã. ªi ce credeþi cã-i ceru
ca recompensã pentru acel serviciu semnalat? Eliberarea
lui Shakespeare. Regina nu-l putu convinge sã accepte
nimic mai mult. Acest minunat bãrbat prinsese atâta drag
de poet, încât ºi-ar fi dat fãrã sã clipeascã jumãtate din
viaþã, spre a i-o prelungi pe a prietenului sãu.
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Încolo, pot sã vã asigur, domnilor, cã metoda practicatã de cãtre regina Elisabeta, de a trãi fãrã hranã, n-a
obþinut nici un succes pe lângã supuºii ei, cel puþin pe
lângã acei mâncãi veºnic înfometaþi cãrora le trebuia un
bou de cãciulã. Ea însãºi nu a rezistat mai mult de ºapte
ani ºi jumãtate, la capãtul cãrora a murit de inaniþie.
Pãrintele meu, de la care am moºtenit praºtia puþinã
vreme înainte de a pleca spre Gibraltar, mi-a povestit anecdota urmãtoare, pe care prietenii lui au auzit-o adesea ºi
cãreia nici una dintre persoanele ce l-au cunoscut pe nobilul bãtrân nu-i va contesta adevãrul.
— În una din numeroasele mele ºederi în Anglia,
îmi spunea el, mã plimbam odatã pe þãrmul mãrii, nu
departe de Harwick. Dintr-odatã, un cal de mare se repede furios cãtre mine. N-aveam altã armã decât praºtia,
cu care i-am trimis douã pietre atât de bine þintite, încât
i-am crãpat amândoi ochii. I-am sãrit atunci în spinare
ºi l-am mânat cãtre mare, cãci, pierzându-ºi vederea, furia
i se stinsese cu desãvârºire ºi se lãsa condus ca un miel.
I-am petrecut praºtia prin bot, ca un cãpãstru, ºi l-am împins în larg.
În mai puþin de trei ceasuri am ajuns pe malul celãlalt: fãcusem în acest scurt interval de timp treizeci de
mile. La Helvoetsluys mi-am vândut armãsarul pe ºapte
sute de ducaþi gazdei de la hanul Trei cupe, care arãta acest
dobitoc nemaiîntâlnit contra unei taxe ºi-ºi fãcu un venit
frumuºel. – I se poate vedea descrierea în Buffon1. – Dar
oricât de ciudat ar fi fost acest fel de a cãlãtori, adãugã
tatãl meu, observaþiile ºi descoperirile pe care mi le-a îngãduit sã le fac sunt încã ºi mai extraordinare.
1. Georges-Louis Leclerc de Buffon (1701–1788) – naturalist
şi biolog francez (n. red.).
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Animalul în spatele cãruia mã aºezasem nu înota,
alerga, cu o iuþealã de necrezut, pe fundul mãrii, izgonind din faþa-i milioane de peºtiºori foarte deosebiþi de
cei pe care-i vedem de obicei: unii aveau capul în mijlocul corpului, alþii la capãtul cozii; alþii se învârteau în cerc
ºi cântau coruri de o frumuseþe nespusã; unii construiau
cu apã edificii transparente înconjurate de coloane gigantice în care vãlurea o materie fluidã ºi strãlucitoare,
precum flacãra cea mai purã. Încãperile acestor palate
ofereau tot dichisul pe care ºi-l doreau peºtii mai distinºi:
unele erau pregãtite pentru depunerea icrelor; un ºir de
sãli spaþioase erau pregãtite pentru ºcolirea peºtiºorilor.
Metodele de învãþãmânt – dupã câte am putut vedea cu
ochii mei, cãci vorbele îmi erau la fel de neînþelese ca ºi
ciripitul pãsãrelelor sau þârâitul greierilor – îmi pãrurã
într-atât de asemãnãtoare cu acelea din ºcolile noastre,
încât am dobândit convingerea cã vreunul dintre teoreticienii noºtri a întreprins o cãlãtorie ca a mea, pescuindu-ºi ideile în apã, mai degrabã decât sã le fi extras din
vãzduh. Încolo, din ceea ce vã spusei adineauri, puteþi
conchide cã rãmâne mai departe în lume un vast câmp
deschis cercetãrii ºtiinþifice, explorãrii ºi observãrii. Dar
sã-mi reiau povestirea!
Între alte pãþanii ale cãlãtoriei, am strãbãtut un uriaº
lanþ muntos, cel puþin la fel de înalt ca Alpii. Nenumãraþi arbori falnici, de toate soiurile, creºteau pe stânci. Pe
aceºti arbori creºteau homari, raci, stridii, fructe de mare,
unele dintre ele atât de monstruoase, încât una singurã
ar fi fost de ajuns sã încarce o cãruþã, iar cea mai micã, sã
doboare un hamal. Toate exemplarele ce eºueazã pe
plajele noastre ºi se vând prin pieþe nu sunt decât niºte
prãpãdituri, pe care apele le smulg de pe crãcile acestor
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arbori, aºa cum vântul smulge fructele viermãnoase din
pomi. Cei mai bine aprovizionaþi mi s-au pãrut arborii
cu homari, însã cei cu creveþi ºi cu stridii erau mai groºi.
Micii melci de mare cresc într-un soi de tufiºuri care se
gãsesc aproape totdeauna la poalele arborilor cu creveþi,
înconjurându-i precum iedera stejarii. Am remarcat, de
asemenea, ciudatul fenomen pe care l-a produs o navã
naufragiatã. Se ciocnise, dupã cum îmi pare, de o stâncã
al cãrei colþ abia dacã ieºea de trei coþi din apã ºi, scufundându-se, se culcase pe-o coastã. Poposise pe un arbore
cu homari ºi-i rupsese câteva fructe care cãzuserã pe un
altul, cu creveþi, aºezat mai jos. Cum lucrurile astea se petreceau primãvara, iar homarii erau cu toþii tineri, ei se
altoirã pe creveþi, de unde rezultã un fruct ce þinea de
ambele specii la un loc. Þinând seama de raritatea faptului, am vrut sã culeg unul, însã greutatea lui m-ar fi stânjenit; lasã cã Pegasul meu nu voia nici el sã se opreascã.
Fãcusem aproape jumãtate din drum ºi mã aflam
într-o vale situatã la cel puþin cinci sute de stânjeni sub
nivelul mãrii: începui sã sufãr de lipsã de aer. Pe deasupra, poziþia mea era departe de a fi plãcutã, din multe alte
pricini. Din timp în timp, dãdeam peste peºti uriaºi care,
dupã felul în care cãscau boturile, nu pãreau strãini de
gândul de a ne înghiþi pe amândoi. Sãrmana mea Rosinanta era oarbã ºi n-am scãpat de intenþiile duºmãnoase
ale acelor fiinþe înfometate decât datoritã prudenþei mele.
Am continuat, deci, sã galopez, în scopul de a ajunge cât
mai curând pe uscat.
Ajuns, astfel, destul de aproape de þãrmurile Olandei, cu doar vreo douãzeci de stânjeni de apã deasupra
capului, mi s-a pãrut cã zãresc, întinsã pe nisip, o formã
omeneascã, ºi am recunoscut, dupã veºminte, un trup
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femeiesc. Mi s-a pãrut cã dãdea încã semne de viaþã ºi
apropiindu-mã am vãzut cã, într-adevãr, miºca din mânã.
Am apucat mâna aceea ºi am suit la bord corpul ce pãrea a
fi un leº. Cu toate cã arta de a readuce la viaþã era, pe
atunci, mai înapoiatã ca astãzi, când afli scris pe uºa oricãrei cârciumi: „Dãm ajutor înecaþilor“, sforþãrile ºi îngrijirile unui spiþer izbutirã sã reaprindã scânteia de viaþã ce
mai pâlpâia în aceastã fiinþã. Ea fusese soþia îndrãgitã a
unui bãrbat ce comanda un vas din portul Helvoetsluys,
de curând ieºit în larg. Din nefericire, în graba îmbarcãrii,
luase o altã femeie decât pe a sa. Aceasta aflã de îndatã
faptul de la unele dintre acele vigilente apãrãtoare ale
pãcii în cãmin care se numesc prietene intime. Socotind
cã drepturile conjugale sunt la fel de sacre ºi la fel de valabile pe mare ca ºi pe uscat, ea se sui repede pe o ºalupã,
în urmãrirea soþului sãu; sositã pe bordul navei, ea cãutã,
printr-o scurtã, dar convingãtoare predicã, sã facã sã triumfe drepturile ei, ºi încã într-un chip atât de energic,
încât soþul ei considerã prudent sã facã doi paºi înapoi.
Rezultatul a fost cã mâna ei osoasã, în loc sã apuce urechea soþului, întâlni doar apa, o suprafaþã care cedeazã
cu uºurinþã, iar biata femeie se trezi pe fundul mãrii.
În acel moment hotãrî steaua mea s-o întâlnesc ºi s-o
restitui, pe pãmânt, fericitului ºi fidelului ei soþ. Îmi închipui, aºadar, cu uºurinþã, binecuvântãrile cu care mã va fi
copleºit domnul ºi stãpânul ei, la întoarcere, aflându-ºi
soþioara iubitoare salvatã de mine. Oricum, inima mi-a
rãmas curatã: acþionasem din purã milã, fãrã sã bãnuiesc
cumplitele urmãri ale acþiunii mele bune.
Aici se terminã, de obicei, povestirea tatãlui meu, povestire ce mi-a reamintit faimoasa praºtie despre care v-am
vorbit ºi care, dupã ce a fost vreme îndelungatã pãstratã
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în familia mea ºi i-a adus atâtea servicii, ºi-a mai fãcut o
datã datoria, cu calul de mare. Ea mi-a mai fost de folos,
cum v-am povestit, când cu bomba aruncatã în mijlocul
spaniolilor, când mi-am salvat cei doi prieteni de la spânzurãtoare. Dar a fost ºi ultima ei ispravã: a zburat, în cea
mai mare parte odatã cu bomba, iar bucata care mi-a rãmas în mânã se pãstreazã pânã astãzi în arhivele familiei,
alãturi de un mare numãr de antichitãþi dintre cele mai
valoroase.
La puþinã vreme apoi, am pãrãsit Gibraltarul ºi m-am
întors în Anglia, unde s-a petrecut una dintre cele mai
ciudate aventuri din viaþa mea.
Mã dusesem la Wapping, spre a supraveghea îmbarcarea unor diverse obiecte pe care le expediam mai multor prieteni din Hamburg. Odatã operaþia încheiatã, m-am
întors cu Tower Wharf. Venise vremea prânzului ºi eram
zdrobit de obosealã. Ca sã scap de arºiþã, mi-a trecut prin
cap sã mã vâr într-unul din tunurile din turn ºi sã mã odihnesc puþin. Nici nu m-am întins bine ºi am cãzut într-un
somn adânc. Or, se întâmplã cã era chiar 1 iunie, ziua de
naºtere a regelui George al III-lea, ºi la ora unu trebuia
sã se tragã din toate tunurile, pentru a se sãrbãtori aceastã aniversare. Fuseserã încãrcate de cu dimineaþã ºi, cum
nimeni nu putea bãnui prezenþa mea într-un asemenea
loc, am fost azvârlit pe deasupra caselor, de cealaltã parte a fluviului, în curtea unei ferme, între Bermondsey ºi
Deptford. Am cãzut într-o mare claie de fân, unde am
rãmas fãrã sã mã trezesc din somn – ceea ce se explicã
prin ameþeala care mã cuprinsese în timpul traseului.
Trei luni mai târziu, preþul fânului crescu aºa de mult,
încât fermierul socoti cã ar fi nimerit sã-l vândã. Claia în
care mã aflam era cea mai înaltã dintre toate ºi cântãrea pe puþin cinci sute de chintale. S-a început, deci, cu
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ea. Zgomotul pe care-l fãceau oamenii ce puneau scãri sã
urce în vâr ful clãii mã trezi, în fine. Încã zãpãcit de somn
ºi neºtiind unde mã aflam, am vrut s-o ºterg ºi am cãzut
taman peste proprietarul fânului! Nu mi-am fãcut nici cea
mai micã zgârieturã în aceastã cãdere, dar nu la fel au stat
lucrurile cu fermierul: acesta fu ucis pe loc, cãci, în deplinã nevinovãþie, îl strivisem de-a binelea. Spre liniºtirea
conºtiinþei mele, am aflat mai pe urmã cã ipochimenul
era un ticãlos de jidov care-ºi îndesa podul cu cereale ºi
poame, pânã când, venind vremea preþurilor celor mai
ridicate, le vindea pe sume exorbitante – aºa cã ceea ce
i s-a întâmplat a fost dreaptã pedeapsã a crimelor lui ºi
un serviciu adus binelui public. Nu micã mi-a fost însã
mirarea când, revenindu-mi pe deplin în simþiri, am încercat sã-mi leg gândurile prezente de cele cu care adormisem cu trei luni mai înainte! ªi ce surprizã pe prietenii
mei de la Londra, vãzându-mã revenind, dupã ce mã cãutaserã pretutindeni fãrã pic de succes. Vã puteþi, domnilor,
da seama ºi singuri!
Acuma, domnilor, sã închinãm o cupã ºi sã vã mai
povestesc anume peripeþii ale mele pe mare.

CAPITOLUL XIV

A opta aven tu ră pe mare
þi auzit, fãrã îndoialã, vorbindu-se de ultima cãlãtorie
de descoperiri fãcutã la Polul Nord de cãtre cãpitanul Phipps, astãzi lordul Mulgrave. Îl întovãrãºeam pe cãpitan, dar nu în calitate de ofiþer, ci ca prieten ºi amator.
Când am ajuns la un grad foarte înaintat de latitudine
nord, mi-am luat luneta cu care aþi fãcut cunoºtinþã cu
ocazia istorisirii aventurilor mele la Gibraltar ºi am examinat obiectele care ne înconjurau. Cãci, în treacãt fie
spus, gãsesc cã e bine, mai cu seamã când cãlãtoreºti, sã
priveºti din când în când ce se petrece în preajma ta.
Cam la jumãtate de milã înaintea noastrã plutea un
imens gheþar, cel puþin la fel de înalt cât catargul mare al
nostru, iar pe el am zãrit doi urºi albi care, dupã câte mi-am
putut da eu seama, se luptau pe viaþã ºi pe moarte. Am apucat puºca ºi am coborât pe gheþar. Când sã ating creasta,
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mi-am dat seama cã drumul pe care-l urmam era extrem
de periculos ºi de trudnic. În anumite momente eram nevoit sã sar deasupra unor înspãimântãtoare prãpãstii, în
altele gheaþa era lucie ºi alunecoasã ca o oglindã, astfel că
nu fãceam decât sã cad ºi sã mã ridic. Am izbutit, totuºi,
sã ajung la urºi, dar în acelaºi timp mi-am dat seama cã
în loc sã se batã se hârjoneau, în joacã.
Îmi ºi fãcusem socoteala cât le preþuia blana – cãci
fiecare dintre ei era cel puþin la fel de durduliu ca un bou
gras. Din nenorocire, în clipa în care sã duc arma la ochi,
piciorul îmi alunecã ºi cãzui pe spate, pierzându-mi, din
pricina violenþei loviturii, cunoºtinþa mai bine de un sfert
de orã. Închipuiþi-vã groaza de care am fost cuprins când,
trezindu-mã din leºin, am simþit cã unul dintre cei doi
monºtri mã întorsese pe burtã, þinându-mi în dinþi cureaua de la pantalonii de piele. Partea de sus a corpului
meu se sprijinea de pieptul animalului, iar picioarele îmi
atârnau înainte. Dumnezeu ºtie unde m-ar fi dus oribila
dihanie; însã nu mi-am pierdut capul ºi mi-am scos cuþitul – ãsta pe care-l vedeþi, domnilor –, am apucat laba
stângã a ursului, tãindu-i trei degete; ursul îmi dãdu drumul ºi începu sã urle cumplit. Mi-am luat puºca ºi am tras
în momentul în care bestia se întorcea spre mine, întinzând-o moartã. Monstrul însetat de sânge îºi dormea somnul cel veºnic, însã urletul animalului deºteptase mai multe
mii dintre tovarãºii lui, ce se odihneau pe gheaþã, la o depãrtare de cam un sfert de leghe. Sãrirã cu toþii grãmadã
pe mine.
Nu era timp de pierdut. S-ar fi zis cu mine, dacã pe
loc nu mi-ar fi trecut prin cap o idee luminoasã. ªi ea se
înfãþiºã! În mai puþin timp decât i-ar fi trebuit unui vânãtor priceput sã jupoaie un iepure, am tras blana de pe
ursul mort, m-am înveºmântat în ea ºi mi-am ascuns capul
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într-al sãu. De-abia îmi terminasem treaba, când trupa de
urºi se ºi adunã în jurul meu. Mãrturisesc cã, astfel îmblãnit, mã treceau când fiori reci, când fiori fierbinþi. Totuºi,
viclenia mea izbuti de minune. Unul câte unul, se apropiarã sã mã miroasă ºi pãrurã a mã fi luat drept unul de-ai
lor. De altminteri, semãnam niþel, iar ceva mai trupeº sã
fi fost, asemãnarea s-ar fi vãdit deplinã. Ba chiar se aflau
în mulþimea de fiare câþiva ursuleþi cam cât mine de mici.
Dupã ce m-au mirosit o vreme, adulmecând pe mine leºul
victimei mele, ne-am familiarizat la repezealã: le imitam
la per fecþie toate gesturile ºi miºcãrile, însã cât priveºte
mormãitul, rãgetele ºi urletele, trebuie sã recunosc cã mã
întreceau. Totuºi, pe cât de urs pãream, eram nu mai puþin om! Începui sã caut cel mai potrivit mijloc sã câºtig ceva
de pe urma familiaritãþii ce se stabilise între fiare ºi mine.
Auzisem cândva, de la un bãtrân chirurg militar, cã
o incizie în ºira spinãrii pricinuieºte moartea imediatã.
M-am decis sã fac experienþa. Mi-am scos din nou cuþitul
ºi l-am înfipt în cel mai mare dintre urºi, în ceafã, deasupra umãrului. Veþi fi de acord cu mine cã încercarea era
îndrãzneaþã ºi cã aveam motive sã fiu îngrijorat. Dacã namila supravieþuia înþepãturii, s-ar fi zis cu mine, mã fãcea
bucãþele. Din norocire, tentativa izbuti, ursul se prãbuºi
mort la picioarele mele, fãrã sã mai facã vreo miºcare.
M-am hotãrât atunci sã procedez la fel cu toþi ceilalþi, ceea
ce n-a fost greu cãci, deºi vedeau cum cad la dreapta ºi
la stânga fraþii lor, ei nu bãnuiau nimica, nefãcând legãtura între cauzã ºi efect, ceea ce m-a ºi salvat.
Când i-am vãzut pe toþi morþi, întinºi în juru-mi, m-am
simþit la fel de mândru ca ºi Samson, dupã înfrângerea
filistinilor.
125

Pe scurt, m-am întors la corabie ºi am cerut ca trei
sferturi din echipaj sã mã urmeze, ca sã jupoaie pieile ºi
sã aducã jamboanele la bord. Surplusul l-am aruncat în
mare cu toate cã, bine pus la sãrat, ar fi constituit un aliment destul de gustos.
De cum am revenit în Anglia, am trimis în numele
cãpitanului câteva jamboane lorzilor Eºichierului, lordului primar, cluburilor de comerþ, împãrþind restul între
prieteni. Primãria mã rãsplãti, invitându-mã la dineul anual care are loc la numirea lordului primar.
Pieile de urs le-am trimis împãrãtesei Rusiei, ca sã slujeascã drept hlamide de iarnã Maiestãþii Sale ºi curþii ei.
Maiestatea Sa mi-a rãspuns printr-o scrisoare autografã
pe care mi-a înmânat-o un ambasador extraordinar ºi în
care mã ruga sã vin sã împart domnia cu ea. Cum însã sunt
lipsit de gustul domniei, am refuzat, în termenii cei mai
aleºi, oferta Maiestãþii Sale. Ambasadorul care mi-a adus
scrisoarea avea ordin sã aºtepte rãspunsul meu, spre a-l
înfãþiºa suveranei. O a doua scrisoare, pe care am primit-o
câtãva vreme mai pe urmã de la împãrãteasã, m-a convins de înaltul ei spirit, ca ºi de violenþa pasiunii ei. Cea
din urmã maladie, care a surprins-o pe când – sãrmana
ºi gingaºa femeie – stãtea la taclale cu contele Dolgoruki,
trebuie atribuitã tocmai cruzimii de care am dat dovadã
faþã de dânsa. Nu ºtiu ce impresie produc doamnelor, însã
trebuie sã spun cã împãrãteasa Rusiei nu este singura de
sexul ei care, de la înãlþimea tronului, mi-a oferit mîna.
S-a rãspândit zvonul cã ilustrul cãpitan Phipps n-ar fi
înaintat atât de adânc în nord pe cât ar fi putut: este de
datoria mea sã-l apãr în aceastã privinþã. Corabia noastrã
era pe drumul cel bun întru atingerea polului, atunci când
am încãrcat-o cu o asemenea cantitate de blãnuri ºi de
jamboane de urs, încât ar fi fost curatã nebunie sã fi mers
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mai departe: n-am fi putut naviga nici împotriva celui mai
uºor vânt, încã mai puþin printre gheþarii care umpleau
suprafaþa mãrii la aceastã latitudine.
Cãpitanul a declarat adesea, mai apoi, cât de mult
regreta a nu fi luat parte la acea zi glorioasã pe care o
botezase pompos „Ziua pieilor de urs“. Mã gelozea pentru gloria mea ºi încerca, prin toate mijloacele, sã o deprecieze. Pe chestia asta ne-am certat în mai multe rânduri
ºi astãzi încã nu suntem în chiar cei mai buni termeni.
El pretinde, bunãoarã, cã nu este cine ºtie ce mare merit
sã înºeli niºte urºi îmbrãcat în pielea unuia dintre ei ºi
cã el unul s-ar fi dus fãrã mascã în mijlocul lor, ºi n-ar fi
fost luat mai puþin drept urs.
Însã acesta este un punct prea delicat pentru ca un
om cu pretenþii de bunã educaþie sã-ºi îngãduie a-l discuta cu un nobil pair al Angliei.

CAPITOLUL XV

A noua aven tu ră pe mare
m fãcut o altã cãlãtorie, din Anglia în Indiile orientale, cu cãpitanul Hamilton. Luasem cu mine un câine
de vânãtoare care valora, în înþelesul cel mai propriu al
cuvântului, cât greutatea lui în aur, cãci nu m-a dezamãgit niciodatã. Într-o zi când, dupã cele mai sigure calcule,
ne aflam la cel puþin trei sute de leghe de coastã, câinele
meu luã dintr-odată poziþie de aret. L-am vãzut, cu mirare, cum stãtea de mai bine de o orã în aceastã poziþie;
le-am atras atenþia cãpitanului ºi ofiþerilor de bord asupra
acestui fapt ºi i-am asigurat cã trebuie sã fim aproape
de pãmânt odatã ce câinelui meu îi mirosise a vânat. Se
puserã, cu toþii, pe un râs nebun, care nu schimbã cu nimic pãrerea pe care mi-o fãcusem despre câinele meu.
Dupã o lungã discuþie, în care mi-am susþinut punctul de vedere, am sfârºit prin a spune pe faþã cãpitanului
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cã aveam mai multã încredere în nasul copoiului meu
decât în ochii tuturor marinarilor de la bord ºi am pariat,
cu îndrãznealã, pe o sutã de guinee – sumã pe care o
destinasem acestei cãlãtorii – cã vom avea parte de vânat
în mai puþin de o jumãtate de orã.
Cãpitanul, care era un om minunat, începu sã râdã
ºi mai tare ºi-l rugã pe domnul Crawford, chirurgul
nostru, sã-mi ia pulsul. Omul de ºtiinþã ascultã ordinul
ºi declarã cã eram cum nu se poate mai sãnãtos. Începurã atunci sã vorbeascã în ºoaptã, dar izbutii totuºi sã
prind câteva crâmpeie din conversaþia lor.
— Nu e în apele lui, spunea cãpitanul, cinstit vorbind nu pot sã accept acest pariu.
— Sunt de pãrerea exact opusã, replicã medicul: baronul nu s-a scrântit, ci are mai multã încredere în mirosul câinelui sãu decât în priceperea ofiþerilor noºtri. Asta
este. În orice caz, va pierde, ºi pe deplin meritat.
— Nu este rezonabil din partea mea sã accept un
asemenea pariu, repetã cãpitanul. Totuºi, îmi voi salva
onoarea, dându-i înapoi banii, dupã ce am sã câºtig.
Câinele nu miºcase o iotã în timpul discuþiei, ceea
ce mã întãri în hotãrârea luatã. Am propus pentru a doua
oarã pariul, care a fost, de aceastã datã, acceptat. De-abia
bãturãm palma ºi mateloþii ce se aflau în ºalupa din spatele navei, pescuind, capturarã un enorm câine de mare,
pe care-l aduserã de îndatã pe punte. Începurã sã-l sfârtece ºi iatã cã în pântece descoperirã ºase perechi de prepeliþe vii!
Sãrmanele pãsãri se adãposteau acolo de atât de
multã vreme, încât una dintre prepeliþe clocea cinci ouã,
dintre care unul tocmai scotea pui, în momentul în care
marinarii deschideau pântecele peºtelui.
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Am crescut pãsãrile la un loc cu câteva pisicuþe ce
se nãscuserã cu câteva minute mai înainte. Pisica mamã
le îndrãgea ca pe puii ei ºi o apuca disperarea de câte
ori unul dintre puii de prepeliþã se îndepãrta prea tare
ºi întârzia sã se întoarcã la ea. Cum mai aveam patru prepeliþe prinse, care ouau mereu, am avut vânat pe masã
în tot timpul cãlãtoriei.

CAPITOLUL XVI

A ze cea că lă to rie pe mare,
a doua că lă to rie pe Lună
-am mai vorbit, domnilor, de o cãlãtorie pe Lunã pe
care am fãcut-o ca sã-mi gãsesc bãrdiþa de argint. Am
avut un nou prilej de a mã întoarce acolo, dar într-un chip
cu mult mai plãcut, aºa cã am petrecut mai mult timp pe
Lunã, ca sã fac diverse observaþii pe care am sã vi le comunic atât de exact pe cât îmi va îngãdui memoria.
Uneia dintre rubedeniile mele îndepãrtate îi intrase
în cap cã trebuie neapãrat sã existe undeva un popor egal
în mãreþie celui pe care pretindea Gulliver cã-l întâlnise în
regatul Brobdingnag. S-a hotãrât sã plece în cãutarea acestui popor ºi m-a rugat s-o întovãrãºesc. Cât mã priveºte,
socotisem întotdeauna peripeþiile lui Gulliver niºte poveºti
pentru copii ºi nu credeam mai mult în existenþa regatului din Brobdingnag decât în aceea a Eldorado-ului. Însã,
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cum aceastã stimabilã rubedenie mã instituise legatarul
ei universal, vã închipuiþi cã-i eram dator cu anumite atenþii. Am ajuns fãrã nici un fel de necazuri în mãrile sudului, deci fãrã sã întâlnim nimic care sã merite a fi povestit,
dacã lãsãm deoparte dansurile unor fete înveºmântate mai
mult în ghirlande de flori.

A optsprezecea zi de la plecarea din Otahiti, un uragan ridicã vasul nostru la aproape o mie de mile deasupra mãrii ºi ne menþinu în poziþia asta destul de multã
vreme. În sfârºit, un vânt prielnic ne umflã pânzele ºi ne
mânã cu o iuþealã nãprasnicã. Lunecam astfel de ºase
sãptãmâni deasupra norilor, când descoperirãm un pãmânt vast, rotund ºi strãlucitor, ce pãrea o insulã lucind
în soare. Am pãtruns într-un port excelent, am coborât
ancora ºi am aflat cã pãmântul era locuit. În jurul nostru
vedeam oraºe, arbori, munþi, fluvii, lacuri aºa de asemãnãtoare cu cele pe care le cunoºteam, încât am crezut o
clipã cã revenisem pe pãmânt.
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În Lunã – cãci ea era insula strãlucitoare unde înfipsesem ancora – am zãrit mari fiinþe cãlare pe niºte vulturi,
fiecare dintre aceºtia cu câte trei capete. Ca sã vã faceþi o
pãrere despre dimensiunile acestor pãsãri, vã voi spune cã
distanþa de la extremitatea unei aripi la cealaltã este de ºase
ori mai mare decât cea mai lungã dintre vergile noastre.
În loc sã se suie pe cai, cum facem noi, locuitorii Pãmântului, oamenii din Lunã încalecã pe aceste pãsãri.
În epoca sosirii noastre, regele acelei þãri se rãzboia
cu soarele. El îmi oferi un brevet de ofiþer, dar n-am acceptat aceastã onoare din partea Maiestãþii Sale. Totul în
aceastã lume este nemaipomenit de mare: o muscã obiºnuitã, de pildã, este la fel de voinicã precum un berbec
de-al nostru. Armele obiºnuite ale locuitorilor lunii sunt
tulpinile de hrean, pe care le folosesc ca pe niºte suliþe
ºi care-i ucid pe cei atinºi. Când trece anotimpul hreanului, îl înlocuiesc cu tulpini de sparanghel. Drept scuturi,
au ciuperci uriaºe.
Printre altele, am vãzut pe acele meleaguri ºi câþiva
bãºtinaºi din Sirius, veniþi pentru afaceri; au capete de buldogi, ochii în vâr ful nasului sau, mai degrabã, în partea
de jos a acestui apendice. Nu au gene, însã când vor sã
doarmã îºi acoperã ochii cu limba. Talia lor mijlocie este
de douãzeci de picioare. Aceea a locuitorilor lunii, niciodatã sub treizeci ºi ºase de picioare. Numele pe care-l
poartã aceºtia din urmã este destul de ciudat. Se poate
tãlmãci drept „fiinþe fierbãtoare“. Li se spune aºa, fiindcã
îºi pregãtesc bucatele ca noi, pe foc. Încolo, nu-ºi pierd
ei timpul cu mâncarea: au, pe partea stângã, o gãuricã pe
care o deschid ºi în care varsã în stomac porþia întreagã,
dupã care închid gãurica ºi reîncep operaþia peste o lunã,
la aceeaºi zi. N-au, deci, decât douãsprezece mese pe an,
combinaþie pe care orice ins sobru trebuie s-o considere
superioarã celei folosite la noi.
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Plãcerile dragostei sunt cu totul necunoscute în Lunã,
deoarece la aceste fiinþe fierbãtoare, ca ºi la celelalte animale, nu existã decât un singur sex. Totul creºte pe copaci,
care se deosebesc cu totul între ei, dupã fructele pe care
le poartã. Cei care produc fiinþe fierbãtoare sau oameni
sunt de departe mai frumoºi decât ceilalþi. Au mari ramuri
drepte ºi frunze de culoarea cãrnii. Drept fructe, au nuci
cu coaja foarte tare ºi lungi de cel puþin ºase picioare. Când
se coc, ceea ce se recunoaºte dupã culoarea lor, sunt culese cu multã grijã ºi puse la pãstrare, dupã necesitãþi. Ca
sã se ajungã la miez, sunt aruncate în apã clocotitã; dupã
câteva ceasuri, scoarþa cade ºi din ea iese fiinþa vie.
Înainte sã vinã pe lume, spiritul lor a ºi dobândit o
destinaþie, determinatã de naturã. Dintr-o coajã iese un
soldat, dintr-alta un filozof, dintr-o a treia un teolog, dintr-o a patra un jurist, dintr-a cincea un fermier, dintr-o a
ºasea un þãran º.a.m.d. De cum se naºte, fiecare începe sã
practice ceea ce, firesc, ºtie mai dinainte. Toatã greutatea
este sã ghiceºti fãrã greº ce conþine coaja. În momentul
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când mã aflam la faþa locului, un savant lunar afirma, cu
multã larmã, cã este în posesia secretului. Nu i s-a dat atenþie, l-au þinut cu toþii de nebun.
Atunci când oamenii din Lunã îmbãtrânesc, nu mor,
ci se dizolvã în aer ºi se risipesc ca un fum.
Ei nu simt nevoia sã bea ºi nu simt nevoia sã elimine
ceva. N-au, la fiecare mânã, decât un deget, cu care fac de
toate mult mai bine decât facem noi cu degetul mare ºi
cele patru ajutoare ale sale.
Îºi duc capul sub braþul drept ºi, când au de fãcut vreo
treabã care pretinde multã miºcare, dar numai atunci, îl
lasã de obicei acasã, fiindcã îi pot cere sfatul de la orice
distanþã. Când înaltele personaje din Lunã vor sã afle ce
fac oamenii din popor, n-au obiceiul sã se ducã sã-i vadã.
Rãmân acasã, adicã trupul lor rãmâne acolo, ºi-ºi trimit
capetele pe uliþe, ca sã vadã incognito ce se mai întâmplã. De cum capãtã informaþii despre ce doreau sã ºtie,
ele revin, la chemarea stãpânului.
Sâmburii de struguri lunari seamãnã întocmai cu boabele de grindinã de la noi ºi sunt cu totul convins cã, atunci
când vreo furtunã le risipeºte strugurilor seminþele, acestea cad pe pãmântul nostru sub formã de grindinã. Ceva
chiar mã îndeamnã sã cred cã aceastã observaþie trebuie
cã este cunoscutã de multã vreme nu doar unui singur
cârciumar, cel puþin eu unul am bãut adeseori vin care
mi s-a pãrut fãcut din grunþuri de grindinã, ºi al cãrui gust
aducea cu acela al vinului din Lunã.
Era sã uit tocmai un amãnunt dintre cele mai interesante: locuitorii lunii se servesc de burdihanul lor cum
facem noi cu tolbele. Îndeasã înãuntru tot ce le trebuie,
îl deschid ºi-l închid dupã poftã; nu-i încurcã nici un fel
de maþe, ficat sau inimã. N-au nici haine, absenþa sexului dispensându-i de pudoare.
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Dupã cum le este pe plac, îºi pot scoate ºi pune la
loc ochii ºi, atunci când îi þin în mânã, vãd la fel de bine
ca ºi atunci când îi au la locul lor. Dacã, din întâmplare,
pierd un ochi sau li se sparge, pot închiria sau cumpãra
unul, care le aduce acelaºi serviciu ca ºi precedentul, aºa
cã în Lunã întâlneºti la fiecare colþ de stradã oameni care
vând ochi. Ei au sortimentele cele mai variate, cãci moda
se schimbã adesea, fiind în favoare când ochii albaºtri,
când cei negri.
Sunt de acord, domnilor, cã toate acestea vã pot pãrea stranii. Însã îi rog pe toþi cei ce ar putea pune la îndoialã sinceritatea mea sã se ducã în Lunã, spre a se convinge
singuri cã am redat adevãrul cu mai multã fidelitate decât
oricare alt cãlãtor.
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CAPITOLUL XVII

Călătorie spre miezul Pământului
…i alte re mar ca bi le că lă to rii
scultaþi, acum, o întâmplare a cãrei autenticitate este
tot atât de incontestabilã ca ºi cea precedentã, dar
care o depãºeºte prin ciudãþenia ºi miraculosul de care
este înconjuratã.
Lectura cãlãtoriei lui Brydone în Sicilia mi-a inspirat o vie dorinþã de a vizita Etna. Pe drum, nu s-a petrecut
nimic neobiºnuit – spun asta, deosebindu-mã de atâþia
alþii care, ca sã-ºi þinã auditorii cu sufletul la gurã, nu pierd
prilejul de a povesti pe larg, ºi plini de fãloºenie, fleacuri
vulgare lipsite de orice urmã de interes.
Într-o dimineaþã, am pãrãsit devreme o cabanã situatã la poalele muntelui, hotãrât sã examinez, fie ºi cu
preþul vieþii, interiorul acestui celebru vulcan. Dupã trei
ore de urcuº cum nu se poate mai trudnic, am ajuns pe

A

138

creasta muntelui. De trei sãptãmâni, vulcanul mormãia
fãrã-ncetare. Nu mã-ndoiesc, domnilor, cã aveþi cunoºtinþe despre Etna, din numeroasele descrieri care au fost fãcute; nu voi încerca, prin urmare, sã vã spun din nou ceea
ce poate ºtiþi tot atât de bine ca mine. Vã îndepãrtez, astfel, o inutilã obosealã.
Am dat de trei ori ocol craterului – despre care vã
puteþi face o idee imaginându-vã o uriaºã pâlnie – ºi mi-am
dat seama cã oricât i-aº da târcoale, departe n-aº ajunge,
aºa cã m-am decis sã sar înãuntru. De-abia mi-am dat
drumul ºi m-am simþit ca scufundat într-o baie de aburi
fierbinþi. Tãciunii aprinºi, care þâºneau fãrã astâmpãr, începurã sã-mi pârleascã peste tot bietul meu trup.
Însã, oricât de violent þâºneau cãtre mine materiile
incandescente, coboram mai repede decât urcau ele, datoritã legii gravitaþiei, aºa încât, în câteva clipe, am atins
fundul. Primul lucru pe care l-am remarcat a fost un zgomot înfricoºãtor, un concert de urlete ºi de bufnituri ce
mã împresurau din toate pãrþile. Deschisei ochii ºi ce vãzui?
Vulcan în persoanã însoþit de ciclopii sãi. Aceºti domni,
pe care bunul meu simþ îi izgonise de multã vreme în domeniul ficþiunii, se certau de trei sãptãmâni pe tema unui
articol din regulamentul intern, ºi disputa aceasta, rãscolind totul, dãduse pe dinafarã. Apariþia mea restabili ca
prin farmec pacea ºi readuse concordia în sânul lãrmuitoarei adunãri.
Vulcan sosi numaidecât, târâº-grãpiº, ºi, scoþând dintr-un dulap alifii ºi plasturi, mi-i aplicã grijuliu cu propriile-i mâini, astfel că în câteva minute arsurile mele se
vindecarã. Pe urmã, îmi oferi rãcoritoare, o butelcã cu nectar ºi alte vinuri alese, din care beau numai zeii ºi zeiþele.
De cum m-am pus pe picioare, mã prezentã lui Venus,
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soþia lui, punându-i în vedere sã-mi acorde toate îngrijirile datorate poziþiei mele. Cât de somptuoasã a fost încãperea în care m-a condus ea, pe ce canapea moale ºi
mãtãsoasã m-a poftit sã iau loc, ce farmec divin radia din
întreaga ei fiinþã, ce inimã tandrã avea – nici o limbã de
pe aceastã lume n-o poate exprima: numai când mã gândesc, mã apucã ameþelile.
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Vulcan mi-a descris cu multã exactitate Etna, explicându-mi cã acest munte este numai o îngrãmãdire de
zgurã ieºitã din cuptoarele lui, cã era adesea silit sã ia mãsuri severe împotriva personalului sãu; cã, atunci când îl
apucau pandaliile, arunca în ei cu cãrbuni aprinºi, de care
ei se fereau cu pricepere, lãsându-i sã cadã pe pãmânt, în
speranþa cã-ºi va isprãvi muniþiile.
— Câteodatã, adãugã el, ne ciondãnim luni în ºir, iar
fenomenele pe care aceste vrajbe le produc la suprafaþa
pãmântului reprezintã ceea ce cred cã numiþi voi erupþii.

Muntele Vezuviu este, de asemenea, una din fãurãriile
mele. Ajung la ea printr-o galerie de trei sute cincizeci
de leghe lungime, pe sub fundul mãrii. ªi acolo, aceleaºi
sfade produc pe pãmânt accidente asemãnãtoare.
Dacã, oricât de instructivã era conversaþia, îl gãseam
pe soþ cam pisãlog, în schimb mã simþeam minunat în
compania soþiei sale ºi poate cã n-aº fi pãrãsit niciodatã
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acel palat subteran dacã niºte guri rele nu i-ar fi suflat
oarecare vorbe la ureche lui Vulcan, înfigându-i în inimã
lama geloziei. Fãrã sã mã previnã în nici un fel, într-o
dimineaþã mã apucã de guler, când tocmai asistam la toaleta frumoasei zeiþe, ºi mã duse într-o odaie pe care încã
n-o vãzusem. Acolo, mã þinu atârnat deasupra unui puþ
adânc ºi-mi spuse:
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— Muritor ingrat ce eºti, întoarce-te în lumea din care
ai venit!
ªi cum spuse vorbele acestea, ºi fãrã sã-mi lase timp
sã replic în apãrarea mea, mã aruncã în abis.
Cãdeam cu o vitezã ce creºtea mereu, pânã când de
spaimã mi-am pierdut cu totul cunoºtinþa. Dar m-am trezit
dintr-odată din leºin, simþindu-mã scãldat într-o imensã
masã de apã limpede, strãluminatã de razele soarelui. Pãrea paradisul tihnei, în comparaþie cu oribila cãlãtorie pe
care o fãcusem.
M-am uitat în jurul meu, dar nu vedeam pretutindeni decât apã. Temperatura era cu totul alta decât aceea
cu care mã obiºnuisem la musiu Vulcan. În sfârºit, la o
oarecare depãrtare am desluºit un obiect ce pãrea a fi o
stâncã uriaºã, îndreptându-se cãtre mine. Am recunoscut
numaidecât cã era un gheþar plutitor. Dupã multe încercãri, am gãsit pânã la urmã un loc sã mã pot agãþa de el
ºi am urcat pânã în vâr ful gheþarului. Spre adânca mea
disperare, n-am descoperit nici un indiciu al vecinãtãþii
pãmântului. Doar la cãderea nopþii am zãrit o corabie care
se-ndrepta spre mine. Când a ajuns la o depãrtare de la
care mi se putea auzi vocea, am strigat cât am putut de
tare. Cineva mi-a rãspuns în limba olandezã. M-am aruncat în mare ºi am înotat pânã la corabie, unde am fost
ridicat la bord. Am întrebat unde suntem. „În mãrile
Sudului“, mi s-a rãspuns. Faptul acesta explica întreaga
enigmã. Era clar cã trecusem prin cercul globului ºi cã,
prin Etna, cãzusem în Marea Sudului, o cale mult mai
directã decât ocolul pãmântului. Nimeni înaintea mea nu
încercase încã aceastã trecere ºi, dacã vreodatã voi face
din nou aceastã cãlãtorie, vã fãgãduiesc sã vã relatez observaþii de cel mai înalt interes.
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Am cerut, deci, sã mi se aducã vreo câteva rãcoritoare ºi m-am culcat. Ah! Ce tipi grosolani, olandezii ãºtia!
A doua zi le-am povestit ofiþerilor aventura mea, exact la
fel de simplu cum o fac ºi acuma, aici, dar mai mulþi dintre ei, ºi mai cu seamã cãpitanul, dãdeau semne cã nu cred
în adevãrul spuselor mele. Totuºi, cum mã bucuram de
ospitalitatea lor ºi tot ei îmi salvaserã viaþa, a trebuit sã-mi
înghit umilinþa, fãrã sã-i pun la punct.
Pe urmã, m-am interesat care e scopul cãlãtoriei lor.
Mi-au rãspuns cã fac o expediþie de descoperiri ºi cã,
dacã ceea ce le povestisem eu era adevãrat, îºi atinseserã
scopul. Ne aflam chiar pe ruta pe care o urmase cãpitanul Cook, iar a doua zi am sosit la Botany Bay, loc în care
guvernul britanic ar trebui sã-ºi trimitã nu scursurile
societãþii, spre a le pedepsi, ci oamenii cinstiþi, spre a-i
rãsplãti – într-atât este de frumoasã ºi de înzestratã de la
naturã aceastã þarã.
La Botany Bay n-am rãmas decât trei zile. În cea de-a
patra zi de la plecarea noastrã a început o cumplitã furtunã, care ne-a sfâºiat toate pânzele, ne-a rupt bompresul,
ne-a culcat pe punte catargul cel mare, care a cãzut peste
ghereta în care þineam busola fãcând-o þãndãri. Oricine
a navigat ºtie care pot fi consecinþele unui asemenea accident. Habar n-aveam unde ne aflam ºi încotro ne îndreptam. În sfârºit, furtuna se potoli, urmatã de o brizã continuã.
Navigam de trei luni ºi cred cã trebuie sã fi rãtãcit nespus
de mult când, deodatã, am observat o schimbare neobiºnuitã în tot ceea ce ne înconjura.
Ne simþeam veseli cu toþii ºi binedispuºi, nasul ni se
umplea de miresmele cele mai dulci ºi mai îmbãlsãmate.
Marea însãºi îºi schimbase culoarea: nu mai era verde, ci
albã.
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Curând apoi zãrirãm pãmântul ºi, la o oarecare distanþã, un port cãtre care ne-am îndreptat ºi care ni se pãru
încãpãtor, cu apã adâncã. Însã nu era apã, ci era un lapte delicios la gust. Am debarcat ºi am vãzut cã întreaga
insulã era o imensã bucatã de brânzã. Poate cã nu ne-am
fi dat seama, dacã o împrejurare anume nu ne-ar fi deschis
ochii. Aveam pe vas un marinar care nu putea cu nici un
chip suferi brânza, ce-i inspira o antipatie naturalã. De cum
puse piciorul pe sol acesta cãzu leºinat. Când îºi reveni,
ceru sã i se scoatã brânza de sub picioare. Se efectuarã
verificãri ºi ne dãdurãm seama cã avea dreptate: insula
aceasta, cum vã spuneam, nu era decât o uriaºã bucatã
de brânzã. Cu ea se hrãneau cei mai mulþi dintre locuitorii ei; pãrþile halite peste zi erau înlocuite peste noapte.
Am vãzut, pe insula asta, mari plantaþii de viþã de vie, pline
de ciorchini de struguri. Când îi storceai, curgea din ei
lapte. Insularii erau zvelþi ºi frumoºi, cei mai mulþi dintre
ei mãsurau nouã picioare înãlþime, aveau câte trei picioare ºi un braþ, iar adulþii purtau pe frunte un corn de
care se serveau cu o pricepere deosebitã. Înotau splendid
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la suprafaþa laptelui, ba chiar pãºeau pe undele lãptoase,
fãrã sã se afunde, cu siguranþa cu care ne plimbãm noi
prin parcuri.
Cultivau pe aceastã insulã – sau mai bine zis pe brânza asta – grâu, din belºug, lanuri ale cãror spice pãreau
ciuperci, având înãuntru pâiniºoare gata coapte, spre a fi
mâncate. Strãbãtând brânza aceasta, am traversat ºapte
fluvii de lapte ºi douã de vin.
Dupã o cãlãtorie de ºaisprezece zile, am atins þãrmul
opus celui unde ancorasem. În aceastã parte a insulei am
gãsit lungi ºesuri din acea brânzã albastrã din cauza îmbãtrânirii, de care fac atâta caz amatorii. Numai cã, în loc
sã conþinã viermi, din brânza asta creºteau pomi fructiferi
magnifici, cireºi, caiºi, peri ºi încã vreo douãzeci de specii
necunoscute nouã. Aceºti pomi, extraordinar de înalþi ºi
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de groºi, adãposteau nenumãrate cuiburi de pãsãri. Am
remarcat, într-altele, un cuib de pescãruºi a cãrui circumferinþã o depãºea de cinci ori pe aceea a cupolei Catedralei Sfântul Paul din Londra. Era un cuib construit cu artã,
din crengi imense, ºi conþinea – staþi o clipã sã-mi amintesc cu precizie cifra! –, da, conþinea cinci sute de ouã,
dintre care cel mai mic cântãrea cel puþin o dublã. N-am
putut zãri puii dinãuntru, dar i-am auzit ºuierând. Cu
mare greutate, mai mulþi dintre noi am izbutit sã spargem un asemenea ou, din care a ieºit o pãsãricã numai
puf, de mãrimea cam a douãzeci de vulturi de la noi.
Nici n-apucarãm bine sã scoatem puiºorul, cã pescãruºul-tatã se nãpusti asupra noastrã, îl apucã pe cãpitan în gheare, zburã cu el la înãlþimea de o poºtã, lovindu-l
nãprasnic cu aripile, dupã care îi fãcu vânt în mare.
Noroc cu olandezii, care înotau ca niºte ºoareci de apã:
astfel, ei ajunseserã la cãpitan, aducându-l la þãrm, între
noi, care gândirãm sã ne suim pe corabie.
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Însã nu ne-am întors pe acelaºi drum, ceea ce ne-a
îngãduit sã facem noi observaþii. Printre vânatul pe care
îl doborâsem se aflau ºi doi bivoli, dintr-o specie neobiºnuitã, care nu poseda decât un singur corn, situat între
ochi! Mai târziu am regretat cã-l ucisesem, deoarece am
aflat cã bãºtinaºii îi îmblânzeau ºi se slujeau de ei ca de vite
de povarã. Ni s-au dat asigurãri cã au o carne gustoasã,
dar de pe urma cãreia locuitorii insulei, care nu înfulecau
decât brânzã ºi nu dãdeau pe gât decât lapte, nu trãgeau
nici un folos.
Cu vreo douã zile înainte sã ajungem la corabia noastrã, am vãzut trei indivizi spânzuraþi de picioare, de niºte
copaci înalþi. Am întrebat pentru ce soi de crimã primiserã o asemenea pedeapsã ºi am aflat cã fuseserã prin strãinãtãþi ºi la întoarcere povestiserã prietenilor lor o grãmadã
de minciuni, descriindu-le locuri pe care nu le vãzuserã
ºi aventuri pe care nu le avuseserã. Pedeapsa mi s-a pãrut
binemeritatã, cãci prima datorie a celui ce cãlãtoreºte este
de a nu se depãrta niciodatã de adevãr.
Reveniþi la bord, am ridicat ancora ºi am pãrãsit
aceastã þarã ciudatã. Toþi arborii de pe þãrm, dintre care
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unii aºa de înalþi încât nu li se vedeau vâr furile, s-au înclinat de douã ori în faþa noastrã, iar noi le-am rãspuns
în acelaºi fel. Dupã care s-au întors în poziþia iniþialã.
Timp de trei zile dupã aceea, aºa lipsiþi de busolã cum
eram, am rãtãcit, Dumnezeu ºtie pe unde, pânã am dat
de o mare ce pãrea neagrã cu totul. Am gustat din ceea ce
credeam cã este o apã murdarã, când colo, ne-am pomenit cã era un vin pe cinste! A trebuit sã ne dãm de ceasul
morþii ca sã-i împiedicãm pe mateloþii noºtri sã nu se îmbete criþã. Numai cã bucuria ne-a fost de scurtã duratã, fiindcã, doar câteva ceasuri pe urmã, ne-am trezit înconjuraþi
de balene ºi de alþi peºti nu mai puþin uriaºi; unul dintre
ei era aºa de lung, încât nu-i vedeai coada nici mãcar cu luneta. Din pãcate, n-am zãrit monstrul decât în clipa în care
þâºni lângã noi: dintr-o singurã sorbiturã ne înghiþi nava
cu toate pânzele sus ºi cu catargele ridicate.
O vreme am adãstat în botul monstrului, care însã îl
deschise din nou, spre a da pe gât o imensã cantitate de
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apã. Ridicatã de acest curent, nava noastrã alunecã în stomacul bestiei, unde era atâta liniºte, de parcã ai fi aruncat ancora. Trebuie, totuºi, sã mãrturisesc cã aerul era
încãrcat ºi fierbinte.
În acel stomac am dat de ancore, de cabluri, de ºalupe, de bãrci, unele încãrcate, altele goale, care suferiserã aceeaºi soartã ca ºi noi. Eram siliþi sã trãim la lumina
torþelor, fãrã lunã, soare sau stele. Obiºnuit, de douã ori
pe zi veneau peste noi trâmbe de apã, de douã ori rãmâneam pe uscat. Când bestia bea, ne cuprindea fluxul, când
scuipa apa, venea refluxul. Dupã calcule precise pe care
le-am efectuat, cantitatea de apã sorbitã la o înghiþiturã
ar fi fost de ajuns sã umple lacul Genevei, a cãrui circumferinþã este de treizeci de mile.
În cea de-a douã zi a captivitãþii noastre în acest sumbru regat, ne-am aventurat, împreunã cu cãpitanul ºi
câþiva ofiþeri, sã facem o micã excursie în momentul refluxului, cum am spus. Aveam la îndemânã torþe ºi am întâlnit, pe rând, cam zece mii de oameni de toate naþiunile,
care se gãseau în aceeaºi situaþie ca ºi noi. Ei se pregãteau
sã delibereze asupra mijloacelor ce puteau fi folosite ca
sã-ºi redobândeascã libertatea. Unii dintre ei petrecuserã
deja câþiva ani în pântecul monstrului. Însã în momentul
în care preºedintele ne punea tocmai în temã asupra a
ceea ce aveam de dezbãtut, diavolului de peºte i se fãcu
sete ºi începu sã îngurgiteze. Apa nãvãli cu atâta putere,
încât de abia avurãm timp sã ne întoarcem la corãbiile noastre. Mai mulþi dintre cei de faþã, mai puþin grãbiþi decât
alþii, au fost chiar siliþi sã înoate.
Când peºtele se goli, ne-am întrunit din nou. Am fost
ales preºedinte. Propunerea mea a fost sã cârpim cap la
cap douã catarge, iar, când monstrul va deschide larg botul, sã le punem în aºa fel încât sã nu-l mai poatã închide.
151

Moþiunea mea a fost acceptatã în unanimitate, iar o sutã
de bãrbaþi, aleºi dintre cei mai viguroºi, au fost însãrcinaþi cu executarea ei. Nici nu fixaserãm bine cap la cap
cele douã catarge ºi prilejul se ºi ivi. Monstrul începu sã
caºte. Numaidecât i-am înfipt în limbã o extremitate a catargelor, iar în cerul gurii cealaltã extremitate. Acum, nu
mai putea închide fãlcile.
De cum începu sã nãpãdeascã apa, am dat drumul
ºalupelor, care ne-au remorcat ºi ne-au readus în lume.
O bucurie de nedescris ne-a cuprins pe toþi când am revãzut lumina soarelui care atâta ne lipsise în cincisprezece zile de captivitate.
Când toatã lumea pãrãsi vastul stomac, alcãtuirãm
o flotã de treizeci ºi cinci de vase ale tuturor naþiunilor.
Am lãsat cele douã catarge înfipte în gâtlejul peºtelui, pentru ca altora veniþi dupã noi sã nu li se întâmple ce ni se
întâmplase nouã ºi sã cadã în acelaºi hãu.
Odatã eliberaþi, prima noastrã dorinþã a fost sã ºtim
în ce parte a lumii eram; ne-a trebuit timp, nu glumã, pânã
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sã dobândim o certitudine. În fine, graþie observaþiilor
mele anterioare, mi-am dat seama cã vânturam apele Mãrii Caspice. Cum însã aceastã mare este de pretutindeni
înconjuratã de pãmânt ºi nu comunicã defel cu vreo cale
de apã, nu puteam înþelege cum de ne trezisem acolo.
Un locuitor al insulei de brânzã, pe care-l luasem cu mine,
ne explicã, foarte cu judecatã, lucrul. Conform spuselor
lui, monstrul, în pântecele cãruia gãzduisem atâta amar
de vreme, ajunsese în aceastã mare pe o cale subteranã.
Pe scurt, eram cât se poate de mulþumiþi cã ne aflam
acolo. Cu toate pânzele sus, ne-am îndreptat spre þãrm.
Eu am coborât primul.
Nici nu pusesem bine piciorul pe pãmânt, cã m-am
trezit atacat de o namilã de urs.
— Ah! Ah! Mi-am zis, la timp ai picat!
ªi i-am apucat labele din faþã cu mâinile, strângându-i-le cu atâta cordialitate, încât începu sã urle ca un disperat. Eu însã, fãrã sã mã las înduioºat de vaietele lui, l-am
þinut în poziþia asta, pânã ce a murit de foame. Graþie acestei isprãvi, am inspirat atâta respect tuturor urºilor, încât,
de atunci, nici unul nu mi-a mai cãutat nod în papurã.
De acolo m-am dus la Sankt-Petersburg, unde am primit de la un vechi prieten un dar care mi-a fãcut mare
plãcere. Era un câine de vânãtoare, urmaº al cãþelei de care
v-am vorbit ºi care fãtase pe când fugãrea un iepure. Din
nenorocire, acest câine fusese ucis de un vânãtor ageamiu,
care îl împuºcase trãgând într-o pereche de potârnichi.
Din pielea acelui animal mi-am fãcut haina pe care o vedeþi ºi care, când mã duc la vânãtoare, mã duce fãrã greº
la locul vânatului. Când ajung destul de aproape sã pot
trage, un nasture de la hainã sare în locul în care se aflã
vânatul ºi, cum puºca mea este întotdeauna încãrcatã, nu
greºesc nicicând lovitura.
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Dupã cum vedeþi, mai am trei nasturi. Însã, de îndatã
ce se va deschide sezonul de vânãtoare, voi pune sã mi
se coasã douã rânduri de nasturi. O sã aveþi atunci ce vedea.
Pentru astãzi, îmi iau libertatea de a mã retrage, urându-vã noapte bunã…
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