




Gottfried August Bürger (1747–1794) a fost unul dintre exponenţii
de seamă ai curentului romantic Sturm und Drang. A studiat drep -
tul la Universitatea din Göttingen, unde a predat apoi de-a lungul
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PrefaÃă

Ero ul po ves ti ri lor care ur mea zã a trãit cu ade vã rat. S-a nãs -
cut în orã ºe lul Bo den wer der, din Sa xo nia de Jos, la 11 mai 1720
ºi a mu rit în Ha no vra, la 22 fe brua rie 1797. Se nu mea Karl-Frie -
de rich Hye ro ni mus von Mün chha u sen, era ba ron ºi, ase meni mul -
tor alþi ti neri din aris to cra þia con ti nen ta lã a vre mii, s-a de di cat
ca rie rei ar me lor, ser vind în ar ma ta rusã, unde a do bân dit bre -
ve tul de cã pi tan, lu ând par te la cam pa nia an ti o to ma nã din -
tre anii 1740 şi 1741, de care, de alt fel, vine vor ba în mai mul te
din po ves ti ri le sale.

Era pa sio nat de vâ nã toa re ºi-i plã ceau, pe sem ne, cã lã  to -
ri i le, la fel cum, fãrã în do ia lã, le is to ri sea în cer cul prie te ni lor
sãi, vâ nã tori ca ºi el, deci apar þi nând tag mei re pu ta te a avea în
rân du ri le ei mari lãu dã roºi, ca sã nu spu nem fan fa roni ºi mari
min ci noºi: cine n-a au zit de fai moa se le is prãvi vâ nã to reºti, care
tre buie sã fi fost cu atât mai gus ta te în epo ca puº tii cu fi til ºi cu
cre me ne?

Dacã, prin tre ami cii sãi, Mün chha u sen se va fi do ve dit cel
mai in spi rat, cel mai în zes trat cu ima gi na þie ºi, tot o da tã, cu da -
rul po ves ti rii, atunci nu este de mi ra re cã s-au gã sit con de ie care
sã-i punã pe hâr tie aventurile, mai lu ând, poa te, ºi de la al þii,
con form prin ci piu lui cã aceas ta este soar ta ce lor bo gaþi. Încã de
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prin 1785, în An glia apa re o cãr þu lie cu prin zân du-i pe ri pe þi i le,
au to rul, Ru dolf Erich Ras pe, fi ind din tre cei de mult ui taþi as -
tãzi. Un an mai târ ziu, ºi cu mult adãu gi tã, car tea apa re în
Ger ma nia, sub în gri ji rea unui alt au tor, rã mas anu me prin
aceas tã lu cra re, Bür ger, pe când în Fran þa se ocu pa cu po pu la -
ri za  rea aven tu ri lor ba ro nu lui un scri i tor de prim rang, Théo phi le
Ga u tier, în tr-o mag ni fi cã edi þie ilus tra tã de Gus ta ve Doré. Aºa -
dar, s-au pus, cu si gu ran þã, pe sea ma ba ro  nu lui ºi în tâm  plãri
cu mult mai vechi, une le apar þi nând chiar fol clo ru lui – ci ti to -
rul nos tru le va des co peri cu si gu    ran þă –, la fel ca ºi opi nii mas -
ca te ale au to ri lor în ca u zã – vezi sim pa tia pen tru en glezi,
an ti pa tia pen tru fran cezi, bâr fa la adre sa ita lie ni lor, nu mã rul
mult mai mare al cã lã to ri i lor pe mare faþã de cele pe us cat, cu
toa te le trã dând alte me lea guri de cât ale ba ro nu lui, care, alt min -
teri, nici nu po me neº te de lo cu ri le al cã ror nume îl pur ta.

Umo rul, însã, tre buie sã fi apar þi nut ero u lui în suºi, ins pi -
ca resc, dar cu evi den te trã sã turi ger ma ni ce, ca ºi spi   ri tul ge ne -
ral al aven tu ri lor în ca u zã, foar te ca rac te ris ti ce unui mi li tar
pre o cu pat de puº ti le lui, de câi nii sãi de vâ nã  toa re, de caii ce-l
pur tau la atac! Spi rit de epo cã de ce  la bil ºi în tex tu ra na ra þiu nii
în sãºi, în care sunt în crus ta te anec do te ale al tor per so na je, cu aceeaºi
ten tã iro ni cã la adre sa exis ten þei, a ce lei rã tã ci toa re ºi cu sco pul
pier dut, în esen þã.

Cât pri veº te ca li ta tea min ciu ni lor ba ro nu lui, aceas ta mer ge
de la cea mai umi lã la cea enor mã, cu in di ca þia pre ci sã cã prin -
tre rân duri tre buie ci ti tã ºi o sa ti rã la adre sa unor re la tãri de
cã lã to rii, din epo ca ma ri lor des co pe riri geo gra fi ce, la un loc cu
alu zii po li ti co-so cia le ce ne sca pã, dupã atâ ta tre ce re de timp. Este
de bã nuit cã nu prin cre di bi li ta te îºi fas ci na ba ro nul au di to -
riul, prie te nii ca re-i ce reau în tru na sã po ves teas cã, ci anu me
prin fan tas ti cul ºi ab sur dul pe ri pe þi i lor sale, re la ta te, alt fel, cu
un dra ma tism mo de rat, pe fon dul ce lui mai slo bod op ti mism.
Ba ro nul nu-ºi po ves teº te eºe cu ri le chiar când sunt mag ni fi ce, dar
nici nu ºi le as cun de, fie ºi în tr-un sin gur caz!
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Cu alte cu vin te, era la mij loc mai mult un joc de sa lon, a cã -
rui mizã o con sti tu ia toc mai sis te ma ti ca rãs  tur  na re a re a li tã þii,
ca fapt cu rent ºi me diu de exis ten þã. Sul ta  nul, ca re-i pune la
dis po zi þie no u lui ve nit ha re mul sãu, ce re rea de cã sã to rie pe care
i-o adre sea zã ºi apoi i-o re pe tã ba  ro nu lui, þa ri na tu tu ror ru ºi lor,
Ca te ri na a II-a, care se ºi stin ge de do rul ce lui care mai re fu -
za se ºi alte tro nuri prin mij lo ci rea fus te lor, in sis ten þa pri ma  ru -
lui Lon drei de a-i oferi o mie de du caþi ace lu iaºi in co rup ti bil
aven tu rier în tru gra tui ta te, toa te aceste go go na te min  ciuni erau,
cre dem, aº tep ta te cu ne saþ, gus ta te fier binþi, ac cep ta te în ca drul
unui joc cu re guli pre sta bi li te. Mo ho râ te seri de toam nã în tre
ce li ba tari în rãiþi ºi vã duvi gu toºi, în bã ta ia pe gea muri a ploii
ne sfâr ºi te, tre buie sã se fi pre schim bat în cea suri de fe e ri cã re ve -
rie, sub im bol   dul „re ci ta ti vu lui“ ma re lui po ves ti tor – ºi nu în -
tâm plã  tor tri mi tem la mu zi cã!

ªi poa te, în timp ce po ves tea, ba ro nul, tre cut de ti ne  re þe ºi
poa te nu toc mai în stã rit, ob ser vând cã rã mã se se cu nu mai doi
nas turi la ves tã, în da tã îºi ri di ca mo ra lul, cu o nouã ºi încã
mai pi can tã po ves ti re. De fapt, în mie zul ce lui de al XVIII-lea
se col, cu nos cut ca fi ind al Lu mi ni lor, ba ro nul ne apa re ca o con -
ºti in þã mo der nã, sub ra por tul ado rã rii per for man þei. În tr-a de -
vãr, la fie ca re rând ni se ser veº te o nouã, uni cã per for man þã a
ce lui care lã mu  reº te toa te si tua þi i le, bi ruie toa te ob sta co le le, iz bu -
teº te în ori ce în tre prin de, pãs trând pen tru sine, nu au rul, nu
pro fi tul, ci fai ma. De aceea ne ºi este sim pa tic în, sã-i zi cem aºa,
don-qui jo tis mul sãu de smin tit bã trân ale cã rui min ciuni ajung
în lunã!

Bar bu Cio cu les cu
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CA PI TO LUL  I

Călă to ria ¤n Ru sia 
…i la San kt-Pe ter sburg

A
m în tre prins aceas tã cã lã to rie în Ru sia, în toiul ier nii,
ple când de la acea ju de ca tã sã nã toa sã cã, pe vre me

rece ºi pe nin soa re, dru mu ri le din nor dul Ger ma niei, ale
Po lo niei, ale Cur lan dei ºi Li vo niei, care, dupã de scrie ri le
cã lã to ri lor sunt mai im prac ti ca bi le de cât chiar ace lea cã -
tre tem plul vir tu þii, se îm bu nã tã þesc, fãrã sã mai pre tin dã
ni mic de la bu nã voin þa gu ver ne lor. Am mers cã la re, ceea
ce cu si gu ran þã este mo dul cel mai plã cut de trans port, cu
con di þia, to tuºi, ca atât cã lã re þul, cât ºi ca lul sã fie buni: în
fe lul aces ta nu mai eºti ex pus sã ai pro ble me de onoa re
cu cine ºtie care cã pi tan de poº tã neamþ, nici nu mai eºti
si lit sã te opreºti în faþa fie cã rei crâº me, la dis cre þia vreunei
droaº te stri ca te. Eram îm brã cat uºor, aºa cã nu mai bine nu
mi-a fost, pe mã su rã ce îna in tam cã tre nord-est.



În chi puiþi-vã, acum, pe vre mea asta apri gã, în acel
cli mat as pru, un sãr man moº neag zã când pe mar gi nea
unui drum pus tiu din Po lo nia, stând în bã ta ia unui vânt
gla cial ºi de-a bia având cu ce sã-ºi aco pe re go li ciu nea. În -
fã þi ºa rea aces tui om mi-a sfâ ºiat ini ma ºi, cu toa te cã era
un ger de crã pau pie tre le, i-am az vâr lit du la ma mea. Chiar
în cli pa aceea, o voce rã su nã în cer ºi, lãu dân du-mi ge ne -
 ro zi ta tea, grãi: „Sã mã ia dra cu', fiu le, dacã aceas tã fap tã
bunã va rã mâ ne ne rãs plã ti tã.“

Mi-am vã zut de drum, pânã când m-a îm pre su rat
bez na nop þii. Nici un semn, nici un zgo mot care sã-mi
in  di ce apro pie rea vreunui sat: în trea ga þarã aþi pi se sub
zã pa dã ºi nu ºtiam în co tro s-o apuc.

Is to vit, la ca pã tul pu te ri lor, m-am ho tã rât sã des ca -
lec. Mi-am le gat bi di viul de un soi de þã ruº ce ie ºea din
tro ian. Pre vã zã tor, mi-am pus unul din tre pis toa le sub braþ
ºi m-am în tins pe zã pa dã. Am tras un somn aºa de bun,
în cât atunci când am des chis ochii era ziua mare. ªi ce
mi ra re mã cu prin se când mi-am dat sea ma cã mã aflam
în mij lo cul unui sat, în ci mi tir!
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În pri mul mo ment, nu mi-am vã zut deloc ca lul, dar,
dupã câ te va cli pe, l-am au zit ne che zând dea su pra mea.
Am ri di cat ca pul ºi m-am pu tut con vin ge cã bi di viul meu
era agã þat de vâr tel ni þa clo pot ni þei. Mi-am dat nu mai de -
cât sea ma de aceas tã ne o biº nui tã în tâm pla re: gã si sem 
sa tul aco pe rit cu de sã vâr ºi re cu zã pa dã; în tim pul nop þii,
ge rul se do mo li se ºi, în timp ce dor meam, zã pa da to pin -
du-se, mã co bo râ se, bi ni ºor, pânã pe pã mânt; ceea ce, în
bez nã, lua sem drept þã ruº, nu era alt ce va de cât vâr tel ni -
þa de pe clo pot ni þã. Fãrã sã stau pe gân duri, am scos unul
din pis toa le le mele, am þin tit cã pãs trul, l-am ni me rit, ca lul
a cã zut ca un mãr copt ºi am in trat în fe lul aces ta no ro cos
în po se sia bi di viu lui meu, ur mân du-mi dru mul.

To tul a mers bine pânã la so si rea mea în Ru sia, unde
nu este obi ceiul sã mergi iar na cã la re. Cum, din prin ci -
piu, mã con for mez în tot dea u na obi ceiu ri lor þã ri lor în care
mã aflu, am luat o sa nie cu un sin gur cal ºi am por nit vo -
ios cã tre San kt-Pe ter sburg.

Nu prea mai ºtiu dacã în tâm pla rea s-a pe tre cut în
Es to nia sau în In gria, dar mi-a duc încã foar te bine amin te
cã m-am tre zit în tr-o pã du re a groa zei, ur mã rit de un lup
uriaº, cã ru ia foa mea îi spo rea iu þea la. Acuºi-a cuºi m-ar fi
ajuns; nu era cu pu tin þã sã-i scap: m-am în tins ma ºi nal
în fun dul sa niei ºi-am lã sat ca lul sã se des cur ce, sã facã
dupã cum cre de el mai bine.

S-a în tâm plat ceea ce pre su pu se sem, dar nu în drãz -
neam sã sper. Fãrã sã-i pese de fãp tu ra-mi cea osoa sã, lu -
pul se re pezi fu rios la cal, îi sfâ ºie ºi-i de vo rã dintr-odată
în tre gul dos, în cât sãr ma nul ani mal, în ne bu nit de groa zã
ºi du re re, go nea de ru pea pã mân tul. Eram sal vat! Ri di cai
pe fu riº ca pul ºi vã zui cã lu pul în ce pea sã iasã prin par tea
din faþã a ca lu lui, pe mã su rã ce mân ca din el; îm pre ju -
ra rea era prea fru moa sã, ca s-o las sã-mi sca pe. Nici una,
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nici douã, apu cai bi ciul, ºfi chiuin du-l din toa te pu te ri le;
acest de sert ne aº tep tat îl spe rie de moar te: o porni îna -
in te cât îl þi neau pi cioa re le. Le ºul ca lu lui cãzu la pã mânt
ºi, sã vezi ciu dã þe nie!, lu pul meu a rã mas prins în ha  mu -
ri  le lui. Cât mã pri veº te, nu con te neam sã-l mân gâi cu bi ciul,
aºa în cât, zbu rând ca vân tul, nu în târ zia rãm sã ajun gem
sã nã toºi ºi vo ioºi la San kt-Pe ter sburg, mã car cã nu ne prea
aº tep tam la asta ºi spre ma rea mi ra re a tre cã to ri lor.

N-o sã vã plic ti sesc, dom ni lor, cu cine ºtie ce con si -
de ra þii pri vind obi ceiu ri le, ar te le, ºti in þe le ºi alte par ti cu -
la ri tãþi ale strã lu ci toa rei ca pi ta le a Ru siei. Încã ºi mai pu þin
am sã vã vor besc de spre in tri gi le ºi plã cu te le aven turi de
care ai par te în so cie ta tea ele gan tã, în care doam ne le ofe -
rã strãi ni lor o atât de lar gã os pi ta li ta te. Pre fer sã vã aþin -
tesc aten þia asu pra unor su biec te mai în sem na te ºi mai
no bi le, asu pra cai lor ºi câi ni lor, de pil dã; apoi asu pra vul -
pi lor, lu pi lor, ur ºi lor, în care Ru sia, atât de bo ga tã în toa te



soiu ri le de vâ nat, abun dã mai mult de cât ori ca re altã þarã
din lume. Sã vã vor besc, în fine, de ace le es ca pa de, exer -
ci þii ca va le reºti, ac þiuni pli ne de strã lu ci re, care stau mai
bine unui gen ti lom, de cât pã cã toa se le de ci ta te în grea cã
ºi la ti nã, ace le strâm bã turi ºi de ºar te jo curi de cu vin te ale
unor fil fi zoni fran cezi ce se cred spi ri tu ali.

Pen tru cã a tre cut oa re ce vre me pânã sã pot sã-mi
iau în pri mi re ser vi ciul, am avut cam vreo douã luni rã ga -
 zul ºi li ber ta tea de pli nã de a-mi chel tui tim pul ºi ba nii 
în chi pul cel mai no bil. Nopþi ºi zile be re chet le-am pe -
tre  cut ju când cãrþi ºi cioc nind pa ha re. As pri mea cli mei
ºi obi ceiu ri le na þiu nii au asi gu rat bu tel cii o înal tã im -
por tan þã so cia lã, pe care aceas ta nu o are în cum pã ta ta
noas trã Ger ma nie, ºi am gã sit în Ru sia inºi care pot fi 
con si de raþi de sã vâr ºiþi în ge nul aces ta de exer ci þii. Dar
cu to þii nu ajun geau nici la de ge tul mic al unui ge ne ral
cu mus ta þa co li lie, roºu în obraz, care cina cu noi, la masa
oas pe þi lor. Acest brav bãr bat îºi pier du se, în tr-o lup tã cu
tur cii, par tea de sus a cra niu lui, aºa fel în cât de fie ca re
datã când îi era pre zen tat un strãin, îºi ce rea scu ze, în
chi pul cel mai cur te ni tor, cã nu-ºi sco tea pã lã ria. Avea obi -
ceiul sã soar bã, pe când mân ca, mai mul te bu telci cu rã -
chie ºi, în în che ie re, sã dea pe gât o sti clã de arak, du blând
câ te o da tã doza, dupã îm pre ju rãri; cu toa te aces tea, nu era
chip sã vezi la el cel mai mic semn de be þie. Lu crul ãsta
vã de pã ºeº te, fã rã-ndo ia lã. Aºa mi s-a în tâm plat ºi mie. Vre -
me în de lun ga tã nu mi l-am pu tut ex pli ca, pânã în ziua
când am des co pe rit, din purã în tâm pla re, che ia enig mei.
Ge ne ra lul avea obi ceiul sã-ºi sal te din când în când pã lã -
 ria. Ob ser va sem în mai mul te rân duri miº ca rea, fãrã sã-i
acord vreo în sem nã ta te. Nu era de mi ra re cã i se în fier -
bân ta frun tea, încã mai pu þin cã sim þea ne vo ia de aer. To -
tuºi, am sfâr ºit prin a ve dea cã, în ace laºi timp cu pã lã ria,
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ri di ca o pla cã de ar gint fi xa tã aco lo ºi ca re-i ser vea de cra -
niu, iar, atunci, abu rii bãu tu ri lor spir toa se pe care le dã -
du se pe gât ie ºeau ca niº te no ri ºori. Gã si sem che ia enig mei.
Am po ves tit unor amici des co pe ri rea fã cu tã ºi m-am ofe -
rit sã le de mon strez exac ti ta tea ei. M-am aºe zat, cu pipa
în dinþi, în spa te le ge ne ra lu lui ºi, în cli pa în care ºi-a ri di -
 cat pã lã ria, am în tins o bu cã þi cã de hâr tie aprin sã cã tre
no ri ºori. Ne-am pu tut atunci bu cu ra de un spec ta col pe
cât de nou, pe atât de mi nu nat. Trans for ma sem în co loa -
nã de foc abu rii care se ri di cau din ge ne ral, iar va po rii
ce se în vol bu rau în chi ca ge ne ra lu lui al cã tu iau un nimb
al bãs trui, cum n-a în con ju rat nici când ca pul ce lui mai
sme rit din tre sfinþi. Ex pe rien þa mea nu-i putu rã mâ ne 
as cun sã ge ne ra lu lui. Însã el se su pã rã atât de pu þin, în cât
ne în gã dui de mai mul te ori sã re pe tãm exer ci þiul ce-i 
dã dea un aer atât de ve ne ra bil.
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CA PI TO LUL  II

Po ves tiri de vâ nă toa re

T
rec sub tã ce re ne nu mã ra te sce ne ve se le, la care am
fost ac tori sau mar tori, în îm pre ju rãri ase mã nã toa re,

fiind cã vreau sã po ves tesc di fe ri te în tâm plãri ci ne ge ti ce
cu mult mai mi nu na te ºi mai in te re san te. 

Nu mai este ne vo ie sã vã spun, dom ni lor, cã so cie -
ta tea în care mã simt cel mai bine este al cã tui tã din aceºti
bravi com pa nioni care ºtiu sã pre þu ias cã no bi la plã ce re
a vâ nã to rii. Îm pre ju rã ri le care au fa vo ri zat toa te aven tu -
ri le mele, no ro cul, ce m-a în to vã rã ºit de fie ca re datã, vor
rã mâ ne cele mai fru moa se amin tiri ale vie þii. 

În tr-o di mi nea þã, am vã zut de la fe reas tra dor mi to -
ru lui meu un eleº teu în tins ce se afla în preaj mã, aco pe -
rit în în tre gi me cu sto luri de raþe sãl ba ti ce. În da tã mi-am
în hã þat puº ca, am co bo rât la iu þea lã scã ri le, cu atâ ta
gra bã în cât m-am iz bit cu na sul de uºã. Am vã zut trei zeci
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ºi ºase de scân tei, dar aceas ta nu m-a fã cut sã pierd o cli pã.
Mã pre gã team sã trag, dar chiar atunci, spre ma rea mea
dez nã dej de, mi-am dat sea ma cã lo vi tu ra vio len tã ce-o
pri mi sem în faþã pro vo ca se ºi cã de rea cre me nii din puº cã.
Ce era de fã cut? N-a veam timp de pier dut. Din fe ri ci re,
mi-am adus amin te ce vã zu sem cu câ te va cli pe îna in te. Am
des chis în cãr cã to rul, am în drep tat arma în di rec þia vâ na -
tu lui ºi mi-am trân tit un pumn în ochi. Lo vi tu ra asta straº -
ni cã fãcu sã-mi þâº neas cã din ochi o jer bã de scân tei,
în des tu lã toa re pen tru aprin de rea pul be rii. Puº ca bu bui ºi
îm puº cai cinci pe rechi de raþe, pa tru li ºi þe ºi douã gãi nu ºe
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de apã. Asta do ve deº te cã pre zen þa de spi rit este su fle  tul
ma ri lor ac þiuni. Dacã ea adu ce sol da tu lui ºi ma ri naru  lui
ser vi cii ne pre þui te, vâ nã to rul îi da to rea zã, de ase  me nea,
o mul þi me de re u ºi te.

Ast fel, bu nã oa rã, mi-a duc amin te cã în tr-o zi am zã rit
pe lu ciul apei unui lac, pe ma lul cã ru ia mã du se se rã pa ºii,
câ te va du zini de raþe sãl ba ti ce, prea ri si pi te ca sã pot spe -
ra sã le ating din tr-un sin gur foc. Ca o cul me a ne no ro -
ci rii, ul ti ma în cãr cã tu rã de praf de puº cã era gata în de sa tã
în armã, iar eu toc mai cu asta aº fi vrut sã le îm puºc pe
toa te, cãci in vi ta sem la masã un mare nu mãr de prie teni
ºi de cu nos cuþi.

Mi-a tre cut atunci prin min te cã mai aveam în tol bã
ºi o bu ca tã de slã ni nã, din pro vi zi i le lua te cu mine. Am rupt
în fâ ºii lungi lesa câi ne lui meu ºi le-am le gat une le de 
al te le, ob þi nând un fir lung. Am le gat de un ca pãt bu cã -
þi ca de slã ni nã ºi am arun cat cã tre raþe aceas tã nadã. Apoi
m-am pi tu lat în stu fã ri ºul de pe mal. Am avut mul þu mi -
rea sã vãd un prim rã þoi apro pi in du-se re pe de ºi în ghi -
þind slã ni na. Cea lal tã raþã se în ºi rui dupã cea din tâi, apoi
cu toa te le, ºi cum slã ni na în ghi þi tã era un su roa sã, ea lu -
ne ca nu mai de cât de-a lun gul pã sã rii, afa rã, o altã raþã o
în ghi þea, apoi o a tre ia ºi aºa mai de par te. Dupã câ te va
cli pe, bu cã þi ca mea de slã ni nã tre cu se prin toa te ra þe le,
fãrã sã se des fa cã din le gã tu ra ei: le în ºi rui se ca pe niº te
per le. În ve se lit cum nu se mai poa te, le-am tras spre mine,
mi-am tre cut le gã tu ra de cinci-ºase ori în ju rul ume ri lor
ºi al mij lo cu lui ºi m-am în tors spre casã.

Cum mai aveam ceva drum de strã bã tut ºi grã ma da
de raþe mã stin ghe rea ne mai po me nit, în ce pu se sã-mi parã
rãu cã prin se sem atâ tea. Atunci chiar sur veni un eve ni -
ment care, în pri ma cli pã, îmi pri ci nui o oa re ca re ne li -
niº   te. Ra þe le erau încã pli ne de via þã: re ve nin du-ºi pu þin
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câte pu þin din zã pã cea lã, în ce pu rã sã batã din aripi ºi sã
mã ri di ce în aer odatã cu ele. Ori ci ne al tul afa rã de mine
ar fi fost cu si gu ran þã foar te tul bu rat. Însã eu am în tors
aceas tã îm pre ju ra re în fo lo sul meu ºi, slu jin du-mã de
poa le le hai nei ca de niº te vâs le, m-am în drep tat cã tre casã.
Ajuns dea su pra ca sei, când fu vor ba sã ating pã mân tul
fãrã sã-mi rup oa se le, am su cit pe rând gâ tul ra þe lor ºi am
co bo rât uºor pe hor nul ºe mi ne u lui. Spre ui mi rea bu cã -
ta  ru lui meu, am cã zut pe grã ta rul care, din fe ri ci re, nu
era în cins. 
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Am mai avut o ase me nea aven tu rã, cam de ace laºi soi,
cu o pe re che de po târ nichi. Ie ºi sem ca sã în cerc o puº cã
nouã ºi-mi ter mi na sem pro vi zia de plumbi când, pe ne aº -
 tep ta te, vãd ri di cân du-se de la pi cioa re le mele o pe re che de
po târ nichi. Pof ta de a le ve dea chiar în sea ra aceea fi gu -
 rând pe masa mea îmi in spi rã un mij loc pe care, pe cin  stea
mea, dom ni lor, vã sfã tuiesc sã-l fo lo siþi în tr-o îm pre  ju ra re
ase mã nã toa re. De cum am ob ser vat lo cul unde cobo  râ se
vâ na tul, mi-am în cãr cat arma ºi drept plumbi am bã gat pe
þea vã ver gea ua, lã sând-o sã iasã ºi pu þin în afa rã.

M-am în drep tat cã tre po târ -
nichi, am tras în mo men tul în
ca re-ºi luau zbo rul ºi ver gea ua
cãzu, la câþi va paºi mai în co lo,
în cãr ca tã cu ºap te pã sãri care tre -
buie sã fi fost ne spus de ui mi te
vã zân du-se aºa de iute tra se-n fri   -
ga re, în dri tuind pe de plin pro -
 ver bul care spu ne: „Aju tã-te ºi
ce rul te va aju ta!“ 

Altã datã, am în tâl nit în tr-u -
nul din ne sfâr ºi þii codri ai Ru siei
o mag ni fi cã vul pe al bas trã. Ar fi
fost mare pã cat sã gãu resc acea
pre þioa sã bla nã cu un glon te
sau cu o în cãr cã tu rã de plumbi.
Ju  pâ  nea sa vul pe se pi ti se în spa -
te le unui ar bo re. Am scos nu mai   -
de cât glon te le din þea vã ºi l-am
în lo cuit cu un cui. Am tras cu o
ase me nea des toi ni cie, în cât coa -
da vul pii a rã mas þin tui tã de
co pac. Atunci m-am dus li niº tit
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cã tre ea, am scos cu þi tul de vâ nã toa re ºi i-am cres tat pe
bot douã tã ie turi în for mã de cru ce. Pe urmã i-am ars 
câ te va lo vi turi de bici, în cât vul pea a sã rit fru mu ºel din
pro pria-i pie le lu ân du-ºi va lea ºi lã sân du-mi mie bla na –
de-þi era mai mare plã ce rea s-o vezi!

În tâm pla rea ºi no ro cul îºi dau ade sea mâna ca sã-ºi
în drep te gre ºe li le. Iatã un exem plu: vãd în tr-o zi, în tr-o
pã du re dea sã, o scroa fã de mis treþ ºi un go dac, go nind
cã tre mine. Trag ºi nu-i ni me resc. Nu mai cã pe când 
go da cul îºi con ti nua dru mul, scroa fa rã ma se lo cu lui, ca
bã tu tã în cuie. Mã apro pii ca sã caut pri ci na aces tei ne -
miº cãri ºi-mi dau sea ma cã aveam de-a face cu o scroa fã
oar bã, care þi nea în tre dinþi coa da go da cu lui. Aces ta, din
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pie ta te fi lia lã, îi ser vea de cã lãu zã. Glon te le meu tre cu se
prin tre cele douã do bi toa ce, tãind fi rul con du cã tor, din
care bã trâ na scroa fã mai þi nea un ca pãt. Ne mai sim þin du-se
tra sã de cã lãu za ei, se opri se. Am apu cat pe loc acea bu -
cã þi cã de coa dã ºi am adus aca sã, fãrã nici un ne caz ºi fãrã
re zis ten þã, sãr ma na fi in þã in fir mã.

Ori cât de pri mej dioa sã ar fi fost scroa fa, mis tre þul
este încã ºi mai re du ta bil, mai fe ro ce. Am dat nas în nas
cu unul, în tr-o pã du re, în tr-un mo ment în care nu eram
pre gã tit nici de apã ra re, nici de atac. De-a bia am avut timp
sã mã re fu giez în spa te le unui co pac, cã ani ma lul se ºi
re pezi asu prã-mi cu toa tã pu te rea, sã mã apu ce din tr-o
par te. Nu mai cã, în loc sã-mi in tre în trup, col þii lui pã -
trun se rã adânc în trun chiul co pa cu lui, în cât mis tre þul nu-i
mai putu des prin de ca sã se re pea dã încã odatã în mine.

— Ha! Ha! m-am gân dit eu, ia sã te vãd acu ma!

Am luat o pia trã ºi i-am în fun dat col þii în lemn cât
am pu tut de tare, aºa fel în cât sã-i fie cu to tul im po si bil
sã se des prin dã. Nu-i mai rã mâ nea de cât sã aº tep te sã-i
ho tã rãsc soar ta: am ple cat sã caut frân ghii ºi o cã ru þã în
sa tul ve cin ºi l-am adus aca sã, viu ºi le gat fe de leº.
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Cu si gu ran þã cã aþi au zit, dom ni lor, de Sfân tul Hu -
bert, pa tro nul vâ nã to ri lor ºi al trã gã to ri lor, pre cum ºi de
cer bul ce i-a ie ºit în faþã în tr-o pã du re, pur tând Sfân ta
Cru ce în tre coar ne. N-a fost an sã nu-l sãr bã to resc în tre
prie teni pe acest sfânt ºi i-am vã zut ade se ori cer bul zu -
grã  vit în bi se rici, pre cum ºi pe piep tul ca va le ri lor or di -
nu lui ce-i poar tã nu me le, aºa cã, pe cin stea mea de brav
vâ nã tor, n-aº în drãzni sã neg cã n-au exis tat în vre muri
de de mult cerbi îm po do biþi cu o cru ce ºi nici chiar cã n-ar
mai fi in þa în zi le le noas tre. Însã, fãrã sã mã adân cesc în
aceas tã dis cu þie, daþi-mi voie sã vã po ves tesc ce am vã zut
cu pro priii mei ochi. În tr-o zi, când ter mi na sem plum bii,
dã dui, prin tr-o în tâm pla re ne spe ra tã, peste cel mai fru -
mos cerb din lume. El se opri ºi mã privi fãrã sã se clin -
teas cã, de par cã ar fi ºtiut cã n-a veam pic de mu ni þie. De
în da tã, am pus pul be rea în în cãr cã tor, adãu gând un pumn
de sâm buri de ci rea ºã, ci re ºe pe care le-am mân cat cât
am pu tut de re pe de. I-am tri mis toþi sâm bu rii în frun te,
în tre coar ne. Lo vi tu ra îl nãuci: se clã ti nã, apoi îºi re veni
ºi se fãcu ne vã zut. Dupã un an sau doi, hã lã duind prin
aceeaºi pã du re, ce-mi vãd ochii: un cerb mã reþ, pur tând în -
tre coar ne un su perb ci reº, înalt de cel pu þin zece pi ci  oa re.
Mi-am adus atunci amin te de pri ma aven tu rã ºi, con si de -
rând ani ma lul ca apar þi nân du-mi de mul tã vre me, l-am
cul cat la pã mânt cu un sin gur glon te, în aºa fel cã am câº -
ti gat la un loc frip tu ra ºi de ser tul, cãci po mul era în  cãr -
 cat cu cele mai dulci ºi mai ze moa se ci re ºe pe care le-am
mân cat vre o da tã. Dupã toa te as tea, cine ar mai pu tea spu -
ne cã vreun pios ºi pa sio nat vâ nã tor, popã sau epis cop,
n-a se mã nat în ace laºi chip cru cea în tre coar ne le cer bu -
lui Sfân tu lui Hu bert? În ca zuri ex tre me, un bun vâ nã tor
re cur ge la ori ce soi de mij loa ce, mai de gra bã de cât sã lase
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sã-i sca pe o fru moa sã oca zie, eu în sumi aflân du-mã în nu -
me roa se ca zuri obli gat sã mã des curc doar prin age ri me
din si tua þi i le cele mai pe ri cu loa se. 

Ce zi ceþi, de pil dã, de ca zul ur mã tor? Mã aflam, la
cã de rea nop þii, cu mu ni þia pe ter mi na te, în tr-o pã du re
din Po lo nia. Eram pe dru mul de în toar ce re spre casã,
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când o na mi lã de urs fu rios, cu bo tul cãs cat, gata sã mã
de vo re ze, îmi tãie ca lea. Za dar nic cãu tai eu, prin toa te
bu zu na re le, praf de puº cã ºi plumbi. N-am gã sit de cât
douã bu cãþi de cre me ne pe care, din pre ca u þie, le iau din
obiº nuin þã cu mine. Az vârl cât pot de tare una în bo tul
fia rei. Cre me nea-i pã trun de pâ nã-n fun dul gâ tu lui. Tra -
ta men tul aces ta ne fi ind pe gus tul mon stru lui, aces ta fãcu
cale în toar sã, ceea ce-mi în gã dui sã-i in tro duc cea lal tã pia -
trã la ie ºi rea de la spa te. Ex pe dien tul re uºi din cale afa rã
de bine. Nu nu mai cã cea
de a doua cre me ne îºi gãsi
pe loc ca lea, dar o ºi în tâl -
ni pe pri ma: cioc ni rea pro -
 du se foc ºi ur sul plesni cu
o ex plo zie cum pli tã.

Sunt si gur cã un ar gu -
 ment a priori lan sat ast fel
îm po tri va unui ar  gu ment 
a pos te riori ar avea un efect
mo  ral ana log asu  pra ori cã -
rui sa vant.

Mi-a fost scris sã fiu
ata cat de cele mai fio  roa -
se fia re, de cele mai fero -
ce, anu me în cli pa în care
eram mai pu þin în sta re 
sã le þin piept, de par cã 
in stinc tul le-ar fi ave r ti  zat
de slã bi ciu nea mea. Bunã -
oa rã, oda tã, când toc    mai
schim  bam pia  tra puº tii, 
un mon stru de urs se nã -
pus teº te asu prã-mi, ur lând.
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Nu pu team face alt ce va de cât sã mã re fu giez în tr-un co -
pac spre a-mi pre gãti apã ra rea. Din ne fe ri ci re, pe când mã
cã þã ram, mi-a cã zut cu þi tul ºi am rã mas cu mâi ni le goa le.

Ur sul se pre gã tea sã se suie în co pac ºi mã aº tep -
tam sã mã sfâ ºie din tr-o cli pã în alta. Aº fi pu tut aprin de
cap sa puº tii cu scân tei le din ochi, pre cum fã cu sem în tr-o
îm pre ju ra re de mai îna in te, însã acest ex pe dient mã is pi -
 tea nu mai pe ju mã ta te: îmi pri ci nui se o su fe rin þã de ochi
de care încã nu mã vin de ca sem pe de plin.

Pri veam cu dis pe ra re la cu þi tul meu, în fipt drept în
zã pa dã, ceea ce nu-mi era de nici un fo los. În fine, îmi
veni o idee pe cât de fe ri ci tã, pe atât de ne o biº nui tã. ªtiþi
cu to þii, din ex pe rien þã, cã ade vã ra tul vâ nã tor îºi duce cu
sine, ca ºi fi lo zo ful, toa tã ave rea.

Cât mã pri veº te, tol ba mea este un ve ri ta bil ar se nal
ca re-mi pune la în de mâ nã mij loa ce pen tru toa te îm pre -
ju rã ri le. Am sco to cit înãun tru ºi am scos mai în tâi un
ghem de sfoa rã, apoi o bu ca tã de fier în doit, pe urmã o
cu tie pli nã cu smoa lã. Smoa la se în tã ri se de frig, aºa cã
mi-am li pit-o de piept, ca s-o în moi. Pe urmã, am le gat de
sfoa rã bu ca ta de fier, pe care am uns-o din bel ºug cu smoa -
lã ºi i-am dat re pe de dru mul jos. Bu ca ta de fier mân ji tã
cu smoa lã s-a prins de mâ ne rul cu þi tu lui, cu atât mai zdra -
vãn cu cât smoa la se rã cea în con tact cu ae rul, în tã rin -
du-se ca un ci ment.

În chi pul ãsta, ºi ma ne vrând cu pre ca u þie, am re u ºit
sã trag sus cu þi tul. Acum, pu team sã-mi aran jez cre me nea
puº tii ºi nici n-am ter mi nat bine trea ba cã Moº Mar tin a
ºi în ce put sã se ca þe re în co pac.

— Ia te uitã, mi-am zis, tre buie sã fii urs, ca sã-þi alegi
aºa de bine mo men tul! ªi l-am pri mit cu o atât de straº -
ni cã sal vã, cã-i pieri pe loc pof ta de a se mai sui vre o da tã
în vreun co pac.
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Altã datã, un lup m-a în col þit de aºa de aproa pe, în cât
n-am avut o altã cale de apã ra re de cât sã-i în fig pum nul
în bot. Îm pins de in stinc tul de con ser va re, îi tot îm pin -
 geam bra þul pe gât, afund, pânã la umãr. Nu mai cã, dupã
asta, ce sã mai faci? Gân diþi-vã pu þin în ce si tua þie mã
aflam: nas în nas cu un lup! Vã asi gur cã nu cu blân de þe
ne pri veam ochi în ochi; dacã mi-aº fi scos bra þul, fia ra
mi-ar fi sã rit în piept ne a pã rat. I se ci tea lim pe de în ochii-i
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în vã pã iaþi. Pe scurt, i-am apu cat mã run ta ie le, trã gân du-le
afa rã, am în tors pe dos lu pul ca pe o mã nu ºã, lã sân du-l
mort pe zã pa dã.

Cu si gu ran þã cã n-aº fi fo lo sit acest pro ce deu faþã de
un câi ne tur bat care m-a ur mã rit în tr-o zi pe o uli þã din
San kt-Pe ter sburg.

— De data asta, mi-am spus, n-ai de cât sã-þi iei pi -
cioa re le la spi na re!

Ca sã alerg mai cu spor, mi-am arun cat man ta ua ºi
m-am re fu giat cât mai re pe de în casã. L-am tri mis, mai
pe urmã, pe ser vi to rul meu sã-mi ca u te man ta ua; mi-a
atâr nat-o în du lap, la o lal tã cu ce le lal te hai ne. A doua zi
am au zit o lar mã ne mai po me ni tã în casã ºi l-am vã zut pe
Jo hann, care aler ga spre mine stri gând:

— În nu me le ce ru lui, dom nu le ba ron, man ta ua dum -
 nea voas trã a tur bat!
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Am dat buz na nu mai de cât, ºi ce vãd: toa te hai ne le
mele sfâ ºia te, fã cu te zdren þe. Avu se se, ti cã lo sul, drep ta -
te, man ta ua mea tur ba se: am so sit chiar în cli pa în care,
fu rioa sã la cul me, se nã pus tea asu pra unui co chet cos tum
de galã, nou-nouþ, ºi-l scu tu ra, ru pân du-l, ne cru þã toa re,
în bu cãþi.



CA PI TO LUL  III

De spre câi nii …i caii 
ba ro nu lui Mun chha u sen

Î
n toa te gre le le îm pre ju rãri din care am ie ºit în tot dea -
u na cu bine, deºi ade sea cu pe ri co lul vie þii, cu ra jul ºi

pre zen þa de spi rit mi-au în gã duit sã de pã ºesc ne nu mã -
ra te ob sta co le. Cum ºtie fie ca re, aceste douã ca li tãþi sunt
tre bui toa re bu nu lui vâ nã tor, bu nu lui sol dat, bu nu lui ma -
ri nar. Cu toa te aces tea l-aº mus tra pe vâ nã to rul, pe ami -
ra  lul sau pe ge ne ra lul im pru dent care ar con ta în ori ce
îm pre ju ra re doar pe pre zen þa de spi rit ºi pe cu ra jul lui,
fãrã sã re cur gã nici la vi cle ni i le, nici la unel te le, nici la
mã  run þi ºu ri le ce-i pot asi gu ra re u ºi ta în cele ce în tre prin de.
Cât mã pri veº te, sunt la adã post de ase me nea mus tra re,
cãci mã pot mândri de a fi fost în tot dea u na lãu dat pen -
tru mi nu na ta rasã a cai lor mei, a câi ni lor, pen tru ca li ta tea
ar me lor, cât ºi pen tru is cu sin þa re mar ca bi lã cu care le-am
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fo lo sit. N-aº vrea sã vã îm puiez ca pul cu amã nun te de spre
graj du ri le, cuº ti le mele, de spre sã li le de arme – aºa cum
obiº nuiesc sã facã rân da ºii, dar nu pot sã nu vor besc 
de spre doi câini care s-au dis tins în mod de o se bit în ser -
vi ciul meu ºi pe care n-am sã-i uit nici o da tã.

Unul era un câi ne adul me cã tor, o cã þea, în tr-a tât de
ne o bo si tã, de pru den tã, de in te li gen tã, în cât n-o pu teai
ve dea fãrã sã mã in vi diezi. Era bunã ºi ziua, ºi noap tea.
Noap tea îi agã þam un fe li nar de coa dã ºi ast fel îm po do -
bi tã vâna la fel de bine, ba, poa te, încã mai cu spor de cât
în pli nã zi.

La pu þi nã vre me dupã ce m-am cã sã to rit, so þia mea
ºi-a ma ni fes tat do rin þa de a lua par te la o par ti dã de vâ -
nã  toa re. Am luat-o mai îna in te, ca s-o în tâm pin cu ceva
vâ nat ºi, nu dupã mul tã vre me, am vã zut cã þea ua cum se
opri se în tr-un crâng foº gãind de po târ nichi. Mi-am aº tep -
tat so þia, care ve nea din urmã cu lo co te nen tul meu ºi cu
un ser vi tor; am aº tep tat mul tã vre me ºi nu so sea ni meni.
În sfâr ºit, plin de ne li niº te, am fã cut cale în toar sã ºi pe
la ju mã ta tea dru mu lui am au zit niº te ge me te în gro zi -
toa re. Pã reau sã vinã de aproa pe de tot ºi, to tuºi, nu se
ve dea nici urmã de ei, pe ni cã ie rea.

Am des cã le cat, mi-am li pit ure chea de pã mânt ºi nu
nu mai cã am în þe les cã ge me te le ve neau de sub pã mânt,
dar am mai re cu nos cut ºi vo cea so þiei mele, a lo co te nen -
tu lui ºi a ser vi to ru lui. Am mai ob ser vat, în ace laºi timp,
cã nu de par te de lo cul unde stã team se afla pu þul unei
mine de cãr buni ºi mi-am dat sea ma pe loc cã so þia mea
ºi ne fe ri ci þii ei to va rãºi fu se se rã în ghi þiþi de adân curi. Am
aler gat cât m-au þi nut pi cioa re le pânã în sa tul cel mai
apro piat sã caut niº te mi neri care, dupã mari sfor þãri, au
iz bu tit sã-i scoa tã pe ne fe ri ci þii ãº tia din pu þul care mã -
su ra cel pu þin nouã zeci de pi cioa re adân ci me.
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L-au scos mai în tâi pe ser vi tor, ca lul lui, apoi pe lo -
co te nent, cu ca lul sãu, pe urmã pe so þia mea, cu mi cu þul
ei trã paº. Mai cu rios în toa tã trea ba asta era cã, în ciu da
în gro zi toa rei cã deri, ni meni, oa meni sau do bi toa ce, n-a
fost rã nit, cu ex cep þia câ tor va zgâ rie turi ne în sem na te. Însã
dâr dâ iau mai de par te de spai mã. Aºa cum vã în chi puiþi,
nu mai pu tea fi vor ba sã re luãm vâ nã toa rea ºi, dacã aºa
cum pre su pun, în timp ce vã po ves team, aþi ui tat de cã -
þea ua mea, o sã mã ier taþi cã, dupã acel te ri bil eve ni ment,
ui ta sem ºi eu.

Chiar de a doua zi a tre buit sã plec, che mat de tre -
buri care nu su fe reau amâ na re ºi am lip sit de aca sã cinci -
spre ze ce zile. De cum m-am în tors, am în tre bat unde este
Dia na, cã þea ua mea. Ni meni nu-ºi fã cu se griji pe sea ma ei,
ai ca sei cre zu se rã cã fu se se cu mine. Nu mai era de nã -
dãj  duit cã am s-o re vãd vre o da tã. Când, iatã, mi se fãcu
lu mi nã în min te. 

— Poa te cã a rã mas, mi-am zis, în aret, în faþa cui bu -
 ri lor de po târ nichi!
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Nu mai de cât por nesc, plin de spe ran þã ºi vo io ºie ºi
ce cre deþi cã gã sesc? Cã þe lu ºa mea ne miº ca tã, chiar în lo -
cul unde o lã sa sem cu cinci spre ze ce zile mai îna in te.

— Aport, i-am stri gat ºi de în da tã ea tã bã rî asu pra
po târ ni chi lor, iar eu am do bo rât douã zeci ºi cinci din tr-un
sin gur foc.

Dar bie tul ani mal de-a bia dacã pu tea sã se mai tâ -
ras  cã pânã la mine, în tr-a tât era de slã bit ºi de în fo me tat.
Ca sã-l aduc aca sã am fost ne voit sã-l iau cu mine în ºa,
însã vã daþi sea ma cu ce plã ce re am fã cut-o. Câ te va zile de
odih nã ºi de în gri jiri au pus cã þe lu ºa pe pi cioa re, în cât
de veni la fel de vioa ie ºi de ju cãu ºã ca ºi mai îna in te. Doar
câ te va sãp tã mâni mai târ ziu am iz bu tit sã dez leg o enig mã
care, în lip sa cã þe lei, ar fi rã mas fãrã în do ia lã de ne în þe les
pen tru tot dea u na.

De douã zile mã în ver ºu nam cu ur mã ri rea unui ie -
pu re. Cã þea ua mi-l adu cea me reu în bã ta ia puº tii, dar eu
nu re u ºeam nici o da tã sã prind mo men tul. Nu cred în
vrãji, prea am vã zut mul te în via þã ca sã mã las is pi tit sã
cred în exis ten þa lor, dar cu bles te ma tul ãsta de ie pu re
nu era chip s-o scot la ca pãt. În sfâr ºit, l-am îm puº cat aºa
de aproa pe, în cât mai cã l-am atins cu vâr ful þe vii. Se prã -
buºi ºi ce cre deþi, dom ni lor, cã vã zui? Ie pu re le meu avea
pa tru labe pe pân tec ºi pa tru pe spi na re. Când obo sea
pe la be le de de subt, se în tor cea ager, ca un îno tã tor care
înoa tã când pe spa te, când pe bur tã ºi o lua mai iute la
goa nã, pe pi cioa re le odih ni te. N-am mai vã zut de atunci
nici o da tã vreun ie pu re ase mã nã tor ºi cu si gu ran þã cã nu
i-aº fi ve nit de hac cu un alt câi ne de cât Dia na. În tr-a tât
îi de pã ºea pe toþi din rasa ei în cât nu m-aº teme sã fiu în -
vi nuit de exa ge ra re, de cla rân du-l unic, dacã un ogar de-al
meu nu i-ar fi dis pu tat aceas tã cin ste. Acest ager do bi toc
nu fã cea cine ºtie ce pa ra le ca în fã þi ºa re, dar era de o
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iu þea lã de ne cre zut. Sã-l fi vã zut, dom ni lor, l-aþi fi ad mi -
rat ºi nu v-aþi fi mi rat cã-l iu beam aºa de mult, cã mi-e ra
atât de drag sã vâ nez cu el. Oga rul aces ta a aler gat atât
de re pe de ºi atât de mult slu jin du-mã, în cât i se to ci se rã
pi cioa re le pânã sub ge nunchi, aºa cã la bã trâ ne þe l-am
pu tut fo lo si cu spor în ca li ta te de te rier.

Pe când acest in te re sant ani mal mai era încã ogar sau,
ca sã mã ex prim mai exact, ogar cã, s-a luat dupã un ie pu -
re ce mi s-a pã rut ex tra or di nar de mare. Cã þea ua mea aº -
tep ta pui ºi-mi fã cea rãu sã vãd ce sfor þãri fã cea sã aler ge
tot aºa de iute ca de obi cei. De o da tã am au zit sche u nã turi,
de par cã ar fi fost o hai tã în trea gã, însã sla be ºi de pãr ta te,
de nu pu team ºti de unde vin. Când m-am apro piat, am dat
cu ochii de cel mai sur prin zã tor lu cru din lume. 

Ie pu re le, sau mai de gra bã ie pu roai ca, deoa re ce era
o fe me lã, fã ta se în pli nã cur sã, cã þea ua mea la fel, am be le
nãs când tot atâ þia ie pu raºi câþi ºi cã þe luºi. Din in stinct,

38



pri mii au rupt-o la fugã ºi, tot din in stinct, cei lalþi nu nu -
mai cã s-au luat dupã ei, dar i-au ºi prins, ast fel în cât am
în che iat cu ºase câini ºi ºase ie puri o vâ nã toa re pe care
o în ce pu sem cu un sin gur ie pu re ºi cu un sin gur câi ne.

Amin ti rii aces tei mi nu na te cã þe le nu mã pot îm pie -
di ca sã i-o alãtur pe aceea a unui ex ce lent ar mã sar li tua -
nian, un ani mal de ne pre þuit! Mi-a pi cat în mânã prin tr-un
no roc ce mi-a dat oca zia sã-mi do ve desc glo rios în  de mâ -
na rea mea de cã lã reþ.

Mã aflam pe una din mo ºi i le con te lui Przo bovski, în
Li tua nia, ºi rã mã se sem în sa lon sã iau ceaiul cu doam -
ne le, în timp ce dom nii se du se se rã în cur te sã exa mi ne ze
un tâ nãr ar mã sar pur-sân ge proas pãt so sit de la her ghe lie.
De o da tã, au zi rãm un þi pãt de jale. 

Am co bo rât scã ri le în cea mai mare gra bã ºi am gã -
sit ca lul în tr-a tât de fu rios, în cât ni meni nu în drãz nea sã-l
în ca le ce ºi nici mã car sã se apro pie de el. Cei mai buni
cã lã reþi stã teau de o par te, foar te în cur caþi. Pe toa te fe þe le
ci teai spai ma; în cli pa aceea, din tr-o sin gu rã miº ca re, i-am
sã rit în ºa. Ca lul în suºi fu foar te sur prins, în de mâ na rea
mea îl do moli, iar ta len te le mele hi pi ce au sfâr ºit prin a-l
îm blânzi ca pe un mie lu ºel as cul tã tor. Ca sã le li niº    tesc pe
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doam ne, am sã rit cu ca lul pe fe reas trã, în sa lon, cã ru ia i-am
dat ocol la pas, în trap ºi la ga lop ºi, ca sã ter min, m-am
suit chiar pe masã, unde am sã vâr ºit cele mai ele gan te
re ve ren þe de înal tã ºcoa lã, ceea ce um plu de ve se  lie în -
trea ga so cie ta te. Cã lu þul meu se lãsa aºa de bine con dus,
în cât nu a spart nici un pa har, nici vreo ceaº cã. Eve  ni -
men tul aces ta mã înãl þã în tr-a tât în sti ma ace lor doam ne ºi
a con te lui, în cât el mã rugã, cu obiº nui ta-i cur te nie, sã bi ne   -
vo iesc a primi în dar ar mã sa rul care sã mã um ple de glo rie
în apro pia ta cam pa nie îm po tri va tur ci lor, ce era gata sã
în cea pã sub con du ce rea con te lui Mün nich.



CA PI TO LUL  IV

Aven tu ri le 
ba ro nu lui Mun chha u sen 

¤n răz boiul ¤m po tri va tur ci lor

D e si gur cã ar fi fost greu sã mi se facã un dar mai pe
pla   cul ini mii ºi ca re-mi pu tea fi de un aºa de mare

fo los în vi i toa rea cam pa nie, unde el tre bu ia sã mã aju te
sã-mi arãt me ri te le. Un cal atât de do cil, de cu ra jos, de
în flã cã rat – mie lu ºel ºi Bu ce fal tot o da tã – avea sã-mi adu -
cã amin te de în da to ri ri le mele de sol dat ºi, în ace laºi timp,
de fap te le eroi ce în de pli ni te de tâ nã rul Ale xan dru1 în fai -
moa se le lui rãz boa ie.

Sco pul prin ci pal al cam pa niei era de a re sta bili onoa -
rea ar ma tei ruse, ni þel cam mo tot o li tã pe Prut, pe vre mea
þa ru lui Pe tru. Ceea ce am ºi iz bu tit dupã cum pli te, dar
glo  rioa se lup te, da to ri tã ta len te lor ma re lui ge ne ral al cã rui
nume l-am po me nit. 
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Mo des tia nu în gã duie sub al ter ni lor sã-ºi atri buie prea
fru moa se le fap te de arme, odatã ce glo ria tre buie sã-i 
în  co ro ne ze pe co man danþi, cât ar fi de ne pri ce puþi, pe
re gii ºi pe re gi ne le care n-au tras în nãri mi ro sul de praf
de puº cã de cât la ma ne vre ºi n-au vã zut miº ca rea tru pe -
lor de cât la pa ra de.

Aºa cã nu voi re ven di ca nici cea mai ne în sem na tã
pãr ti ci cã din glo ria cu care s-a în cu nu nat ar mia noas trã
în ne nu mã ra te în cã ie rãri. Ne-am fã cut cu to þii da to ria,
cu vânt care are, în gura ce tã þea nu lui, a sol da tu lui, o sem -
ni fi ca þie cu mult mai bo ga tã de cât îºi în chi puie dom nii
bãu tori de bere. Cum co man dam pe atunci un corp de
hu sari, am avut de exe cu tat di fe ri te mi siuni unde to tul
cã dea pe sea ma ex pe rien þei ºi a cu ra ju lui meu. Ca sã fiu,
to tuºi, drept, tre buie sã spun aici cã o mare par te din suc -
ce se le mele re vi ne aces tor bravi to va rãºi pe care i-am dus
la bi ruin þã.

În tr-o zi, pe când res pin geam un atac al tur ci lor sub
zi du ri le Or cea ko vu lui, avan gar da du cea gre ul lup tei. Ocu -
pam un post des tul de îna in tat. De o da tã vãd ve nind din -
spre oraº o cea tã de ina mici, aco pe ri tã de un nor de praf
care mã îm pie di ca sã apre ciez câþi erau ºi la ce dis tan þã.
Sã mã fi în vã luit ºi eu în tr-un nor ase mã nã tor ar fi în sem -
nat o stra te gie vul ga rã ºi, pe dea su pra, m-ar fi în de pãr tat
de sco pul pro pus. Mi-am des fã ºu rat trã gã to rii pe la te ra le,
po run cin du-le sã ri di ce atâ ta praf cât le va sta în pu tin þã.
Cât mã pri veº te, am por nit în goa nã spre duº mani, ca sã
aflu ce era cu ei.

Ne-am cioc nit. La în ce put au re zis tat, pânã în mo men -
tul în care lan þu ri le mele de trã gã tori le-au strã puns rându -
 ri le. I-am ri si pit cu to tul, tãin du-i pe ca pe te ºi alun gân du-i
nu nu mai în ce ta te, dar chiar ºi mai în co lo, în aºa fel în cât
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au fu git pe poar ta opu sã – re zul tat pe care nici nu în drãz -
neam sã-l spe rãm.

Ca lul meu aler ga aºa de iute, în cât mã aflam cel din -
tâi în spa te le fu ga ri lor ºi, vã zând ce straº nic o tu lea vrãj -
ma ºul cã tre cea lal tã ie ºi re din oraº, mi-am zis cã n-ar fi rãu
sã mã opresc în pia þa cen tra lã ºi sã sun aco lo adu na rea.
În chi puiþi-vã mi ra rea mea, dom ni lor, ne vã zând în preaj ma
mea nici un trom pet, nici un hu sar.
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— Ce s-o fi în tâm plat? mã în tre bam. Sã se fi rãs pân -
dit pe strãzi?

Nu pu teau, to tuºi, sã fie prea de par te, deci cu rând
aveau sã mã ajun gã. În aº tep ta re, mi-am dus ar mã sa rul la
fân tâ na din mij lo cul pie þei, ca sã-l adap. În ce pu, atunci,
sã bea cu o sete ne mai po me ni tã, fãrã ca aceas ta sã parã
cã-l sa tu rã. Am avut cu rând ex pli ca þia aces tui fe no men
bi zar, cãci în tor cân du-mã în ºa, ca sã pri vesc dacã so sesc
oa me nii mei, ce cre deþi cã am vã zut? Toa tã ju mã ta tea din
urmã a ca lu lui meu lip sea, tã ia tã scurt. Apa ie ºea pe la
spa te pe mã su rã ce in tra prin faþã, fãrã ca ani ma lul sã re -
þi nã ni mic.

Cum se în tâm pla se asta? Nu-mi pu team face o idee,
pânã când, în fine, un hu sar veni din par tea opu sã ce lei
din care so si sem eu ºi, dupã un to rent de cor dia le fe-
 li ci tãri ºi de prie te noa se în ju rã turi, îmi ra por tã cele ce 
ur mea zã. În timp ce mã arun ca sem în în vãl mã ºea lã în mij -
lo cul fu ga ri lor, aceº tia dã du se rã brusc dru mul gar du lui
de fier al por þii, care sfâr te ca se ju mã ta tea din spa te a 
ca lu lui meu. Aceas tã ul ti mã par te a ar mã sa ru lui a rã mas
la în ce put în mij lo cul duº ma ni lor, pro vo cân du-le pier deri
în gro zi toa re. Apoi, ne pu tând in tra în oraº, se în drep ta se
cã tre o pa jiº te din ve ci nã ta te unde, ne gre ºit, aveam s-o re -
gã  sesc. Am tras în da tã de cã pãs tru ºi par tea di nain te a ca -
lu lui m-a dus în ga lop cã tre câmp. Spre ma rea mea bu cu rie,
am re gã sit, în ade vãr, cea lal tã ju mã ta te, care zbur da prin
iar bã ºi se cam dã dea pe lân gã ie pu ºoa re le din preaj mã.

Fi in du-mi lim pe de acum cã cele douã pãrþi ale ca lu -
 lui erau în via þã, am or do nat sã fie adus ve te ri na rul nos tru.
Fãrã sã piar dã timp, aces ta le po trivi în sãi lân du-le niº te
rã mu re le de laur, care creº tea prin apro pie re, iar rana
se vin de cã în chi pul cel mai fe ri cit. S-a pe tre cut atunci
un lu cru care nu i se pu tea în tâm pla de cât unui ani mal
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ie ºit din co mun. Ra mu ri le au prins rã dã ci nã în cor pul lui,
au cres cut ºi au al cã tuit un soi de bal da chin um bros, la adã -
pos tul cã ru ia am fãp tuit nu pu þi ne acte de strã lu ci tã vi te jie.

Vreau sã vã po ves tesc aici un mic ne caz cu care s-a
ter mi nat aceas tã mi nu na tã is pra vã. Cu atâ ta vi goa re, aºa
de ne mi los ºi atât de mul tã vre me tã ia sem cu sa bia, la
dreap ta ºi la stân ga, grã mezi de ina mici, în cât bra þul meu
ºi-a pãs trat miº ca rea timp în de lun gat dupã piei rea tur ci -
lor. De tea mã sã nu mã rã nesc ºi mai cu sea mã sã nu-i
va tãm pe ai mei, când îmi ve neau prin preaj mã, m-am
vã zut si lit sã port bra þul le gat în tr-o eºar fã timp de opt zile,
de par cã aº fi fost ciung.

Atunci când ci ne va cã lã reº te un cal pre cum li tua nia -
nul meu, pu teþi, dom ni lor, sã-l cre deþi ca pa bil sã exe cu -
te o altã ac þiu ne care pare, la pri ma ve de re, o is pra vã din
po veºti. Ase diam un oraº al cã rui nume l-am ui tat, iar feld -
ma re ºa lul avea cea mai mare ne vo ie sã ºtie ce se pe tre cea
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aco lo. Sã pã trunzi înãun tru pã rea peste pu tin þã, cãci ar
fi tre buit sã treci prin tr-o mul þi me de avan pos turi, gãrzi
ºi for ti fi ca þii. Ni meni nu cu te za sã ia asu prã-ºi o ase me -
nea mi siu ne. Poa te cã, ni þel cam prea în cre zã tor în cu ra -
 jul meu ºi plin de zel cum eram, m-am dus lân gã unul
din tur nu ri le noas tre cele mai mari ºi, în mo men tul când
porni ghiu lea ua, am sã rit pe ea, ca sã ajung, în acest fel,
în oraº. Dar pe la ju mã ta tea dru mu lui mã bãtu un gând.

— Hm! mi-am zis, de ajuns, ajung eu. Dar cum mã
în torc? Oda tã ajuns la þin tã, cum mã des curc? Au sã mã
tra  te ze ca pe un spion ºi au sã mã spân zu re de pri mul
co pac. N-ar fi un sfâr ºit demn de von Mün chha u sen!

Pe când tor ceam gân dul ãsta, ca ºi al te le, cam de
ace laºi fel, am zã rit o ghiu lea ce se în drep ta cã tre ta bã ra
noas trã tre când la câþi va paºi de mine. Am sã rit pe ea, re -
 ve  nind în mij lo cul alor mei, este drept fãrã sã-mi fi dus
la ca pãt pla nul, ba rem însã sã nã tos ºi ne a tins.
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Dacã eu sã ream aºa de uºor ºi de sus, nici bra vul meu
cal nu se lãsa mai pre jos. Gar duri sau ºan þuri, ni mic nu-l
oprea, me reu cu coa ma în vânt. În tr-o zi, un ie pu re pe
ca re-l ur mã ream ne tãie dru mul. Chiar în cli pa aceea tre -
cea o di li gen þã în care se aflau douã doam ne ºi care ne
des pãrþi de vâ nat. Ca lul meu tre cu atât de re pe de ºi de uºor
prin gea mu ri le ca leº tii, ce erau lã sa te în jos, în cât de-a bia
am avut timp sã-mi scot pã lã ria ºi sã le rog pe ace le doam -
ne sã mã ier te pen tru li ber ta tea pe care mi-o lua sem.
Al tã  da tã, am vrut sã sar peste o bal tã ºi când am ajuns în
mij lo cul ei mi-am dat sea ma cã era mai în tin sã de cât cre -
zu sem eu la în ce put. În plin elan, mi-am oprit ca lul, l-am
în tors ºi am re ve nit pe mar gi nea bãl þii; mi-am luat mai mult
avânt ºi am sã rit. Dar ºi de data asta so co ti sem gre ºit ºi
am cã zut în bal tã pânã la gât. Aº fi pie rit, ne în do ios, dacã
nu m-aº fi apu cat zdra vãn cu pro pria-mi mânã de pãr, trã -
gân du-mã afa rã, îm pre u nã cu ca lul pe ca re-l strân geam
cu pu te re în tre ge nunchi.
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CA PI TO LUL  V

Aven tu ri le ba ro nu lui Mun chha u sen
¤n tim pul cap ti vi tăÃii la turci. 

Cum re vi ne ¤n pa trie

Î
n ciu da cu ra ju lui meu, a iu þe lii, a pri ce pe rii ºi a su ple -
þei ca lu lui meu, nu m-am bu cu rat în tot dea u na în rãz -

boiul îm po tri va tur ci lor de suc ce sul pe care mi l-aº fi do rit.
Mi s-a în tâm plat chiar ºi ne no ro ci rea ca, îm pre su rat de
pre tu tin deni ºi co ple ºit, sã fiu fã cut pri zo nier ºi, ceea ce
este încã mai trist, cu toa te cã la turci aces ta e un lu cru
obiº nuit, sã fiu vân dut ca rob. 

Adus în aceas tã sta re de umi lin þã, în de pli neam o
mun cã mai pu þin grea cât ciu da tã, mai pu þin mur da rã cât
de ne su fe rit. Eram în sãr ci nat sã duc în fie ca re zi la câmp
al bi ne le sul ta nu lui, sã le pã zesc toa tã ziua ºi sã le re a duc
sea ra la stupi. În tr-o sea rã, mi-a lip sit o al bi nã. Mi-am dat
însã nu mai de cât sea ma cã fu se se ata ca tã de doi urºi, care
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vo iau sã-i facã de pe tre ca nie, ca sã-i ia nec ta rul. Ne a vând
drept arme în mânã de cât o bãr di þã de ar gint, sem nul
dis tinc tiv al grã di na ri lor sul ta nu lui, am az vâr lit-o îm po -
tri va ce lor doi rã pi tori, ca sã-i în spãi mânt ºi, în tr-a de vãr,
am iz bu tit sã eli be rez sãr ma na al bi nã.

Din pã ca te, îmi în cor da sem atât de tare bra þul, în cât
bãr di þa se ri di cã sus în vãz duh, tot mai sus, ºi cãzu toc mai
în Lunã. Cum s-o re cu pe rez? Ce fel de sca rã mi-ar fi tre -
buit ca sã plec dupã ea? Mi-am amin tit atunci cã ma zã rea
tur ceas cã are o creº te re nãz drã va nã ºi ajun ge la o înãl þi -
me ex tra or di na rã. Nu mai de cât, am se mã nat un bob care
a cres cut ºi a în con ju rat sin gur cu mlã di þe le lui cor nul
lu nii. M-am cã þã rat bi ni ºor cã tre as tru ºi am ajuns aco lo
fãrã nici o gre u ta te. În schimb, nu mai uºor nu mi-a fost
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sã gã sesc bãr di þa, în tr-un loc în care
toa te obiec te le sunt de ar gint. Pânã la
urmã am dat de ea, pe un stog de fân.
Atunci m-am gân dit la în toar ce re.
Nu  mai cã, vezi ne no ro ci re, cãl du ra
soa re lui pã li se tul pi na ma zã rei, în cât
dacã aº fi în cer cat sã co bor pe ea mi-aº
fi frânt gâ tul. Ce era de fã cut? Am îm -
ple tit o fu nie din paie, cât am pu tut
de lun gã, le gând-o de unul din coar -
ne le lu nii ºi am în ce put sã lu nec de-a
lun gu-i. Cu mâna dreap tã mã þi neam,
în cea stân gã aveam bãr di þa. Ajuns 
la ca pã tul bu cã þii de frân ghie, tã iam
par tea de sus ºi o le gam de cea de jos.
Am re pe tat de mai mul te ori ope ra -
þia ºi, la ca pã tul unei bune bu cãþi de
vre me, am vã zut sub mine pa jiº tea
sul ta nu lui.

Mai aveam cam vreo douã le ghe
pânã la pã mânt, prin nori, când frân -
ghia s-a rupt ºi am cã zut grã ma dã la
pã mânt, de nici nu mai ºtiam pe ce
lume mã aflu. Tru pul meu, a cã rui
gre u ta te se mã ri se da to ri tã vi te zei ºi
dis tan þei par cur se, sãpã în pã mânt o
ga u rã de cel pu þin nouã pi cioa re
adân ci me. No roc cã ne vo ia în va þã pe
om. Cu un ghi i le mele, de om de pa -
tru zeci de ani, am scur mat un fel de
sca rã ºi în fe lul ãsta am iz bu tit sã vãd
lu mi na zi lei.

52



Trã gând în vã þã min te din aceas tã ex pe rien þã, am gã -
sit un ºi mai bun mij loc de a mã des co to ro si de ur ºii ce
dã deau târ coa le al bi ne lor ºi stu pi lor mei. Am uns cu
mie re oiº tea unei cã ru þe ºi m-am aºe zat, nu prea de par te,
noap tea, la pân dã. Un urs uriaº, atras de mi ro sul de mie re,
sosi ºi în ce pu sã lin gã cu atâ ta pof tã ca pã tul oiº tii, în cât
îl luã în bot, apoi îl tre cu prin pân te ce ºi în mã run ta ie.
Când l-am vã zut bine tras în þea pã, am aler gat ºi am bã -
tut în ga u ra din vâr ful oiº tii o þan dã rã groa sã, tãind ast fel
re tra  ge rea lã co mo su lui ºi lã sân du-l în aceas tã po zi þie pânã
di mi nea þa. Sul ta nul, care veni sã se plim be prin apro pie re,
mai cã n-a mu rit de râs, vã zând ce ºo tie îi ju ca sem ur su lui.

La pu þin timp dupã aceea, ru ºii au în che iat pa cea cu
tur cii ºi am fost tri mis la San kt-Pe ter sburg dim pre u nã cu
alþi pri zo nieri. Mi-am luat rã mas-bun de la ar ma tã ºi am
pã rã sit Ru sia în mo men tul ace lei mari zur be care a avut
loc acum pa tru zeci de ani ºi în urma cã re ia þa rul în lea -
gãn, cu mama ºi ta tãl sãu, du ce le de Brun swick, feld ma -
re ºa lul Mün nich ºi mulþi al þii au fost exi laþi în Si be ria.
Bân tui în iar na aceea un ase me nea ger în în trea ga Eu -
ro pã, în cât soa re le cã pã tã câ te va de ge rã turi, ale cã ror urme
i se vãd pe faþã. Ast fel, ºi eu am avut mult mai mult de
su fe rit la în toar ce re de cât în pri ma mea cã lã to rie.

Ar mã sa rul meu li tua -
 nian rã mã se se în Tur cia, aºa
cã a tre buit sã cã lã to resc
cu poº ta lio nul. Or, cum s-a
în tâm plat sã ne aflãm pe
un drum strâmt, mãr gi -
nit de gar duri înal te, i-am
spus vi zi tiu lui sã sune din
corn, spre a da un sem nal
care sã îm pie di ce vreo altã
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di li gen þã sã vinã în ace laºi timp din ce lã lalt ca pãt al dru -
mu lui. Omul meu as cul tã ºi su flã din toa te pu te ri le în
corn, însã sfor þã ri le-i furã za dar ni ce, nu putu scoa te o notã
mã car, lu cru mai în tâi de toa te de ne în þe les, dar apoi stin -
ghe ri tor cum nu se poa te, cãci cu rând apoi vã zu rãm ve -
nind din faþã o ca leaº cã ce ocu pa tot dru mul.
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Am co bo rât nu mai de cât ºi am în ce put sã de sham
caii. Pe urmã, am ri di cat pe umeri poº ta lio nul cu cele
pa tru roþi ale sale ºi cu ba ga je cu tot. Cu po va ra asta în
spa te am sã rit ºan þul, peste gar dul înalt de nouã pi cioa re,
ceea ce nu era de co lea, þi nând sea ma ºi de gre u ta tea cu -
fe re lor. Cu un al doi lea salt, am dus poº ta lio nul în spa te le
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ce lui lalt ve hi cul. Oda tã ter mi na tã trea ba, m-am în tors cã -
tre cai, l-am luat pe fie ca re sub un braþ ºi i-am dus, în ace -
laºi chip, pe fie ca re la trã su ra lui. Dupã care i-am în hã mat
ºi am ajuns fãrã vreun alt ne caz la sta þia de poº tã.

Am ui tat sã vã spun cã unul din cei doi cai, câr lan
ºi foar te fo cos, era sã-mi dea mul tã bã ta ie de cap, cãci, în
mo men tul în care sã ream pen tru a doua oarã gar dul, în -
ce pu sã se zba tã ºi sã dea din co pi te cu atâ ta fu rie, în cât
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îmi pri ci nui, pen tru o cli pã, cea mai mare în cur cã tu rã.
I-am cur mat însã gim nas ti ca asta, vâ rân du-i pi cioa re le din
spa te în bu zu na rul man ta lei mele.

So siþi la han, vi zi tiul poº ta lio nu lui îºi puse cor nul
în tr-un cui dea su pra ve trei ºi ne aºe za rãm la masã. Or,
as cul taþi, dom ni lor, ce s-a în tâm plat! Ta ra ta, ta ra ta tata!,
cor nul în ce pu sã cân te sin gur! Am fã cut cu to þii ochii mari,
în tre bân du-ne ce pu tea sã în sem ne asta. În chi puiþi-vã cã
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no te le în ghe þa se rã în in stru ment ºi, dez ghe þân du-se în ce -
tul cu în ce tul la cãl du rã, în ce pu rã sã iasã, cla re ºi so no re,
spre în cân ta rea vi zi tiu lui, cãci in te re san tul in stru ment ne
cân tã timp de o ju mã ta te de ceas un con cert, fãrã sã mai
fie ne vo ie sã mai su fle în el. Ne-a cân tat mai în tâi Mar ºul
pru sian, apoi Când sunt trist, pe urmã cân te ce po pu la re,
prin tre care ba la da În pã du re to tul doar me. Aceas ta a fost
ul ti ma mea aven tu rã în Ru sia.

Mulþi cã lã tori au obi ceiul, is to ri sin du-ºi aven tu ri le,
sã po ves teas cã mai mul te de cât au vã zut. Nu este deci de
mi ra re cã ci ti to rii ºi au di to rii sunt câ te o da tã în cli naþi sã
nu prea crea dã. Dacã, to tuºi, ci ne va din ono ra bi la so cie -
ta te ar pune la în do ia lã ade vã rul ce lor pe care le mãr tu -
 ri sesc, aº fi mâh nit la cul me de aceas tã lip sã de în cre de re
ºi i-aº atra ge aten þia cã în acest caz n-ar avea ceva mai bun
de fã cut de cât sã-ºi ia va lea, îna in te de a-mi în ce pe po ves -
 ti rea aven tu ri lor mele pe mare, încã ºi mai ex tra or di na re,
cu toa te cã nu mai pu þin ade vã ra te.



CA PI TO LUL  VI

Pri ma aven tu ră pe mare

P
ri ma cã lã to rie pe care am fã cut-o în via þa mea, cu pu -
þi nã vre me îna in tea ce lei din Ru sia, ale cã rei cele mai

re mar ca bi le epi soa de le-am is to ri sit, a fost pe mare. Încã
se mã nam cu gâº te le, cum îi plã cea sã spu nã un chiu lui meu,
mi li ta rul – un mân dru ºi mus tã cios co lo nel de hu sari –,
ºi încã nu se ºtia prea bine, dupã pu ful ce-mi creº  tea pe bãr -
 bie, dacã voi fi smead sau bãr bos, dar de pe atunci cã lã -
to ri i le erau uni cul meu vis, sin gu ra as pi ra þie a ini mii mele. 

Ta tãl meu îºi pe tre cu se cea mai mare par te a ti ne -
re þi lor în cã lã to rii ºi-i plã cea sã de pe ne în lun gi le seri de
iar nã po ves tea ade vã ra tã a aven tu ri lor sale. Ast fel, gus tul
meu pen tru cã lã to rii poa te fi atri buit fie fi rii mele, fie
exem plu lui pã rin tesc. Pe scurt, m-am agã þat de toa te pri -
le ju ri le care cre deam cã-mi pot pro cu ra mij loa ce le de a-mi
po toli do rin þa ne stin sã de a ve dea lu mea. Însã toa te efor -
tu ri le mele au fost în za dar.
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Dacã iz bu team, din
în  tâm pla re, sã în moi pu þin
voin þa ta tei, mama ºi mã tu -
ºa mea se oþã rau cu atât
mai tare ºi în câ te va cli pe
pier deam tot spo rul câº ti -
gat cu atâ ta su doa re. În
sfâr ºit, în tâm pla rea a fã cut
ca una din ru de le mele
dupã mamã, un unchi, sã
ne vinã în vi zi tã. Cu rând,
am de ve nit fa vo ri tul lui.
Îmi spu nea ade sea cã sunt
un bã iat ve sel ºi cur te ni tor
ºi cã vrea sã facã tot po si -
bi lul sã mã aju te sã-mi îm -
pli nesc do rin þe le.

A fost mai eloc vent ca mine ºi, dupã un schimb de
ve deri ºi de re plici, s-a ho tã rât, spre cea mai mare bu cu -
rie a mea, sã-l în to vã rã ºesc în Cey lon, unde un chiul lui
fu se se timp de mai mulþi ani gu ver na tor.

Am ple cat din Am ster dam în sãr ci naþi cu o mi siu ne
im por tan tã din par tea înal te lor au to ri tãþi ale sta tu lui olan -
dez. Cã lã to ria noas trã nu s-a re mar cat prin ceva ne o biº -
nuit, cu ex cep þia unei fur tuni te ri bi le, cã re ia tre buie sã-i
con sa cru câ te va cu vin te, din ca u za ciu da te lor ur mãri pe
care le-a avut.

Fur tu na iz bucni chiar în mo men tul când ne aflam
la an co rã, în faþa unei in su le, spre a ne apro vi zio na cu
apã ºi cu lem ne. Se porni cu atâ ta fu rie, în cât dez rã dã -
ci nã ºi ri di cã în vãz duh nu me roºi ar bori enormi. Cu toa -
te cã unii din tre aceº tia de pã ºeau în gre u ta te mai mul te
sute de chin ta le, înãl þi mea ex tra or di na rã la care fu se se rã
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ri di caþi îi fã cea sã parã nu mai mari de cât pe ne le care
zboa rã câ te o da tã prin aer. 

To tuºi, de în da tã ce fur tu na se po toli, fie ca re ar bo -
re cãzu exact pe lo cul lui ºi prin se nu mai de cât rã dã cini,
ast fel în cât nu mai rã ma se nici urmã din ra va gi i le pri ci -
nui te de ca la mi ta te. Doar cel mai gros din tre ar bori fãcu
ex cep þie. În mo men tul în care a fost smuls din pã mânt
de vio len þa vi je liei, un bãr bat cu so þia lui toc mai cu le geau
din el cas tra veþi, fiind cã în acea par te a lu mii le gu ma
aceas ta de li cioa sã creº te în co paci. Har ni ca pe re che îºi
fã cea cu rãb da re trea ba, dar gre u ta tea ei schim bã di rec -
þia ar bo re lui, care cãzu ori zon tal la sol. Or, prea mã ri tul
ca cic al in su lei îºi pã rã si se, pre cum cei mai mulþi din tre
lo cui tori, lo cuin þa, de tea ma de a nu fi în gro pat sub rui -
ne le pa la tu lui sãu. La ter mi na rea ura ga nu lui, se în tor cea
aca sã, tre când prin grã di na lui, când co pa cul cãzu ºi, din
fe ri ci re, îl omo rî pe loc.

— Aþi spus: din fe ri ci re?
— Da, da, din fe ri ci re, deoa re ce, dom ni lor, cu tot res -

pec tul, ca ci cul era un groaz nic ti ran, iar lo cui to rii in su lei,
fãrã sã-i lã sãm de-o par te pe fa vo riþi ºi pe þi i toa re le lui, erau
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cele mai ne fe ri ci te crea turi de pe faþa pã mân tu lui. Grã mezi
de pro vi zii pu tre zeau prin ma ga zii, în timp ce po po rul care
mun ci se pen tru ele mu rea, pur ºi sim plu, de foa me.
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In su la lui era la adã post de strãini, ceea ce nu-l îm -
pie di ca sã-i în ha þe cu ar ca nul pe toþi ti ne rii, spre a face
din ei eroi, şi să-i vândă ve ci ni lor pen tru ar ma te le lor, lu ând
pe ei scoici si de fii cu mi li oa ne le, ca sã-ºi mã reas cã ºi mai
mult co lec þia pe care o moº te ni se de la ta tãl lui. Cã pã -
ta se pa siu nea asta în urma unei cã lã to rii pe care o fã cu se
în nord; n-am pu tea spu ne cu pre ci zie cât de de par te în
nord, dat fi ind cã, pen tru in su la rii ãº tia, o cã lã to rie în nord
poa te în sem na tot aºa de bine cã s-au dus pâ nã-n Ca na re
sau cã au fã cut o ex cur sie în Gro en lan da. Dar mai bine
sã nu mai dis cu tãm.
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Drept rãs pla tã pen tru ma re le ser vi ciu pe care acei
cu le gã tori de cas tra veþi îl fã cu se rã com pa trio þi lor lor, au
fost puºi pe tro nul lã sat va cant de ca cic. Este ade vã rat cã,
în cã lã to ria ae ria nã pe care o fã cu se rã, aceºti oa meni cum -
se ca de vã zu se rã soa re le atât de aproa pe, în cât aproa pe
cã-i or bi se, lu ân du-le pu þin tel ºi min þi le, dar au dom nit,
to tuºi, în de a juns de bine în cât ori ci ne de gus tã un cas tra -
ve te sã spu nã: „Dom nul sã-l ai bã-n paza sa pe ca cic!“ 

Dupã ce ni s-a re pa rat co ra bia, care su fe ri se oa re cari
stri cã ciuni de pe urma fur tu nii, ºi dupã ce ne-am des pãr -
þit de noii su ve rani, am ri di cat pân ze le pe un vânt priel -
nic ºi, dupã ºase sãp tã mâni, am ajuns în Cey lon.

Cam la vreo cinci spre ze ce zile de la so si re, fiul mai
mare al gu ver na to ru lui îmi pro pu se sã mã duc cu el la
vâ nã toa re, ceea ce am ac cep tat cu dra gã ini mã. Prie te -
nul meu era înalt ºi zdra vãn, obiº nuit cu cli ma ca ni cu -
la rã, însã eu, cu toa te cã nu fã cu sem prea mul tã miº ca re,
sim þeam cã mã înã buº, rã mâ nând în urma lui. Mã pre -
gã team sã mã aºez, sã mã odih nesc olea cã, la þãr mul unui
râu ce-mi fã cea cu ochiul când, de o da tã, am au zit în
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spa te le meu un zgo mot cum plit. M-am în tors ºi am rã mas
îm pie trit vã zând un leu uriaº care se-ndrep ta spre mine,
dân du-mi sã în þe leg cã ar dea de do rin þa de a prânzi pe
sea ma sãr ma nei mele per soa ne, fãrã sã-mi mai cea rã voie.
Puº ca mea era în cãr ca tã cu ali ce. N-a veam nici rã ga zul,
nici sta rea de spi rit sã mã gân desc mai te mei nic. M-am
de cis, deci, sã trag în bes tie, dacã nu ca s-o rã pun, mã car
ca s-o spe rii. Dar chiar în cli pa când îl luam la ochi, ani -
ma  lul, bã nuin du-mi, ne în do iel nic, in ten þi i le, se-nfu rie nã -
pras nic ºi se nã pusti asu prã-mi mai mult din in stinct de cât
din ra þiu ne. Am în cer cat un lu cru im po si bil, anume sã fug.
Dau do sul ºi, uite ºi-a cu ma mã apu cã tre mu rul nu mai
cã mã gân desc, vãd la câþi va paºi
de mine un cro co dil mon stru os,
ca re-ºi des chi se se bo tul enorm, ca
sã mã în ghi tã.

Ima gi naþi-vã, dom ni lor, în ce
si tua þie ori bi lã mã gã seam: în spa -
 te le meu, leul, în faþã cro co di lul,
la stân ga, un râu cu unde re pezi,
la dreap ta, o prã pastie bân tui tã,
dupã cum aveam sã aflu, de ºerpi
ve ni noºi!

În gro zit, stu pe fiat – Her cu le
în suºi s-ar fi sim þit la fel în tr-o ase -
me nea îm pre ju ra re –, am cã zut la
pã mânt. Sin gu rul gând ca re-mi
tre cea prin cap era ce au sã mã 
sfâ ºie mai în tâi, col þii le u lui fu rios,
sau fãl ci le tros ni toa re ale cro co di -
lu lui? Dupã câ te va se cun de însã,
am au zit un zgo mot în fun dat ºi
stra niu, cu toa te cã nu sim þeam nici
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o du re re. Ri dic în ce ti ºor ca pul ºi vãd, spre imen sa mea
bu cu rie, cã leul, arun cân du-se în for þã asu prã-mi, cã zu se
chiar în bo tul cro co di lu lui. Ca pul îi in tra se în tre fãl ci le
aces tu ia ºi ani ma lul fã cea mari sfor þãri sã ºi-l scoa tã. M-am
ri di cat nu mai de cât ºi, sco þând cu þi tul, i-am tã iat din tr-o
lo vi tu rã ca pul le u lui, al cã rui corp cãzu la pi cioa re le mele.
Apoi, cu pa tul puº tii am în fun dat cât mai adânc ca pul fia -
rei în gâ tle jul cro co di lu lui, care nu în târ zie sã se su fo ce
în tr-un chip mi ze ra bil.
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La câ te va cli pe dupã ce câº ti ga sem aceas tã strã lu ci -
tã iz bân dã asu pra ce lor doi ina mici, sosi ºi ca ma ra dul meu,
ne li niº tit de lip sa mea. Mã lãu dã bu cu ros ºi apoi mã su -
ra rãm îm pre u nã cro co di lul: avea pa tru zeci de pi cioa re ºi
ºap te de ge te lun gi me.

De cum i-am po ves tit aceas tã aven tu rã ex tra or di -
na rã gu ver na to ru lui, aces ta tri mi se o cã ru þã cu oa meni
ca sã ca u te cele douã ani ma le. Un ma ro chi nier din preaj -
mã mi-a fã cut din pie lea le u lui mai mul te pungi pen tru
tu tun, pe care le-am dã ruit unor cu noº tin þe din Cey lon.
Cele rã ma se le-am dã ruit, ca un oma giu, mai ma ri lor ora -
ºu lui Am ster dam, care þi neau ne a pã rat sã-mi dã ru ias cã
ºi ei o mie de du caþi, pe care doar cu cea mai mare gre u -
 ta te i-am pu tut re fu za.

Pie lea cro co di lu lui a fost
îm pã ia tã în chip obiº nuit ºi
con sti tuie as tãzi po doa ba cea
mai fru moa sã a mu ze u lui din
Am ster dam, al cã rui paz nic po -
ves teº te is pra va mea fie cã rui vi   -
zi ta tor. Tre buie, to tuºi, sã spun
cã el nãs co ceº te anu mi te amã -
nun te care jig nesc grav ade vã -
rul ºi ase mã na rea. De pil  dã, el
spu ne cã leul a tra ver sat cro co -
di lul în toa tã lun gi mea aces tu -
ia ºi cã, în mo    men tul când ie ºea
pe par tea opu sã ce lei prin care
in  tra se, ilus tri si mul domn ba -
ron – aºa obiº nuieº te sã-mi spu -
nã – îi tã ia se ca pul, dim pre u nã
cu trei pi cioa re din coa da cro -
co di lu lui.
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„Cro co di lul, ada u gã ghi du ºul ãsta, se în tor se se, pro -
fund umi lit de mu ti la rea su fe ri tã, smul se se cu þi tul din mâi -
ni le dom nu lui ba ron ºi-l în ghi þi se cu atâ ta fu rie, în cât îi
ajun se se drept în ini mã, uci gân du-l pe loc.“ Nu mai este
ne vo ie sã spun, dom ni lor, câtã su pã ra re îmi pri ci nuieº te
ne ru ºi na rea ti cã lo su lui ãs tu ia.

În se co lul de scep ti cism în care trãim, oa meni care nu
mã cu nosc nici un pic ar pu tea, au zind ase me nea go go -
na te min ciuni, sã punã sub sem nul în tre bã rii ade vã rul
aven tu ri lor mele re a le, lu cru ce lo veº te grav în in te re se le
unui om de onoa re.



CA PI TO LUL  VII

A doua aven tu ră pe mare

Î
n anul 1776 m-am îm bar cat la Port smo uth, ca sã merg
în Ame ri ca de Nord, pe un vas bri ta nic de rãz boi de

pri ma cla sã, în zes trat cu o sutã de tu nuri ºi cu un echi -
paj de o mie pa tru sute de ma te loþi. Aº pu tea sã vã is to -
ri sesc aici fe lu ri te aven turi în tâm pla te în An glia, dar le
las pen tru altã datã. Voi men þio na doar una din tre ele.
Am avut oda tã plã ce rea sã-l vãd pe rege cum se du cea cu
mare pom pã la Par la ment, în ca leaº ca lui de galã. Un co -
los de vi zi tiu stã tea pe ca prã, pe a cã rei tã blie era zu grã -
vit foar te ar tis tic bla zo nul An gliei. Cu bi ciul, vi zi tiul de scria
prin aer, cât se poa te de vi zi bil, sem nul aces ta:
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Pe mare, nu ni s-a în tâm plat ni mic de o se bit. Pri mul
in ci dent a avut loc cam la trei sute de mile de flu viul
Saint-La u rent: va sul nos tru s-a cioc nit cu ex tre mã vio -
len þã de ceva care ni s-a pã rut a fi o stân cã.

To tuºi, când am co bo rât o son dã, n-am gã sit fun dul
nici la cinci sute de bra þe adân ci me. Ceea ce fã cea ca acest
ac ci dent sã fie ºi mai de ne în þe les, de ex tra or di nar, era cã,
tot atunci, ne pier du sem ºi câr ma. Bom pre sul se fã râ -
ma se în douã, ca tar ge le ni se crã pa se rã în lun gi me, iar
vreo douã cã zu se rã pe pun te. Un prã pã dit de ma te lot care
tre bã lu ia pe la pân za cea mare a fost arun cat la trei le ghe
de vas, îna in te sã cadã în apã. Din fe ri ci re, pe când zbu ra
prin aer, a avut pre zen þa de spi rit sã se apu ce de coa da
unui co cor, ceea ce i-a în ce ti nit cã de rea ºi i-a în gã duit sã
înoa te pânã la navã, þi nân du-se de gâ tul pã sã rii.

ªo cul fu se se atât de
vio lent, în cât în tre gul echi -
paj de pe pun te a fost iz bit
de pun tea de sus a co ra -
biei. Atât de pu ter ni cã a
fost lo vi tu ra, în cât ca pul mi
s-a în fun dat în tre umeri ºi
i-au tre buit mai mul te luni
ca sã-ºi reia po zi þia lui na -
tu ra lã. Eram cu to þii uluiþi,
tul bu raþi, când apa ri þia unei
ba le ne uria ºe care mo  þã ia
pe su pra fa þa ocea nu lui ne
oferi che ia si tua þiei.

Mon strul era su pã rat
pe va sul ca re-l iz bi se ºi în ce pu se sã-i apli ce cum pli te lo -
vi turi de coa dã, în bor daj. În fu ria lui, a apu cat în dinþi
an co ra cea mare din spa te le na vei ºi a în ce put sã tra gã
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de ea, tâ rân du-ne preþ de vreo ºai zeci de mile, cu vi te za
de zece no duri. Dum  ne zeu ºtie unde am fi ajuns, dacã,
din fe ri ci re, nu s-ar fi rupt ca blul an co rei, astfel în cât ba -
le na ne-a scã pat din dinþi, iar noi ne pierdurăm an co ra.
Când, dupã câ te va luni, ne-am în tors în Eu ro pa, am gã -
sit aceeaºi ba le nã, aproa pe în ace laºi loc: plu tea moar tã
pe apã ºi mã su ra o ju mã ta te de milã în lun gi me. N-am pu -
tut lua la bord de cât o micã par te din aceas tã for mi da -
bi lã bes tie: am co bo rât bãr ci le la apã ºi, cu mare gre u ta te,
am tã iat ca pul ba le nei. Am avut sa tis fac þia de a re cu pe ra
nu nu mai an co ra, dar ºi pa tru zeci de coþi de ca blu ca re-i
in tra se rã în tr-o mã sea stri ca tã din fal ca de jos.

Aces ta a fost uni cul eve ni ment in te re sant pe ca lea
noas trã de în toar ce re. Ba nu! era sã uit unul care aproa -
pe cã mi-a fost fa tal. Atunci când, în pri ma noas trã cã lã -
to rie, ne-am lã sat traºi de ba le nã, în bor dul co ra biei a
apã  rut o ga u rã aºa de mare, în cât toa te pom pe le de la
bord nu ar fi pu tut-o îm pie di ca sã nu se scu fun de în tr-o
ju mã ta te de orã. No roc cã am fost pri mul care mi-am dat
sea ma de pri mej die: ga u ra avea un dia me tru de un pi cior
înãl þi me. Am în cer cat s-o as tup prin toa te mij loa ce le 
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cu nos cu te, însã în za dar. To tuºi, pânã la urmã am iz bu -
tit sã sal vez acest fru mos vas ºi nu me ro sul lui echi paj
prin tr-o idee ma gis tra lã. Fãrã sã-mi mai scot pan ta lo nii,
am aco  pe rit cu fun dul, la re pe zea lã, ga u ra. Sã nu vã mi raþi,
dom ni lor, pen tru cã eu mã trag, pe li nie ma ter nã, din tr-o
fa mi lie olan de zã, iar dupã tatã, din tr-u na din West fa lia.
Drept vor bind, po zi þia mea a fost des tul de ume dã, dar
m-a scos, mai târ ziu, din în cur cã tu rã, tâm pla rul co ra biei.



CA PI TO LUL  VIII

A tre ia aven tu ră pe mare

M
i s-a în tâm plat când va sã fiu în mare pe ri col, pe Me -
di te ra nã. Mã scãl dam, în tr-o mi nu na tã du pã-a mia -

zã, nu prea de par te de Mar si lia, când am vã zut o na mi lã
de peº te þâº nind spre mine, cu bo tul des chis. Peste pu -
tin þã sã mã sal vez, n-a veam nici tim pul, nici mij loa ce le.
Fãrã sã ºo vãi, m-am fã cut cât de mic am pu tut, m-am ghe -
muit, cu mâi ni le ºi cu pi cioa re le strân se, ºi am in trat în
bo tul peº te lui, pânã în fun dul gâ tle ju lui. Ajuns aco lo,
m-am tre zit în tr-o bez nã de sã vâr ºi tã ºi în tr-o cãl du rã ce
nu era chiar ne plã cu tã. Pre zen þa mea în în ghi þi toa re îl
stân je nea de nu mai pu tea ºi cu si gu ran þã cã ar fi dat
ori ce, doar sã sca pe de mine. Ca sã-i spo resc ne ca zul, am
în ce put sã um blu, sã sar, sã joc, sã fac tot soiul de poz ne
în în chi soa rea mea. Hora sco þia nã, mai cu sea mã, îi era
de o se bit de ne su fe ri tã: ic nea sfâ ºie tor, se ri di ca în coa dã
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pe va luri, mai sã se arun ce pe þãrm. A fost sur prins, pe
când se zbã tea ast fel, de un vas ita lian, care l-a ajuns din
urmã; ma ri na rii l-au har po nat ºi i-au ve nit de hac în
câ te va mi nu te. De cum îl adu se rã la bord, am au zit echi -
pa jul cum dis cu ta în ce fel sã-l spin te ce ca sã scoa tã din el
mai mul tã grã si me. Cum în þe leg lim ba ita lia nã, o mare
spai mã m-a cu prins la gân dul cã voi fi tã iat în fe lii odatã
cu ani ma lul.

Ca sã mã pun la adã post de cu þi te le lor, mã pre gã -
team sã mã re trag în mij lo cul sto ma cu lui, unde o du zi nã
de oa meni ar fi în cã put cu uºu rin þã. Cãci cre deam cã vor
spin te ca peº te le în ce pând de la ca pe te. Cu rând însã m-am
li niº tit, deoa re ce au în ce put prin a strã pun ge sto ma cul.
De cum am vã zut o razã de lu mi nã, m-am pus pe zbie rat,
co mu ni când ace lor domni ce plã ce re îmi fã cea sã-i cu nosc
ºi cã trã geam spe ran þa sã mã vãd scos afa rã de ei.

Nu v-aº pu tea de scrie stu pe fac þia ce se aº ter nu pe
toa te fe þe le când au zi rã o voce ome neas cã ie ºind din mã -
run ta ie le peº te lui. Iar ui mi rea lor nu mai avu mar gini
când zã ri rã fã cân du-ºi loc la lu mi nã un om gol puº cã. Pe
scurt, dom ni lor, le-am po ves tit pã þa nia, aºa cum v-am po -
ves tit-o ºi dom ni i lor voas tre, de s-au prã pã dit de râs.

Dupã ce m-au de lec tat cu câ te va rã co ri toa re, m-am
az vâr lit în apã, ca sã mã cu rãþ, apoi am îno tat spre pla jã
ºi mi-am gã sit veº min te le aco lo unde le lã sa sem. Dacã nu
mã în ºel, rã mã se sem cap tiv în cor pul aces tui mon stru cam
trei sfer turi de ceas.



CA PI TO LUL  IX

A pa tra aven tu ră pe mare

P
e vre mea când mã aflam încã în ser vi ciul Tur ciei, mã
dis tram ade sea plim bân du-mã de plăcere cu iah tul

meu pe Ma  rea Mar ma ra, de unde ai o ve de re ad mi ra bi -
lã asu pra Con stan ti no po lu lui ºi se raiu lui Ma re lui Pa di ºah.
În tr-o di mi nea þã, pe când con tem plam fru mu se þea ºi se ni -
nã ta tea ce ru lui, am zã rit în vãz duh un obiect ro tund, cam
de mã ri mea unei bile de bi liard, de de sub tul cã ru ia pã rea
sã atâr ne ceva. Am apu cat de în da tã cea mai bunã din tre
ca ra bi ne le mele, cu þea va cea mai lun gã, armã de care nu
mã des part nici o da tã, am în cãr cat-o ºi am tras în obiec tul
ro tund, pe care nu l-am lo vit. Atunci am ochit din nou, dar
re zul ta tul n-a fost mai no ro cos. În sfâr ºit, la cel de al trei -
 lea foc, în cãr cã tu ra mea îi fãcu o ga u rã în coas tã ºi obiec -
tul în ce pu sã co boa re.

În chi puiþi-vã ui mi rea mea când am vã zut cã zând, co -
lea, chiar lân gã va sul meu, o trã su ri cã au ri tã, sus pen da tã
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de un ba lon enorm, mai vo lu mi nos de cât cea mai vas tã
cu po lã. În trã su ri cã se aflau un bãr bat ºi o ju mã ta te de
miel fript. Re ve nit din pri ma sur pri zã, am al cã tuit, cu oa -
me nii mei, un cerc în ju rul aces tui cu rios echi paj.

Bãr ba tul, ca re-mi pãru – ºi chiar era – fran þuz, pur ta
în bu zu na rul ji let cii o pe re che de cea suri su per be, cu bre -
lo curi, pe care erau pic ta te por tre te de mari se niori ºi mari
doam ne. La fie ca re din tre bu to nie re avea fi xa tã câte o
me da lie de aur în va loa re de cel pu þin o sutã de du caþi,
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iar pe fie ca re din de ge te le sale strã lu cea câte un inel pre -
þios, în crus tat cu dia man te. Pun gi le cu aur de care îi erau
pli ne bu zu na re le fã ceau sã-i atâr ne pânã la pã mânt pul pa -
 ne le hai nei.

— Doam ne! mi-am zis, pesem ne cã omul ãsta a adus
ome ni rii ser vi cii ex tra or di na re pen tru ca, în ciu da câr pã -
no ºe niei lu mii de azi, ma ri le per so na je sã-l fi co ple ºit cu
atâ tea da ruri.

Iu þea la cã de rii îl nãu ci se, astfel în cât tre cu o bunã bu -
ca tã de vre me pânã sã vor beas cã. Sfârºi, to tuºi, prin a-ºi
re veni ºi po vesti cele ce ur mea zã.

— Ce-i drept, nu eu am avut ideea ºi cu noº tin þe le
ºti in þi fi ce ca sã nãs co cesc aceas tã me to dã de a cã lã tori,
însã am fost pri mul care m-am gân dit sã mã slu jesc de ea
spre a-i umili pe dan sa to rii pe frân ghie ºi pe sal tim ban -
cii or di nari, ri di cân du-mã mai sus de cât ei. Acum ºap te
sau opt zile – nu ºtiu pre cis fiind cã am pier dut no þiu nea
tim pu lui –, am fã cut o as cen siu ne în di rec þia Cor nwall,
în An glia, du când cu mine un ber be cuþ căruia voiam să-i
dau drumul de sus, spre a-i în ve seli pe spec ta tori. Din ne -
no ro ci re, vân tul ºi-a schim bat di rec  þia ºi, în loc sã mã poar -
te spre Exe ter, unde so co team sã co bor, m-a îm pins cã tre
mare, dea su pra cã re ia am plu tit lun gã vre me, la o înãl þi -
me fan  tas ti cã. 

Ce în cân tat am fost atunci cã nu-mi fã cu sem nu mã -
rul cu ber be cu þul, pen tru cã, în cea de-a tre ia zi, foa mea
m-a si lit sã-l sa cri fic. Cum de pã ºi sem de mul tã vre me luna,
iar la ca pã tul a ºap te zeci de cea suri ajun se sem aºa de
aproa  pe de soa re, în cât mi se pâr li se rã sprân ce ne le, am
pus ber   be cu þul, mai di nain te ju puit, sã se prã jeas cã unde
în cin  gea vã pa ia mai tare, ast fel cã, în trei sfer turi de orã,
era ru me nit cum tre buie. Din asta am trãit tot tim pul
cã lã to riei.
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Pri ci na lun gii mele cur se tre buie atri bui tã ru pe rii
unei corzi care du cea la o su pa pã din par tea in fe rioa rã
a ba lo nu lui, des ti na tã sã lase sã se scur gã ae rul in fla ma bil.
Dacã n-aþi fi tras în ba lo nul meu ºi nu l-aþi fi ni me rit, aº
fi pu tut rã mâ ne atâr nat ca Ma ho med în tre cer ºi pã mânt,
pânã la ju de ca ta de apoi.

Bãr ba tul dã rui cu ge ne ro zi ta te trã su ri ca pi lo tu lui
meu, care se afla la câr mã, ºi arun cã în mare res tul frip -
tu rii. Cât pri veº te ba lo nul, gata gãu rit de gloan þe le mele,
se fã cu se zdren þe în tim pul cã de rii.



CA PI TO LUL  X

A cin cea aven tu ră pe mare

D
a cã tot avem timp, dom ni lor, sã mai go lim o bu tel  cã
de vin rece, am sã vã po ves tesc în tâm pla rea foar te ciu -

da tã de care am avut par te cu pu þi nã vre me îna in te de
în toar ce rea mea în Eu ro pa.

Ma re le Pa di ºah, cã ru ia îi fu se sem pre zen tat de cã tre
am ba sa do rii Înãl þi mi lor Lor îm pã ra tul Ru siei ºi îm pã ra -
tul Aus triei, mã tri mi se se la Cai ro, cu o mi siu ne de cea mai
mare în sem nã ta te ºi care tre bu ia dusã la în de pli ni re în
aºa fel în cât sã rã mâ nã se cre tã în veº ni cie.

Am por nit la trea bã cu mare pom pã ºi în so þit de o
nu me roa sã sui tã. Pe drum, am avut pri le jul sã-mi în mul -
þesc nu mã rul ser vi to ri lor cu vreo câþi va foar te in te re sanþi.
De-a bia ie ºi sem din Con stan ti no pol când, la câ te va mile
doar, am zã rit un ins pir pi riu, nu mai pie le ºi os, care aler -
ga peste câmp cu o iu þea lã ne mai po me ni tã, cu toa te cã
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avea le ga tã de fie ca re glez nã câte o ghiu lea de plumb de
câte cel pu þin cinci zeci de oca le. Cu prins de ui mi re, l-am
che mat ºi i-am pus în tre ba rea:

— Unde te duci, prie te ne, aºa de re pe de ºi de ce în -
greu iat cu o ase me nea po va rã?

— Am pã rã sit Vie na acum ju mã ta te de ceas, îmi rãs -
pun se el; slu jesc la un mare se nior care toc mai m-a con -
ce diat. Ne mai a vând ne vo ie de iu þea la mea, am mo de rat-o,
cu aju to rul aces tei ghiu le le, cãci mo de ra þia dã preþ timpu -
 lui, cum avea obi ceiul sã spu nã pre cep to rul meu.

Bã ia tul ãsta îmi plã cu. L-am în tre bat dacã vrea sã in -
tre în ser vi ciul meu ºi el primi pe datã. Am por nit-o din
nou la drum, strã bã tând mul te ora ºe, ba chiar ºi þãri.

În ca lea noas trã, pri vi rea îmi cãzu, nu de par te de fi -
rul dru mu lui, pe un in di vid ce stã tea în tins în iar bã, de
s-ar fi zis cã doar me. Dar era nu mai o pã re re, pen tru cã
stã tea cu ure chea li pi tã de pã mânt, de par cã ar fi vrut sã
audã ce grã iesc oa me nii lu mii de de de subt.

— Ce as culþi aco lo, prie te ne? i-am ºop tit.
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— As cult cum creº te iar ba, ca sã-mi mai trea cã tim pul.
— ªi o auzi cres când?
— Ei, nu e chiar aºa de mare lu cru.
— In trã, atunci, în sluj ba mea, prie te ne. Cine ºtie dacã

nu e câ te o da tã ne vo ie de o ure che cu auz as cu þit? 
In sul se ri di cã din iar bã ºi mã urmã.
Nu de par te de aco lo, am vã zut, pe o co li nã, un vâ nã   -

tor care pu nea puº ca la ochi, þin tea ºi trã gea în al bas trul
ce ru lui.

— No roc la vâ nat! No roc, vâ nã to ru le! i-am stri gat.
— Oh! rãs pun se el. În cerc ca ra bi na asta, ca re-mi vine

de la fir ma Ku chen rei cher, din Ra tis bo na. Stã tea, pe fle ºa
ca te dra lei de la Stras bo urg, o vra bie pe care adi nea uri
am do bo rât-o.

Cine cu noaº te pa siu nea mea pen tru no bi le le per for -
man þe ale vâ nã to rii nu se va mira dacã îi voi spu ne cã l-am
strâns în bra þe pe acest ex ce lent þin taº. Nu m-am zgâr cit,
când a fost vor ba sã-l iau în ser vi ciul meu: era de la sine
în þe les.

Ne-am ur mat, aºa dar, cã lã to ria ºi am ajuns, în fine, în
mun þii Li ba nu lui. Aco lo am dat, la poa le le unei în tin se
pã duri de cedri, de un bãr bat scund ºi-nde sat, le gat peste
brâu cu o frân ghie care în con ju ra în trea ga pã du re.

— Ce tragi aco lo, prie te ne? l-am în tre bat pe omul
ace la.

— Ve ni sem sã tai lemn de con struc þie, însã, cum am
ui tat aca sã to po rul, în cerc ºi eu sã ies la so co tea lã cum
pot mai bine.

ªi, zi când aces tea, do bo rî din tr-o miº ca re în tre gul co -
dru, care mã su ra pe pu þin o milã pã tra tã, de par cã ar fi
pus la pã mânt un mã nunchi de tres tii. Ghi ciþi cu uºu rin þã
ce-am fã cut. Mai de gra bã mi-aº fi sa cri fi cat lea fa de am ba -
 sa dor de cât sã las sã-mi sca pe vi tea zul ãsta.
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În mo men tul în care am pus pi cio rul pe te ri to riul egip -
 tean, în ce pu sã su fle un ura gan aºa de for mi da bil, în cât
m-a cu prins o cli pã tea ma sã nu mã rãs toar ne dim pre u nã
cu sui ta mea, cu caii, sã ne ia în vãz duh. În stân ga dru -
mu lui se în ºi rau ºap te mori ale cã ror aripi se în vâr teau la
fel de iute ca o vâr tel ni þã. Nu de par te se afla un per so naj
de o cor po len þã dem nã de John Fal staff ºi ca re-ºi aco pe -
rea cu de ge tul nara dreap tã. De cum vãzu ne ca zul nos tru
ºi cum ne zbã team, ca vai de lume, în mie zul fur tu nii, se
în toar se spre noi ºi-ºi scoa se res pec tu os pã lã ria cu ges tul
mus che ta ru lui care se des co pe rã în faþa colo ne lu lui sãu.
Ur gia se po to li se ca prin mi nu ne, iar cele ºap te mori în -
þe pe ni se rã ne miº ca te. Peste mã su rã de sur prins de aceas -
tã îm pre ju ra re, ce nu-mi pã rea na tu ra lã, l-am în tre bat:

— Mãi omu le, ce faci tu aco lo? A in trat dra cu-n tine,
ori eºti chiar el în per soa nã?
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— Ier taþi-mã, Ex ce len þã, rãs pun se el. Su flu un pic de
vânt pen tru stã pâ nul meu, mo ra rul. De fri cã sã nu-i prã -
pã desc mo ri le, mi-am aco pe rit o narã.

— Iatã, mi-am zis, ci ne-mi tre buie; voi ni cul ãsta îmi
va servi de mi nu ne la în toar ce re dacã are sã mi se taie
su fla rea atunci când voi po vesti aven tu ri le ex tra or di na -
re de care am avut par te în cã lã to ri i le mele.

În pu þi ne cu vin te am în che iat târ gul. Su flã to rul a
lã sat bal tã mo ri le ºi m-a ur mat. Era ºi tim pul, deoa re ce
tre bu ia sã so sim la Cai ro. De cum mi-am dus la în de pli -
ni re mi siu nea, aºa cum îmi pro pu se sem, am ho tã rât sã
mã des part de sui ta mea, care de ve ni se inu ti lã, cu ex cep -
þia noi lor mele achi zi þii, ºi sã mã în torc aca sã, îm pre u nã
cu ei, ca un sim plu par ti cu lar. Era o vre me aºa de fru moa -
sã, Ni lul atât de atrã gã tor, cât nu se poa te spu ne, în cât
am avut fan te zia sã în chi riez o bar cã ºi sã urc pe cur sul
flu  viu lui pânã la Ale xan dria. To tul mer se de mi nu ne, pânã
în mie zul ce lei de a tre ia zile.

Aþi au zit, fãrã în do ia lã, dom ni lor, vor bin du-se de
inun da þi i le anu a le ale Ni lu lui. Cum vã spu neam, a tre ia
zi Ni lul în ce pu sã creas cã ex trem de re pe de, iar în ziua
ur mã toa re în trea ga câm pie era inun da tã pe mai mul te
mile, de am be le þãr muri. A cin cea zi, pe în se ra te, bar ca
mi se prin se în ceva ce cre zui cã sunt niº te tres tii. Însã
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în zo rii zi lei ur mã toa re ne-am tre zit în con ju raþi de mig -
dali în cãr caþi de roa de coap te, gata de ron þãit. Son da ne
in di cã o adân ci me de ºai zeci de pi cioa re ºi n-a veam nici
un mij loc ori de a îna in ta, ori de a da îna poi. Cã tre ore le
opt sau nouã, dupã cât mi-am pu tut da sea ma dupã înãl -
þi mea soa re lui, un val nã pras nic ne rãs tur nã bar ca pe o
coas tã ºi o um plu cu apã, scu fun dând-o aproa pe pe datã.

Din fe ri ci re ne-am pu tut sal va cu to þii – eram opt
bãr baþi ºi doi co pii –, agã þân du-ne de co pa cii ale cã ror
ra muri, des tul de vân joa se ca sã ne poa tã sus þi ne, nu fu se -
 se rã în des tul de groa se ca sã su por te ºi bar ca. Am rã mas
trei zile în si tua þia asta, hrã nin du-ne nu mai cu mig da le.
Nu mai este ne vo ie sã vã spun cã aveam din abun den þã
cu ce ne po toli se tea. Dupã douã zeci ºi trei de zile de la
ac ci den tul nos tru, apa în ce pu sã sca dã cu aceeaºi re pe -
zi  ciu ne cu care ur ca se, iar în cea de a douã zeci ºi ºa sea
zi am pu tut pune pi cio rul pe us cat. Pri mul obiect de care
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ni se iz bi rã pri vi ri le a fost bar ca noas trã. Zã cea la vreo
douã sute de stân jeni de lo cul unde se scu fun da se. Dupã
ce am pus sã ni se usu ce la soa re veº min te le, care aveau
mare ne vo ie de asta, ne-am luat pro vi zi i le din bar cã ºi am
por nit-o din nou, sã ne re gã sim dru mul. Dupã cal cu -
le le cele mai exac te, am tras con clu zia cã fu se sem tâ râþi
prin niº te lo curi cu mai bine de cinci zeci de mile de pãr -
ta re de þin ta noas trã. Peste încã ºap te zile, am dat de flu -
viul ca re-ºi re in tra se în mat cã ºi i-am po ves tit aven tu ri le
noas tre unui bei. Aces ta ne fãcu rost de tot ce aveam ne -
 vo ie, cu cea mai mare cur te nie, ºi ne puse la dis po zi þie pro -
pria-i bar cã. ªase zile de cã lã to rie ne-au tre buit pânã la
Ale xan dria, unde ne-am îm bar cat pen tru Con stan ti no -
pol. Am fost în tâm pi nat cu mari ono ruri de cã tre ma re le
sul tan ºi am avut cin stea sã-i vãd ha re mul, unde Înãl þi -
mea Sa ne-a con dus în per soa nã, per mi þân du-mi sã aleg
câte ca dâ ne mi-ar fi pof tit ini ma, chiar ºi din tre fa vo ri te le
sale.

Ne a vând obi ceiul sã mã laud cu aven tu ri le mele ga -
lan te, în chei aici po ves ti rea mea, do rin du-vã tu tu ror
noap te bunã.
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CA PI TO LUL XI

A …asea aven tu ră pe mare

D
e cum îºi ter mi nã po ves ti rea cã lã to riei sale în Egipt,
ba ro nul se ho tã rî sã se ducã la cul ca re, toc mai când

aten þia cam obo si tã a au di to riu lui sãu se tre zi se la au zul
cu vân tu lui ha rem. Cu to þii ar fi vrut din cale afa rã de mult
niº te amã nun te pri vind aceas tã par te a aven tu ri lor lui, însã
ba ro nul a fost de ne clin tit; to tuºi, spre a mul þumi zgo mo -
toa se lor in sis ten þe ale prie te ni lor sãi, con simþi sã le po ves -
teas cã câ te va is prãvi ale aces tor ciu daþi slu ji tori ºi con ti nuã
în aceºti ter meni:

De la în toar ce rea mea din Egipt eram mare ºi tare
la cur tea sul ta nu lui. Înãl þi mea Sa nu pu tea trãi fãrã mine
ºi mã ruga în fie ca re zi sã prân zesc ºi sã ci nez la el. Tre -
buie sã vã mãr tu ri sesc, dom ni lor, îm pã ra tul tur ci lor este,
din tre toa te mã ri mi le lu mii, cel care o duce mai bine, mã -
car în pri vin þa mân cã rii. Cãci, cât pri veº te bãu tu ra, ºtiþi



cã Ma ho med in ter zi ce cre din cio ºi lor lui sã bea vin. Deci
nu tre buie sã-þi trea cã prin gând sã dai pe gât vreun pã -
hã ruþ din acest li chid, când iei masa la un turc. Dar, dacã
nu se face pe faþã, lu crul ãsta se pe tre ce des tul de des în
tai nã ºi, în ciu da Co ra nu lui, o grã ma dã de turci se pri -
cep tot aºa de bine ca ºi un popã neamþ sã go leas cã o
sti cloan þã. Aces ta era ºi ca zul Înãlþi mii Sale.

Se luau, prin ur ma re,
cine la care nu lip sea ma -
re le vi zir ºi unde muf tiul
spu nea ru gã  ciu ni le di nain -
tea me sei ºi pe urma ei, fãrã
sã se punã pro ble ma vi nu -
lui. Dar când Înãl þi mea Sa
se ri di ca de la masã, o bu -
tel cu þã drã gã la ºã îl aº tep ta
în oda ia lui. În tr-o zi, sul -
ta nul sul ta ni lor îmi fãcu
semn sã-l ur mez. Dupã ce
zã vo rî bine uºa, scoa se din
du lap o sti clã ºi-mi zise:

—Mün chha u sen, ºtiu cã voi, creº ti nii, vã pri ce peþi
la vi nuri bune. Uite o sti clã de To kay, sin gu ra pe care o
am, ºi sunt si gur cã în via þa ta n-ai bãut ceva mai bun.

Drept care Înãl þi mea Sa um plu pa ha rul sãu ºi pe al
meu. Cioc ni rãm ºi bãu rãm.

— Ei, spu se el, ce zici de vi nul ãsta? E dat nai bii, nu?
— E un ru bi niu pe cin ste, i-am rãs puns. Dar, cu în -

gã duin þa Înãl þi mii Voas tre, tre buie sã spun cã am bãut unul
cu mult mai bun la Vie na, la au gus tul îm pã rat Ca rol 
al VI-lea. Mii de trãs ne te! Aº fi vrut sã vã udaþi bu ze le cu
vi nul ace la!
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— Scum pe Mün chha u sen, re pli cã el, nu vreau sã te
jig nesc, însã cred cã este cu ne pu tin þã sã gã seºti un To kay
mai bun. Sti cla asta o am de la un grof ma ghiar care fã cea
mult caz de ea.

— Flea curi, Înãl þi mea Voas trã, flea curi! Exis tã To kay
ºi To kay. Dom nii un guri, de alt min teri, nu strã lu cesc prin
ge ne ro zi ta te. Pe cât pu neþi rã mã ºag cã de aici, în tr-un ceas,
vã pro cur o sti clã de To kay scoa sã din piv ni þa im pe ria lã
de la Vie na ºi care o sã vã parã cu to tul alt fel de cât asta!

— Mün chha u sen, cred cã baþi câm pii!
— Nu bat câm pii deloc: în tr-un ceas vã aduc o sti clã

de To kay din piv ni þe le îm pã ra tu lui Aus triei ºi de un cu
to tul alt bu chet de cât po ºir ca asta.

—Mün chha u sen, Mün chha u sen! Vrei sã-þi râzi de mine
ºi asta nu-mi pla ce de loc. Te-am ºtiut din tot dea u na ca pe
un om re zo na bil ºi ve ri dic. Dar, uite, mã simt is pi tit sã cred
cã ai luat-o raz na.
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— Ei, bine, Înãl þi mea Voas trã
sã ac cep te rã mã ºa gul ºi, dacã nu-mi
res pect an ga ja men tul – ºi ºtiþi cã
sunt duº ma nul ju rat al pã lã vrã -
ge  li lor –, Înãl þi mea Voas trã va fi 
li be rã sã-mi re te ze ca pul  care, vor ba
ceea, nu-i un do vleac! Asta pun eu
în joc. Dar ce pune Înãl þi mea Voas -
trã la bã ta ie? 

— Ba te pal ma! Am pri mit, zise
sul ta nul. Dacã la cea su ri le pa tru sti -
cla nu-i pe masã, îþi zbor ca pul fãrã
cru þa re, cãci n-am obi ceiul sã mã las dus de nas, fie ºi de
cã tre cei mai buni amici. Dim po tri vã, da cã-þi þii fã gã du -
ia la, vei pu tea lua din vis tie ria mea atâ ta aur, ar gint, per le
ºi pie tre pre þioase câte poa te cãra bãr ba tul cel mai voi nic.

— Gata, ne-am în þe les, i-am rãs  puns.
Am ce rut o panã ºi cer nea lã ºi i-am scris îm pã rã te sei

re gi ne Ma ria Te re za ur mã to rul bi let:

„Fã rã-ndo ia lã, Ma ies ta tea Voas trã, în ca li ta tea Sa de
moº te ni toa re uni ver sa lã a im pe riu lui, a moº te nit piv ni -
þe le ilus tru lui ei tatã. Pot în drãzni sã Vã rog sã se în mâ -
ne ze pur tã to ru lui aces tui bi let o sti clã din acel To kay din
care am bãut în atâ tea rân duri, cu rã po sa tul Vos tru tatã?
Însã din cel mai bun, cãci este vor ba de un rã mã ºag. Mã
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fo lo sesc de aceas tã îm pre ju ra re spre a o asi gu ra pe Ma ies -
 ta tea Voas trã de pro fun dul res pect cu care am onoa rea
de a fi etc. etc.

Ba ron von Mün chha u sen“

Cum se ºi fã cu se rã ore le trei ºi cinci mi nu te, i-am
în cre din þat rã va ºul aler gã to ru lui meu, ca re-ºi dez le gã 
gre u tã þi le ºi porni ca din puº cã cã tre Vie na.

În tre timp, bãu rãm, Înãl þi mea Sa ºi cu mine, res tul
sti clei, în aº tep ta rea ce lei de la Ma ria Te re za. Se fãcu trei
ºi un sfert, trei ºi ju mã ta te, pa tru fãrã un sfert, iar cu rie -
rul meu nu mai ve nea. Mãr tu ri sesc cã în ce pu sem sã nu
mai fiu în ape le mele, cu atât mai mult cu cât ve deam
pe Înãl þi mea Sa arun cân du-ºi, din când în când, ochii pe
cor do nul so ne riei, ca sã-l che me pe gea lat. Îmi acor dã,
to tuºi, per mi siu nea sã co bor în grã di nã, ca sã iau pu þin
aer, însã es cor tat de doi muþi care nu mã pier deau din
ve de re. Acul cea sor ni cu lui arã ta cel de al cinci zeci ºi cin ci -
lea mi nut dupã ore le trei, o ne li niº te uci gã toa re puse stã -
pâ ni re pe mine – este ca zul s-o spun. Am tri mis sã fie de
în da tã cãu tat omul meu, Au zi lã, ºi cel care trã gea la þin -
tã. Au zi lã se-ntin se la pã mânt, ca sã tra gã cu ure chea dacã
aler gã to rul meu so sea. Spre ma rea mea dis pe ra re, mã vesti
cã ºme che rul se afla încã foar te de par te, dor mind ºi sfo -
rãind din rã runchi. Nici nu auzi bine aces tea þin ta ºul meu
cã, suin du-se pe o te ra sã mai înal tã ºi ri di cân du-se în vâr -
ful pi cioa re lor, stri gã:

— Pe le gea mea,
îl vãd pe le neº. Doar -
me, la poa le le unui
ste jar, prin îm pre ju ri -
mi le Bel gra du lui, cu
sti cla lân gã el! Aº tep -
taþi sã-l gâ dil olea cã! 
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ªi în da tã puse ca ra bi na la ochi ºi tri mi se o în cãr cã tu -
rã în frun zi ºul co pa cu lui. O grin di nã de ghin de, de crengi
ºi de frun ze se abã tu asu pra som no ro su lui. Te mân du-se
cã a dor mit prea mult, el îºi re luã cur sa cu o ase me nea iu -
þea lã, în cât sosi în ca bi ne tul sul ta nu lui, cu sti cla de To kay
ºi cu un bi let au to graf din par tea Ma riei Te re za la cea su ri le
trei, cinci zeci ºi nouã de mi nu te ºi trei zeci de se cun de.

Apu când ime diat sti cla, ilus trul de gus tã tor în ce pu
sã plim be vi nul pe lim bã, cu o vo lup ta te de ne de scris.

— Mün chha u sen, îmi spu se el, n-ai sã mi-o iei în nume
de rãu dacã pãs trez doza asta doar pen tru mine. Ai mai
mult cre dit la Vie na de cât am eu ºi îþi este mai uºor sã
ob þii o a doua.

Drept care îºi în chi se bu tel ca în du lap, puse che ia
în bu zu na rul ºal va ri lor ºi-l sunã pe vis tier nic, cu în cân tã -
toa re ºi cris ta li ne note de clo po þel!

— Acu ma tre buie sã plã tesc prin soa rea, zise el. As -
cul tã, i se adre sã vis tier ni cu lui, ai sã-l laºi pe prie te nul meu
Mün chha u sen sã ia din vis tie ria mea atâ ta aur, ne ste ma -
te ºi per le câte poa te duce omul cel mai voi nic! Hai de!

Vis tier ni cul se plo coni cu na sul pânã la pã mânt în
faþa stã pâ nu lui sãu, ca re-mi strân se cãl du ros mâna ºi ne
lãsã pe amân doi îm pre u nã.

Vã în chi puiþi, de si gur, cã n-am în târ ziat o cli pã sã duc
la bun sfâr ºit or di nul pe ca re-l dã du se sul ta nul, în fa voa -
rea mea. Am tri mis sã fie adus omul meu cel zdra vãn, ce
sosi cu frân ghia de câ ne pã, ºi in tra rãm în vis tie rie. Vã asi -
gur cã atunci când am ie ºit cu ser vi to rul meu, mare lu cru
nu mai rã mã se se aco lo.

Am aler gat de în da tã în port cu pra da mea, unde am
toc mit nava cea mai mare pe care am pu tut-o gãsi ºi am
ri di cat an co ra, spre a-mi pune co moa ra la adã post, îna -
in te sã in ter vi nã cine ºtie ce în cur cã tu rã.
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Lu crul de care mã te meam nu în târ zie sã se în tâm ple.
Lã sând des chi sã dupã el uºa vis tie riei  –  nici nu prea

mai avea la ce s-o în chi dã –, vi zi rul dãdu buz na peste sul -
tan ºi-i adu se la cu noº tin þã în ce chip pro fi ta sem de mã -
ri ni mia lui. Înãl þi mea Sa rã ma se trãs nit, pã rân du-i rãu
acu ma cã se grã bi se. Po runci ma re lui ami ral sã ple ce pe
ur me le mele cu toa tã flo ta, ca sã mã facã sã pri cep cã nu
în þe le se se rã mã ºa gul în fe lul aces ta. N-a veam de cât un
avans de douã mile ºi când vã zui flo ta tur ceas cã de rãz boi
dând buz na cã tre mine cu toa te pân ze le sus, mãr tu ri sesc
cã am sim þit cum mi se cla ti nã ca pul pe umeri, dupã ce
de-a bia se aºe za se ca lu mea. Însã su flã to rul meu era de faþã.

— Ex ce len þa Voas trã sã nu se ne li niº teas cã, îmi spu -
se el. Luã loc la spa te le va su lui, aºa fel în cât sã aibã una
din tre nãri în drep ta tã cã tre ma ri na tur cã, cea lal tã spre
pân ze le noas tre. Apoi în ce pu sã su fle cu atâ ta vio len þã,
în cât flo ta fu îm pin sã în port, cu ca tar ge le ºi pân ze le 
fã cu te praf, pe când co ra bia mea atin se în câ te va cea suri
coas te le Ita liei.

Cu toa te aces tea, cine ºtie ce câº tig n-am avut de pe
urma co mo rii mele. Cãci, în ciu da afir ma þi i lor con tra rii
fã cu te de dom nul bi blio te car Ja ger mann, din Wei mar,
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cer ºe to ria este atât de rãs pân di tã în Ita lia, iar po li þia aºa
de rãu al cã tui tã, în cât a tre buit sã dis tri bui ca po meni cea
mai mare par te a aces tei averi. Res tul mi-a fost luat de
niº te tâl hari de dru mul mare, în îm pre ju ri mi le Ro mei,
la ceas de sea rã. In ºii ãº tia nãs truº nici nu ºi-au fã cut nici
un scru pul din a mã je fui la sân ge, deoa re ce cu a mia
par te din ce-mi fu ra se rã ar fi pu tut cum pã ra la Roma 
in dul gen þe pen tru de pli na ier ta re a în tre gii ban de ºi a
ur ma ºi lor lor, ba chiar ur ma ºi lor ur ma ºi lor lor.

Iatã, însã, dom ni lor, cã a bã tut cea sul când obiº nuiesc
sã mã duc la cul ca re. Aºa dar, noap te bunã!
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CA PI TO LUL  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

D
u pã ce po vesti aven tu ra de mai îna in te, ba ro nul se
re tra se, lã sând so cie ta tea în tr-o sta re de bunã dis po -

zi þie. Fã gã dui tu tu ror, îna in te sã iasã, cã la pri ma oca zie
le va îm pãr tãºi aven tu ri le ta tã lui sãu, dim pre u nã cu alte
is prãvi din tre cele mai mi nu na te.

Cum fie ca re îºi dã dea cu pã re rea de spre po ves ti ri le
ba ro nu lui, una din tre per soa ne le de faþã, ca re-l în to vã -
rã ºi se în cã lã to ria din Tur cia, le po vesti cã, nu de par te
de Con stan ti no pol, exis ta un tun uriaº, pe care, de alt -
fel, ba ro nul Tott îl po me ni se în Me mo ri i le sale. Iatã, dupã
câ te-mi amin tesc, ce a spus:
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— Tur cii adu se se rã în drep tul ci ta de lei, nu de par te
de oraº, pe ma lu ri le flu viu lui în vol bu rat, un tun for mi -
da bil. Fu se se tur nat în bronz ºi arun ca ghiu le le de mar -
mu rã de cel pu þin o mie o sutã de li vre. Mã cu prin se se
o mare pof tã, spu ne ba ro nul Tott, sã trag cu tu nul ãsta,
sã-i vãd efec te le. Ar mia în trea gã tre mu ra la gân dul unei
fap te atât de în drãz ne þe, cãci do mi na con vin ge rea cã ex -
plo zia ar face sã se prã bu ºeas cã ci ta de la ºi în treg ora ºul.
A ob þi nut, to tuºi, per mi siu nea ce ru tã. Mi-au tre buit nu
mai pu þin de trei sute trei zeci de li vre de pul be re ca sã
în carc þea va. Ghiu lea ua pe care am pus-o cân tã rea, cum
am mai spus, o mie ºi o sutã de li vre. În mo men tul în care
tu na rul apro pie feº ti la de tun, cu rio ºii care mã-ncon ju -
rau o în tin se rã care în co tro, la o dis tan þã res pec tuoa sã.
Cu chiu, cu vai l-am con vins pe paºa, care asis ta la ex pe -
rien þã, cã nu era ni mi ca de te mut. Tu na rul în suºi, care
tre  bu ia, la sem na lul meu, sã aprin dã pul be rea, era ex trem
de emo þio nat. Mi-am luat lo cul, în spa te le pie þei, în tr-o
re du tã, am dat sem na lul ºi în aceeaºi cli pã am sim þit o
zgu dui tu rã ase mã nã toa re unui cu tre mur. La vreo trei sute
de stân jeni, ghiu lea ua se spar se în trei bu cãþi care zbu -
ra rã pe dea su pra strâm to rii, arun când va lu ri le pe þãrm
ºi aco pe rind cu spu me ca na lul, pe cât era de larg.

Aces tea-s, dom ni lor, dacã mã slu jeº te me mo ria, amã -
nun te le pe care le dã ba ro nul Tott de spre cel mai mare
tun din lume. Când am vi zi tat aceas tã þarã cu ba ro nul
Mün ch ha u sen, re la ta rea ba ro nu lui Tott era încã ci ta tã ca
un exem plu ne mai po me nit de cu raj ºi de sân ge rece.

Pro tec to rul meu, care nu pu tea su por ta ca un fran -
þuz sã facã mai mult ºi mai bine de cât el, luã tu nul pe
umeri ºi, dupã ce-l aºe zã po tri vit în echi li bru, sãri drept
în mare ºi îno tã pânã la ce lã lalt þãrm al ca na lu lui. Avu,
din ne no ro ci re, ideea de a az vârli tu nul în ci ta de lã, pen -
tru a-l adu ce la lo cul de un de-l lua se. Zic din ne no ro ci re,
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fiind cã-i lu ne cã din mânã în mo men tul în ca re-l le gã na,
spre a-l az vârli. Aºa fel în cât tu nul cãzu în ca nal, unde va
odihni, pro ba bil, pânã la ju de ca ta de apoi.

În tâm pla rea asta, dom ni lor, a pro vo cat rup tu ra de -
fi ni ti vã a re laþi i lor din tre ba ron ºi Ma re le Sul tan. Po ves tea
cu vis tie ria era de mul tã vre me ui ta tã, cãci sul ta nul avea
des tu le ve ni turi spre a-ºi um ple din nou haz na ua, iar ba -
ro nul se afla în acel mo ment în Tur cia la in vi ta þia sul ta -
nu lui. Ar mai fi ºi as tãzi aco lo, dacã pier de rea aces tui tun
ce le bru nu l-ar fi mâ niat în tr-a tât pe sul tan, în cât dãdu
în da tã or di nul sã i se re te ze ba ro nu lui ca pul.

Nu mai cã o anu mi tã sul ta nã, ce se îm prie te ni se la
ca ta  ra mã cu stã pâ nul meu, îl aver ti zã asu pra sân ge roa -
sei ho tã râri, ba, mai mult încã, îl þinu as cuns în ia ta cul
ei, în timp ce baº bu zu cul în sãr ci nat cu exe cu þia îl cãu ta
pre tu tin deni. În noap tea ce a ur mat, am fu git la bor dul
unui vas ce se în drep ta cã tre Ve ne þia ºi ast fel ne-am pus
la adã post de aceas tã cum pli tã pri mej die.

Ba ro nu lui nu-i este pe plac sã se adu cã vor ba de
aceas tã în tâm pla re, pen tru cã de data asta n-a iz bu tit sã
ducã la ca pãt ceea ce a în tre prins ºi, de ase me nea, pen tru
cã pu þin a lip sit sã nu-ºi piar dã ca pul. To tuºi, cum ea nu
este de na tu rã a atin ge onoa rea, obiº nuiesc s-o po ves tesc
când nu este de faþã.

Acu ma, dom ni lor, îl cu noaº teþi cum nu se poa te mai
bine pe ba ro nul Mün chha u sen ºi trag nã dej dea cã nu mai
aveþi pic de în do ia lã în ceea ce pri veº te ade vã rul po ves -
ti ri lor sale, însã, ca nu cum va sã cã deþi la bã nu ia lã în ce
le priveşte pe ale mele, am sã vã spun câ te va cu vin te ºi de -
 spre mine în sumi.

Tai cã-meu era de fe lul lui din ªvi þe ra. În de pli nea
sluj ba de in spec tor al uli þe lor, alei lor, po du ri lor. Soiul ãsta
de func þio nari poar tã în oraº, nu me le de… mã tu rã tori.
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Mama, nãs cu tã în cre ie rul mun þi lor din Sa vo ia, avea sub
gât o guºã pe cât de mare, pe atât de fru moa sã, ceea ce
se în tâm plã ade sea la fe mei le lo cu lui. ªi-a pier dut de tim -
pu riu pã rin þii ºi stea ua ei bunã a în dru mat-o cã tre ora ºul
în care vã zu se lu mi na zi lei ta tãl meu. Mai ºi va ga bon da,
tai ca avea ace laºi cu sur, aºa cã se-ntâl ni rã în tr-o bunã zi
la puº cã rie. Prin se se rã drag unul de al tul ºi se cã sã to -
ri rã. Cãs ni cia asta n-a fost fe ri ci tã: tata nu în târ zie s-o
pã  rã seas cã pe mama, lã sân du-i drept pen sie ali men ta rã
ve ni tu ri le unui coº cu zdren þe, pe care i-l puse pe spi na re.
Sãr ma na fe me ie se alã tu rã unei tru pe am bu lan te de pã -
pu ºari. No ro cul îi duse la Roma, unde ea se spe cia li zã în
co mer þul cu stri dii.

Aþi au zit, fãrã în do ia lã, de papa Gan ga nelli, cu nos -
cut sub nu me le de Cle ment al XIV-lea, ºi ºtiþi cât de mult
îi plã ceau stri di i le. În tr-o vi neri, când se du cea, cu mult fast,
sã ce le bre ze sluj ba la ba zi li ca Sfân tul Pe tru, zãri stri di i le
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mai cã-mii – erau tare fru moa se ºi ne mai po me nit de proas -
pe te, aºa cum mi-a is to ri sit în ne nu mã ra te rân duri – ºi
nu putu face alt ce va de cât sã se opreas cã ºi sã gus te din
ele. Opri în loc cele cinci sute de per soa ne ce-l ur mau ºi
tri mi se vor bã la ba zi li cã sã nu-l aº tep te în di mi nea þa aceea.
Co bo rî de pe cal – cãci în îm pre ju rã ri le de o se bi te pa pii
cã lã resc –, in trã în bo de ga ma mei mele ºi-i în ghiþi mar fa.
Însã, cum se mai aflau stri dii în piv ni þã, che mã ºi sui ta, care
fãcu praf toa te pro vi zi i le. Papa cu oa me nii lui rã ma se rã
pânã sea ra ºi, îna in te sã ple ce, papa o co pleºi pe mama
cu in dul gen þe, nu nu mai pen tru pã ca te le ei din tre cut ºi
pre zent, dar ºi pen tru cele ce aveau sã ur me ze.

Deci, dom ni lor, o sã-mi în gã duiþi sã nu vã ex plic mai
pe larg ce anu me am eu în co mun cu aceas tã po veste cu
stri di i le – cred cã m-aþi în þe les în des tul spre a vã fi fã cut
o idee asu pra îm pre ju rã ri lor naº te rii mele.
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CA PI TO LUL  XIII

Ba ro nul ¤…i reia po ves ti rea

A
ºa cum de si gur vã ima gi naþi, prie te nii ba ro nu lui îi 
ce reau me reu sã-ºi con ti nue po ves ti rea, pe cât de 

in struc ti vã, pe atât de in te re san tã, a ne o biº nui te lor lui pe -
 ri pe þii, însã aceste ru gã minþi au rã su nat mul tã vre me în
pus tie. Ba ro nul avea lãu da bi lul obi cei de a nu face de cât
ceea ce-i po run cea pro pria-i fan te zie ºi încã mai lãu da -
bi lul obi cei de a nu se lãsa, sub nici un pre text, clin tit de
la acest prin ci piu bine sta bi lit. În fine, sosi ºi sea ra mult
do ri tã când un ho hot de râs al ba ro nu lui îi vesti pe prie -
te nii lui cã se afla sub ari pa in spi ra þiei ºi cã, deci, avea sã
le po to leas cã pof te le:

„Con ti cu e re om nes, in ten ti que ora te ne bant“ sau, mai lim -
pe de, toa tã lu mea tãcu ºi-ºi ciuli ure chi le. Ri di cân du-se,
pre cum Ene ea, de pe so fa ua sa pu foa sã, Mün chha u sen
în ce pu ast fel:
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În tim pul ul ti mu lui ase diu al Gi bral ta ru lui, m-am
îm bar cat în tr-o flo tã co man da tã de ami ra lul Rod ney ºi
des ti na tã sã apro vi zio ne ze aceas tã for tã rea þã. Vo iam sã în -
torc o vi zi tã ve chiu lui meu prie ten, ge ne ra lul El liot, care
ºi-a câº ti gat, apã rând aceas tã for tã rea þã, la uri ne mu ri tori.
Dupã ce ne-am lã sat pra dã, câ te va mi nu te, bu cu riei re ve -
 de rii, am par curs îm pre u nã cu ge ne ra lul for tã rea þa, spre
a-mi face o idee asu pra po zi þi i lor ºi în tã ri ri lor ina mi cu lui.
Adu se sem de la Lon dra o mi nu na tã lu ne tã cu oglin dã,
cum pã ra tã de la casa Dol lon.

Gra þie aces tui in stru ment, am des co pe rit cã duº ma -
nul în drep ta se asu pra bastio nu lui în care ne aflam un tun
de trei zeci ºi ºase de þoli. I-am co mu ni cat asta ge ne ra lu -
lui, care ve ri fi cã ºi vãzu cã nu mã în ºe la sem. Am pus sã
fie adus, cu în gã duin þa lui, un tun de pa tru zeci ºi opt de
þoli din ba te ria alã tu ra tã ºi am þin tit atât de pre cis – cãci
în ma te rie de ar ti le rie pot sã vã spun cã nu mi-am gã sit
încã na ºul –, în cât am fost si gur cã am sã-mi ating þe lul.

Am ob ser vat atunci cu cea mai mare aten þie ma ne -
vre le tu na ri lor ina mici ºi, în mo men tul în care aceº tia
apro pia rã feº ti la de pul be re, am dat oa me ni lor noºtri sem -
na lul de „foc“. Cele douã ghiu le le, ajun se la ju mã ta tea
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tra iec to ri i lor, se în tâl ni rã ºi se cioc ni rã cu o ase me nea vio -
len þã, în cât pro du se rã efec tul cel mai ne aº tep tat. Ghiu -
lea ua ina mi cã se în toar se cu cea mai mare vi te zã îna poi
ºi nu nu mai cã re te zã þeas ta tu na ru lui care o tri mi se se,
dar mai de ca pi tã încã alþi ºai spre ze ce sol daþi care o tu -
li se rã cã tre þãr mul afri can. Îna in te sã ajun gã pe tã râ mu -
ri le Bar ba riei, ghiu lea ua rup se în douã ca tar ge le a trei
vase ce se aflau în port, unul în spa te le al tu ia, pã trun -
se cam douã sute de mile en gle zeºti în in te rio rul þã rii,
zbu rã pe aco pe ri ºul unei co cioa be þã rã neºti ºi, dupã ce
scoa se unei sãr ma ne babe, care dor mea pe bur tã, ul ti mul
ei din te, i se opri, în fine, în gâ tlej. Bãr ba tul ei, so sit la

faþa lo cu lui, în cer cã sã scoa tã
afa rã ghiu lea ua. Ne iz bu tind, avu
fe ri ci ta idee de a o în fun da cu un
cio can de lemn în sto ma cul fe -
meii, de unde ghiu lea ua ieºi mai
pe urmã, pe cale na tu ra lã.

Ăsta n-a fost sin gu rul ser vi ciu
pe care ni-l fãcu ghiu lea ua: ea nu
se mul þumi cu prã pã dul prin tre
duº mani, de care v-am vor bit, ci,
con ti nu ân du-ºi dru mul, cul cã din
afet tu nul ce era în drep tat îm po -

tri va noas trã ºi-l az vârli cu atâ ta for þã peste o co ra bie de
rãz boi, în cât, gãu ri tã rãu, aceas ta luã apã ºi se duse la fund,
cu cel pu þin o mie de ma te loþi ºi un mare nu mãr de sol daþi
pe ca re-i trans por ta.

A fost, ne în do ios, o fap tã ne mai po me ni tã. Nu vreau,
to tuºi, sã mi-o atri bui nu mai mie: este ade vã rat cã cin stea
ideii din tâi re vi ne sa ga ci tã þii mele, dar ºi no ro cul m-a aju -
tat în tr-o anu mi tã mã su rã. Ast fel, dupã ce s-a ter mi nat
trea ba, mi-am dat sea ma cã tu nul nos tru de ’48 fu se se
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în cãr cat cu douã por þii de pul be re, de unde efec tul mi -
ra  cu los pro dus asu pra ghiu le lei ina mi ce ºi cur sa atât de
lun gã a pro iec  ti lu lui nos tru.

Ge ne ra lul El liot îmi oferi, ca sã mã rãs plã teas cã pen -
tru ser vi ciul pe care vi l-am sem na lat, un bre vet de ofi þer
pe care l-am re fu zat, fi in du-mi în de a juns mul þumi ri le adu -
se la cina ce urmã, în pre zen þa în tre gu lui sãu stat-ma jor.

Cum am mare drag de en glezi, un po por cu ade vã -
rat brav, mi-am pus în gând sã nu pã rã sesc aceas tã for tã -
rea þã pânã nu voi fi fã cut un nou ser vi ciu ce lor ce o apã rau.
Oca zia mi se oferi la trei sãp tã mâni dupã în tâm pla rea cu
tu nul de ’48.
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M-am de ghi zat în pre ot ca to lic, am ie ºit din for tã -
rea þã cam la un ceas dupã mie zul nop þii ºi am iz bu tit sã
pã trund în ta bã ra ina mi cã, tra ver sân du-i li ni i le. M-am dus
în cor tul în care con te le d’Ar tois îºi re u ni se co man dan þii
de cor puri ºi un mare nu mãr de ofi þeri, spre a le co mu ni ca
pla nul ata cu lui for tã re þei, pe care voia s-o ia cu asalt în
zo rii zi lei. Mã de ghi za sem aºa de bine, în cât ni mã nui nu-i
tre cu prin cap sã mã îm pie di ce, aºa cã am pu tut as cul ta
în li niº te tot ce pu neau ei la cale. Con si liul luã sfâr ºit, 
cei de faþã se du se rã la cul ca re ºi cu rând vã zui în trea ga
ar ma tã, chiar ºi san ti ne le le, adân cin du-se-n somn. De 
în da tã am tre cut la trea bã: am de mon tat toa te tu nu ri le,
mari ºi mici, ºi le-am arun cat în mare, unde cã zu rã cam
la trei mile de pãr ta re. Cum n-a veam pe ni meni sã-mi 
aju te, pot spu ne cã a fost mun ca cea mai pe ni bi lã pe care
am fã cut-o vre o da tã, cu ex cep þia une ia sin gu re, de care
aþi luat cu noº tin þã în ab sen þa mea, vor besc de spre uria -
ºul tun tur cesc, de scris de ba ro nul Tott ºi cu care am tra -
ver sat Bos fo rul înot.

108



Dupã ce am sã vâr ºit ope ra þia asta, am trans por tat 
toa te afe tu ri le ºi toa te che soa ne le în mij lo cul ta be rei ºi,
de tea mã ca nu cum va urui tul ro þi lor sã-i deº tep te pe 
oa meni, le-am luat, douã câte douã, sub bra þe. Se fãcu,
ast fel, o grã ma dã mã ri ºoa rã, înal tã cel pu þin cât stân ca 
Gi bral ta ru lui. Am luat apoi o ghiu lea ºi am iz bit-o de un
zid rui nat, rã mas de la vreo con struc þie ma u rã, am aprins
un fi til ºi am dat foc grã me zii. Am ui tat sã vã spun cã în
vâr ful grã me zii pu se sem toa te mu ni þi i le din ta bã rã.

ªi, cum avu se sem gri jã
sã aºez în stra tul de jos ma -
te ri i le cele mai in fla ma bi le,
fla cã ra þâºni nu mai de cât,
înal tã ºi lu ân du-þi ochii cu vã -
pãi le ei. Ca sã în de pãr tez de
mine ori ce bã nu ia lã, am dat
pri mul alar ma. Aºa cum vã
pu teþi da sea ma, spai ma puse
stã pâ ni re pe ta bã rã. Ca sã se
ex pli ce de zas trul, s-a pre su pus
cã cei din for tã rea þã fã cu se rã o ten ta ti vã de ie ºi re, uci gând
san ti ne le le, ºi cã iz bu ti se rã, ast fel, sã dis tru gã ar ti le ria.

În re la ta rea fã cu tã aces tui ase diu ce le bru, dl Drink -
wa ter1 vor beº te în tr-a de vãr de o mare pier de re su fe ri tã
de ina mic în urma unui in cen diu, însã el n-a ºtiut cui sã-i
atri buie ca u za. De alt min teri, nici nu i-ar fi stat în pu tin -
þã, cãci – cu toa te cã în acea noap te am sal vat, de unul
sin gur, Gi bral ta rul – n-am mãr tu ri sit acest lu cru ni mã nui,
nici mã car ge ne ra lu lui El liot. Cu prins de pa ni cã, con -
 te le d’Ar tois o tuli cu toþi oa me nii sãi ºi nu se opri din
goa nã pânã la Pa ris. Te roa rea pe care le-o in spi ra se acest
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de zas tru a fost atât de mare, în cât n-au pu tut mân ca trei
luni de zile, timp în care s-au hrã nit, pre cum ca me le o nii,
cu aer cu rat.

Cam douã luni mai pe urmã, dupã ce adu se sem ase -
dia þi lor acest strã lu cit ser vi ciu, mã aflam la masã cu ge ne -
 ra lul El liot, când de o da tã o bom bã – n-a vu se sem timp sã
tri mit ºi mor tie re le ina mi cu lui pe ur me le tu nu ri lor – pã -
trun se în oda ie ºi cãzu în mij lo cul me sei. Ge ne ra lul fãcu
ceea ce ar fi fã cut ori ci ne în tr-o ase me nea îm pre ju ra re:
ieºi nu mai de cât din salã. Eu, însã, am apu cat bom ba îna -
in te sã ex plo de ze ºi m-am dus cu ea pe creas ta stân cii.
Din acest loc de ob ser va þie am vã zut pe fa le zã, nu de par te
de ta bã ra ina mi cã, o mare adu na re de oa meni. Însã nu
pu team dis tin ge ºi ce anu me fã ceau. Mi-am luat lu ne ta
ºi l-am re cu nos cut pe ina mic, care ares ta se doi din tre ai
noºtri, un ge ne ral ºi un co lo nel. Îi ºtiam, fiind cã ci na sem
cu ei în ajun. Ei se fu ri ºa se rã în ta bã ra ase dia to ri lor, iar
aceº tia se pre gã teau sã-i spân zu re, ca spioni.
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De pãr ta rea era prea mare ca sã pot az vârli, cu suc -
ces, bom ba cu mâna. Din fe ri ci re, mi-am adus amin te cã
aveam în bu zu nar praº tia de care s-a slu jit cu atâ ta fo los
Da vid îm po tri va uria ºu lui Go liat. Am pus bom ba în praº -
tie ºi am arun cat-o în mij lo cul mul þi mii. Cãzu pe pã mânt,
ex plo dã, uci gân du-i pe toþi, cu ex cep þia ce lor doi ofi þeri
en glezi care, spre no ro cul lor, fu se se rã deja ri di caþi în
spân zu rã tori. Ex plo zia do bo rî spân zu rã to ri le.

Cei doi prie teni ai noºtri, de cum se sim þi rã cu pi cioa -
 re le pe pã mânt, în cer ca rã sã-ºi ex pli ce acest ciu dat eve -
ni ment ºi, vã zând gãr zi le, gea la þii ºi în trea ga asis ten þã cum
îºi dã deau în trea ga si lin þã sã trea cã pe lu mea cea lal tã, se
des co to ro si rã re ci proc de stin ghe ri toa rea cra va tã ce le
strân gea gâ tu ri le, aler ga rã la râu, sã ri rã în tr-o bar cã spa -
nio lã ºi de aco lo furã con duºi la va se le noas tre de cã tre
lo cal nici.

Câ te va mi nu te mai pe urmã, pe când mã pre gã team
sã-i po ves tesc ge ne ra lu lui El liot cele în tâm pla te, so si rã ºi
ei ºi, dupã un schimb cor dial de mul þu miri ºi de ex pli -
ca þii, am sãr bã to rit acea zi me mo ra bi lã în chi pul cel mai
ve sel din lume.

Do riþi cu to þii, dom ni lor, o ci tesc în ochii dum nea -
voas trã, sã ºtiþi cum de po sed o co moa rã aºa de pre þioa sã
pre cum praº tia de care toc mai v-am vor bit. Ei bine, am sã
vã spun! Eu mã trag, ºi de si gur cã nu ºtiaþi fap tul aces ta, din
so þia lui Urie, care a avut, cum ºtiþi, re la þii foar te in ti me
cu Da vid. Însã cu tim pul – se în tâm plã ade sea – Ma ies -
ta tea Sa se rãci cam prea din ca le-a fa rã de con te sã – ti tlu
ce-l pri mi se la trei luni de la moar tea so þu lui ei. În tr-o zi se
lua rã la cear tã, în tr-o ches tiu ne de cea mai mare im por -
 tan þã, aceea de a ºti în care loc a fost con strui tã arca lui Noe
ºi unde anu me s-a oprit aces ta, dupã po top. Strã  mo ºul
meu avea pre ten þia de a tre ce drept un mare cu nos cã tor
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al An ti chi tã þii, iar con te sa pre zi da o so cie  ta te is to ri cã. 
El su fe rea de slã bi ciu nea aceas ta, co mu nã ce lor mai mulþi
din tre oa meni ºi tu tu ror din tre cei mã runþi, de a nu ad -
mi te sã fie con tra zis, iar ea avea un cu sur spe cific se xu lui
ei, ace la de a þine sã aibã drep ta te în toa te; pe scurt, se
des pãr þi rã.

Dân sa au zi se de se ori vor bin du-se de aceas tã praº tie
ca de spre un obiect din tre cele mai pre þioa se ºi gãsi cã face
bine lu ân du-l, sub pre tex tul de a pãs tra un obiect ca amin -
ti re de la el. Nu mai cã, îna in te chiar ca strã moa ºa mea
sã trea cã gra ni þa, dis pa ri þia obiec tu lui a fost re mar ca tã ºi
ºase zdra honi din gar da re ga lã au por nit pe ur me le ei,
ca sã-l re a du cã la pa lat.

Con te sa ur mã ri tã se sluji atât de bine de acest obiect,
în cât îl lovi pe unul din tre acei sol daþi care, mai ze los, se
avân ta se în frun tea ce lor lalþi, ni me rin du-l exact în lo cul
în care Go liat fu se se trãs nit de Da vid. Vã zân du-ºi ca ma -
ra dul cum picã mort, gãr zi le cã zu rã pe gân duri ºi, dupã
ce re flec ta rã în de lung, ho tã râ rã cã cel mai bun lu cru de
fã  cut este sã adu cã în tâm pla rea la cu noº tin þa re ge lui. De -
spre par tea ei, con te sa îºi con ti nuã cã lã to ria spre Egipt,
unde avea mulþi prie teni prin tre cur teni.

Ar fi tre buit sã în cep prin a vã spu ne cã, din tre mai
mulþi co pii pe ca re-i avu se se cu Ma ies ta tea Sa Da vid, îl 
lua se cu ea în exil pe cel mai iu bit. Fer ti li ta tea Egip tu lui
dându-i aces tui fiu o lio tã de fraþi ºi su rori, con te sa îi lãsã
lui, prin tes ta ment, fai moa sa praº tie. Iar de la el, mi-a re -
ve nit mie, în li nie dreap tã.

Strã-strã mo ºul meu, care po se da aceas tã praº tie ºi care
a trãit cam acum douã sute cinci zeci de ani, fãcu, în tim pul
unei cã lã to rii în An glia, cu noº tin þã cu un poet, un ho -
þo man de pla gia tor ºi un in co ri gi bil bra co nier, pe ca re-l
che ma Shake speare. Po e tul aces ta, pe pã mân tu ri le cã ru ia,
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fãrã în do ia lã con form drep tu lui la re ci pro ci ta te, en gle zii
ºi ger ma nii bra co nea zã as tãzi fãrã ru ºi ne, a îm pru mu tat
în mai mul te rân duri praº tia aceas ta de la strã-strã mo ºul
meu ºi a ucis cu ea aºa de mult vâ nat pe mo ºi i le lui sir
Tho mas Lucy, în cât pu þin a lip sit sã n-aibã soar ta ce lor
doi amici ai mei de la Gi bral tar. Bie tul om fu arun cat în
tem ni þã, iar strã-strã mo ºul meu iz buti sã-i re dea li ber ta -
tea prin tr-un pro ce deu cum nu se poa te mai cu rios.

Re gi na Eli sa be ta, care dom nea pe atunci, îºi de ve -
ni se sie în sãºi, cã tre sfâr ºi tul vie þii, o po va rã. Sã se îm -
bra ce, sã se dez bra ce, sã mã nân ce, sã bea, în fine sã mai
facã ºi al te le pe care nu le mai po me nesc, îi fã ceau via þa
de ne su por tat. Strã-strã mo ºul meu se oferi sã-i stea la
în de mâ nã pen tru toa te ne voi le, pen tru toa te ca pri ci i le
ve nind de la ea sau prin pro cu rã. ªi ce cre deþi cã-i ceru
ca re com pen sã pen tru acel ser vi ciu sem na lat? Eli be ra rea
lui Shake speare. Re gi na nu-l putu convinge sã ac cep te
ni mic mai mult. Acest mi nu nat bãr bat prin se se atâ ta drag
de poet, în cât ºi-ar fi dat fãrã sã cli peas cã ju mã ta te din
via þã, spre a i-o pre lungi pe a prie te nu lui sãu.
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În co lo, pot sã vã asi gur, dom ni lor, cã me to da prac -
ti ca tã de cã tre re gi na Eli sa be ta, de a trãi fãrã hra nã, n-a
ob þi nut nici un suc ces pe lân gã su pu ºii ei, cel pu þin pe
lân gã acei mân cãi veº nic în fo me taþi cã ro ra le tre bu ia un
bou de cã ciu lã. Ea în sãºi nu a re zis tat mai mult de ºap te
ani ºi ju mã ta te, la ca pã tul cã ro ra a mu rit de ina ni þie.

Pã rin te le meu, de la care am moº te nit praº tia pu þi nã
vre me îna in te de a ple ca spre Gi bral tar, mi-a po ves tit anec -
do ta ur mã toa re, pe care prie te nii lui au au zit-o ade sea ºi
cã re ia nici una din tre per soa ne le ce l-au cu nos cut pe no -
bi  lul bã trân nu-i va con tes ta ade vã rul.

— În una din nu me roa se le mele ºe deri în An glia,
îmi spu nea el, mã plim bam oda tã pe þãr mul mã rii, nu
de par te de Har wick. Din tr-o da tã, un cal de mare se re -
pe de fu rios cã tre mine. N-a veam altã armã de cât praº tia,
cu care i-am tri mis douã pie tre atât de bine þin ti te, în cât
i-am crã pat amân doi ochii. I-am sã rit atunci în spi na re
ºi l-am mâ nat cã tre mare, cãci, pier zân du-ºi ve de rea, fu ria
i se stin se se cu de sã vâr ºi re ºi se lãsa con dus ca un miel.
I-am pe tre cut praº tia prin bot, ca un cã pãs tru, ºi l-am îm -
pins în larg.

În mai pu þin de trei cea suri am ajuns pe ma lul ce lã -
lalt: fã cu sem în acest scurt in ter val de timp trei zeci de
mile. La Hel vo et sluys mi-am vân dut ar mã sa rul pe ºap te
sute de du caþi gaz dei de la ha nul Trei cupe, ca re arã ta acest
do bi toc ne mai în tâl nit con tra unei taxe ºi-ºi fãcu un ve nit
fru mu ºel. – I se poa te ve dea de scrie rea în Buf fon1. – Dar
ori cât de ciu dat ar fi fost acest fel de a cã lã tori, adãu gã
ta tãl meu, ob ser va þi i le ºi des co pe ri ri le pe care mi le-a în -
gã duit sã le fac sunt încã ºi mai ex tra or di na re.
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Ani ma lul în spa te le cã ru ia mã aºe za sem nu îno ta,
aler ga, cu o iu þea lã de ne cre zut, pe fun dul mã rii, iz go -
nind din fa þa-i mi li oa ne de peº ti ºori foar te de o se biþi de
cei pe ca re-i ve dem de obi cei: unii aveau ca pul în mij lo -
cul cor pu lui, al þii la ca pã tul co zii; al þii se în vâr teau în cerc
ºi cân tau co ruri de o fru mu se þe ne spu sã; unii con stru iau
cu apã edi fi cii trans pa ren te în con ju ra te de co loa ne gi -
gan  ti ce în care vã lu rea o ma te rie flui dã ºi strã lu ci toa re,
pre cum fla cã ra cea mai purã. În cã pe ri le aces tor pa la te
ofe reau tot di chi sul pe care ºi-l do reau peº tii mai dis tinºi:
une le erau pre gã ti te pen tru de pu ne rea icre lor; un ºir de
sãli spa þioa se erau pre gã ti te pen tru ºco li rea peº ti ºo ri lor.
Me to de le de în vã þã mânt – dupã câte am pu tut ve dea cu
ochii mei, cãci vor be le îmi erau la fel de ne în þe le se ca ºi
ci ri pi tul pã sã re le lor sau þâ râi tul gre ie ri lor – îmi pã ru rã
în tr-a tât de ase mã nã toa re cu ace lea din ºco li le noas tre,
în cât am do bân dit con vin ge rea cã vreunul din tre te o re -
ti  cie nii noºtri a în tre prins o cã lã to rie ca a mea, pes cuin -
du-ºi idei le în apã, mai de gra bã de cât sã le fi ex tras din
vãz duh. În co lo, din ceea ce vã spu sei adi nea uri, pu teþi
con chi de cã rã mâ ne mai de par te în lume un vast câmp
des chis cer ce tã rii ºti in þi fi ce, ex plo rã rii ºi ob ser vã rii. Dar
sã-mi re iau po ves ti rea!

În tre alte pã þa nii ale cã lã to riei, am strã bã tut un uriaº
lanþ mun tos, cel pu þin la fel de înalt ca Al pii. Ne nu mã -
raþi ar bori fal nici, de toa te soiu ri le, creº teau pe stânci. Pe
aceºti ar bori creº teau ho mari, raci, stri dii, fruc te de mare,
une le din tre ele atât de mon struoa se, în cât una sin gu rã
ar fi fost de ajuns sã în car ce o cã ru þã, iar cea mai micã, sã
do boa re un ha mal. Toa te exem pla re le ce eºuea zã pe
pla je le noas tre ºi se vând prin pie þe nu sunt de cât niº te
prã pã di turi, pe care ape le le smulg de pe crã ci le aces tor 
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ar bori, aºa cum vân tul smul ge fruc te le vier mã noa se din
pomi. Cei mai bine apro vi zio naþi mi s-au pã rut ar bo rii 
cu ho mari, însã cei cu cre veþi ºi cu stri dii erau mai groºi.
Mi cii melci de mare cresc în tr-un soi de tu fi ºuri care se
gã sesc aproa pe tot dea u na la poa le le ar bo ri lor cu cre veþi,
în con ju rân du-i pre cum ie de ra ste ja rii. Am re mar cat, de
ase me nea, ciu da tul fe no men pe care l-a pro dus o navã
na u fra gia tã. Se cioc ni se, dupã cum îmi pare, de o stân cã
al cã rei colþ abia dacã ie ºea de trei coþi din apã ºi, scu fun -
 dân du-se, se cul ca se pe-o coas tã. Po po si se pe un ar bo re
cu ho mari ºi-i rup se se câ te va fruc te care cã zu se rã pe un
al tul, cu cre veþi, aºe zat mai jos. Cum lu cru ri le as tea se pe -
tre  ceau pri mã va ra, iar ho ma rii erau cu to þii ti neri, ei se
al toi rã pe cre veþi, de unde re zul tã un fruct ce þi nea de
am be le spe cii la un loc. Þi nând sea ma de ra ri ta tea fap -
tu lui, am vrut sã cu leg unul, însã gre u ta tea lui m-ar fi stân -
je nit; lasã cã Pe ga sul meu nu voia nici el sã se opreas cã.

Fã cu sem aproa pe ju mã ta te din drum ºi mã aflam 
în tr-o vale si tua tã la cel pu þin cinci sute de stân jeni sub
ni ve lul mã rii: în ce pui sã su fãr de lip sã de aer. Pe dea su -
pra, po zi þia mea era de par te de a fi plã cu tã, din mul te alte
pri cini. Din timp în timp, dã deam peste peºti uriaºi care,
dupã fe lul în care cãs cau bo tu ri le, nu pã reau strãini de
gân dul de a ne în ghiþi pe amân doi. Sãr ma na mea Ro si -
nan ta era oar bã ºi n-am scã pat de in ten þi i le duº mã noa se
ale ace lor fi in þe în fo me ta te de cât da to ri tã pru den þei mele.
Am con ti nuat, deci, sã ga lo pez, în sco pul de a ajun ge cât
mai cu rând pe us cat.

Ajuns, ast fel, des tul de aproa pe de þãr mu ri le Olan -
dei, cu doar vreo douã zeci de stân jeni de apã dea su pra
ca pu lui, mi s-a pã rut cã zã resc, în tin sã pe ni sip, o for mã
ome  neas cã, ºi am re cu nos cut, dupã veº min te, un trup
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fe me iesc. Mi s-a pã rut cã dã dea încã sem ne de via þã ºi
apro pi in du-mã am vã zut cã, în tr-a de vãr, miº ca din mânã.
Am apu cat mâna aceea ºi am suit la bord cor pul ce pã rea a
fi un leº. Cu toa te cã arta de a re a du ce la via þã era, pe
atunci, mai îna po ia tã ca as tãzi, când afli scris pe uºa ori -
cã  rei câr ciumi: „Dãm aju tor îne ca þi lor“, sfor þã ri le ºi în gri -
 ji ri le unui spi þer iz bu ti rã sã re a prin dã scân te ia de via þã ce
mai pâl pâ ia în aceas tã fi in þã. Ea fu se se so þia în drã gi tã a
unui bãr bat ce co man da un vas din por tul Hel vo e tsluys,
de cu rând ie ºit în larg. Din ne fe ri ci re, în gra ba îm bar cã rii,
lua se o altã fe me ie de cât pe a sa. Aceas ta aflã de în da tã
fap tul de la une le din tre ace le vi gi len te apã rã toa re ale
pã cii în cã min care se nu mesc prie te ne in ti me. So co tind
cã drep tu ri le con ju ga le sunt la fel de sa cre ºi la fel de va -
la bi le pe mare ca ºi pe us cat, ea se sui re pe de pe o ºa lu pã,
în ur mã ri rea so þu lui sãu; so si tã pe bor dul na vei, ea cãu tã,
prin tr-o scur tã, dar con vin gã toa re pre di cã, sã facã sã tri -
um fe drep tu ri le ei, ºi încã în tr-un chip atât de ener gic,
în cât so þul ei con si de rã pru dent sã facã doi paºi îna poi.
Re zul ta tul a fost cã mâna ei osoa sã, în loc sã apu ce ure -
chea so þu lui, în tâlni doar apa, o su pra fa þã care ce dea zã
cu uºu rin þã, iar bi a ta fe me ie se trezi pe fun dul mã rii.

În acel mo ment ho tã rî stea ua mea s-o în tâl nesc ºi s-o
re sti tui, pe pã mânt, fe ri ci tu lui ºi fi de lu lui ei soþ. Îmi în chi -
pui, aºa dar, cu uºu rin þã, bi ne cu vân tã ri le cu care mã va fi
co ple ºit dom nul ºi stã pâ nul ei, la în toar ce re, aflân du-ºi
so þioa ra iu bi toa re sal va tã de mine. Ori cum, ini ma mi-a 
rã mas cu ra tã: ac þio na sem din purã milã, fãrã sã bã nuiesc
cum pli te le ur mãri ale ac þiu nii mele bune.

Aici se ter mi nã, de obi cei, po ves ti rea ta tã lui meu, po -
ves ti re ce mi-a re a min tit fai moa sa praº tie de spre care v-am
vor bit ºi care, dupã ce a fost vre me în de lun ga tã pãs tra tã
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în fa mi lia mea ºi i-a adus atâ tea ser vi cii, ºi-a mai fã cut o
datã da to ria, cu ca lul de mare. Ea mi-a mai fost de fo los,
cum v-am po ves tit, când cu bom ba arun ca tã în mij lo cul
spa nio li lor, când mi-am sal vat cei doi prie teni de la spân -
zu rã toa re. Dar a fost ºi ul ti ma ei is pra vã: a zbu rat, în cea
mai mare par te odatã cu bom ba, iar bu ca ta care mi-a rã -
mas în mânã se pãs trea zã pânã as tãzi în ar hi ve le fa mi liei,
alã turi de un mare nu mãr de an ti chi tãþi din tre cele mai
va lo roa se.

La pu þi nã vre me apoi, am pã rã sit Gi bral ta rul ºi m-am
în tors în An glia, unde s-a pe tre cut una din tre cele mai
ciu da te aven turi din via þa mea.

Mã du se sem la Wap ping, spre a su pra ve ghea îm bar -
ca rea unor di ver se obiec te pe care le ex pe diam mai mul -
tor prie teni din Ham burg. Odatã ope ra þia în che ia tã, m-am
în tors cu To wer Wharf. Ve ni se vre mea prân zu lui ºi eram
zdro bit de obo sea lã. Ca sã scap de ar ºi þã, mi-a tre cut prin
cap sã mã vâr în tr-u nul din tu nu ri le din turn ºi sã mã odih -
nesc pu þin. Nici nu m-am în tins bine ºi am cã zut în tr-un
somn adânc. Or, se în tâm plã cã era chiar 1 iu nie, ziua de
naº te re a re ge lui Geor ge al III-lea, ºi la ora unu tre bu ia
sã se tra gã din toa te tu nu ri le, pentru a se sãr bã tori aceas -
tã ani ver sa re. Fu se se rã în cãr ca te de cu di mi nea þã ºi, cum
ni meni nu pu tea bã nui pre zen þa mea în tr-un ase me  nea
loc, am fost az vâr lit pe dea su pra ca se lor, de cea lal tã par -
te a flu viu lui, în cur tea unei fer me, în tre Ber mon dsey ºi
Dep t ford. Am cã zut în tr-o mare cla ie de fân, unde am
rã mas fãrã sã mã tre zesc din somn – ceea ce se ex pli cã
prin ame þea la care mã cu prin se se în tim pul tra se u lui.

Trei luni mai târ ziu, pre þul fâ nu lui cres cu aºa de mult,
în cât fer mie rul so coti cã ar fi ni me rit sã-l vân dã. Cla ia în
care mã aflam era cea mai înal tã din tre toa te ºi cân tã -
rea pe pu þin cinci sute de chin ta le. S-a în ce put, deci, cu
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ea. Zgo mo tul pe ca re-l fã ceau oa me nii ce pu neau scãri sã
urce în vâr ful clãii mã trezi, în fine. Încã zã pã cit de somn
ºi ne ºti ind unde mã aflam, am vrut s-o ºterg ºi am cã zut
ta man peste pro prie ta rul fâ nu lui! Nu mi-am fã cut nici cea
mai micã zgâ rie tu rã în aceas tã cã de re, dar nu la fel au stat
lu cru ri le cu fer mie rul: aces ta fu ucis pe loc, cãci, în de -
pli nã ne vi no vã þie, îl stri vi sem de-a bi ne lea. Spre li niº ti rea
con ºti in þei mele, am aflat mai pe urmã cã ipo chi me nul
era un ti cã los de ji dov ca re-ºi în de sa po dul cu ce rea le ºi
poa me, pânã când, ve nind vre mea pre þu ri lor celor mai
ri di  ca te, le vin dea pe sume exor bi tan te – aºa cã ceea ce
i s-a în tâm plat a fost dreap tã pe deap sã a cri me lor lui ºi
un ser vi ciu adus bi ne lui pu blic. Nu micã mi-a fost însã
mi ra rea când, re ve nin du-mi pe de plin în sim þiri, am în -
cer cat sã-mi leg gân du ri le pre zen te de cele cu care ador -
mi sem cu trei luni mai îna in te! ªi ce sur pri zã pe prie te nii
mei de la Lon dra, vã zân du-mã re ve nind, dupã ce mã cãu -
ta se rã pre tu tin deni fãrã pic de suc ces. Vã pu teþi, dom ni lor,
da sea ma ºi sin guri!

Acu ma, dom ni lor, sã în chi nãm o cupã ºi sã vã mai
po ves tesc anu me pe ri pe þii ale mele pe mare.



CA PI TO LUL  XIV

A opta aven tu ră pe mare

A
þi au zit, fãrã în do ia lã, vor bin du-se de ul ti ma cã lã to rie
de des co pe riri fã cu tã la Po lul Nord de cã tre cã pi ta -

nul Phipps, as tãzi lordul Mul gra ve. Îl în to vã rã ºeam pe cã -
pi tan, dar nu în ca li ta te de of iþer, ci ca prie ten ºi ama tor.
Când am ajuns la un grad foar te îna in tat de la ti tu di ne
nord, mi-am luat lu ne ta cu care aþi fã cut cu noº tin þã cu
oca zia is to ri si rii aven tu ri lor mele la Gi bral tar ºi am exa -
mi nat obiec te le care ne în con ju rau. Cãci, în trea cãt fie
spus, gã sesc cã e bine, mai cu sea mã când cã lã to reºti, sã
pri veºti din când în când ce se pe tre ce în preaj ma ta.

Cam la ju mã ta te de milã îna in tea noas trã plu tea un
imens ghe þar, cel pu þin la fel de înalt cât ca tar gul mare al
nos tru, iar pe el am zã rit doi urºi albi care, dupã câte mi-am
pu tut da eu sea ma, se lup tau pe via þã ºi pe moar te. Am apu -
cat puº ca ºi am co bo rât pe ghe þar. Când sã ating creas ta,

122





mi-am dat sea ma cã dru mul pe ca re-l ur mam era ex trem
de pe ri cu los ºi de trud nic. În anu mi te mo men te eram ne -
voit sã sar dea su pra unor în spãi mân tã toa re prã pãs tii, în
al te le ghea þa era lu cie ºi alu ne coa sã ca o oglin dã, astfel că
nu fã ceam de cât sã cad ºi sã mã ri dic. Am iz bu tit, to tuºi,
sã ajung la urºi, dar în ace laºi timp mi-am dat sea ma cã
în loc sã se batã se hâr jo neau, în joa cã.

Îmi ºi fã cu sem so co tea la cât le pre þu ia bla na – cãci
fie ca re din tre ei era cel pu þin la fel de dur du liu ca un bou
gras. Din ne no ro ci re, în cli pa în care sã duc arma la ochi,
pi cio rul îmi alu ne cã ºi cã zui pe spa te, pier zân du-mi, din
pri  ci na vio len þei lo vi tu rii, cu noº tin þa mai bine de un sfert
de orã. În chi puiþi-vã groa za de care am fost cu prins când,
tre zin du-mã din le ºin, am sim þit cã unul din tre cei doi
mon ºtri mã în tor se se pe bur tã, þi nân du-mi în dinþi cu -
rea ua de la pan ta lo nii de pie le. Par tea de sus a cor pu lui
meu se spri ji nea de piep tul ani ma lu lui, iar pi cioa re le îmi
atâr nau îna in te. Dum ne zeu ºtie unde m-ar fi dus ori bi la
di ha nie; însã nu mi-am pier dut ca pul ºi mi-am scos cu þi -
tul – ãsta pe ca re-l ve deþi, dom ni lor –, am apu cat laba
stân gã a ur su lui, tãin du-i trei de ge te; ur sul îmi dãdu dru -
mul ºi în ce pu sã urle cum plit. Mi-am luat puº ca ºi am tras
în mo men tul în care bes tia se în tor cea spre mine, în tin -
zând-o moar tã. Mon strul în se tat de sân ge îºi dor mea som -
nul cel veº nic, însã ur le tul ani ma lu lui deº tep ta se mai mul te
mii din tre to va rã ºii lui, ce se odih neau pe ghea þã, la o de -
pãr ta re de cam un sfert de le ghe. Sã ri rã cu to þii grã ma dã
pe mine.

Nu era timp de pier dut. S-ar fi zis cu mine, dacã pe
loc nu mi-ar fi tre cut prin cap o idee lu mi noa sã. ªi ea se
în fã þi ºã! În mai pu þin timp de cât i-ar fi tre buit unui vâ -
nã  tor pri ce put sã ju poa ie un ie pu re, am tras bla na de pe
ur sul mort, m-am în veº mân tat în ea ºi mi-am as cuns ca pul
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în tr-al sãu. De-a bia îmi ter mi na sem trea ba, când tru pa de
urºi se ºi adu nã în ju rul meu. Mãr tu ri sesc cã, ast fel îm blã -
nit, mã tre ceau când fiori reci, când fiori fier binþi. To tuºi,
vi cle nia mea iz buti de mi nu ne. Unul câte unul, se apro -
pia rã sã mã mi roa să ºi pã ru rã a mã fi luat drept unul de-ai
lor. De alt min teri, se mã nam ni þel, iar ceva mai tru peº sã
fi fost, ase mã na rea s-ar fi vã dit de pli nã. Ba chiar se aflau
în mul þi mea de fia re câþi va ur su leþi cam cât mine de mici.
Dupã ce m-au mi ro sit o vre me, adul me când pe mine le ºul
vic ti mei mele, ne-am fa mi lia ri zat la re pe zea lã: le imi tam
la per fec þie toa te ges tu ri le ºi miº cã ri le, însã cât pri veº te
mor mãi tul, rã ge te le ºi ur le te le, tre buie sã re cu nosc cã mã
în tre ceau. To tuºi, pe cât de urs pã ream, eram nu mai pu -
þin om! În ce pui sã caut cel mai po tri vit mij loc sã câº tig ceva
de pe urma fa mi lia ri tã þii ce se sta bi li se în tre fia re ºi mine.

Au zi sem când va, de la un bã trân chi rurg mi li tar, cã
o in ci zie în ºira spi nã rii pri ci nuieº te moar tea ime dia tã.
M-am de cis sã fac ex pe rien þa. Mi-am scos din nou cu þi tul
ºi l-am în fipt în cel mai mare din tre urºi, în cea fã, dea su -
pra umã ru lui. Veþi fi de acord cu mine cã în cer ca rea era
în drãz nea þã ºi cã aveam mo ti ve sã fiu în gri jo rat. Dacã na -
mi la su pra vie þu ia în þe pã tu rii, s-ar fi zis cu mine, mã fã cea
bu cã þe le. Din no ro ci re, ten ta ti va iz buti, ur sul se prã buºi
mort la pi cioa re le mele, fãrã sã mai facã vreo miº ca re.
M-am ho tã rât atunci sã pro ce dez la fel cu toþi cei lalþi, ceea
ce n-a fost greu cãci, deºi ve deau cum cad la dreap ta ºi
la stân ga fra þii lor, ei nu bã nu iau ni mi ca, ne fã când le gã -
tu ra în tre ca u zã ºi efect, ceea ce m-a ºi sal vat.

Când i-am vã zut pe toþi morþi, în tinºi în ju ru-mi, m-am
sim þit la fel de mân dru ca ºi Sam son, dupã în frân ge rea
fi lis ti ni lor.
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Pe scurt, m-am în tors la co ra bie ºi am ce rut ca trei
sfer turi din echi paj sã mã ur me ze, ca sã ju poa ie piei le ºi
sã adu cã jam boa ne le la bord. Sur plu sul l-am arun cat în
mare cu toa te cã, bine pus la sã rat, ar fi con sti tuit un ali -
ment des tul de gus tos.

De cum am re ve nit în An glia, am tri mis în nu me le
cã pi ta nu lui câ te va jam boa ne lor zi lor Eºi chie ru lui, lor du -
lui pri mar, clu bu ri lor de co merþ, îm pãr þind res tul în tre
prie teni. Pri mã ria mã rãs plãti, in vi tân du-mã la di ne ul anu -
al care are loc la nu mi rea lor du lui pri mar.

Piei le de urs le-am tri mis îm pã rã te sei Ru siei, ca sã slu -
jeas cã drept hla mi de de iar nã Ma ies tã þii Sale ºi cur þii ei.
Ma ies ta tea Sa mi-a rãs puns prin tr-o scri soa re au to gra fã
pe care mi-a în mâ nat-o un am ba sa dor ex tra or di nar ºi în
care mã ruga sã vin sã îm part dom nia cu ea. Cum însã sunt
lip sit de gus tul dom niei, am re fu zat, în ter me nii cei mai
aleºi, ofer ta Ma ies tã þii Sale. Am ba sa do rul care mi-a adus
scri soa rea avea or din sã aº tep te rãs pun sul meu, spre a-l
în fã þi ºa su ve ra nei. O a doua scri soa re, pe care am pri mit-o
câ tã va vre me mai pe urmã de la îm pã rã tea sã, m-a con -
vins de înal tul ei spi rit, ca ºi de vio len þa pa siu nii ei. Cea
din urmã ma la die, care a sur prins-o pe când – sãr ma na
ºi gin ga ºa fe me ie – stã tea la ta cla le cu con te le Dol go ruki,
tre buie atri bui tã toc mai cru zi mii de care am dat do va dã
faþã de dân sa. Nu ºtiu ce im pre sie pro duc doam ne lor, însã
tre buie sã spun cã îm pã rã tea sa Ru siei nu este sin gu ra de
se xul ei care, de la înãl þi mea tro nu lui, mi-a ofe rit mîna.

S-a rãs pân dit zvo nul cã ilus trul cã pi tan Phipps n-ar fi
îna in tat atât de adânc în nord pe cât ar fi pu tut: este de
da to ria mea sã-l apãr în aceas tã pri vin þã. Co ra bia noas trã
era pe dru mul cel bun în tru atin ge rea po lu lui, atunci când
am în cãr cat-o cu o ase me nea can ti ta te de blã nuri ºi de
jam boa ne de urs, în cât ar fi fost cu ra tã ne bu nie sã fi mers
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mai de par te: n-am fi pu tut na vi ga nici îm po tri va ce lui mai
uºor vânt, încã mai pu þin prin tre ghe þa rii care um pleau
su pra fa þa mã rii la aceas tã la ti tu di ne.

Cã pi ta nul a de cla rat ade sea, mai apoi, cât de mult
re gre ta a nu fi luat par te la acea zi glo rioa sã pe care o
bo te za se pom pos „Ziua piei lor de urs“. Mã ge lo zea pen -
tru glo ria mea ºi în cer ca, prin toa te mij loa ce le, sã o de -
pre cie ze. Pe ches tia asta ne-am cer tat în mai mul te rân duri
ºi as tãzi încã nu sun tem în chiar cei mai buni ter meni.
El pre tin de, bu nã oa rã, cã nu este cine ºtie ce mare me rit
sã în ºeli niº te urºi îm brã cat în pie lea unu ia din tre ei ºi
cã el unul s-ar fi dus fãrã mas cã în mij lo cul lor, ºi n-ar fi
fost luat mai pu þin drept urs.

Însã aces ta este un punct prea de li cat pen tru ca un
om cu pre ten þii de bunã edu ca þie sã-ºi în gã duie a-l dis -
cu ta cu un no bil pair al An gliei.



CA PI TO LUL  XV

A noua aven tu ră pe mare

A
m fã cut o altã cã lã to rie, din An glia în In di i le orien ta -
le, cu cã pi ta nul Ha mil ton. Lua sem cu mine un câi ne

de vâ nã toa re care va lo ra, în în þe le sul cel mai pro priu al
cu vân tu lui, cât gre u ta tea lui în aur, cãci nu m-a dez a mã -
git nici o da tã. În tr-o zi când, dupã cele mai si gu re cal cu le,
ne aflam la cel pu þin trei sute de le ghe de coas tã, câi ne le
meu luã dintr-odată po zi þie de aret. L-am vã zut, cu mi ra -
re, cum stã tea de mai bine de o orã în aceas tã po zi þie;
le-am atras aten þia cã pi ta nu lui ºi ofi þe ri lor de bord asu pra
aces tui fapt ºi i-am asi gu rat cã tre buie sã fim aproa pe
de pã mânt odatã ce câi ne lui meu îi mi ro si se a vâ nat. Se
pu se rã, cu to þii, pe un râs ne bun, care nu schim  bã cu ni -
mic pã re rea pe care mi-o fã cu sem de spre câi ne le meu.

Dupã o lun gã dis cu þie, în care mi-am sus þi nut punc -
tul de ve de re, am sfâr ºit prin a spu ne pe faþã cã pi ta nu lui
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cã aveam mai mul tã în cre de re în na sul co poiu lui meu
de cât în ochii tu tu ror ma ri na ri lor de la bord ºi am pa riat,
cu în drãz nea lã, pe o sutã de gui nee – sumã pe care o
des ti na sem aces tei cã lã to rii – cã vom avea par te de vâ nat
în mai pu þin de o ju mã ta te de orã.

Cã pi ta nul, care era un om mi nu nat, în ce pu sã râdã
ºi mai tare ºi-l rugã pe dom nul Craw ford, chi rur gul 
nos tru, sã-mi ia pul sul. Omul de ºti in þã as cul tã or di nul
ºi de cla rã cã eram cum nu se poa te mai sã nã tos. În ce -
pu rã atunci sã vor beas cã în ºoap tã, dar iz bu tii to tuºi sã
prind câ te va crâm pe ie din con ver sa þia lor.

— Nu e în ape le lui, spu nea cã pi ta nul, cin stit vor -
bind nu pot sã ac cept acest pa riu.

— Sunt de pã re rea exact opu sã, re pli cã me di cul: ba -
ro nul nu s-a scrân tit, ci are mai mul tã în cre de re în mi ro -
sul câi ne lui sãu de cât în pri ce pe rea ofi þe ri lor noºtri. Asta
este. În ori ce caz, va pier de, ºi pe de plin me ri tat.

— Nu este re zo na bil din par tea mea sã ac cept un
ase me nea pa riu, re pe tã cã pi ta nul. To tuºi, îmi voi sal va
onoa  rea, dân du-i îna poi ba nii, dupã ce am sã câº tig.

Câi ne le nu miº ca se o iotã în tim pul dis cu þiei, ceea
ce mã în tãri în ho tã râ rea lua tã. Am pro pus pen tru a doua
oarã pa riul, care a fost, de aceas tã datã, ac cep tat. De-a bia
bã tu rãm pal ma ºi ma te lo þii ce se aflau în ºa lu pa din spa -
te le na vei, pes cuind, cap tu ra rã un enorm câi ne de mare,
pe ca re-l adu se rã de în da tã pe pun te. În ce pu rã sã-l sfâr -
te ce ºi iatã cã în pân te ce des co pe ri rã ºase pe rechi de pre -
pe li þe vii!

Sãr ma ne le pã sãri se adã pos teau aco lo de atât de
mul tã vre me, în cât una din tre pre pe li þe clo cea cinci ouã,
din tre care unul toc mai sco tea pui, în mo men tul în care
ma ri na rii des chi deau pân te ce le peº te lui.
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Am cres cut pã sã ri le la un loc cu câ te va pi si cu þe ce
se nãs cu se rã cu câ te va mi nu te mai îna in te. Pi si ca mamã
le în drã gea ca pe puii ei ºi o apu ca dis pe ra rea de câte
ori unul din tre puii de pre pe li þã se în de pãr ta prea tare
ºi în târ zia sã se în toar cã la ea. Cum mai aveam pa tru pre -
pe li þe prin se, care ouau me reu, am avut vâ nat pe masã
în tot tim pul cã lã to riei.
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CA PI TO LUL XVI

A ze cea că lă to rie pe mare, 
a doua că lă to rie pe Lună

V -am mai vor bit, dom ni lor, de o cã lã to rie pe Lunã pe
care am fã cut-o ca sã-mi gã sesc bãr di þa de ar gint. Am

avut un nou pri lej de a mã în toar ce aco lo, dar în tr-un chip
cu mult mai plã cut, aºa cã am pe tre cut mai mult timp pe
Lunã, ca sã fac di ver se ob ser va þii pe care am sã vi le co -
mu nic atât de exact pe cât îmi va în gã dui me mo ria.

Une ia din tre ru be de ni i le mele în de pãr ta te îi in tra se
în cap cã tre buie ne a pã rat sã exis te un de va un po por egal
în mã re þie ce lui pe care pre tin dea Gul li ver cã-l în tâl ni se în
re ga tul Brob ding nag. S-a ho tã rât sã ple ce în cãu ta rea aces -
tui po por ºi m-a ru gat s-o în to vã rã ºesc. Cât mã pri veº te,
so co ti sem în tot dea u na pe ri pe þi i le lui Gul li ver niº te po veºti
pen tru co pii ºi nu cre deam mai mult în exis ten þa re ga tu -
lui din Brob ding nag de cât în aceea a El do ra do-u lui. Însã,



cum aceas tã sti ma bi lã ru be de nie mã in sti tui se le ga ta rul
ei uni ver sal, vã în chi puiþi cã-i eram da tor cu anu mi te aten -
þii. Am ajuns fãrã nici un fel de ne ca zuri în mã ri le su du -
lui, deci fãrã sã în tâl nim ni mic care sã me ri te a fi po ves tit,
dacã lã sãm de o par te dan su ri le unor fete în veº mân ta te mai
mult în ghir lan de de flori.

A opt spre ze cea zi de la ple ca rea din Ota hiti, un ura -
gan ri di cã va sul nos tru la aproa pe o mie de mile dea su -
pra mã rii ºi ne men þi nu în po zi þia asta des tul de mul tã
vre me. În sfâr ºit, un vânt priel nic ne um flã pân ze le ºi ne
mânã cu o iu þea lã nã pras ni cã. Lu ne cam ast fel de ºase
sãp tã mâni dea su pra no ri lor, când des co pe ri rãm un pã -
mânt vast, ro tund ºi strã lu ci tor, ce pã rea o in su lã lu cind
în soa re. Am pã truns în tr-un port ex ce lent, am co bo rât
an co ra ºi am aflat cã pã mân tul era lo cuit. În ju rul nos tru
ve deam ora ºe, ar bori, munþi, flu vii, la curi aºa de ase mã nã -
toa re cu cele pe care le cu noº team, în cât am cre zut o
cli pã cã re ve ni sem pe pã mânt.
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În Lunã – cãci ea era in su la strã lu ci toa re unde în fip -
se sem an co ra – am zã rit mari fi in þe cã la re pe niº te vul turi,
fie ca re din tre aceº tia cu câte trei ca pe te. Ca sã vã fa ceþi o
pã re re de spre di men siu ni le aces tor pã sãri, vã voi spu ne cã
dis tan þa de la ex tre mi ta tea unei aripi la cea lal tã este de ºase
ori mai mare de cât cea mai lun gã din tre ver gi le noas tre.
În loc sã se suie pe cai, cum fa cem noi, lo cui to rii Pã mân -
tu lui, oa me nii din Lunã în ca le cã pe aceste pã sãri.

În epo ca so si rii noas tre, re ge le ace lei þãri se rãz bo ia
cu soa re le. El îmi oferi un bre vet de ofi þer, dar n-am ac cep -
 tat aceas tã onoa re din par tea Ma ies tã þii Sale. To tul în
aceas tã lume este ne mai po me nit de mare: o mus cã obiº -
nui tã, de pil dã, este la fel de voi ni cã pre cum un ber bec
de-al nos tru. Ar me le obiº nui te ale lo cui to ri lor lu nii sunt
tul pi ni le de hrean, pe care le fo lo sesc ca pe niº te su li þe
ºi ca re-i ucid pe cei atinºi. Când tre ce ano tim pul hrea nu -
 lui, îl în lo cuiesc cu tul pini de spa ran ghel. Drept scu turi,
au ciu perci uria ºe.

Prin tre al te le, am vã zut pe ace le me lea guri ºi câþi va
bãº ti naºi din Si rius, ve niþi pen tru afa ceri; au ca pe te de bul -
 dogi, ochii în vâr ful na su lui sau, mai de gra bã, în par tea
de jos a aces tui apen di ce. Nu au gene, însã când vor sã
doar mã îºi aco pe rã ochii cu lim ba. Ta lia lor mij lo cie este
de douã zeci de pi cioa re. Aceea a lo cui to ri lor lu nii, nici -
o  da tã sub trei zeci ºi ºase de pi cioa re. Nu me le pe ca re-l
poar tã aceº tia din urmã este des tul de ciu dat. Se poa te
tãl mãci drept „fi in þe fier bã toa re“. Li se spu ne aºa, fiind cã
îºi pre gã tesc bu ca te le ca noi, pe foc. În co lo, nu-ºi pierd
ei tim  pul cu mân ca rea: au, pe par tea stân gã, o gãu ri cã pe
care o des chid ºi în care var sã în sto mac por þia în trea gã,
dupã care în chid gãu ri ca ºi re în cep ope ra þia peste o lunã,
la aceeaºi zi. N-au, deci, de cât douã spre ze ce mese pe an,
com bi na þie pe care ori ce ins so bru tre buie s-o con si de re
su pe rioa rã ce lei fo lo si te la noi.
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Plã ce ri le dra gos tei sunt cu to tul ne cu nos cu te în Lunã,
deoa re ce la aceste fi in þe fier bã toa re, ca ºi la ce le lal te ani -
ma le, nu exis tã de cât un sin gur sex. To tul creº te pe co paci,
care se de o se besc cu to tul în tre ei, dupã fruc te le pe care
le poar tã. Cei care pro duc fi in þe fier bã toa re sau oa meni
sunt de de par te mai fru moºi de cât cei lalþi. Au mari ra muri
drep te ºi frun ze de cu loa rea cãr nii. Drept fruc te, au nuci
cu coa ja foar te tare ºi lungi de cel pu þin ºase pi cioa re. Când
se coc, ceea ce se re cu noaº te dupã cu loa rea lor, sunt cu -
le se cu mul tã gri jã ºi puse la pãs tra re, dupã ne ce si tãþi. Ca
sã se ajun gã la miez, sunt arun ca te în apã clo co ti tã; dupã
câ te va cea suri, scoar þa cade ºi din ea iese fi in þa vie.

Îna in te sã vinã pe lume, spi ri tul lor a ºi do bân dit o
des ti na þie, de ter mi na tã de na tu rã. Din tr-o coa jã iese un
sol dat, din tr-alta un fi lozof, din tr-o a tre ia un te o log, din -
tr-o a pa tra un ju rist, din tr-a cin cea un fer mier, din tr-o a
ºasea un þã ran º.a.m.d. De cum se naº te, fie ca re în ce pe sã
prac ti ce ceea ce, fi resc, ºtie mai di nain te. Toa tã gre u ta tea
este sã ghi ceºti fãrã greº ce con þi ne coa ja. În mo men tul
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când mã aflam la faþa lo cu lui, un sa vant lu nar afir ma, cu
mul tã lar mã, cã este în po se sia se cre tu lui. Nu i s-a dat aten -
þie, l-au þi nut cu to þii de ne bun. 

Atunci când oa me nii din Lunã îm bã trâ nesc, nu mor,
ci se di zol vã în aer ºi se ri si pesc ca un fum.

Ei nu simt ne vo ia sã bea ºi nu simt ne vo ia sã eli mi ne
ceva. N-au, la fie ca re mânã, de cât un de get, cu care fac de
toa te mult mai bine de cât fa cem noi cu de ge tul mare ºi
cele pa tru aju toa re ale sale.

Îºi duc ca pul sub bra þul drept ºi, când au de fã cut vreo
trea bã care pre tin de mul tã miº ca re, dar nu mai atunci, îl
lasã de obi cei aca sã, fiind cã îi pot cere sfa tul de la ori ce
dis tan þã. Când înal te le per so na je din Lunã vor sã afle ce
fac oa me nii din po por, n-au obi ceiul sã se ducã sã-i vadã.
Rã mân aca sã, adi cã tru pul lor rã mâ ne aco lo, ºi-ºi tri mit
ca pe te le pe uli þe, ca sã vadã in cog ni to ce se mai în tâm -
plã. De cum ca pã tã in for ma þii de spre ce do reau sã ºtie,
ele re vin, la che ma rea stã pâ nu lui.

Sâm bu rii de stru guri lu nari sea mã nã în toc mai cu boa -
 be le de grin di nã de la noi ºi sunt cu to tul con vins cã, atunci
când vreo fur tu nã le ri si peº te stru gu ri lor se min þe le, aces -
tea cad pe pã mân tul nos tru sub for mã de grin di nã. Ceva
chiar mã în deam nã sã cred cã aceas tã ob ser va þie tre buie
cã este cu nos cu tã de mul tã vre me nu doar unui sin gur
câr ciu mar, cel pu þin eu unul am bãut ade se ori vin care
mi s-a pã rut fã cut din grun þuri de grin di nã, ºi al cã rui gust
adu cea cu ace la al vi nu lui din Lunã.

Era sã uit toc mai un amã nunt din tre cele mai in te re -
san te: lo cui to rii lu nii se ser vesc de bur di ha nul lor cum
fa cem noi cu tol be le. În de a sã înãun tru tot ce le tre buie,
îl des chid ºi-l în chid dupã pof tã; nu-i în cur cã nici un fel
de maþe, fi cat sau ini mã. N-au nici hai ne, ab sen þa se xu -
lui dis pen sân du-i de pu doa re.
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Dupã cum le este pe plac, îºi pot scoa te ºi pune la
loc ochii ºi, atunci când îi þin în mânã, vãd la fel de bine
ca ºi atunci când îi au la lo cul lor. Dacã, din în tâm pla re,
pierd un ochi sau li se spar ge, pot în chi ria sau cum pã ra
unul, care le adu ce ace laºi ser vi ciu ca ºi pre ce den tul, aºa
cã în Lunã în tâl neºti la fie ca re colþ de stra dã oa meni care
vând ochi. Ei au sor ti men te le cele mai va ria te, cãci moda
se schim bã ade sea, fi ind în fa voa re când ochii al baºtri,
când cei ne gri.

Sunt de acord, dom ni lor, cã toa te aces tea vã pot pã -
rea stra nii. Însã îi rog pe toþi cei ce ar pu tea pune la în do -
ia lã sin ce ri ta tea mea sã se ducã în Lunã, spre a se con vin ge
sin guri cã am re dat ade vã rul cu mai mul tã fi de li ta te de cât
ori ca re alt cã lã tor.
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CA PI TO LUL XVII

Că lă  to rie spre mie zul Pă  mân tu lui
…i alte re mar ca bi le că  lă  to rii

A
s cul taþi, acum, o în tâm pla re a cã rei au ten ti ci ta te este
tot atât de in con tes ta bi lã ca ºi cea pre ce den tã, dar

care o de pã ºeº te prin ciu dã þe nia ºi mi ra cu lo sul de care
este în con ju ra tã.

Lec tu ra cã lã to riei lui Bry do ne în Si ci lia mi-a in spi -
rat o vie do rin þã de a vi zi ta Etna. Pe drum, nu s-a pe tre cut
ni mic ne o biº nuit – spun asta, de o se bin du-mã de atâ þia
al þii care, ca sã-ºi þinã au di to rii cu su fle tul la gurã, nu pierd
pri le jul de a po vesti pe larg, ºi plini de fã lo ºe nie, flea curi
vul ga re lip si te de ori ce urmã de in te res.

În tr-o di mi nea þã, am pã rã sit de vre me o ca ba nã si -
tua tã la poa le le mun te lui, ho tã rât sã exa mi nez, fie ºi cu
pre þul vie þii, in te rio rul aces tui ce le bru vul can. Dupã trei
ore de ur cuº cum nu se poa te mai trud nic, am ajuns pe
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creas ta mun te lui. De trei sãp tã mâni, vul ca nul mor mã ia
fã rã-nce ta re. Nu mã-ndo iesc, dom ni lor, cã aveþi cu noº tin -
þe de spre Etna, din nu me roa se le de scrieri care au fost fã -
cu te; nu voi în cer ca, prin ur ma re, sã vã spun din nou ceea
ce poa te ºtiþi tot atât de bine ca mine. Vã în de pãr tez, ast -
fel, o inu ti lã obo sea lã.

Am dat de trei ori ocol cra te ru lui – de spre care vã
pu teþi face o idee ima gi nân du-vã o uria ºã pâl nie – ºi mi-am
dat sea ma cã ori cât i-aº da târ coa le, de par te n-aº ajun ge,
aºa cã m-am de cis sã sar înãun tru. De-a bia mi-am dat 
dru mul ºi m-am sim þit ca scu fun dat în tr-o baie de aburi
fier binþi. Tã ciu nii aprinºi, care þâº neau fãrã as tâm pãr, în -
ce pu rã sã-mi pâr leas cã peste tot bie tul meu trup. 

Însã, ori cât de vio lent þâº neau cã tre mine ma te ri i le
in can des cen te, co bo ram mai re pe de de cât ur cau ele, da -
to ri tã le gii gra vi ta þiei, aºa în cât, în câ te va cli pe, am atins
fun dul. Pri mul lu cru pe care l-am re mar cat a fost un zgo -
mot în fri co ºã tor, un con cert de ur le te ºi de buf ni turi ce
mã împresurau din toa te pãr þi le. Des chi sei ochii ºi ce vã zui?
Vul can în per soa nã în so þit de ci clo pii sãi. Aceºti domni,
pe care bu nul meu simþ îi iz go ni se de mul tã vre me în do -
me niul fic þiu nii, se cer tau de trei sãp tã mâni pe tema unui
ar ti col din re gu la men tul in tern, ºi dis pu ta aceas ta, rãs co -
lind to tul, dã du se pe din afa rã. Apa ri þia mea re sta bili ca
prin far mec pa cea ºi re a du se con cor dia în sâ nul lãr mui -
toa rei adu nãri. 

Vul can sosi nu mai de cât, tâ râº-grãpiº, ºi, sco þând din -
tr-un du lap ali fii ºi plas turi, mi-i apli cã gri ju liu cu pro -
pri i le-i mâini, astfel că în câ te va mi nu te ar su ri le mele se
vin  de ca rã. Pe urmã, îmi oferi rã co ri toa re, o bu tel cã cu nec -
tar ºi alte vi nuri ale se, din care beau nu mai zeii ºi zei þe le.
De cum m-am pus pe pi cioa re, mã pre zen tã lui Ve nus,
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so þia lui, pu nân du-i în ve de re sã-mi acor de toa te în gri ji -
ri le da to ra te po zi þiei mele. Cât de somp tuoa sã a fost în -
cã pe rea în care m-a con dus ea, pe ce ca na pea moa le ºi
mã tã soa sã m-a pof tit sã iau loc, ce far mec di vin ra dia din
în trea ga ei fi in þã, ce ini mã tan drã avea – nici o lim bã de
pe aceas tã lume n-o poa te ex pri ma: nu mai când mã gân -
desc, mã apu cã ame þe li le. 
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Vul can mi-a de scris cu mul tã exac ti ta te Etna, ex pli -
cân du-mi cã acest mun te este nu mai o în grã mã di re de
zgu rã ie ºi tã din cup toa re le lui, cã era ade sea silit sã ia mã -
suri se ve re îm po tri va per so na lu lui sãu; cã, atunci când îl
apu cau pan da li i le, arun ca în ei cu cãr buni aprinºi, de care
ei se fe reau cu pri ce pe re, lã sân du-i sã cadã pe pã mânt, în
spe ran þa cã-ºi va is prãvi mu ni þi i le. 

— Câte o da tã, adãu gã el, ne cion dã nim luni în ºir, iar
fe no me ne le pe care aceste vraj be le pro duc la su pra fa þa
pã mân tu lui re pre zin tã ceea ce cred cã nu miþi voi erup þii.

Mun te le Ve zu viu este, de ase me nea, una din fãu rã ri i le
mele. Ajung la ea prin tr-o ga le rie de trei sute cinci zeci
de le ghe lun gi me, pe sub fun dul mã rii. ªi aco lo, ace leaºi
sfa de pro duc pe pã mânt ac ci den te ase mã nã toa re. 

Dacã, ori cât de in struc ti vã era con ver sa þia, îl gã seam
pe soþ cam pi sã log, în schimb mã sim þeam mi nu nat în
com pa nia so þiei sale ºi poa te cã n-aº fi pã rã sit nici o da tã
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acel pa lat sub te ran dacã niº te guri rele nu i-ar fi su flat
oa re ca re vor be la ure che lui Vul can, în fi gân du-i în ini mã
lama ge lo ziei. Fãrã sã mã pre vi nã în nici un fel, în tr-o
di mi nea þã mã apu cã de gu ler, când toc mai asis tam la toa -
le ta fru moa sei zei þe, ºi mã duse în tr-o oda ie pe care încã
n-o vã zu sem. Aco lo, mã þinu atâr nat dea su pra unui puþ
adânc ºi-mi spu se:
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— Mu ri tor in grat ce eºti, în toar ce-te în lu mea din care
ai ve nit!

ªi cum spu se vor be le aces tea, ºi fãrã sã-mi lase timp
sã re plic în apã ra rea mea, mã arun cã în abis. 

Cã deam cu o vi te zã ce creº tea me reu, pânã când de
spai mã mi-am pier dut cu to tul cu noº ti n þa. Dar m-am tre zit
dintr-odată din le ºin, sim þin du-mã scãl dat în tr-o imen sã
masã de apã lim pe de, strã lu mi na tã de ra ze le soa re lui. Pã -
rea pa ra di sul tih nei, în com pa ra þie cu ori bi la cã lã to rie pe
care o fã cu sem. 

M-am ui tat în ju rul meu, dar nu ve deam pre tu tin -
deni de cât apã. Tem pe ra tu ra era cu to tul alta de cât aceea
cu care mã obiº nui sem la mu siu Vul can. În sfâr ºit, la o
oa re ca re de pãr ta re am des lu ºit un obiect ce pã rea a fi o
stân cã uria ºã, în drep tân du-se cã tre mine. Am re cu nos cut
nu mai de cât cã era un ghe þar plu ti tor. Dupã mul te în cer -
cãri, am gã sit pânã la urmã un loc sã mã pot agã þa de el
ºi am ur cat pânã în vâr ful ghe þa ru lui. Spre adân ca mea
dis pe ra re, n-am des co pe rit nici un in di ciu al ve ci nã tã þii
pã mân tu lui. Doar la cã de rea nop þii am zã rit o co ra bie care
se-ndrep ta spre mine. Când a ajuns la o de pãr ta re de la
care mi se pu tea auzi vo cea, am stri gat cât am pu tut de
tare. Ci ne va mi-a rãs puns în lim ba olan de zã. M-am arun -
cat în mare ºi am îno tat pânã la co ra bie, unde am fost
ri di cat la bord. Am în tre bat unde sun tem. „În mã ri le
Su du lui“, mi s-a rãs puns. Fap tul aces ta ex pli ca în trea ga
enig mã. Era clar cã tre cu sem prin cer cul glo bu lui ºi cã,
prin Etna, cã zu sem în Ma rea Su du lui, o cale mult mai
di rec tã de cât oco lul pã mân tu lui. Ni meni îna in tea mea nu
în cer ca se încã aceas tã tre ce re ºi, dacã vre o da tã voi face
din nou aceas tã cã lã to rie, vã fã gã duiesc sã vã re la tez ob -
ser va þii de cel mai înalt in te res.
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Am ce rut, deci, sã mi se adu cã vreo câ te va rã co ri -
toa re ºi m-am cul cat. Ah! Ce tipi gro so lani, olan de zii ãº tia!
A doua zi le-am po ves tit ofi þe ri lor aven tu ra mea, exact la
fel de sim plu cum o fac ºi acu ma, aici, dar mai mulþi din -
tre ei, ºi mai cu sea mã cã pi ta nul, dã deau sem ne cã nu cred
în ade vã rul spu se lor mele. To tuºi, cum mã bu cu ram de
os pi ta li ta tea lor ºi tot ei îmi sal va se rã via þa, a tre buit sã-mi
în ghit umi lin þa, fãrã sã-i pun la punct. 

Pe urmã, m-am in te re sat care e sco pul cã lã to riei lor. 
Mi-au rãs puns cã fac o ex pe di þie de des co pe riri ºi cã,

dacã ceea ce le po ves ti sem eu era ade vã rat, îºi atin se se rã
sco pul. Ne aflam chiar pe ruta pe care o ur ma se cã pi ta -
nul Co ok, iar a doua zi am so sit la Bo ta ny Bay, loc în care
gu ver nul bri ta nic ar tre bui sã-ºi tri mi tã nu scur su ri le 
so cie tã þii, spre a le pe depsi, ci oa menii cin stiþi, spre a-i
rãs plãti – în tr-a tât este de fru moa sã ºi de în zes tra tã de la
na tu rã aceas tã þarã. 

La Bo ta ny Bay n-am rã mas de cât trei zile. În cea de-a
pa tra zi de la ple ca rea noas trã a în ce put o cum pli tã fur -
tu nã, care ne-a sfâ ºiat toa te pân ze le, ne-a rupt bom pre sul,
ne-a cul cat pe pun te ca tar gul cel mare, care a cã zut peste
ghe re ta în care þi neam bu so la fã când-o þãn dãri. Ori ci ne
a na vi gat ºtie care pot fi con se cin þe le unui ase me nea  acci -
 dent. Ha bar n-a veam unde ne aflam ºi în co tro ne în drep -
tam. În sfâr ºit, fur tu na se po toli, ur ma tã de o bri zã con ti nuã.
Na vi gam de trei luni ºi cred cã tre buie sã fi rã tã cit ne spus
de mult când, de o da tã, am ob ser vat o schim ba re ne o biº -
nui tã în tot ceea ce ne în con ju ra. 

Ne sim þeam ve seli cu to þii ºi binedis puºi, na sul ni se
um plea de mi res me le cele mai dulci ºi mai îm bãl sã ma te.
Ma rea în sãºi îºi schim ba se cu loa rea: nu mai era ver de, ci
albã. 
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Cu rând apoi zã ri rãm pã mân tul ºi, la o oa re ca re dis -
tan þã, un port cã tre care ne-am în drep tat ºi care ni se pãru
în cã pã tor, cu apã adân cã. Însã nu era apã, ci era un lap -
te de li cios la gust. Am de bar cat ºi am vã zut cã în trea ga
in su lã era o imen sã bu ca tã de brân zã. Poa te cã nu ne-am
fi dat sea ma, dacã o îm pre ju ra re anu me nu ne-ar fi des chis
ochii. Aveam pe vas un ma ri nar care nu pu tea cu nici un
chip su feri brân za, ce-i in spi ra o an ti pa tie na tu ra lã. De cum
puse pi cio rul pe sol aces ta cãzu le ºi nat. Când îºi re veni,
ceru sã i se scoa tã brân za de sub pi cioa re. Se efec tua rã
ve ri fi cãri ºi ne dã du rãm sea ma cã avea drep ta te: in su la
aceas ta, cum vã spu neam, nu era de cât o uria ºã bu ca tã
de brân zã. Cu ea se hrã neau cei mai mulþi din tre lo cui to -
rii ei; pãr þi le ha li te peste zi erau în lo cui te peste noap te.
Am vã zut, pe in su la asta, mari plan ta þii de viþã de vie, pli ne
de cior chini de stru guri. Când îi stor ceai, cur gea din ei
lap te. In su la rii erau zvelþi ºi fru moºi, cei mai mulþi din tre
ei mã su rau nouã pi cioa re înãl þi me, aveau câte trei pi -
cioa re ºi un braþ, iar adul þii pur tau pe frun te un corn de
care se ser veau cu o pri ce pe re de o se bi tã. Îno tau splen did
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la su pra fa þa lap te lui, ba chiar pã ºeau pe un de le lãp toa se,
fãrã sã se afun de, cu si gu ran þa cu care ne plim bãm noi
prin par curi. 

Cul ti vau pe aceas tã in su lã – sau mai bine zis pe brân -
za asta – grâu, din bel ºug, la nuri ale cã ror spi ce pã reau
ciu perci, având înãun tru pâi ni ºoa re gata coap te, spre a fi
mân ca te. Strã bã tând brân za aceas ta, am tra ver sat ºap te
flu vii de lap te ºi douã de vin. 

Dupã o cã lã to rie de ºai spre ze ce zile, am atins þãr mul
opus ce lui unde an co ra sem. În aceas tã par te a in su lei am
gã sit lungi ºe suri din acea brân zã al bas trã din ca u za îm -
bã trâ ni rii, de care fac atâ ta caz ama to rii. Nu mai cã, în loc
sã con þi nã viermi, din brân za asta creº teau pomi fruc ti feri
mag ni fici, ci reºi, caiºi, peri ºi încã vreo douã zeci de spe cii
ne cu nos cu te nouã. Aceºti pomi, ex tra or di nar de în alþi ºi
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de groºi, adã pos teau ne nu mã ra te cui buri de pã sãri. Am
re mar cat, în tr-al te le, un cuib de pes cã ruºi a cã rui cir cum -
fe rin þã o de pã ºea de cinci ori pe aceea a cu po lei Ca te dra -
 lei Sfân tul Paul din Lon dra. Era un cuib con struit cu artã,
din crengi imen se, ºi con þi nea – staþi o cli pã sã-mi amin -
tesc cu pre ci zie ci fra! –, da, con þi nea cinci sute de ouã,
din tre care cel mai mic cân tã rea cel pu þin o du blã. N-am
pu tut zãri puii di nãun tru, dar i-am au zit ºuie rând. Cu
mare gre u ta te, mai mulþi din tre noi am iz bu tit sã spar -
gem un ase me nea ou, din care a ie ºit o pã sã ri cã nu mai
puf, de mã ri mea cam a douã zeci de vul turi de la noi. 

Nici n-a pu ca rãm bine sã scoa tem pui ºo rul, cã pes -
cã ru ºul-tatã se nã pusti asu pra noas trã, îl apu cã pe cã pi -
tan în ghea re, zbu rã cu el la înãl þi mea de o poº tã, lo vin du-l
nã pras nic cu ari pi le, dupã care îi fãcu vânt în mare. 

No roc cu olan de zii, care îno tau ca niº te ºoa reci de apã:
ast fel, ei ajun se se rã la cã pi tan, adu cân du-l la þãrm, în tre
noi, care gân di rãm sã ne suim pe co ra bie.
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Însã nu ne-am în tors pe ace laºi drum, ceea ce ne-a
în gã duit sã fa cem noi ob ser va þii. Prin tre vâ na tul pe care
îl do bo râ sem se aflau ºi doi bi voli, din tr-o spe cie ne o biº -
nui tã, care nu po se da de cât un sin gur corn, si tuat în tre
ochi! Mai târ ziu am re gre tat cã-l uci se sem, deoa re ce am
aflat cã bãº ti na ºii îi îm blân zeau ºi se slu jeau de ei ca de vite
de po va rã. Ni s-au dat asi gu rãri cã au o car ne gus toa sã,
dar de pe urma cã re ia lo cui to rii in su lei, care nu în fu le cau
de cât brân zã ºi nu dã deau pe gât de cât lap te, nu trã geau
nici un fo los. 

Cu vreo douã zile îna in te sã ajun gem la co ra bia noas -
trã, am vã zut trei in di vizi spân zu raþi de pi cioa re, de niº te
co paci în alþi. Am în tre bat pen tru ce soi de cri mã pri mi -
se rã o ase me nea pe deap sã ºi am aflat cã fu se se rã prin strãi -
nã tãþi ºi la în toar ce re po ves ti se rã prie te ni lor lor o grã ma dã
de min ciuni, de scri in du-le lo curi pe care nu le vã zu se rã
ºi aven turi pe care nu le avu se se rã. Pe deap sa mi s-a pã rut
bineme ri ta tã, cãci pri ma da to rie a ce lui ce cã lã to reº te este
de a nu se de pãr ta nici o da tã de ade vãr. 

Re ve niþi la bord, am ri di cat an co ra ºi am pã rã sit
aceas tã þarã ciu da tã. Toþi ar bo rii de pe þãrm, din tre care
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unii aºa de în alþi în cât nu li se ve deau vâr fu ri le, s-au în -
cli nat de douã ori în faþa noas trã, iar noi le-am rãs puns
în ace laºi fel. Dupã care s-au în tors în po zi þia ini þia lã. 

Timp de trei zile dupã aceea, aºa lip siþi de bu so lã cum
eram, am rã tã cit, Dum ne zeu ºtie pe unde, pânã am dat
de o mare ce pã rea nea grã cu to tul. Am gus tat din ceea ce
cre deam cã este o apã mur da rã, când colo, ne-am po me -
 nit cã era un vin pe cin ste! A tre buit sã ne dãm de cea sul
mor þii ca sã-i îm pie di cãm pe ma te lo þii noº tri sã nu se îm -
be te cri þã. Nu mai cã bu cu ria ne-a fost de scur tã du ra tã, fiind -
cã, doar câ te va cea suri pe urmã, ne-am tre zit în con ju raþi
de ba le ne ºi de alþi peºti nu mai pu þin uriaºi; unul din tre
ei era aºa de lung, în cât nu-i ve deai coa da nici mã car cu lu -
ne ta. Din pã ca te, n-am zã rit mon strul de cât în cli pa în care
þâºni lân gã noi: din tr-o sin gu rã sor bi tu rã ne în ghiþi nava
cu toa te pân ze le sus ºi cu ca tar ge le ri di ca te. 

O vre me am adãs tat în bo tul mon stru lui, care însã îl
des chi se din nou, spre a da pe gât o imen sã can ti ta te de
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apã. Ri di ca tã de acest cu rent, nava noas trã alu ne cã în sto -
ma cul bes tiei, unde era atâ ta li niº te, de par cã ai fi arun -
cat an co ra. Tre buie, to tuºi, sã mãr tu ri sesc cã ae rul era
în cãr cat ºi fier bin te.

În acel sto mac am dat de an co re, de ca bluri, de ºa -
lu pe, de bãrci, une le în cãr ca te, al te le goa le, care su fe ri -
se rã aceeaºi soar tã ca ºi noi. Eram si liþi sã trãim la lu mi na
tor þe lor, fãrã lunã, soa re sau ste le. Obiº nuit, de douã ori
pe zi ve neau peste noi trâm be de apã, de douã ori rã mâ -
neam pe us cat. Când bes tia bea, ne cu prin dea flu xul, când
scui pa apa, ve nea re flu xul. Dupã cal cu le pre ci se pe care
le-am efec tuat, can ti ta tea de apã sor bi tã la o în ghi þi tu rã
ar fi fost de ajuns sã um ple la cul Ge ne vei, a cã rui cir cum -
fe rin þã este de trei zeci de mile. 

În cea de-a douã zi a cap ti vi tã þii noas tre în acest sum -
bru re gat, ne-am aven tu rat, îm pre u nã cu cã pi ta nul ºi
câþi va ofi þeri, sã fa cem o micã ex cur sie în mo men tul re flu -
 xu lui, cum am spus. Aveam la în de mâ nã tor þe ºi am în -
tâl  nit, pe rând, cam zece mii de oa meni de toa te na þiu ni le,
care se gã seau în aceeaºi si tua þie ca ºi noi. Ei se pre gã teau
sã de li be re ze asu pra mij loa ce lor ce pu teau fi fo lo si te ca
sã-ºi re do bân deas cã li ber ta tea. Unii din tre ei pe tre cu se rã
deja câþi va ani în pân te cul mon stru lui. Însã în mo men tul
în care pre ºe din te le ne pu nea toc mai în temã asu pra a
ceea ce aveam de dez bã tut, dia vo lu lui de peº te i se fãcu
sete ºi în ce pu sã în gur gi te ze. Apa nã vãli cu atâ ta pu te re,
în cât de abia avu rãm timp sã ne în toar cem la co rã bi i le noas -
tre. Mai mulþi din tre cei de faþã, mai pu þin grã biþi de cât
al þii, au fost chiar si liþi sã în oa te. 

Când peº te le se goli, ne-am în tru nit din nou. Am fost
ales pre ºe din te. Pro pu ne rea mea a fost sã câr pim cap la
cap douã ca tar ge, iar, când mon strul va des chi de larg bo -
tul, sã le pu nem în aºa fel în cât sã nu-l mai poa tã în chi de.
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Mo þiu nea mea a fost ac cep ta tã în una ni mi ta te, iar o sutã
de bãr baþi, aleºi din tre cei mai vi gu roºi, au fost în sãr ci -
naþi cu exe cu ta rea ei. Nici nu fi xa se rãm bine cap la cap
cele douã ca tar ge ºi pri le jul se ºi ivi. Mon strul în ce pu sã
caº te. Nu mai de cât i-am în fipt în lim bã o ex tre mi ta te a ca -
tar ge lor, iar în ce rul gu rii cea lal tã ex tre mi ta te. Acum, nu
mai pu tea în chi de fãl ci le. 

De cum în ce pu sã nã pã deas cã apa, am dat dru mul
ºa lu pe lor, care ne-au re mor cat ºi ne-au re a dus în lume.
O bu cu rie de ne de scris ne-a cu prins pe toþi  când am re -
vã zut lu mi na soa re lui care atâ ta ne lip si se în cinci spre -
ze ce zile de cap ti vi ta te. 

Când toa tã lu mea pã rã si vas tul sto mac, al cã tui rãm
o flo tã de trei zeci ºi cinci de vase ale tu tu ror na þiu ni lor.
Am lã sat cele douã ca tar ge în fip te în gâ tle jul peº te lui, pen -
tru ca al to ra ve niþi dupã noi sã nu li se în tâm ple ce ni se
în tâm pla se nouã ºi sã cadã în ace laºi hãu.

Oda tã eli be raþi, pri ma noas trã do rin þã a fost sã ºtim
în ce par te a lu mii eram; ne-a tre buit timp, nu glu mã, pânã
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sã do bân dim o cer ti tu di ne. În fine, gra þie ob ser va þi i lor
mele an te rioa re, mi-am dat sea ma cã vân tu ram ape le Mã -
rii Cas pi ce. Cum însã aceas tã mare este de pre tu tin deni
în con ju ra tã de pã mânt ºi nu co mu ni cã de fel cu vreo cale
de apã, nu pu team în þe le ge cum de ne tre zi sem aco lo.
Un lo cui tor al in su lei de brân zã, pe ca re-l lua sem cu mine,
ne ex pli cã, foar te cu ju de ca tã, lu crul. Con form spu se lor
lui, mon strul, în pân te ce le cã ru ia gãz dui sem atâ ta amar
de vre me, ajun se se în aceas tã mare pe o cale sub te ra nã.
Pe scurt, eram cât se poa te de mul þu miþi cã ne aflam
aco lo. Cu toa te pân ze le sus, ne-am în drep tat spre þãrm.
Eu am co bo rât pri mul. 

Nici nu pu se sem bine pi cio rul pe pã mânt, cã m-am
tre zit ata cat de o na mi lã de urs. 

— Ah! Ah! Mi-am zis, la timp ai pi cat!
ªi i-am apu cat la be le din faþã cu mâi ni le, strân gân -

du-i-le cu atâ ta cor dia li ta te, în cât în ce pu sã urle ca un dis -
pe rat. Eu însã, fãrã sã mã las în duio ºat de va ie te le lui, l-am
þi nut în po zi þia asta, pânã ce a mu rit de foa me. Gra þie aces -
tei is prãvi, am in spi rat atâ ta res pect tu tu ror ur ºi lor, în cât,
de atunci, nici unul nu mi-a mai cãu tat nod în pa pu rã. 

De aco lo m-am dus la San kt-Pe ter sburg, unde am pri -
mit de la un vechi prie ten un dar care mi-a fã cut mare
plã ce re. Era un câi ne de vâ nã toa re, ur maº al cã þe lei de care
v-am vor bit ºi care fã ta se pe când fu gã rea un ie pu re. Din
ne no ro ci re, acest câi ne fu se se ucis de un vâ nã tor agea miu,
care îl îm puº ca se trã gând în tr-o pe re che de po târ nichi.
Din pie lea ace lui ani mal mi-am fã cut hai na  pe care o ve -
 deþi ºi care, când mã duc la vâ nã toa re, mã duce fãrã greº
la lo cul vâ na tu lui. Când ajung des tul de aproa pe sã pot
tra ge, un nas tu re de la hai nã sare în lo cul în care se aflã
vâ na tul ºi, cum puº ca mea este în tot dea u na în cãr ca tã, nu
gre ºesc nici când lo vi tu ra.
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Dupã cum ve deþi, mai am trei nas turi. Însã, de în da tã
ce se va des chi de se zo nul de vâ nã toa re, voi pune sã mi
se coa sã douã rân duri de nas  turi. O sã aveþi atunci ce ve dea. 

Pen tru as tãzi, îmi iau li ber ta tea de a mã re tra ge, urân -
 du-vã noap te bunã…
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