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CAP. I 

Tatăl meu avea un petec mic de pământ în 
provincia Nottingham şi cinci copii; eu eram al 
treilea dintre ei. Când împlinii patrusprezece 
aui, mă trimise la universitatea din Cambridge. 
Am stat acolo trei ani, pe cari i-am întrebuinţat 
cu folos. Dar costul studiilor fiind prea mare 
am fost trimes ca ucenic la Jack Bates, liirurg 
celebru din Londra, la care am stat patru ani. 
Tata îmi trimetea din când în când ceva bani, 
pe care-i întrebuinţam pentru a studia navigaţia 
Şi matematica, necesare oricui îşi propunea să 
călătorească pe mare: căci aveam ca o presim
ţire că-mi va fi scris să fac odată şi odată că
lătorii mari. 

Părăsind pe d. Bates, m'am întors la tata şi, 
cu banii ce i-am căpătat de la el, dela unchiul 
meu Jean şi dela câteva rude, am adunat pa
truzeci de livre sterlinge: mai primii şi făgă-
duiala că voi avea regulat treizeci de livre pe 
an, astfel putui pleca la Leyde, unde timp de 
doi ani şi şapte luni învăţai medicina, convins 
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pribegiile. Schimbai însă locuinţa, mutându-mă 
din Old Jewry, în strada Fetter-Lane şi de aci 
în Wapping, nutrind speranţa că-mi voiu putea 
face ceva clientelă printre marinari. Dar visele 
mele nu se împliniră. 

După o aşteptare de trei ani, primii o ofertă 
avantagioasă dela căpitanul William Prichard, 
gata să plece cu vasul Antilope în marea Su
dului. Ne îmbarcarăm la Bristol în ziua de 4 
Mai 1699, şi călătorirăm bine la început. 

E de prisos să plictisesc pe cititor cu amănun
tele călătoriei noastre în acele locuri; ajunge să-i 
spui că în apele Indiilor orientale, avurăm o 
furtună grozavă, care ne-aruncă spre Nord-vestul 
tări i Van-Diemen. Doisprezece din oamenii noş
tri muriră de osteneală şi de hrană proastă. La 
5 Noemvrie, începutul verii în ţinuturile acelea, 
marea era acoperită cu ceaţă, când marinarii 
zăriră deodată o stâncă la câţiva metri de noi. 
Ei nici nu avură timp să facă vre-o mişcare de 
ooolire, căci vântul, bătând cu furie, într'o clipă 
vasul nostru fu izbit de stâncă şi se sfărâmă. 

Şase oameni din echipaj, printre cari eram şi 
eu, am sărit într'o barcă şi izbutirăm sâ ne în
depărtăm de locul naufragiului. 

Lopătarăm aproape trei l eghe : dar în urmă ne 
învinse oboseala. Istoviţi ne lăsarăm în voia va
lurilor şi puţin după aceea, furăm răsturnaţi de 
vântul ce sufla dinspre Nord. 

Nu ştiu care fu soarta tovarăşilor mei din 
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barcă, nici a celor cari se agăţaseră de stâncă 
dar cred că vor fi pierit cu toţii. Cât despre 
mine, înnotai la întâmplare, şi fui împins spre 
ţ â r a , de vânt şi de curentul apelor. Mereu 
lăsam picioarele în jos, în nădejdea că voiu 
atinge fundul. Sleit gata să mă dau învins, iată 
că piciorul meu atinge pământul. Tocmai slăbise 
Şi furtuna. Am mers aşa ca o jumătate de leghe 
prin marea puţin adâncă, până am ajuns la mal. 
Mai umblai apoi aproape un sfert de leghe, fără să 
găsesc urmă de casă sau de făptură omenească. 
Osteneala, căldura şi mai ales duşca de rachiu 
pe care o trăsesem părăsind vasul, mă făcură să 
pic de somn. Mă trânti i în iarbă — o iarbă 
moale — şi dormii un somn adânc, care ţinu, 
pe cât cred, vre-o nouă ore. Când mă deşteptai, 
se făcuse ziuă; încercai să mă ridic, dar in 
zadar. Mă culcasem pe spate, şi m'ain trezit cu 
picioarele şi manile prinse de pământ, de o 
parte şi de alta, şi cu pletele capului tot aşa. 

Simţii chiar mai multe legatari, foarte subţiri, 
cari îmi înlănţuiau trupul. 

Na mă puteam uita decât în sus; soarele 
începea să ardă cu putere şi lamina lui prea 
mare îmi lua ochii. 

Auzii un zgomot ne'nţeles în jurul meu, dar 
în poziţia în care mă aflam nu puteam să văd 
nimic alta decât cerul. . , 

Curând simţii ceva mişcându-se pe piciorul 
meu stâng, înaintându-mi încet pe piept până 
aproape de bărbie. 
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Care nu-mi fu mirarea, când zării figura o-
menească a unei făpturi nu mai mare de-o 
şchioapă, ţinând un arc şi o săgeată în mâni. 
In acelaş timp simt pe mine forfotind vre-o alţi 
patruzeci de omuleţi de aceştia. 

Am început atunci să strig groaznic şi toate 
aceste mici animale fugiră speriate, iar câte-va 
din ele, pe cât am aflat mai târziu, — se ră
niră chiar, destul de grozav, sărind jos de pe 
mine. Cu toate acestea, pitici se întoarseră cu
rând, şi unul dintre ei, care avu îndrăzneala să 
înainteze atât de aproape în cât ajunse să-mi 
vadă faţa, ridică manile şi ochii în semn de 
admiraţie şi strigă din toate puterile şi foarte 
lămurit: 

— Hekinah degul! 
Ceilalţi repetară de mai multe ori aceleaşi 

cuvinte, dar pe atuaci încă nu-mi puteam da 
seama de înţelesul lor. 

Orice om îşi poate uşor închipui îngrijorarea 
şi turburarea mea. 

Făcând mai multe sforţări ca să-mi recapăt 
libertatea, avui norocul să rup funiile, adică 
aţele, sau să smulg ţăruşii cari-mi ţineau braţul 
drept prins de pământ şi, ridicându-1 puţin, 
putui vedea astfel felul legăturilor ce mă ţineau 
legat şi prizonier. Atuncea, printr'o smucitură 
violentă, care-mi pricinui o durere straşnică, des
tinsei puţin corzile care-mi ţineau părul, dinspre 
partea dreaptă — şi astfel reuşii să mă pot 
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întoarce cu capu 'ntr 'o parte, măcar de câteva 
degete. . x 

Atunci gângăniile acelea o luară la luga 
scoţând ţipete ascuţite. Când zbieretele lor în
cetară, auzii pe unul dintre ei strigând: 

— Tolgo Phonac! 
Şi în aceiaşi clipă simţii mai multe de o sută 

de săgeţi înţepăndu-mî mâna stângă, cu tot 
atâtea împunsături de ac. 

Apoi descărcară şi o salvă de săgeţi în aer, 
întocmai cum aruncăm noi europenii cu bombele 
şi multe căzură desigur pe corpul meu, deşi nu 
le-am putut simţi, iar altele pe obrazul meu, pe 
care căutam să-1 acopăr cu mâna ce mi-o li
berasem. . ,, 

Când ploaia de săgeţi încetă, începui să oitez 
de ciudă şi durere şi cercai din nou să-mi re
capăt libertatea, dar căpătai o grindină şi mai 
deasă de săgeţi de cât întâia dată, iar câţiva 
căutară să mă împungă cu lănci 'n coastă. 

Din fericire aveam o vestă de piele de bivoi 
prin care armele lor nu putură pătrunde. 

Socotii deci mai cuminte lucru să stau liniştit 
şi să aştept noaptea, când desprinzând şi braţul 
meu stâng, să ajung a-mi dobândi libertatea. 
Cât despre pământenii locului, cu drept cuvânt 
mă credeam destul de tare să ţin piept la nevoie 
celor mai puternice armate, pe cari le-ar pune 
ei pe picior de războiu, ca să lupte împotnyă-mi, 
dacă, bineînţeles, ar fi fost toţi de aceeaşi sta
tură cu cel văzut de mine. 
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Dar soarta hotărî altfel. 
Când mă văzură stând liniştit, ei încetară sal

vele de săgeţi, dar după zarva de prin prejur 
înţelesei că numărul norodului se măria tare. Ca 
la o depărtare de doi stânjeni, în dreptul urechii 
mele din stânga, auzii t imp de mai bine de-o 
oră alarma unor oameni cari lucrează. 

întorcând puţin capul de partea aceea, pe cât 
îmi îngăduiau legăturile, văzui o schelă înaltă de 
un picior şi jumătate, putând purta patru din 
oamenii aceia mici; proptită de schelă, o scară 
pentru suit, — iar sus de tot, un om de mare 
vază la dânşii, îmi ţinea un lung discurs, din 
care nu înţelegeam boabă. 

înainte de a începe, el strigase de trei or i : 
— Langro dehul san. 
Aceste cuvinte fură repetate şi subliniate cu 

semne, cari căutau să mi le explice. 
După aceea, vre-o cincizeci de oameni înain

tară şi tăiară corzile cari legau partea stângă a 
capului meu, dându-mi putinţa de a-1 întoarce 
la dreapta şi de a observa înfăţişarea şi atitu
dinea prichindelului, care trebuia să vorbească. 

Mi se păru între două vârste şi mai răsărit ca 
ceilalţi trei, cari îl întovărăşeau. Unul din ei 
înalt cât arătătorul meu, având aerul unui paj, 
îi ţinea poala mantalei, iar ceilalţi doi stăteau 
de-a dreapta şi de-a stânga stăpânului, susţi-
nându-1. 

îmi făcu impresia unui bun orator şi am tras 
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concluzia că, judecând după regulele artei de a 
vorbi, cuvântarea lui era când ameninţătoare, 
când plină de făgăduinţe, de compătimire şi de 
politeţă. 

I-am răspuns foarte scurt, în câteva cuvinte 
spuse cu'n ton de supunere şi smerenie, şi ri
dicând stânga şi ochii mei spre soare, ca pentru 
a-1 lua drept martor. Dar, pentrucă nu mâncasem 
de nu mai ştiam de când, cerinţele naturii lu
crau cu atâta stăruinţă în mine, încât nu m'am 
putut opri să nu arăt nerăbdarea mea, — poate 
călcând peste regulele etichetei, — băgându-mi 
foarte des degetul în gură, pentru a arăta că-mi 
trebuia hrană. 

Murgo, — aşa numiau ei pe sus numitul fruntaş 
al lor, după cum am aflat mai târziu — mă pri
cepu îndată. 

Scoborându-se de pe schele, el porunci să se 
rezeme mai multe scări de ambele laturi ale 
l u p u l u i meu: urcară imediat mai mult de o sută 
de oameni, cari porniră spre gura mea, ducând 
panere pline cu carne. Observai că erau cărnuri 
de felurite animale, dar n'am putut să le dis
ting după gust. Erau ciosvârte şi costiţe, cari 
semănau cu cele de miel, gătite gustos, dar mai 
mici ca o aripă de ciocârlie. Inghiţeam câte două 
sau trei dintr'odată, împreună ou vre-o şease 
franzeluţe mici cât gloanţele. Ei îmi cărau de 
zor şi bucuroşi, transport după transport de me
rinde, minunându-se necontenit de statura şi de 
pofta mea de mâncare năpraznică. 
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Făoându-le semn că duc lipsă de băutură, ei 
traseră încheierea, judecând după chipul cum 
mâneam, că o câtime mică de băuturi nu-mi 
poate ajunge şi, fiind un popor ager la minte şi 
isteţ, ei ridicară prin macarale, cu multă înde
mânare, unul din cele mari butoaie din câte 
aveau, îl rostogoliră în palma mea şi-1 desfun
dară. L-am băut dintr'o sorbitură şi cu mare 
plăcere. Era un fel de şampanie din cele mai 
delicioase. Mi se aduse un altul, pe care-1 golii 
de asemenea şi făcui semne că abia mi se des
chisese pofta. Dar nu mai avură: le svântasem, 
vai toate proviziile. 

După ce m'au văzut făcând aşa minuni, înce
pură să strige de bucurie şi să-mi danţeze pe 
piept, repetând mereu ca şi întâiaşi dată : 

-- Hekinah degull 
Curând după aceea, auzii o izbucnire gene

rală, în care se repetau mereu cuvintele: 
— Peplum se lan. 
Mi-arătară prin semne că pot arunca la pământ 

cele două butoiaşe. Iar când le văzură in aer 
strigară ura cu toţii. 

Observai, în acelaş timp, o parte din popor, 
tăbărând în stânga mea şi slăbindu-mi legăturile, 
atât de mult, în cât putui să mă întorc pe 
dreapta şi chiar avui plăcerea să pot urina, lucru 
pe care-1 săvârşii spre marea mirare a poporului 
care, ghicind ce aveam de gând să fac, feri cu 
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groază deoparte şi de alta, deschizând ca o 
stradă largă, spre a scăpa de potop. 

Le văzui în aer 

Cu pujjin mai 'nainte mi se unsese manile şi 
fa^a cu o alifie de un miros plăcut, care în câ
teva minute îmi alină durerile pricinuite de 
împunsăturile săgeţilor. 

Această împrejurare şi mai ales băuturile pe 
cari le înghiţisem, mă 'mbiară la somn, şi dormii 
buştean vreo opt ore, mai cu seamă că doctorii, 
pe cât aflai mai târziu, urmând o poruncă a îm
păratului lor, îmi turnaseră în vin nişte narco
tice. 

In timpul somnului, împăratul din Liliput, aşa 
se numea ţara, porunci să fiu adus în faţă-i. 
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Hotărârea asta poate să-i pară cuiva îndrăz
neaţă şi primejdioasă şi sunt sigur că, într 'o îm
prejurare asemănătoare, nici un suveran din Eu
ropa nu ar fi luat o astfel de măsură. După pă
rerea mea însă era o hotărâre pe cât de mări-
nimoasă pe atât de prudentă, căci, în cazul când 
acest popor ar fi încercat să mă omoare cu lăn
cile şi cu săgeţile în timpul somnului, m'aş fi 
trezit de sigur de îndată ce m'ar fi durut mai 
tare; asta m'ar fi înfuriat straşnic şi mi-ar fi 
crescut puterile, aşa că mi-aş fi putut rupe cu 
uşurinţă legăturile. Intr 'un asemenea caz, ei, fiind 
incapabil să-mi tie piept, n'ar fi putut aştepta 
din parte-mi nici o îndurare. 

Au pus deci cinci mii de dulgheri şi ingineri 
să construiască în grabă o maşină de transportat. 
Era mai mult un pod, înălţat de-o palmă dela 
pământ, lung de şapte picioare şi larg de patru, 
pus pe douăzeci şi două de roţi. 

Când fu gata, îl aduseră cu strigăte de bu
curie la locul în care mă aflam. Greutatea cea 
mai mare era însă, cum să mă ridice şi să mă 
aşeze pe podul acela. 

Pentru acest sfârşit, înfipseră 'n pământ în 
jurul meu optzeci de stâlpi, de câte două pi
cioare, şi întrebuinţară otgoane grozave de gro
simea unei sfori care, prin mijlocul mai multor 
cârlige, fură prinse de nişte chingi oe mi le pe-
trecură pe după gât, braţe, picioare şi tot trupul. 

Nouă sute de oameni, dintre cei mai tari, ri-
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fură foarte ciudate şi contrarii, după oum lesne 
îşi poate închipui cititorul. 

Apoi i-am dat banii de argint şi aramă, puDga 
mea cu nouă piese mari de aur şi altele mai 
mici, pieptenele, tabacherea cu tabac, batista şi 
carnetul meu. Sabia, pistoalele, praful de puşcă 
şi gloanţele fură transportate în Arsenalul Ma
iestăţii Sale, iar restul mi se restitui. 

Mai rămăsese, precum spusei, buzunarul cel 
neobservat de ei şi în care aveam o pereche de 
ochelari, cu cari mă slujesc uneori din cauza 
unei slăbiciuni de vedere, un telescop de bu
zunar şi alte mărunţişuri, pe cari nu le credeam 

de vreo importanţă pentru împărat şi nu le ară
tasem la perchiziţia comisarilor, temându-mă să 
nu mi Ie strice sau să se piardă, de le-ar fi 
luat ou ei. 



CAP. III 

împăratul avu într'o zi ideia să mă distreze 
cu un spectacol, căqi acest popor e neîntrecut 
în dibăcie şi minunăţia jocurilor lui. 

Mai presus de toate însă îmi plăcu un dans 
pe funie, executat pe un fir subţire de aţă albă. 
lung de doi coţi şi întins la ameţitoarea înăl
ţime de trei palme. 

Executanţii unor asemenea exerciţii artistice 
sunt numai persoane cari năzuesc la vreo dem
nitate înaltă sau la favorurile supreme ale curţii. 
Pentru acest sfârşit, încă din tinereţe se pre
gătesc la acest nobil sport, căci el e o primă 
condiţie a oamenilor de rang. 

Când un înalt loc îu stat sau în diplomaţie 
e vacant, fie prin moartea dregătorului titular, 
fie din cauză de disgraţie, — lucru ce se în
tâmplă adesea, — cinci sau şase dintre postu-
lanţi prezintă împăratului o suplică, rugându-1 
să le îngădue gratia de a distra pe Maiestatea 
Sa şi pe înalta Curte cu un dans pe frânghie 
Şi acel care face saltul mortal cel mai elegant 
fără să cadă, obţine demnitatea. 
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Se întâmplă adesea că şi primul ministru cu 
membri guvernului sunt rugaţi să joace pe 
frânghie, pentru a dovedi împăratului că n'au 
pierdut mlădierea. Fllmnap, marele vistier al 
imperiului, deţine recordul, putând face salturi 
pe frânghie de cel puţin un lat de palmă mai 
sus de cât orice alt nobil din imperiu. L-am 
văzut de mai multe ori făcând un salt periculos, 
într'o farfurie întinsă pe o funie nu mai groasă 
de cât un fir de sfoară. 

Petrecerile acestea au uneori desnodăminte 
tragice, multe din ele înregistrate în analele 
imperiului. Am văzut chiar eu vreo doi-trei pre
tendenţi schilodându-se pe vieaţă, în excesul lor 
de zel. 

Urmările sunt mult mai grave însă când înşişi 
miniştri primesc ordinul de a-şi arăta dibăcia: 
căci, făcând sforţări supra-omeneşti pentru a se 
întrece unii pe alţii, aproape fiecare a avut de 
suportat în vieaţa lui două-trei căderi răsună
toare. 

Mi s'a spus că, un an înainte de sosirea mea, 
Flimnap însuşi şi-ar fi frânt la sigur gâtul, dacă 
n'ar fi căzut întâmplător pe o perină a împă
ratului. 

Se mai dă şi o altă petrecere, dar numai 
pentru împărat, împărăteasă şi primul-ministru. 

Maiestatea Sa pune pe o masă trei fire de 
mătase nerăsucite, unul cărămiziu, cel de-al 
doilea galben şi al treilea alb. Aceste trei fire 
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sunt destinate să premieze pe acei pe cari Îm
păratul vrea să-i distingă într 'un mod deosebit. 
Ceremonia se face în sala cea mare de audienţe 
unde concurenţii sunt obligaţi să-şi arate mlă
dierea într 'un chip cum n'am mai văzut în nici 
o altă ţară din vechiul sau noul continent. 

împăratul ţine un baston, paralel cu pământul 
în vreme ce concurenţii înaintează pe rând şi 
sar pe deasupra bastonului de mai multe ori, 
când înainte, când deandaratele, sau se târăsc 
pe sub el, după cum bastonul stăpânului e ţinut 
mai sus ori mai jos. Câteodată unul din capete 
e ţinut de împărat, iar cellalt de primul lui mi
nistru, alte ori primul ministru ţine singur ba
stonul. 

Cel mai sprinterj, saU cel ce poate îndura mai 
îndelung salturile la poruncă şi târîrea, e răs
plătită cu firul de mătase cărămiziu; cel galben 
e dat celui d'al doilea, iar al treilea capătă pe 
cel alb. Din firile acestea domnii mari fac lente 
Şi cordoane, purtându-le încinse peste burtă 
Puţini întâlneşti la curte, să nu poarte această 
nobilă distincţie. ,. 

Intr 'o zi, împăratul, poruncind ca o parte din 
oastea lui aflată în capitală şi împrejurimi să 
se adune gata de defilare, îşi făcu o petrecere 
ciudată. 

îmi ceru să stau în picioare ca un uriaş cu 
picioarele depărtate unul de altul pe cât posibil; 
apoi porunci generalului său, un comandant 
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foarte experimentat, să aşeze trupele în ordine 
de bătaie ei să le treacă în defilare printre pi
cioarele mele, infanteria cu douăzeci şi patru de 
soldaţi în front, iar cavaleria cu câte şaisprezece 
cai într'o linie, călăreţii având suliţele ridicate 
Trupele erau în număr de trei mii infanterişti 
şi o mie călăraşi. Maiestatea Sa ordonase sol
daţilor, sub pedeapsă de moarte, să păstreze în 
timpul marşului o atitudine demnă fată de mine 
totuş, câtva dintre ofiţerii tineri nu se putură 
stăpâni să nu ridice ochii în sus, pe când tre
ceau pe sub bolta mea. Mărturisesc aci adevărul, 
că pantaloni mei erau în aşa hal, încât îi făcu 
pe mulţi să râdă pe'nfundate. 

înaintasem atâtea petiţii, cerând să fiu pus 
în libertate, încât, în cele din urmă, Maiestatea 
Sa propuse eliberarea mea Consiliului de Stat, 
în care nu se opusese decât ministrul Skyresh 
Bolgolam, care, fără vre-un anumit motiv, se 
declară contra mea. Toţi ceilalţi din consiliu mă 
sprijiniră însă, şi împăratul fu şi el de partea 
lor. Ministrul Skyresh, care era galbet, adică 
marele amiral, meritase încrederea stăpânului 
său prin marea-i dibăcie în afaceri, dar era de 
un caracter acru şi prepuielnic. El obţinu oa 
articolele în baza cărora aveam să fiu pus în 
libertate să fie redactate de el. Aceste articole 
mi le aduse însuşi Skyresh Bolgolam, care veni 
întovărăşit de doi subsecretari şi de mai mulţi 
demnitari. 
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Mi so cerea să făgăduesc supunere la tot ce 
era scris în zisele articole, întâi după obiceiul 

Defilară printre picioarele mele 
tării mele, apoi după ritualul prescris de legile 
lor, adică tinându-mi degetul mare dela piciorul 
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drept cu mâaa stângă şi atingând cu degetul din 
mijloc al mânii drepte creştetul capului, în vreme 
ce degetul mare trebuia să atingă vârful urechii 
drepte. 

Fiindcă cititorul poate să aibă curiozitatea de 
a cunoaşte stilul vorbirii din Liliput şi în acelaş 
t imp articolele Edictului meu de liberare, am 
tradus actul întreg, cuvânt cu cuvânt. 

Golbaşto momaren eulame gurdilo shefin 
mully ullly gue, prea puternicul împărat al Lili
putului, bucuria şi spaima universului, ale cărui 
State se întind la o depărtare de cinci mii de 
blustrugs, (adică în total, cale de vreo şase ore), 
până la marginile lumii, suveran al suveranilor, 
mai înalt decât fiii oamenilor, ale cărui pi
cioare stau pe buricul pământului şi al cărui 
cap atinge soarele, a cărui căutătură face să 
tremure genunchii tuturor potentaţilor, surâzător 
ca primăvara, plăcut ca vara, bogat ca şi toamna, 
înfiorător ca şi iarna; 

«La toţi supuşii noştri iubiţi, salutare! 
«înălţimea Maiestăţii noastre propune omului-

munte, de curând sosit în provinciile noastre 
cereşti, următoarele articole, pe cari el trebue 
să le întărească printr 'un jurământ solemn! 

„I. Omul-munte nu va eşi din Statele Noastre 
fără autorizaţia Noastră învestită cu pecetea cea 
mare. 

«II. Nu va intra în capitala Noastră fără po
runca Noastră expresă; şi atunci locuitorii vor 
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fi vestiţi cu două ore mai înainte, spre a sta 
închişi în casele lor. 

«III. Sus-zisul om-munte îşi va mărgini plim
bările numai pe principalele şosele naţionale şi 
nu se va plimba şi nici culca prin pajişti sau 
prin lanurile de grâu. 

«IV. Plimbându-se pe zisele şosele va avea 
toată grija să nu calce pe nici unul din credin
cioşii noştri supuşi, nici caii sau trăsurile lor, şi 
nu va lua pe niciunul din zişii supuşi în mână 
fără consimţimântul lor. 

«V. Dacă vom avea nevoie ca un curier al 
cabinetului Nostru să facă vreo cursă extraor
dinară, omul munte va trebui să-1 ducă în buzu
nare pe acel curier împreună cu calul lui, câte 
Şase zile în fiecare lună şi-1 va aduce sănătos 
în faţa Maiestăţii Noastre. 

«VI. Va fi aliatul nostru împotriva duşma
nilor noştri seculari din insula Blefuscu şi va 
face tot ce-i stă în putinţă pentru a nimici 
flota, pe care o înarmează ei acum în vederea 
unei invazii pe pământurile noastre. 

«VII. Numitul om munte, în orele-i libere, va 
da o mână de ajutor lucrătorilor noştri, ajutân-
du i să ridice blocuri mari de pietre pentru zi
durile din jurul marelui nostru parc şi pentru 
diferite clădiri împărăteşti. 

«VIII. — Articol final. — După ce va fi 
făcut jurământul că va observa în totul artico
lele de mai sus, omul munte va căpătu zilnic o 
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rati© de came şi băuturi câfc ar putea sătura c 
mie opt sute şapte zeci şi patru supuşi ai noştri; 
va avea privilegiul de a se înfăţişa înaintea Ma
iestăţii noastre, precum şi alte favoruri din 
graţia Noastră. 

«Dat în palatul nostru, în Belsuborac, în a 
douăsprezecea zi din a nouăzeci şi una lună a 
domnioi Noastre». 

Am depus jurământul şi semnat pactul cu 
multă bucurie, deşi nu toate articolele erau 
destul de onorabile, pentru persoana mea,—dar 
aceasta era înalta operă a diplomaţiei marelui 
amiral Skyresh Bolgolam. 

Mi se scoase lanţurile şi devenii liber. 
împăratul îmi făcu cinstea de a fi de faţă la 

ceremonia eliberării mele. 
I-am arătat mulţumirea mea, făcându-i mai 

multe temenele şi prosternându'ină la picioarele 
sale. — Dar Maiestatea Sa îmi porunci să mă 
ridic, şi aceasta în termeni aleşi şi măgulitori, 
pe care nu am înfumurarea să-i mai raportez 
aci. 

Cititorul aibă bunăvoinţă să-şi aducă aminte 
cum că, prin ultimul articol al actului meu de 
liberare, împăratul dispusese să mi se dea atâta 
carne şi băutură cât ajungea pentru hrana a o 
mie opt sute şaptezeci şi patru Liliputani. La 
câtva timp după aceea, întrebând pe un curtezan, 
care-mi devenise prieten, de ce anume se fixase 
cantitatea aceasta şi nu alta, îmi răspunse că 
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matematiciană Maiestăţii sale, luându-mi măsu
rile cu ajutorul unui sfert de cerc şi raportân-
du-le la mărimea lor, au găsit că în volumul 
meu ar încăpea o mie opt sute şaptezeci şi patru 
de ori volumul lor; şi judecând după perfecta 
asemănare a trupurilor au dedus şi fixat pro
porţional cantitatea de hrană ce-mi trebuieşte. 
D'aci poate să judece cititorul agerimea de minte 
a acestui popor şi ce exact, cuminte şi povă^uitor, 
6 spiritul de economie al marelui lor împărat. 



CAP. IV 

întâia mea cerere, după ce obţinui libertatea, 
a fost ca să mi se îngâdue să văd Mildendo, ca
pitala imperiului. împăratul îmi răspunse după 
dorinţă, recomandându-mi totuş să nu aduc vreo 
vătămare locuitorului sau caselor. 

Poporul fu încunoştiinţat printr 'o proclamaţie, 
care vestea vizita mea în oraş. 

Zidul care-1 înconjura era înalt de două pi
cioare şi jumătate şi gros de vreo unsprezece de
gete, aşa că o trăsură cu cai putea merge pe 
sus şi să facă ocolul oraşului în toată voia; avea 
şi tunuri tari la depărtare de zece picioare 
unul de celălalt. 

Am păşit peste poarta occidentală, mergeam 
foarte încet, cu fiecare picior în câte-o stradă 
principală a oraşului, şi luam bine seama să nu 
stric, cu poala tunicii mele, acoperişurile şi co
şurile caselor. In acelaş t imp deschideam ochii 
în patru, ca să nu calo peste oamenii cari s'ar 
afla în stradă, contrar ordinelor date lor de a 
nu ieşi de prin case în tot timpul trecerii mele. 

Balcoanele, ferestrele dela întâiul, al doilea, 
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al treilea, sau al patrulea cat, cele dela poduri, 
mansarde, erau înţesate de curioşi, ceeace îmi 
dovedi că oraşul avea o populaţie foarte mare. 

Oraşul formează un pătrat perfect şi fiecare 
latură a zidului e de cinci sute de picioare. Cele 
două bulevarde, care se întretaie, împart oraşul 
în patru quartiere absolut egale. In străzile mai 
mici n'am putut să intru. 

Iu cuprinsul cetăţii pot să locuiască până la 
cinci sute de mii de suflete. 

Casele sunt de câte trei şi patru caturi. 
Prăvăliile şi balele sunt bine garnisite. 
Fusese odinioară o operă minunată şi un teatru 

de comedie tot atât de bun, — dar autorii de 
piese nemai fiind atraşi de nici o dărnicie din 
partea împăratului, acum totul era în decădere. 

Palatul împăratului-se află în mijlocul oraşului 
la întretăierea celor două mari bulevarde, şi e 
înconjurat de un zid înalt de douăzeci şi trei de 
degete şi la douăzeci de picioare departe de 
palat. 

împăratul îmi îngăduise să păşesc peste acest 
zid, pentru a-i privi palatul din toate părţile. 
Palatul are trei curţi pătrate, vârâte una într alta 
Şi în cea mai de mijloc sunt apartamentele 
Maiestăţii-Sale. 

Aveam mare dorinţă să le vizitez, lucru cam 
greu, căci porţile cele mai mari aveau optspre
zece degete înălţime şi şapte lăţime. Mai mult, 
clădirile cari formau pătratul din faţă erau in-



46 1. Swift 

nalte de cel puţin cinci picioare şi-mi era im
posibil să încalec pe deasupra, fără să stric aco
perişul; de ziduri n'aveam grije, căci erau so
lide, fiind făcute de piatră. 

împăratul dorea foarte mult totuş să pot privi 
splendoarea palatului său, dar n'am putut să-i 
împlinesc dorinţa decât trei zile mai târziu, după 
ce am tăiat mai întâi cu cuţitul meu câţiva co
paci, din cei mai mari, din parcul împărătesc, 

Mă urcai pe unul din scaune 

îndepărtat de oraş ca la vreo cincizeci de 
stânjeni. 

Din arborii aceştia am făcut două scaune 
înalte de câte trei picioare şi destul de tari ca 
să-mi susţie greutatea corpului. 

Poporul, fiind vestit pentru a doua oară, 
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trecui din nou prin străzile oraşului şi înaintai 
spre palat, ţinând in mâni cele două scaune. 
Când ajunsei în fata palatului, mă urcai pe unul 
din scaune, iar pe cellalt, trecându-1 peste aco
perişul palatului, l-am lăsat încet la pământ şi 
aşa trecui pe rând peste cele două rânduri de 
palate şi iată-mă în curtea dela mijloc. Aci, cul-
cândn-mă la pământ pe o coastă, m'am uitat 
prin toate ferestrele primului etaj, care fuseseră 
anume deschise pentru mine, şi văzui cele mai 
splendide apartamente pe cari poate cineva să 
?i le închipuie. 

Văzui pe împărăteasă şi pe tinerele pnncese 
în odăile lor şi înconjurate de damele lor de 
onoare. Maiestatea Sa împărăteasa îmi zâmbi 
graţios, şi, prin fereastră îmi dădu mâna să i-o 
sărut. 

Nu voi amănunţi aci curiozităţile aflate în 
acel pala,t; le păstrez pentru o operă mai mare, 
care e aproape gata pentru tipar şi care este o 

. descripţie generală a imperiului Liliput dela 
prima-i întemeiere, cu istoria împăraţilor lui în 
decursul unui lung şir de veacuri, cu comen
tarii asupra războaielor lor, politicii, legilor, li
teraturii lor, precum şi asupra religiei ţării, a 
moravurilor şi obiceiurilor de tot felul, împreună 
cu o mulţime de alte lucruri fantastic de cu
rioase şi peste măsură de folositoare. 

Pentru moment singurul meu scop este să po
vestesc cele întâmplate mie în timpul celor nouă 
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luni de zile, cât am stat în această împărăţie -
minune!... 

Trecuseră cincisprezece zile de când eram 
liber, şi iată că Redresai, secretarul de Stat dela 
departamentul afacerilor particulare ale Impe
riului, veni la mine, urmat de un singur ser
vitor. 

îşi lăsă echipajul să-1 aştepte nu departe şi 
mă rugă să-i dau o audienţă de o oră. 

I-am propus să mă culc, ca să poată ajunge 
la acelaş nivel cu urechile mele, d a r d â n s u l pre
feră să-1 ţin în mână în tot timpul convorbirii 
noastre. 

Drept introducere, mă felicită bucurându-se 
că mă vede liber, exprimându-şi mândria că a 
contribuit şi el la aceasta. Apoi adaose că, dacă 
n'ar fi avut nici un interes curtea, — desigur 
n'nş fi obţinut libertatea — «căci», zise el — 
«oricât de înfloritor pare Statul nostru, avem 
două mari rele de combătut: o opoziţie puter
nică ÎDăuntru, iar în afară primejdia unui duş
man puternic. In privinţa răului intern, trebue 
să ştii că, de mai bine de şaptezeci de luni, 
suntem dezbinaţi în două partide opuse, sub nu
mele de Tramecksan şl Slatnecksan, nume îm
prumutate. Tocurile înalto sau joase ale panto
filor lor, singura lor deosebire. Se zice, ce-i drept 
că tocurile înalte sunt mai conforme vechii not-
stre constituţii, — dar, oricum ar fi, Maiestatea 
ga a hotărîfc să prefere serviciile locurilor joase 
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m administraţia guvernului şi în toate funcţiile 
cari depind de coroană. 

«Trebue să observi că tocurile Maiestăţii Sale 
împărăteşti sunt mai joase cu un drurrcel puţin 
decât ale curtenilor lui (Drurr-ul e a paispre
zecea parte dintr 'un deget). 

«Ura dintre cele două partide,—urmă el,—a 
ajuns la aşa grad, că nu mănâncă şi nici nu 
beau împreună şi nu-şi vorbesc. Noi credem că 
Tra.meck.sans, adică tocurile înalte, sunt mai nu
meroşi ca noi, — în schimb însă noi avem pu
terea în manile noastre. 

«Vai! ne temem totuşi că Alteţa Sa imperială 
Moştenitorul prezumptiv al tronului, înclină 
pentru tocurile înalte, şi nu-i un secret pentru 
n i m e n i că unul din tocurile lui e mai înalt ca 
Gclalt, ceea ce-I face să cam şchiopăteze când 
Merge. 

«Adaugă la aceste sfâşieri interne faptul că 
Suntem ameninţaţi de o invazie dinspre insula 
"lefuscu, care-i al doilea mare imperiu al uni
versului, aproape tot atât de mare şi de pu
ternic ca şi al nostru. Căci privitor la infor
maţia d-tale, oă ar exista alte împărăţii, regate 
91 state în lume, locuite de oameni tot atât de 
R r°şi şi mari ca şi dumneata, filozofii noştri se 
'ndoesc foarte şi cred mai curând că ai căzut 
din lună sau dintr 'o stea; pentrucă e lucru sigur 
°8 o sută de muritori de talia dumitale ar în
ghiţi în foarte scurt timp toate fructele şi toate 
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vitele de pe p&mânt. De altfel, istoricii noştri, 
de şase mii de luni încoace, nu pomenesc de 
nici o altă regiune, decât de cele două mari îm
părăţii : Liliput şi Blefuscu. Aceste două puteri 
formidabile duc, din bătrâni, un războiu crâncen, 
de mai bine de treizeci şi şapte de luni, 

«Pricina? 
«Iat-o: 
«Toată lumea ştie că modul primitiv de a 

strica ouăle, îrjainte de a le mânca, este să le 
ciocneşti la capătul g r o s ; — d a r străbunul Maies
tăţii Sale domnitoare, pe când era copil, voind 
să mănânce un ou, avu nenorocirea să se taie 
la unul din degete, din care cauză tatăl său, îm
păratul, opri, sub straşnică pedeapsă, ca supuşii 
lui să mai strice ouăle la capătul celălalt. Po
porul fu atât de înfuriat din pricina acestei legi 
încât marii istorici povestesc că au fost şase 
răscoale în cursul cărora un împărat îşi pierdu 
vieaţa, iar un altul coroana. 

«Aceste răscoale au fost mereu aţâţate şi între
ţinute de împăraţii din Blefuscu şi, când răscu
laţii erau prigoniţi, ei se refugiau în acest im
periu. 

«Se asigură că unsprezece mii de oameni, în 
diferite epoci, au primit mai bine să moară în 
cbinuri groaznice, decât să strice ouăle, ciocnin-
du-le la capătul mai mic. 

«Mai multe sute de volume au fost scrise şi 
publicate asupra acestei chestiuni, dar volumele 
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favorabile Capetelor-groase au fost interzise de 
mult şi adepţii lor au fost, prin legi, deposedaţi 
de dreptul de a ooupa funcţiuni în Stat. 

«In tot timpul acestor răscoale, împăraţii din 
Blefuscu au făcut, în repetate rânduri, demon
straţii prin ambasadorii lor, acuzându-ne în acelaş 
timp de crima de a fi violat preceptele funda
mentale ale marelui nostru profet Dustrogg, ex
puse în al cincizeci şi patrulea capitol din 
Blundecral (oare este Alcoran-ul lor). Cu toate 
acestea, hotărîrea luată nu era decât îndreptarea 
textului original, căci iată oe zice filozoful : 
•nToţi credincioşii vot strica oal la capătul cu
venit". 

«După umila mea părere trebue lăsat la con
ştiinţa fiecăruia să aleagă care capăt este cel 
°ivenit, sau suveranul ţării este cel chemat să 
hotărască. 

«Din nefericire, exilaţii partizani ai Capetelor 
groase au fost aşa de bine primiţi de către îm
păratul din Blefusou şi au căpătat atâta influenţă 
la Curtea lui şi în ţară la noi chiar, încât un 
războiu foarte sângeros a izbucnit şi se urmează 
intre amândouă împărăţiile de 37 de luni, cu 
victorii schimbătoare de-oparte şi de alta. 

«Am pierdut în războiul acesta 40 de vase 
mari şi mult mai multe vase mici şi 30.000 dm 
cei mai buni marinari şi soldaţi ai noştri. S'a 
socotit însă că pierderile duşmanului nu sunt 
mai mici. Acum el înarmează o flotă foarte 
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primejdioasă şi se pregăteşte să ancoreze pe 
ţărmul nostru. 

«Maiestatea Sa împăratul, având încredere 
oarbă în valoarea dumitale, mi-a poruncit să-ţi 
destăinuiesc împrejurările prin cari trecem şi să 
aflu care-ţi sunt intenţiile faţă de dânsul». 

Am răspuns secretarului că-1 rog să asigure pe 
împărat de respectul pe care i i datorez şi sâ-i 
transmită părerea mea, că mie, ca străin, nu mi 
se cade să mă amestec în certurile lăuntrice 
dintre par t ide : îl încredinţez însă că sunt gata 
să-mi jertfesc vieaţa pentru a-i apăra persoana şi 
imperiul împotriva tuturor încercărilor de invazie 
a duşmanului din afară. -



CAP. V. 

El plecă destul de satisfăcut de răspunsul meu. 
.Imperiul Blefuscu e o insulă la Nord-est de 

Liliput, de care e despărţit printr'un canal larg 
d e patru sute de stânjeni. 

insula aceea n'o zărisem încă şi, fiindcă ştiam 
°ă se pregătea o invazie, avui grija să nu mă 
j * 1 " 5 ' pe acolo, temându-mă să nu fiu descoperit 

6 vre-unul din vasele inamicului. 
Adusei la cunoştinţa împăratului un plan, pe 

care-1 făcusem de curând, pentru a pune mâna 
P e întreaga flotă a adversarilor cari, după ra
poartele trimişilor în recunoaştere, stăteau în 
P° rt, gata să umfle pânzele, la cel dintâi vânt 
favorabil. 

Consultai pe marinarii cei mai experimentaţi, 
C a s5 aflu adâncimea canalului, şi-mi spuse că 
c 5 la mijloc e, după sondajul lor, de şaptezeci 
Slum glufiş, — vreo şase picioare de-ale noastre. 
~~ iar în celelalte părţi, de cel mult cincizeci, 
Pe ascuns mă furişai până la coasta Nord-estică 
d l Q faţa Blefuscului şi, p i t indumă după o colină, 
°u ajutorul telescopului meu de buzunar, observai 
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flota inamicului, compusă din cincizeci de năvi 
de războiu şi un mare număr de corăbii de tran
sport. După aceea, retrăgându-mă, poruncii să mi 
se aducă un mare număr de frânghii de sârmă, 
pe cât se poate de groase, precum şi nişte bare 
de fier. Frânghii le aduse de ei aveau grosimea 
unei sfori; iar barele lungimea şi forma unei 
undrele de împletit. împleti i câte trei friDghii la 
un loc, ca să le fac mai rezistente, iar barele le 
răsucii de asemenea, câte trei, îndoindu-le la vârf 
în chip de cârlig. Mă intorsei la coasta de Nord-
est şi, scoţându-mi ghetele, ciorapii, pantalonii şi 
haina, intrai în mare. Câtva timp mersei prin apă 
cât putui mai repede, apoi, pe la mijloc, înnotai 
distanţă de vreo cincisprezece stânjeni, până când 
putui să ating iar fundul cu piciorul. Ajunsei la 
flota inamică în mai puţin de o jumătate de ceas. 
Duşmanii se speriară aşa de tare văzându-mă, că 
săriră tofci de pe vasele lor, ca nişte broaşte, şi 
fugiră pe uscat. Trebue să fi fost ca la vreo 
treizeci de mii de oameni. Atunci luai fringhiile 
mele şi, prinzând câte un cârlig de fiecare vas, 
legai apoi toate capetele celelalte ale fringhiilor 
într 'un singur nod. 

Pe când lucram, inamicul trase o salvă de mai 
multe mii de săgeţi, din cari foarte multe mă 
atinseră la obraz şi mâini şi cari, în afară de 
durerea straşnică ce mi-o pricinuiră, mă cam 
împiedicau să lucrez. 

Cea mai mare grijă a mea erau ochii, pe cari 
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}-aş fi pierdut de sigur, dacă nu mi-ar fi venit o 
idee fericită. Aveam la mine ochelarii salvaşi din 
Percheziţie, pe cari mi-i aşezai acum pe nas, cât 
m a i aproape de ochii. Armat în acest chip, con-
t 'nuai lucrarea, cu toată ploaia de săgeţi ce cădea 
a®uPi"a mea şi a ochelarilor. După ce legai toate 
n ă vi le, începui să le trag. Dar nu se urniră, fiind 
ancorate. Am tăiat imediat şi foarte repede toate 
ranghiile, cari ţineau ancorele, şi începui să 

^ m o r c h e z cu uşurinţă cincizeci de corăbii după 
mine. 

"lefuscii, cari nu-mi pricepeau planul, fură 
loarte surprinşi şi uluiţi. Ei mă văzură tăind 
Ranghiile ancorelor, şi îşi închipuiseră că vream 

las vasele în voia vântului şi a valurilor, ca 
J*ă se lovească unele de altele ; dar când băgară 

e seamă că trag după mine întreaga lor flotă. 
°6pură să strige de turbare şi de disperare. 
-Uupă ce mersei câtăva vreme şi fui destul de 

e par te de bătaia săgeţilor lor, mă oprii un mo-
menţ ca să smulg acele cari mi se înfipseră în 
obraji şi m â n i . a p 0 j ( târând prada după mine 
s1 scoţăndu-mi oohelarii, mă îndreptai repede 
s Pre portul imperial al Liliputului. 

Împăratul, împreună cu toată Curtea, era pe 
î a r m , aşteptând cu emoţie rezultatul întreprinderii 
mele. Vedeau de departe flota înaintând, sub 
°rraa U Q e i largi semi-lune, dar eu, fiind în apă 

Pană la g a f c e i nu observau că trag flota după 
mine, ° 
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ImpBratul crezu deci cS pierisem şi că flota 

Legai apoi toate capetele celelalte ale frânghiilor 

duşmană se apropia de port pentru atac. Spaima 
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lui trecu însă repede, căci, adâncimea apei tot 
scăzând fui zărit mergând în fruntea vaselor şi 
"a5 auziră strigând: Trăiască atotputernicul îm
părat al Liliputului/ 

£>e îndată ce sosii, Maiestatea Sa îmi aduse 
cele mai mari laude şi mă proclamă pe loc Na/dac, 
care este titlul cel mai de cinste al împărăţiei. 

Maiestatea Sa mă rugă să-i aduc în port toate 
celelalte vase ale inamicului. 

Ambiţia lui nu era mică: — voia să se facă 
st£pân pe întregul imperiu al Blefuscului, să-1 
8chimbe într'o provincie a imperiului său, să-1 
guverneze printr'un Vice-rege, să ucidă pe toţi 
e x daţii Capetele groase şi să constrângă şi pe cel-
jalt popor să ciocnească oul la capătul mai sub-

»lre, ceeace avea să-1 facă monarhul universului» 
Atn căutat să-1 fac să renunţe la scopurile lui 

Prin mai multe argumente, fondate pe politică şi 
Septate, şi-i arătai pe faţă că nu mă voi face 
niei-odată instrumentul său, pentru a distruge 
"bertatea unui popor, nobil şi curagios. 

Pupă ce discutară într'un consiliu ideile mele, 
°ei mai înţelepţi fură de partea mea. 

Această declaraţie curagioasă şi făţişă a mea 
e r a aşa de contrarie politicei şi scopurilor Maie-
Ştăţei Sale, încât îi fu peste putinţă ca să mi-o 
ierte vreodată. împăratul vorbi de această chestie 
delicată în consiliu, într'un chip foarte dibaci, şi 
d uşm a n i mei ascunşi găsiră o armă în cuvintele 
°u subînţeles ale Maiestăţii Sale, pentru a mă 
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pierde, — atât e adevărat că serviciile cele mai 
de seamă, aduse Suveranilor, sunt foarte puţin 
lucru, când cel ce le-a adus refuză să servească 
orbeşte pasiunile lor. 

Trei săptămâni după strălucita mea expediţie 
sosi în mod solemn o ambasadă din Blefuscu, cu 
propuneri smerite de pace. 

Se încheie numaidecât un tratat în condiţii 
foarte avantagioase pentru împărat. 

Ambasada era compusă d!n şase delegaţi pleni
potenţiari, cu o suită de cinci sute persoane, şi 
pot spune că intrarea lor a fost la înălţimea 
măririi stăpânului lor şi a misiunii lor importante. 

După încheerea tratatului, excelenţele lor străine, 
aflând marile servicii ce făcusem patriei lor prin 
chipul demn cum am vorbit împăratului, îmi 
făcură o vizită de etichetă. 

începură cu o mulţime de măgulitoare com
plimente, privitoare la eroismul şi generozitatea 
de care am dat dovadă, şi mă invitară în numele 
stăpânului lor să le vizitez împărăţia. Mulţumin-
du-le, i-am rugat să-mi facă onoarea de a prezenta 
Maiestăţii Sale Blefuscine, ale cărei virtuţi lu
minau tot universul, cele mai multe omagii de 
respect şi admiraţie. 

Am făgăduit că, înainte de a mă reîntoarce în 
patrie, îmi voiu face o onoare a mă prezenta 
negreşit la curtea înălţimii sale. 

Puţine zile după aceea cerui într'adevăr îm
păratului voie să merg să salut pe suveranul din 
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Blefuscu. El îmi răspunse foarte rece, că pot să 
mă duc. 

Am uitat să spun că ambasadorii îmi vorbiseră 
prin mijlocirea unui interpret. Limbile celor 
două împărăţii sunt foarte diferite. Fiecare na
ţiune laudă antichitatea, frumuseţea şi puterea 
graiului ei şi dispreţueşte pe cealaltă. 

Cu toate acestea, împăratul, mândru de vic
toria pe care o repurtase asupra Blefuscului prin 
prinderea flotei, sili pe ambasadori să-şi prezinte 
scrisorile de acreditare şi să-şi facă cererile în 
limba liliputană. De altfel, grafie negoţului întins 
dintre cele două împărăţii, a exilaţilor cari se 
refugiază dela unii la alţii şi a obiceiului de a 
trimite pe tinerii nobili în tara vecină, ca să se 
perfecţioneze în cunoaşterea de oameni şi ma
niere, foarte puţine sunt persoanele de distincţie 
în Liliput şi rari sunt negustorii şi marinarii în 
porturi, cari să nu vorbească uşor amândouă 
limbile. 

Nu mult după aceea, avui prilejul să mai aduc 
Maiestăţii Sale imperiale şi un alt serviciu mare. 

Odată, pe la miezul nopţii, fui deşteptat de 
strigătul unei mulţimi de oameni îngrămădiţi la 
uşile casei mele. Auzii de mai multe ori repe-
tându-se cuvântul burglum. Câţiva din osmenii 
curţii îşi făcură loc prin mulţime şi veniră să 
mă roage să plec imediat la palat, unde apar
tamentele reginei luaseră foc, din greşala unei 
dame de onoare, care adormise cetind o epopee 
blefusciană. 
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Sării numai decât în picioare şi alergai la 
palat, ferindu-mă destul de greu să. nu calc peste 
oameni. 

Pompierii aşezaseră scările pe clădire şi aveau 
găleţi destule, dar apa era cam departe. Găleţile 
de altfel nu erau mai mari decât un degetar, 
iar sărmanul popor căra apă de zor. 

Incendiul creştea mereu şi un palat atât de 
strălucit ar fi fost prefăcut în cenuşe, dacă 
printr 'o prezenţă de spirit, n'aşi fi făcut o is
pravă mare. 

In ajun băusem o mare cantitate dintr 'un vin 
vin alb numit Glimugum, produs delicios al unei 
provincii din Blefuscu şi care e foarte diuretic, 
începui deci să urinez într'o aşa de mare canti
tate şi îndreptând udul cu o aşa de mare înde
mânare spre locurile trebuitoare, că în trei mi
nute focul se stinsese cu desăvârşire şi această 
clădire de artă, care costase sume fabuloase, şi 
secole de muncă, fu salvată. 

Nu puteam şti cum va primi împăratul servi
ciul ce i-1 făcusem, căci prin legile fundamen
tale ale imperiului era o crimă capitală şi pe
depsită cu moartea îndrăzneala de a urina în 
cuprinsul palatului împărătesc. Trăii îngrijat 
până a doua zi, când un trimes al Maiestăţii 
Sale mă asigură că acesta poruncise marelui 
judecător să-mi iscălească o sentinţă de graţiere. 
Din nefericire împărăteasa, cuprinsă de cea mai 
mare silă şi groază de fapta ce săvârşisem fusese 



Guliuer tn ţara piticilor 61 

transportată în aripa cea mai îndepărtată a Curţii, 
hotărâtă să nu mai locuiască niciodată în apar
tamentele ei, pe cari îndrăsnisem să le necin
stesc printr'o faptă urâtă şi neruşinată. In acelaş 
timp, de faţă cu mai multe dame de Curte, îmi 
jură răzbunare îngrozitoare. 



CAP. VI. 

După cum statura pământenilor de aci e mai 
mică de o şchioapă, tot aşa, în aceeaşi măsură' 
sunt mai mici animalele, plantele şi pomii. Aşa 
caii şi boii cei mai mari au o înălţime de şapte 
la opt degete, iar gâştele cele mai mari abia 
dacă ajung cât o vrabie. Din cauza proporţiei 
lor mici nu zăream insectele, dar ochii liliputa
nilor sunt aşa făcuţi, că văd până şi cele mai 
mici lucruri. Pentru a da un exemplu de per
fecţia văzului lor, voiu spune că am admirat pe 
un bucătar jumulind penele unei mici ciocârlii, 
care nu era mai mare ca o muscă, şi că o fată 
punea un fir de mătase invizibil într 'un ac de-
asemenea invizibil. 

De civilizaţia lor seculară, nu mai vorbesc aci. 
Ei au un alfabet, dar modul lor de a scrie foarte 

ciudat, căci nu scriu nici dela stânga la dreapta, 
cum scriu europenii, nici dela dreapta la stânga, 
cum scriu Arabii, nioi de jos în sus oum scriu 
Cascaienii, ci strâmb, de la un colţ la cellalt al 
hârtiei, ca doamnele engleze. 

Ei îngroapă morţii cu capul în jos, căci îşi 
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închipuie că peste unsprezece mii de luni toţi 
morţii vor învia, că atunci pământul, pe care-1 
cred ei întins ca o farfurie, se va întoarce cu 
josul în sus, şi că prin mijlocul acesta, în clipa 
învierii, se vor trezi iar în picioare. Savanţii 
recunosc absurditatea acestei păreri, dar obiceiul 
rămâne obicei, căci se reazemă pe superstiţiile 
poporului. 

Legile şi obiceiurile lor sunt foarte ciudate, 
şi aş căuta să le justific, dacă n'ar fi prea con
trarii celor din scumpa mea patrie. Prima lege 
despre care voiu pomeni, priveşte pe denunţători 
şi spioni. Toate crimele în contra Statului sunt 
pedepsite în ţara aceasta cu o asprime extremă! 
— dar, dacă pârâtul face dovada nevinovăţiei 
sale, acuzatorul e osândit imediat la o moarte 
ruşinoasă şi toate bunurile lui sunt confiscate 
în folosul nevinovatului. Dacă acuzatorul este un 
calic, împăratul, din propria-i avere, despăgu
beşte pe nevinovat. 

înşelătoria e socotită ca crimă mai mare decât 
furtul, din oare cauză întotdeauna e pedepsită 
cu moartea, şi aceasta din pricină că se susţine 
că prin pază şi vigilenţă un om de treabă se 
poate întotdeauna păzi de hoţi, pe când nu este 
mijloc de apărare în contra escrocheriei şirete 
şi a relei oredinţe. 

Deşi considerăm şi noi recompensele şi pe
depsele drept o bază a guvernării, trebue să 
mărturisesc, că ideia pedepsei şi a răsplăţii nu 
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e observată în Europa cu aceeaşi înţelepciune 
ca în imperiul Liliputanilor. Aci oricine poate 
face dovadă că a împlinit cu sfinţenie legile 
ţării timp de şaptezeci şi trei de luni, are drept 
la anumite privilegii, în raport cu starea lui 
socială, putând obţine recompense băneşti dintr 'un 
fond anume destinat pentru aceasta, sau chiar 
şi titlul de Frillnall sau de legalist, care i se 
adaugă la nume, dar care titlu nu 1 pot purta 
urmaşii. Popoarele acestea găsesc că e o mare 
greşală politică a face legi numai ameninţătoare, 
pedepsind numai infracţiile, în vreme ce stricta 
observare a legilor nu e urmată de nici o răs
plată. 

De aceea, justiţia e reprezentată la ei cu şase 
ochi, doi în faţă, doi la spate, şi câte unul din 
fiecare parte simbolizând prevederea; în mâna 
dreaptă ţine un sac plin cu aur, iar în stânga o 
spadă vârâtă în teacă, pentru a arăta bine că 
justiţia lor e mai dispusă să răsplătească, decât 
să pedepsească. 

In alegerea celor cari au a ocupa slujbe se 
recurge mai mult la cei cinstiţi decât la marile 
genii. Aci se crede că administrarea afacerilor 
publice nu-i o ştiinţă prea grea şi misterioasă, 
care nu poate fi pătrunsă decât de un restrâns 
număr de spirite rare, cum nu se nasc decât două 
sau trei într 'un secol; — ci se crede că simţul 
adevărului dreptăţii, cumpătării şi a celorlalte 
virtuţi sunt la îndemâna fiecăruia. Cei capabili 
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picară funiile pe macaralele din vârful stâlpilor 
şi trăgând din răsputeri, în mai puţin de trei 
ore, fui ridicat, aşezat, apoi legat cobză pe 
podeţ. 

Le ştiu toate acestea — prin rapoartele ce mi 
s'au făcut în urmă, căci în tot timpul lucrului 
am dormit somnul cel mai adânc din lume. 0 

^ T 
' • 

• 

Legat cobză 

mie cinci sute de căluţi pitici, cei mai uriaşi din 
grajdurile împăratului, fură înhămaţi ca să mă 
tragă până îu capitală, distantă de un sfert de 
leghe. 

Mergeam de vreo patru ore, când fui deş
teptat pe neaşteptate de un accident destul de 
caraghios. Camionul meu oprindu-se puţin pentru 
o mică reparaţie, doi sau trei pământeni avură 

I. Swift. — Guliver în ţara piticilor. 
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curiozitatea să mă privească dormind. Apropiin-
du-se tiptil de obrazul meu, unul din ei un tânăr 
căpitan de gardă, îmi vârî vârful ascuţit al să
biei sale în nara stângă; gâdilătura asta, ca a 
unui fir de pai, mă făcu să strănut de vreo trei 
ori şi să mă trezesc. 

Făcurăm un lung drum în tot restul zilei ace
leia, şi poposirăm noaptea, păziţi de cinci sute 
de paznici, jumătate având făclii, iar restul 
înarmaţi cu arcuri şi cu săgeţi, gata să tragă în 
mine la cea dintâi mişcare a mea. 
< r ,A doua zi, la răsăritul soarelui, pornirăm din 
nou şi, pe la amiază, ajunserăm aproape de por
ţile oraşului. 

împăratul, cu toată curtea, eşi în întâmpi
narea noastră, dar marii ofiţeri nu îngăduiră ca 
Maiestatea Sa să-şi expue persoana, urcându-se 
pe trupul meu, cum atâţia alţii îndrăzniseră s'o facă. 

Podişca mea se opri în faţa unui templu antic, 
privit ca cel mai monumental din toată împă
răţ ia ; cu câţiva ani mai înainte, fiind pângărit 
pr intr 'un omor, era privit acum de popor ca 
profan şi, din această cauză, servia ca haltă pu
blică. 

Hotărâră să locuesc în această mare clădire. 
Poarta cea mai mare din spre Nord era înaltă 

de patru picioare şi largă de două picioare, 
încât mă putură vârî prin ea, culcat cum eram. 
De ambele părţi ale ei era câte o ferăstrue. La 
cea din stânga, lăcătuşii regelui prinseră nouă-
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*eci şi unu de lanţuri, ca acelea ce le poartă la 

Când mă văzu în picioare 
ceas doamnele în Europa, iar capetele rămase 
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libere fură prinse drept cătuşe, de piciorul meu 
stâng, cu treizeci de lacăte. 

In faţa templului, de cealaltă parte a drumului 
mare, la o depărtare de douăzeci de picioare, se 
află un turn de cel puţin cinci picioare înălţime. 
Intr ' însul se urcară împăratul, prinţii şi mai marii 
suitei sale, ca să poată privi în toată liniştea. 

Pentru acelaş scop, mai mult de o sută de mii 
de locuitori ieşiseră din oraş în întâmpinarea 
m e a ; şi atraşi de curiozitate, — deji mă apărau 
paznicii, — cred că pe puţin zece mii de oameni, 
se vor fi urcat pe mine cu ajutorui scărilor. I n 
curând insă, apăru o proclamaţie a Consiliului 
de Stat, oprind, sub pedeapsă de moarte, această 
curiozitate. 

Lucrătorii, socotindu-mă destul de solid ferecat 
de picioare, tăiară legăturile ce mă ţineau culcat. 

Mă ridicai, dar sufletul din mine era trist şi 
abătut, ca niciodată în vieoţa mea. 

E de neînchipuit mirarea, turburarea şi vuietul 
norodului, când mă văzu în picioare, plimbân-
du-mă. Lanţurile cari îmi ţineau piciorul stâng 
erau lungi cam de vreo doi coţi încât puteam 
încerca vreo câţiva paşi, în semicerc. 



CAP. II. 

împăratul, într'o zi, înainta călare spre mine, 
lucru ce era să-1 coste scump, căoi calul — la 
înfăţişarea mea de namilă, de munte ce se mişcă 
— se sperie. Maiestatea Sa fiind însă un bun 
călăreţ, se ţinu în şea voiniceşte, până ce suita 
alergă de prinse calul de dârlogi. 

împăratul, după ce sări jos, mă privi din toate 
părţile cu o mare admiraţie, totuşi, pentru mai 
toultă precauţie, se ţinea mereu dincolo de lun
gimea lanţurilor mele. 

împărăteasa, prinţii şi prinţesele de sânge, 
întovărăşiţi de mai multe doamne, luară loc în 
fotoluri la o distanţă oarecare. 

împăratul era mai înalt ou un lat de unghie 
decât toţi dela curtea lui, ceeace ajungea, ca să 
fie temut şi respectat. Trăsăturile feţei lui erau 
adânci şi bărbăteşti, cu buze groase şi nas aquilin. 
Avea faţa măslinie, un aer de mândrie şi membre 
bine proportionate, graţie şi maiestate în toate 
mişcările. 

Trecuse de primăvara vieţii, fiind în vârstă de 
douăzeci şi opt de ani şi domnea de şapte. 



22 I. Swift 

Pentru a-1 privi mai bine, stăm culcat pe o 
coastă, aşa că obrazul meu era paralel cu al lui, 
cam la un stânjen şi jumătate de mine. 

De atunci însă l-am ţinut de mai multe ori pe 
palma mea şi nu mă pot înşela deci de portretul 
pe care îl zugrăvesc. 

Haina lui era simplă, pe jumătate asiatică, pe 
jumătate după moda Europei — iar pe cap purta 
o cască uşoară de aur împodobită cu pietre 
scumpe şi nişte pene splendide. Ţinea sabia goală 
în mână pentru a se apăra, în cazul când mi-aş 
fi rupt lanţurile. Mânerul şi teaca săbiei erau de 
aur şi cu diamante. Glasul împăratului suna ascuţit 
dar limpede, şi îl auzeam bine, chiar când stăm 
în picioare. 

Doamnele şi curtezanele erau toate îmbrăcate 
scânteietor, — aşa că pe locul ocupat de Curte 
se arăta parcă ochilor mei ca o singură rochie 
frumoasă, întinsă şi brodată cu flori de aur şi 
argint. 

Maiestatea Sa imperială îmi făcu distinsa 
onoare să-mi adreseze de mai multe ori cuvântul; 
eu îi răspunsei politicos, dar de înţeles n'a fost 
chip să ne înţelegem. 

După două ore, Curtea se retrase, şi fui lăsat 
sub protecţia unei garde puternice, care avea 
ordin să împedioe obrăznicia şi poate şiretenia 
mulţimii care, cu multă nerăbdare, năvălia dor
nică să mă vadă mai de aproape. 

Câţiva merseră până acolo în cât traseră cu 
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săgeţi îu mine şi cât p'aei să-mi scoată ochiul 
stâng. Colonelul aresta pe şase capi şi găsi pe
deapsa cea mai nimerită pentru dânşi i : să-i dea 
legaţi în mâinele mele. 

I-am apucat cu dreapta, am băgat cinci din ei 
în buzunar, iar pe-al şaselea mă prefăcui că 
vreau să-1 mănânc de viu. Bietul mititel urla ca'n 
gură de şarpe şi colonelul, cu ajutoarele lui, 
intraseră grozav la grijă, mai ales că mă văzură 
scoţând şi briceagul... I-am liniştit însă repede, 
căci, cu un surâs blând şi omenos, tăind legătu
rile micuţului «statu-palmă barbă-cot», l-am pus 
binişor pe pământ, şi piticul o rupse de fugă. 
Ou ceilalţi mă purtai la fel, după oe-i acosei 
Unul după altul din buzunar. 

ji 

Maiestatea Sa Imperială 

Observai cu mulţumire că, soldaţii şi poporul 
a u fost foarte mişcaţi de această dovadă de 
Mărinimie din parte-mi şi fapta, pe cât aflai, fu 
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povestită mai târziu la Curte în favoarea şi spre 
cinstea mea. 

Vestea sosirii unei astfel de făpturi fabuloase 
ca mine, răspândindu-se în toată împărăţia cu 
iuţeala fulgerului, o mulţime imensă de bogătaşi, 
de pierde-vară şi de cască-gură alergară să mă 
vadă; satele rămaseră aproape pustii, şi agricul
tura ar fi suferit desigur, dacă Maiestatea Sa 
Imperială n'ar fi prevenit pericolul, publicând 
mai multe edicte şi ordonanţe în privinţa asta. 
S'a dat straşnică poruncă tuturor acelor cari mă 
văzuseră, să se întoarcă acasă şi să nu se mai 
apropie fără o învoială specială, de reşedinţa 
mea. Măsura asta aduse funcţionarilor Statului 
sume însemnate, drept mită, pentru căpătare de 
permisuri. 

In vremea asta, împăratul ţinu un consiliu de 
coroană pentru a chibzui ce era de făcut cu 
mine; din câte aflai mai pe urmă, curtea fusese 
foarte încurcată. Unora le era frică să nu-mi rup 
lanţurile, redobândindu-mi libertatea, altora, că 
nu cumva pofta mea de mâncare, pricinuiud 
cheltueli colosale, să nu producă foamete în ţară. 
Unii propuneau să fiu lăsat să mor de foame, 
alţii să fiu atacat cu săgeţi otrăvite, care să-mi 
aducă moartea. Dar se răsgândiră, dându-şi so
coteala că infectarea unui corp ca al meu putea 
să răspândească ciuma în capitală şi în tot cu
prinsul împărăţiei. 

In timpul consfătuirii, mai mulţi ofiţeri veniră 
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să bată la uşa Consil iului: iar doi dintre ei, 
fiind admişi să intre, dădură raport despre pur
tarea mea fată de cei şase criminali, despre cari 
am vorbit — fapt care impresiona aşa de mult 
inima împăratului şi a consilierilor lui, că numai 
decât un decret imperial fu iscălit, obligând pe 
toate satele dimprejurul Capitalei, până la o 
distanţă de cincizeci de coţi, să-mi trimită în 
fiecare dimineaţă şase boi, patruzeci de miei, şi 
alte nutrimente, cu o mare cantitate de pâine şi 

Să-mi trimită în fiecare dimineaţă şase boi, 
patruzeci de miei 

vin. Pentru achitarea acestora, Maiestatea Sa 
dădea Bonuri de plată din averea sa. Suveranul 
acesta n'are alte venituri decât cele din moşia 
lui part iculară; şi numai în ocazii prea grave 
Pune la bir pe supuşi, cari sunt însă obligaţi să 
Meargă la războiu pe cheltuiala lor. 



26 I. Swift 

Şase sute de persoane fură rânduite să mă 
servească; li se fixă lefuri din caseta împăratului 
şi fură adăpostiţi în nişte corturi, ridicate anume 
de fiecare parte a porţii mele. 

Deteră apoi porunci ca trei sute de croitori 
să-mi facă un rând de haine după portul ţării; 
ca şase cărturari, dintre cei mai învăţaţi din 
imperiu, să mă înveţe graiul poporului şi, însfârşit, 
ca toţi caii împăratului, ai nobililor, precum şi 
ai corpurilor de gardă, să facă zilnic exerciţii 
de manej în apropierea mea, ca să se dedea 
astfel cu chipul meu. 

Toate poruncile acestea fură executate cu 
sfinţenie. 

După vre-o trei săptămâni, eram destul de 
înaintat în cunoaşterea limbii din Liliput. In tot 
acest timp, împăratul îmi făcea cinstea vizitelor 
sale şi chiar catadicsi a uneori să ajute ou sfaturi 
pe cărturari în predarea lecţiilor. 

Printre primele cuvinte învăţate de mine fură 
şi acestea. «Rog smerit pe Maiestatea Voastră 
să-mi dăruiţi libertatea» — fraza pe care i-o 
repetam zilnic, îngenunchind. 

EI îmi răspunse, pe cât putui pricepe, că 
trebue să mai aştept, că o hotărîre ca asta n'o 
putea lua fără Consiliul de Stat, că, în primul 
rând, trebue să fac jurământ că voiu păstra o 
pace neştirbită cu el şi cu imperiul lui, dar că, 
până atunci, voi fi îngrijit pe cât se va putea 
mai bine. Mă mai sfătui ca printr'o purtare ex-
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emplară, să câştig încrederea lui şi a poporului 

Fără îndoială purtam asupra-mi arme, ce ar 
putea fi periculoase 

9i mă rugă să nu mă supăr de va porunci of ije-
Hlor lui să mă caute, căci fără îndoială purtam 
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asupra-mi arme ce ar putea fi periculoase pentru 
siguranţa imperiului. 

I-am răspuns că sânt gata să-mi scot hainele 
şi să deşert toate buznnarela mele faţă de dânsul, 
— la care îmi răspunse că, după legile ţării, 
trebue să mă las cercetat de doi comisari, că 
ştia bine că acest lucru era imposibil, dacă nu 
consimţeam eu însumi, dar că avea o opinie atât 
de bună despre generozitatea şi spiritul meu de 
dreptate, încât îi lăsă fără grije în mâinele mele. 
De altfel, tot ce mi se va confisca, mi se va 
reda în ziua plecării mele sau mi se va plăti cu 
suma ce o voiu fixa eu singur ca despăgubire. 

Aceşti reprezentanţi ai puterii aveau condeie, 
cerneală şi hârtie ou dânşii şi făcură un inventar 
amănunţit şi foarte exact de tot ce văzură. Când 
isprăviră, mă rugară să-i pun iar pe pământ, 
pentru a-1 putea prezenta împăratului. 

Inventarul acesta suna, vorbă cu vorbă, astfel: 
«Mai î n t â i : sus în buzunarul din dreapta al 

surtucului Omului munte, — aşa traduc eu cu
vintele: Quinbus flestrin, — după o cercetare 
amănunţită, n'am găsit decât o bucată de pânză 
de in, destul de mare pentru a servi de covor 
în salonul cel mare de gală al Maiestăţii Voastre. 
In buzunarul stâng am găsit un cufăr mare de 
argint, cu capac de acelaş metal, pe care noi nu 
l-am putut ridica. Am rugat pe sus zisul Om 
munte să-1 deschidă, şi unul din noi, sărind înă
untru, a intrat cu picioarele într'un fel de praf 
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până la genuchi, praf ce mirosea aşa de straşnic, 
încât ne-a făcut să strănutăm câteva minute ne
întrerupt. 

«In buzunarul drept al vestei am găsit un 
pachet colosal de substanţe albe în foi subţiri, 
puse unele peste altele, in grosime totală cât trei 
oameni, legate cu un otgon gros şi încondeiate 
semne negre, pe cari le-am luat drept nişte scrieri. 

«In buzunarul stâng era o maşină mare şi lată, 
înarmată cu dinţi colosali de lungi, seamănând 
cu zăbrelele împrejmuirii de fier a palatului 
Maiestăţii Voastre. Cu ea, uriaşul se pieptenă. 

«In buzunarul din dreapta al acoperitorului 
mijlociu, — aşa traduc cu vorba ranjulo, prin 
care ei înţeleg pantalonul — văzurăm un mare 
stâlp de fier găurit, ghintuit de un lemn gros, 
mult mai lat oa stâlpul, şi la un cap al stâlpului 
se aflau alte bucăţi de fier, cari eşiau în relief 
strângând o bucată de cremene în chip de stâncă. 
N'am putut g h i d la ce serveşte instrumentul 
acesta. In buzunarul stâng găsirăm o maşină 
la fe l l ) . 

«Intr 'un buzunar mai mic, din partea dreaptă 
se aflau mai multe piese rotunde şi turtite din 
metale roşii şi albe, de grosime diferite. Câteva 
din bucăţile albe mi s'au părut de argint şi erau 
atât de mari şi de grele, încât confratele meu 
9i cu mine abia le ridicarăm. Am mai găsit şi 

1) Pistoalele. 
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două săbii de buzanar foarte ascuţite, pe cari le 
ţinea într 'o cutie sau teacă de piele. 

«Mai rămâneau două buzunare necontrolate. 
Erau două deschizături tăiate în acoperitorul 
mijlocului său, foarte strânse pe burtă. Din cel 
din dreapta atârnă un lanţ mare de argint, pur
tând la capăt o maşină foarte ciudată. I-am cerut 
s'o scoată, întâmplându-se ori şi ce, şi văzurăm 
ceva care seamănă cu un disc, având un capac 
de argint, şi cu unul dintr 'un metal transparent. 
Pe partea transparentă văzurăm nişte figuri cu
rioase, aşezate în cerc. Crezurăm că le vom putea 
pipăi, dar degetele noastre fură oprite de acea 
substanţă luminoasă şi transparentă. Ne puse 
maşina aceasta la ureche şi constatarăm că făcea 
un zgomot continuu ca al morilor noastre de apă, 
şi am tras concluzia că e sau vr'un animal ne
cunoscut, sau vr'un idol căruia se închină, dar 
credeam mai curând că e aceasta din urmă, căci 
ne-a asigurat, — dacă l-am înţeles bine, căci se 
exprimă foarte prost, — că rare-ori făcea oeva 
fără să-I consulte. II numea oracolul său şi zicea 
că înseamnă timpul tuturor faptelor vieţii sale. 
Din buzunărelul stâng, ei scoase o plasă mare 
ca pentru prins peşte şi care se deschide şi se 
închide ca o pungă. Am găsit înăuntru mai multe 
piese masive de un metal galben, cari, dacă ar 
fi fost într 'adevăr de aur cum par, trebue să 
aibă o valoare fabuloasă. 

«Astfel, după ce, conform ordinelor Maiestăţii 
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Voastre, i-am scotocit toate buzunarele, obser
varăm pe talia lui un brâu, făcut din pielea 
vre-unui animal colos, de care atârnă la stânga 
o spadă lungă cât şase oameni, şi la dreapta 
o pungă cu două despărţituri atât de mari, în 
cât în fiecare puteau încăpea câte trei supuşi ai 
Maiestăţii Voastre. In una din aceste despărţituri 
erau mai multe globuri, sau gloanţe, de un metal 
foarte greu, groase cât capul nostru, şi anevoie 
de ridicat. In cealaltă despărţitură erau o gră
madă de grăunţe negre foarte uşoare, că puturăm 
ţine vre-o cincizeci într'o singură mână. 

«Ace8ta-i inventarul exact al tuturor lucrurilor 
ce am putut găsi asupra Omului-Munte, care ne-a 
primit cu multă politeţă şi conform respectului 
datorit reprezentanţilor Maiestăţii Voastre. 

F L E S S E N FEELOK 
MAESI FRELOK». 

După ce inventarul acesta fu cetit împăratului 
el îmi porunci, cu multă politeţe de altfel, să-i 
predau toate aceste obiecte. 

Mai întâi îmi ceru sabia. 
Intre timp poruncise în taină, la trei mii din 

soldaţii lui cei mai de seamă, să manevreze astfel 
în cât să mă înconjoare la o oare-care distanţă 
cu arcurile şi săgeţile lor, lucru ce nu-1 obser
vai de îndată, căci ochii mei erau fixaţi asupra 
Maiestăţii Sale. 

Mă rugă apoi să trag sabia, care, deşi ici colo 
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puţin ruginită de apa mării, era totuş tare stră
lucitoare. Trăgând-o şi făcând cu ea câteva miş
cări în aer, trupele scoaseră un strigăt de groază 
şi uimire, orbite de fulgerul ei luminos. Atunci 
îmi ceru s'o pun la loc în teacă şi să o depun . 
binişor la şase picioare depărtare de mine. 

Al doilea lucru, pe care mi-1 ceru, erau stâlpii 
de fier, găuriţi, prin cari înţelegea pistoalele 
mele. I le arătai îndată şi, după dorinţa lui, îi 
explicai pe cât putui modul lor de întrebuinţare 
şi, încărcându-le numai cu praf, prevestii pe 
împărat să nu se sperie şi apoi slobozii un foc 
în vânt. 

Sperietura trasă de ei, de astă dată, fu şi mai 
mare decât la vederea săbiei. Căzură cu sutele 
pe spate, parcă ar fi fost trăsniţi, — şi însuşi 
împăratul, deşi era foarte curagios, nu-şi veni în 
fire decât foarte târziu. 

I-am depus amândouă pistoalele mele la distanţa 
cuvenită, cum îi predasem şi sabia, împreună cu 
sacul meu cu plumb şi pulbere, sfătuindu-1 să 
ferească pulberea de foc, dacă vrea să nu-i sară 
palatul în aer. I-am predat şi ceasornicul, la 
care privi cu multă curiozitate, dând ordin apoi 
la doi din supuşii lui mai puternici să i-1 aducîl 
pe umere, atârnat de un drug, în chipul cum duc 
căruţaşii din Anglia butoaiele cu bere. 

Era foarte mirat de vuietul lăuntric pe oare-1 
făcea şi de mişcarea minutarului, pe care o 
nrmărea minunat de bine, văzul acestor oameni 
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de aşa virtuţi, dacă mai au şi puţină experienţă 
şi mai ales intenţii bune, sunt totdeauna destoi
nici să-şi servească ţara. 

Dimpotrivă, lipsa virtuţilor morale nu poate 
fi înlocuită prin talente superioare, funcţiile 
publice nu pot fi încredinţate în mâni mai rele 
ca în acelor cari, deşi spirite înalte, n'au nici o 
v i r tute; căci greşelile, cari nasc din neştiinţă, 
nu vor avea niciodată urmări atât de fatale ca 
şurubăriile pehlivane ale unui caracter corupt, 
ori criminal care, graţie minţii lui superioare, 
găseşte destule mijloace ca să facă răul fără 
teamă de răspundere. 

Raportând legile acestea şi cele următoare, nu 
vorbesc decât de datinele originale şi primitive 
ale Liliputanilor, nu de abuzurile mai noi ale 
acestor popoare căzute într'o mare corupţie: do
vadă, ruşinosul obicei de a obţine posturile 
înalte, dansând pe frânghie. Cititorul cată să 
ştie însă că obiceiul acesta nedemn a fost introdus 
de bunicul actualului împărat, crescând cu timpul 
din o&uza spiritului de servilism al partidelor. 

Ingratitudinea este, la popoarele acestea, o 
primă foarte mare. Acel oare,—zic Liliputanii,— 
face rău binefăcătorului său, este desigur un 
duşman al tuturor celorlalţi oameni, dela care 
nu a primit nici un bine. 

1. Swlft. — Guliver tn ţara piticilor. 



CAP. VII. 

înainte de a povesti plecarea mea din Liliput, 
cred nemerit să povestesc cititorului o intrigă 
secretă, pusă la cale în contra-mi. 

Rămăsesem, în trecutul meu, străin de ori ce I 
vieaţă de Curte, şi din cauza naşterii mele umile, I 
şi din cauză că nu simţeam că am însuşirile 
cerute unui bun curtezan. Nu-i vorbă, cetisem şi ' 
auzisem într'adevăr destule despre caracterul 
marilor Principi şi ale miniştrilor lor, dar tot nu 
m'aşteptam la o asemenea teribilă experienţă, 
într'o ţară aşa depărtată şi guvernată de principii 
aşa de deosebite de ale Europenilor. 

Pe când mă pregăteam toomai să fac vizita 
promisă împăratului de Blefuscu, o persoană cu 
vază mare la Curte, şi căreia îi adusesem ser
vicii însemnate, veni pe ascuns într'o noapte la 
mine, fără să se anunţe. După ce poruncii unui 
servitor credincios să zăvorească uşa locuinţei 
mele, am aşezat pe Excelenţa sa, cu scaun cu 
tot, pe masa mea şi mă instalai şi eu lângă 
masă. După primele salutări, observând că se
niorul avea un aer trist, îngrijat, îl întrebai de 
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cauza lucrului, şi mă rugă să binevoiesc a-1 
aşculta într'o chestiune, ce interesa' onoarea şi 
vieaţa mea. 

«Află, mi-a zis el, că de curând mai multe 
cpnsi!ii secrete au fost convocate, şi că de două 
zile Maiestatea Sa a luat o hotărîre gravă în 
Privinţa dumitale. N'ai uitat că Skyresch Bolgo-

Consilii secrete. 

hm (galbet sau marele amiral) ţi-a fost întot
deauna duşman de moarte. Nu ştiu prioina, dar 
^ a lui s'a mărit mult de când cu expediţia 
<*-tale contra flotei din Blefuscu. Ca amiral, e 
gelos de marea d-tale izbândă. Dânsul, în unire 
°,a Fltmnap, marele vistiernic, Limtoc generalul, 
*-alcon, marele şambelan şi Balmoţf, marele ju-
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deoător, au întocmit mai multe capete de acu
zaţie pentru a-ţi face proces, învinuindu-te de 
crimă de les-majestate şi alte crime capitale». 

Cuvintele acestea mă uimiră intr'atât încât 
eram să-1 întrerup, dar el mă rugă să-1 asouJt 
mai departe şi urmă astfel: 

«Ca recunoştinţă pentru serviciile pe cari mi 
le-ai adus, m'am informat asupra procesului şi 
am obţinut o copie după actul de acuzaţie. E o 
afacere în care îmi periclitez vieaja pentru d-ta. 

«CAPETE DE ACUZARE CONTRA LUI 
QUINBUS FLESTR1N (OMUL MUNTE): 

Articolul I. — Considerând că printr'o lege 
decretată de Maiestatea Sa împăratul Calin Dettat 
Pltine se statorniceşte că oricine va urina în 
cuprinsul palatului împărătesc va fi supus pe
depselor prevăzute pentru crimă de les-majestate : 

«Considerând că cu toate acestea Qulnbus 
Flestrin, printr'o violare făţişă a zisei legi,—sub 
pretext de a stinge focul declarat în apartamen
tul scumpei soţii a Maiestăţii Sale împăratul, — 
în mod răutăcios, laş şi diabolic, a stins într'ade-
văr focul aprins în zisul apartament al palatului 
împărătesc, — dar prin deşertarea beşicii lui; 

Articolul II.— Considerând că numitul Qutnbus-
flestrln, aducând flota din Blefuscu în portul 
nostru, şi fiind însărcinat de Maiestatea Sa să 
prindă şi celelalte vase ale inamicului şi să facă 
din imperiul Blefuscu o provincie care să fie 
guvernată de un vice-rege din naţiunea noastră' 
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distrugând totdeodată nu numai pe compatrioţii 
noştri eretici ai Capetelor groase refugiaţi acolo, 
dar şi pe locuitorii altui imperiu, cari n'ar voi 
sâ se BupunS, imediat, — numitul Flestrin, ca 
uu trădător rebel al Prea Fericitei Sale Maiestăţi 
imperiale, a cerut să fie scutit de acest serviciu, 
sub pretext că nu poate să-şi constrângă conşti
inţa şi să distrugă libertatea unui popor nevinovat: 

Articolul III. — Considerând că mai mulţi 
ambasadori din Blefuscu, venind să ceară pace 
dela Maiestatea Sa, — numitul Flestrin, ca un 
supus necredincios, a primit bine pe numiţi am
basadori, deşi-i ştia trimişii unui prinţ, care era 
inamic declarat al Maiestăţii Sale, purtând şi 
făzboiu împotrivă-i: 

Articolul IV. — Considerând că numitul Fle
strin, nerespectând îndatoririle unui supus ce
tăţean, face pregătiri de călătorie la Curtea din 
Blefuscu, pentru care lucru, contrar formelor o-
bişnuite, n'a primit decât îngăduirea verbală a 
Maiestăţii Sale împăratul, şi că, sub pretextul 
zisei invoieli are îndrăzneala şi perfidia de a 
face călătoria, cu scopul ascuns de a ajuta, susţine 
şi încuraja pe împăratul din Blefuscu... etc. 

«Mai sunt şi alte articole în povara d tale, 
adause excelenţa sa. dar acestea, ce ţi-am cetit, 
sunt în rezumat cele mai importante. Trebue 
să-ţi mărturisesc însă că în diferite deliberări 
asupra acestui act de souzare, Maiestatea Sa şi-a 
arătat blândeţea, moderaţia şi spiritul de dreptate, 
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amintind de mai multe ori serviciile ce-ai adus 
şi căutând să-ţi micşoreze vinovăţia. Vistierul şi 
amiralul erau de părere că trebue să fii omorît 
intr 'un mod crud şi sălbatec, dându-ţi-se foc casei 
în timpul nopţii; generalul trebuia să te aştepte în 
apropiere cu douăzeci de mii de oameni, înarmaţi 
cu săgeţi otrăvite, ca să te rănească în obraz şi 
mâini. Trebuia să se dea ordine secrete unora 
din servitorii d-tale, ca să-ţi presare în aşternut 
şi pe cămaşă o otravă, care ţi-ar fi mâncat căr
nurile, făoându-te să mori în chinuri groaznice. 
Generalul era de aceeaşi părere, aşa că mai multă 
vreme majoritatea era în contra-ţi, — dar Ma
iestatea Sa, hotărîtă să-ţi scape vieaţa, a câştigat 
votul şambelanu-lui. 

«latre aceasta, amicul d-tale Beldresal, primul 
secretar al Statului pentru afaceri secrete, având, 
conform ordinului împăratului, să-şi dea şi el 
părerea, se arătă vrednic de stima ce o ai pentru 
dânsul, căci recunoscând că crimele d-tale sunt 
mari, a fost insă, oa şi împăratul, de părere că 
meriţi oricare indulgenţă şi graţie. El zise că 
prietenia dintre d-ta şi el fiind prea cunoscută, 
va fi acuzat poate că-ţi ţ ine parte, dar că totuş, 
conform poruncii împăratului, el îşi va spune 
sincer părerea. Dacă Maiestatea Sa, considerând 
serviciile pe cari i le-ai adus şi urmând pornirilor 
bunătăţii sale fireşti, ar voi să-ţi cruţe vieaţa, 
mu'ţumindu-se numai să-ţi scoată amândoi ochii, 
părerea lui umilă este că, prin aceasta, justiţia 
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ar fi satisfăcută până la un punct şi că toată 
lumea va aplauda clemenţa împăratului şi pro-
cedeurile drepte şi generoase ale bărbaţilor, cari 
au avut onoarea de a fi consilierii săi. El adause, 
că, scoţându-ţi-se ochii, puterea nu-ţi va fi de 
loc micşorată, aşa oă vei mai putea aduce încă 
tronului însemnate servicii, că, orb fiind, vei fi 
mai curagios, de un curaj orb, cum se zice, — 
că nu vei putea vedea primejdiile, şi că va fi 
mai bine să vezi prin ochii altora, cum de altfel 
fac mai toţi Domnitorii, fără ca ei să se simtă rău. 

Propunerea aceasta a fost foarte rău primită 
de întreg consiliul. Amiralul Bolgolam se ridică 
furios, spunând că se miră oă secretarul apără 
vieaţa unui trădător, că tocmai serviciile pe cari 
le-ai adus, sunt, după legile fundamentale ale 
Statului, nişte crime mari; că un om ca d-ta, 
oare ai îndrăznit să stingi cu urină palatul Ma
iestăţii Sale, eşti în stare să repeţi aoelaş lucru 
inundând palatul şi tot oraşul şi că, după cum 
ai adus întreaga flotă a inamicului în portul 
nostru, poţi, la prima nemulţumire, să ne-o reiei, 
dând-o iar inamicului; că în sfârşit, are multe 
motive de a crede că eşti în fond un partizan 
al Capetelor-groase şi un revoluţionar, căci, înainte 
de a se arăta în acţiuni, trădarea încolţeşte în 
inimă, şi că pe baza acestui adevăr nu se sfieşte 
să te declare trădător şi să ceară executarea 
d-tale imediată. 

«Vistierul fu de aceeaşi părere. El arătă în ce 
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hal au ajuns finanţele ţării din cauza întreţinerii 
d-tale şi că această stare de lucruri nu mai putea 
dăinui. El combătu şi părerea secretarului, zicând 
că finanţele în cazul aceasta vor sta şi mai rău, 
căci scoţânduţi-se ochii, vei fi ca şi păsările, cari 
când pierd ochii mănâncă înzecit. Adăugând la 
aceasta faptul că toţi consilierii sunt convinşi în 
consecinţa lor de vinovăţia d-tale, el socoteşte că 
aceasta e o motivare îndestulătoare ca să fii o-
sandii la moarte, — deşi lipsesc propriu zis pro
bele concrete, pe cari litera strictă a legii le 
pretinde. 

Dar Maiestatea Sa, fiind hotărîtă să nu te 
omoare, avu graţia să observe că de oarece con
siliul crede oă scoaterea ochilor nu-i o pedeapsă 
destul de grea, nimic nu împiedică să mai ada
uge mai târziu o alta. Atunci amicul d tale, se
cretarul, ceru să fie din nou ascultat şi, răspun
zând discursului vistiernicului, care susţinuse 
că s'ar cheltui prea mult cu întreţinerea d-tale, 
fu de părere să ţi se scadă porţia de mâncare, 
aşa încât, slăbind din zi în zi, vei pierde pu
terile şi vei muri în cele din urmă. 

«In acest chip graţie prieteniei secretarului 
pentru d-ta, afacerea fu rezolvată în chip pacinic. 
Se dădură ordine severe, ca să nu se dea în 
vileag hotărîrea de a fi lăsat să mori de foame; 
sentinţa pentru scoaterea ochilor a fost înre
gistrată însă oficial la grefa consiliului, neîmpo-
trivindu se nimeni, afară de amiralul Bollgolam,— 
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o creatură, a împărătesei, care ştii cât te urăşte. 
Peste trei zile secretarul, amicul d tale, va veni 
să-jji cetească capetele de acuzare, şi să-ţi explice 
ce mărinimos este Maiestatea Sa, osândindu-te 
pumai la pierderea ochilor, osândă la care Ma
iestatea Sa nu se îndoieşte că te vei supune cu 
recunoştinţă şi umilinţă. Douăzeci de chirurgi 
imperiali vor veni şi te vor opera, după regula 
artei, înfigându-ţi cu dibăcie mai multe săgeţi 
foarte ascuţite în albul ochilor, în vreme ce vei 
sta culcat. Vei lua singur măsurile pe cari le 
v ei crede de cuviinţă în vederea celor ce ţi-am 
destăinuit. Intru cât mă priveşte, ca să nu fiu 
bănuit, dă-mi voie să plec tot aşa de tainic, după 
°um am şi venit. 

Excelenţa Sa plecă, iar eu rămăsei singur şi 
Plin de îngrijorare. 

Era un obiceiu nou introdus de Suveranul ac-
'ual şi de ministerul său că, de oâteori Curtea 
*l8dea vreo sentinţă crudă, fie pentru a satisface 
V r e o răsbunare a Suveranului, sau răutatea vre-
Ur*ui favorit. Maiestatea sa, ţinea totdeauna în 
consiliul plenar un discurs, în care vorbea de 
^area lui milă şi blândeţe, ca de nişte lucruri 
cunoscute de toată lumea. Discursul împăratului 
e r a imediat publicat în tot imperiul, dar nimic 
n u înspăimânta mai mult poporul ca laudele astea 
despre mărinimia împăratului, căci se observase 
c& cu cât glorificările de sine erau mai mari, cu 
atât era mai neomenoasă osânda şi mai nevi-
n °va t osânditul, 
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Nici nu mă gândii să cer voie să mă desvi-
novăţesc. Preferam să fiu osândit fără a fi as
cultat, căci altă dată mai văzusem asemenea 
procese şi ştiam din experienţă, ca asemenea 
judecăţi sfârşesc în totdeauna după instrucţiile 
date mai înainte judecătorilor şi după un chef 
al acuzatorilor. 

Mă gândi un moment să mă opun, căci toate 
puterile acestei împărăţii nu m-ar fi doborât 
şi mi-ar fi fost lesne, svârlind pietre, să dărâm 
toată capitala. Curând însă, respinsei planul 
acesta cu desgust, gândindu-mă la jurământul 
pe care-1 făcusem Maiestăţii Sale, la favorurile 
cu cari mă acoperise şi la titlul de nardac, pe 
pe care mi-1 dase. 

I n sfârşit, luai o hotărîre care, după aparente 
poate fi găsită de mai mulţi necorectă, căci, 
mărturisesc, a fost o pripeală uşuratică faptul 
care mi-a păstrat ochii, libertatea şi vieaţa. Dacă 
aş fi cunoscut mai bine caracterul prinţilor şi al 
miniştrilor, — lucru pe care l-am studiat mai 
apoi la alte Curţi — şi chipul cum tratează ei 
criminalii mai puţin vinovaţi chiar decât mine, 
m-aş fi supus recunoscător şi fără să crâcnesc 
la o pedeapsă atât de uşoară. In avântul tine
reţii însă, şi fiindcă cu puţin mai 'nainte căpă
tasem învoirea Maiestăţii Sale să vizitez pe re
gele din Blefuscu, — înaintea celor trei zile 
premergătoare osândei, — mă grăbii să scriu 
amicului meu secretarul, vestindu-1 că luasem 
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liotărîroa să plec chiar în acea zi la Blefuscu 
Fără să mai aştept răspunsul, înaintai pe coasta 

Nu văzui să le fi fost frică de mine 

insulei, la locul unde se afla flota, mă dezbra
c i şi, luând vasul cel mare, am pus hainele 
mele pe el şi, legând de el o sfoară, începui să~l 
trag după mine şi astfel, mergând când în pi
cioare, când înnotând, am ajuns în portul regal 
din Blefuscu, unde poporul mă aştepta de mult. 
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Căpătai două călăuze cari să mă conducă în 
Capitală. Le ţinui în mână, până ce ajunsei la 

o sută stânjeni depărtare de porţile oraşului, şi 
rugai pe una din călăuze să anunţe sosirea mea 
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unuia din secretarii de Stat şi să-1 înştiinteaze 
că aşteptam ordinele Maiestăţii Sale. Mi se răs
punse, după o oră, că împăratul cu toată Curtea 
vine ca să mă primească. înaintai cincizeci de 
stânjeni: regele şi suita lui coborîră de pe cai
lor, iar regina şi damele-i de onoare din trăsu
rile lor. Nu văzui să le fi fost frică de mine. 
Mă culcai la pământ, ca să sărut manile regelui 
Şi reginei. Spusei Maiestăţii Sale oă, voind să-mi 
tin făgăduinţa şi cu învoirea împăratului meu, 
am venit făcându-mi o cinste de a vedea un 
aşa de puternic rege şi a-i oferi serviciile mele, 
dacă nu vor fi contrarii intereselor stăpânului 
meu; dar nu-i pomeni nici un cuvânt de dis-
graţia în care căzusem. 

Nu voiu obosi pe cititori cu amănuntele pri
mirii mele la Curte, primire care fu la înălţimea 
mărinimiei unui asemenea rege, — nici nu-i voiu 
povesti câte am pătimit neavând nici casă, nici 
pat şi fiind silit să mă oulc pe jos, învelindu-mă 
cu o pătură ce o luasem cu mine. 



CAP. VIII 

Trei zile după sosirea mea, plimbându-mă, din 
curiozitate, pe coasta de Nord-est a insulei, desco
perii, ca la o jumătate leghe depărtare, ceva care 
mi se păru o barcă răsturnată. Mi-am scos ghetele 
şi ciorapii, şi înaintând prin apă o sută sau o 
sută cinzeci de stânjeni văzui că obiectul acela 
venia împins de fluxul mării spre mal. Atunce» 
recunoscui că era într'adevăr o barcă, pe care 
vreo furtună trebue s'o fi smuls dela vreo co
rabie mare. 

Mă întorsei imediat în oraş şi rugai pe Ma' 
iestatea Sa să-mi împrumute douăzeci din cele 
mai mari corăbii din câte îi mai rămăsese dela 
pierderea flotei şi trei mii de marinari sub con
ducerea unui vice-amiral. Flota aceasta întinse 
pânzele şi ocoli ţărmul mergând spre locul unde 
descoperisem barca, iar eu mă 'ndreptai într'acolo 
pe uscat. Observai că valurile apropiaseră şi 
mai mult luntrea de ţărm. Atuncea m'am des-
brăcat şi, intrând în mare, înaintai până la cinci
zeci de stânjeni, de unde am început să înnot 
ca s'o ajung. Marinarii îmi aruncară o funie, ce 
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0 răsucisem eu ca s'o îngroş, şi unul din ca
petele îl legai de barcă, iar cellalt capăt de 
unul din vasele de războiu. Dar nu putui să-mi 
Urinez lucrarea, apa fiind prea adâncă. începui 
deci să înnot pe la spatele bărcii, împingând-o 
°u mâna, aşa încât, favorizat de fluxul mării 
lnaintai spre mal şi în curând dădui cu picioa
rele de fund. Mă odihni oâteva minute şi iar 
'Qcepui să împing luntrea, până ce apa mi-ajunse 
Qumai până sub braţe. Scăpasem de ce era mai 
greu. Legai atunci barca cu noui funii, de alte 
corăbii, şi cu ajutorul marinarilor şi favorizat 
de vânt, am ajuns curând la douăzeci de stân
jeni departe de ţărm. Marea, retrăgându-se şi 
aJutat de două mii de oameni, de maşini şi funii, 
atti reuşit să 'ntoro barca cu gura'n sus, şi con-
s 'atai că nu era tare stricată. 

îmi trebuiră zece zile ca s'o -aduc în portul 
t e gal din Blefuscu, unde se adună tot poporul, 
^irat de a vedea o corabie atât de uriaşă. 
, Spusei împăratului că norocul îmi scoase barca 
ltl&inte, ca să pot merge în vreun port, de 
?ftde să mă întorc în patria mea. Rugai pe Ma-
,estatea Sa să poruncească să mi se pună la dis-
P°ziţie materialurile necesare pentru aranjarea 
v&8ului şi să-mi dea voie să ies din regatul său 
Ce«ace după multe plecăciuni îmi admise. 

fui foarte mirat că împăratul din Liliput, dela 
Plecarea mea, nu făcuse încă nici o urmărire îm-
Pofcriva mea; dar mai târziu aflai că Maiestatea 
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Sa, nebănuind că li aflasem planurile, crezuse că 
mersesem la Blefuscu, numai ca să-mi ţin făgă
duinţa, pe temeiul învoielii lui, şi că aveam deci 
să mă întorc peste puţin. Dar lipsa mea prelun-
gindu-se, el se nelinişti şi, după ce ţinu un con
siliu cu vistierul şi cu ceilalţi, un înalt demnitar 
fu trimis cu o copie după capetele de acuzare 
împotriva mea. 

Trimisul arătă regelui din Blefuscu mărinimia 
stăpânului său, care nu mă pedepsise decât cu 
pierderea ochilor şi in acelaş timp zise că m-am 
sustras dela justiţia ţării şi, dacă nu mă voiu în
toarce până în două zile, mi se va lua titlul de 
nardac şi voiu fi declarat trădător. Trimisul mai 
adause că, pentru a păstra buna armonie intre 
amândouă ţările, stăpânul său nădăjduia că re
gele din Blefuscu va porunci să fiu dus la Liliput 
cu manile şi picioarele ferecate, ca să-mi iau 
acolo pedeapsa trădării. 

Regele Blefuscului, după ce timp de trei zile 
ţinu consilii peste consilii de miniştri, dădu un 
răspuns plin de ocoliri, de scuze şi de politeţe 

El răspunse că nu mă poate trimete legat, în
trucât, deşi îi nimicisem flota, îmi datora recu
noştinţă pentru serviciile pe cari i le adusesem 
la încheierea tratatului de pace, că de altfel, 
curând, ambele ţări vor recăpăta liniştea în pri
vinţa mea, de oarece am găsit o corabie colosală, 
care va putea să mă ducă acasă pe mare, şi că 
pentru acest sfârşit a dat ordin s& fiu ajutat la 
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repararea corăbiei, care peste câteva săptămâni 
va fi cu totul gata. 

Trimisul se întoarse cu răspunsul acesta la 
Lil iput; dar regele din Blefuscu îmi povesti tot 
ce se petrecuse şi, în mod confidenţial şi secret, 
îmi oferi graţioasa- i protecţie, dacă aş vrea să 
rămân în serviciul său. 

Deşi propunerea lui mi se păru sinceră, luai 
hotărîrea să nu mă mai încred în nici un cap 
încoronat şi în nici un ministru. De aceea, după 
ce arătai Maiestăţii Sale recunoştinţa mea, o rugai 
umilit să mă lase să plec, zicându-i că, fiindcă 
soarta, bună sau rea, îmi dăduse o barcă, hotă-
râsem să mă las mai bine pradă oceanului, decât 
să fiu cauza vreunei rupturi între cele două state. 
Ragele nu se mânie de acest răspuns înduioşător 
al meu şi aflai că atât el cât şi miniştrii săi, erau 
chiar bucuroşi că vor scăpa de mine. 

De aceea, îmi grăbi pregătirile şi Curtea, dor
nică să mă vadă plecat, mă ajută cu multă voie 
hună. Cinci sute de oameni fură rânduiţi să-mi 
facă două pânze, trebuincioase corăbiei mele. La 
rându-mi făcui otgoanele, unind câte zece, două
zeci sau treizeci din frânghiile lor cele mai 
groase. Căpătai seul a trei sute de boi, cu care 
Unsei barca. Am tăiat apoi cei mai mari copaci, 
°a să-mi fac catarge şi lopeţi, — fiind ajutat la 
aceasta de tâmplarii corăbiilor Maiestăţii Sale 

După o lună, totul fiind gata, m-am dus ca 
8& asoult porancile regelui şi şă-mi iau rămas 
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bun. Regele, urmat de Curte, eşi din palat. Mă 
culcai jos pentru a-i săruta mâna, pe care mi-o 
întinseră cu bunăvoinţă, el, prinţii şi Maiestatea 
Sa Kegina. Căpătai şi cincizeci de pungi, cu 
câte două sute de Spruggşi, precum şi portretul 
regelui, în mărime naturală, pe care îl pusei în 
mănuşa mea, ca să-1 conserv mai bine. 

încărcai barca cu o sută de boi şi trei sute 
de miei, cu pâine şi băutură în proporţie, şi 
oarne friptă, atâta cât au putut pregăti o sută 
de bucătari. Mai luai şase vaci şi doi tauri vii, 
precum şi mai mulţi berbeci şi oi, cu gândul de 
a-i duce în ţara mea pentru prăsilă, precum şi 
fân şi grâu. 

Aş fi fost prea bucuros să iau şi vreo duzină 
de pământeni, dar regele nu se'nvoi, şi, după ce 
puse să mă scotocească prin toate buzunarele, 
mă făcu să-i dau şi cuvântul meu de cinste că 
nu voiu lua cu mine nici unul din supuşii lui, 
fără voia şi dorinţa lor. 

Fiind toate pregătite, în a douăzeci şi patra 
zi a lunii Septemvrie 1701, pe la şase dimineaţa, 
întinsei pânzele şi plecai. După ce făcui vreo 
patru leghe spre Nord, pe la şase seara, desco
perii o mică insulă, numai la vreo jumătate leghe 
spre Nord-est. Oprii barca la coasta mai adă
postită de vânt a insulei, care mi se păru nelo
cuită. Mă culcai şi dormii vreo şase ore, după 
preţuirea mea, căci zorile se iviră abia la două 
ceasuri după ce mă deşteptai. Mâneai puţin şi, 
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vântul fiind favorabil, pornii iară spre Nord, că
lăuzit de busola mea. Scopul meu era să ajung 
la una din insulele situate la Nord-estul pămân
tului Van Diemen. 

In ziua aceea nu descoperii nimic, dar a doua 
zi, pe la ceasurile trei după prânz, când, după 
socoteala mea plutisem vreo douăzeci şi patru 
de leghe, descoperii o corabie care mergea spre 
Sud-est. Am întins toate pânzele şi, după o ju
mătate de leghe, fiind zărit, cei de pe corabie 
traseră un tun şi înălţară steagul cel mare. 

E cu neputinţă să desoriu bucuria ce o simţi 
la speranţa de a mai vedea odată patria mea 
iubită şi pe cei pe cari îi lăsasem acolo. Corabia 
îşi strânse pânzele şi o ajunsei seara pe la cinci 
sau şase. Pavilionul Angliei, care fâlfâia de-asu-
pra-i, făcu să-mi bată inima mai tare. Băgai 
vacile şi oile în buzunare şi mă urcai în corabie 
cu toate proviziile mele. Era un vas englezesc, 
care se întorcea din Japonia, sub comanda că
pitanului John Bideli, din Deptford, un om foarte 
cumsecade şi admirabil marinar. 

Erau peste cincizeci de oameni pe corabie, 
între cari aflai un vech/u prieten al meu Petru 
Wiliams, care vorbi călduros de mine, căpitanului. 
Acesta mă primi foarte bine şi mă rugă să-i 
spun de unde veneam şi unde mă duc. I-am 
povestit totul în puţine cuvinte. El socoti că 
oboseala şi primejdiile prin care trecusem mă 
smintise, dar, când scosei vacile şi oile din bu-
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zunare, se minună nespus, recunoscând temeinicia 
deplină a povestirii mele. Ii mai arătai pungile 
cu aur pe cari le căpătasem, precum şi portretul 
regelui Blefuscului şi, după ce-i dădui două 
pungi, făgăduii să-i dăruesc, la sosirea noastră 
în Anglia, câte o vacă şi o oaie fătătoare. 

Nu voiu mai plictisi pe cetitor cu amănuntele 
călătoriei mele, până să ajung la Dune la 13 
Aprilie 1702. Nu mi s'a întâmplat decât o ne
norocire şi anume: pierdui o oaie, care a fost 
mâncată de guzganii corăbiei. 

In scurtul timp pe care-1 petrecui în Anglia, 
câştigai mulţi bani, arătând dobitoacele mele 
multor oameni însemnaţi, şi chiar poporului, 
înainte de a pleca în a doua călătorie, le vândui 
pe şase sute livre sterlinge. 

N'am stat decât două luni lângă femeia mea 
şi în sânul familiei. Pasiunea mea neînfrânată 
de a vedea ţări străine nu-mi da răgaz să mai 
stau locului. Lăsai soţiei mele o mie cinci sute 
livre sterlinge şi o instalai într'o casă bună din 
Redriff. Restul averii îl luai cu mine, parte în 
bani, parte în mărfuri, căci doream să câştig. 
Unchiul meu John îmi lăsase nişte terenuri în 
apropiere de Epping, producând un venit de 
treizeci livre sterlinge şi nişte afaceri dela Tetter-
lane îmi produceau tot atât; aşa că nu mă mai 
temeam că-mi las familia în mizerie, sau în pri
mejdie do a trăi din pomană. 

Fiul meu se numia John, ca şi unohiu-său 
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învăţa latina şi mergea la o şcoală, iar fie-mea, 
Betty, care acum e măritată şi are copii, ştia să 
coasă şi să brodeze frumos. Liniştit şi în pri
vinţa lor, îmi luai rămas bun dela nevastă şi 
copii şi, în ciuda laorimilor pe cari le vărsasem 
cu toţii, mă îmbarcai cu mult curaj pe Aventura, 
o corabie de comerţ de trei sute de tone, co
mandată de căpitanul John Nicolas din Liverpool 
şi care pornia spre Surate. 



IN ŢARA URIAŞILOR 



CAP. I. 

De-abia de vre-o doi ani mă întorsesem acasă 
şi mă pomenii cu căpitanul Emil Robinson, — 
comandantul «Bunei Speranţe», vapor de 300 de 
tone, — că vine la mine. Fusesem odinioară 
hirurg al unui alt vapor, pe oare-1 comandase 
într'o călătorie în Levant şi totdeauna se pur
tase bine cu mine. Căpitanul aflând că m'am 
întors, îmi făcu o vizită, în care-şi arătă bucuria-
de a mă găsi sănătos, mă-ntrebă dacă m'am în
tors pentru totdeauna şi-mi spuse că plănuia o 
călătorie în Indiile răsăritene, unde spera să 
plece peste două luni. îmi mai dete a 'nţelege 
CŞ i-ar face mare bucurie dac'aşi vrea să-i fiu 
hirurg al vaporului; că va mai avea încă unul 
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şi două, ajutoare, că mi se va plăti îndoit şi că 
ştiind că cunosc marea cel puţin tot ca el, se 
'ndatora să se poarte cu mine ca cu un căpitan 
secund. 

îmi spuse in sfârşit atâtea lucruri binevoitoare, 
şi-mi păru aşa de treabă, încât nu mă împotrivii, 
mai ales, că cu toate necazurile trecute, simţeam 
o şi mai mare patimă de a călători. Singura 
greutate era să câştig învoirea nevesti-mi, pe 
care mi-o dete foarte bucuroasă, în vederea fo
loaselor ce ar fi putut trage copiii ei. 

Plecarăm in 5 August 1708 şi ajunserăm la 
fortul Saint Georges la 1 Aprilie 1709, unde 
şezurăm trei săptămâni, pentru a înviora echi
pajul, în mare parte bolnav. De acolo, plecarăm 
la Tonkin, unde căpitanul se hotărî a rămânea 
cât-va timp, pentru că cea mai mare parte din 
mărfurile pe cari voia să le cumpere, nu-i puteau 
fi date decât peste câte-va luni. Spre a se des 
păgubi întru câtva de cheltuelile acestei întâr
zieri, cumpără o luntre încărcată cu tot felul de 
mărfuri, pe cari Tonkinezii le vând de obicei în 
insulile vecine, şi, suind pe acea mică navă 40 
de oameni, din cari trei localnici, mă făcu că
pitan cu deplină putere pentru două luni pe când 
el urma să-şi facă treburile'n Tonkin. 

Nu trecuseră trei zile de când eram pe mare, 
<i, ridicându-se o furtună, ne împinse cinci zile 
'ntregi, întâi spre Nord-est, şi apoi spre Est. Tim* 
pul se mai potoli, dar vântul, din spre apus 
bătea mereu. 
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A zecea zi, două vase de piraţi ne urmăriră 
9i ne prinseră, căci nava noastră era atât de 
ncărcată, încât d'abia mergea şi ne fu peste 

putinţă de a manevra în vederea apărării. 
Cele două corăbii de piraţi se apropiară de 

Qoi, căpitanii intrară în navă cu oamenii lor, şi, 
găsindu-ne pe toţi lungiţi la pământ, cum po
runcisem, se mulţumiră să ne lege, iar după ce 
fle puse sub pază, începură a cerceta luntrea. 

Pr intre ei era un olandez, care părea că avea 
o oare-care stăpânire asupră-le, de şi nu era co
mandant. Ounoscu numai de cât că suntem En
glezi, şi ne spuse în limba lui c'o să ne lege 
Pe toţi spate în spate şi o să ne-arunce în mare. 
fi indcă vorbeam binişor olandeza, îi spusei cine 
8 l n t e m şi-1 rugai, în numele creştinitSţii din 
°are făceam parte şi a vecinătăţei, să intervie 
Pentru noi pe lângă căpitan ; dar cuvintele mele-i 
l&dârjiră şi, întorcându-se către tovarăşii lui, le 
8puse ceva în japoneşte, repetând de vre-o 
°âte-va ori vorba «christianos». 

Cel mai mare vas al lor era comandat de un 
p p i t a n japonez care vorbia puţin olandeza. Veni 
}a mine şi după ce mă întrebă mai multe lucruri, 
i a care răspunsei foarte supus, mă asigură că, 
?u n e va omorî. Mă închinai adânc înainte-i şi 
*Qtorcându mă spre olandez, îi spusei că mi pare 
f °arte rău că găsesc mai multă omenie într 'un 
P^gân, decât într 'un creştin: dar nu mult după, 
i Q u păru rău că-i vorbisem astfel, căci mişelul. 
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după, ce-'ncercă în zadar să convingă pe cei doi 
căpitani să ne arunce'n mare, căpătă voia să se 
poarte cu mine mai rău de cât dacă m'ar fi ucis' 
Impărţiră oamenii mei în cele două vase ale lor 
şi'n luntrea mea; iar pe mine hotărîră să mă 
lase în voia întâmplării, într'o luntrişoară cu 2 
lopeţi, o pânză şi merinde pentru 4 zile. Căpi
tanul japonez le îndoi, luând din propria-i hrană 
acest milostiv adaus! — şi nici na voi să mă 
caute prin buzunare. Mă coborâi dar în luntre, 
pe când brutalul olandez îmi turna de sus, din 
vasul lui, o ploaie de injurii şi de blesteme. 

Ou vr'un ceas înainte de a ne'ntâlni cu cei 
doi piraţi, eram la 46° latitudine şi la 143' lon
gitudine. După ce mă depărtai puţin, zării cu un 
ochian câte-va insule spre Sud-vest. Ridicai 
atunci pânza, ajutat de vânt, cu gând să mă dau 
jos în cea mai apropiată din ele; şi d'abia isbu-
tii în 3 ceasuri. Insula era o stâncă, în care gă
sii o sumă de ouă de pasăre. Apoi descărcând 
puşca, dădui foc la nişte uscături şi la câte-va 
trestii, ca să pot coace ouăle, singura mea hrană 
din seara aceea, căci mă hotărâseră să-mi cruţ 
cât mai mult merindele. Noaptea o petrecui tot 
în insulă, pe-un aşternut de frunze. 

A doua zi, pornii într'altă insulă ; de acolo, 
într'o a treia şi o a patra slujindu-mă une-ori şi 
do lopeţi. Dar, ca să nu plictisesc cetitorii, n'o 
să-Ie spun de cât că peste cinci zile ajunsei în 
ultima insulă din cele văzute spre Sud-vestul 
celei d'intâi. 
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Insula aceea era mult mai departe de cât cre
zusem, şi nu putui ajunge la ea decât în cinci 

ceasuri. A trebuit să-i fac înconjurul, ca să gă
sesc un loc, în oare să mă pot da jos. După ce 
oprii într'o scobitură de trei ori mai mare ca 
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luntrea mea, văzui că toată insula era o stâncă 
cu câte-va spaţiuri, în cari creşteau pomi şi 
ierburi mirositoare. îmi luai merindele şi, după 
ce mă răcorii puţin cu parte din ele, pusei res
tul într 'una din numeroasele pivniţi ale insulei. 
Adunai mai multe ouă şi smulsei câte-va trestii 
şi ierburi uscate, cu gând să le aprind a doua 
zi, ca să-mi coc ouăle căci aveam cu mine puşca, 
fitilul şi o lentilă aprinzătoare. Toată noaptea o 
petrecui în pivniţa cu merinde, cu ierburile 
pentru foc drept aşternut. Fiind mai mult îngri-
jat de cât ostenit, dormii foarte puţin. 

îmi ziceam că nu se poate să mor intr 'un loo 
aşa de pustiu. Şi atât mă copleşau gândurile, în 
cât nu mai avpam curaj să mă scol, aşa că, pânâ 
să es din pivniţa mea, se luminase bine de ziuă. 
Vreme frumoasă şi ardea soarele, în cât trebuia 
să-ntorc ochii. 

Dur, pe negândite, cerul se 'ntunecă, cu totul 
altfel de cât prin interpunerea j i n u i nor. Mă 
întorsei spre soare şi văzui, între el şi mine, un 
mare rotogol opac şi mişcător, care părea că 
umblă de colo până colo. Rotogolul acela aninat, 
care mi-se părea la vre-o 6 —7 minute; dar nu-1 
putui cerceta bine, din cauza întunericului. Când 
se apropie mai mult de locul în care eram, mi 
se păru că era de o substanţă solidă, ou partea 
de jos turtită, dreaptă şi lucie, din cauza rever
beraţiei. Mă oprii pe o înălţime, ca la 200 de 
metri de ţărm, şi văzui acelaşi corp coborându-se 
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spre mine, la o distanţă de vre-o milă. Luai 
atunci oohianul şi descoperii o sumă de fiinţe-n 
mişcare, cari se uitau şi ele la mine. 

Dragostea firească de vieaţă născu în mine 
bucuria şi speranţa că întâmplarea aceea ar putea 
să mă scape de urîta stare în care mă găseam; 
dar în acelaşi timp nu-şi poate nimeni închipui 
mirarea mea de a vedea o insulă în aer, locuită 
da oameni, cari aveau arta şi putinţa de a o sălta, 
de a o coborî şi de a o mişca după voie. Ne fiind 
însă dispus să filozofez asupra unui aşa ciudat 
fenomen, mă mulţumii să mă uit încotr'o se'n-
toarce insula, căci se oprise pentru un moment. 
Se apropie de mine şi zării atunci mai multe 
mari terase, legate cu scări, pe care se putea 
trece del a una la alta. 

Pe cea mai joasă din ele, erau mai mulţi 
oameni; unii pescuind, alţii uitându-se. Le făcui 
semn cu pălăria şi cu batista; şi, după ce mă 
apropiai şi mai mult le strigai cât putui; dar 
puţin apoi, zării o grămadă îmbulzindu-se pe 
marginea din faţa mea. Mă vedeau, de şi nu-mi 
răspunseseră. 

Cincişase din ei se urcară repede în vârful 
insulei, poate trimişi la vr'un stăpânitor, să ia 
ordine ce trebue să facă într'o aşa împrejurare. 

Mulţimea crescu, şi'n mai puţin de o jumătate 
de ceas, insula atât era de aproape, în cât nu 
ne mai despărţea ni oi 100 de paşi. 

Luai înfăţişarea cea mai blajină şi înduioşa-



toare, rugându-i în toate felurile,—dar fără să 
primească vr'un răspuns. Cei cari erau mai lângă 
mine, judecând după îmbrăcăminte, erau per
soanele cele mai de seamă. 

In sfârşit, unul din ei îmi vorbi, într 'un graiu 
limpede, politicos şi dulce, cam ca'n limba 
italiană. Ii răspunsei şi eu tot în italieneşte, 
încliipuindumi că auzul acestei limbi le va fi 
mai plăcut de cât ori-care altul. Toţi îmi înţe
leseră gândul ; îmi făcură semn să mă dau jos 
de pe stâncă şi să mă duc spre ţărm. Făcui 
întocmai, şi atunci insula sburătoare se coborî 
şi mai m u l t ; mi se aruncă dela terasa cea mai 
de jos un lanţ, legat de un scăunaş; mă aşezai 
pe el şi mă pomenii ridicat în sus. 



d*e.° 

CAP. II 

La sosirea mea, m'a'nconjurat o spu,ză de 
oameni, cari se uitau la mine admirându-mă, şi 
pe care-i admiram şi eu, de oare-ce nu mai văzu
sem nici odată o aşa rasă de oameni, şi ca fi
gură, şi ca port, şi ca obiceiuri. Dau din cap, 
când la dreapta, când la stânga. 

Un ochi le era întors înăuntru, iar cellalt spre 
cer. Hainele, erau cusute cu chipul soarelui, al 
lunei şi al stelelor, presărate cu viori, flaute, 
harpe, trâmbiţe, chitare şi o sumă de alte instru
mente necunoscute în Europa. împrejurul lor, 
mai mulţi servitori, cu băşici în vârfuri de beţe, 
pline cu sâmburi şi cu pietricele. Din când în 
când, dau cu băşicile acelea când peste gură 
când peste urechile celor lângă cari se găseau, 
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— fără să pot înţelege de ce. Gândurile lor 
păreau aşa de rătăcite şi de întunecate, în cât 
nu puteau nici vorbi nici asculta, ce li se spune, 
de cât cu ajutorul acelor băşici sgomotoase, cu 
cari îi isbeau, ca să-i trezească. De aceea, cei 
cari aveau mijloace, îşi plăteau câte o slugă, 
fără care nu eşeâu nicăeri. 

Ocupaţia acestor servitori, când doi-trei inşi 
se găseau împreună, era să dea cu băşica peste 
gura celui care trebuia să vorbească şi peste 
urechea dreaptă a celui, sau a celor cari trebuiau 
s'asoulte. Servitorul îşi însoţea pretutindeni 
stăpânul, isbindu-1 din când în când peste 
ochi, ca să nu cadă pe gânduri şi să se prăbu
şească astfel în cine ştie ce prăpastie, sau să-şi 
spargă capul de vr'un stâlp, sau să se'mbulzească 
cu cei de pe drum, sau să alunece în vr'un râu. 

Mă puseră să mă urc in vârful insulei şi să 
intru în palatul regelui, unde văzui pe maiestatea 
sa pe un tron, înconjurat de cei mai de seamă 
oameni. I n faţa tronului, era o masă mare, plină 
cu globuri, cu sfere şi cu instrumente mate
matice. Regele nu mă băgă în seamă la intrare, 
de şi cei cari mă însoţeau făceau mare sgomot. 
Era preocupat cu deslegarea unei probleme şi a 
trebuit s'aşteptăm vr'un ceas, până sa ş i rezolve 
problema. Avea lângă el doi pagi cu băşici în 
mână; unul, când maiestatea sa sfârşi de lucru, 
îi dete încet şi respectuos peste gură, iar celalt 
peste urechea dreaptă. Regele tresări atunci şi, 
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arunoându-şi ochii asupra mea şi a celor care 
mă'nconjurau, îşi aduse aminte ce i se spusese 
mai 'nainte de sosirea mea. îmi aruncă vre-o 
câte-va cuvinte, şi imediat un tânăr se apropie 
de mine şi mi dete cu o băşică peste urechea 
dreaptă. Eu, îi făcui semn că nu e nevoie să se 
ia asemenea măsuri, ceeace dete Regelui şi'ntregei 
curţi o înaltă idee de inteligenta mea. iîegele-mii 
făcu o sumă de'ntrebări, la cari răspunsei, fără' 
să ne'nţelegem unul pe altul. Pe drum, mă 
duseră într 'o sală, unde mi se dete să mănânc. 
Patru fruntaşi îmi făcură cinstea de a sta cu 
mine la masă. Ni se dete două prânzuri, cu câte 
trei feluri de mâncări. In rândul întâi, o costiţă 
de berbec, tăiată în triunghiu echilateral, o bu
cată de carne de vacă tăiată în formă de romb 
şi un cartaboş răsucit. I n al doilea rând, două 
raţe ca două viori, nişte cârnaţi ca flautele şi-un 
ficat ca o harpă. Pâinea semăna cu conurile, ou 
cilindrele şi cu paralelogramele. 

După masă, veni un om, din partea Regelui, 
cu un condei, cerneală şi hârtie, şi-mi dete să 
înţeleg, prin semne, că avea porunca să mă 
înveţe limba locului. Şezui cu el vre-o 4 ceasuri, 
în timpul cărora scrisei pe două coloane o mul
ţime de cuvinte, cu traducerea lor alături. Mă'n-
văţă şi câte-va fraze scuite, al căror înţeles mi-1 
lămuri prin semne. îmi arătă apoi, într'una din 
cărţile lui, chipul soarelui şi-al lunei, al stelelor, 
al zodiilor şi al cercurilor polare, spuindu-mi 
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cum le chiamă, pe fiecare. După ce-şi isprăvi 
lecţia, îmi făcui singur un foarte frumos dicţio
nar de vorbele învăţate, şi, în puţine zile, mul
ţumită memoriei mele, învăţai binişor limba 
lapuţiană. 

A doua zi, veni un croitor să-mi ia măsură. 
Croitorii de-acolo, nu-şi fac meseria ca cei din 
Europa. îmi luă întâi înălţimea corpului, ou un 
sfert de cerc; apoi, măsurându-mi cu o linie şi 
un compas toate proporţiile trupului şi membre
lor, îşi făcu socoteala pe hârtie şi, după 6 zile, 
mi-aduse o haină foarte rău făcută, rugându-mă 
să-1 iert, căci se'nşelase 'n luarea măsurei. 

In ziua acea, Regele ordonă să se împingă 
insula spre Lagado, capitala regatului său pămân
tesc ; apoi, spre câteva oraşe şi sate, spre a 
asculta cererile supuşilor. Pentru asta, aruncară 
mai multe sfori cu plumburi la vârf, pentru ca 
poporul să-şi lege jălbile de ele, aşa în cât, 
trăgându-le în sus, păreau nişte smei fluturând 
ÎQ aer. 

Fiindcă ştiam matematica, îmi fu mai lesne să 
înţeleg felul lor de a vorbi, precum şi tot felul 
de figuri trase din muzică, de care iarăşi nu sunt 
străin. Toate ideile lor nu erau decât în, linii 
şi'n figuri; chiar curtenirea lor era geometrică. 
Bacă de pildă voiau să laude frumuseţea unei 
fete, ziceau că dinţii ei albi sunt nişte perfecte 
paralelograme, că sprincenele ei erau cele mai fru
moase elipse, că pieptul ei era împodobit de două 
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globuri asimptote, şi aşa mai departe. Sinusul, 
tangenta, linia dreaptă, linia curbă, conul, cilin
drul, ovalul, parabola, diametrul, raza, centrul, 
punctul, — sunt pentru ei termene, cari fac parte 
din graiul amorului. 

Casele lor erau foarte rău clădite, căci ei dis-
preţuesc geometria practică. N'am văzut de când 
sunt popor aşa nerod şi aşa stângaci, în tot ce 
priveşte faptele de toate zilele şi conduita vieţei. 
Afară de asta, au cea mai slabă judecată, vecinie 
gata să te contrazică, afară numai când judecă 
drept, ceeace li se 'ntâmplă rar, şi atunci tac. 
Imaginaţia, invenţie, portrete, ei nici nu ştiu ce 
sunt, nici n'au cuvinte să le exprime. 

Mulţi din ei, mai ales cei cari se dedau cu 
astronomia, cad în astrologia judiciară, de şi nu 
'ndrăznesc să mărturisească pe faţă; şi ceeace e 
şi mai ciudat, e înclinarea ce au pentru politică 
şi curiozitate pentru ştiri. Vorbesc într'una de 
afaceri de stat şi-şi dau părerea despre tot ce se 
petrece în cabinetele prinţilor. 

Poporul pare totdeauna îngrijat şi fricos, şi 
ceeace pe noi nu ne turbură de loc, pe ei face 
mereu să tremure; le e frică să nu se altereze 
corpurile cereşti, cum, de exemplu, să nu se'n-
tâmple ca pământul, prin continua lui apropiere 
de soare, să fie înghiţit de flăcările acestui cum
plit astru; sau ca această torţă a naturei să nu 
se închege în spuma lui şi să se stingă cu de
săvârşire. Se mai tem că viitoarea cometă, care, 



102 I. Swift 

după socoteala lor, se va ivi peste 31 de ani, să 
nu trăsnească pământul cu o lovitură de coadă 
şi să nu-i facă praf. Le e frică în sfârşit ca soa
rele, împrăştiind raze în toate părţile, o să sece 
şi o să-şi piardă puterea. Astea sunt temerile cari 
le fură somnul şi-i lipseso de orice plăcere; de 
aceea, cum se văd dimineaţa, cea dintâi grije e 
să se întrebe ce ştiri au despre soare, dacă e bine, 
cum s'a culcat şi cum s'a sculat. 

Femeile insulei sunt foarte vioaie; îşi dispre-
ţuesc bărbaţii şi le plac foaite mult străinii, foarte 
numeroşi printre oamenii Cartei. Tot dintre ei 
îşi iau şi înaltele doamne curtezanii lor. Ceeace 
nu e frumos, e că ele fac plăcerile cu prea multă 
siguranţă căci bărbaţii le sunt aşa de cufundaţi 
în speculaţii geometrice, în cât le poţi desmierda 
nevestele fată cu ei, fără să bage de seamă, — 
afară numai dacă nu e pe acolo vr'un servitor 
cu băşica. 

Femeile şi fetele sunt foarte necăjite, că se 
văd închise în insula aceea, de şi e cel mai plăcut 
loc din lume, şi de şi trăiesc în belşug şi'n mi-
nunătiii. Se pot duce ori unde vor; — ele însă 
mor de pofta de a cutreiera lumea, de a se duce'n 
capitală, unde nu pot intra fără voia Regelui, 
voie pe oare n'o pot dobândi uşor, pentru că băr
baţii au constatat adese-ori că nu le mai puteau 
aduce-napoi. Am auzit că o mare damă a Ourţei, 
soţia primului ministru, cel mai bine făcut şi cel 
mai bogat din regat, care-o iubea la nebunie, s'a 
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dus la Lapado, sub pretext că e bolnavă şi a 
şezut ascunsă acolo, mai multe luni, până ce a 
trimes Regele s'o aducă. A fost găsită într'o stare 
de plâns, într'un han murdar, cu hainele amane
tate, ca să-şi poată întreţine un servitor bătrân şi 
urât, care-o bătea în toatezilele. Au smuls-o fără voia 
ei, şi, cu toate că bărbatu-său o primise cu blândeţe, 
o desmierdase şi n'o mustrase de loc—peste cât-va 
timp iar a fugit, cu toate giuvaerurile, după faimo
sul amant, — şi nu s'amai auzit nimic de ea. 

Poate că cetitorii vor lua întâmplarea drept o 
poveste europeană, sau engleză. Să fie buni a nu 
uita că capriciile speţei femeieşti nu sunt mărgi
nite numai într'o parte a lumei, sau într'o singură 
climă, — ci sunt aceleaşi pretutindeni. 

* 1 



CAP. III. 

Cerui voie llegelui să văd ciudăţeniile insulei; 
mi-o dete şi porunci unuia din curteni să mâ'n-
soţească. Voiam să ştiu mai ales ce taină firească 
sau prefăcută erau principiul diverselor mişcări, 
despre cari vreau să dau cetitorilor o exactă şi 
filozofică dare de seamă. 

Insula sburătoare e rotundă. Diametrul ei e 
de vre-o 4 mii de picioare. Fundul, adică faţa de 
desubt, aşa cum pare celor oe o văd de jos, e ca 
un diamant mare, lustruit şi tăiat regulat, răspân
dind lumină la 400 de paşi. De-asupra, sunt mai 
multe minerale, situate după rangul minelor, iar 
mai de-asupra e un strat vertical, adânc de 10—12 
picioare. 

Povârnişurile circomferinţei spre centrul feţei 
superioare, sunt o cauză pentru care toate ploile 
şi toată rouă care cade pe insulă, sunt duse de 
pârâiaşe spre mijloc, unde se strâng în 4 mari 
bazinuri. La 200 de paşi de centrul bazinelor, 
apa e toată ziua atrasă şi aţâţată de soare, aşa 
că nu se poate revărsa. Afară de asta, cum mo
narhul are puterea să ridice insula deasupra 
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norilor şi-a aburului pământesc, poate, ori când 
îi place să'mpiedice rouă sau ploile, ceeaee nu 
st&'nputinţă nnui rege european, care, de şi nu 
atârnă de nimeni, atârnă totuş de capricile vremei. 

In mijlocul insulei, e o gaură de vre-o 150 de 
metri în diametru, prin care se coboară astrono
mii într'o boltă mare, care se chiamă, din cauza 
asta, «Flandola Ganhole», sau Beciul Astronomi
lor, — la 300 de metri sub faţa de deasupra, a 
diametrului. In pivniţa aceea, sunt douăzeci de 
lămpi veşnic aprinse, cari, prin reverberaţia dia
mantului, răspândesc împrejur o mare lumină. 
Cadrane, telescoape şi tot felul de instrumente 
astronomice, împodobesc acel loc, — a cărui primă 
curiozitate, de care depinde soarta insulei, e un 
magnet de o mărime ne mai pomenită, tăiat în 
formă de suveică. 

Acest magnet e atârnat de diamant printr'un 
fus gros de diamant care trece prin mijlocul pie
trei, aşezat cu atâta exactitate, încât cea mai 
mică mişcare îl poate învârti. E 'nconjurat de 
un cerc de diamante, in formă de cilindru gol, 
aşezat orizontal şi sprijinit pe 8 piedestale, tot 
în diamant. In partea scobită a cercului, e un 
jghiab, în care intră capetele fusului, care se în
vârteşte la nevoie. 

Nici o putere nu poate urni piatra, fiindcă 
cercul şi picioarele lui sunt dintr'o singură bu
cată cu trunchiul diamantului, care face temelia 
insulei, 
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Prin mijlocirea acestui magnet, BO ridică în 
sus insula, se coboară şi se mută din loc; căci, 
în raport cu acest punct al pământului pe care 
domneşte monarhul, piatra are într'o parte putere 
de atraotie, iar într 'alta de respingere. Când vrea 
dar ca magnetul să se întoarcă spre pământ ou 
polul prielnic, insula se coboară; iar când polul 
potrivnic se întoarce spre aoelaş pământ, insula 
se ridică. Gând pământul e pieziş, tot aşa se 
mişcă şi insula; căci în acest magnet puterile 
lucrează în totdeauna paralel cu direcţia lui. Prin 
această mişcare piezişă, poate fi dusă insula în 
diferitele părţi ale domeniilor monarhului. 

Regele ar fi cel mai absolut stăpân din lume, 
dacă şi-ar putea face miniştrii să-i fie în tot pe 
p lac; dar, cum aceştia îşi au pământurile lor, de 
desubt, pe continent, şi avându-se în vedere că 
bunătatea princiară e trecătoare, ei nici gând n'au 
să se păgubească, împilând libertatea compatrio
ţilor. 

Dacă vre-un oraş se răscoală, sau nu vrea să 
plătească dările, regele are 2 chipuri de a-i sili. 
Cel d'intâi şi mai domol, e să-şi tie insula de
asupra oraşului răsvrătit, lipsindu-1 astfel de 
soare şi de rouă, prioinuindu-i boli şi moarte. 
Dacă crima e mai mare, li se aruncă pietre, con
tra cărora nu se pot apăra, de cât ascunzându-se 
pe când acoperişurile caselor se fac ţăndări. Totuş 
regele nu prea aleargă la acest mijloc, pe care 
nici miniştrii nu i-1 amintesc, pentrucă i-ar face 
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urâţi poporului şi i-ar păgubi chiar pe ei, cari 
au pământuri pe continent, de oare ce toată in
sula e a regelui. 

Mai e şi un alt cuvânt, mai tare, pentru care 
regii acestei ţări n'au alergat la această pedeapsă, 
de cât în caz de mare nevoie; dacă oraşul pe 
care vrea să-1 distrugă, e aşezat pe lângă stânci, 
cum se întâmplă şi'n Anglia, — sau dacă are 
prea multe turle şi grămezi de pietre, insula, 
căzând, s'ar putea zdrobi. Mai ales de clopotniţe 
se teme regele; aşa că, de câte ori se înfurie 
maiestatea sa, îşi coboară insula foarte încet, de 
frică, zice el, să nu-şi prea lovească poporul, — 
dar în realitate, ca să nu-şi sfărâme insula; şi 
atunci, filozofii cred că magnetul n'ar mai putea-o 
susţine şi că ar cădea. 

l3e şi nu pot zice că am fost asuprit în acea 
insulă, m'au cam lăsat pe din afară, m'au cam 
dispreţuit. Regele şi poporul nu-şi vedeau de cât 
de matematici şi de muzică; eram, în felul acesta, 
foarte mai prejos de ei şi bine făceau că nu mă 
prea băgau în seamă. 

Pe de altă parte, după ce am văzut toate ciu
dăţeniile insulei, simţeam o mare poftă să plec. 
Aerianii insulari, erau tari în ştiinţe, cari-mi plac 
foarte mult ; dar erau atât de adânciţi în ele, că 
nu-mi mai aduc aminte să fi fost vre-o dată în 
aşa tristă tovărăşie. Nu vorbeam de cât cu fe
meile, cu lucrătorii, cu scriitorii, cu pagii Curţei 
şi alţi asemenea oameni, ceeace făcu să fiu şi 
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mai dispreţuit. Dar, drept vorbind, puteam face 
altfel? Numai cu ei puteam vorbi: ceilalţi, amu
ţiseră. 

Era la Curte un mare om, favorit regelui, care 
numai pentru asta era respectat, de şi toţi ii 
socoteau incult şi prost. Trecea drept om cinstit 
şi de treabă, dar n'avea deloc ureche muzicală 
şi bătea foarte rău tactul. Se mai zicea că nu 
putuse cu nici un chip să înveţe o buche de 
matematică. Mi-a arătat multă bunăvoinţă; îmi 
făcea adesea cinstea să vie să mă vază, vrând 
să afle obiceiurile, legile şi cultura europeană; 
m'asculta totdeauna cu mare atenţie şi vorbea 
foarte frumos de tot ce îi spuneam. Doi servitori 
îl urmau, de formă, căci nu-1 slujeau de cât la 
Curte şi'n vizitele înalte; de câteori eram îm
preună, le da drumul. 

L-am rugat să intervie pe lângă maiestatea sa 
să-mi dea drumul, — serviciul pe care mi 1 făou 
cu părere de rău. In 16 Februarie, îmi luai ră
mas bun dela rege, care îmi dete un dar de mare 
preţ; iar protectorul, un diamant, cu o scrisoare 
de recomandaţie către unul din prietenii săi, cari 
locuiau în Lagado, capitala Balinbarbilor. In ziua 
aceea, insula era suspendată deasupra unui munte, 
pe care mă coborîi de pe ultima terasă, tot cum 
mă suisem. 



CAP. IV 

Continentul se numeşte Balinbarb, iar capitala, 
cum am mai spus, Lagado. Cea d'intâi mulţu
mire mi-a fost că nu mai sunt în aer, ci pe pă
mânt. M'am dus spre oraş, fără nici o greutate, 
fiind îmbrăcat ca toţi locuitorii şi ştiindu-le destul 
de bine limba. Am găsit numaidecât locuinţa prie
tenului către care eram recomandat. I am arătat 
scrisoarea şi-am fost foarte bine primit. Domnul 
acela, pe care-1 chema Munodi, mi-a dat o odaie 
frumoasă şi, cât şezui în oraş, am fost foarte 
bine găzduit. 

A doua zi după sosire, m'a luat în trăsura lui, 
mi-a arătat oraşul, cât jumătate Londra; dar cu 
case ciudat clădite, în mare parte ruinate, — cu 
locuitori sdrenţăroşi, grăbiţi şi încruntaţi. Am 
trecut printr 'una din barierele oraşului şi am 
eşit la câmp, unde am văzut o mulţime de mun
citori, cari lucrau pământul, cu tot felul de unelte, 
dar n'am putut ghici pentru ce făceau asta, căci 
nu vedeam nicăiri nici iarbă, nici sămânţă. Am 
rugat pe tovarăşul meu să-mi explice de ce se 
sbuciumau toate capetele şi mâinile acelea atât 
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de ocupate în oraş şi la câmp, de oare ce nu 
vedeam nici un rezultat, — ba încă nu mai vă
zusem pân'atunci nici un câmp aşa rău muncit, 
nici o casă în aşa rea stare şi nici o naţie aşa 
prăpădită. 

Munodi fusese mulţi ani guvernatorul capitalei; 
îl scoaseră intrigile miniştrilor, spre marea pă
rere de rău a poporului. Totuş, regele îl stima 
ca om cu intenţii cinstite, dar nefâcut pentru a 
fi la Curte. 

După ce-am criticat astfel ţara şi locuitorii, 
nu mi-a răspuns nimic de cât că nu trăisem 
destul printre ei, ca să-i judec şi că fiecare naţie 
din lume îşi avea obiceiurile ei. Mi-a mai spus 
alte câteva asemenea lucruri, — iar după ce 
ne-am întors acasă, m'a întrebat cum mi se pare 
palatul, ce absurdităţi găseam în el, şi ce aveam 
de zis asupra veştmintelor şi obiceiurilor servi
torilor lui. Mă putea întreba în bună voie, căci 
la el toate erau măreţe, lustruite şi în regulă. 
I-am răspuns că mărimea, cuminţenia şi bogăţiile 
îl scutiseră de toate defectele, cari-i făcuseră pe 
ceilalţi nebuni şi calici. Mi-a propus apoi să mă 
duc la ţară, în împrejurimi, unde puteam vorbi 
mai pe larg despre asemenea lucruri, şi a doua 
zi dimineaţa am şi plecat. 

Pe drum, mi-a atras luarea aminte asupra fe
luritelor moduri de a sămăna pământul ; dar, 
afară de câteva rare locuri, nu găseam nicăeri 
nici o speranţă de seceriş, sau vre-o urmă de 
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plugărit. Peste vre-o trei ceasuri însă, locul s'a 
schimbat. Ne-am pomenit într'un câmp frumos. 
Oasele plugarilor erau cam răsfirate şi foarte 
bine clădite. Ogoarele îngrădite, şi cu vii, cu 
grâne, cu livezi. Tovarăşul, care-mi vedea mirarea, 
mi-a spus că acolo începe moşia lui şi că nu şi-a 
fâcut mai bine afacerile. 

Am sosit în sfârşit la castel, o clădire mă
reaţă : fântâni, grădini, plimbări, alee, tufişuri, 
toate aşezate cu judecată şi gust. 

După masă, fiind numai noi doi, mi-a spus 
foarte trist, că nu ştia dacă nu va fi silit să 
dărâme casele din oraş şi dela ţară, ca să le 
zidească din nou, la modă, şi să-şi nimicească 
întreg palatul, ca să-1 facă după gustul modern, 
— că i era frică să nu treacă drept ambiţios, 
drept ciudat, drept nerod sau capricios, displă
când oamenii de bine, — şi că nu mă voi mai 
mira, după ce voi afla câteva amănunte pe care 
nu le ştiam. 

Mi-a mai spus că, de vre-o 4 ani, veniseră 
câţiva în Laputa, fie cu treburi, fie pentru ca 
să petreacă, şi, după cinci luni, se'ntoarseră cu 
o slabă spoială de matematici, dar plini de spirite 
volatile, — fumuri, cum s'ar zice, — adunate în 
acea regiune aeriană; că acei câţiva oriticaseră 
la întoarcere, tot ce se petrecea în ţara de jos 
şi plănuiseră să dea alt mers artelor şi ştiinţelor; 
că dobândiseră pentru asta scrisori, cu cari să 
înfiinţeze o academie de ingineri, adică de oameni 
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cu sistemă ; că poporul era aşa de ciudat, în cât 
exista câte-o asemenea academie în toate oraşele 
mari; că-n academiile acelea, profesorii găsiseră 
metode noi pentru agricultură şi noi unelte 
pentru diferitele meserii, cu ajutorul cărora un 
singur om putea lucra cât zece; că un palat 
putea fi zidit în zece zile, şi-atât de ţeapăn, în 
cât ar trăi secole, fără să aibă nevoie de repa
raţii ; că roadele de pe tot pământul, trebuiau 
să răsară în ori ce timp al anului, de o sută de 
ori mai mari ca acum... şi o sumă de alte ase
menea proiecte. «Păcat, zicea tot el, că nici unul 
din aceste proiecte nu s'a perfecţionat pân' acum, 
că deocamdată câmpul s'a pustiit, casele s'au 
ruinat şi oamenii goi mor de frig, de foame şi 
de sete». In ce-1 privea pe el, ne fiind de felul 
lui tocmai întreprinzător, se mulţumise să lucreze 
după moda veche, să trăiască în casele zidite de 
strămoşi şi să facă ce făcuseră şi ei, fără să 
schimbe nimic; că îl imitaseră câţiva oameni 
mai de seamă, dar că începuseră a fi dispreţuiţi 
şi urîţi, ca oameni cu gânduri rele, ca inamici 
ai artei, ca ignoranţi, cari pun lenea şi bunul 
lor trai mai presus de binele ţărei. 

Tovarăşul meu, mi-a adăogat că nu voia să 
intre în amănunte, ca să gust şi mai mult plă
cerea ce voi simţi, vizitând academia sistemelor; 
că nu dorea să mă uit de cât la o clădire în 
ruină, în partea din spre munte; că ce vedeam 
lângă castel era o moară mânată de o gârlă 
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mare, de ajuns, spre a-1 îndestula pe el şi mare 
parte din supuşii lui; că erau vre-o 7 ani, de 
când o companie de ingineri venise să-i propue 
să dărîme moara şi să ridice alta la poalele 
munţilor, în vârful cărora să facă un rezervoriu, 
in care apa putea fi adusă prin ţevi şi prin 
maşini, făcând, în cădere, să umble moara cu 
jumătate din apa de acum ; că nefiind bine văzut 
la Curte şi fiindcă nu primise până acum nici 
unul din noile sisteme, imboldul câtorva prieteni 
îl făcură să primească proiectul, dar că, după 
doi ani de lucru, inginerii, ne isbutind, fugiseră. 

Peste câteva zile, am dorit să văd academia 
sistemelor şi tovarăşul a binevoit să-mi dea pe 
cineva, care să mă însoţească. Poate mă lua 
drept un mare admirator de noutăţi, drept un 
om curios şi lesne'ncrezător. Nu e vorbă, în tine
reţe, fusesem oare-cum partizanul sistemelor, — 
Şi chiar azi îmi place tot ce e nou şi îndrăsueţ. 

I. 8wltt. — QulIVer tn ţara urlaţilor. 



CAP. V. 

Clădirea acestei Academii nu e o singură şi 
simplă zidire, ci un şir de felurite clădiri, pe 
amândouă părţile unei curţi. 

Am fost primiţi foarte bine de portar, care 
ne-a spus mai întâiu că în fiecare cameră e câte 
un inginer, uneori chiar doi, şi că erau în total 
aproape 500 de camere. Pe urmă, ne-a dus sus, 
să ni-le arate. 

Primul academician pe care l'am văzut, mi s*a 
părut foarte slăbănog. Mâinile şi faţa îi erau 
pline de murdării, barba şi părul lung, o cămaşe 
şi o haină ca pielea lui. Rumegase 7 ani un 
proiect foarte curios, care coasta în a strânge 
toate razele soarelui şi a le închide în flacoane 
ermetic închise, spre a putea 'ncălzi cu ele verile 
din anii răcoroşi. El însuşi mi-a spus că, peste 
alţi 8 ani. va putea vinde cu preţuri mari ase
menea raze, pentru grădinile bancherilor; dar 
totdeodată se plângea că n'avea destule fonduri 
şi m'a rugat deci să-i dau ceva, ca încurajare. 

Am trecut într'altă odaie; dar am întors iute 
spatele, neputând răbda mirosul. Tovarăşul m'a 
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împins înăuntru şi mi-a adăogat pe şoptite să nu 
jicnesc un om pe oare l'ar costa scump, — şi 
atunci n'am mai îndrăznit nici să-mi astup nasul, 
Inginerul care sta în acea odaie, era cel mai vech-
din toţi. Fata şi barba îi erau galbene, iar mâii 
nile pline de o murdărie scârboasă. Când i-am 
fost prezentat, m'a strâns tare în braţe, — poli
teţă de care m'aşi fi lipsit. De când era acolo, 
toată bătaia lui de cap era să întoarcă materiile 
fecale omeneşti acolo de unde au plecat, prefă-
cându-le în alimente, prin despărţirea lor în ele
mentele constitutive şi prin spălarea culorei ce 
materiile primesc dela fiere, singura cauză a 
urîtului miros. In fiecare săptămână i se da din 
partea societăţei un vas plin de asemenea materii, 
de mărimea unui butoi. 

Am văzut pe altul vrând să calcineze ghiaţa, 
ca să extragă, zicea el, cea mai bună silistră şi 
8ă facă praf de puşcă. Mi-a arătat şi o scriere 
despre maleabilitatea focului, pe care voia s'o 
publice. 

Am mai văzut un foarte isteţ arhitect, oare 
găsise o metodă admirabilă pentru a clădi casele, 
începând cu acoperişul şi sfârşind cu temelia, 
proiect pe cari mi-1 justifica foarte uşor prin ex
emplul a două insecte, albina şi păianjenul. 

Era şi un orb din naştere, care avea sub el 
mai mulţi ucenice, toţi orbi. Se îndeletniceau, 
°ombinând culori pentru pictori. Maistrul, îi în
o t a u să le deosebească, prin pipăit şi miros. 
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Am avat nenorocul să-i gă8esc prea începători; 
chiar măiestrul, nu prea era îndemânatic. 

M'am suit într'o odaie, unde am dat peste unul, 
care găsise secretul de a ara pământul cu porci 
şi de a ne scuti de cheltuiala boilor, plugului şi 
plugarului. Iată cum: pe un hectar de pământ, 
înfigea din şase în şase degete, ourmale, ghindă, 
castane şi alte asemenea fructe, cari Je plac por
cilor; pe urmă, da drumul pe câmp la 5-b00 din 
ei şi aceştia, cu picioarele şi cu râtul, scormoneau 
in scurt timp pământul, pregătindn-1 pentru se
mănat şi îngrăşindu-1 prin înapoerea celor mân
cate. Din păcate, se făcuseră încercări şi, pe 
lângă că sistemul era costisitor şi încurcat, câmpul 
nu produsese nimic ; nimeni nu se îndoi însă că 
invenţia sa putea avea mari urmări şi adevărate 
foloase. 

într 'o odaie din faţă, sta unul, care avea în 
privinţa asta idei cu totul contrarii. El pretindea 
să mişte un plug fără boii sau caii, cu ajutorul 
vântului, şi, pentru aceasta, construise un plug 
cu pânze, pretinzând că tot aşa ar putea mişca 
şi căruţele şi trăsurile şi că, prin urmare ne-am 
putea duce în dilijenţă pe uscat, ca şi pe mare. 

într 'o altă odaie, căptuşită cu pânze de păianjen, 
şi în care nu era de cât un locşor prin oare se 
poată trece omul care o locuia, — acela cum 
m'a văzut, mi-a s t r igat : «Bagă de seamă, să nu 
rupi pânzele!» M'am pus la vorbă şi mi-a spus 
că e o nenorooire orbirea în care trăiau oamenii 
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faţă de gândacii de mătase, — pe câtă vreme 
au la îndemâna atâtea insecte domestice, din 
cari nu trag nici un folos, de şi nu sunt mai 
folosiîoare de cât gândacii, cari nu ştiu de cât 
să toarcă, — pe când păianjenul ştie şi să toarcă, 
şi să ţeasă. Mi-a spus că Întrebuinţarea pânzelor 
lor ne-ar cruţa şi de cheltuiala vopsitului, ceeace 
n'am înţeles de cât după ce mi-a arătat o sumă 
de muşte de toate culorile, cu cari îşi hrănea 
păianjenii. El era sigur că pânzele vor lua cu
loarea muştelor, şi, fiindcă erau de toate felurile, 
spera să poată mulţumi toate gusturile, pe dată 
ce va putea găsi pentru muşte o hrană cât se 
Va putea mai spornică, aşa în cât firele păianje
nului să fie cât se poate mai ţepene. 

După el, am văzut un vestit astronom, care 
vrea să aşeze un cadran în vârful clopotniţei 
primăriei, potrivind în aşa fel mişcările zilnice 
şi anuale ale soarelui cu bătaia vântului, în cât 
să corespundă cu mişcările sfârlezei. 

Tocmai începuse să mă doară stomacul, când 
tovarăşul mă duse, par'că într'adins, în odaia 
Unul mare doctor, care îşi făcuse faima prin se
cretul de a vindeca colicele intr 'un chip minunat. 
Avea nişte foaie mari, cu ţeava de fildeş, şi in-
troduoându-le de mai multe ori unde trebue, 
pretindea că aceste clistir de vânt atrage pe cel 
dinăuntru şi curăţă astfel măruntaele atinse de 
°olici. Ca exemplu, încercă cu un câine, care, din 
Nenorocire crăpă pe loc, oeeace pe doctor îl în-
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curcă, iar mie Îmi tăie pofta să mai recurg la 
remediul lui. 

După ce am vizitat clădirea artelor, am treout 
în cealaltă parte a Academiei, unde erau făcătorii 
de sisteme ştiinţifice. 

In şcoala limbagiului, erau 3 academicieni, 
cari se chibzuiau împreună cum să înfrumuseţeze 
limba. Unul, era de părere să reducă toate cu
vintele la monosilabe şi să dea de o parte toate 
verbele şi participiile. Altul mergea mai departe, 
propunând un mod de a desfiinţa toate cuvintele, 
aşa în cât să judecăm fără a vorbi, lucru foarte 
de folos pieptului, căci e ştiut că vorba roade 
plămânii şi sdruncină deci sănătatea. Noul sistem 
ar fi fost urmat, dacă nu s'ar fi împotrivit femeile. 

De acolo, am intrat în şcoala de matematici, 
al cărui profesor arăta elevilor o metodă, pe care 
Europenii cu greu şi-o pot închipui; fiecare 
proporţie, fiecare demonstraţie era scrise pe un 
fel de anafura, cu o oare-care cerneală cefalică. 
Elevul, flămând, era dator, după ce înghiţise 
anafura, să nu bea şi să nu mănânce trei zile, 
aşa încât, prin mistuirea anaf urei, cerneala cefalică 
să se urce la cap şi să ducă propoziţiunea şi 
demonstraţia. Metoda, ce-i drept, nu prea isbutise 
până atunci ; dar cauza, pe cât se pare, era că 
se'nşelaseră în doză şi că elevii, şireţi şi nesu
puşi, sau se prefăceau că o înghit, sau, mâncau 
pe ascuns în cele trei zile, sau se duceau prea 
curând afară. 



CAP. VI. 

De şcoala politics pe care am vizitat-o în 
urmă, n'am prea fost mulţumit. Savanţii ei mi 
s'au părut cam fără simţ şi vederea unora ase
menea oameni are totdeauna darul de a mă în
trista. Ei susţineau că cei mari trebue să se 
înconjoare cu cei mai înţelepţi, mai capabili şi 
mai virtuoşi şi că trebue să aibă totdeauna în 
vederea binele obştesc, răsplătind meritul, dibăcia, 
ştiinţa şi serviciile. Mai ziceau că regii trebue să 
aibă încrederea în oamenii cei mai ou experienţă, 
— şi alte asemenea prostii, pe cari puţini regi 
le-au făcut până acum... 

Dar nici unul din ceilalţi membri ai Academiei 
nu semănau cu cei despre cari vorbirăm. Am 
văzut un doctor, care ştia pe degete ştiinţa de 
a guverna. îşi petrecuse nopţile căutând să des
copere cauzele boalei unui stat şi să vindece 
reaua fire a celor cari conduc treburile publice. 
Spre a-i vindeca, propunea ca, atunci când aceştia 
mânuesc frânele statului şi se strâng în sfat, — 
să li se pipăie pulsul; la a doua întrunire, să li 
8e trimeată spiţeri ou doctorii astringente, laxa-
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tive, cefalgioe, isterice, apofleginatice, etc., după 
felul râului, — şi tot aşa, la fiecare şedinţă. 

Săvârşirea acestui plan n'ar fi prea costisitoare 
şi-ar folosi în ţările, unde guvernul şi parla
mentul se amestecă în treburile statului; ar 
realiza unanimitate, ar sfârşi certurile, ar des
chide gura muţilor, ar închide-o pe a lătrătorilor, 
ar potoli vioiciunea tinerilor deputaţi, ar încălzi 
pe cei bătrâni, ar deştepta pe proşti şi ar 
domoli pe zănatici. 

Fiindcă, de obiceiu, ne plângem că favoriţii 
regelui au memoria scurtă, acelaş doctor zicea 
că ori-cine ar avea a face cu ei, după ce va 
expune pe scurt toate lucrurile, să aibă dreptul 
a da favoriţilor câte un bobârnac în nas, în 
picior, sau în burtă, să-i tragă de urechi sau să-i 
împungă cu acul, ca să nu uite lucrul despre 
care li s'a vorbit. 

Mai tfoia ca fiecare deputat, după ce şi-a pro
pus opinia şi a spus tot ce avea de spus spre a 
o susţine, să fie obligat să conchidă în sens 
absolut contrariu, — de oarece rezultatul unor 
asemenea întruniri ar fi astfel foarte favorabil 
publicului. 

Am văzut doi academicieni certându-se foc, 
asupra mijlocului de a ridica birurile, fără să se 
supere poporul. Unul susţinea că ar trebui puse 
taxe pe viciurile şi nebuniile omeneşti, evaluate 
de vecini. Celălalt, pretindea că, din contră tre
buiau taxate darurile corpului şi spiritului, dupS 
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propria declaraţie a fiecăruia. Cea mai mare taxă 
trebuiau s'o plătească drăguţii Venerei, favoriţii 
sexului frumos, în raport cu favorurile primite, 
tot aşa, după propria lor declaraţie. Mai trebuiau 
taxate aspru inteligenta şi meritul; iar în pri
vinţa onoarei, înţelepoiunei şi modestiei, trebuiau 
suprimate taxele, căci, fiind foarte rare, n'aveau 
să producă nimic. 

Mai trebuiau taxate şi femeile, în raport cu 
frumuseţea şi cu petrecerile lor; iar despre cre
dinţă, sinceritate şi bun simt, tot aşa, trebuiau 
scutite, căci, cu puţinul ce s'ar fi scos, nu s'ar 
*i acoperit nici cheltuelile. 

Ca să facă pe sfetnici credincioşi coroanei, un 
alt academician mi-a arătat o ciudată metodă de 
* descoperi comploturile, cercetând brana celor 
suspecţi, vremea la care mănâncă, urechea la 
°are se scarpină. 

Am îndrăznit să adaug ceva acestui sistem. 
l-am spus că ar fi bine să întreţie o turmă de 
8Pioni, cărora să le plătească denunţările, înteme-
la-te gau nu; că, ou chipul acesta, i-ar ţine pe 
*°ti în respect; că ar putea, bunioară, pentru ca 
Poliţia să pară totdeauna isteaţă, să se înţeleagă 
înainte asupra comploturilor, despre cari avea 
8& fie învinuit cutare sau cutare, — interpretând 
^ exemplu, că un câine şchiop însemnează o 
descindere, o ciumă-armată, o bătătură-preot, o 
°*U de noapte-comitet, o mătură-revoluţie, şi o 
^ocirlă-Curtea. 
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S'ar mai putea cerceta şi anagrama tutulor 
numelor citate într'o scrisoare; dar, pentru asta, 
ar trebui oameni cu pătrundere, mai ales când 
ar trebui descoperit sensul politic şi misterios al 
literilor iniţiale. Aşa, N, ar putea însemna com
plot; B, regiment de cavalerie; L, flotă... Pe 
lângă asta, mutând literile, s'ar putea zări toate 
gândurile ascunse ale unui partid nemulţumit. 
Citeşti de pildă, într'o scrisoare către un amic: 
„fratele tău Toma are emoroizi", şi dibaciu 
desluşitor va găsi în împreunarea acestor cuvinte, 
semnalul unei sângeroase revolte. 

Academicianul mi-a răspuns pentru aceste mici 
sfaturi şi mi-a promis să-mi citeze numele în 
cartea ce avea să publice aceste subiecte. 

Nu mai vedeam ce m'ar putea încă ţine în 
ţara asta. începui dar a mă gândi să mă întorc 
în Anglia, 



CAP. VII 

Continentul din care face parte, acest regat 
se'ntinde, pe cât îmi pot da seama, la răsărit 
spre o parte necunosoută a Americei, la apus 
spre California şi la Nord spre oceanul Pacific. 
Nu e de cât la vre-o mie de leghe de Lagado. 
Are un port vestit şi-ua mare comerţ cu insula 
Jjuggnagg, aşezată la Nord-vest, la vre-o 20° lati
tudine septentrională şi 140° longitudine. Insula 
Luggnagg e la Sud-vestul Japoniei, cam la 100 
de leghe depărtare. împăratul Japoniei, e'n strânse 
'©gaturi cu regele Luggnaggului, ceea ce întreţine 
'©gaturile dintre amândouă. M'am hotărît dar să 
^ u drumul acela, spre a mă întoarce'n Europa, 
Atu închiriat doi catâri şi o călăuză, pentru a-mi 
<*Uce bagajele şi a-mi arăta drumul. Am zis rămas 
°Uu protectorului şi, la plecare, am primit un 
Qlâreţ; dar. 

Pe drum, nu mi s'a'ntâmplat nimic vrednio 
d© a fi povestit. Când am ajuns in Maldonada, 
° raş cam ca Portsmuth, nu era in port nici un 
v&8 gata să plece spre Luggnagg. Am făcut 
ftumai de oât oare-cari cunoştinţe, printre cari 
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şi cu un gentilom, care mi-a spus că, deoarece 
nu va pleca nici o navă timp de o lună, n'aşi 
face rău să-mi petrec vremea ducându-mă în 
insula GUub dub-drib, la cinci leghe de-acolo. 
Mi-a propus chiar să mă însoţească, cu un prieten 
al lui, şi să închirieze o barcă. 

Glub-dub-drib, după etimologie, însemnează 
„Insula vrăjitorilor". E de trei ori mai mare de 
cât insula Wright şi e foarte roditoare. E sub 
stăpânirea şefului unui trib compus numai din 
vrăjitori, cari nu se unesc de cât între ei. şi-al 
cărora cap e totdeauna cel mai bătrân din ei. 
Acest conducător are un palat măreţ şi un parc 
înconjurat cu un zid de piatră, înalt de 20 de 
picioare. Şi el, şi tot neamul, sunt slujiţi de 
servitori de-o speţă foarte rară. Prin cunoaşterea 
necromanciei, poate evoca spiritele şi le poate 
sili să-1 slujească o zi şi-o noapte. 

Când ne-am dat jos în insulă, era 11 de di
mineaţă. Unul dintre tovarăşii mei, s'a dus să 
caute pe guvernator, şi i-a spus că un străin 
dorea să aibă onoarea a l saluta. Dorinţa a fost 
bine primită. Am intrat în curtea palatului, tre
când prin mijlocul unui zid de soldaţi, ale căror 
arme şi înfăţişări m'au speriat. Am străbătu* 
odăile şi, până să ajung la guvernator, ne-aofl 
întâlnit cu o droae de servitori. După ce ne-a»1 

închinat de trei ori, ne-a pus să stăm la picioa' 
rele tronului, pe nişte scăunaşe. 

Fiindcă ştia limba Balnibarbilor, mi a făcut o 
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sumă de întrebări, despre călătoriile mele, şi, ca 
să-mi arate că vrea să se poarte cu mine prie
teneşte, făcu semn oamenilor lui să se retragă. 
De şi mi-era frică, văzând însă pe tovarăşii mei 
foarte liniştiţi, pentru că erau deprinşi, am în
ceput şi eu să mă îmbărbătez şi-am povestit 
Alteţei Sale diferitele mele întâmplări, uitându-mă 
din când în când şi împrejur, şi în partea pe 
Unde dispăruseră soldaţii. 

Am avut onoarea să prânzesc cu guvernatorul, 
care a pus să ne servească o altă haită de spectrii. 

A ţinut masa până la apusul soarelui şi, după 
ce am rugat pe Alteţa Sa să-mi permită a nu 
taă culca în palat, m'am retras, ducându-mă, cu 

H tovarăşii, să caut un pat, în oraşul din apropiere. 
A doua zi, ne-am întors iar la Palat. 

In cele zece zile petrecute în insulă, aşa m'am 
deprins cu spiritele, în cât nu mai mi-era frică, 
8&u cel puţin, chiar dacă-mi mai era puţin, o 
.ovingea curiozitatea. N'a trecut mult, şi mi s'a 
l^it o ocazie de a o satisface, — aşa că cititorii 
vor vedea că sunt mai mult curios de cât fricos, 

Alteţa Sa mi-a spus într'o zi să chem ori-ce 
J^orţi vreau şi el o să mi-i aducă şi-o să-i si-
le&scă să-mi răspundă la orice întrebare, le voi 
Pune, — ou condiţia, să nu-i întreb de cât ce 

J S a petrecut pe vremea lor, asigurându-mă că 
^U-mi vor spune de cât adevărul, de oare-ce 
Morţii n'au interes să mintă. 

Ca să profit de propunere, începui să-mi amin-
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tesc ce citisem odinioară în istoria romană. Mi-a 
venit întâiu să cer să văd pe faimoasa Lucrezia, 
care, fiind siluită de Tarquiniu, nu putuse su* 
pravieţui ruşinei şi se omorâse. D'abia mă gân
disem, şi m'am pomenit in faţa mea cu o femeie 

frumoasă, în vestminte romane. Am îndrăznit s'o 
întreb de ce răpbunase asupră-şi crima unui altuia» 
ea, a lăsat ochii în jos, şi mi-a răspuns că isto' 
ricii, de frică să n'o arate slabă o făouser& 
nebună, şi imediat anoi a dispărut. 
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Apoi, guvernatorul a făcut semn lui Cezar şi 
lui Brutus să se apropie. Vederea lui Brutus m'a 
.uinplut de admiraţie şi respect, pe când Cezar 
mi-a mărturisit că toate faptele lui erau mai 
prejos de ale lui Brutus, care-i luase vieaţa, ca 
85 se scape Roma de tirania lui. 

Mi-a venit apoi chef să văd pe Omer. Mi s'a 
Şrătat, i-am vorbit şi l'am întrebat ce crede de 
jHada lui. Mi-a răspuns că se miră de ce atâtea 
l&ude, timp de 3000 de ani, — că poema lui e 
Mediocră şi semănată cu prostii, — că nu plă-
cUse pe vremea lui de cât din cauza dicţiei lui 
8};a, armoniei versurilor—şi că se miră cum, limba 
*'iad moartă, se mai găsesc oameni, îngâmfaşi, 
SaU stupizi, cari să pretindă că-i pot gusta fru
museţile. Sofoole şi Euripide, cari erau cu el, 

I °t cam aşa mi-au răspuns, bătându-şi joo, de 
I ^an^ii moderni, cari, fiind siliţi să recunoască 
ipele prostii din tragediile antice, susţineau că 
I ^ greceşte prostiile erau frumuseţi şi că numai 
°ltle ştie greceşte le putea judeca. 

Am mai vrut să văd pe Aristotel şi pe Des-
'attes. 
j, pel d'intâiu mi-a mărturisit că habar n'avea de 

2icS, ca şi toţi filozofii, contimporani cu el, 
.^ iviţi între el şi Descartes. A adăogat că 

!i3e8ta apucase pe-o bună cale, de şi adesea se 
Jsla, mai ales cu privire la sufletele dobitoa-
'°r. Atunci, a luat cuvântul Descartes şi mi-a 
îs c'a vrut să stabilească oare-cari principii, 



128 I. Swift 

dar că nu mersese departe; că toţi cari voiese 
azi să-i calce pe urmă, se vor isbi de îngustimea 
şi slăbiciunea spiritului; că e o nebunie să-şi 
petreacă cineva vieaţa căutând sisteme, şi că avu
sese mulţi ţicniţi ca discipoli, printre cari şi pe 
un oare-care Spinoza. 

Am avut curiozitatea să văd mai mulţi morţi' 
iluştri, ai ultimelor vremuri, şi mai ales morţi 
de mâna'ntâiu, căci totdeauna mi-au plăcut nobilii. 
Vai ! ce de lucruri ciudate-am văzut, când gu
vernatorul mi-a trecut pe dinainte tot cortegiu] 
de străbuni ai ducilor, marchizilor, conţilor şi 
gentilomilor noştri! Ce plăcere am simţit să le 
cercetez origina şi cine le transmisese sângele' 
Am văzut atunci pentru ce unele familii au na8 
lung, altele ochi frumoşi şi chip delicat; pentru 
ce în unele neamuri sunt mulţi nebuni sau smifl' 
tiţi, într'altele mulţi vicleni şi pungaşi şi de ce 

multe se deosebesc prin răutate, josnicii şi laşi* 
tate. Am înţeles în sfârşit pentru ce Polido" 
Virgil zisese, cu privire la unele familii: nfl 
vir fortts, nec femtna casta. 

Ce mi s'a părut şi mai important, a fost s*. 
văd pe cei care, după ce-au adus un rău murd»f 

într'unele familii, trecuse acest nenorocit d$r 

întregei lor posterităţi. M'am mirat iarăşi câo? 
am văzut în genealogia unor seniori, — pag1' 
laohei şi profesori de danţ. , 

Atunci am aflat de ce istoricii au prefSc0, 
nişte războinici tâmpiţi şi fricoşi in mari căpiţa11'' 



Ouliuer în tara uriaşilor 129 

păcătoşi sau nebuni în oameni de stat, linguşitori 
şi curtizani în oameni de bine, acei în cucernici, 
desfrânaţi în virtuoşi, şi puDgaşi în oameni de 
treabS. 

Tot atunci mi s'a spus în ce chip nevinovate 
au fost osândite la moarte, prin intrigile favori
ţilor, cari au conrupt pe judecători; cum se face 
că oamenii de rând şi fără nici un merit s'au 
suit pe cele mai înalte trepte şi cum canaliile 
mânuiseră cele mai mari afaceri, pricinuind în 
omenire cele mai mari evenimente. 

Ce josnică ideie mi-am făcut atunci de oameni! 
Ce mică mi s'a părut cinstea şi înţelepciunea 
omenească, văzând isvorul tuturor revoluţiilor şi 
ruşiaosul motiv al celor mai vestite întreprinderi! 

Aua descoperit ignoranţa şi îndrăzneala istori
cilor noştri, cari au omorît cu otravă pe unii 
şefi şi oari au cutezat să spuie şi publicului, in-
tervorbirile lor cu miniştrii! 

Am aflat cauzele secrete ale mai multor eve
nimente cari au uimit lumea; cum o desfrînată 
stăpânise un confident, un confident consiliul şi 
consiliul un întreg parlament. 

Un general mi-a mărturisit că câştigase odată 
o victorie, prin frica şi imprudenţa lui, iar un 
amiral că a învins fără să vrea o flotă inamică, 
tocmai când grozav ar fi vrut să fie învinsă a lui. 

Trei regi mi-au spus că, sub domnia lor, nu 
răsplătiseră nici un om de merit şi că la curte 
virtutea era un lucru foarte supărător. 

I, Swlft. — Qullver In ţara uriaşilor. 9 
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Am fost curios să aflu în ce chip multe per
soane ajunseseră aşa de sus. Sperjurul, nedrepta
tea, năpăstuirea, perfidia şi alte asemenea fleacuri, 
nu fac două parale, pe lângă mărturisirea, ce 
mi-au făcut unii că-şi datorau rangul, sau orgiilor, 
sau fetelor vândute, sau patriei trădate, sau 
otrăvei. 

Citisem în nişte cărţi că unii supuşi au adus 
mari servicii regelui şi patriei lor. Am vrut dar 
să-i văd şi e u ; dar mi s'au spus că li s-au uitat 
numele şi că nu-şi mai aduceau aminte de cât 
de unii, pe cari cetăţenii îi pomeneau dâudu-i 
drept trădători. Cu toate astea, toţi aceşti uitaţi, 
au apărut înaintea mea, umiliţi şi săraoi, spu-
nându-mi că au murit în mizerie şi'n surghiun, 
mulţi chiar pe eşafod. Pr intre aceştia, era unul, 
cu un tânăr, de vre-o 18 ani lângă el. Mi-a spus 
că fusese căpitan de corabie, timp de mai mulţi 
ani, şi că'n lupta cea dela Actium, rupsese prima 
linie, înecase trei năvi mari şi luase o a 4-a, 
ceea ce fugărise pe Antoniu şi nimicise flota; 
că tânărul de lângă el era unicu-i fiu, mort într 'o 
luptă, şi că, după sfârşitul războiului, venind la 
Roma, să ceară, ca răsplată, comanda unui alt 
vas, i s'a răspuns că vasul acela a fost dat unui 
tânăr, care nici nu văzuse pân'atunci marea, fiul 
unui fost sclav al uneia din amantele împăratului; 
că, întorcându-se acasă, fusese învinuit că şi-a 
călcat dator ia; că comanda vasului lui fusese 
dată unui copil de casă, favorit al vice amira-
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lului Publioola; şi că se văzuse atunci silit a se 
retrage la o moşie, departe de Roma, unde-şi 
sfârşise zilele. Vrând să ştiu dacă istoria aceea 
era adevărată, am cerut să văd pe Agrippa, care 
fusese învingătorul acelei lupte: mi s'a arătat şi 
ai-a spus că aşa e. 

Fiindcă fiecare din cei chemaţi apărea aşa 
cum fusese în lume, am văzut cu durere că, de 
100 de ani, neamul omenesc a degenerat, — că 
desfrâul, cu toate urmările lui, a alterat trăsurile 
feţei, a micşorat muşchii, a şters culorile şi-a 
corupt carnea Englezilor. 

Am mai cerut în cele din urmă să văz câţiva 
din foştii noştri ţărani, vestiţi, prin simplitatea, 
8obrietatea şi dreptatea lor. I-am văzut, şi nu 
*u'am putut opri de a i compara cu cei de azi, 
°ari-şi vând voturile'n alegeri şi cari, din acest 
Punct de vedere, au toate dibăciile şi tot meş
teşugul oamenilor dela Curte. 



CAP. VIII 

Sosind ziua plecărei, mi am luat adio dela Alteţa 
Sa, Guvernatorul din Glubdub-drib şi m'am întors 
cu cei doi tovarăşi la Maldonada, unde, după o 
aşteptare de două « săptămâni, m'am suit Intr'o 
navă, care pleca la Luggnagg. Cei doi gentilomi, 
şi alţi câţiva, au avut cuminţenia de a-mi da me
rinde pentru călătorie şl de a mă petrece până'n 
port. Ne-a lovit o mare furtună şi-am fost siliţi 
s'o luăm spre Nord, ca să ne putem bucura de un 
oarecare vânt negustoresc, care bătea tn locul acela, 
pe o distanţă de vreo 60 de leghe. La 25 Aprilie 
1709, am intrat In golful Clumegnigului, un oraş-
port, la Sud-est de Luggnagg. Am ancorat la o 
leghe de oraş, şi-am dat semnalul să ne vie un 
pilot. In mai puţin de o jumătate de ceas, ne-au 
venit doi, şi ne-au condus, printre stânci, intr'o 
albie, unde vasele sunt la adăpost. 

Câţiva din marinarii noştri, fie din trădare, fle 

din neprevedere, au spus piloţilor că sunt străin-
Piloţii au Înştiinţat comisarul vamei, care mi-a făcut 
câteva întrebări în limba balnibarbă, vorbită şi pe 

acolo, mai ales de vameşi şi de pescari. I am râs' 
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puns pe scurt, povestindu-i tot, dar ascunzându-i 
că sunt englez, şi dândumă drept olandez, cu 
gând de a mă duce în Japonia, unde ştiam că 
numai olandezii sunt primiţi. Am spus dar comi
sarului că, fiind lovit de o furtună pe coasta Bal-
nibarbă şi fiind aruncat pe-o stânca, fusesem in 
insula sburătoare a Laputei, de care auzisem ade
sea vorbindu-se, şi că acum aveam de gând să 
mă duc fn Japonia, — pentru ca, de acolo, să mă 
pot intoarce'n {ară. Comisarul mi-a spus că era 
silit să mă aresteze, până ce va primi ordine dela 
Curte, unde avea să scrie imediat şi de unde spera 
să primească răspuns peste două săptămâni. Mi 
s'a dat o locuinţă cuviincioasă, cu o santinelă la 
uşă. Aveam o grădină mare, în care mă plimbam. 
Intrejinerea era pe socoteala regelui. Au venit câţiva 
să mă vază, Împinşi de curiozitatea de a da ochi 
cu un om din ţări străine, de cari n'auziseră nici 
odată vorbind. 

M'am tocmit cu un tânăr marinar al nostru, ca 
să-mi slujească de tâlmaci. Era de fel din Lugg-
nagg; dar, fiindcă stase mulţi ani la Maldonada, 
ştia foarte bine amândouă limbile. Cu ajutorul lui, 
am fost In stare să mă înţeleg cu toţi cei cari ve
niseră la mine, adică să le pricep întrebările şl să 
fac să priceapă răspunsurile. 

Al Curţei nu veni de cât după 15 zile, cum 
spusese Comisarul; da ordin să fiu dus, cu sulta, 
la Traldragenb, sau Trildragdrib, căci pe cât mi-
aduc aminte, se pronunţă In două feluri. Suita mea 
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se compunea din băiatul-tâlmaci, care (inea şl loc 
de servitor. S'a trimis înainte o ştafetă, care-a ajuns 

cu-o jumătate de zi mai 'nainte, — ca să dea de 
ştire regelui că sosesc şi să-i ceară ziua şi ora la 
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cari voi putea avea cinstea şi plăcerea să ling pra
ful de pe treptele tronului. 

Două zile după sosirea mea, mi s'a dat audienja. 
M'au pus întâi să mă culc, să mă târăsc pe burtă 
şi să mătur podeala cu limba, cu cât înaintam spre 
tronul regal. Dar, fiindcă eram străin, avuseseră 
grija să spele scândurile, ca să nu mă supere pra
ful. Asta era un hatâr care nu se făcea nici celor 
de frunte; ba chiar de multe ori ii lăsau într'adins 
mai murdar şi mai prăfuit, dacă cei primiţi In au
dienja aveau duşmani la Curte. Am văzut odată 
un nobil cu gura aşa plină de praf şi aşa mânjită 
de murdăriile adunate cu limba, încât, când a ajuns 
la tron, ia fost peste putinţă să mai zică ceva.O 
aşa nenorocire n'are leac, căci e oprit, sub mare 
pedeapsă, de a scuipa, sau de a-şi şterge gura, In 
faţa regelui. 

Mai e la Curtea asta Încă un obiceiu, pe care nu 
l'am putut aproba; când regele vrea să omoare 
pe un curtean intr'un chip care să nu-1 necinstească, 
pune s'arunce pe jos un oare-care praf otrăvit, 
care-1 face să crape incet-încet, fără zgomot, în 24 
de ore. Adevărul e insă că, după asemenea exe
cuţii, are obicei să poruncească a se mătura bine 
scândurile, — aşa că dacă servitorii ar uita, ar fi 
vai de ei. L'am văzut într'o zi osândind pe un 
Păgân să fie biciuit, fiindcă nu spusese să se mă
ture, intr'un caz ca cel de sus, ceea ce pricinuise 
otrăvirea unui tânăr de mare viitor. 

Ca să mă întorc la mine, când am ajuns la 
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patru paşi de tronul Maiestate! Sale, m'am ridicat 
in genunchi şi, după ce-am isbit pământul cu frun
tea de şapte ori, am rostit următoarele cuvinte, în
văţate în ajun pe din afară: „Iekpling glofftobb 
sgnutseru bliop lasnalt, zwin tradbalkguff sliophad 
gurdlubb asht!" O frază, o formulă, stabilită de 
legile regatului, pentru toji cei primiţi In audientă 
şi care s'ar putea traduce: «Fie ca cereasca Voa
stră Maiestate să supravieţuiască soarelui». Regele 
mi a răspuns ceva neînţeles, la care am replicat, 
cum mi se spusese: «Fiuft drin valerick dwuldom 
prastrod mirpush», — adică: «limba mea e in gura 
prietenului», ceeace însemna că vreau să mă ser
vesc de interpret. S'a adus atunci băiatul venit cu 
mine şi, cu ajutorul lui, am răspuns la toate în
trebările regelui. Eu vorbeam limba balnibarbă, iar 
interpretulimi traducea cuvintele în ceaLuggnaggă. 

Audienta mea i-a făcut mare plăcere Regelui, 
şi-a poruncit „bliffmarklubb"-ului, adică şambela
nului, să-mi pregătească locuinţă în palat, pentru 
mine şi pentru interpret şi să-mi dea pe fiecare zi, 
pentru masă şi de cheltuială, câte o pungă cu aur. 

Am stat trei luni la Curtea aceea, ca să nu 
supăr pe Rege, care m'a'ncărcat de daruri, după 
ce mă rugase să mă stabilesc în regatui lui. Dar 
am crezut mai nemerit să-i mulţumesc şi să mă 
întorc în tară, casă-mi sfârşesc zilele lângă nevasta-
mea, pe care o lipsisem de mult de plăcerea pre
zenţei mele. 



CAP. IX 

Luggnaggienii sunt un popor foarte cuviincios 
şi viteaz şi, cu toate că sunt earn îngâmfaţi, ca 
toate popoarele răsăritene, se poartă însă destul 
de politicos cu străinii, mai ales cu cei cari au fost 
bine primiţi la Curte. 

Am făcut cunoştinţă de aproape cu oamenii din 
lumea mare, şi, tot prin interpret, am avut adesea 
cu ei plăcute şi instructive Intrevorbiri. 

Unul din ei m'a'ntrebat, lntr'o zi, dacă am văzut 
pe vr'unul din nemuritorii lor. I am răspuns că nu, 
şi că sunt foarte curios să ştiu cum au putut da 
aşa nume unor oameni. Mia explicat atunci că, 
uneori foarte rar, se năştea câte un copil, cu o 
pată roşie şi rotundă, drept deasupra sprâncene! 
stângi, şi că acest fericit semn II păzea de moarte; 
că pata aceea era la început cât un ban de argint 
Şi creştea apoi, schimbând culoarea; că la vârsta 
de 12 ani era verde, până la 20, când se albă
strea; că la 45 se 'nnegrea, de tot şi se mărea 
cât un «shelling», şi că după aceea nu se mai 
schimba. Mi-a mai spus că se năşteau aşa de pu
ţini asemenea copii, In c$t d'abia erau în toţ re-
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galul 1100 de nemuritori, de amândouă sexele; 
că'n capitală erau vre-o 50 şi că de trei ani nu 
se născuse de cât unul, o fată; că naşterea unui 
nemuritor nu se lega mai mult de o familie de cât 
dealta; că asta era un dar al nature! sau al întâm
plare!, şi că copiii nemuritorilor se năşteau ca toţi 
ceilalţi copii, fără nici un privilegiu, muritori. 

Istorisirea asta m'a înveselit, şi, fiindcă cel ce-mi 
vorbia ştiea, ca şi mine, limba balnibarbă, i-am 
arătat toată admiraţia şi bucuria mea, în cei mai 
expresivi termeni. Ferice de ţara, in care măcar 
unii din copiii ei au norocul de a fi meniţi nemu
ririi !» am strigat eu, entusiasmat. 

Le-am spus apoi că m'am mirat cum la Curte | 
nu era nici unul din aceşti nemuritori, — căci, 
dac'ar fi fost, gloriosul semn de pe frunte mi-ar 
fi atras imediat atenţia. Cum se poate ca regele ! 
să nu-i adune împrejurul său şi să nu le dea toată • 
Încrederea? Ori poate că virtutea lor ar jicni pe 
ceilalţi curteni. Ori cum ar fi, sunt hotărit, — am 
zis eu, — să vorbesc cu Maiestatea Sa la prima 
ocazie şf, fie c'o primi, fie că nu sfatul meu dar j 
pentru că tot mi-a propus adesea să rămân în 
palatul său, sunt gata să primesc această graţioasă 
ofertă dacă mi ar îngădui ami petrece zilele în 
ilustra tovărăşie a unor asemenea nemuritori. 

Cel cu care vorbeam, s'a uitat la mine zâm
bind cu milă, mi-a răspuns că rămânerea mea l'ar 
bucura şi m'a rugat să-mi permit a explica tuturor 
ţot ce-i spusesem. Le a spus, şi, timp de câte va ( 

1 
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minute, i-am văzut vorbind împreună, In Hmba 
lor, pe care n'o înţelegeam. Nici In gesturi sau In 
ochi n'am putut citi ce impresie le făcuse vorbele 
mele. In sfârşit, cel cu care vorbeam până atunci 
mi-a spus că toţi erau încântaţi de părerea mea 
asupra foloaselor nemurirei, dar că voiau să ştie 

ce fel de trai ml aşi fi ales şi cari mi-ar fi fost 
ocupaţiile, dacă natura m'ar fi născut nemuritor. 

Le-am răspuns că, dacă aşi fi avut norocul de 
a mă naşte nemuritor, pe dată ce mi aşi fi dat 
seama ce deosebire e între vieajă şi moarte, aşi fi 
făcut mai întâi tot spre a mă îmbogăţi, şi, prin 
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intrigi, prin minciuni şi prin linguşiri, aşi fi ajuns 
foarte la largul meu, după vreo 200 de ani; că, 
in al doilea rând, aşi fi pus atâta râvnă în învă
ţătură din primii mei ani, in cât aşi fi ajuns într'o 
zi cel mai savant om din lume; că aşi fi cercetat 
cu deamănuntul toate marile evenimente; că aşi 
fi urmărit aproape toţi regii şi toţi miniştrii, cari 
s'ar fi succedat şi aşi fi avut plăcerea să le com
par caracterele, făcând asupră-le cele mai frumoase 
reflecţii; că aşi fi făcut un exact memoriu al tu
turor revoluţiilor modei şi limbel, obiceiurilor, legi
lor, moravurilor şi plăcerilor; că, prin acest studiu, 
aşi fi devenit in cele din urmă un adevărat ma
gazin de antichităţi, un registru viu, o comoară 
de cunoştinţe, un dicţionar vorbitor, un oracol 
perpetuu al compatrioţilor şi contimporanilor. 

Le-am mai spus că nu m'aşl fi însurat; că 
mi-aşi duce vieaţa liber şi vesel, dar econom ; ca 
să am totdeauna cu ce trăi; că m'aşi ocupa 
cu creşterea câtorva tineri, transmiţându-le cunoş
tinţele şi experienţa mea; c'aşi alege dintre nemu
ritori, 12 din cei mai vechi, spre a mă lega cu ei 
mai strâns de cât cu toţi; că aşi fi in legături şi 
cu vre-o câţi-va „muritori", de valoare; că ne-am 
spune unii altora, noi, cei nemuritori, tot ce-am 
observat în cauzele progresului corupţiei omeneşti; 
că am scrie un tratat de morală, plină de lecţii 
cari să Împiedice firea omenească, de a degenera 
din zi în zi; că am vedea cu ochii decăderea ş' 
revoluţiile imperiilor, schimbarea ftţei pământului, 
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capitale dărâmate şi sate devenite capitale, fluvii 
schimbate'n pârae oceane cu alte ţărmuri, o lume 
nouă eşită ca din haos, sălbăticia şi ignoranta nă
păstuite asupra celor mai cuminţi şi Învăţaţi, ima
ginaţia stingând judecata, adevărul încătuşat, asu
priţii ajunşi asupritori, sclavii ajunşi bogaţi prin 
nenorocirile omenirei- — şi in sfârşit am vedea 
posteritatea acestor tâlhari publici reîntoarsă în 
neantul din care o scosese nedreptatea şi jaful. De 
oarece, ca nemuritor, ideea morţei nu mi-ar veni 
nici odatâ'n minte, ca să mă turbure, s'au să-mi 
potolească dorinţele, — m'aşi lăsa'n voia tuturor 
plăcerilor ce mi ar îngădui natura, sau judecata, 
Dar tot ştiinţa ar fi principala mea ocupaţie, aşa 
că, tot gândindu-mă şi tot studiind, eu cred că 
aşi sfârşi prin a găsi cadratura cercului, mişcarea 
perpetuă, piatra filozofală şi leacul universal. 

După ce mi-am sfârşit discursul, cei cari-1 înţe-
'eseseră s'au Întors spre ceilalţi şi le-a rezumat tot 
ce spusesem. Apoi, s'au chibzuit câtva împreună, 
fără să arate câtuşi de puţin dispreţ pentru cele 
auzite. La sfârşit, tot cel care-mi rezumase dis
cursul a fost rugat să-mi deslege ochii şi să-mi 
arate greşelile. 

Mi-a spus întâiu că nu sunt singurul străin care 
Invidia pe nemuritori; că şi Balnibarbii şi Japonezii 
tot cam aşa erau; că dorinţa de a trăi e firească 
'« orice om; că cel cu un picior în groapă, se si-
'eşte să se ţie bine pe celăllalt şi că chiar cel mai 
gârbov bătrân speră într'un viitor; dar că în insula 
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Luggnagg era altfel şi că continua vederea a ne
muritorilor ferise pe locuitori de această nebună 
poftă de-a trăi. 

Linia de conduită, mi-a zis tot el, pe care-ai fi 
urmat-o, dac'ai fi fost nemuritor, e ridiculă şi 
contrarie judecatei. Ţi-ai Închipuit că, astfel fiind, 
te vei bucura de o tinereţe perpetuă şi de o să
nătate nezdruncinată; dar noi nu team Întrebat 
asta şi n'am presupus că nu vei Îmbătrâni nici 
odată. 

Apoi mi-a zugrăvit un nemuritor, arătându-mă 
că ei seamănă cu toţi ceilalţi oameni şi că trăiesc 
tocmai ca ei, până la 30 - 40 de ani că pe urmă, 
cad Intr'o tristele neagră, care creşte din ce In ce, 
până la 80 de ani; că, la bătrâneţe, Încep toate 
infirmităţile, slăbiciunile şi mizeriile vârstei otrăvite 
de eternul chin ce simt, gândindu-se că ruina o 
să tie la infinit; că nu sunt mai îndărătnici, mai 
tâfnoşi şi mai sgârciţl, dar că nu se iubesc de 
cât pe ei, şi-atât nu le mai plac nici copiii, în cât, 
după trei generaţii, nu-şi mai recunosc urmaşii; 
că sunt geloşi şi invidioşi; că vederea plăcerilor, 
din cari gustă cei tineri, li fac să sufere cumplit, 
că, la vederea unei înmormântări, Îşi blestemă 
soarta şi natura care le-a luat mulţumirea de-a 
muri, sfârşind plictisul vieţii, şi intrând In eterna 
odihnă; că le piere memoria; că nu-şi mai aduc 
aminte de cât de cele învăjate in tinereţe şi c» 
sunt mai fericiţi cei cari, sleindu-şi minţile, cad I" 
copilărie, — căci cel puţin atunci li se dau, de 
milă, toate cele de cari au nevoie. 
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Când un nemuritor, a urmat convorbitorul meu, 
se'nsoară c'o nemuritoare, căsătoria, după legile 
ţărei, se rupe pe dată ce unul din amândoi a îm
plinit 80 de ani. E foaite drept că un nenorocit, 
care a fost osândit, fără vină, să trăiască vecinie, 
să nu mai fie, pe deasupra, obligat sâ trăiască 
cu o femeie. Dar, ce e mai trist, e că, după ce-a 
atins vârsta fatală, toţi îi consideră ca morţi. Moş
tenitorii le iau averea; ei sunt puşi sub tutelă, — 
iar, dacă n'au mijloace, sunt ţinuţi pe socoteala 
statului, într'un spital al săracilor nemuritori. Un 
nemuritor de 80 de ani nu mai poate lua nici o 
slujbă, nu mai poate fi negustor, şi nici nu mai 
poate sta'n justiţie. La 90 de ani, mai rău!... Le 
cad dinţii şi părul, nu mai au poftă de mâncare, 
uită şi propriul lor nume. Când vor să citească 
un rând de 4 cuvinte, până s'ajungâ Ia cel din 
urmă, uită pe cele dintâiu. Tot pentru acelaş cuvânt, 
nu mai pot vorbi cu nimeni. 

Ş'apoi, cum limba ţărei noastre e foarte schim
bătoare, cei născuţi intr'un secol, greu se pot în
ţelege cu cei născuţi intr'altul, aşa că sunt ca 
străini in ţara lor. 

Astea mi s'au spus de nemuritorii acestei ţări. 
Mi s'au arătat apoi vre-o 4 — 5, şi zău dac'am 
văzut vre-o dată ceva aşa de urât şi scârbos; mai 
ales femeile, par'câ erau stafii. 

Am pierdut dar cu desăvârşire pofta de a de
veni nemuritor, in asemenea condiţii. 

Aflând regele ce şe petrecuse Intre mine şi cei 
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cu cari vorbeam, a râs de ideile şi de râvna mea. 
M'a întrebat apoi dacă nu vreau să iau vre-o 
2—3, cu mine, In tară, ca să-mi vindec compatrioţii 
de setea vieţei şi de frica morfei. Mi-ar fi părut bine 
să-mi facă un aşa dar; dar nu se putea, căci legea 
ţărei oprea pe nemuritori să treacă in altă tară. 

Cred că tot ce-am istorisit despre ei, n'a plictisit 
pe cititori. N'am spus lucruri comune şi învechite, 
pe cari Ie'ntâlneşti în toate povestirile călătorilor. 
Cel pujin eu, în câte-am citit, n'am găsit nimic 
din ce-am văzut eu. In tot cazul, chiar dacă sunt 
lucruri ştiute şi spuse, gândiţi-vă că e foarte cu 
putinţă ca doi călători, fără să se copieze unul 
pe altul, să se fi întâlnit cu aceleaşi lucruri, călă
torind prin aceleaşi ţări. 

Fiindcă comerţul între Luggnagg şi Japonia e 
foarte întins, e probabil că autorii japonezi n'au 
uitat să vorbească in scrierile lor despre aceşti 
nemuritori; dar nici n'am stat mult in Japonia, 
nici nu ştiu de loc limba, aşa că n'am putut afla dacă 
s'a scris ceva în acest sens. Poate că vr'un olandez 
să ne spuie într'o bună zi cum stau lucrurile. 

In zadar m'a rugat regele din Luggnagg sâ 
rămân în ţara lui. In cele din urmă, a bine-voit 
să-mi dea un concediu, făcându-mi şi onoarea 
să-mi dea o scrisoare de recomandare, scrisă de 
mâna lui, pentru Maiestatea Sa împăratul Japo
niei. Tot deodată, mi a dăruit 444 bani de aur, 
5555 mărgăritare şi 888888 de boabe de orez-
Numerele astea, înmulţite cu zece, plac mult In 
L uggn agg-



CAP. X 

In 6 Mai 1709, mi-am luat adio dela Rege şi 
dela toţi cei cu cari mă împrietenisem. Regele 
mi-a dat o excortă, care m'a dus până în portul 
Glangenstald, din Sudvestul insulei. Peste 6 zile, 
am găsit un vas, care să mă ducă în Japonia. 
M'am suit in el şi, după 50 de zile, m'am dat 
jos la Xamoski, un mic port din Sud-vestul Ja
poniei. 

Am arătat Intâiu ofijerilor dela vamă scrisoarea 
cu care eram însărcinat de regele Luggnaggului, 
către Maiestatea Sa japoneză şi au recunoscut 
numai de cât pecetia Luggnaggă, care înfăţişa un 
rege, sprijinindu-se pe-un schilod şi ajutându-i să 
umble. 

Magistraţii oraşului, aflând că sunt aducătorul 
unei aşa auguste scrisori, m'au luat drept minis
tru şi miau găsit o trăsură, care să mă ducă la 
Yeddo, capitala imperiului. Acolo am avut audienjă 
'a împărat şi onoarea de a-i presinta scrisoarea, 
Pe care a deschis-o, in faja Curjei, cu mare cere
monie şi pe care împăratul a cerut interpretului 
să i-o explice. Apoi mi-a spus, tot prin el, orice 
aşi cere, în consideraţia iubitului său frate lugg-
flagg, — nu-mi va refuzţţ. 
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Interpretul, care era, de obiceiu, întrebuinţat la 
afacerile comerciale cu Olandezii, a cunoscut 
numai de cât că sunt european şi mi-a transmis 
deci, în limba olandeză, aceea ce spusese împă
ratul. I-am răspuns că sunt negustor, lovit de-o 
furtună; că făcusem multe drumuri, pe mare şi 
pe uscat, ca să ajung la Luggnagg, şi'n Japonia, 
unde ştiam că sunt compatrioţi de-ai mei, prin 
cari aşi fi putut să mă întorc în tară şi că-1 ru
gam să-mi de pe cineva, care să mă ducă la 
Nangasaki. Mi am permis a-1 mai ruga încă ceva: 
să mă scutească de ceremonia impusă celor din 
Jara mea, şi să nu mă silească a călca'n picioare 
crucea, de oarece nu venisem în Japonia de cât 
în treacăt, spre Europa, iar nu ca să fac negoţ. 

După ce interpretul i-a lămurit Maiestătei Sale 
japoneze ultima gratie ce-i ceream, împăratul a 
părut suprins şi mi-a răspuns că sunt primul din 
jara mea, căruia i-a trecut prin cap o aşa pre-
tenjie, — ceeace l'a făcut să se cam îndoiască 
dacă sunt în adevăr olandez. Totuşi, în conside
raţia scrisorei regelui din Luggnagg, a binevoit 
să-mi asculte capriciul, cu condiţie să iau măsuri 
pentru a păstra aparentele, — căci era în inte
resul meu să nu destăinuesc nimic, de oarece 
sigur că olandezii m'ar fi ucis pe drum, dac'ar fi 
aflat ce dispensă mi s'a acordat. 

I-am mulţumit Regelui pentru marea favoarea 
ce-mi făcuse şi, pentru că tocmai atunci plecau 
nişte soldaji la Nangasak', comandantul a primit 
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ordin să mă duca pân'acolo, cu un alt ordin 
secret, relativ la chestiunea Crucei. 

In a doua zi a lui Iunie, după un lung şi greu 

drum, am ajuns la Nangisaki, unde am găsit 
mai matyi olandezi, gata să se întoarcă la Am
sterdam, pe un vas de 450 de tone. Petrecusem 
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mult timp în Olanda, pe vremea când studiam Ia 
Leyde, şi vorbeam foarte bine limba tarei. Mi 
s'au pus mai multe Întrebări, asupra călătorilor, 
iar eu am răspuns ce mi-a plăcut, — făcând 
foarte serios pe olandezul, născut In Gelderland, 
şi având rude şi prieteni in Ţările de jos. 

Eram dispus să dau căpitanului, un oare care 
Teodor Vangrult, tot ce mi-ar fi cerut, ca să mă 
ducă în Europa; dar, aflând că sunt chirurg, s'a 
mulţumit cu jumătate preţul obicinuit, cu condiţie 
să-mi exercit meseria pe vapor. 

înainte de a ne îmbarca, mulţi din oameni mă 
întrebaseră dacă practicasem ceremonia cruci, şi 
Ie răspunsesem c'am făcut tot ce trebuia. Unul 
din ei însă, o canalie, m'a arătat ofiţerului japo
nez, zlcându-i: «n'a călcat crucea-n picioare». 
Ofijerul, care avea ordin secret să nu'mi pretindă 
asta, i-a răspuns prin douăzeci de bastoane la 
spete, aşa că, după aceea, le-a perit tuturor pofta 
de a mă mai întreba. 

In timpul călătoriei, nu s'a întâmplat nimic 
vrednic de a fi spus. Am mers cu vânt favorabil, 
şi-am oprit cât-va la Capul Bunei Speranţe. La 
16 Aprilie 1710 am debarcat la Amsterdam, unde 
n'am stat mult, şi pe urmă am pornit în Anglia. 
Cu ce plăcere mi-am revăznt patria, după cinci 
ani de lipsă! M'am dus de-a dreptul la Redriff, 
unde mî-am găsit nevasta şi copiii sănătoşi. 
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CAP. XI 

Am petrecut cinci luni plăcute, cu nevastă-mea 
şi cu copiii, şi aşi putea zice că eram fericit, dacă 
mi aşi fi dat seama că sunt. Dar, din păcate, m'a 
ispitit o călătorie, mai ales că mi se oferise lău
dărosul titlu de «căpitan», pe «Aventura», un vas 
comercial de 350 de tone. Mă pricepeam in na
vigaţie şi'n acelaşi timp mi se urase cu titlul subal
tern de chirurg. N'am renunţat Insă la meseria 
•nea şi-am exercitat-o chiar, când mi s'a ivit ocazie. 
Mi-am luat adio dela biată nevastă-mea, care era 
Însărcinată, şi-am plecat din Portsmuth la 2 Au
gust 1710. 

Bolile mi-au luat pe drum o parte din oamenii 
vasulu', aşa in cât am fost silit să iau alţii din 
insulele Leeward, unde negustorii, cu cari aveam 
afaceri, imi ziseseră să opresc. Mi-a părut insă rău, că 
i-am luat, căci mare parte din ei erau foşti tâlhari. 
Mi-au destrăbălat restul oamenilor şi s'au Înţeles cu 
toţii să puie stăpânire pe vas. Intr'o dimineaţă dar, 
au intrat în camera mea, s'au năpustit asupra-mi şi 
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m'au legat, amenin{ându-mă să mă arunce-n 
mare, dacă mă voiu Împotrivi. Le-am spus că soarta 
mea e în mâna lor şi că consimt ,de mai Înainte 
la orice vor. M'au silit să jur, şi m'au deslegat 
mulţumindu-se să-mi lege un picior de pat şi să 
puie o santinelă la uşă, cu ordin să-mi spargă 
capul, dac'aşi fi Încercat cumva să scap. Planul 
era să tâlhărească corăbile cu vasul meu şi să 
vâneze numai spanioli; dar, fiindcă nu erau destui, 
s'au hotărlt să vândă marfa Încărcată şi să se 
ducă In Madagascar, spre a-şi spori numărul oa
menilor. 

In timpul ăsta, stăm închis în odaie, foarte 
Ingrijat să-mi aflu soarta. 
' La 9 Mal 1711, m'am pomenit cu un oarecare 
Jak Welch, intrând la mine şi spunându-mi c'a 
primit ordin dela căpitan să mă dea jos. Am cerut 
să stau cu el de vorbă şi să-i fac câteva Întrebări; 
zadarnic! nici chiar numele căpitanului n'a vrut 
să mi-1 spuie. M'au coborlt lntr'o şalupă, ca un 
pachet de haine. Mi-au lăsat Insă sabia şi au 
avut buna-cuviinţă să nu mă caute prin buzunare 
în cari erau ceva bani. 

După vreo oră In şalupă, m'au dat jos pe un 
ţărm. Am Întrebat pe cei cari mă Însoreau în ce 
ţară sunt şi, miau răspuns că nici ei nu ştiu, —' 
iar şalupa s'a depărtat. 

Am lăsat ţărmul şi m'am suit pe o Înălţime, 
ca să stau şi să chibzuesc ce (rebue să fac. Dup^ 
ce m'am odihnit puţin, am Înaintat mai Înăuntru, 
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hotărft fiind să mă predau celui d'lntâi sălbatic 
ce voi întâlni, şi să-mi rescumpăr vieaţa, dacă s'o 
putea, prin câteva inele, brăţări sau alte fleacuri, 
cu carl-mi umplusem buzunarele. 

Am dat peste nişte pomi mari, păşuni întinse 
şi câmpii cu ovăz, şi am Înaintat sfios, de frică 
să nu mă prindă şi să m'aleg cu vre-o săgeată. 
După ce-am umblat câtva, am eşit intr'un drum, 
cu urme de paşi, şi de copite, — iar Intr'un câmp 
am zărit o sumă de animale, la fel cu alte două 
dintr'un pom. Aveau o înfăţişare care m'au uimit, 
şi când au început a se apropia, m'am ascuns 
după un stufiş, ca să le văd mai bine. 

Nişte păr lung le cădea pe fa{ă; pieptul spa
tele şi labele de animale, erau acoperite cu păr 
des; aveau bărbi ca ţapii, dar restul corpului era 
nepăros şi lăsa să se vadă o piele foarte neagră. 
Cozi n'aveau. Aci stau pe iarbă, aci se sculau, aci 
se ridicau în două picioare. Săreau, sburdau şi se 
suiau In pomi, sprintene ca nişte veveriţe, ajutate 
de ghiarele labelor. Masculii, erau mai mari decât 
perechile lor, cari aveau plete mai lungi şi mult 
mai puţin păr în unele părţi ale corpului. Ţaţele 
le atârnau între labele de dinainte, şi, când um
blau, atingeau adeseori pământul. 

N'am mai văzut, In călătoriile mele, aşa ani-
iriale diforme şi scârboase. 

După ce m'am uitat destul la ele, mi-am văzut 
de drum, sperând că mă va duce la vreo colibă 
CU, indieni. M'am Întâlnit, după câtva, cu unul din 
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animalele de mai sus, care venea drept spre mine. 
Zărindumă, s'a oprit, a început să se strâmbe şi 
par'că se uita la mine ca la un soi de animal, pe 
care nu-1 mai văzuse. Apoi, s'a apropiat şi a ri
dicat spre mine o labă de dinainte. Am scos sa
bia şi i-am dat una cu latul, ca să nu-1 rănesc. 

Cum a simţit lovitura, a început să fugă şi să 
ţipe aşa de tare, incât a strâns vre-o 40 ca el, 
cari veneau în goană spre mine, strâmbându-se 
grozav. Am dat fuga spre un pom şi m'am lipit 
cu spatele de el, ţinând sabia în faţă-mi. Imediat, 
s'au acăţat de crăngi, s'au suit în pom şi-au în
ceput să mă umple de murdăriile lor; apoi, cu 
aceeaşi repeziciune, au luat-o la fugă. 

Am plecat de sub pom şi am apucat iar pe 
drum, foarte mirat că s'au speriat aşa de pe neaş
teptate. La stânga, pe un câmp, mergea ţanţoş un 
cal; el speriase turma care îmi dase asalt. 

Calul s'a apropiat de mine şi s'a oprit, uitân-
du-se în ochii mei mirat, şi dându-mi ocoale, ca 
să mă înconjoare din toate părţile. 

Am vrut să-mi văd de drum, dar mi s'a pus 
în faţă, cu ochi foarte blânzi, fără să-mi facă 
vre-un rău. Ne-am uitat câtva unul la altul şi'n 
sfârşit am îndrăznit săi pun mâna pe gât, ca să-1 
măgulesc, fluerând şi vorbind ca rândaşii, când 
vor să mângâi un cal; dar el, mândru dispreţu-
indumi politeţa, s'a încruntat şi-a ridicat unul din 
picioarele de dinainte ca să mă silească să-mi i a U 

mâna de pe el. Tot-deodată a nechezat de vreo 
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trei-patru ori, cu aşa variate accente, încât am 
început să cred că vorbea un Hmbagiu anume şi 
că fiecare nechezat avea un sens al lui. 

Drept răspuns, a mai sosit încă un cal care a 
salutat foarte politicos pe cel dintâi şi-apoi au în
ceput amândoi să necheze, într'o sută de feluri 
deosebite, ca nişte sunete articulare; după aceea, 
au făcut câţiva paşi împreună, ca şi cum ar fi 
avut ceva de chibzuit. Umblau de colo până colo 
serioşi, ca doi oameni cari se sfătuesc asupra 
unor lucruri importante, — dar mereu cu ochii la 
mine. ca şi cum le-ar fi fost teamă să nu fug. 

Mirat să văd nişte dobitoace cu aşa obiceiuri, 
mi-am zis: «De oarece în ţara asta animalele au 
atâta judecată, oamenii trebue să fie toţi înţelepţi». 

Şi gândul acesta mi-a dat atâta curaj, incât 
m'am hotărît să mă duc mereu înainte, până ce 
volu descoperi vr'un sat, sau vr'o casă, ori până 
ce mă voiu întâlni cu vr'un locuitor, lăsând caii să 
vorbească cât le o plăcea. Unul din ei Insă, vânăt 
rotat, văzând că plec, aşa tare a'nceput să necheze 
în cât par'c'am înţeles ce vrea. M'am întors m'am 
apropiat de el, ascunzându-mi pe cât puteam tur-
burarea, — căci la drept vorbind, nu şliam ce-o 
sa iasă din toate astea. 

Cei doi cai m'au strâns din două părţi, uitân-
dii-se la faţa şi la mâinile mele. Şi pălăria şi pul
panele hainei mele, păreau căi miră. Cel vânăt 
tii-a mirosit mâna dreaptă, încântat de netezimea 
§i culoarea pielei; dar aşa tare mi-a strâns o între 
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căpiţă şi chişiţă, în cât nu m'am putut opri de a 
a striga, ceeace mi a atras o sumă de alte mân-
gâeri amicale. Ciorapii şi pantofii mei ii ingrijau 
foarte mult; mi le-a mirosit şi mi le-au pipăit de 
câteva ori, făcând un şir de gesturi, foarte ase
menea cu acelea ale unui filozof pe cale de-a ex
plica un fenomen. 

In sfârşit, cumpătul şi purtarea acestor două 
animale mi-au părut atât de cuminţi, In cât am 
dedus că trebue să fie nişte vrăjitori prefăcuţi în 
cai, cu cine ştie ce intenţie şi cari, întâlnind un 
străin in drumu lor, voiseră să petreacă puţin pe 
socoteala lui. De aceea, mi am permfs să ie vor
besc cam astfel: 

«Domnilor cai! Dacă sunteţi vrăjitori, cum am 
dreptul să cred, trebue să ştiţi toate limbile. Am 
doar onoarea să vă spun In limba mea, că sunt 
un biet englez, care din nenorocire, s'a pomenit 
pe ţărmurile astea şi care vă roagă, dacă cumva 
sunteţi, să-mi daţi voie să încalec pe d-voastră, ca 
să găsesc vr'un sat sau vre-o casă, în care să mă 
pot adăposti. Drept recunoştinţă, vă dăruesc acest 
briceag şi această brăţară. 

Cele două animale mi au ascultat cuvintele cu ' 
atenţie şi, după ce-am sfârşit, au început să ne
cheze pe rând, faţă'n faţă. Am înţeles atunci că 
nechezatul le era semnificativ, şi că coprindea cu* 
vinte din cari s'ar putea face un alfabet, tot aşa 
de lesnicios ca al chinezilor. 

I-am auzit repetând de mai multe ori cuvântul: 
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«Yahu», al cărui sunet l'am distins fără să-i dis
ting şi sensul, — de şi, pe când ei vorbeau, am 
încercat de vre o douâ-trei ori să le caut înţelesul. 

Cum şi-au sfârşit vorba, am început să strig, 
cât puteam: «Yahu! Yahu!», căutând să-i imit. 
Mare mirare pentru ei şi-o vădită dorinjă din 
partea celui vânăt, de a mă face să pronunţ cu
vântul cum trebue. L'am repetat, după el, cum am 
putut mai bine, şi, cu toate că eram departe de 
a fi perfect, tot făcusem oarecare progres. Cel-1'alt 
cal, murg. mai greu, de rostit şi care, fiind redus 
'a ortografia engleză, s'ar putea scrie: «huyhum». 
La început, nu l'am pronunţat aşa bine, ca pe 
cel-l'alt; dar, după câteva Încercări, m'am deprins, 
Si cei doi cai se bucurau că sunt deştept. 

După ce-au mai vorbit pujin intre ei, — sigur 
tot despre mine, — şi-au luat rămas bun unul 
^ela altul, cu aceeaşi bună cuviinţă ca la sosire, 
^el murg mi-a făcut semn să pornesc Inainte-i,— 
?>, fiindcă umblam foarte încet, a început să ne-
eheze «hm! hm!». l-am priceput intenjta şi i-am 
î at a'ntelege, cum am putut, că sunt ostenit şi 
'<$ d'abia umblu; drept care, s'a Îndurat să se 
°Prească, ca să mă odihnesc. 

J 



CAP. XII 

După ce-am umblat vre-o trei mile, am ajuns 
intr'un loc, unde era o casă mare de lemn, foarte 
scundă şl 'nvelită cu paie. Am scos numai decât 
din buzunar micile daruri, pe cari voiam să le dau 
gazdei, ca să mă primească mai bine. Calul m'a 
lăsat să trec înainte, Intr'o sală mare şi curată, In 
care, drept mobilă, nu era decât oiesleşi-o cutie. 
Trei cai şi două iepe stau In picioare, fără să mă
nânce. Cum am intrat, a sosit şi vânătul şi a ln-
Inceput să necheze, ca un stăpân, care-ar da po
runci. M'a luat cu el, am trecut printr'alte doua 
săli şi, In cea din urmă, mia făcut semn s'aştepii 
trecând într'o altă sală vecină. Mi-am închipuit c* 
stăpânul casei trebue să fie ceva de seamă, de 
vreme ce mă punea să fac anticameră; dar iarăŞ' 
nu-mi puteam închipui cum o aşa fiinţă de searn* 
să aibă cai drept lachei. La un moment dat, m''a 

fost frică să nu fi'nebunit, din cauza atâtor flf 
norociri de cari mă izbisem. M'am uitat cu atent1* 
Împrejurul meu şi-am început să cutreer cu ocfr 
sala, mobilată, cam tot ca cea d'intâiu. M'am ciup' 
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de obraz, mi-am muşcat buzele, mi-am dat palme 
peste pulpe, ca să mă trezesc, în caz când aş fi 
fost adormit, — dar nici o schimbare; vedeam 
tot aceleaşi şi-aceleaşi lucruri; am conchis dar că 
trebue să fie la mijloc fermece şi draci. 

Pe când mă gândeam astfel, vânătul s'aintors 
unde mă lăsase şi mi-a făcut semn să trec cu el 
alături, undeam găsit, pe-o rogojină foarte sub
ţire şi curată, o iapă foarte frumoasă, cu un 
mânz şi-o mânză — toţi rezemaţi pe şolduri. Iapa 
cum m'a văzut, intrând, s'a ridicat a venit spre 
mine, şi, după ce s'a uitat bine la faţa şi mâinile 
mele, mi-a întors cu dispreţ spatele, nechezând 
mereu «Yahu!» Am înţeles, fără să vreau, funestul 
Înţeles al acestui cuvânt, căci murgul care m'adu-
sese, m'a luat, făcându-mi semn cu capul, intr'un 
fel de curte cu gunoaie, unde mai era o clădire, 
la câjiva paşi, de casă. Primul lucru ce mi-a isbit 
ochii, au fost trei afurisite animale, din cele pe 
cari le văzusem Întâi pe câmp; erau legate de 
gât; mâncau rădăcini şi carne de măgar, de câine 
şi de vacă moartă, pe care-o Jineau in ghiare, şi-o 
rupeau cu dinţii. Calul-stăpân a poruncit unui că
luşel roib, unul din lacheii lui, să deslege cât mai 
multe asemenea animale şi să le aducă. Ne-a pus 
pe amândoi unul pe lângă altul, ca să ne com
pare mai bine, şi a nechezat de mai multe ori 
«yahu». ceeace m'a făcut să cred c'aşa-i chiamă. 
Mare mirare şi groază m'a coprins, când uitân-
du-mă mai de aproape la ele, am văzut că au 
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trăsăturile fejei întocmai ca ale omului, cu sin
gura deosebire că obrajii erau laţi, nasul turtit, 
buzele groase şi gura foarte mare; dar asta se 
vede la toate naţiile sălbatice, pentru că mumele 
îşi culcă copii cu faţa'n jos, îi poartă'n spinare, 
şi-i loveşte'n nas cu umerii. Yahu-ul din faţa mea 
avea labele de dinainte tocmai ca mâinile mele, 
dar cu unghii mari şi cu pielea aspră şi păroasă. 
Şi labele de dinapoi semănau cu picioarele mele, 
cu aceleaşi mici deosebiri. Numai ciorapii şi pan
tofii îi făcuseră pe d-nii cai să creadă că deose
birea e mult mai mare. Cât pentru restul cor
pului, acelaşi lucru, afară de păr şi piele. 

Oricum ar fi, domnii aceia nu judecau tot astfel, 
căci corpul meu, era 'mbrăcat şi credeau că hai
nele sunt piele, aşa în cât, în privinţa asta, mă 
credeau foarte deosebit de yahu ui prezent. Mă
runţelul roib mi s'a înfăţişat, prezentându-mi o ră
dăcină, pe care o finea între copită şi chlşijă- Am 
luat-o, am gustat-o, şi i-am înapoiat-o, imediat, 
cât am putut mai politicos. Apoi, s'a dus să-mi 
aducă o bucată de carne de măgar, — mâncare 
aşa de greţoasă, în cât n'am vrut nici să gust, 
dându-i să înţeleagă că mă facă să vărs. Roibul a 
aruncat carnea yah-ului, care a înghiţit-o numai 
de cât, cu plăcere. 

Văzând că hrana lor nu-mi convine de loc, s'a 
gândit să-mi dea de-a Iui, adică fân şi ovăz; dar 
i-am dat să'nţeleagă, dând din cap, că acelea nu 
erau alimente pentru mine. Atunci, dându şi la gură 
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unul din picioarele 'naintate, mi-a făcut semn să 
înţeleg că nu ştie cum să mă hrănească şi că săi 
spun ce vreau să mănânc; dar n'am isbulit săi 
răspund prin semne, şi, chiar de-aşi fi putut, n'ar 
fi avut cu ce să mă mulţumească. 

Tocmai atunci, a trecut pe acolo o vacă," i am 
arătat-o cu degetul şi i-am explicat, printr'un gest 
foarte expresiv, că aveam poftă să mă duc s'o 
mulg. M'a Înţeles, m'a poftit In casă şi acolo au 
poruncit unei servitoare, adică unei iepe, să mi 
deschidă o sală, in care-am găsit un şir de oale 
cu lapte, foarte curate şi-n regulă. Am băut cât 
am putut şi mi-am venit în fire. 

Pela amiazi, am văzut venind spre casă un fel 
de car, sau de căruţă, tras de 4 yahii. In car, era 
Un cal bătrân, care părea a fi cineva de seamă, 
^enea să facă vizită gazdei mele şi să dejuneze 
'ttipreună. L'au primit foarte bine, au mâncat in 
cea mai frumoasă sală şi, afară de fânul şl paiele 
ce li-s'au servit la 'nceput, li s'a mai dat şi ovăz 
'iert In lapte. Masa era aşezată'n potcoavă şi îm-

iMrţitâ'n mai multe compartimente, înăuntrul cărora 
îedeau proptiţi pe şolduri şi rezemaţi pe maldăre 
ê paie. Deasupra fiecărui compartiment era câte 

0 iesle, aşa că toji Îşi mâncau porjlile cu multă 
^viinfă şi curăţenie. Mânzul şi mânza, copiii stă
pânilor casei, erau şi ei la masă, şi părinţii aveau 
°arte mare grijă să-i facă să mănânce. Vânătul 
î-a poruncit să stau lângă el şi mi s'a părut c'a 

v°rbit cam mult de mine cu amicul lui, care se 
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Uita din când in când cu coada ochiului şi repeta 
mereu «yahu». 

Îmi pusesem mănuşile. Vânătul a băgat de seamă 
şi, ne mai văzându-mi mâinile cum mi le văzuse 
pân'atunci, mi-a făcut câteva semne de mirare şi 
încurcătură, — m'a atins de vre-o două-trei ori 
cu piciorul şi mia dat a'nţelege că dorea să le 
redau înfăţişarea de mai înainte. Mi-am scos mâ
nuşile, dând astfel subiect de vorbă tuturor come
senilor şi începând a le fi simpatic,—ceeace mi-a 
fost numai de cât intru folos, căci s'au silit si 
mâ'nveţe câteva cuvinte de ale lor; cum se zice 
ovăz, lapte, foc, apă şi alte câleva lucruri. Le-am 
întipărit In minte şi m'am folosit, mai mult ca oH 
când, de minunata uşurinţă ce-mi dase natura i" 
învăţarea limbilor. 

Când ne-am sculat dela masă, calul stăpân m'a 
luat de o parte, şi, prin semne şi vorbe, m'a făcut 
să pricep ce rău îi pare că nu mănânc şi că nu 

mi-e nimic pe plac. In limba lor, „hlunh*, înseamnă 
ovăz. Am rostit cuvântul de trei ori, — căci f*1! 
deşi refuzasem ovăzul oferit, gândindu-mă rna' 
bine, am înţeles, că mi-aş putea face un fel d* 
hrană, amestecându-1 cu lapte, şi că asta m'af 

întreţine până ce aş găsi ocazia să scap şi să g '̂ 
sesc fiinţe de soiul meu. Calul a dat numai & 
cât ordin unei servitoare, o frumoasă iapă alb»' 
să mi aducă ovăz, Intr'o farfurie de lemn. L's"! 
frecat, ca să-i scot cojile, şi apoi am încercat să' 
cern, să i macin Intre două pietre şi să fac,—tuf 
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nând apă, — un fel de prăjitură, pe care am 
copt-o şi-am mâncat-o caldă, Inmuind'o In lapte. 

La'nceput, n'avea nici un gust, de şl e un ali
ment destul de obicinuit în multe părţi ale Europei; 
dar, cu timpul, m'am deprins şl, cum mă'ntâlni-
Sfm adeseori In vieajă cu multe necazuri, am mai 
constatat inc'odată că omului nu-i trebue mult să-şi 
stâmpere nevoile naturei şi că corpul se deprinde 
cu toate. Trebue să nu uit a spune că, tot timpul, 
cât am stat în tara cailor, n'am fost nici odată 
bolnav. Mă duceam uneori la vânătoare de iepuri 
şi de pasări, pe cari le prindeam cu lacuri de păr 
de yahu ; alteori, culegeam ierburi, pe cari le fer-
beam, sau le mâneam saladă, Iar, din când In 
când, făceam unt. Ce m'a supărat mult la 'nceput, 
a fost lipsa de sare; dar m'am obicinuit să mă 
lipsesc, — ceeace mă face să conchid că obiceiul 
de a mânca sare este un efect al intemperaţiei 
noastre şi n'a fost născocit de cât pentru a stârni 
setea, — căci trebue să se ştie că omul e singurul 
animal, care pune sare'n ce mănâncă. Eu unul, 
după ce-am plecat de-acolo, cu greu m'am deobiş-
nuit cu gustul ei. 

Destul am vorbit de hrana mea, — de şi, dacă 
m'aşi Întinde mai mult, n'aşi face decât ce fac mai 
toţi călătorii, cari cred că-i pasă cititorului dacă ei 
au mâncat bine sau rău. 

Oricum ar fi, am crezut că amănuntele astea 
Sunt necesare, spre a'mpledica lumea să-şt lnchipue 

1. Swift. — Gullver în ţara uriaşilor 11 
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că mia fost imposibil să trăiesc trei ani intr'o aşa 
tară, şi printre nişte asemenea locuitori. 

Spre seară, calul-stăpân mi-a dat o odaie, la 
câţiva paşi de casă, despărţită de mahalaua yahu-
nilor. Am întins câteva maldăre de fân şi m'am 
invelit cu hainele, aşa că mi-am petrecut bine 
noaptea şi-am dormit destul de liniştit. Mai târziu, 
mi-a fost şi mai bine, — ceeace o să se vază mai 
la vale, când voi vorbi de felul meu de trai. 



CAP. XIII 

Mi-am dat mare silinţă să învăţ limba, pe care 
gazda, copiii lui şi servitorii aveau mare poftă să 
mi-o explice. Eram considerat ca o minune şi se 
mirau cum un dobitoc da atâtea semne fireşti de 
animal cu judecată. Arătam fiecare lucru cu de
getul şi întrebam cum se chiamă, ţinându-le minte 
şi scriindu-le, când rămâneam singur, în cărticica 
mea de drum. Accentul, mă sileam să-1 prind, 
ascultând cu atenţie; dar m'a ajutat foaite mult, 
roibul. 

Trebue să mărturisesc că pronunţarea Hmbei mi 
s'a părut foarte grea. Toji vorbesc şi din nas şi 
din gât. Limba lor seamănă mult cu a nemţilor, 
dar mult mai dulce şi mai expresivă. împăratul 
Carol Quintul băgase şi el de seamă, şi d'ala zicea 
că, dac'ar fi să vorbească cu calul lui, i-ar vorbi 
nemţeşte. 

Aşa de nerăbdătoare era gazda să mă vadă 
vorbind limba lui, In cât, cum era liber, îmi da 
lecţii, Invăţândumâ toate cuvintele, toate întorsă
turile şi toate finejele limbei. Mi-a mărturisit mal 
târziu că, la înaput, era convins că sunt yah îi; 
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dar curăţenia, politeţea, blândeţea şi uşurinţa mea 
de a Învăţa II mirau, aşa că nu putea Imperechea 
asemenea calităţi cu acelea ale unui yahu, animal 
grosolan, murdar şi nesupus. Şi hainele mele II 
mirau foarte mult, căci el credea că fac parte din 
trup, — de oarece eu nu mă desbrăcam seara, 
decât după ce se culcau toţi, iar dimineaţa mă 
sculam şi mă îmbrăcam înainte să se scoale ei. 
Gazda avea poftă să ştie din ce ţară viu, unde şi 
cum câştigasem judecata pe care păream a o avea, 
şi cine eram. 

In şase săptămâni, ii puteam răspunde la între
bări, jar după trei luni, eram destul de dibaciu să 
vorbesc binişor. Prima întrebare ce mia pus, a 
fost din ce ţară viu şi cum am isbutit eu, un yahu, 
să mă dau drept animal cu judecată. I-am răspuns 
că viu de foarte departe, că străbătusem mările, 
Intr'o scoică mare de lemn, cu alţi câţiva de speţa 
mea şi că tovarăşii mă lăsaseră pe ţărmul acesta 
şi plecaseră. Gazda mi-a răspuns că trebue să 
mă'nşel şi le-am spus ce nu era, sau, cu alte cu
vinte, că i-am minţit. Nu-i venea să creadă că sunt 
pământuri dincolo de mări şi că o păcătoasă turmă 
de animale poate face să plutească şi să conducă 
pe apă o aşa scoică de lemn. Numai unul ca el 
ar fi putut face aşa lucru. 

I-am răspuns că, deocamdată, nu-i pot explica 
tot, dar că, mai târziu, când voiu şti mai bine limba, 
II voiu spune lucruri carM vor înmărmuri. Drept 
aceasta, recomandă, doamnei iepe, soţia sa, şl dom-
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nilor copii, precum şi tuturor servitorilor, să şi dea 
osteneala şi mă perfecţiona, dându-mi în toate 
zilele cât mai lungi lecţii. 

Mai mulţi cai şi iepe de distincţie au venit 
apoi să vadă pe maestrul meu, Împinşi de curio
zitatea de a da ochi cu un aşa uimitor yahu, care, 

i după cele aflate, vorbea şl raţiona ca ei. Le plăcea 
I să-ml pue Întrebări şi să m'audă răspunzând, — 
! ceeace mie-mi convenea, căci făceam progrese in 

limbă, aşa câ, după 5 luni, Înţelegeam orice şi 
vorbeam destul de bine. 

Ce-i făcea mai ales să nu creadă că sunt un 
adevărat yahu, era mai ales pielea, cu totul diferită, 
de-a animalelor, din cari se zicea că fac eu parte. 

Am spus mai sus că, in toate serile, după ce 
adormeau toţi, mă desbrăcam de haine şi mă'nve-
leim cu ele. Intr'o zi, gazda, mf-a trimis In zori, 
Unul din lachei, roibul. Când a intrat In odaia 
»nea, dormeam dus; hainele-mi căzuseră, iar cămaşa 
*ni se ridicase'n sus. M'am deşteptat auzind sgo-
frtotul şl am băgat de seamă că-mi spune ce avea 
de spus, foarte 'ncurcat şi'ngrijat. Cum s'a 'ntors 
'a stăpână-său, imediat i-a spus ce-a văzut. După 
ce m'am sculat şi m'am dus să zic bună ziua 
gazdei, m'a 'ntrebat ce era cu cele ce-i povestise 
'acheul, care pretindea că'n somn nu sunt ca 
deştept şi că, jos, culcat, am altă piele, de cât sus, 
"i picioare. 

l-ascunsesem pân'atunci secretu', ca să nu fiu 
confundat, cum am spus, cu blestematul neam de 
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yahii. Acum, nu mai aveam ce face; trebuia să 
mă desbrac. Afară de asta, hainele şi pantofii în
cepeau să mi se roadă şi, fiindcă era să fiu silit a 
le'nlocui cu o piele de yahu sau de alt animal, 
prevedeam că nu voi mai putea tine secretul. 1 am 
spus dar că, In ţara din care veneam, cei de un 
soi cu mine aveau obiceiu să se acopere cu pielea 
unor animale pregătite cu artă, ffe de bună cu
viinţă, fie ca sâ se apere de asprimea anotimpu
rilor ; că, In ce mă privea, eram gata să-i arăt ce-i 
spusesem; că n'aveam de cât să mă desbrac şl 
că nu-i voiu ascunde de cât ceeace ne opreşte 
natura s'arătăm. Spusele mele l'au mirat; nu'nţe-
legea cum să ne silească natura s'ascundem ce ne 
dase. Cum! zicea el. Natura ne-a dat lucruri ru
şinoase, ascunse şi ucigaşe? Noi nu ne ruşinăm 
de darurile ei şi nu ne ferim a le arăta. Dar, cu 
toate astea, să nu crezi că vreau să te silesc». 

M'am desbrăcat dar, ca să fac pe placul gazdei 
mele, care a'nceput să facă semne de mare admi
raţie pe dată ce mi-a văzut configuraţia corpului-
Mi a luat, unul câte unul, toate vestmintele şl s'a 
uitat amănunţit la ele; m-a măgulit, m'a desmierdat 
şi mi-a dat de mal multe ori târcoale; mi-a spus 
apoi că, nici vorbă, eram un adevărat yahu, cu 
singura deosebire că mi-era carnea mai moale ş' 
mai albă, că părul de pe corp mi-era mai scurt, 
ba şi unghiile, şi că mă sileam să umblu pe picioa
rele de dinapoi. Noroc că m'a lăsat curând s3 
mă'mbrac, căci Începuse a-mi fi frig. 
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Nu m'am putut stăpâni de-a mărturisi şi gazdei 
mele ce umilit eram, văzându-mă comparat cu un 
aşa scârbos animal, şi l'am rugat dar să bine-
voiască a-mi da un alt nume, — dar în zadar. 
Atunci, i-am cerut ca, cel puţin, să nu spue ni
mănui secretul cei destăinuisem, dând ordin roi-
bului lacheu să nu spue nimănui ce-a văzut. 

Mia promis, şi secretul a stat ascuns, până ce 
mi s'au rupt hainele şi m'am văzut silit să caut 
cu ce să mă'mbrac, — lucru pe care-1 voi povesti 
mai la vale. Deocamdată, trebue să spun că-mi 
ducea mare grijă să'nvăţ limba, ca să-i pot istorisi 
minunile pe care i le promisesem. Mă lua cu el 
pretutindeni, şi se purta frumos cu mine, ca să 
mâ'nveselească şi să mă facă mai hazliu, mai 
simpatic. 

Totdeauna, când eram cu el, pe lângă osteneala 
ce-şi da să mă Înveţe limba, mâ'ntreba tot felul 
de lucruri, asupra cărora răspundeam cum puteam. 
Inutil să explic aici cum am ajuns să leg cu el o 
convorbire mai lungă; spun numai că prima între-
vorbire In şir s'a petrecut precum urmează: 

I-am spus gazdei că viu dintr'o ţară depărtată, 
cum îi mai spusesem şi altădată ; că străbătusem 
mările Intr'o navă, adică intr'un vas de scânduri, 
— şi, desfăcând batista, am căutat să-i arăt cum 
umflă vântul pânzele şi ne făcea să înaintăm. I-am 
mai spus că, cu prilejul unei certe iscate'ntre noi, 
fusesem dat jos pe ţârmul pământului pe care mă 
găseam : că, la'nceput, eram foarte Încurcat, ne-
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ştiind unde mă aflu, până ce avusese bunătatea 
să mă scape de persecuţia yahunilor. M'a întrebat 
atunci cine făcuse vasul şi cum se poate ca cei 
din ţara mea să-1 dea pe mâna unor bestii. I-am 
răspuns că ml-e ni neputinţă să-i explic şi să-mi 
urmez povestirea, dacă nu-mi dă cuvântul de 
onoare că nu se va supăra, orice iaşi spune: că 
numai aşa voi urma şi-i voi spune sincer minu
natele lucruri ce-i promisesem. 

M'a încredinţat că nu se va supăra. Şi-atuncJ, 
i am spus că vasul fusese făcut de fiinţe, asemenea 
mie, cari, şi'n ţara mea, şi pretutindeni pe-unde 
am călătorit, erau singurele animale stăpâne şi cu 
minte; că, sosind în ţara aceasta, mă mirase 
mult să-i văd că au judecată şi că, dacă cerul tmi 
va îngădui să mă întorc in Europa şi să-mi pnblic 
călătoriile, toţi vor crede că spun basme, născocite 
cu obrăznicie, — şi în sfârşit că, cu tot respectul 
ce le păstram, lui şi familiei, eram sigur că la 
mine in Europa nu va crede nimeni că ei sunt 
animale raţionabile, iar yahunii dobitoace. 



CAP. XIV. 

Pe când rosteam ultimele vorbe, gazda mi-a 
p?rut ingrijată; încurcată, nu Intr'ale ei. Să te'n-
doeşti şi să nu crezi ce auzi e ceva foarte rcobici-
nuit pentru ei, şi dacă-i sileşti, mintea le ese, ca 
să zic aşa, din ţâţâni. Mi-aduc chiar aminte că 
uneori, vorbind cu el despre proprietăţile firei 
omeneşti, aşa cum e In celelalte părţi ale lumei 
şi având ocazie să-i vorbesc de minciuni şi'nşeiă-
ciuni, cu mare greutate înţelegea ce-i spun, căci el 
îşi zicea: «Folosinţa vorbei ne-a fost dată ca să 
ne comunicăm gândurile şi să aflăm ce nu ştim. 
Cine spune ce nu e, nu face ce a vrut natura, 
abuzează de ce i s'a dat, vorbeşte făr'a vorbi, 
Când cineva face aceea ce numiţi «a minţi», îmi 
spunea ce n'a gândit, şi, în loc să mă lumineze, 
din potrivă, îmi măreşte negura neştiinţei». Asta e 
ideea, pe care o au cei din ţara aceea despre no
ţiunea minciuni, pe care noi, oamenii, o posedăm 
in cel mai mare grad. 

Ca să ne'ntoarcem la Intrevorbirea particulară 
de care e vorba, după ce-am asigurat gazda mea 
că, yahunli, — cum îmi ?icea el, — sunt, In ţara 
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mea, animalele stăpâne, m'a Întrebat dacă sunt 
pela noi şi semeni de ai lor, şi ce treabă fac. I-am 
răspuns că sunt foarte mulţi; că, vara, pasc In 
livezi, iar iarna stau în casele lor, unde-au ca 
de alde mine să-i îngrijească, să-i pieptene, să le 
frece pielea, să-i spele pe picioare şi să le dea de 
mâncare. «A-ha 1 înţeleg», m'a întrerupt el. «Cu 
alie cuvinte, de şi vă lăudaţi că aveţi puţină minte, 
tot ai noştri sunt stăpâni şi-acolo». 

L'am rugat să mă scutească de a-i mai vorbi 
In această privinţă, pentru că nu puteam, fiind 
date regulile bunei cuviinţe, să-i explic şi restul. 
«Ba nu I vreau să-mi spui tot; nu te teme c'o să 
mă superi». — «Ei bine, am urmat eu, fiindcă ţii 
cu tot dinadinsul, mă supun. Noi vă numim pe 
d-voastră cai şi sunteţi uneori foarte frumoşi şi de 
rasă, buni şi de ham, şi de goană. Când locuesc 
la oameni de seamă, îşi petrec vremea în plimbări 
alergând, trăgând căruţele şi, cât timp sunt tineri 
şi zdraveni, sunt foarte bine, îngrijiţi; cum încep, 
Insă a îmbătrâni, sau a li se slăbi picioarele, îi 
vindem altora ca noi, care-î pun la munca grea şi 
ruşinoasă, până când îşi dau sufletul. Atunci, Ii 
jupoaie, le vinde pielea, şi li se aruncă hoiturile 
la păsările de pradă, la câini şi la lupi, — care-l 
sfâşie. Acesta e, în ţara mea, sfârşitul celor mai 
frumoşi şi de rasă semeni ai d-voastră. 

Dar nici In tinereţe nu sunt toţi aşa de bine 
îngrijiţi, şi de norocoşi, ca cei despre cariam vorbit. 
Sunt unii cari locuesc, de când se naşe, pela piu-
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gări, pela căruţaşi, pela birjari şi alţi asemenea 
indivizi, unde sunt siliţi să muncească greu, de şl 
nu mănâncă mai nimic». Şi am început să-i de
scriu felul nostru de a umbla, călare, zugrăvindu-i. 
cât mai bine, frâul, şeaua, pintenii, biciul, fără a 
uita hamurile celor cari trag la căruţă, la trăsură, 
sau la plug, lain mai spus apoi că li se pun la 
picioare nişte table foarte tari, de un metal numit 
fier, ca să le apere copita de pietrile de pe drumuri. 

Gazda mea era indignată de felul cum ne purtăm 
noi cu ai lor. Mi-a spus că e foarte surprins de 
îndrăzneala şi neruşinarea ce avem de-a ne sui In 
spinarea lor; că, dacă vr'un yahu ar cuteza un 
aşa lucru, chiar cu cel mai de jos din servitorii 
rasei lui, ar fi numai de cât trântit, călcat şi strivit, 
l-am lămurit că. cei dela noi sunt de obiceiu do
mestici şi Învăţaţi, până la cel mult 4 ani, şi că 
dacă se'ntâmplă câte unul nesupus şi îndărătnici 
numai de cât 11 punem la căruţă, sau la plug şi-i 
luăm la bătaie; că muscalii, destinaţi la călărie sau 
la ham, sunt de obiceiu jugăniţi la vârsta de 2 ani, 
ca să fie mai blânzi şi mai supuşi; că. de şi sunt 
foarte simţitori la pedepse sau mângâieri n'au 
absolut nici o judecată, ca cei de aici, din ţara lui. 

Greu, mi-a fost să explic toate astea şi multe 
Învârtit uri de frază mi-au trebuit, ca să-mi exprim 
Ideile, — căci limba lor, nu e bogată şi, cum au 
puţine pasiuni, au şi puţine cuvinte, ştiut fiindcă 
numărul patimilor şi'nnodarea lor face bogăţie, 
variaţia şi subţirimea unei limbi. 
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Mi-e ca neputinţă să arăt impresia ce-a făcut-o 
discursul ireu asupra gazdei mele şi demna mânia 
ce l'a cuprins, când l-am spus cum ne purtăm cu 
semenii lui, şi mai ales obiceiul de a i jugâni, ca 
să-i îmblânzim şi să-i oprim de-a zămisli. A recu-
noscat că, dacă era vre-o tară, în care numai « î 
ca mine erau cu minte, era foarte drept ca ei să 
stăpânească şi toate celelalte animale să se supună 
legilor de oarece raţiunea trebue sâ'nvingă forţa. 
Dar, uitându-se bine la mine, a adăugat că o fiinţă 
ca mine era prea slabă ca să poată avea judecată 
sau cel puţin ca să se poată servi de ea în împre
jurările vieţei. M'a întrebat, în acelaş timp, dacă la 
noi, suntem toţi la fel. l-am spus că aveam a-
proape aceleaşi chipuri şi că eu nu treceam drept 
urît: că tinerii şi femeile au pielea mai moale, iar 
aceea a fetelor e albă ca laptele. Mi-a răspuns că, 
ce e drept, e o oarecare deosebire între mine şi 
yahunii din grajdul lui; că nu eram aşa urît şi 
murdar, — dar că, privitor la putere, eram mai 
prejos ca ei; că câteşi 4 picioarele mele sunt 
goale şi că puţinul păr de pe ele e de prisos, de 
oarece nu mă fereşte de frig; că picioarele de 
dinainte nu sunt adevărate picioare, deoarece nu 
mă slujesc de ele în umblet: că prea sunt subţiri 
şi, că nu le învâluesc ca pe cele de dinapoi mi-ar 
fi alunecat, nesprijinindu-mă de cât in ele, aşi fi 
căzut. Pe urmă, s'a pornit să mi critice configuraţia 
corpuri, turtitura figurei, umflătura nasului, şi gău
rile ochilor puşi imediat sub frunte, aşa in căi nu 
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mă pot uita nici la dreapta nici la stânga, fără 
să'ntorc capul. Mi a mai spus că nu pot mânca, 
fărâ ajutorul picioarelor de dinainte, pe care le 
duceam la gură sică d'aia mi-a dat natura atâtea 
inchecturi, ca să acoper defectele; că nu înţelege 
ce-mi folosesc atâtea membre separate cari atârnă 
la capătul picioarelor mele de dinapoi; că prea 
sunt plăpânde şi slabe, ca să nu mi le rupă pietrele 
şi că d'aia le învelesc in piei de alte animale; că 
trupul meu gol şi nepăros e expus la frig, ceeace 
mă sileşte să-1 acopăr cu păr străin, adică să mâ'n-
brac şi să mă desbrac In fiecare zi, cel mai plic
ticos şi obositor lucru, după părerea lui; că în fine 
observase că toate animalele din ţara lui aveau 
groază de yahuni şi fugeau de ei, — aşa că. chiai 
presupunând ca în ţara mea natura ne-a dăruit pe 
noi cu judecată, el nu vede cum putem noi vindeca 
această antipatie firească, pe care o au toţi pentru 
cei de speţa noastră şi cum putem dar să tragem 
vr'un folos dela el. «Dar, în privinţa asta nu vreau, 
să merg mai departe, a sfârşit el; istoriseşte-mi 
numai vieaţa d-tale, şi descrie mi ţara în care te-ai 
născut». 

I am răspuns că sunt dispus să i intru în voie 
dar că nu cred să mă pot bine lămuri în lucruri 
de cari el n'avea nici o idee, judecând după faptul 
că'n ţara lui nu văzusem multe din cele dela noi 
că voi face totuşi tot posibilul să mă exprim prin 
asemănări şi figuri, cu rugămintea să mă ierte că 
nu mă exprim In termeni proprii. 
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M'am născut, i-am spus eu, din paring de trea
bă, Intr'o insulă numită Englitera, care era aşa de 
departe, în cât cel mai zdravăn dintre ai lor nu 
ar fi putut ajunge pân'acolo, de cât lntr'un drum 
anual al soarelui; am fost lntâiu chirurg, adică vin
decător de răni; ţara mea e cârmuită de o femeie, 
căreia noi îi zicem regină; am plecat de acolo, ca 
să fac avere şi să-mi mai scap puţin familia de 
nevoie; în ultima călătorie, fusesem căpitan de vas, 
cu vre-o 50 de yahuni pe lângă mine, din cari 
mulţi muriseră pe drum, aşa că fusesem silit să-i 
înlocuiesc cu alţii de alte naţi; şi'n sfârşit vasul 
mi-a fost de două ori în primejdie odată din cauza 
unei furtuni, iar a doua oară, isbindu-se de o stâncă. 

Aici, gazda m'a întrerupt, ca să mă întrebe cum 
putusem hotărî străini din diferite ţări să vie cu 
mine, după atâtea primejdii şi pierderi. I-am ex
plicat că toţi erau nişte nenorociţi, fără nici un că
pătâi, siliţi să-şi lase ţara, fie din cauza lipsei, fie 
din cauza crimelor făptuite; că unii se ruinaseră 
în procese, a'ţii în desfrâu, şî alţii \P joc; că mare 
parte din ei erau, trădători, ucigaşi, hoţi, otrăvitori, 
falsificatori, dezertori, atunci scăpaţi din puşcării; 
că nici unul din ei nu'ndrăsnea să se întoarcă acasă, 
de frica spânzurătoarei sau a ocnei. 

In timpul spuselor mele, gazda iar m'a întrerupt 
de vre-o câteva ori. Miau trebuit mai multe clr-
conlocuţii, ca să-i dau o idee de toate crimele cari-i 
siliseră să mă urmeze. Nu putea pricepe cu ce 
scop şi cu ce îndemn fâptuiseră atâtea rele. Ca 
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să-1 limpezesc puţin, am căutat să-i dau o idee de 
însetata dorinţă ce avem de a creşte şi a ne îm
bogăţi, Inboldlţi de lux, de viclenie şi de invidie; 
dar n'am putut isbuti de cât prin exemple şi pre
supuneri, căci nu-f venea a crede că există atâtea 
viţiuri. 

Puterea, guvernul, războiul, legea, pedeapsa şi 
alte asemenea idei, nu se pot indica In limba gazdei 
mele, decât prin lungi perifraze. Mi-a fost dar foarte 
greu să descriu Europa şi mai ales Anglia Jara mea. 

. 



CAP. XV 

Cititorii trebue să bage de seamă că aceea ce 
vor citi e rezumatul mai multor convorbiri, avute 
In diferite rânduri, timp de doi ani, cu gazda mea. 
îmi făcea întrebări şi-mi pretindea istorisiri cu atât 
mai amănunţite, cu cât înaintam In cunoaşterea 
limbti. Iam arătat cum am putut, starea Europei; 
i am vorbit de arte, de industrii, de comerţ şi de 
ştiinţe; dar aici nu voiu repeta rânduind şirul cât 
s'o putea mai bine decât miezul celor spuse despre 
Jara mea, şi ţinând seamă mai mult de adevăr, 
decât de timp şi împrejurări. 

Ca să mă supun deci dorinţei lui, i-am povestit 
Intr'o zi ultima revoluţie din Anglia, prin năvălirea 
prinţului d'Orange şi războiul ce-a deschis apoi 
regelui Franţei, cel mai puternic stăpân din Europa, 
a cărui glorie era răspândită pretutindeni şi care 
era înzestrat cu toate virtuţile regeşti. I-am adăo-
gat că regina Ana, care a urmat prinsului d'Orange, 
a continuat războiul, In care se'ncercaseră toate 
puterile creştinătate!, l-am adăogat că războiul ar 
fi putut nimici pân'acum un milion de yahuni, că, 
peste 100 de oraşe fuseseră asediate şi luate şi că 
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mai bine de 300 de vase pieriseră arse sau scu
fundate. 

M'a 'ntrebat atunci cari erau cele mai dese cauze 
ale certurilor dintre noi şi ale cuvântului nostru 
„războiu". I-am răspuns că sunt nenumărate şi că 
nul voi spune de cât pe cele principale. Adesea, 
i-am zis eu, cauza e ambiţia prinţilor, cari nu se 
satură nici odată cu câte ţări şi popoare au. Alte 
ori, sunt miniştrii, cari vor să dea de lucru supu
şilor nemulţumiţi. Unii cred că e bine să fluieri; 
alţii cred că asta e o crimă. Unii zic că trebue să 
te îmbraci în alb, iar alţii în negru, in roşu sau în 
cenuşiu. Unii zic să porţi o pălărioară resfrântă; 
alţii, una cât toate zilele, cu marginile până pe 
urechi, — şi războaiele noastre nu sunt nici odată 
aşa de lungi şi de sângeroase, ca atunci când sunt 
pornite din această deosebire de păreri, plimbate 
de colo până colo, de nişte creeri tncinşi, cari-i as
mut pe toţi să se încaere. 

Doi regi s'au bătut, fiindcă amândoi vroiau să 
despoaie pe un al treilea, fără să aibă dreptul 
vr'unul din ei. De multe ori, unul a atacat pe 
altul, de frică să nu fie ci atacat. Un vecin de
clară războiu celuilalt, când fiindcă e prea tare, 
când fiindcă e prea slab. Adesea, vecinul acela 
are lucruri cari ne lipsesc precum şi noi avem ce 
n'are el, — aşa că se !au la bătaie, ca să aibă, 
unul din ei, ori tot, ori nimic. Altă cauză de răz
boiu e foametea tot aşa de tare ca şi ciuma. Are 
chef tot aşa de tare ca şi ciuma. Are chef cutare 
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prinţ să-şi rotunjească tara, prin alipirea unei pro
vincii?... Războiul — E vr'un popor incult, simplu, 
grosolan, sau slab?... Războiu!—Iar războiu, şi Iacă 
războiu glorios când un suveran milos vine In mij
locul altuia şi, după ce goneşte pe duşman, pune 
el mâna şi pe ţara care-1 chemase In ajutor. Ase
mănarea sângelui, înrudirile, căsătoriile, sunt iar 
izvoare de războiu; cu cât sunt mai rudă, cu atât 
sunt mai gata a se duşmăni. Ţările sărace sunt 
flămânde, iar cele,bogale sunt ambiţioase, — şi cui 
place mai mult schimbarea şi revolta, dacă nu 
mizeriei şi ambiţiei ? Pentru toate aceste cuvinte, 
la noi, cea mai frumoasă meserie e aceea de sol
dat ; căci ce Însemnează a fi soldat ? Însemnează 
a fi plătit, pentru a ucide cu sânge rece nişte 
semeni ai tăi, cari nu ţi-au făcut nici un râu. 

— Tot ce mi-ai spus despre cauzele războiului 
mi-a răspuns gazda mea, îmi dă o Înaltă ideie 
despre judecata voastră. Oricum ar fi, bine de voi 
că, deşi sunteţi aşa răi, vă'nţepaţi cam rar; căci, 
cu privire la cumplitele efecte ale crâncenelor voa
stre războaie, eu cred că mi-ai spus ceeace nu e. 
Natura v'a dat o gură lată, pe-un obraz lat; nu 
văd dar cum v'aţi putea muşca altfel; decât de 
bună voie; iar ghiarele pe cari le aveţi la picioare, 
sunt aşa de moi şi de scurte, încât un yahu de-ai 
noştri ar sfâşia doisprezece ca voi. 

Nu m'am putut opri de a da din cap şi de a 
zâmbi de ignoranţa stăpânului meu. Fiindcă ştiam 
puţin arta războiului, i-am făcut o repede descriere 
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a tunurilor, puştilor, carabinelor, pistoalelor, ghiu
lelelor, săbiilor şi baionetelor noastre; i-am zugrăvit 
asediurile, atacurile, minele şi asalturile; i-am ex
plicat o luptă pe mare; i-am descris cum se cu
fundă năvile, cu top* oamenii de pe ele; i-am mai 
descris apoi luptele pe uscat, cu sânge vărsat şi 
cu câte 40 de mii de oameni morţi pe fiecare zi; 
şi, ca să laud puţin curajul şi vitejia compatrioţilor 
mei, i-am mai spus că i-am văzut odată într'un 
asediu, aruncând în aer 100 de duşmani, aşa că 
membrele lor, rupte şi asvârlite, păreau a cădea 
din cer, Înfăţişând ochilor mei cea mai plăcută 
privelişte. 

Era să mai fac câteva descripţii, dacă gazda 
nu-mi poruncea să tac. „Firea unui yahu, mi-a zis 
el, e aşa de rea, Încât nu mi-e greu să cred că 
tot ce mi-ai povestit e cu putinţă, mai ales dacă 
sunteţi tot atât de zdraveni, pe cât sunteţi de răi 
şi de vicleni. Dar, oricât de rea părere aş fi avut 
pân'acum de acest soiu de animal tot nu era ca 
aceea pe care mi-ai format-o acum. Cele ce mi-ai 
spus, mă turbură şi mă pun Intr'o situaţie, in care 
n'am mal fost; mie teamă că simţurile acum În
grozite de cele auzite, să nu mi se deprindă mai 
târziu cu ele. Yahunii de aici îmi sunt urlţi; dar 
le iert răutatea, de oarece aşa i-a făcut natura şi 
de oarece n'au judecată, ca să se stăpânească şi 
să se îndrepte. Să văd insă o fiinţă, care se laudă 
că are minte, s'o văd fâptuind aşa cruzimi, asta 
nu pot pricepe; de aceea, conchid că mai bine 
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dobitoc decât deştept şi corupt. Nu e vorba la 
drept vorbind, judecata voastră, o fi ea o judecată 
adevărată ? Nu o fi mai mult un talent dat de 
natură, ca să perfecţionaţi viţiurile ?... Mi ai spus, 
pare-mi-se, că, printre cei cari te Însoţeau pe vas, 
erau şi nişte păcătoşi ruinaţi de procese, şi că, 
legea i-adusese in aşa stare. Te întreb: cum se 
poate ca legea să aibă aşa efecte? Mai întâiu, ce 
lege e aceea? Firea şi raţiunea, nu vă sunt de 
ajuns şi nu vă spun destul ce trebue şi ce nu 
trebue să faceţi? 

l-am răspuns că nu prea mă pricep In legi; că 
puţinele cunoştinţe ce aveam, le câştigasem prin 
contactul cu avocaţii, dar că-i voiu spune totuşi 
atât cât ştiu, In această privinţă. Şi iată ce i-am 
spus: 

Numărul celor cari se dau studiului legilor e, 
la noi, mai mare de cât al omizilor. Au fel de fel 
de trepte, de deosebiri şi de nume. Pentru că nu
mărul, prea mare, face meseria să nu le dea une
ori nici cu ce trăi, aleargă la viclenii şi la meşte
şuguri. Au Învăţat, de mici copii, minunata artă de 
a dovedi, prin discursuri tntortochiate, că albul e 
negru şi negrul e alb. 

— Aşa dar, ei ruinează şi despoaie pe cei neln-
demânatecl? m'a Întrebat gazda. 

— Se Înţelege, i-am răspuns; şi-o să-ţi dau un 
exemplu, ca să pricepi şi mai bine ce ţi-am spus-

Să zicem că vecinul meu are chef să-mi ia vaca. 
Se duce numai de cât la un advocat adică la un 



Guliver în ţara uriaşilor 181 

învăţat tâlcuitor al legii, şii făgădueşte o răsplată, 
dacă poate demonstra că vaca nu e a mea. Eu 
atunci, sunt silit să mă duc şi eu Ia unul de 
aceiaşi meserie, ca să mă apăr singur. Deşi drep
tatea e cu mine, mă pomenesc în două mari în
curcături : prima, că yahu-ul la care am alergat să 
mă apere, este deprins din tinereţe să susţie ce e 
falş, aşa că nu e'n apele lui când îi dau să apere 
adevărul adevărat; şi a doua, că acelaşi yahu, cu 
toată simplicitatea afacerei ce l-am încredinţat, e 
silit s'o încurce, ca să intre In obiceiul confraţilor 
şi ca s'o tărăgăneze cât mai mult; altfel, l'ar în
vinui că strică meseria şi dă exemplu rău. Aşa 
dar, ca să scap, nu-mi rămân de cât două mij
loace : sau să mă duc la cel-1'alt advocat şi să-1 
corup, dându-i îndoit de cât ce spera să ia dela 
clientul său; sau, mijloc ciudat dar infailibil, să 
rog pe avocatul meu să-mi pledeze cauza cât mai 
nelămurit şi să lase pe Judecători a'nţelege câ e 
foarte posibil ca vaca mea să nu fie a mea, ci a 
vecinului. Judecătorii atunci, puţin deprinşi cu lucru
rile simple şi limpezi, vor da mai multă atenţie 
avocatului meu, II vor asculta cu plăcere şi vor fi 
mai dispuşi pentru mine, de cât dacă le-ar expune 
lucrul In 7 cuvinte. La noi, judecata are o maximă: 
ce s'a judecat, rămâne bun judecat. De aceea păs
trează Intr'o odaie toate sentinţele, chiar cele date 
din prostie. Aceste sentinţe, formează aşa zisa 
jurisprudents, şi au aşa putere, In cât, citindu-le, 
poţi dovedi orice. Ce e drept atenţia judecătorilor 
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se îndreaptă mai mult spre împrejurări, de cât 
spre fapt. In cazul vacel mele, de exemplu, vor 
să ştie dacă e roşie sau neagră, dacă are coarne 
lungi, In ce câmp paşte de obiceiu, cât lapte dă 
pe zi şi aşa mai încolo ; pe urmă, încep să con
sulte sentinţele. De multe ori, procesul, e pus sub 
masă şi atunci e un noroc să se termine in zece 
ani!... Mai trebue adăugat că legiuitorii au o limbă 
aparte, un fel de a exprima, neînţeles de ceilalţi, 
in limba aceea sunt scrise legile. Intr'un aşa labi
rint, cum să nu se rătăcească dreptatea, cum să 
nu se încurce procesele! Şi dacă un străin, născut 
la 300 de leghe de {ara mea, ar pofti să vie să mi 
ia o moştenire, pe care aşi avea-o in familie de 
2—3o0 de ani, i-ar trebui 30 de ani ca să des
curce lucrurile. 

— Păcat, m'a întrerupt gazda, că nişte oameni 
cu aşa talent, nu şi'l întorc într'altă direcţie ! N'ar 
fi mai cuminte să dea altora lecţii de înţelepciune 
şi să lumineze şi pe cei întunecaţi? Căci nu mă 
îndoesc că trebue să ştie de toate. — Nici de cum, 
i-am răspuns eu, nu-şi ştiu de cât meseria, şi ni
mic alt. In orice altă direcţie, sunt cei mai mărgi
niţi din lume. Nu pot suferi literatura şi ştiinţele ; 
iar în vieaţa de toate zilele, par idioţi, greoi, plicti
coşi, neciopliţi. Vorbesc, bineînţeles, în general 
căci sunt şi câţiva deştepţi, simpatici şi bine 
crescuţi. 

. 



CAP. XVI 

Gazda mea nu putea înţelege cum tot neamul 
acesta de mandarini putea fi aşa rău şi de temut. 

— Pentru ce, întreba ea, fac atâta rău celor 
cari au nevoie de sprijinul lor ? Şi ce vrei să Înţe
legi prin răsplata promisă unui advocat, când II 
Însărcinezi cu o afacere? 

l-am răspuns că răsplata Însemnează „bani". 
Mi-a fost cam greu să-i explic Înţelesul cuvântului; 
i-am înşirat totuşi diferitele noastre monede şi 
metalele din cari sunt făcute; i-am arătat folosul, 
adăugându-i că cine are multe e fericit; că cu 
bani ai haine, case, moşii, ospeţe şi cele mai fru
moase femei; că tocmai d'aia nu ni se pare că 
avem destui şi că, cu cât avem, cu atât am mai 
vrea ; că bogaţii leneşi se bucură de munca săra
cilor cari, pentru a găsi cu ce să-şi ducă zilele 
asudă de dimineaţă până seara, fără o clipă de 
odihnă. 

— Cum! m'a Întrerupt gazda mea. Acolo, pă
mântul nu e al tutulor, şi n'au toţi acelaş drept 
la roadele lui? De ce se folosesc unii, în paguba 
celorlalţi ? Şi, dacă unii pretind mai mari drepturi, 
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trebue să li se dea tocmai celor cari au contribuit, 
prin munca lor, la rodnicia pământului. 

— Nici de cum, l-am răspuns eu; tocmai cel 
cari fac pe ceilalţi să trăiască, prin munca pămân
tului tocmai aceia mor de foame. 

— Dar ce-ai Înţeles prin cuvântul „ospeţe", 
când mi-ai spus câ la voi, cu bani se cumpără orice? 

Am Început atunci să-1 înşir cele mai gustoase 
din mâncările, cari încarcă mesele bogaţilor şi di
feritele feluri de a găti carnea. Iam spus tot ce 
mi-a venit In minte şi l-am Învăţat că pentru 
a avea băuturi bune, plecăm în lungi şi grele că
lătorii pe mare,—aşa că, spre a da o masă bună 
câtorva femei de seamă, trebue să trlmetem mai 
Întâi mai multe năvl în cele patru părţi ale lumei. 

— Aşa dar, reluă gazda, ţara vă e foarte să
racă, de oarece nu dă nici de mâncare locuito 
rilor. Nu găsiţi tn ea nici apă, şi vă trebue dru
muri peste mări, ca să v'aduceţi de băut. 

I-am răspuns că Anglia produce de trei ori mai 
mult decât hrana trebuitoare locuitorilor ei şl că, 
în privinţa băuturei, noi facem o foarte bună zeamă 
cu sucul unor fructe sau cu stoarcerea unor se
minţe ; că, Intr'un cuvânt, nevoilor fizice nu le lip
seşte nimic, dar că spre a ne mulţumi luxul şi 
necumpătarea, trimetem In ţările străine aceea ce 
creşte la noi, şi aducem de acolo, în schimb tot 
ce ne trebue pentru a deveni bolnavi şi viţioşi; 
că dragostea de lux, din belşug şi petreceri e prin
cipiul vieţii noastre; câ, pentru a le avea, trebue 
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să ne îmbogăţim ; că d'aia sunt aţâţi pungaşi, hoţi, 
sperjuri, linguşitori, cartofori, mincinoşi, fanfaroni, 
şi neruşinaţi. 

I-am mai spus că osteneala ce ne dăm de a 
aduce vinurile din ţările străine, nu e pricinuită 
din lipsă de apă, sau de alt lichid bun de băutl—ci 
fiindcă vinul e o băutură care ne ameţeşte, care 
ne scoate oare-cum din fire, care ne alungă din 
minte toate ideile serioasa care ne umple capul 
de drăcii, care ne dă curaj şi ne scapă, pentru 
câtva timp, de tirania judecăţii. „Procurând boga
ţilor, i-am adăugat eu, tot ceea ce le trebue, aşa 
se îmbogăţesc cei mici. Eu când sunt la mine 
acasă şi când mă Îmbrac cum trebue, port pe 
mine munca a 100 de lucrători. O mie de mâni 
au contribuit la clădirea şl mobilarea casei mele 
şi de rinei ori mai mult ca să-mi îmbrace nevasta". 

Eram pe cale să-i zugrăvesc câţiva din cei cari-şi 
petrec vieaţa lungă cei ameninţaţi s'o piardă, adică 
câţiva doctori, li spusesem gazdei mele că mulţi 
din tovarăşii de pe vas muriseră bolnavi; dar nu 
prea pricepuse bine ce l-am spus. 

Îşi Închipuia că murim ca toate animalele, că 
singura noastră boală e slăbiciunea şi că nu su
ferim de cât puţirl Înaintea morţel, — afară numai 
de cazuri accidentale. A trebuit deci să-i explic 
felul şi cauza diferitelor maladii. I-am spus că 
mâncăm fără să ne fie foame şi bem fără să ne 
fie sete — că ne petrecem nopţile bând băuturi 
arzătoare, fără să mâncăm nimic, ceea ce ne 
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aprinde măruntaele, ne ruinează stomacul şi ne 
revarsă in corp o slăbiciune primejdioasă ; că multe 
din femeile noastre au veninuri, pe cari le dau 
amanţilor; că această reală boală se naşte adesea 
odată cu noi, transmisă prin sânge; că insfârşit 
n'aşl mai isprăvi dac'aşi sta să-i înşir toate boalele 
cam câte 5 - 600 de om şi că fiecare parte a cor
pului internă sau externă, işi avea pe ale ei, 
proprii. 

— Pentru a vindeca toate relele astea, am adău
gat eu, aveam nişte yahuni, cari nu se ocupă de 
cât cu studiul trupului, şi cari pretindea pot stârpi 
toate boalele, pot lupta cu natura şi ne pot pre
lungi vieaţa. 

Fiind eu însumi doctor i-am putut desluşi cu 
plăcere, toate tainele medicinei noastre. 

— Mai intâiu, am început eu, trebue să ştii că 
toate boalele noastre vin din prea mult, aşa că e 
firească nevoia de a le da afară, fie pe sus, fie 
pe jos. Pentru asta, ne trebue o alegere de ier
buri, şerpi, broaşte, păiejeni, peşti, — şi din toate 
astea facem nişte ape puturoase şi greţoase, cari-ţi 
întorc stomacul şi-ţi zguduie toate simţurile. Apele 
astea ne ordonă doctorii noştri să le luăm, pentru 
golirea pe sus, numită „vărsătură". Alteori, scot 
din spifăria lor alte băuturi, pe cari le dau, sau 
pe gaura de sus, sau pe cea de jos, după chef,— 
constituind astfel sau un purgativ curăţitor al cor
pului sau un clistir spălător al maţelor. „Natura» 
zic ei cu multă isteţime, ne-a dat deschizătura de 

. 
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sus pentru a băga, şi pe cea de jos pentru a scoate. 
Boala schimbă alcătuirea firească a corpului. Tre-
bue dar ca leacul să lucreze tot aşa şi să com
bată natura; de aceea e nevoie să se schimbe în
trebuinţarea deschizăturilor, adică de a Înghiţi pe 
jos şi de a goli pe sus". Mai avem şi alte boli, 
cari nu au nimic In ele decât ideea. Cei atinşi de 
acest soi de rău se numesc bolnavi închipuiţi. „Şi 
leacurile lor, sunt tot închipuite. In general, cele 
mai tari boli închipuite se leagă de femei; dar no
roc că avem câteva rtmediuri, cu cari le vindecăm, 
fără să le doară". 

Inlr'o zi, gazda mea mi-a adresat o laudă, pe 
care n'o meritam. Ii vorbisem de oamenii de seamă 
ai Engliterei, şi mia spus că eu trebue să fiu gen
tilom, pentru că sunt mult mai curat şi mai bine 
făcut de cât toţ yahunii din ţara lui, deşi prin pu
tere şl vioiciune eram mult mai prejos; că asta 
venea probabil din cauza felului meu de trai şi 
din micile începuturi de raţionament, cari s'ar fi 
putut perfecţiona, dac'aşi mal fi stat mult timp 
cu ei. 

Mi-a atras totdeauna atenţiunea că, printre ei, 
albii şi murgi/, nu eram aşa bine făcuţi ca roibii, 
ca vineţii şi ca negrii; că cei d'întâiu nu se năş
teau cu aceleaşi daruri ca ceilalţi; că deaceea ră
mâneau toată vieaţa în robie şi că nici unul nu se 
gândea să se 'nalte până la rangul de stăpân. 
„Trebue să stăm, zicea el, în starea In care ne-a 
născut natura. O jicneşte, o supără, cine vrea să 
schimbe treapta pe care ne-a pus". 
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l-am răspuns că, la noi, nobleţea nu era aşa 
cum şf-o tnchlpue; că gentilomii noştri suDt cres
cuţi de mici in lux şi trândăvie; că, cum le dă 
voie vârsta, se prăpădesc cu femei desfrânate, luând 
fel de fel de boli urlte; că, după ce-şi mănâncă 
averile şi se văd pe drumuri, se Însoară cu câte-o 
femeie de rând, urltă, rău făcută, bolnavă, dar bo
gată ; că dintr'o asemenea împerechere ies copii 
slăbănogi, schilozi, ceeace urmează uneori până la 
a treia generaţie, — afară numai dacă femeia nu 
îndreaptă lucrurile cerşind ajutorul vr'un prieten 
milostiv. N'am uitat să-i adaog că, la noi, corpu
rile slabe, uscăţive, infirme sunt un fel de semn 
al nobleţei; că o înfăţişare voinică şi sănătoasă nu 
stă bine unui nobil şl că imediat s'ar bănui că e 
fiul vr'unui servitor al casei, cu care mamă-sa a 
fost prea darnică, — mai ales dac'o fi ceva mai 
deştept ca ceilalţi, mai putln posac, mai necapri-
cios, mai negrosolan, mai nedesmăţit şi mai pu
ţin bleg ca ei. 



CAP. XVII 

Poate că cititorii s'au scandalizat de portretele 
prea fidele şi de prea marea sinceritate cu care 
am vorbit de noi, oamenii, in faţa unui animal. 
Cauza e că nepreţuitele calităţi ale acestor înţe
lepte patrupede mi-au făcut aşa impresie, in cât 
iu le-am putut compara cu noi, fără a-mi des-
preţui semenii. Mai întâiu, gazda mea era foarte 
Pătrunzătoare şi In fiecare zi găsea în mine câte 
Un defect, pe care nici eu nu mi-1 ştiam, sau 
Pe care-1 consideram ca o uşoară imperfecjie. în
ţeleptele ei observaţii mi-au deşteptat spiritul cri
tic şi mizantrop, iar dragostea lui de adevăr m'a 
făcut să urăsc minciuna şi să nu ascund nimic în 
'storisirile mele. 

Să mai mărturisesc încă un motiv al slncerităţei 
taele. După un an de şedere printre ei, aşa prie-
tenie, aşa respect, stimă şi veneraţie mi-au inspirat, 
c'am hotărît să nu mă mai intorc In Anglia, ci 
8ă-mi sfârşesc vieaţa acolo, unde mă dusese cerul, 
C a să cultiv virtutea. Dar soarta, care totdeauna 
to'a năpăstuit, nu mi-a îngăduit să gust o aşa fe-
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rlclre. Oricum, acum că sunt în Anglia, Imi pare 
bine că n'am spus tot şi că le-am ascuns trei 
sferturi din năsbâtiile şi vigurile noastre. Chiar 
când le desvăluiam câte unul, întrebuinţam, res-
tricţii mintale şi mă sileam să nu spui adevărul, 
dar fără să mint. Nimic mai iertabil. Oricine e 
părtinitor, când e'n joc patria lui. 

Am arătat pân'acum numai miezul intervorbi-
rilor mele cu gazda, cât timp i-am fost oaspete; 
ca să nu lungesc prea mult, am trecut peste 
multe. 

Intr'o zi, a trimes din zori să mă cheme şi, 
poruncindumi să stau lângă el, — prima onoare 
de acest soiu, — mi-a zis: 

— Am revăzut cu memoria tot ce mi-ai spvs, 
fie despre dumneata, fie despre {ara dumitale. 
Văd limpede că toţi cei din tara d-tale aveţi oare 
care judecată, de şi nu-mi pot da seama cine va 
dăruit cu ea; dar mai văd iarăş că nu vă folosit' \ 
de ea, de cât spre a vă spori defectele şi spre a | 
câştiga altele, pe cari nu le aveţi din fire. Nici 
vorbă că, prin înfăţişare, semănaţi grozav cu ya' 
hunii de-aici şi că nu vă lipseşte, pentru a fi în
tocmai, de cât forţa, vioiciunea şi lungimea ghia-
arelor. In privinţa moravurilor insă semănaţi leit-
Tot aşa se urăsc şi ei uni pe alţii, pentru câ 
fiecare vede urâjenia celuilalt fără a vedea pe * 
sa. Dacă, de pildă, aşi arunca la cinci yahuni tot 
atâta carne cât ar fi de ajuns să saturăm 50, ce' 
cinci lacomi şi hrăpitori, in loc să mănânce i° 
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tihnă ce li s'a dat, se repede uni la alţii, se muşcă 
se sfâşie, fiecare vrând să mănânce tot, aşa că 
suntem siliţi să le dăm de mâncare deosebit şi 
chiar să legăm pe cei sătui, ca să nu se repeadă 
la cei cari n'au isprăvit de mâncat. Dacă moare 
vre-o vacă, de bătrâneţe sau din întâmplare, cum 
află, pleacă cu toţii acolo şi dau năvală, care din 
ei s'o apuce. Se bat, se sgârie, se rup, până ce 
isbânda atârnă fntr'o parte şi, dacă nu se măce
lăresc cauza e că ei n'au inteligenţa yahunilor din 
Europa, ca să invente maşini ucigătoare şi arme 
de măcelărit. Avem Intr'unele părţi ale ţărei, un 
soi de pietre lucitoare, de felurite culori, cari le 
plac foarte mult. Cum dau de ele, fac tot posi
bilul să Ie scoată din pământ, le-aduc acasă şi 
le-ascund grămadă, păzindu le ca pe-o comoară 
şi luând bine seama să nu afle vr'unul din cei
lalţi. N'am putut încă descoperi de unde le vine 
Înclinarea asta pentru pietrele sclipitoare, nici la 
ce le pot fi de folos; Îmi închipui însă acum că 
sgârcenia yahunilor europeni, despre care mi-a 
vorbit, trebue să fie înrădăcinată şi în ai noştri. 
Am vrut, odată, să iau unuia din ei o asemenea 
comoară; cum a simţit, a început întâi să ţipe 
din răsputeri şi să se'nfurie ; apoi, a căzut într'un 
fel de leşin, s'a întristat, n'a mai vrut să mănânce, 
n'a mai dormit, n'a mai lucrat. — până ce-am 
dat ordin unui servitor să 1 puie comoara la loc. 
acolo de unde o luasem. Imediat şi-a venit în fire, 
s'a înveselit şi prima grijă i-a fost să-şi ascundă 
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aiurea giuvaerurile. Când descoperă vr'unul din 
ei o asemenea piatră, de multe ori se pomeneşte, 
cu altul vrând să i-o ia, şi, pe când se'ncaieră. 
vine altul, profită de bătaie şi le o şterpeleşte, 
După cât mi-ai spus. In Europa procesele nu se 
sfârşesc nici aşa repede, nici aşa ieftin. Aici cei 
doi avocaţi, dacă le pot zice astfel, scapă uşor 
nepierzând decât piatra; pe când acolo, cine ple
dează, adeseori pierde şi ce a vrut să aibă, şi 
ce are. 

Yahunilor noştri, de multe ori le vine un fel de 
poftă, a cărei cauză nu mi-o pot explica. Ii vezi 
graşi, hrăniţi, odihniţi, sănătoşi şi zdraveni, — şi, 
deodată, te pomeneşti cu ei căzând într'o tristeţe, 
într'o silă şi Într'o melancolie, care Ii întunecă şi i 
tâmpeşte. Fug de tovarăşii lor, nu mănâncă stau 
ascunşi; par'c'ar visa cu capul plin de gânduri 
negre. Ca să-i vindecăm de boala asta, n'am 
găsit decât un leac; ti sguduim şi-i puneam la 
muncă grea. Munca li pune în mişcare şi-i învi
orează». 

Auzul celor spuse de gazda mea, m'a făcut să 
mă gândesc la Anglia, unde se întâmplă absolut 
acelaşi lucru ; oameni încărcaţi de bani şi glorie 
plini de sănătate şi putere, lipsiţi de orice grije 
şi cu gândul numai la petreceri, — cad, pe ne
gândite, In negura Intristărei, nu se mai pot suferi 
pe ei Înşişi, se usucă, visând, se pierd şi par'că 
nu mai au creier, aşa hipocondrie i-apucă. Sânt 
convins că şi-ai noştri s'ar vindeca foarte uşor 
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punându-i la muncă, şi că mişcarea e cel mai 
bun regim contra lenei şi-a intristărei. L'am în
cercat eu însumi, şi sfătuesc pe cititori sâ-1 între
buinţeze, de câte ori se vor găsi in aşa împre
juraţi. De altminteri, cel mal bun mijloc e altul; 
să nu fim niciodată leneşi; şi, presupunând că, 
din păcate, n'am avea nici o treabă, nu trebue să 
uităm că e deosebire între a nu face nimic şi a 
nu avea nimic de făcut. 
£ — Yahunii noştri, a urmat gazda mea, au mare 
patimă pentru o oare-care rădăcină, foarte ze
moasă. 0 caută cu lăcomie şi-o sug cu o plăcere 
nemai pomenită. Pe urmă Încep, sau să se mân
gâie sau să se sgârie, sau sa urle strâmbându-se, 
sau să se joace, sau să se tăvălească pe jos şi 
s'adoarmă In noroiu. Femeile yahunilor se feresc 
de atingerile bărbaţilor; nu se lasă a fi desmier-
date, în faţa celorlalţi; cea mai mică Indrăsneală 
le supără şi le înfurie; dar când vr'una din ele 
vede trecând, prin vr'un loc retras câte un yahu 
tânăr şi bine făcut, se ascunde după vr'un pom 
sau tufiş, In aşa fel, încât tânărul s'o vadă. Ea 
atunci fuge, uitându-se înapoi şi cu aşa iuţeală, 
încât Inflăcăratul, ajungând într'un loc prielnic 
misterului dorin felor, — s'o poată prinde. Acolo, 
îşi aşteaptă apoi amantul, In fiecare zi, — şl el 
vine regulat, afară numai dacă, pe drum, nu i se 
întâmplă cu alta acelaş lucru, aşa In cât s'o uite 
pe cea dintâiu. Uneori, chiar femeia nu vine la 
întâlnire: le place amândorura schimbarea. Plă-

I, Swllt. — Guliver tn ţara uriaşilor. 13 
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cerea lor, a femeilor, e să vadă pe bărbaţi bă-
tându-se, muşcându-se şi sfâşiindu-se pentru ele; 
ti asmut la luptă şi devin răsplata biruitorului; 
căruia 1 se dă, spre a se sgâria şi împreună a 
sfârşi cum sfârşesc întotdeauna. îşi iubesc cu 
patimă puii. Bărbaţii mai ales, ii adoră, de şi e 
cu neputinţă să ştie căror copii le sunt tată». 

M'aşteptam ca gazda să-mi spuie mai multe cu 
privire la moravurile yahunilor, şi că n'o să treacă 
cu vederea nici unul din vigurile noastre. Mă ro
şisem, de mai înainte de ruşinea spejei mele şi 
mi-era frică să nu înceapă a descoase tot soiul 
de neruşinări existente printre yahunii Jărei lui. Ar 
fi fost cel mai groaznic tablou al destrăbălărilor 
noastre proprii. Dar natura s'a dovedit a fi prea 
slabă născocitoare In privinţa asta. A trebuit arta 
şi raţiunea ca ele să ia o astfel de înflorire In 
emisferul locuit de noi. 



CAP. XVIII 

Am rugat Intr'o zi, pe gazda mea, să mă lase 
să văd turmele de yahuni din vecinătăţi, ca să-mi 
dau mai bine seama ce obiceiuri şi înclinări au. 
Fiind convins că nu-i pot suferi, nu s'a temut că 
vederea şi contactul cu ei mă va conrupe; dar 
mi-a dat totuşi un cal murg, unul din cei mai 
credincioşi servitori, ca să mă însoţească, de frică 
să nu mi se întâmple ceva. 

Yahunii mă considerau ca de-ai lor, mai ales 
după ce mă văzuseră odată cu mânecile sumese 
şi cu pieptul gol. Au vrut atunci să se apropie de 
mine şi s'au pus să mă imiteze, ridicându-se In. 
două picioare, dând din cap şi dând in lături una 
din labe. Vederea mutrei mele Ii făcea să râdă. 
Cu toate astea, nu mă puteau suferi ca orice mai
muţă sălbatică pe una domestică. 

Nu mi s'a întâmplat cu ei, decât atât: 
Intr'o zi, era foarte cald, şi, pe când mă scăl

dam, văd o yahună tânără sărind la mine In apă, 
apropiindu-se şi strângându-mă tare în braţe. Am 
început să strig, căci mi-era frică să nu mă sfâşie 
cu ghiarele: dar, cu toată patima şi furia din 
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ochii ei, nici măcar nu m'a sgâriat. Mi-a venit în 
ajutor murgul, a ameninţat-o şi ea a fugit numai 
decât. Când i-am povestit gazdei păţania, s'a 
pus pe râs, cu toţi ai lui, făcându-mă să mă 
ruşinez şi mai mult. Nu ştiu dacă trebue să spun 
că yahuna din apă avea părul mai lung şi pielea 
mai neagră ca toate cele pe cari le văzusem. 

De oarece am stat acolo trei ani întregi, cititorii 
s'aşteaptă să le fac o descriere amănunţită, şi să 
le inşir, unul câte unul, obiceiurile, moravurile, 
principiile şi purtările. Asta şi vreau, — dar cât 
mai pe scurt. 

Pentru că semenii gazdei mele, cei mai numeroşi 
din partea locului, sunt toţi născuţi cu o mare în
clinare spre virtute, şi nici prin gând nu le trece 
să facă rău cuiva, principala lor grije e să-şi cul
tive şi să-şi perfecţioneze judecata, făcând-o că
lăuza tuturor faptelor lor. La ei, raţiunea nu pro
voacă probleme, ca la noi, şi nu născoceşte so
fisme, pentru şi contra. Nu ştiu să apere senti
mentele absurde şi principiile necinstite. Tot ce 
spun te convinge, căci nimic nu e obscur îndoielnic 
sau desfigurat de patimă şi interese. Mi-aduc 
aminte c'am avut mare bătaie de cap s'o fac pe 
gazda mea să Înţeleagă ce însemnează la noi cu
vântul «părere», ce uşor ne certăm şi ce rar 
suntem de aceeaşi părere. Cum! m'a întrebat el. 
Judecata, se poate schimba? Adevărul, nu e 
acelaşi ? Putem da drept sigur, ce e Îndoielnic? De 
ce discutaţi lucruri pe cari nu le poate decide nici 
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evidenja? La ce vă servă filozofia, demonstraţiile 
încurcate, şi atâtea cercetări sterpe, In certuri, fără 
capăt? Cine vede bine, nu se Împiedică. Cu o 
minte limpede, nu încape contestaţie. Dacă dar 
faceţi altfel, asta înseamnă că mintea vă e întu-
tunecată şi că nu vă place adevărul». 

Admirabilă filozofiei Nici Sucrata n'ar ii raţionat 
astfel. Dac'am urma toţi sfaturile astea, nu s'ar 
săvârşi în Europa atâtea greşeli. Dar iarăşi mă 
întreb: ce s'ar face atunci atâtea biblioteci? Ce 
s'ar face reputaţia savanţilor şi negustoria libra
rilor? Republica imaginaţiei ar deveni a raţiune 
şi n'ar fi pe lume de cât şcoli de bun simt. 

Semenii gazdei mele se iubesc nnii pe alţii, se 
ajută, se susţin şi se uşurează între ei. Nu se in
vidiază. Nu sunt geloşi de fericirea altuia. Nu 
atacă libertatea şi vieata aproapelui. Ar fi neno
rociţi să ştie pe vr'unul de-ai lor gelos, şi deviza 
lor e: «Nihil cabalini a me alienum puto». Nu se 
critică unii pe alţii. Satira nu ştiu ce e. Cei mari 
n'apasă pe cei mici, cu sarcina autoritate! lor. Su
punerea e o legătură, iar nu jug, şi puterea tot
deauna supusă dreptăjei, e respectată, iar nu te
mută. 

Căsăiotiile sunt mai potrivite ca la noi. Bărbaţii 
îşi aleg neveste de aceiaşi culoare cu ei. Un vânăt 
rotat, nu ia decât o vânătă ca el, ca şi ceilalţi. Nu 
se pomeneşte dar în neamurile lor, nici schim
bare, nici amestec, nici decădere. Copiii sunt la fel 
cu părinţii. Blazoanele şi titlurile lor, constau în 
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faţă, tn cap, In putere, in culoare, calităţi cari se 
transmit din tată 'n fiu. Niciodată dar nu se naşte 
dintr'un cal frumos o gloabă, sau dintr'o gloabă 
un cal bun, cum se întâmplă adesea în Europa. 

Nici căsnicii rele, nu sunt la ei. Soţia e credin
cioasă bărbatului, şi bărbatul credincios soţiei; îm
bătrânesc amândoi fără a se răci, cel puţin cu 
inima. Divorţul, de şi permis, nu s'a pomenit la 
ei. Bărbaţii sunt totdeauna amanţi, iar nevestele 
totdeauna amante. Ei nu sunt aspri, ele sunt su
puse, şi nici odată nevasta nu-şi permite să re
fuze aceiace bărbatul e în drept şi In putinţă să 
ceară. 

Sunt credincioşi unul altuia, fiindcă sunt cuminţi, 
iar nu de frică, sau din prejudecăţi. Numai fiindcă 
şi-au promis să fi credincioşi, d'aia sunt; d'aia 
consideră credinţa ca o virtute. 

Îşi cresc copii cu mare grijă. Mama suprave
ghează corpul şi sănătatea, iar tatăl inima şi min
tea. Stăpânesc cât pot, avânturile şi înflăcărările 
tinereţei. Ii însoară de timpurin, conform sfa
turilor minţei şi dorinţelor nature»; iar pân'a-
tunci, nu Îngăduie tinerilor decât o singură amantă, 
care stă la un loc cu ei, ca servitoare, — care, In 
ziua căsătoriei, ese din serviciu. 

Fetele primesc cam aceiaşi creştere ca băeţii,— 
iar nu ca Ia noi, unde jumătate din speţa noastră 
n'are alt talent de cât de a o Înmulţi. 
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Meritul bărbaţilor constă mal mult In putere şi 
agerime, iar al femeilor in blândeţe şi mlădiere. 
Dacă vre-o femeie are calităţi bărbăteştii le caută 
un soţ cu calităţi femeieşti şi atunci se Întâmplă 
ca şi la noi, că bărbatul e nevastă şi nevasta bărbat. 



CAP. XIX. 

Vreo trei luni înainte de plecarea mea, s'a ţinut 
o adunare generală a naţiunei, un fel de parla
ment, din care gazda mea făcea parte ca deputat. 
S'a desbătut o chestiune, care mai fusese la ordi
nea zilei, — şi singura care desbina pe locuitori. 

Era vorba să se hotărască dacă trebue sau nu 
nimicită rasa yahunilor. Unii membrii susţineau 
că da, sprijinindu-se pe dovezi puternice. Yahunii, 
ziceau ei, sunt animalele cele mai diforme, mai 
rele şi mai primejdioase din lume; prin viclenia 
şi lenea lor nu se gândesc decât cum să facă rău 
celorlalte animale. Afară de asta, yahunii nu exis
tau acolo de când lumea, ci, odată, de mult, pe 
un munte, au apărut doi, fie născuţi din lutul 
cleios al muntelui pe care-1 însufleţise soarele, — 
fie eşiţi din clisa vreunei mocirle, sau din spuma 
mărei. Aceşti doi făcuseră alţii, şi se înmulţiseră 
apoi astfel, in cât infectaseră ţara. Se mai amin
tea apoi că, pentru a ocoli neajunsurile unei ase
menea înmulţiri, locuitorii făcuseră odată o mare 
vânătoare de yahuni, — că prinseseră o mulţime 
şi că, după uciderea celor bătrâni păstraseră pe 
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cei tineri, ca să-i domesticească, şi să-i înhame la 
căruţă. Locuitorii insă, venindu-le neroada poftă 
să se slujească de ei, încetaseră a se mai sluji 
de măgari, animale foarte blajine, liniştite, neobo
site şi lesne de hrănit, al căror unic defect era 
vocea. 

Fiindcă unii membri ai adurărei erau de păiere 
contrară, gazda mea a cerut cuvântul, propunând 
un expedient, pe care eu i-1 inspirasem. După 
părerea sa, primii doi yahuni despre cari se vor
bise, veniseră dintr'o altă ţară, părăsiţi cine ştie 
cum de alţi tovarăşi ai lor, şi de acolo, se retră-
seseră pe munţi şi prin păduri. Cu timpul, firea 
li se alterase, se sălbăticiseră şi d'aia deveniseră 
cu totul altfel decât semenii lor din alte ţări. Spre 
a-şi sprijini temeinic părerea, le-a făcut cunoscut 
că are, de câtea timp, in gazdă, un yahun foarte 
ordinar, de care trebue să fi auzit şi parlamentul. 
Le-a spus apoi cum m'a găsit cum mă înfăşur in 
piei de dobitoace, cum vorbesc o limbă a mea, 
cum o învăţasem şi pe-a lor, cum i povestisem 
Întâmplarea venire! mele printre ei, cum m'a văzut 
gol, şi cum se convinsese că sunt un adevărat 
yahun numai cu pielea ceva mai albă, cu păr mai 
puţin şi cu ghiare mai scurte. 

— Acest yahun, a adăogat el, a vrut să mă 
convingă că, in ţara lui şi'n multe altele prin cari 
a fost, yahunii sunt singurele animale stăpâne şi 
cu minte, iar cei ca noi sunt sclavii lor. Nici vorbă 
că yahunul de mai sus are toate semnele din afară 
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ale yahunilor noştri; dar trebue să mărturisesc că 
e ceva-ceva rrai cuviincios, şi că are şi oarecare 
judecată. E departe de a fi ca noi; dar cel puţin 
are câteva cunoştinţe superioare yahunilor de aici,— 
şi, lucru şi mai ciudat, m'a asigurat că, tn tara 
sa tinerii speţei noastre devin toţi eunuci, printr'o 
operaţie foarte uşoară, al cărei rezultat e o sim
ţitoare stăpânire a simţurilor. Vă Întreb cum, 
domnilor: asta ar fi prima lecţie pe care am pri
mit o dela dobitoace? Furnicile, nu ne Învaţă să 
fim strângători şi harnici ? N'am învăţat arhitec
tura dela rândunele ?... Conchid dar c'am putea 
şi noi introduce şi pentru yahunii noştri sistemul 
castrărei. Cu chipul acesta, pe deoparte, yahuni 
operaţi vor fi mai blânzi şi mai supuşi, iar pe de 
alta le vom distruge încet-lncet neamul. Mai sunt 
apoi de părere să se dea ordine a se creşte 
cu mai mari îngrijiri măgarii, mult mai blânzi 
decât yahunii, mai ales că-i putem pune la muncă 
de la 5 ani pe când yahunii nu sunt buni de 
nimic până la 12". 

Iată ce s'a petrecut In parlament. Dela gazdă 
am aflat; dar nu mi-a spus şi un amănunt, care 
mă privea şi ale cărui funeste urmări le-am simţit 
peste puţin. De atunci, au Început nenorocirile 
mele!... înainte însă de a trece la ele, să spun 
câte ceva de caracterul şi obiceiurile viitorilor mei 
asupritori. 

Ei n'au cărţi. Nu ştiu nici să citească, nici să 
scrie. Toată ştiinţa lor stă in tradiţii. Fiind potoliţi, 
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cuminţi, uniţi, virtuoşi, şi In nici o legătură cu 
străinii, — evenimentele mari sunt foarte rare !n 
ţara lor şi nu le e dar greu să ţie minte, cele 
câteva Întâmplări istorice. 

N'au nici boli, nici doctori. Nu ştiu dacă lipsa 
doctorilor vine din lipsa bolnavilor, sau invers. Au, 
din când în când, câte o indispoziţie; dar se vin
decă singuri cu buruieni, căci sunt foarte tari în 
botanică, pe care o studiază la plimbare, şi ade
seori la masă. 

Au o poezie foarte frumoasă şi mai ales armo
nioasă ; nici prea familiară, nici îngâmfată, nici 
pedantă, nici muşcătoare, nici filozofică, nici copi
lărească. Potrivirea comparaţiilor, bogăţia descrie
rilor, legătura Intre imagini, astea sunt caracterele 
poeziilor. Gazda mea îmi arăta uneori părţi din 
cele mai bune poeme, când tn stilul lui Omer, 
când în al lui Virgiliu, când al lui Milton. 

Când moare unul de-al lor, nu se bucură şi nu 
se întristează nimeni. Şi rudele, şi prietenii, rămân 
nepăsători. Nici celui ce moare nu-i pare rău că 
se duce; par'c'ar sfârşi o vizită şi şi-ar lua rămas 
bun dela nişte fiinţe, cu cari a stat de vorbă. 
Mi aduc aminte că gazda a Invitat într'o zi un 
prieten, cu familia lui. In ziua şl ora hotărîtă, am 
văzut, miraţi, că nu vine nimeni. In sfârşit, a sosit 
soţia, cu doi copii, dar cam târziu, şi ne-a rugat 
să-l Iertăm întârzierea, căci îi murise bărbatul, 
printr'o întâmplare neprevăzută. N'a întrebuinţat 
cuvântul «a murit», expresie necuviincioasă, ci 
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«snuwh», care Însemnează «a se duce după bunica», 
Cât a stat cu noi, a fost veselă, şi, peste trei luni. 
a murit şi ea, după o foarte plăcută agonie. 

Trăiesc mai top! câte 70—80 de ani. Cu o lună 
înainte de a muri, Îşi presimt, de obicetu, sfârşitul 
şl eh iama prietenii, cari vin să-i vadă şi să le 
ureze drum bun. Cu o săptămână Înainte, viitorul 
mort care rar se Înşeală în socoteli, Înapoiază vi
zitele primite, dus Intr'o lectică de yahunii săi; 
atunci, Îşi ia adevăratul adio, ca şi cum ar pleca 
dintr'un loc, spre a se duce într'altul, să-şi petreacă 
iestul vieţei. 

Nu vreau să uit a atrage atenjia că ei n'au In 
limba lor un termen, care să cuprindă ce e rău. 
Se slujesc de figuri, trase din diformitatea şi de
fectele yahunilor. Aşa, de exemplu, când vor să 
arate zăpăceala unui servitor, sau greşala vr'unui 
copil, sau o lovitură primită, sau o vreme rea,— 
nu spun de cât ce s'a petrecut, adăogând cuvântul 
«yahu». 

Dacă vr'unui din cititori vreau să afle mai multe 
despre obiceiurile lor, s'aştepte un alt volum, pe 
care-1 pregătesc. Voi publica In curând prospectul 
şi subscriitorii nu vor fi amăgiţi In speranţele şi 
drepturile lor. Până atunci, îi rog să se mulţu
mească cu această prescurtare şi să binevoiască 
a-mi permite să-mi sfârşesc povestirea. 



CAP. XX 

Totdeauna mi-au plăcut regula şi economia, şl'n 
orice îirprejutare m'am găsit, tot mi am putut face 
rost să trăiesc. Gazda mea îmi dase o locuinţă, la 
vre-o 6 paşi de casă, şi locuinţa, o colibă cam ca 
a yahunilor, nu era nici plăcută, nici practică. 

Am adus lut, să mi lipesc podeala şi pereţii, — 
i?r cu trestii mi-am acoperit-o. Am cules apoi câ
nepă, care creşte în voie pe câmp, am bâtut-o, am 
făcut fire, şi din fire un fel de pânză, pe care-am 
umplut-o cu pene de pasări, ca să mă culc pe 
moale. Mi-am făcut şi-o masă, cu cuţitul meu şi 
cu ajutorul murgului. După ce mi s'a ros de tot 
haina, mi-am făcut una nouă, din piei de iepure. 
Dîntr'o altă piele, foarte frumoasă mi-am făcut 
ciorapi. Mi-am pingelit pantofii cu bucăţele de lemn 
lipite de câpute, iar când s'au rupt căputele, mi am 
făcut altele, din piele, de yahu. Ca mâncare, pe 
lângă cele spuse, adunam uneori miere din trun
chiuri de pom, şi-o mâneam cu pâine de ovăz. 
Nimeni n'a simţit ca mine, cu ce puţin se mulţu
meşte natura şi că nevoia e mama născocirilor. 

Eram sănătos, sdravăn, şl cu mintea Hmpede( 
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Nu mă ameninţa nici trădarea prietenilor, nici 
cursele duşmanilor. Nu mă Împingea ispita să fac 
curte cutărui prinţ, sau amantei lui, ca să mă ocro
tească. N'aveam să mă apăr de minciuni şi asu
priri, căci nu erau in jurul meu nici spioni, nici 
vr'un răutăcios lord-maior. Nu mi-era frică să-mi 
mânjească onoarea vr'o perfidă învinuire, sau să mi 
pkrz libertatea prin vr'un ordin infam. Doctori, nu 
erau pe-acolo, ca să mă otrăvească, sau avocaţi 
să mă ruineze, sau autori să mă plictisească; se
căturile, răutăcioşii, bârfitorii, calomniatorii, escrocii, 
pungaşii, cartoforii, guralivii, politicianii, curtezanii, 
parveniţii, — nu erau pe lângă mine. Negustori 
şarlatani, tâlhari cu diplomă, nesăraţi, firfizoni, ţâ
ri tori de săbii, beţivi şi pedanţi, — nu se pome
neau. Nu-mi mânjeau urechile fel de fel de dis 
cursuri murdare; numi scotea ochii vederea unui 
hoţ Îmbogăţit şi a unui cinstit rămas pe drumuii. 

Aveam adesea cinstea să vorbesc, cu prietenii 
gazdei mele. îmi făceau fel de fel de Întrebări şi 
le răspundeam. Mă duceam şi eu la vizite, cu gazda 
— dar atunci nu vorbeam de cât întrebat. îmi 
plăcea mult s'ascult. Tot ce auzeam mi-era folosi
tor şi plăcut. Vorbeau foarte liniştit şi frumos, fără 
întreruperi, fără Istorisiri plictisitoare, fără discuţii 
şi fără certuri. 

Principiul lor era că, Intr'o Întrunire, e bine să 
fie din când In când tăcere, — şi eu cred c'avea 
dreptate. In timpul tăcerei, mintea se umple de 
idei noi, şi convorbirea reîncepea mai vioaie. Intre-
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vorbiiile lor se refereau de oblceiu, la foloasele şi 
bunurile prieteniei, la datoriile dreptăţei, la bună
tate, la ordine, la natură, la tradiţii, la vizite, la 
raţiune, uneori la viitoarele întruniri ale parlamen
tului, şi foarte des la meritele poeţilor lor şi la 
valoarea poeziilor. 

Pot spune, fără laudă, că eu însumi le dam ade
sea subiect de vorbă, provocând foarte frumoase 
raţionamente, — căci gazda mea le vorbea adesea 
de întâmplările mele şi de tara mea, ceea ce-i silea 
să facă foarte neplăcute reflecţii, relative la noi, 
europenii; deaceea nici nu le repet. E insă bine 
să spun că gazda cunoştea mai bine ca mine pe 
yahunii celorlalte părţi ale lumei. Descoperea iz
voarele rătăcirilor noastre, ne amănunţea vijiurile 
şi nebuniile, şi ghicea o sumă de lucruri, despre 
cari nu i vorbisem niciodată. 

Mai sunt dator să mărturisesc, cu ruşine, că 
putinele cunoştinţe filozofice pe cari le am, le-am 
luat din înţeleptele lecţii ale gazdei mele, şi din 
convorbirile cu prietenii lui, convorbiri mai de va
loare de cât doctele conferinţe ale academiilor din 
Anglia, Franţa, Germania şi Jtalia. Aveam pentru 
el o mare înclinare, plină de respect şi sfială, iar 
bunătatea ce aveau de a nu mă confunda cu ya
hunii lor, n'o puteam plăti de cât cu recunoştinţă. 

Când mi-aduceam aminte de familia mea, de 
prietenii mei, de compatrioţii şi de tot neamul ome
nesc, ml-i înfăţişam pe toţi cu figuri şi mai cu ju
decată; Iar când îmi vedeam fata In limpezimea 
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vr'unui izvor, întorceam repede capul, nepulându-
mă uita la aşa diform animal. Ochii mei, deprinşi 
cu semenii gazdei mele, nu mai găseau altă fru
museţe animală, de cât pe a lor. Tot privindu i 
şi tot vorbindu-le, luasem câte ceva din gesturile, 
din mişcările, din mersul lor, şi chiar azi, aici, unde 
sunt, in Englitera, mulţi Îmi spun că umblu ca un 
cal Când vorbesc şi râd, mi se pare că nechez. 
Şi, lucru curios, ori-cât ar râde ei de mine, nu mă 
supăr de loc. 

Intr'o zi, pe când gustam dulceaţa acestui adânc 
şi desăvârşit repaos, crezându-mâ liniştit pentru 
tot restul vieţei, — gazda a trimes să mă cheme, 
mai de dimineaţă ca de obiceiu. M'am dusşil'am 
găsit foarte serios, foarte Ingrijat şi foarte încurcat,— 
vrând să-mi vorbească, şi neputând deschide gura. 
După o destul de lungă tăcere, a'nceput: 

— Nu ştiu, dragul meu, cum vei lua cele ce ţi 
voi spune. In ultima şedinţă a Parlamentului, cu 
ocazia cestiunei yahunilor, pusă iar în discuţie, un 
oare-care deputat a declarat adunărei că e nedemn 
şi ruşinos ca eu să găzduesc un yahun şi mă port 
cu el ca cu un semen al nostru; că asta e o faptă 
contrarie raţiune! şi firei, care nu s'a mai pomenit. 
Drept răspuns, adunarea mi-a dat s'aleg: ori să 
te pun la un loc cu ceilalţi yahuni, pe cari Ii vom 
castra în curând, sau să te trimet de unde ai ve
nit. Mulţi din membrii, cari te cunosc şi cari te-au 
văzut la mine, s'au opus alternativei, susţinând că 
e nedrept să fii pus la un loc cu yahunii de aici, 
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căci, având oare-care judecată, ar fi mare pri
mejdie, sau să le-o transmit şi lor, ceea ce i-ar 
face şl mai răi, — s'au să-i îndemni la răscoală, 
să te pui in fruntea lor şi să năvăleşti asupră-ne 
nimicindu-ne. Această ultimă păTere a Întrunit ma
joritatea şi am primit ordin să te gonesc imediat. 
Te sfătuesc dar, ori să pleci innot, ori să-ţi faci 
un vas ca acela care te-a adus aici. Am să dau 
ordin serviloiilor mei, şi-am să rog şi pe-ai veci
nilor, să-Ji ajute. Dac'ar fi pe voia mea, te-aşi fi 
ţinut toată vieaţa, căci ai foarte bune înclinări, ţi-ai 
îndreptat multe defecte şi ai făcut tot ce-ai putut 
să te asemeni nouă. 

Cuvântarea lui m'a isbiţ ca un trăsnet. Am ră
mas cât-va abătut şi, neputând lupta cu disperarea 
care mă cuprinsese, am leşinat. Gazda m'a crezut 
mort; dar am deschis ochii şi i-am spus, d'abia, 
vorbind, că, deşi nu pot învinui hotărârea Adu-
nărei, imi permit a opina că m'ar fi putut pedepsi 
mai puţin aspru ; că nu puteam pleca înnot, căci 
cel mai apropiat pământ era la 100 de leghe; 
câ acolo, la ei, nu aveam ce-mi trebue, ca să-mi 
pot face luntre ; că, cu toate astea, eram foarte 
dispus a mă supune, deşi ştiam c'o să mor; că 
vederea morţii nu mă sperie, ci din contră, îmi 
va pune capăt durerilor; că, chiar dacă m'aşl 
putea întoarce In ţara mea, printr'o neaşteptată 
întâmplare, voi da iar peste yahuni, şi voîu fi iar 
silit să trăiesc cu ei şi să-mi reiau relele obiceiuri; 
că, neputându-mă Împotrivi Parlamentului, pri-
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meam ajutorul servitorilor; că nu-1 rugam de cât 
să-mi dea timpul necesar, spre a putea sfârşi şi 
că, dacă mă voiu putea întoarce in Anglia, voiu 
căuta să fiu de folos compatrioţilor mei, lăudân-
dule virtuţiile celor printre caii trăisem şi pe cari 
trebuiau să-i ia de exemplu. 

Mi-a dat două luni pentru construirea bărcei şi 
a poruncit totdeodată roibului să facă tot ce-i voiu 
spune, căci declarasem că ajutorul lui mi-e de 
ajuns, ştiind cât de simpatic li devenisem. 

Prima mea grije a fost să mă duc spre iocul 
de pe marginea mării, unde mă dasem jos, la 
la venirea mea. M'am suit pe o Înălţime şi, arun-
cându-mi ochii in toate părţile, mi s'a părut că 
văd spre Nord-est o insulă. Am desluşit-o cu 
ocheanul şi mi-am făcut socoteala că trebue 
să fie la vre-o cinci leghe. Roibul, care nu mai 
văzuse alt pământ, zicea că e un nor. Eu, care 
aveam obiceiul călătoriilor, ştiam că nu mă înşel 
şi m'am hotărât dar să mă duc acolo imediat 
ce-mi voi face barcă. 

Ne-am Întors Îndată acasă, şi-apoi după câteva 
minute de vorbă, ne-am dus amândoi Intr'o pă
dure, unde eu cu cuţitul, şi el cu o piatră tăioasă, 
am tăiat câteva lemne. 

Ca să nu plictisesc cititorii cu amănuntele lu
crului, e de ajuns să spun că In şase săptămâni 
am făcut un fel de luntre indiană, dar mult mai 
lată, acoperită cu piei de yahunl, cusute alături cu 
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fire de cânepă. Tot cu acelaş soiu de piei, mi-am 
făcut o pânză alegând pe cele mai tinere, căci 
cele bătrâne erau prea groase: mi-am cioplit şi 4 
lopeji; mi-am luat ca merinde, carne friptă de 
iepure, şi două vase, unul cu apă şi altul cu lapte. 
Mi-am încercat barca lntr'un lac, îndreptând toate 
greşelile şi astupând toate găurile. Am pus-o apoi 
pe o căruţă şi am dus-o cu yahuni, la ţărm,—In
solit de roib şi de un alt servitor. 

Când a fost gata şi am ajuns in ziua plecării, 
mi-am luat adio dela gazdă dela nevastă-sa, şi 
dela toţi ai casei, cu ochii plini de lacrimi şi cu 
inima strânsă. Din cauzi fluxului, a trebuit să 
aştept mai bine de-un ceas. In sfârşit, vrând să 
profit de vântul care sufla spre insula vecină, le-am 
mai zis odată rămas bun, eu, căzându-i la picioare, 
— iar el, bine-voind a ridica piciorul drept de 
dinainte. Povestesc şi acest amănunt nu din va
nitate, — ci prîh imitaţie, ca toţi călătorit, cari nu 
uită nici unul din onorurile ce li se fac la primiri. 

După o adâncă înclinare către toţi cei de faţă, 
m'am suit !n luntre şi m'am depărtat de ţărm. 



CAP. XXI 

Am Început ultima şl nenorocita mea călătorie 
In 14 — 15 Februarie 1715, la 9 ceasuri dimineaţa. 
Deşi vântul mi-era prielnic, nu m'am servit la în
ceput de cât de lopeji; dar, gândindu-mă c'am să 
ostenesc şi că vântul s'ar putea schimba, am în
tins pânza şi-am umblat aşa vreun ceas şi jumă
tate. Gazda şl neamul lui au stat pe ţărm, până 
m'au pierdut din ochi. 

Gândul meu era să descopăr, dacă s'o putea 
vre-o insulă, pustie şi nelocuită in care să nu-mi 
găsesc de cât hrană şi Îmbrăcăminte. Mă şi în
chipuiam In mijlocul naturei, mai fericit ca un 
prim-ministru. Mie-era groază să mă întorc In 
Europa şi să fiu silit a trăi iar cu yahunii. In sin
gurătatea pe care o căutam, speram să-mi duc 
restul zilelor, cu filozofia şi cu gândurile mele, 
fără alt scop de cât binele, fără altă mulţumire de 
cât vocea conştiinţei. 

Cititorii trebue să-şi aducă aminte că marinarii 
de pe vasul meu se resvrătiseră Împotrivă-mi şi 
mă Inchiseseră In cabină; c'am stat aşa vre-o 
câteva săptămâni, fără Bă ştiu unde mă duc şi că 
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în fine m'au dat jos, fără să-mi spuie unde. Mi 
s'a părut însă afund că eram la 100 spre Sud de 
Capul Bunei Speranţe şi la vre-o 450 latitudine 
meridională. Astea le-am dedus din cele ce auzisem, 
în trecut, despre un plan de-a merge In Mada
gascar. De şi nu eram sigur, am apucat spre ră
sărit, sperând s'ajung spre Sud-vestul Nouei- Olande, 
şi de-acolo să mă opresc spre Vest, Invr'una din 
insuliţe vecinaşe. Vântul bătea drept din spre apus 
şi, pela 6 seara, mi-am închipuit că făcusem vre-o 
18 leghe spre răsărit. 

Descoperind o foarte mică insulă la o leghe 
de-acolo, m'am oprit puţin şi-am văzut că nu era 
de cât o stâncă, cu un mic golf făcut de furtuni. 
Mi-am legat barca, şi, suindu-mă, pe unul din 
vârfuri am descoperit, la apus, un pământ, care 
se întindea dela Sud spre Nord. Mi-am petrecut 
noaptea în luntre şi-a doua zi, după ce am vâslit 
din zori de zi, am ajuns, pe la 7, în partea de 
jos a Nouei-Olande. 

N'am zărit nici un locuitor, acolo unde m'am 
coborlt eu şi, fiindcă n'aveam arme, n'am vrut să 
înaintez mai adânc. Mi-am adunat câteva scoici; 
dar n'am îndrăznit să le frig, de frică să nu vază 
cineva focul. Trei zile, cât am stat acolo ascuns, 
nu m'am hrănit de cât cu scoici şi stridii, ca să 
numi cheltuesc celelalte merinde. Noroc c'am găsit 
un izvor cu apă minunată. 

A 4-a zi, îndrăznind să intru mai în mijlocul 
insulei, am dat peste vre o 20 de locuitori, pe un 
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deal, ca la cinci sute de paşi de mine. Erau toţi 
goi, şi bărbaţi şi femei, şi copii. Se încălzeau, îm
prejurul unui foc. M'a zărit, unul din ei şi m'a 
arătat celorlalţi. Atunci, cinci din ei s'au desprins 
şi au pornit spre mine. Eu, am început să fug 
spre ţărm, m'am aruncat în luntre şi-am început 
să lopătez din răsputeri. Sălbaticii m'au urmărit 
de-a lungul ţărmului şi, cum nu mă depărtasem 
destul, miau trimes o săgeată care m'a lovit In 
genunchiul stâng şi mi-a făcut o rană, al cărei 
semn II port şi azi. Fiindu-mi teamă că vârful e 
otrăvit, am început să lopătez şi mai tare, până 
am văzut că nu mă mai poate ajunge şi atunci 
mi-am supt rana şi am legat-o cum am putut. 

Nu ştiam ce să fac. Să mă întorc unde fusesem 
atacat? Nu-mi venea. Să apuc spre Nord? Trebuia 
să lopătez mereu căci vântul era din spre Nord-
est. Pe când mă uitam în toate părţile, să văd ce 
e de făcut, am zărit spre Nord-vest o pânză, care 
creştea din ce In ce. Ce să fac? Să mă apropii 
de ea ? După o scurtă codire, groaza ce mă stă
pânea în contra rasei yahunilor m'a hotărlt să 
întorc şi să lopătez spre Sud, ca să mă duc iar 
In insula din care plecasem, preferând să mă ex
pun primejdiilor, de cât să trăiesc iar cu yahunii. 
Mi-am apropiat luntrea cât mai lângă ţărm, — 
iar eu m'am ascuns la câţiva paşi de acolo, In 
dosul unei stânci, nu departe de izvorul despre 
care am vorbit. 

Corabia s'a apropiat ca la o jumătate de leghe 
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de golf, şi-a trimes o şalupă, cu butoaie, să ia 
apă. Era dar un loc cunoscut de călători, din cauza 
izvorului. Marinarii, dându-se jos, au văzut Intâiu 
luntrea mea şi, după ce s'au uitat de aproape la 
ea, au înţeles că stăpânul nu poate fi departe. 
Patru din ei, bine armaţi, au inceput să caute 
pretutindeni şi m'au găsit culcat, cu faţa la pă
mânt, in dosul unei stânci. Intâiu ia mirat faţa mea 
neagră, hainele mele de blană, pantofii de lemn 
şi ciorapii de piele. Am văzut însă că nu sunt de 
acolo din insulă, de oarece nu umblam gol. Unul 
din ei, mi-a poruncit să mă. scol şi m'a Întrebat, 
In limba portugheză, cine sunt. M'am înclinat îna-
inte-i şi i-am răspuns în aceeaşi limbă, că sunt 
un biet yahun gonit dintr'o insulă, şi că-i rog să 
mă lase să-mi văd de drum. S'au mirat că vorbesc 
limba lor, şi, după culoarea pielei, m'au luat drept 
European; dar, pe deoparte nu înţelegeau ce în
semnează «yahun», iar pe de alta le venea să 
râdă de accentul meu, foarte asemănat cu nechezatul. 

Mie, mi-era şi frică şi necaz, şi era gata să le 
lntora spate, dacă nu puneau mâna pe mine, si-
lindu mă să le spun din ce ţară sunt, de unde viu 
şi alte câteva Întrebări., Le-am răspuns că sunt 
născut în Anglia, de unde plecasem de aproape 
cinci ani; că sper să nu mă ia drept duşman, 
deoarece eu nu le vreau răul şi că dorinţa mea 
era să găsesc o insulă pustie, în care să-mi petrec 
singur restul nenorocitei mele vieţi. 

Când rni-au vorbit Intâiu, s'a învârtit pământul 
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cu mine. Mi se părea tot aşa de ciudat, ca şi când 
aşi auzi, In Englitera, vorbind un câine sau o vacă. 
M'am rugat omeneşte să nu mă'ntristeze şi să fiu 
sigur că comandantul lor o să mă ia In corabie 
şi-o să mă ducă gratis în Europa, de unde n'a-
veam de cât să plec tn Anglia; că doi din ei 
aveau să se ducă Înainte să-i spuie şi să-i ceară 
ordine, — şi că, pân'atunci, aveau să mă lege, 
afară numai dacă le dau cuvântul că n'o să fug. 
Le-am spus să facă cu mine ce vor. 

Aveau mare poftă să le spun prin câte trecusem; 
dar nu le-am răspuns mai la nimic şi atunci au 
dedus că nenorocirile mi-au sdruncinat minţile. 
După două ceasuri, şalupa, care dusese in corabie 
apă de băut, s'a Întors cu ordin să m'aducă ime
diat acolo. Le-am căzut In genunchi, rugându-i să 
nu-mi ia libertatea, să mă lase in pace; — in za
dar ! m'au legat, m'au suit In şalupă şi m'au dus 
legat la căpitan. 

II chema Pedro de Mendez; om bun şi cuviin
cios. M'a rugat Intâiu să-i spun cine surit şi-apoi 
m'a întrebat ce vreau să beau şi să mănânc. După 
aceea, m'a asigurat că voi fi bine venit şi mi-a 
spus atâtea vorbe frumoase, în cât m'am mirat 
să văd atâta bunătate Intr'un yahu. Cu toate astea 
eram posac, încruntat, necăjit, aşa că n'am răs
puns decât că am ce mânca, la mine, in luntre. 
M'am pomenit că porunceşte să mi se dea un 
pui şi-o sticlă cu vin, —iar pân'atunci, mia ară
tat un pat foarte larg, dintr'o odăiţă curată. M'au 
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dus acolo, dar n'am vrut să mă desbrac; m'am 
culcat aşa, cum eram. Peste o jumătate de ceas, 
pe când toţi mâncau, am fugit din odaie, cu gân
dul să m'arunc în mare şi să scap tnnot, ca să 
nu mai am a face cu yahunii; dar m'a prins un 
marinar, m'a spus căpitanului, şi m'au închis în 
odaie. 

După masă, don Pedro a venit la mine să mă 
Întrebe ce m'a făcut să alerg la aşa faptă dispe
rată. Nu voia să-mi facă nici un rău, şi-mi vor
bea cu aşa blândeţe, — Încât am început să-1 iau 
drept un animal mai cu minte, şi i-am povestit, 
pe scurt, călătoria, răscoala marinarilor, lăsarea 
pe un ţărm străin, şi trei ani petrecuţi acolo, Intre 
cai vorbitori şi cu judecată. Căpitanul a crezut 
că ori aiurez, ori mint; — dar i-am declarat, su
părat, că ne mai fiind de mult printre Europeni, 
nu mai ştiam să mint; că in insula aceea nici stă
pânii nici slugile nu mint şi cât sunt gata să-1 
conving că tot cei spun e adevărat. 

Căpitanul, om cu bun simţ, după alte câteva 
întrebări, ca să vadă dacă nu bat câmpii, a'nceput 
să-şi schimbe părerea, mai ales că se mai întâlnise 
odată cu un olandez, care-i spusese că descinsese 
cu alţi cinci, ca să ia apă, Intr'o insulă din josul 
Nouei-Olande, şi că zărise, un cal vânând nişte 
animale, absolut la fel cu cele descrise de mine, 
sub numele de yahuni. 

Tocmai fiindcă-mi plăcea atât de mult adevărul, 
mi-a cerut să I dau cuvântul că voi sta cu el, până 
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în Europa, fără gând să-mi curm zilele, adăogând, 
că, In caz contrariu, era silit să1 mă lege. I-am 
promis ce-mi cerea, declarându-i insă că mai bine 
aşi răbda nu ştiu ce de cât să primesc a mă re
întoarce printre yahunii ţărei mele. 

In timpul drumului, nimic însemnat. Ca să-mi 
arăt către căpitan recunoştinţa, vorbeam uneori, 
cu el, căutând să-mi ascund mizantropia şi des-
gustul de oameni. Îmi scăpa totuşi, din când in 
când, câte-o Înţepătura, pe cari se făcea că n'o 
bagă in seamă. Mai toată ziua, mi-o petreceam 
singur, în odaia mea. In aşa stare mi-erau creerii, 
în cât contactul cu cei din insula aceea din care 
plecasem, imi deşteptase o groază nespusă de oa
meni, — mai rău ca taciturnii, ca singuraticii, ca 
cugetătorii, cari, fără a fi locuit în insula aceea, 
pretind că cunosc bine firea omenească şi că de-
aceea n'au pentru oameni de cât dispreţ. 

Căpitanul, m'a rugat de mai multe ori să mă 
desbrac de pieile de iepure şi să-mi dea In schimb 
alte haine, — dar n'am primit; mi-era groază să 
pun pe mine un lucru atins de yahum. Numai 
două cămăşi am primit, pentru că, fiind spălate 
de mine însuşi, nu mă puteau mânji. Am ajuns 
la Lisabona, în 5 Noemvrie 1715. Am fost silit 
atunci să schimb hainele, ca să nu ne huiduiască 
vagabonzii. M'am dus cu căpitanul la el acasă, 
mi-a dat o odaie sus, la al 4-a intr'o parte retrasă, 
ca să nu mă 'ntâlnesc cu nimeni, — şi l'am rugat 
să nu spuie nimănui ce-i povestisem, căci, dacă 
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s'o afla prin ce-am trecut, au să năvălească sute 
de curioşi şl cine ştie chiar dacă Inchiziţia nu m'o 
arde de viu. 

Căpitanul, ne însurat, n'avea decât trei servitori, 
dintre cari unul care mi-a aducea mâncare 'n 
odaie, se purta aşa de frumos cu mine, incât a 
Început să-mi placă. Incet-lncet, m'a convins să 
scot capul la o ferestruie, ca să iau aer; pe urmă, 
să mă cor or cu un cat mai jos, şi să mă mut 
lnlr'o odaie, care da spre uliţă; mai târziu, să mă 
uit pe fereastră, şi din ce In ce, m'am deprins. 
Peste o săptămână, m'a mai coborlt cu încă un 
cat, — şi'n sfârşit, aşa de frumos m'a întors, că 
m'a făcut nu numai să stau jos, la uşă, şi să mă 
uit la trecători, — ci şl să-1 Însoţesc In oraş la 
plimbare. 

Don Pedro, căruia Ii explicasem starea familiei 
şi a afacerilor mele, mi-a spus Intr'o zi că sunt 
dator să mă întorc In {ara mea şi să trăiesc cu 
nevasta şi cu copiii. Mi-a mai spus, în acelaşi 
timp, că era In port un vas gata să plece în 
Anglia şi m'a asigurat că-mi va da tot ce-mi va 
trebui pe drum. I-am dat atunci argumentele, 
şi cari mă opreau să mă Întorc acasă şi cari mă 
deciseseră să caut o insulă pustie, In care să-mi 
petrec restul viejii. Mi-a răspuns că insula aceea 
e o închipuire şi că voi găsi oameni pretutindeni; 
că din potrivă, la mine acasă, voiu fi stăpân şi 
deci oricât de liber voiu voi. 

In cele din urmă, am cedat şi am plecat din 
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Lisabona la 24 Noemvrie. Don Pedro m'a Însoţit 
până in port şi mi-a împrumutat două zeci de 
sterllnge. Pe drum n'am avut a face nici cu căpi
tanul vasului, nici cu vr'un alt călător, şi sub cu
vânt că sunt bolnav, stăm tot timpul In cabină. 
La 5 Decemvrie 1715, am ajuns la Redriff, sănă
tos. Nevasta şi rudele s'au bucurat, văzându-mă: 
credeau c'am murit, l-am îmbrăţişat pe toţi foarte 
rece, din cauza adversiunei mele contra yahuni-
lor, incă nerisipită. 

Cu primii bani câştigaţi, am cumpărat doi cai 
tineri, pentru cari am clădit un grajd frumos, şi 
am tocmit un rândaş din cel mai buni. Mirosul 
de grajd mă imbâta şi petreceam, in fiecare zi, 
câte 4 ceasuri, vorbind cu caii, cari mi-aduceau 
aminte de fosta mea gazdă. 

Sunt cinci ani de când m'am intors din ultima 
călătorie şi de când trăiesc retras. In primul an, 
nu puteam să-mi sufăr nevasta şi copii; nu-mi 
venea nici s& mănânc cu ei, la o masă. Dar în-
cet-incet, m'am schimbat şi azi sumVftL êu om ca 
toţi oamenii, — deşi tot puţin car 
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