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CĂLĂTORIA ÎN LILLIPUT

CAPITOLUL I
[Autorul se prezintă pe sine şi pe familia sa. Primele sale călătorii. Suferă 

un naufragiu şi porneşte înot către mal, pentru a-şi salva viaţa. Ajunge pe uscat  
în  ţara  numită  Lilliput,  unde  e  luat  prizonier  şi  e  transportat  spre  interiorul  
ţării.]

Tatal meu avea o mo§ie modesta in Nottinghamshire §i cinci fii, dintre care eu sunt al treilea. 
La 14 ani, m-a trimis sa studiez la Colegiul Emanuel, din Cambridge, unde am §i rămas timp de trei 
ani, dedicându-ma cu mare sârguinta studiului; dar, pentru ca sarcina intretinerii mele, de§i nu 
beneficiam decât de foarte putini bani de buzunar, era mult prea grea pentru mijloacele limitate ale 
parintelui meu, am fost dat ucenic la domnul James Bates, un vestit chirurg londonez, pe lânga care 
mi-am dus zilele pe perioada urmatorilor patru ani. Pentru ca mereu am avut convingerea ca acesta 
mi-era calea in viata §i având la dispozitie ceva bani trimi§i de tatal meu la intervale neregulate, i-
am folosit pentru a inv** câte ceva despre arta navigatiei §i alte aspecte ale matematicii, folositoare 
celor care au de gând sa calatoreasca. Când am plecat de la domnul Bates, m-am dus la mo§ia 
tatalui meu, unde, cu ajutorul lui, al unchiului John §i al altor rude, am reu§it sa strâng 40 de lire §i 
promisiunea unor alte câte 30 de lire anual, care sa-mi asigure intretinerea la Leyden – unde am 
studiat medicina timp de doi ani §i §apte luni, §tiind ca-mi va fi utila in calatoriile viitoare.

La scurt timp dupa intoarcerea mea de la Leyden, am fost recomandat de catre bunul meu 
maestru, domnul Bates, pentru postul de chirurg pe corabia Swallow, aflata sub comanda capitanului 
Abraham Pannel, post pe care l-am ocupat trei ani §i jumatate, timp in care am facut
calatorie sau doud spre Levant  §i in alte locuri. La intoarcere, m-am hotarât sa ma stabilesc in 
Londra, intentie care a fost incurajata de maestrul meu, domnul Bates, care m-a §i recomandat mai 
multor pacienti. Locuiam intr-o pensiune mica din vechiul cartier evreiesc §i, sfatuit sa-mi schimb 
situatia, m-am casatorit cu domni§oara Mary Burton, a doua fiica a domnului Edmund Burton, 
negustor de ciorapi §i proprietar al unei pravalii de pe strada Newgate, de la care am primit o zestre de 
400 de lire.

Cu toate acestea, din cauza ca, doi ani mai târziu, bunul meu maestru Bates §i-a dat duhul, iar eu 
nu aveam prea multi prieteni, afacerea mea a inceput sa scârtâie – asta §i pentru ca nu ma lasa 
con§tiinta sa apelez la practicile imorale atât de des intâlnite printre confratii mei. Astfel, dupa ce 
m-am consultat cu sotia §i cu câteva dintre cuno§tintele noastre, am hotarât sa iau din nou drumul 
marilor. Am lucrat ca chirurg pe doud corabii §i, timp de §ase ani, am intreprins multe calatorii, care 
Indiile de Est §i de Vest, ceea ce mi-a asigurat o oarecare marire a avutiei. Îmi petreceam orele libere 
citind operele celor mai buni autori, antici §i moderni, având mereu la dispozitie o multime de carti; 
iar, când eram pe uscat, ma indeletniceam cu observarea purtarilor §i a obiceiurilor oamenilor, dar §i 
cu invatarea limbii localnicilor, ceea ce reu§eam cu
mare u§urinta, ajutat de o memorie foarte buns.

Întrucât ultima dintre calatoriile mele nu se dovedisera a fi prea profitabila, m-am saturat de 
traiul pe mare §i mi-am propus sa român acasa, cu sotia §i familia. M-am mutat din vechiul cartier 
evreiesc in Fetter Lane, iar de acolo la Wapping, cu speranta de a-mi face o clientele printre marinari, 
insa planurile mele nu s-au transformat in realitate. Dupe trei ani petrecuti a§teptând ca lucrurile sa 



se  indrepte,  am acceptat  o  oferta  avantajoasa  venita  din  partea  căpitanului  William Prichard, 
comandorul vasului Antelope, care pleca intr-o călătorie către Marea Sudului. Am ridicat ancora din 
Bristol pe 4 mai 1699, iar voiajul nostru s-a arătat intr-un inceput a fi foarte promiţător.

Din anumite motive, consider că nu s-ar cuveni să vă deranjez, dragi cititori, cu amănuntele 
aventurilor noastre pe acele mări; e suficient să vă spun că, in drumul nostru de aici către Indiile de 
Est, am fost impinşi de o furtună straşnică la nord-vest de Ţara lui Van Diemen. După măsurători, 
am descoperit că ne aflam la 30 de grade  şi 2 minute latitudine sudică. Doisprezece din membrii 
echipajului muriseră din cauza muncii grele şi a hranei proaste, iar restul erau şi ei intr-o condiţie de 
deplâns. Pe 5 noiembrie, adică pe la inceputul verii prin părţile acelea ale lumii, pe o vreme foarte 
ceţoasă, mateloţii au zărit o stâncă la circa jumătate de cablu de corabie, insă vântul era atât de 
puternic, incât am fost impinşi direct către ea, ceea ce a dus la spargerea imediată a calei. Barca de 
salvare fusese deja lăsată la apă de şase membri ai echipajului, printre care mă număram şi eu, şi 
am reuşit să o cârmim departe de corabie şi de stâncă. După calculele mele, am tot vâslit cale de 
vreo trei leghe până la epuizare, dat fiind că eram deja istoviţi de munca de la bordul corăbiei. Mai 
apoi ne-am lăsat deci la mila valurilor, iar după aproximativ o jumătate de ceas, barca noastră a fost 
răsturnată de o pală bruscă de vânt, venită dinspre nord. Nu vă pot spune ce s-a ales de tovarăşii 
mei din barcă, sau de cei care se refugiaseră pe stâncă, sau cei care rămăseseră pe corabie – dar cred 
că s-au prăpădit cu toţii. Cât despre mine, am inotat in voia sorţii, lăsându-mă impins de vânt şi de 
maree. Nu de puţine ori imi lăsam picioarele să se intindă in jos, fără a reuşi insă să dau de 
fundul apei; cu toate acestea, când eram aproape de capătul puterilor şi nu mă mai puteam lupta cu 
elementele naturii, am descoperit că ajunsesem intr-o zonă in care apa era mai puţin adâncă decât 
eram eu de inalt, iar, deja, furtuna se potolise in mare parte. Fundul apei avea o pantă atât de lină 
incât am mers aproape o milă inainte de a da de mal, pe la ceasurile opt seara, după calculele mele. 
Apoi am mai inaintat cale de vreo jumătate de milă, fără a reuşi să dau de vreun semn al existenţei 
vreunor locuitori – sau, cel puţin, eram atât de slăbit incât nu am reuşit să-i observ. Eram extraordinar 
de ostenit, ceea ce, impreună cu vremea caldă şi litra de coniac băută la părăsirea corăbiei, făcea 
să-mi fie foarte somn. M-am intins pe iarbă, care era foarte măruntă şi moale,  şi am adormit mai 
profund decât imi amintesc să o fi făcut vreodată şi, din câte-mi dau seama, am dormit vreo nouă 
ore, pentru că, la deşteptare, tocmai ce se crăpa de ziuă.

Am incercat să mă ridic, insă n-am reuşit să schiţez nicio mişcare – asta pentru că, stând 
din  intâmplare  pe  spate,  mi-am dat  seama că  picioarele  şi  mâinile  imi  erau  legate  temeinic  de 
pământ, iar părul, lung şi des, era şi el priponit in acelaşi mod. De asemenea, am simţit alte câteva 
legături de acest fel de-a curmezişul intregului trunchi, de la subsuori până la coapse. Nu puteam 
privi decât in sus; soarele se ridica pe boltă, astfel că razele sale ajunseră să mă deranjeze la ochi. 
Auzeam tot felul de zgomote ciudate venind de undeva din jurul meu, dar, in poziţia in care stăteam, 
nu puteam vedea nimic altceva decât cerul. Nu a trecut mult  şi am simţit ceva viu mişcându-se pe 
piciorul meu stâng, avansând incetişor peste pieptul meu şi cocoţându-mi-se pe bărbie, moment in 
care, privind cât mai in jos eram in stare, mi-am dat seama că era vorba de o fiinţă omenească de 
nici 15 centimetri inălţime, in ale cărei mâini am desluşit un arc şi nişte săgeţi, dar care părea tare 
speriată. Între timp, simţeam cum cel puţin patruzeci de semeni de-ai acestui individ mititel (după 
cum am socotit) veneau in urma sa. Eram cum nu se poate mai uluit, aşa că am răcnit foarte tare, 
făcându-i pe toţi să se retragă in goană, speriaţi la culme, iar unii dintre ei – după cum am aflat 
ulterior – chiar s-au rănit grav de pe urma săriturilor de pe corpului meu pe pământ. Cu toate acestea, 
nu a trecut mult  şi s-au intors, iar unul dintre ei, care s-a aventurat suficient de departe pentru a-mi 
privi chipul direct,  şi-a ridicat mâinile  şi privirile, pentru a-şi arăta admiraţia,  şi a strigat, cu un 
glăscior ascuţit, dar clar: Hekinah degul!

Ceilalţi  au repetat  aceste cuvinte de mai  multe ori,  dar la momentul acela eu nu  ştiam ce 
inseamnă.  În tot acest timp, după cum vă puteţi  imagina, dragi cititori,  eu stăteam intins acolo, 
pradă unei mari nelinişti. Într-un final, zbătându-mă să mă eliberez, am avut norocul de a rupe 
legăturile şi să scot din pământ ţăruşii care-mi priponeau braţul stâng; astfel, ridicându-l către



fats, am descoperit natura metodelor folosite pentru a ma imobiliza  §i, in acela§i timp, cu o 
mi§care  brusca,  deosebit  de  dureroasa,  am  reu§it  sa  desfac  §i  legaturile  care-mi  tineau 
prizonier parul de pe partea stânga a capului, astfel ca am reu§it sa mi-l intorc circa cinci 
centimetri. Dar fiintele acelea maruntele au luat-o la fuga inca o data, inainte de a apuca sa 
prind pe vreunul dintre ei – manevra care a stârnit un strigat foarte puternic, pe o tonalitate foarte 
ascutita, iar dupa incetarea acestuia, l-am auzit pe unul dintre ei strigând tare: Tolgo fonac!

În momentul acela, am simtit cum peste 100 de sageti s-au repezit asupra bratului meu 
stâng, intepându-ma ca tot atâtea ace; apoi au lansat o alta rafala de proiectile in aer, a§a cum 
procedam noi, in Europa, cu bombele; drept urmare, multe dintre acestea imi cazura pe corp 
(de§i eu unul nu le-am simtit), iar unele chiar pe falk pe care mi-am acoperit-o imediat cu mâna 
stânga. Când aceasta rafala de sageti se terming, am inceput sa gem de durere  §i necaz; 
apoi, vazându-ma ca ma chinuiam sa ma eliberez, inamicii mei miniaturali au lansat un 
atac de mai mari proportii decât primul, iar unii chiar au incercat sa ma intepe cu sulitele in 
coaste – dar, din fericire, aveam pe mine o vests de piele, pe care nu au reu§it sa o strapunga. 
Mi-am dat seama ca cea mai prudenta cale de actiune era sa ramân nemi§cat, cu planul de a 
continua sa ma comport astfel pâna la caderea noptii când, având bratul stâng liber, a§ fi 
putut sa ma dezleg cu u§urinta: cât despre ba§tina§i, consideram ca ma puteam masura 
chiar §i cu cea mai mare armata pe care o puteau aduna, daca toti erau de aceea§i dimensiuni 
cu cei pe care-i vazusem deja. Dar soarta s-a pronuntat in defavoarea mea. Vazând ca stateam 
lini§tit, omuletii nu au mai tras sageti care mine, insa, judecând dupa zgomotele auzite, mi-
am putut da seama ca numarul lor crescuse, iar, la nici patru metri de mine, in dreptul urechii 
mele drepte, am auzit un ciocanit constant timp de peste o ora, ca acela facut de ni§te me§teri la 
munca;  când  mi-am intors  capul  in  directia  aceea,  cât  de  mult  imi  permiteau  frânghiile  §i 
taru§ii, am vazut o estrada inaltata cam la vreo 45 de centimetri de pamânt, pe care puteau 
sta patru ba§tina§i, urcând doud sau trei rânduri de scari: de acolo, unul dintre ei, care parea a 
fi o persoana de rang inalt, rosti un discurs lung care imi era adresat, de§i nu am inteles nicio 
boaba din el. Dar ar fi trebuit sa mentionez ca, inainte ca acest personaj important sa-§i fi 
inceput cuvântarea, a strigat de trei ori: Langro dehul san (aceste cuvinte §i cele de mai inainte mi-
au fost repetate §i explicate mai târziu) dupa care, imediat, vreo 50 de ba§tina§i s-au apropiat 
§i  au  taiat  sforile  cu  care  era  priponita  partea  stânga  a  capului  meu,  ceea  ce  mi-a  oferit 
libertatea de a ma intoarce catre dreapta §i de a cerceta infati§area §i gesturile celui care avea 
sa vorbeasca.

Acesta parea sa fie intre doud vârste, mai inalt decât ceilali trei care-l insoteau, dintre 
care unul era paj  §i  ii  Linea trena,  §i  mi s-a parut a fi  un pic mai mare decât degetul meu 
mijlociu; ceilalti doi stateau de-o parte §i de alta a sa, pentru a-l sustine. Acest ilustru personaj 
§ia jucat rolul de orator pâna in cele mai mici detalii §i am putut sa observ multe pasaje de 
amenintari, altele cu promisiuni, compasiune §i bunatate. Am raspuns in câteva cuvinte, dar in 
cel mai supus mod cu putinta, ridicându-mi palma stânga §i ambii ochii catre soare, ca  §i 
cum la§ fi  invocat ca martor al  adevarului spuselor mele; apoi,  fiind lihnit  de foame, caci 
ultima data când mâncasem ceva fusese cu câteva ceasuri bune inainte sa fi parasit corabia, 
am descoperit  ca  Natura  i§i  cerea  drepturile  cu  atâta  insistenta  incât  n-am putut  amâna 
manifestarile  de  nerabdare  (de§i  poate  contraveneau  regulilor  stricte  de  buna  purtare) 
ducându-mi frecvent degetul catre gura, pentru a le arata ca voiam ceva de mâncare.  Hurgo 
(pentru ca a§a numesc ei un aristocrat de rang inalt, am aflat mai apoi) m-a inteles foarte bine. 
A coborât de pe estrada §i a dat ordin ca de coastele mele sa fie proptite mai multe scari, pe 
care peste o suta de ba§tina§i au urcat §i au venit catre gura mea, incarcati cu co§uri pline 
cu carne, adunata §i trimisa aici la ordinele regelui, inca de când aflase de existenta mea. 
Am observat ca era vorba de carne provenita de la mai multe feluri de animale, dar n-am 
reu§it sa le identific dupa gust. Am primit spete, pulpe §i §ale care, dupa forma, pareau a 
fi de oaie, toate foarte bine pregatite, dar mai mici decât o aripa de ciocârlie. Le-am mâncat pe 
toate bagând in gura câte doua-trei odata, insolindu-le de câte trei pâini – acestea având cam 
acelea§i dimensiuni ca §i gloantele de muscheta.



Îmi aduceau de-ale gurii cât de repede puteau, aratându-se uluiti in mii §i mii de feluri in 
ceea ce priveau proportiile apetitului meu. Am facut alt semn, cum ca voiam ceva de baut. 
Localnicii §i-au dat seama, din felul in care infulecam, ca o cantitate mica n-avea sa-mi fie de 
ajuns; a§a ca, fiind un popor foarte ingenios, au ridicat, cu mare indemânare, unul dintre cele mai 
mari poloboace de-ale lor, dupd care l-au rostogolit catre mâna mea  §i i-au scos capacul; lam 
golit dintr-o inghititurd, fard nicio dificultate, caci nu continea nici macar o litre §i lichidul 
acela semana la gust cu un vin de Burgundia, dar mult mai delicios. Mi-au oferit un al doilea 
butoi, pe care l-am golit in acela§i mod §i am facut semn sa mi se mai aduca, insa ei nu mai 
aveau niciunul. Dupd ce am facut aceste lucruri minunate pentru ei, micu ii localnici au izbucnit 
in urale de bucurie §i-au inceput sa dantuiasca pe pieptul meu, repetând de mai multe ori ceea 
ce rostiserd la inceput,  hekinah degul. Mi-au facut semn sa arunc cele doud poloboace, dar 
mai intâi i-au avertizat pe cei care se aflau jos sa se fereasca din calea pericolului, strigând: 
Borach mevolah! Când au vazut vasele proiectate in aer, s-au pornit cu totii sa strige hekinah 
degul.

Trebuie sa marturisesc ca, vazându-i tot trecând inainte  §i inapoi pe corpul meu, m-am 
confruntat des cu tentatia de a in§faca 40-50 dintre primii care-mi incapeau in mâns §i să-i 
trântesc de pamânt. Dar amintirea a ceea ce simtisem – care dovedea cel mai probabil ca erau in 
stare  §i de lucruri mai rele –  §i promisiunea de onoare pe care le-o facusem – caci a§a mi-am 
justificat  comportamentul  supus  –  ma  facurd  destul  de  curând  sa  las  deoparte  asemenea 
inchipuiri. În plus, ma consideram acum obligat de legile ospitalitatii la un comportament cât mai 
onorabil fata de ni§te oameni care ma trataserd cu atâta marinimie, cu cheltuieli considerabile. 
Cu toate acestea, in gândul meu nu ma puteam minuna indeajuns de cutezanta acestor muritori in 
miniature, care indrazneau sa se catere §i sa mearga pe trupul meu – in timp ce eu aveam o 
mâns liberd – fard sa tremure la vederea unei fapturi atât de uria§e pe cum trebuia sa par in 
ochii lor. Dupd ceva vreme, când au observat ca n-am mai cerut carne, in fata mea a aparut un 
personaj de rang inalt, trimis de Majestatea Sa imperiald. Excelenta Sa, urcat pe tibia mea dreapta, 
a inaintat cutezator pând la nivelul fetei mele, insolit de vreo 12 din membrii suitei sale; apoi, 
scotându-§i documentele de imputernicire, care purtau pecetea regald, mi le-a apropiat de ochi §i 
s-a pornit sa vorbeasca timp de 10 minute fărd sa dea vreun semn de mânie, ci folosind un ton 
hotarât, aratând adesea in fata spre – am aflat mai târziu – catre ora§ulcapitald, aflat la vreo 
jumatate  de  mild  departare,  unde  Majestatea  Sa  hotarâse,  in  consens  cu  consiliul  regal,  ca 
trebuia sa fiu transportat. Am raspuns in câteva vorbe, dar fard nici un rost, §i am facut semn cu 
mâna libera, punând-o peste cealalta (dar peste capul Excelentei Sale, de teama sa nu-l ranesc 
pe el sau pe vreunul din suita sa), iar apoi mi-am dus-o la cap §i pe trunchi, incercând să-i dau de 
inteles ca doream sa fiu eliberat. Mi s-a parut ca m-a inteles destul de bine, pentru ca a dat 
din cap dezaprobator  §i a intins o mâna in a§a fel incât sa-mi arate ca trebuia sa fiu dus in 
capitald ca prizonier. Cu toate acestea, facu §i alte gesturi ca sa-mi dea de inteles ca aveam sa 
primesc carne §i bauturd din bel§ug, plus ca aveam sa fiu tratat foarte bine. În acest moment 
m-am gândit din nou sa incerc sa rup frânghiile care ma tintuiau de pamânt; dar, din nou, când 
am simtit pi§caturile determinate de sagetile lor lovindu-se de fata §i de palmele mele – care 
erau acum pline de ba§ici, ba chiar cu multe sageti inca infipte in pielea mea – §i mi-am facut 
calculul ca numarul inamicilor sporise, le-am dat de inteles ca puteau sa procedeze cu mine 
exact a§a cum credeau de cuviinta. La acestea, hurgo §i suita sa se retrasera, cu gesturi politicoase 
§i vesele. Curând dupd aceea am auzit cum toti izbucnird in urale, repetând frecvent cuvintele 
peplom selan,  §i am simtit cum un numar mare de indivizi aflati in stânga mea se pornird sa 
largeasca funiile in a§a fel incât am reu§it sa ma intorc pe partea dreapta §i sa imi u§urez 
ba§ica udului – ceea ce am facut din plin, spre uluirea oamenilor maruntei prezenti in jurul meu. 
Ace§tia, banuind din gesturile mele ce aveam de gând sa fac, au deschis imediat un culoar larg 
printre ei, pentru a evita torentul, care a tâ§nit cu atâta zgomot §i forta din maruntaiele mele. 
Dar, inainte de asta, imi mâzgaliserd fata  §i  ambele palme cu un fel  de alifie, foarte placut 
mirositor, care, in doar câteva minute, m-a scapat de orice usturime produsa de sageti. Acest 
lucru,  impreund  cu  reimprospatarea  fortelor  oferita  de  hrana  §i  bautura  oferite  –  foarte 
hranitoare, de altfel – m-a facut sa alunec intr-un fel de toropeald. Am dormit



timp de aproximativ 8 ore,  după  cum am fost asigurat ulterior,  şi  nici  nu era de mirare:  la 
porunca Impăratului, doctorii amestecaseră In poloboacele golite de mine un fel de poţiune 
somniferă.

Se pare că, din primul moment In care am fost descoperit dormind pe  ţărm, după ce 
valurile m-au aruncat acolo, Impăratul fusese informat cu cea mai mare grabă, prin- tr-o ştafetă, 
iar apoi hotărâse, Intr-o şedinţă de consiliu, să fiu legat In modul pe care vi l-am descris (lucru 
executat In noaptea aceea, In timp ce eu dormeam), să mi se trimită o cantitate Indestulătoare de 
mâncare şi băutură şi să fie pregătită o maşinărie care să mă transporte In capitală.

Aceste hotărâri vă pot părea poate a fi foarte Indrăzneţe şi riscante şi eu unul cred cu 
tărie că nu ar fi imitate de către nici un monarh european, aflat Intr-o situaţie similară. Totuşi, In 
ce mă priveşte, consider că au fost nişte măsuri extrem de prudente, dar  şi  generoase: asta 
pentru că, presupunând că omuleţii aceştia ar fi Incercat să mă omoare cu suliţele şi săgeţile 
lor In timp ce eu dormeam, mai mult ca sigur m-aş fi trezit la prima pişcătură, furios şi gata să-
mi folosesc puterile pe deplin, astfel că aş fi putut să rup frânghiile cu care eram legat – după 
care ei n-ar fi putut să-mi opună nici un fel de rezistenţă şi nici nu s-ar fi putut aştepta să le 
arăt vreo urmă de milă.

Aceşti  oameni  sunt  matematicieni  excelenţi  şi  au  ajuns  la  un  nivel  Inalt  In  ceea  ce 
priveşte  mecanica,  mai  ales datorită  interesului  şi  Incurajărilor suveranului,  care este  faimos 
pentru preţuirea şi Incurajarea Invăţăturii. Acest monarh are mai multe maşinării pe roţi pentru 
transportarea copacilor şi a altor obiecte foarte grele. De multe ori Işi construieşte chiar şi cele 
mai mari cuirasate, dintre care unele ajung să aibă aproape 3 metri, chiar In pădure, unde creşte 
lemnul necesar, după care le transportă cu ajutorul acestor maşinării cale de 3-400 de metri, 
până la mare. Cinci sute de dulgheri şi ingineri au fost puşi imediat la muncă pentru a construi 
cel mai mare dintre aceste dispozitive de transport. Acesta era reprezentat de un cadru de lemn 
ridicat la vreo 7,5 centimetri de la sol, lung de vreo 7 picioare şi lat de 4, care mergea pe 22 de 
roţi. Strigătul pe care l-am auzit fusese pricinuit de sosirea acestei maşinării care, se pare, fusese 
trimisă  la  patru  ore  după  acostarea  mea.  Aceasta  a  fost  poziţionată  paralel  cu  mine,  cum 
stăteam Intins. Dar principala dificultate era ca aceşti omuleţi să mă ridice şi să mă aşeze In
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acest vehicul. In acest scop au fură ridicaţi opt stâlpi, fiecare Inalt de câte un picior, şi benzile de 
material pe care muncitorii le petrecuseră pe după gâtul, mâinile, trunchiul  şi picioarele mele 
fură legate cu nişte sfori groase prinse de ele prin nişte cârlige. Nouă sute din cei mai puternici 
bărbaţi fură puşi să tragă de aceste frânghii, cu ajutorul mai multor scripete legate de stâlpi – 
şi astfel, In mai puţin de trei ore, am fost ridicat şi aşezat pe maşinăria aceea, unde am fost din 
nou legat bine. Toate acestea le ştiu din ce am auzit de la alţii, pentru că, pe tot parcursul acestor 
operaţiuni,  eu am dormit  dus,  datorită  efectului  acelui  medicament  somnifer  care Imi fusese 
turnat In băutură. O mie cinci sute din cei mai mari cai ai Impăratului, fiecare Inalt cam de 11 
centimetri, fură folosiţi să mă tragă către capitală, care, după cum v-am mai spus, se afla la 
o jumătate de milă distanţă.

Cam după patru ore de la Inceperea drumului, m-am trezit din cauza unui incident de-a 
dreptul ridicol: In timp ce maşinăria era oprită timp de câteva minute, pentru a pune In ordine 
ceva ce nu funcţiona cum trebuia, doi-trei localnici tineri au avut curiozitatea de a vedea cum 
arătam In timp ce dormeam; s-au urcat In carul In care mă aflam şi, Inaintând foarte Incet către 
chipul meu, unul dintre ei – ofiţer In Garda regală – şi-a băgat destul de mult capătul ascuţit al 
suliţei In nara mea stângă, care mă gâdilă aidoma unui pai  şi mă făcu să strănut puternic; 
drept care ei au dispărut pe neaşteptate şi abia după trei săptămâni am aflat care fusese cauza 
trezirii mele atât de neaşteptate. Restul zilei fu ocupat de un marş Indelungat, iar noaptea m-am 
odihnit având de-o parte şi de alta cinci sute de soldaţi de gardă, jumătate cu torţe, iar cealaltă 
jumătate cu arcuri  şi săgeţi, gata să tragă In mine dacă mă clinteam. A doua zi, am pornit 
chiar la răsărit  şi la amiază am ajuns la două sute de metri de poarta capitalei. Împăratul, cu 
toţi curtenii săi, ieşi să ne Intâmpine, Insă ofiţerii de rang Inalt nu se declarară de acord nici 
In ruptul capului ca Majestatea Sa să-şi pună viaţa In pericol urcându-se pe corpul meu.

În locul unde se oprise atelajul care mă transporta se afla un templu străvechi, considerat a 



fi cel mai mare din tot regatul. Acesta – fiind pângărit In urmă cu ceva ani de un omor nefiresc – 
era considerat, conform credinţelor acelor oameni, un loc pângărit, drept pentru care fusese folosit 
la diverse sarcini lumeşti, iar toate ornamentele  şi mobilele fuseseră duse In altă parte. Acest 
edificiu  fusese  desemnat  pentru  găzduirea  mea.  Poarta  mare,  care  dădea  către  nord,  avea 
aproximativ patru picioare, fiind largă de cam de două, astfel că puteam să mă strecor cu 
uşurinţă pe ea. De-o parte şi de alta a intrării se aflau două ferestre mici, la nici 15 centimetri 
de nivelul solului: prin cea din stânga lăcătuşul regal băgase 91 de lanţuri, asemănătoare cu cele 
de care stau atârnate ceasurile doamnelor europene şi aproape la fel de mari ca acestea, care fură 
ferecate de piciorul  meu stâng cu 36 de lacăte.  Dincolo de acest  templu,  de cealaltă  parte  a 
drumului mare,  la 7 picioare distanţă,  se afla un turn de cel puţin 4 picioare. În acesta urcă 
Impăratul, cu mulţi dintre marii nobili de la Curtea sa, pentru a putea să mă cerceteze după 
pofta inimii, după cum mi s-a spus, căci eu nu puteam să-i văd pe ei. Am aflat apoi că mai mult 
de 100 000 de locuitori au ieşit din oraş cu acelaşi scop ca şi monarhul şi, cu toată Impotrivirea 
soldaţilor care mă păzeau, cred că se cocoţau pe mine, cu ajutorul unor scări, nu mai puţin de 
10 000 odată. Nu trecu mult  şi se rosti o proclamaţie prin care se interzicea o asemenea faptă, 
pedeapsa fiind moartea. Când lucrătorii au considerat că mi-ar fi fost imposibil să mă eliberez, 
au tăiat toate sforile care mă ţineau priponit; drept urmare, m-am ridicat, Intr-o dispoziţie mai 
tristă decât am avut vreodată In viaţă. Dar zgomotele scoase de omuleţi, precum şi expresia de 
pe feţele lor sunt imposibil de descris In cuvinte. Lanţurile care-mi reţineau piciorul stâng erau 
lungi de aproximativ doi metri,  nelăsându-mi decât libertatea de a merge Inapoi  şi  Inainte, In 
semicerc, dar, fiind fixate la zece centimetri de poartă, Imi permiteau să mă strecor Inăuntru şi 
să mă Intind cât eram de lung pe pardoseala templului.


