AVENTURILE A
TREI RUŞI ŞI TREI ENGLEZI
ÎN AFRICA AUSTRALĂ
– Jules Verne
PE MALURILE FLUVIULUI ORANGE
În ziua de 27 februarie 1854, doi oameni culcati la radacina unei uria§e salcii plângatoare se
sfatuiau, privind cu multa luare aminte apele fluviului Orange. Acest fluviu – Groote-riverul
olandezilor, Gariepul hotentotilor, poate sa se ia la Intrecere cu cele trei mari fluvii africane: Nilul,
Nigerul §i Zambeziul. Întocmai ca §i dânsele, are vârtejuri, bulboane §i caderi de ape.
Câtiva calatori ale caror nume sunt cunoscute pe o portiune a acestui fluviu, ca Thomnson,
Alexander, Burcheil, au laudat rând pe rând limpezimea undelor §i frumusetea malurilor sale.
În acest loc, Orangele, apropiindu-se de meleagurile muntoase ale ducelui de York, ofera o
priveli§te Incântatoare. Stânci de netrecut, mormane impunatoare de piatra §i trunchiuri de copaci
mineralizati sub actiunea timpului, pe§teri adânci, paduri de nestrabatut ce nu au fost atinse de
topor - toate acestea laolalta, mai punând In urma lor §i muntii Gariepinsului, alcatuiesc o pozitie de
o frumusete fară seaman. Aici, apele fluviului, strânse Intr-o matca prea Ingusta pentru ele, se
azvârla de la o Inaltime de patru sute picioare. În susul cascadei era un curat clocot de pânze lichide,
sfâ§iate ici §i colo de câteva capete de stânci, Incununate cu ramuri verzi. În josul ei, privirea nu avea
pe ce se opri decât pe un vârtej de ape zgomotoase, pe care Il Inconjura un nor des de aburi jilavi,
strabatut de cele §apte culori ale curcubeului. Din aceasta genune se Inalta un zgomot ametitor §i
marit de ecoul văii.
Pe unul dintre cei doi barbati fara doar §i poate Il adusesera Intâmplarile unei explorari prin
meleagurile astea ale Africii australe, pe când celalalt nu prea dadea multa Insemnatate acestor
frumuseti ale firii. Calatorul acesta nepasator era un vânator bu§man, un tip frumos al acestei semintii
puternice, cu ochii vioi, cu mi§carile repezi, a carui viata ratacitoare §i-o petrecea prin codri. Numele
de buşman, cuvânt englezesc, Inseamna «om din tufi§uri». Aceasta porecla se da triburilor nomade
ce cutreiera Cara de la nord-est de colonia Capului. Nicio familie de bu§mani nu se stabile§te Intr-un
singur loc. Toata viata lor colinda acest tinut cuprins Intre tarmul Orangelui §i muntii din rasarit,
pradând fermele, nimicind recoltele pa§nicilor coloni§ti care i-au Impins spre aceste locuri sterpe din
interior, unde sunt mai multe pietre decât plante.
Bu§manul acesta, un barbat In vârsta de patruzeci de ani, era Inalt §i, desigur, avea o putere
musculara neobi§nuita.
Chiar §i-n repaos, trupul lui parea In mi§care. Dibacia, sprinteneala §i libertatea mi§carilor
sale Ii dadeau alura unui ins voinic. Asta se mai vedea §i dupa coloritul trecator al fetei sale
Insufletite de repezile batai ale inimii.
Bu§manul nu mai este un s albatec ca vechii lui str abuni saqua§i. Nascut dintr-un tata
englez §i o mama hotentota, aceasta corcitura mai mult câ§tiga decât pierdu, de§i vorbea
foarte curent limba p arinteasca. Îmbracamintea lui jumatate hotentota, jumatate europeana, se
alcatuia dintr-o cama§a de flanela ro§ie, o §apca, pantaloni de piele de antilop a §i ni§te
opinci de piele de pisica salbateca. De gât Ii atârna un s aculet In care era un cutit, o lulea §i
tutun. Un fel de caciula din piele de oaie Ii acoperea capul. Un brâu de piele groas a Ii strângea
mijlocul. La brate avea ni§te inele de filde§ lucrate cu o minunat a maiestrie. Pe spate avea un
Kross, un fel de manta Incre tita, facuta
dintr-o piele de tigru, care-i atârna

până la genunchi. Un câine băştinaş dormea alături. Acest buşman fuma des dintr-o lulea de os
şi dădea semne că era foarte nerăbdător.
Ei, fii cuminte, Mokum, ii spuse tovar ăş ul să u. Eşti cea mai
neră bdă toare fă ptură când nu vânezi! În ţelege odat ă , scumpe tovar ăş, că nu
putem schimba nimic din ceea ce este. Ceea ce a şteptăm noi va veni mai curând sau
mai târziu şi mâine va fi ceea ce nu a fost ast ăzi!
Tovarăşul buşmanului era un tânăr de douăzeci şi cinci – douăzeci şi şase de ani, care
nu se asemăna nicidecum cu vânătorul. Se vedea ceva lini ştit in toate faptele sale. În ceea ce
priveşte obârşia, nimeni n-ar fi stat la indoial ă pentru a i-o recunoaşte. Era englez.
Îmbrăcămintea lui prea «burghez ă» arăta că nu prea era obişnuit cu trambalările de colo până
colo. Avea infăţişarea unui funcţionar rătăcit intr-un ţinut sălbatic şi, fără să vrei, te uitai
să vezi de nu are vreun creion dup ă ureche, ca incasatorii sau contabilii. Într-adevăr, acest
tânăr nu era un călător, ci un distins invăţat, William Emery, astronom ata şat la observatorul
din Cap, aşezământ foarte folositor, care de mult timp aducea adev ărate servicii ştiinţei.
Acest invăţat, poate cam instrăinat de ţara lui, in sânul acestor meleaguri pustii ale
Africii, la câteva mile de Capetown, nu izbutea decât cu mare trudă să stăpânească nerăbdarea
tovarăşului său.
Domnule Emery, ii răspunse vânătorul intr-o englezească curată, sunt opt
zile de când suntem pe malurile Orangelui, lângă cascada Morgheda. Or nu s-a intâmplat
nicicând unui membru din familia mea să stea opt zile in acelaşi loc! Uitaţi că suntem
rătăcitori şi că ne ard picioarele când stăm aşa!
Prietene Mokum, reluă astronomul, cei pe care ii aşteptăm vin din Anglia
şi se poate prea bine să le ingăduim cele opt zile de har. Cată să ţinem seama de
lungimea unei călătorii, de intârzierile ce le poate pricinui trecerea Orangelui cu barca cu
aburi - intr-un cuvânt, de miile de piedici ce se pot ivi intr-o atare intreprindere. Ni s-a spus
să pregătim totul pentru o călătorie de exploatare in Africa sud-răsăriteană şi, după ce
am făcut asta, să venim să aşteptăm aici, lângă cascada Morgheda, sosirea colegului
meu, colonelul Everest, de la observatorul din Cambridge. Iată cascada Morgheda, suntem
acolo unde ni s-a fixat intâlnirea şi aşteptăm. Ce mai vrei, scumpe buşman?
Vânătorului nu prea ii venea la socoteală, căci mâna lui strângea cu nerăbdare mânerul
unei carabine, o minunată armă sistem Mauton, armă de precizie, cu glonţul conic, cu care
puteai dobori o pisică sălbatică sau o antilopă, de la o depărtare de opt sute de yarzi. Se vede că
buşmanul renunţase la bâta de aloe şi la săgeţile inveninate ale compatrioţilor lui spre a se servi
de arme europene.
Nu cumva te-ai inşelat, domnule Emery? reincepu Mokum. Suntem oare la
cascada Morgheda şi către sfârşitul acestei luni ţi-ai dat intâlnirea?
Da, prietene, răspunse liniştit William Emery, şi uite, ca dovadă că nu mam inşelat, scrisoarea domnului Aizy, directorul observatorului din Greenwich.
Buşmanul luă scrisoarea ce i-o dădu tovarăşul său, o suci pe faţă şi pe dos, ca unul
prea puţin deprins cu tainele caligrafiei. Apoi o inapoie lui William Emery.
Repetă-mi, spuse el, conţinutul acestui petic de hârtie zmângălită!
Tânărul invăţat, inzestrat cu o răbdare fără de margini, incepu să inşire tot ce mai
povestise de douăzeci de ori prietenului său, vânătorul. Către sfârşitul anului trecut, William
Emery primise o scrisoare ce-l inştiinţa de apropiata sosire a colonelului Everest şi a unei comisii
ştiinţifice internaţionale, cu destinaţia pentru Africa sud-răsăriteană.
Care era scopul acestei comisii, pentru ce venea ea in celălalt capăt al continentului african?
Emery n-ar fi putut-o spune; scrisoarea domnului Aizy nu arăta nimic in această privinţă. El,
urmând instrucţiunile ce le primise, s-a grăbit să pregătească la Lattaku, una din cele mai de
miazănoapte staţiuni ale Hotentoţiei, căruţe, merinde - intr-un cuvânt, tot ce era trebuitor pentru
hrana unei caravane de buşmani. Apoi, cunoscând faima vânătorului indigen Mokum, care
intovărăşise pe Anderson in vânătorile sale din Africa apuseană şi pe intreprinzătorul David

Livingstone in prima lui cdldtorie de explorare a lacului Ngami §i gurile Zambeziului, i-a oferit
comanda acestei caravane.
A§adar, bu§manul, care cuno§tea cu desdvâr§ire localitatea, condusese pe William Emery
pe malurile Orangelui, la cascada Morgheda, in locul ardtat. Si aici trebuia sd intâlneascd
comisia §tiinţificd. Aceastd comisie se imbarcase pe fregata «Augusta» din marina englezd, ca
sd ajungd la gurile Orangelui, pe coastd apuseand a Africii, la indltimea capului Volpas, §i s-o
ia in jos pe fluviu pând la cataracte. William Emery §i Mokum veniserd cu o cdrutd pe care o
ldsaserd in vale, cu misiunea de a duce strdinii la Lattaku cu bagajele lor, dacd le-ar fi fost pe
plac sd se ducd pe fluviul Orange §i afluentii lui, dupd ce ar fi fdcut o transbordare de câtiva
kilometri, ocolind astfel cascada Morgheda.
Dupd ce se sfâr§i povestirea, iar cuvintele se intipdrird bine de astd datd in capul
bu§manului, acesta se duse pând la marginea prdpdstiei, in adâncul cdreia se aruncd cu mare
zgomot apa spumegândd. Astronomul il urmd. Aici era o indltime care ingdduia sd stdpâneascd
cursul Orangelui, in jos de cataracte, pând la o depdrtare de mai multi kilometri.
Timp de câteva clipe, Mokam §i tovard§ul sdu observard cu luare aminte suprafata
acestor ape ce-§i recdpdtau lini§tea la un sfert de mild depdrtare de cascadd. Niciun vapor sau
luntre nu tulburd cursul lor. Era ora trei. Luna ianuarie corespunde lunii iulie din continentele
boreale, §i razele soarelui cad aproape drept la a doudzeci §i noua paraleld, incât cdldura atinge
pând la 40-50 grade la umbrd. Chiar in bdtaia vântului de apus care indulcea putin aceastd
temperaturd, tot nu putea fi rdbdatd decât de un bu§man. Totu§i, tândrul invdtat, o fire rece,
uscdtiv, numai oase §i nervi, nu prea suferea; frunzi§ul des al copacilor ce se aplecau asupra
prdpdstiei il apdra de altminteri de atingerea imediatd a razelor de soare. Nicio pasdre nu
insufletea aceastd singurdtate pe timpul acesta fierbinte de peste zi. Niciun animal nu-§i ldsa
addpostul rdcoros al tufi§urilor ca sd se incumete spre lumini§uri. N-ai fi auzit niciun zvon in
acest loc pustiu, de n-ar fi fost cascada care sd umple vdzduhul cu urletele ei.
Dupd zece minute de observatie, Mokum se intoarse spre William Emery, lovind cu
nerdbdare cu piciorul in pdmânt.
Ochii lui, a cdror privire era pdtrunzdtoare, nu observard nimic.
Si dacd nu vd sosesc tovard§ii? intrebd el pe astronom.
Vor sosi, voinice vândtor, rdspunse William Emery Sunt oameni de cuvânt
§i vor fi exacti ca ni§te astronomi. De altfel, ai sd le imputi ceva? Scrisoarea veste§te
sosirea lor pe la sfâr§itul lui ianuarie. Si abia suntem in doudzeci §i §apte, deci ace§ti
domni mai au dreptul la incd patru zile pentru a ajunge la cascada Morgheda.
Si dacd trec §i aceste patru zile §i tot nu vor veni? intrebd bu§manul. — Ei bine,
me§tere vândtor, va fi un prilej ca sd ne punem rdbdarea la incercare §i
sd-i a§teptdm pând ce vor sosi!...
Pentru Dumnezeu! strigd bu§manul cu o voce rdsundtoare, dumneata ai fi
in stare sd a§tepti pând ce §i Gariepul nu-§i va mai azvârli apele lui zgomotoase in
aceastd prdpastie!...
Nu, vândtorule, nu, rdspunse William Emery, pururea lini§tit; intotdeauna
trebuie ca judecata sd precumpdneascd in faptele noastre. Or, ce ne spune dreapta
judecatd? Cd, dacd colonelul Everest §i tovard§ii lui, obositi dupd o cdldtorie grea,
lipsindu-le poate cele trebuncioase, pierduti in aceastd lard singuraticd, nu ne gdsesc la
locul de intâlnire, nu vom fi noi vinovati? Si dacd li se va intâmpla vreo nenorocire, nu
vom fi noi cei rdspunzdtori? Catd sd stdm la postul nostru atâta timp cât ne-o va cere
datoria. De altfel, nu ne lipse§te nimic. Cdruta ne a§teaptd in fundul vdii §i ne serve§te
de addpost peste noapte. Merinde avem din bel§ug. Natura e incântdtoare in acest loc §i
vrednicd sd fie admiratd! Ce fericire nebdnuitd pentru noi sd stdm câteva zile in ace§ti
codri mdreti, pe tdrmul acestui fluviu fdrd seamd! Mokum, ce mai dore§ti? Vânat este
din bel§ug in ace§ti codri §i carabina ta ne procurd vânatul zilnic. Vâneazd deci, viteazul
meu bu§man! În acest timp, voi pândi pe cei intârziati, §i a§a cel putin nu-ti vor mai

intepeni

picioarele!

Vânatorul intelese ca povala astronomului nu era rea spre a fi urmata. Se hotari sa
colinde câteva ceasuri stufi§urile §i desi§urile de prin imprejurimi. Leii, hienele sau leoparzii nu
erau o piedica pentru un astfel de Nemrod obi§nuit cu codrii africani. Î§i fluiera câinele sau,
Top, un fel de câine din de§erturile Kalahariemului, scoborâtor din acea rasa din care i§i
facusera odinioara balaba§ii câini de vânatoare.
Inteligentul animal, care parea tot a§a de nerabdator ca §i stapânul sau, se scula
gudurându-se, marturisind prin latraturile lui vesele aprobarea ce-o da planurilor bu§manului.
Vânatorul §i câinele se facura nevazuti sub bolta codrului.
William Emery, rămas singur, se culca la poalele salciei §i, in a§teptarea somnului ce
avea sa-i pricinuiasca temperatura ridicata, incepu sa se chibzuiasca la situatia de fats. Se
afla acolo, departe de meleagurile locuite, aproape de cursul acestui Orange, prea putin cunoscut.
A§tepta ni§te europeni, ni§te compatrioti ce-§i paraseau tara, pentru ca sa lupte cu
primejdiile unei explorari indepartate. Dar care era scopul acestei expeditii indepartate? Ce
problems §tiintifica voiau sa dezlege in pustiurile Africii australe? Ce observatii veneau sa
faca la a treizecea paralela de miazazi?
Iata ce n-o spunea lamurit scrisoarea domnului Aizy, directorul observatorului din
Greenwich. I se cerea lui Emery sprijinul pentru ca era un invatat deprins cu climatul
latitudinilor australiene. Si, pentru ca era vorba de lucruri §tiintifice, ajutorul lui era dobândit de
colegii sai din Anglia.
Pe când tânarul astronom se gândea la toate aceste lucruri §i-§i punea mii de intrebari
carora nu le putea raspunde, somnul il cuprinse §i adormi. Când se trezi, soarele disparuse in
dosul colinelor apusene ce-§i aratau pitorescul lor profil pe orizontul trandafiriu. Câteva
ghioraituri ale stomacului il vesti pe William Emery ca se apropiase ora cinei. Într-adevar, erau
orele §ase seara §i sosise momentul sa se inapoieze la carula din fundul văii.
Exact in aceea§i clips rasuna o detunatura intr-un desi§ de arbu§ti inalli de
douasprezece pâns la cincisprezece picioare, de pe dreapta povârni§ului colinelor. Si aproape imediat
se ivi bu§manul §i Top in marginea padurii. Mokum târa le§ul unui animal pe care-l impu§case.
Vino, maestre prevazator, ii striga Wiliam Emery. Ce ne aduci pentru cina?
Un tap, domnule William, raspunse vânatorul, aruncând jos un animal ale
carui coarne se incovoiau in forma de lira.
Era un fel de antilopa, in genere cunoscuta sub numele de «tap saritor». Tapul acesta
era un animal incântator, cu spinarea de culoarea scorti§oarei, al carui grumaz disparea sub
manunchiuri de par matasos, de o albeata uimitoare, cu burta vargata in diferite nuance
castanii. Carnea lui, delicioasa la gust, era destinata pentru masa de seara.

