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In loc de Prefaţă

„Citirea elevilor în afară de şcoală“ e o 
chestiune de mare însemnătate pentru edu- 
caţiunea tinerimei noastre. De-aceia i se dă 
de câtva timp o deosebită atenţiune.

E vorba de a se înlocui citirea liberă — 
mai cu scamă de romane şi povestiri senza
ţionale, care pervertesc sufletele—prin citirea 
condusă şi controlată, de lucrări, cari să-i 
atragă pe tinerii cititori, să le formeze gus
tul, deprinderea de citire sănătoasă, să-i în
demne la muncă personală, din a lor pornire.

Insă pentru această frumoasă activitate 
avem nevoie de un anumit material, de a- 
numilc lucrări, cari să întrunească toate 
conditiunile corespunzătoare scopului de mai 
sus. Şi toţi cunoscătorii şi-au dat seama că 
asemenea lucrări ne lipsesc.
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IV

Iată deci ceiace urmărim prin editarea a- 
’cestui fel de lucrări. Şi cu toate că ar trebui ca 
in primul rând să ne slujim de literatura 
naţională, totuşi, pentru desăvârşita îndepli
nire a scopului nostru, ne putem folosi şi 
de traduceri şi prelucrări din literaturile 
streine, care sunt mai bogate in asemenea 
lucrări,

Trebue să se mai ştie apoi, că nu orice 
lucrare, fie ori cât de aleasă, fie din lite
ratura noastră, fie din alta streină, cores- 

■punde pe deplin şi in întregime scopului 
acestei activităţi. E nevoie de o alegere deo
sebită, precum şi de sacrificarea anumitor 
părţi din vre-o lucrare hotărâtă pentru edi
tare, fără ca unitatea ei să sufere vre-o 
ştirbire.

Lucrarea de faţă e o prelucrare din ma
rele seriilor francez Jules Verne. Ea întru
neşte foarte multe din condiţiunile lucră
rilor, de cari ne ocupăm.

E un roman ştiinţific-educativ, al cărui 
fond e o acţiune atrăgătoare şi marc, in 
a cărei desfăşurare se ivesc cele mai fru
moase exemple de curaj, devotament, bună
tate, dragoste de muncă şi de ştiinţă, spirit 
de observaţie şi de întreprindere.

E o popularizare ştiinţifică, care vorbeşte
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inimci şi imaginaţiei, comunicând cunoştinţe, 
intr'o formă uşoară, literară, cu descrieri 
interesante, cu dialoguri vii, cu humor să
nătos şi cu împrejurări apropiate de viaţa 
şcolarilor şi cărturarilor. A fost şi premiată 
de Ministerul Instrucţiunci din Franţa şi 
probată pentru îmbogăţirea bibliotecilor şco
lare şi populare.

înainte de a termina, atragem luarea a- 
minie a cititorilor asupra faptului că această 
lucrare poate instrui şi interesa pe ori cine, 
fiind tradusă, prelucrată şi scrisă pe înţe
lesul tuturor, iar, intru cât priveşte pe tineri, 
ea slujeşte şi pentru a-i conduce spre ledu
rile grele, mişcătoare şi chiar aride.

D. M.-R.
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Spre centrul pământului
Roman ştiinţific-educativ

CAP. I

Uncliiul şi nepotul. 0 mare descoperire 
într’o carte veche. Bucătăreasa şi 

logodnica. Planul unei călătorii 
spre centrul pământului.

....E adevărat, scumpul meu amic. Tot 
ce ai citit prin gazetele şi revistele de acum 
un an şi mai bine, e curatul adevăr. Ai să 
vezi, că nu născocesc nimic şi ai să te miri, 
cum s’a putut îndeplini această curioasă 
călătorie pământească.

Pe atunci, înainte de călătorie, şedeam 
la unchiul meu, profesorul Otto delà Uni
versitatea din Berlin. Cum bine ştii, mă 
creştea dânsul, de oarece părinţii îmi mu
riseră. Nici nu visam o asemenea întâm-
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plare. Trăiam foarte mulţumit şi eram unul 
din cei mai silitori studenţi.

Unchiul îmi era şi profesor. Deşi mă 
iubea, era foarte sever cu mine. La rându-mi, 
nu scăpăm nici un prilej ca să-i dovedesc 
iubirea şi respectul meu ; ba pot să zic că 
îmi era şi frică de dânsul, cu toate că 
aveam 18 ani.

Şi n’ai să te miri, dacă l-ai cunoaşte. 
Am să ţi-1 descriu cât se poate de amă
nunţit, ca să pricepi şi frica mea şi ca să 
înţelegi şi mai bine cele petrecute sub con
ducerea lui, în minunata noastră călătorie.

Deşi un om bun, se supăra toarte lesne 
şi avea curiozităţile lui. Pentru el nu exista 
decât ştiinţa pe pământ. L?. cursul lui de 
ştiinţe naturale nu se îngrijea de nimic, nici 
de atenţie, nici de succes ; spunea, spunea 
mereu, pentru înţelegerea şi mulţumirea 
lui. Şi apoi avea şi un mare cusur, cu 
toată dragostea lui pentru ştiinţă : nu prea 
vorbea bine, când vorbea în public. De a- 
ceia unii din studenţi chiar petreceau câte 
odată la cursul lui, cu toate că munceau 
şi-l respectau. Adeseaori unchiul, în cursul 
lecţiunei, se oprea şi se lupta cu câte o 
vorbă greoaie şi aspră, — aşa că de multe 
ori, pentru că stăm lângă el, pe catedră, 
l-am prins sfârşind frazele, pe şoptite, cu 
câte o grea vorbă de ocară.

1
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Da altfel avea şi dreptate, căci sunt în 
studiile astea ştiinţifice o mulţime de nu
miri foarte greu de pronunţat, cum bine 
ştii şi cum sunt de pildă, ca să nu mă 
întind prea mult : resinele retinas fallice, 
lungstatele de magneziu, ori vestitul di-stearo- 
fosfo-gliceratid de tri-metil-hidroX’Ctilen- 
amoniu ! Ei, cum să nu se încurce bielu 
unchiu*meu ?

Cu toate acestea toţi marii învăţaţi străini 
îl preţuiau. Muncea tară încetare, mai ales 
că se bucura de o sănătate de fier şi cu 
toate că era slab şi uscăţiv. Era nalt şi 
avea un păr blond-deschis, pielea obrajilor 
puţin încreţită şi nu purta, nici barbă, nici 
mustăţi. Iar după nişte ochelari foarte' 
mari, rotunzi, rotea nişte ochi vii, pătrun
zători, deasupra unui nas lung şi subţire, 
despre care răutăcioşii spuneau că desigur 
e magnelizat şi atrage pulberea de fier ! 
Pe stradă mergea cu paşi mari şi cu 
pumnii strânşi, uităndu-se drept înainte. 
Nu avea decât o patimă : biblioleca. Chel
tuia foarte mult cu cărţile. Era un ade
vărat biblioman şi în această calitate ţinea 
mai ales la cărţile cari de-abia se pot 
buchini, sau la cele cari... nu se mai pot 
găsi.

fsTU era bogat şi lotuşi cheltuia şi cu
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mine. Şedeam înlr’o casă modestă, departe 
de centrul oraşului. Deşi nu se însurase, 
mă logodise din vreme cu o finişoară a 
lui, Lili, care şedea la ţară şi venea din 
când în când pe la noi. Era o fată drăguţă 
şi foarte cuminte, care, de câte ori venea, 
de la o vreme, îmi ajuta să aşez în labo
ratorul unchiului, aparatele şi „bolovanii”, 
adică colecţia de minerale. Şi de atunci, 
făcând muile planuri de viitor frumos, 
pare că începuse să-mi placă şi mai mult 
studiul ştiinţelor naturale...

Cum vezi, aveam dreptate când iţi 
spuneam că tfăiam foarte mulţumit. Şi aşa 
am dus-o, până când căzu, curat ca din 
senin, o pacoste de întâmplare, care ne-a 
pornit spre... centrul pământului ! Ascultă 
numai şi ai să te cruceştil

Mi-aduc aminte ca acuma.
Dacă nu mă înşel, era într’o Miercuri, 

20 Mai, acum un an, o dată pe care n’am 
s’o uit toată viaţa, când mă pomenesc cu 
unchiul că vine spre casă repede-repede — 
şi ca niciodată cu mult înainte de ora 
mesei—intră ca o bombă, trece pe lângă 
mine fără să-mi zică o vorbă şi să năpus
teşte în odaia lui de lucru. '

In fundul antreului, se afla din întâm
plare şi Pepi, bucătăreaşa nqasţră, Ne-îţip
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“uitat unu la altu şi am încremenit a- 
inândoi.

— Ce-o fi păţit domnu, mă întreabă ea? 
Te pomeneşti că a venit la masă ! Ce mă 
fac, că n’am nimic gata !

— Te pomeneşti ! Da ştii ce cred eu, 
c’ar fi mai bine să facem, dragă Pepi ? 
S’o ştergem frumuşel şi să nu venim până 
ne-o chema !

Zis şi făcut. Pepi fugi în bucătărie, iar 
eu căutam să mă strecor pe scara din fund 
spre odăiţa mea de sus, când tresării 
oprindu-mă, de oare ce auzii vocea mâni
oasă a profesorului.

— Franţ, unde eşti?
— Aici, unchiule.
— Vino încoace !
Şi atunci, dragul meu amic, poţi să-ţi 

închipui dacă mai era chip să întârziez. 
Acum îl cunoşti. Am alergat într’un suflet 
şi am intrat cu sfială în odaia lui.

Sta în picioare, în mijlocul odăii şi ţinea 
în mână o carte de alea vechi, soioase, 
de pe la anticari.

— Uite, Franţ, ce am găsit azi la un 
anticar.

Ce era să fac? M’am uitat şi m’am pre
făcut şi eu că mă mir, deşi habar n’aveam 
de ce ar putea li hârţoagă aia. Dar ca să
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nu tac, să nu se supere, zisei repede şi 
sfios :

— Trebue să fie foarte scumpă.
— Asta nu te priveşte. Mai bine ai admira 

legătura asta în piele de viţel. Ia vezi, ce 
bine s’a păstrat !

— Da ce titlu, ce cuprins are, draga 
unchiule ?

Şi cu întrebarea asta, am simţit şi eu 
că o înnemerisem.

— A, zise uncliiu foarte serios, e o carte 
de mare însemnătate. E o cronică a ve
chilor regi norvegieni, cari au domnit în 
Islanda, o cronică scrisă în secolul al 
doisprezecilea după Christos, în frumoasa, 
simpla şi bogata limbă islandeză.

— Dar... e tipărită ? întrebai sfios, arun- 
cându-mi ochii pe minunea aceia de carte.

— Tipărită? Cum s’ar putea? In veacul 
al 12-lea? Nu vezi că e un manuscris, 
adică o lucrare scrisă cu mana ? Deschide 
ochii, nelegiuitule şi priveşte, admiră, lite- 
rile runice, vechile litere germane, gotice, 
scoase la iveală de Odin, zeul zeilor !

Mă făcusem mic de tot şi plecasem capul. 
Dar când unchiul mânios ridică mâinile, 
odată cu manuscrisul, scăpă din el aşa ca 
o foaie de hârtie îndoită, dar tot veche şi 
soioasă, ca şi manuscrisul. Ne repezirăm 
amândoi, dar unchiul o ajunse cel dinlâiu.
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— Poftim, alt manuscris. Pe ziua de azi 
sunt norocos.

Şi, fără să mai îmi dea nici o atenţie, se 
aşeză îndată la birou şi se adânci în des
cifrarea micului manuscris. Era o bucată 
de pergament, lungă de 5 degete şi lată de 
3, pe care se întindeau trei coloane de li
tere runice—blestematele alea de rânduri, 
care au fost cauza călătoriei noastre. Acu 
să li văzut trudă pe uncliiu. Se scula, iar 
se aşeza, se mai plimba şi mormăia mereu :

In ce limbă să fie— Iu ce limbă ?
scris ?

Eu mă cam miram de încurcătura pro
fesorului, pentru că, după credinţa mea, el 
ştia, dacă nu toate, dar de sigur cea mai 
mare parte din limbile de pe pământ. După 
ce s’a trudit vre-un ceas, tocmai când se 
gândea mai adânc, Pepi deschise uşa şi 
strigă :

— Supa e pe masă 1 
— Supa ? strigă unchiul, afară cu ea 1

Ieşi !
Pepi fugi speriată şi eu tiptil după ea. 

Şi nu ştiu cum s’a lăcut, că m’am trezit 
drept la locul meu delà masa din sufra
gerie. Şi ce să zic, mai cu grije, mai cu 
noduri, am mâncat bine, pot zice şi pentru 
mine şi pentru unchiu.
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Pepi tremura toată şi se închina :
— Doamne fereşte I Ce să fie ? Asta nu-i 

semn bun, domnişorule !
Eu însă, de-ocamdată nu mă temeam 

decât că am mâncat fără dânsul. Tocmai 
mă pregăteam să-i spui şi bucătăresei, când 
se auzi vocea mâninosă a profesorului :

— Frânt, aşează-te la birou şi scrie. Vreau 
să-ţi dictez pe rând toate literile astea ru- 
nice, în ordinea în care sunt aici, în ma
nuscris şi tu să le scrii în litere noui, de-ale 
noastre. Să vedem ce-o ieşi. Vezi să nu 
gTeşeşti I

Şi-şi sterse fruntea de sudoarea care 
curgea şiroaie. Mi-a dictat şi am scris ur
mătorul tablou curios, după care mi-am 
luat şi eu o copie :
messu urlnec ednecs tracsa rc silu 
nkasen ertser ed sadn rbmu ta coy sie 
raicef ret le, elac ar biled m tTens ni. 
doit, seg rotaiv tni iii ek duah 
nitta m xadua, us şira mereta 

— Poftim de înţelege, zise uncliiu mâ
nios, privind transcrierea mea.

Ce să fie ? In ce ordine să luăm rându
rile şi grupele astea ?

Şi vorbea singur.
— Mă rog, aici e vorba de un criptograf, 

adică de un amestec anumit de litere, de-o



Spre centrul pământului 15

aşezare anume aşa făcută, încât să încurce 
pe oricine, afară de acela care va şti să le 
aşeze asttel, încât să poată scoate câteva 
propoziţiuni cu înţelesul hotărât de mai 
nainte. Desigur că aici se ascunde ceva 
mare. Să ştii, că am dat de cheia unei 
mari descoperiri !

Părerea mea era, că nu dăduse decât 
peste buclucul ăsta, care ne făcea pe toţi 
să suferim.

— Ştii ce, Franj ! Adu lupal Aici trebue 
să se li iscălit vre-unul, care a avut ma
nuscrisul. Uite, aici, unde pare că e o pată 
de cerneală, trebue să fie ceva 1

Şi iar se aşeză la birou. Tăcui şi aşteptai. 
După vre-un sfert de. ceas izbucni şi mă 
chemă. Fără să zică nimic, mă vârâ cu 
ochii în manuscris, pe care cu ajutorul 
lupei, în locul petei de cerneală, deosebii 
două rânduri de litere runice. Mă aşezai 
iar la scris şi îmi dictă cele două rându- 
Jeţe, care sunau aşa :

„Arnc Saknussem“

- In sfârşit 1 Iată un nume, care spune 
multe! zise dânsul.

Arne Saknussem ! Un nume islandez? un 
pu me aşa de cunoşcut !
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E numele unui mare învăţat, corăbier, 
geograf, alhimist, din veacul al şeaispre- 
zecileal Franţ, dragă Franţ, oamenii ăştia, 
alhimiştii, erau în vremea aceia adevăraţi 
învăţaţi. învăţătura lor greşită, de atunci, a 
ajutat la propăşirea adevăratei învăţături 
de astăzi şi i-a servit de temelie.

Franţ, ai auzit tu de Avicena, Paracel- 
sius şi de alţii ? Aşa a fost şi Saknussem... 
Sunt sigur că el a ascuns aici, în manu
scrisul ăsta, o mare descoperire.

— Cred şi eu, unchiule, însă...
— Ce să crezi tu ? Haide, la lucru, Franţ! 

Să ştii că nu mai mâncăm şi nu mai dormim, 
până ce nu vom găsi taina acestui do
cument.

Am păţit-o, mă gândii eu, Line înţeles 
fără să zic nici o vorbă, dar bine cel puţin 
că prânzisem mai adineaurea pentru doi.

— Şi acum, zise unchiul, vorbind singur, 
să găsim limba, în care e scris manuscrisul. 
Nimic mai uşor. Sunt aici 133 de litere, 
79 de consonante şi 53 de vocale. Foarte 
bine. Mă rog, numai limbile din ţările sudice 
sunt bogate în consonante. Deci trebue să 
fie o limbă delà sud. A, am găsit.

Limba învăţaţilor din veacul al 10-lea 
era limba latină.

Franţ, zise apoi către mine, documcnluj
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e gcris în limba latină şi rândurile sunt 
anume întoarse şi amestecate aşa, pentru ca 
să nu înţeleagă ori şi cine, de pildă unul 
ca tine, care să miră....

— Dar nu mă mir, unchiule....
— Ba da, ba da ! Şi bagă de seamă că 

dacă ar găsi cineva regula, după care Ie-a 
amestecat şi le-a aşezai, ar cili manuscrisul.

Prin urmare, adause unchiul plimbân- 
du-se cu paşi mari prin odaie, îmi trebue 
„cheia" acestui criptograf...

Apoi se opri de-odală drept în faţa mea 
şi privindu-mă adânc :

— Franf, îmi trebue cheia, cheia manu
scrisului !

Zăpăcit şi speriat, mă deşteptai ca din 
somn, căutându-mă... prin buzunare. In 
timpul cât vorbise unchiul, trăisem câteva 
minute în lumea visurilor şi amintirilor, 
privind la un portret din perete, un portret 
care înfăţişa peLili, drăguţa mea logodnică.

Şi nu mă deşteptai de-a binele, până ce 
pumnul profesorului nu căzu cu toată pu
terea pe birou. Şi pe când m'aşteptam să-mi 
toarne o Irumoasă frază latinească, pumnul 
îi căzu a doua oară, ca şi manuscrisul, 
care se cocoloşi tocmai sub scaunul de 
lângă uşă :

— Nimic, nimic şi iar nimiç |
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S’a răsturnat şi călimara şi un scaun, 
iar profesorul îşi luă repede pălăria şi ba
stonul şi ieşi furtunos pe uşă.

— A plecat? mă întrebă Pepi speriată.
- Da.
— Să plece nemàncat I Şi noi ce facem? 

Şi... diseară?
— Dragă Pepi, uite ce-i : nimeni nu va 

mai mânca în casa asta, până ce unchiu 
nu va descurca tot ce e scris în bleste
mata asta de hârtie.

Şi Pepi ieşi bogonisind şi inchinându-se.
Ce era de făcut ? Să plec mi-era teamă 

că se întoarce şi prin lipsa mea îi măresc 
supărarea. Necăjit, luai în mână tainicul 
manuscris, mă aşezai în fotoliul profeso
rului — şi încercai în felurite chipuri să 
găsesc „cheia“, cum zicea unchiul. Dar mă 
muncii zadarnic mai bine de o jumătate 
de oră. Când de-odată, pe când, amărât şi 
încălzit, îmi făceam vânt cu pergamentul, a- 
runcându-mi ochii fără voie pe pagina a 
doua, de Ia sfârşit începând, mi s'a părut 
că dau peste o expresiune latinească. Bu- 
chinii din nou, în chipul acesta, sfârşitul 
manuscrisului, citind de-a îndăratele şi, spre 
marea mea bucurie şi mirare, descifrai cu
vintele „in craterem“, adică în crater „în 
gura yvjlcanului;‘. Acum înţelesei ţoaţ$
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taina : ca să citeşti documentul, trebuia 
să începi a citi de la sfârşit, de la ultima 
literă, mergând spre început. Toate strădu
inţele unchiului fuseseră zadarnice şi mie un 
nimic îmi venise în ajutor. Tremuram şi nu 
mai vedeam bine literile. Şi după ce mă 
liniştii, scosei întreaga frază latinească. Dar 
o spaimă grozavă mă cuprinse, când pă
trunsei bine înţelesul.

Ce om a fost Saknussem ăsta I Să fi pă
truns el până acolo unde spune ? Mai ştii ?.. 
Şi unchiu s’auză aşa ceva? Nu, nici odată 
nu va afla ce spune aici, căci am păţit-o 
cu toţii. Nimic nu l-ar opri de la o ase
menea călătorie. Ga să-i spui, ar fi o crimă, 
o nebunie. Singurul mijloc de scăpare e să 
nimicesc hârţoaga asta, ca nu cumva, prin- 
tr’o nenorocită întâmplare să nu desco
pere şi unchiul taina înţelesului. S’o arunc 
în foc!

Şi tremurând tot, alergai în bucătărie, 
deschisei uşa maşinei şi..., când s’arunc ma
nuscrisul, auzii paşii repezi ai profesorului, 
in acelaşi timp cu chemarea lui :

— Franj, unde eşti ? Unde-i manuscrisul?
Am ieşit repede şi i l-am dat, spunân- 

du-i c’am vrut să-l citesc încălzindu-1.
Nu m’a ocorât. Era trist, tras, palid'. 

M’a chemat în odaia lui şi trei ceasuri s’a
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trudit iarăşi, în cea mai deplină tăcere. 
Pepi ne chemă iar la masă şi nu primi 
de cât o furioasă privire. Eu am adormit 
într’un fotoliu şi m’am deşteptat... dimi
neaţa.

Lampa încă ardea, deşi razele soarelui 
pătrundeau'în casă pe la marginile perde
lelor. Când m’am uitat la unchiu, m’am 
speriat. Şi acum încă se trudea, palid, cu 
părul vâlvoi, cu pometele roşii, cu capul 
rezemat în mâini, la birou... Mi se tăcu 
milă. Cu o singură vorbă puteam să-l scap 
de chinul ăsta omorâtor. Dar tăceam şi 
sufeream, tot spre binele lui şi al nostru, 
al tuturora. Când ar alia taina, nimic şi 
nimeni nu l-ar opri să-şi jertfească chiar 
viaţa I Nu, nu-i spui cu nici un preţ...

Din gândurile şi temerile astea mă deş
teptară nişte uşoare ciocăniluri în uşă. Era 
Pepi, desigur. Mă repezii să-i deschid. Un
chiul nici nu clipi. Când colo, ce să vezi? 
Cheia nicăieri ! 13a era ea, dar desigur în 
buzunarul unchiului. Hotărâi să rabd şi să 
tac. Pentru mine, acum, tăcerea era o ches
tiune de onoare şi de vială.

Dar pe la două după amiazi, nişte gro
zave crampe de stomac, din cauza foamei, 
îmi schimbară felul de-a gândi, îmi schim
bară hotărârea. începui să cred că manu-
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scrisul nu e aşa de important, că viata 
unchiului nu e aşa de primejduită şi că 
voiu găsi mijloace să-l împiedic de la orice. 
Şi apoi, ori cum, nu-mi venea să mor de 
foame şi să-l fac pe unchiu să cadă la pat 
de atâta răbdare şi gândire. Mă ridicai cu 
hotărâre :

— Unchiule 1
Nici nu mă auzi.
— Dragă unchiule !
— Ce i? zise dânsul încet, ca un om scu

lat după un somn adânc.
— Uite ce-i, dragă unchiule—şi tremuram 

— cheia... cheia...
— Cheia de la uşă ? Nu se poate !
Şi vârâ mâna în buzunar, ca şi cum ar 

li vrut să se asigure.
— Nu cheia de la uşă, ci cheia... cheia 

manuscrisului! şi strigai tare.
Se vede, că ghici ceva deosebit în privi

rea mea, căci mă apucă de braţ, întrebân- 
du-mă din ochi, fără să poată vorbi. Apoi 
de odată îmi lăsă braţul şi îmi zâmbi iro
nic. Nu credea.

— Totuşi, bâlbâii eu, cheia asta... da !... 
am descoperit-o... din întâmplare...

— E adevărat ?
Atât putu să-mi zică şi mă îmbrăţişă. îmi 

era teamă să nu mă înăbuşe. De aceia repede
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îi întinsei hârtia, pe care transcrisesem do
cumentul.

— Dar asta nu are nici un înţeles, zise 
încet după ce citi.

— Da, răspunsei nimic, dar ia citeşle-o 
începând de la sfârşit.

Un ţipăt, un singur ţipăt de bucurie, de 
biruinţă, fu răspunsul şi se aruncă lacom 
la birou, asupra manuscrisului şi hârtiei 
mele, care avea următorul cuprins, în la
tineşte :

„In Sncffels Yoculis craterem haud kem 
„(qucm) delibat umbra Scartaris Julii intra 
„calendas descende, audax viator, et terestre 
„centrum attinges. Kod (quod) feci. Arne 
„Saknusemu.

Ceia ce însemnează :

„Călătorule îndrăzneţ, coboară-le în acel 
„crater al vulcanului Sneffels, pe care îl 
„mângâie, pe la sfârşitul lui Iunie, umbra 
„gheţarului Scarlaris—şi vei ajunge in cen- 
„trul pământului. Eu am făcut această că
lătorie. Arne Saknussemu.

La citirea celor de mai sus, unchiul sări, 
ca şi cum ar fi atins o pilă electrică. I se 
citea în ochi bucuria, îndrăzneala, convin
gerea. Pare că era altul. Muta cărţile din
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loc în loc, trântea scaunele, da câte un 
pumn în birou, pană ce se potoli şi, ca un 
om obosit de cine ştie ce muncă grozavă, 
căzu într’un fotoliu şi-şi lăsă capul pe 
piept.

Apoi, după câteva minute, se ridică de 
odată şi, privindu-mă pătrunzător, mă în
trebă scurt şi tare :

— Câte ceasuri sunt?
— Trei şi un sfert, răspunsei, dtipă ce 

mă uitai repede la ceasornic.
— Bine. Acum să mergem la masă. Şi 

pe urmă...
Tăcu puţin, uilându-se iarăşi la mine, 

lung şi adânc, pe deasupra ochelarilor. •
— Pe urmă ?
— Să-mi faci geamantanul... al meu mai 

întàiu I
— Şi al mai cui pe urmă ? întrebai tre

murând...
— Al cui ? Bine înţeles că al tău. Vei 

merge cu minei
— Doamne, ţine-mă !... Dar pentru ce, 

unchiule? Ce vrei să faci? Nu cumva?... 
Unde plecăm ?

Nici nu-mi răspunse prin cuvinte. Mi-a- 
rătă numai cu degetul spre podele—şi ieşi 
mgrçdru şi nepăsător...



CAP. II

Neîncrederea nepotului şi energia profeso
rului. Vulcanii şi căldura centrală. Ce zice 
logodnica şi ce crede Pepi ? Copenhaga şi 

Oceanul Atlantic.

...Eram prăpădit. Nu mai mâneam, nu 
mai scoteam nici o vorbă. Auzi nebunie ! 
S’o porneşti spre... centrul pământului ! Nu 
se poate, trebue să-l împiedic, trebue să-l 
abat de la gândul ăsta.

Unchiul insă era de o veselie nespusă şi 
neobicinuită.

— Dragă Franj, îmi zise el la masă, o 
mare glorie mă aşteaptă. Şi tu o să ai o 
mare parte din această glorie. Nu cred, că 
mai e nevoe să-ji spun, că trebue să nu 
audă nimeni nimic despre descoperirea 
Jiçastrü,
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— Cum adică ? Eşti hotărât de-a binele 
şi crezi că...

— Ce să cred? Sunt sigur ! Tu nu-i cu
noşti pe colegii mei. îndată ce ar cunoaşte 
manuscrisul, o armată întreagă de geologi, 
mineralogi şi geografi s’ar năpusti pe gura 
vulcanului Snelfels, pe urmele lui Sak- 
nussem.

— Bine, unchiule, aşa o fi, încercai eu 
sfios, dar dacă documentul e falş, dacă e 
vorba numai de o straşnică păcăleală ?

Prolesorul se încruntă şi apoi îmi răs
punse batjocoritor :

— Bine, Frânt, să zicem că e aşa. Dar 
siguranţa nu o putem avea, până ce... nu 
vom vedea. Dacă mai ai ceva îndoeli, vor
beşte ! De când am plănuit această călă
torie, tu nu mai eşti nepotul şi elevul meu, 
ci un adevărat coleg. Vorbeşte!

— Uite ce-i, unchiule. Sunt curios. Ce-i 
cu Yocul, Snelfels şi Scartaris ăştia?

— Foarte bine. Iată aici în perete cea 
mai bună hartă a Islandei, de Handerson. 
Ştii că Islanda e o insulă mare şi aparţine 
Danemarcei. E plină de vulcani acoperiţi 
de gheţuri şi în limba islandeză un vulcan- 
ghieţar se numeşte Yocul.

— Bine, dar Snelfels?
— Sneflels ? Urmează-mă pe hartă. Uite
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Reykjawik, capitala insulei. Uite, dacă ur
căm puţin în sus de la capitală, pe lângă 
fiordurile astea numeroase, adică pe lăngă 
golfurile astea ascuţite şi stâncoase, dăm 
peste o peninsulă, peste o limbă de pământ 
lungă şi încreţită, la capătul căreia se află 
un munte. E Sneffels, un Yocul, un vulcan- 
ghieţar.

— Şi e înalt?
— Da. Are 1650 de metri Vi va deveni 

cel mai însemnat munte de pe pământ, 
dacă noi vom ajunge... în centrul planetei 
noastre.

Mă cuprinse un tremur uşor şi nu - în- 
drăsnii să pui unchiului întrebarea „dar 
dacă mergem în centru şi nu mai putem 
ieşi ?u Totuşi zisei:

— Dar dacă craterul, gura vulcanului, e 
astupat de lavă, de pietre, de...?

— Aşii É un vulcan stins. Sunt astăzi 
pe pământ 300 de vulcani activi, adică de cei 
cari mai aruncă câte ceva afară, din când 
în când, dar cei mai numeroşi sunt cei 
stinşi. Sneffels e unul din aceştia. Cea din 
urmă erupfiune, cea din urmă izbucnire a 
lui, a fost în anul... 1219 şi de atunci n’a 
mai dat semn de viaţă.

— Dar Scartaris ? Dar celelalte însem
nări din manuscris ?

-4 Saknussem a fost un om foarte isteţ.
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Sneffels are mai multe cratere. Dar care e 
acela care duce spre centrul pământului ?

E acela pe unde s’a scoborât el însuşi 
în adâncime.

Şi care este ? Acela pe care îl mângâie 
în ultimele zile din Iunie, umbra lui Scar- 
taris, care e un alt munte din vecinătate.

Neavând ce să-i mai spui, m’am hotărât 
să încerc cu dovezi din scrierile ştiinţifice.

— Aşa o fi, dar eu nu prea cred, că Sak- 
nussem a făcut aeeastă călătorie.

— Şi cam pentru ce nu? mă întrebă un
chiul zâmbind batjocoritor.

— Pentru că ştiinţa de azi arată, că aşa 
ceva e cu neputinţă.

Atâta doar am învăţat şi eu, că la fie
care 30 de metri de adâncime, căldura 
creşte cu un grad. Şi pentru că raza glo
bului pământesc este de 6800 de chilo- 
metri, trebue să fie la centru o căldură de 
225000 de grade la care nu rezistă nici 
aurul, nici platina, nici cele mai tari stânci... 
dar Saknussem ? Dar noi cum o să putem 
ajunge acolo ?

— A, va să zică căldura centrală te în
curcă şi te împiedică pe tine ?

— De sigur, căci la o adâncime de 30 
de chilometri vom ajunge la sfârşitul scoar
ţei pământeşti, unde trebue să fie o căl
dură de cel puţin 1000 de grade.
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— Şi ţie... ţi-e frică de topire, ai ?
— Ba nu... dar... şi la urma urmei D-ta 

hotărăşti.
— Ei, dacă e aşa, iată ce hotărăsc eu. 

Nimeni nu poate iti cu siguranţă, ce se a- 
flă înlăuntrul globului, căci noi nu cu
noaştem de cât a 12-a mie parte din raza 
Iui. Fiecare teorie e înlăturată de alta mai 
nouă. Şi marele învăţat Poisson a dovedit, 
că dacă ar fi în interior o căldură de 225 
de mii de grade, scoarţa pământului, din 
cauza gazurilor ar plezni şi s'ar sfărâma, 
întocmai ca un cazan de la o maşină cu 
vapori, când face explozie. Şi dacă există 
o aşa de mare căldură, de ce se micşo
rează numărul vulcanilor ?

Ţi-aduci tu aminte, când a venit la mine, 
în 1825, marele himist Humphry Davy?

— De unde ? In 1825 ? Apoi eu in’am 
născut în 1844 !

— Aşa e. Uitasem. Ori cum însă, allă 
că atunci am ajuns amândoi Ja părerea, că 
nici chiar în stare lichidă nu se alla inte
riorul globului, de oarece luna ar atrage 
acest lichid şi scoarţa pământească s’ar 
micşora mereu şi am avea mereu cutre
mure. Şi la urma urmei, Franţ, vom vedea, 
dacă ne vom lua pe urmele lui Saknusscm. 
Şi gloria va fi a noastră!...
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Dar de-o cam dală tăcere, să ne pregă
tim în taină, ca nu cumva să afle cineva 
şi... să ajungă înainte de noi... in centrul 
pământului !

... Deşi profesorul mă câştigase, totuşi, 
după o noapte de gândire entuziasmul îmi 
trecu. Mă întrebam dacă am a face cu un 
geuiu sau cu un nebun. Cu capul încărcat 
de gândurile astea, o luasem pe bulevard, 
când colo iată pe Lili, logodnica mea, care 
venea spre noi.

— Dragă Frânt, dar ce ai de eşti aşa 
de palid ?

Atunci de-abia izbucnii şi aproape lăcră
mând îi arălai lot pericolul, care „ne“ a- 
meninla din pricina curiosului „gust* al 
unchiului de a călători... pe sub pământ. 
Ce crezi că mi-a răspuns? N’o nimerisem 
de loc.

— Du-te, dragă Franţ, căci va fi o fru
moasă călătorie. E bine, ca un om să se 
deosibească prin ceva mare şi frumos. Şi 
apoi la întoarcere vei avea şi tu un mic 
nume si atunci—şi aici Lili se rosi toată— 
vom putea fi fericiţi împreună !

Dumnezeule, îmi zisei, nici un sprijin de 
nicăieri! M’am despărţit de Lili foarte des- 
nădăjduit. Mă mângâiam însă cu gândul,\că 
până la 1 Iulie mai era vreme şi unchiul 
ar putea să dea peste vre-o piedică.
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Dar când s’ajung acasă ce să văd ? Toată 
casa val-vârtej şi unchiul în mijlocul unei 
odăi lega şi împacheta.

— Ce faci, nenoropitule ? O să-mi pierd 
răbdarea. Ce-ai de gând? Ţi-ai tăcut gea- 
mantanul ? Unde-i aparatul fotografic ? Un- 
de-s ghetele de excursii?

— Ba nu... da... dar, dragă unchiule, nu 
cumva plecăm ?

— Da ce-ai pofti, să mă plimb cu d-fa 
pe aici ?

•— Ba nu, dar azi abia suntem în 58 
Mai şi mai e până la sfârşitul lui Iunie.

— Aşa crezi d-ta ? Ai uitat se vede că 
trebue să mergem pe la Copenhaga, să luăm 
vaporul pentru Rejkiawik, pentru capitala 
Islandei. Şi un astfel de serviciu de va
poare nu face de cât o cursă pe lună, iar 
plecarea celui mai apropiat vapor e până 
Ia 22 Iunie. Şi bagă-ţi bine în minte asta, 
că dacă vom mai întârzia, nu mai apucăm... 
umbra lui Scartaris ! Ai înţeles ? Hai re
pede, fă-ţi geamantanul !

Ce era să mai zic, ori să mai fac ? M’a- 
pucai de lucru şi drăguţa de Lili îmi a- 
juta. Mă uitam Ia ea curios şi pe furiş, 
dacă nu-i pare rău de plecarea mea. Aşi I 
Pare că mă duceam să fac o plimbare până 
la Hamburg... In acelaş timp era o mare
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mişcare în toată casa. Se perindeau fel de 
fel de negustori. Aparate de fizică, maşini 
electrice, bastoane, arme, provizii, câte şi 
mai câte, dispăreau în sacii de călătorie.

Săraca Pepi, bucătăreasa, încremenise. 
Aşa cam pe seară numai o văd că mă ia 
de mână şi mă întreabă pe şoptite :

— I-ascultă, domnişorule, nu cumva D-nul 
a înebunit?

, — Nu ştiu, Pepi, Iasă-mă !
— Şi te duci cu dumnealui?
— Cum mă vezi şi te văd. Ce să fac?
— Şi unde ? întrebă ea, ca să se asigure, 

căci nu cam înţelesese.
Ii arătai cu degetul în jos, spre pământ.
— In pivniţă?
— Nu, mai jos, jos de tot.
N’a înţeles şi nu o să înţeleagă nici o- 

dală. Am lăsat-o, ca să mă culc. Dar de 
unde somn? Cât am aţipit, am visat nu
mai prăpăstii. M’am sculat la cinci, galben 
şi prăpădit. La 6 trebuia să plecăm. Ză
păcit, am uitat să-mi aduc geamantanul, 
când veni trăsura.

— O să mă faci să pierd trenul, îmi 
strigă unchiul, de şi era foarte vesel.

M’am despărţit în plânsele de Lili.
— Du-te, dragă Franţ, du-te să câştigi 

glorie,
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Poftim logodnică ! Un ultim „adio" şi-am 
pornit spre gară.

Cu drumul de fier am ajuns până la 
Kiel, marele port de la Marea Baltică, unde 
ne îmbarcarăm pentru Copenhaga pe va
porul „Eleonora".

Unchiul era toarte nerăbdător. Nu mai 
ştia ce să facă să ajungă mai repede. I se 
păru ca vaporul merge prea încet şi de a- ; 
ceia începu să se certe cu căpitanul, dar 
acesta, foarte scurt, îl trimise la plimbare. 
Seaia debarcarăm Ia Horsôr, un mic port | 
al Zeelandei, cea mai mare insulă din ar
hipelagul danez şi în care insulă se allă j 

• şi Copenhaga. De la Horsôr luarăm trenul. 
Unchiul era iarăşi nerăbdător. Mi se părea j 
că împinge vagonul cu picioarele. In sfârşit, 
la 10 dimineaţa zărirăm Copenhaga, capi- i 
tala Danemarcei. Prima vizită o făcurăm 
la d-1 Tomson, directorul muzăului de an- ! 
tichităţi, care ne dete recomandaţii către j 
guvernatorul Islandei, către episcop şi că- j 
tre primarul din Rejkiawik. Bine înţeles că i 
nu i s’a vorbit nimic despre adevăratul scop ; 
al călătoriei noastre.

A treia zi, pentru că vaporul încă nu 
pleca, vizitarăm Coopenhaga şi mai cu 
seamă muzăul de antichităţi, vestitul pod ! 
din secolul al 17-lea, muzăul cu lucrurile

;
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marelui sculptor al secolului nostru, Tord- 
waldsen, precum şi vestita insulă din ve
cinătate, Amak.

Tocmai a şasea zi, la 6 ore dimineaţa, 
părăsirăm Copenhaga, cufvaporul „Valki- 
riau. Plutind pe lângă coastele insulei, mi 
s’a părut că zăresc rătăcind pe ţărmuri 
umbra legendarului rege al Danemarcei, 
Hamlet. Şi, gândindu-mă la nebunia călă
toriei noastre, am adresat închipuitei umbre 
aceste disperate cuvinte : „O sublim nebuni 
De sigur că, dacă tu ai afla taina călătoriei 
noastre, ne-ai aplauda. Ba chiar cred că 
ne-ai şi însoţi, sperând că doar în centrul 
pământului vei găsi deslegarea vecinicei 
tale probleme !"

Către seară trecurăm de capul S:agen, 
cel mai nordic punct al Danemarcei, tre
curăm şi pria strâmtoarea Skager-Rak şi 
intrarăm în Marea Nordului. In sfârşit, în 
ziua de 11 Iunie, ajunserăm în dreptul ca
pului Portland, cel mai sudic punct al Is- 
landei. Pe drum, unchiul, cu toată energia 
lui se sbătuse grozav din cauza cunoscutei 
boale „răul de mareu. Zăcuşi mult timp, 
lungii în cabina lui. D-zeu să mă ierte, dar 
îşi cam merita soarta 1 Şi-a trebuit să mai 
rabde câteva ceasuri, până ce vaporul 
nostru a putut să ancoreze înaintea oraşului

2
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Rejkiawik, de oare ce marea fusese cam 
turburată.

Pe chei aştepta lume multă, c? în tot
deauna la venirea vaporului din Dane
marca, stâpânitoarea Islandei. înainte de a 
ne coborâ pe uscat, unchiul îmi arătă spre 
partea de sus a golfului un munte înalt, 
cu două vârfuri, acoperite de zăpezi.. 
^Snetfels 1“... După care arătare îmi făcu 
semn încă odată, ca să păstrez bine taina 
călătoriei şi ne coborârăm în barcă. Peste 
o jumătate de oră puneam piciorul pe pă
mântul Islandei.
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CAP. III

Islanda şi Bejkiawik. Cât vorbeşte călăuza,
islaudezul Hans ? In gura vulcanului, 

înainte !

După ce debarcarăm, făcurăm cunoş
tinţă cu guvernatorul insulei, cu primarul 
oraşului, precum şi cu allé persoane. Am 
fost găzduiţi la D-l Fridnison, profesor de 
liceu.

Cum am intrat în odaia noastră, unchiul 
isbucni, frecându-şi mâinele de bucurie :

— Sunt foarte mulţumit—ce-a fost mai 
greu a trecut.

— Cum aşa ? Nu înţeleg de loc.
— Apoi tu nu vezi? Nu mai avem decât 

să ne scoboram în vulcan.
— Aşa o fi, dragă unchiule, dar eu 

cred că trebue să ne şi întoarcem ?
— De asta nu-mi prea pasă mie. Scopul 

este... să ajungem l
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Am dat din umeri şi am eşit să mă 
plimb prin oraş. Ce mi am zis eu ? O să 
mă sui pe un munte şi-atât. Cât despre 
coborâre, nici nu mă gândeam, socotind că 
nu o să găsim nici o galerie, nici un drum 
în gura unui vulcan... stins !

Rejkiawik e un oraş mic, aşezat pe un 
loc mocirlos, între două coline. Strada 
principală e foarte lungă şi paralelă cu 
ţărmul. Cele mai multe case sunt de lemn, 
afară de palatele guvernatorului şi episco
pului, care sunt de piatră, ca şi biserica 
(protestantă). Prin împrejurimi nu-s decât 
bordeie de pământ şi turbă. Peste lot vezi 
ceva trist, sărăcăcios, nenorocii. Ca vege
taţie nu găseşti decât pomi piperniciţi, tu
fişuri, varză şi cartofi. Iarba chiar e fără 
viaţă, mohorâtă. Şi frig şi ghiaţă câtă 
pofteşti.

Totul îţi spune, că le afli aproape de 
cercul polar de nord. Locuitorii sunt mari 
şi zdraveni, dar greoi, înceţi şi cu privirea 
gânditoare. Mai toţi sunt blonzi şi poartă 
părul lung şi nişte pălării mari de pâslă, 
cu marginile foarte late. Cei mai mulţi sunt 
negustori şi pescari, cari se ocupă cu prin
derea, uscarea şi săratul morunilor, cel mai 
însemnat arlicol pe care-1 trimit Islandezii 
în alte ţări. Sunt foarte muncitori şi vor-
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besc puţin. La masă, gazda ne-a spus — 
ceia-ce e foarte curios—că nu se află nici 
lin locuitor mai în vârstă, care să nu ştie 
scrie şi cili. Cam pe la sfârşitul mesei 
unchiul îşi pierdu răbdarea şi începu să 
vorbească câte ceva cu privire la călătoria 
noastră, de şi ascundea lotul.

— Mă rog, dar prin biblioteca oraşulni 
n'aveţi nimic din Arne Saknussem ? •

— De marele învăţat din secolul al 
16-lea ? Din nenorocire nimic.

— Dar muntele, vulcanul, ghieţarul ăsta?
— Vorbiţi de Sneffels ? întrebă gazda.
— Da, de dânsul. Cum ai zis că-1 cheamă? 

Şefei?... Snefel?... Cum ai zis?
Şi eu muream de ras, cum făcea unchiul 

pe inocentul, pe neştiutorul.
- Da, Sneffels, zise gazda, e un vulcan 

stins de vre-o 600 de ani şi mai bine.
Şi după mai multe alte amănunte, ca să 

profităm mai mult, ne sfătui să luăm o 
călăuză. Gazda, ca şi toată lumea din oraş, 
ştiau că am venit să facem o „escursiune* 
ştiinţifică pe munţii Islandei. Ne recomandă 
drept călăuză, un om inteligent, ager şi 
dibaci. Era vânător de „Eideri", un fel de 
canari din ţările nordice. Aceste păsări îşi 
fac cuiburile cu penele cele fine de pe 
pântecele lor—şi „vânătorii” le culeg toamna,
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vânzându-le ca cel mai fin puf. De aici se 
vede ce „straşnic;‘ vânător era călăuza 
noastră. A 2-a zi l-am şi cunoscut. Gând 
m’am sculat, vorbea în curte cu unchiul. 
De sigur se tocmea.

Era un om înalt şi bine legat. Avea un 
cap mare şi nişte ochi albaştri visători. 
Faţa-i avea o înfăţişare blândă şi naivă. 
Purta Un păr lung^-blond-roşialic. Părea a 
fi foarte liniştit şi vorbea foarte puţin. 
Adică nici nu vorbea, ci numai da din cap, 
pe când unchiul, cu iuţeala şi nervozitatea 
lui, părea o sfârlează în [jurul unui stâlp 
de telegraf. Acest om tăcut, serios, rece se 
numia Ham. Nu s’a prea tocmit. S’a înţeles 
să rămâie în serviciul nostru până la sfâr
şitul ,,escursiuniIori{ noastre, cu preţ de 3 
rixdali (cam 16 Iei) pe săptămână. A pus 
şi dânsul o singură condiţie, dar cu multă 
stăruinţă : plata să i se facă regulat, in 
fiecare Sâmbătă seara, ori unde ne-am găsi 
şi in orice imprejurări ne-am afla. Unchiul 
voi să-i plătească înainte.

— „Eftertt zise dânsul şi nu primi (adică 
■ „pe urmă, la timp").

— Simplu şi cinstit om, zise unchiul, 
după ce Hans plecă, nici nu bănueşte ce 
ce glorie îl aşteaptă !

— Cum? Adică o să-l iei şi pe dânsul 
până în....



Sprè centrul pământului 39

— Da, o să-l iau până în centrul pămân
tului, iubite domnule Franţ !

Iată un al treilea nebun, o a treia vic
timă a manuscrisului lui Saknussem, dar 
cel puţin bietul Ilans poate fi iertat de 
oricine, căci el habar n’are în ce bucluc 
intră.

Pe urmă începurăm pregătirile. împa
chetarăm bine aparatele, între cari se 
găseau termometre, baromètre, manomètre, 
busole, cronometre, ocheane şi două aparate 
Ruhmkorff, care cu ajutorul curenţilor 
electrici se prefăceau în lămpi lanterne. 
Urmau apoi armele: carabine, revolvere 
şi dinamită, ca şi fulmicoton, un alt ex
plozibil. Veneau apoi instrumente şi unelte, 
ca bastoane de fier, scări, ciocane, târnă
coape, securi şi frânghii, proviziuni, cum
părase biscuiţi pentru fi luni şi carne con
servată,—apoi substanţe himice şi o mică 
farmacie. In sfârşit, haine şi câte 6 pere
chi de ghete. Unchiul îmi arătă zâmbind 
ghetele şi îmi zise :

— Priveşte 1 Nimic nune mai poate im- * 
piedeca să mergem aşa de departe. în ziua 
următoare mă deşteptai în sgomotul pre
gătirilor, la 5 dimineaţa. Unchiul şi Hans 
luau ultimele măsuri. Adică la drept vorbind, 
unchiul făcea mai multă gălăgie de cât
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treabă. Gazda ne ură întoarcere fericită şi 
în curând începurăm să străbatem tristele 
ţinuturi ale Islandei. O luarăm pe un drum 
paralel cu coasta, spre'Sneffels. Hans mer
gea tăcut înainte, pe jos. Eu şi unchiul, mai 
în urmă, călări. Din când în când întâl- 

câte o mică fermă de „boer“ adicăneam
de ţăran. Drumurile nu prea erau bune şi 
aveam de făcut 7 — 8 zile până Ia Stapi, 
orăşelul de Ia poalele vulcanului Sneffels. 
Primul popas l-am făcut într’un sat sără
căcios, unde Hans a luat parte la dejunul 
nostru, a răspuns cu „da* sau .nu1, la 
'toate întrebările unchiului şi când a ve
nit vorba de locul unde o să înoptăm, atât 
a răspuns :

— Gardăr !
Şi atât. Căutarăm pe hartă şi văzurăm 

că e cel mai apropiat sat.
Am vrut să-l mai întrebăm ceva, dar 

Hans o şi luase înainte. Făcuserăm 82 de 
chilometri până la orele 4 seara. Ajunse
răm la un lung fiord şi, de grabă ce-i era, 
unchiul voi numai de cât să nu ocolim, 
ci să trecem prin apă. Galul însă se opuse, 
dar unchiul îl îmboldi, îl sili până ce anima
lul se smuci aşa de tare, încât îi scăpă dintre 
picioare şi călăreţul rămase pe un dâmb, 
în picioare, ruşinat ca... un ofiţer de cava-
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lerie, trecut în infanterie. Hans însă, cu
mintele Hans, găsi o barcă ascunsă sub o 
râpă şi ne trecu dincolo, aşa că peste o 
jumătate de oră, eram la Gardăr. Nu mai 
puteam de frig şi de toarne. Am fost primiţi 
destul de bine, dar casa era atât de mică 
şi de scundă, în cât unchiul, care era foarte 
înalt, se izbi de 3 — 4 ori de grinzi, înju
rând. Odaia era lipită pe jos cu pământ şi 
în loc de geamuri avea piele de berbec.

In loc de saltele ne-au dat paie şi în 
toată casa mirosea a peşte.

La vremea mesei ne-au poftit în bucă
tărie, unde se afla toată familia lângă va
tră, deasupra căreia se afla o mare des
chizătură, prin care ieşea fumul. „SallvertuiM 
adică „Fiţi bine veniţi “ ne zise ţăranul şi 
apoi ne sărută pe obraz, îşi duse mâna la 
inimă şi se plecă adânc. Nevasta lui făcu 
la fel. Prin mijlocul fumului răsăriră apoi 
cele... 19 capete ale copiilor gazdei noastre. 
Cei care vorbeau, strigau toţi odată „sal- 
1 vertu !w pe toate tonurile. Ne-am trezit cu 
ei pe genunchi, pe umeri, în braţe. Gând 
să începem a îmbuca, intră şi Hans, care 
liniştit trase cele 21 de pupături. După 
masă dispărură unul câte unul la culcare.

Dimineaţa, abia ne scularăm şi Hans 
p si luă lă drum. Ţăranul abia \ru • să
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primească câţiva bani penlru găzduire. De 
aici încolo am dus-o mai greu. Drumul era 
rău. La stânga erau numai mlaştini, iar la 
dreapta munţi gigantici. Pe jos numai muş
chi. Am dat şi peste nişte leproşi. Lepra 
este o boală a Islandei şi pentru că boala 
se moşteneşte, aceşti nenorociţi sunt opriţi 
de a se însura şi trăiesc singurateci. Din 
când în când întâlneam şi câte un cal săl
batic, iar pe sus nu rare ori trecea spre 
Sud câte un şoim măreţ. In curând dădu
răm şi peste lavă, in formă de cordoane 
împietrite, precum şi peste crăpături, din 
cari ieşea fumul izvoarelor calde, cel mai 
bun semn că ne aflam pe un teren vul
canic.

Sâmbătă, 20 Iunie, am ajuns Ia 6 ore 
seara la Budir, un sat de lângă Sneffels şi 
am găzduit la nişte rude ale lui Mans, 
care în aceiaşi seară îşi primi prima plată. 
Ne aflam chiar la picioarele vulcanului. 
Granitul ieşea din pământ ca rădăcinile 
unui bătrân stejar. Profesorul întinse mâna 
spre Sneffels şi zise :

— Iată uriaşul, pe care o să-l biruesc !
După alte 24 de ore de mers ajunserăm 

la Stapi, de unde trebuia să urcăm mun
tele. Era un sătuc de vre-o 20 de colibe, 
în fundul unui fiord, aşezate pe bazalt, a-
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dică pe lavă. Auzisem eu de multe minuni 
ale naturei, dar acum mi-a fost dat să văd. In 
malul fiordului, deasupra apei, se întindeau’ 
nişte colosale coloane verticale de bazalt, 
de vre-o 30 de picioare, rezemate pe alte co
loane, orizontale, cari lăsau din când în 
când nişte bolţi ogivale imense, făcute pare 
că de cel mai dibaciu architect. Câţiva stâlpi 
de aceştia enormi, smulşi de valurile o- 
ceanului, păreau nişte ruine ale unui tem
plu vechiu...

Ne-a găzduit preotul satului. Nu prea 
părea mulţumit de oaspeţii săi. De altfel 
trebuia să-i dăm dreptate, căci aceşti ne
norociţi duc o viaţă foarte grea : sunt plătiţi 
cu 00 de lei pe lună şi trebue să facă şi 
pe potcovarii şi pe tâmplarii, să pescuiască, 
să vâneze şi altele, ce mai pot face. Aici 
am mai tocmit încă trei oameni, cari să 
ne ducă pachetele.

Când să începem suişul, ne-am hotărât 
să-i spunem Iui Hans care e scopul călă
toriei noastre. Ne-a ascultat tăcut şi—spre 
mirarea mea — a primit numai decât. El 
nu făcea nici o deosebire între a străbate 
insula în lung şi în lat şi între a se afunda 
în adâncimile ei. Bine-înţeles că cei trei 
oameni vor fi trimişi înapoi, când vom 
ajunge la gura vulcanului.
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Acum însă, când să suim muntele, o 
ernoţiune adâncă mă cuprinse. Puteam să-l 
mai împiedic pe unchiu la Berlin, la Kiel,
la Copenhaga,.... dar aici..., la picioarele
lui Sneflels? Dacă s’o deştepta monstrul 
acesta care doarme delà anul 1229 ? Ce 
ne facem? Ba zău, nu cam mi-ar plăcea 
rolul de pietroiu aprins, aruncat din fundul 
vulcanului. Toată noaptea avui vise rele. 
A doua zi îi împărtăşii unchiului temerile 
mele.

— Şi eu m’am gândit, zise dânsul.
' începusem să mai sper, când îl auzii 
urmând :

— N’avem de ce ne teine. Franţ. Nu 
• va fi nici o eruptiune. Am dovezi ştiinţi
fice. Vezi tu fumul acela, care iese din 
pământ, din izvoare calde? E o dovadă că 
nu va fi eruptiune, de oarece tot ceiace e 
de prisos jos şi-a găsit loc să răsufle. E 
cunoscut lucru că în cazul unei erupţiuni 
acest fum dispare, mai ales cât line feno
menul. Aici iese fum de sule de ani. Uite 
apoi aerul — în loc să fie liniştit, greoiu, 
apăsător, cum este ori unde e eruptiune, . 
aici e uşor şi în continuă mişcare.... Mai 
vrei vre-o adia dovadă?...

Cu toate acestea temerile nu mă pără
siră şi iar avui o noapte rea. In sfârşit, în
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ziua de 23 Iunie, începurăm că suim. Hans 
luase şi un burduf cu apă pentru opt zile. 
La plecare, gazda, în loc de salutare, ne 
înfăţişă socoteala, care era cam pipărită, 
Unchiul plăti fără nici o tocmeală. Mă rog, 
un om care pleacă spre centrul pământului 
nu se prea uită la câţiva lei !

Sneffels are o înălţime de 1650 de metri 
şi se termină cu două vârfuri în formă de 
conuri. Drumul nu fu aşa de uşor. Hans, 
care mergea tot înainte, dispărea câte odată 
şi-l regăseam, chemându-1 prin fluierat.

Ca în tot locul la munţi, vârful ni se 
părea că e foarte aproape.

Ne au înlesnit suişul nişte trepte natu
rale. formate de vreun val de lavă, care 
Irebue să se li scurs în cascadă pe coasta 
muntelui. Seara ajunserăm până la o înăl
ţime de 1000 de metri. Vântul bătşa cu 
putere şi era foarte rece. Aerul cam sub
ţire, rar, începuse să mă înece. La 11 
noaptea ajunserăm'în vârf şi ne-am coborât 
în crater, in gura vulcanului, ca să ne 
căutăm un adăpost pentru noapte.

Şi-am dormit aşa de bine, că nici n’am 
visat. Când ne-am trezit, soarele era sus şi 
lumina frumoasele privelişti, cari mi se 
înfăţişau, delà 1600 de metri. Insula părea 
un ocean, munţii valuri şi zăpezile spumă,
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Unchiul mi-arătă în depărtare un fel de 
brumă mişcătoare.

— Grônland ! zise dânsul.
Apoi întrebă pe Hans, cum se,numeşte 

vârful pe care stăm.
— Scartaris, zise Islandezul.
Şi la auzul acestui nume unchiul îmi 

aruncă o privire de învingător.
— Haideţi, adăogă el, la drum, în crater, 

înainte !
Craterul lui Sneffels era un fel de pâlnie 

mare, de-o adâncime de vre-o 200 de metri 
şi-un diametru de 2 chilometri sus şi tot 
cam vre-o 200 de metri jos. Hans e tot în 
cap şi la coborâş. Cu toate că ne-am legat 
bine cu frânghii, tot a scăpat un pachet şi 
s’a dus, dispărând în adâncime. La prânz 
am ajuns în fundul craterului, unde dădurăm 
peste trei guri, fiecare de câte 40 de metri 
diametru. Mie mi-era friçâ. Profesorul alerga 
supărat de la o gură la alta, dând din 
mâini şi vorbind singur. Cei patru Islan
dezi îl priveau cam curios. De odată îl 
auzii ţipând. Mi s’a părut înlâiu că a alu
necat pe una din gurile craterului. Ce era? 
Sta în picioare, cu mâinile în sus, în fata 
unui stâlp de piatră, aşezat în fundul cra
terului.

— Franţ, priveşte I



Spre centrul pământului 47

Mirat şi—spui drept —fără nici o bu
curie, văzui săpat, cu litere runice, în acea 
stâncă, blestematul nume al lui Saknussem.

— Te mai îndoieşti?
Rămăsei pe gânduri, învins, trist şi tăcut. 

După ce plecară cei trei Islandezi, ne-am 
culcat. Noaptea mi s’a părut că muntele 
se mişcă.

Dimineaţa am găsit pe unchiu foarte su
părat. Care din cele trei guri va fi mân
gâiată, cum zicea manuscrisul, de umbra 
iui Scartaris? Dacă nu vom avea zi cu 
soare până la 1 Iulie ? Şi de, timpul, era 
cam ploios. Şi aşa stăturăm în aşteptare 
până Duminecă, 28 Iunie, când apărând 
soarele, umbra lui Scartaris se opri la a- 
miază pe gura din mijloc.

— iată calea noastră, zise profesorul cu 
hotărâre.

— Foriit ! zise Hans foarte liniştit,
— „înainte" îmi traduse unchiul.
Şi pornirăm în adâncime. Erau orele 2 

după amiazi..

\



CAP. IV.

La 400 de metri sub valurile oceanului. 
Un drum greşit. Cărbunii de pământ. 

Un nou Columb. Printre diamante. 
„Izvorul lui Hans*(.

....Abia acum începea adevărata călătorie. 
Nu mai era cu putjnţă să mă întorc. De 
altminteri acum îmi era şi ruşine de Mans 
care primise fără nici o teamă. Când păşii 
marginea gurii negre a puţului, a galeriei 
de mijloc, o ultimă amintire sburâ spre 
Berlin, spre liniştita noastră căsuţă, spre 
drăguţa mea Lili.

Apoi, cu toată băgarea de seamă, îmi 
văzui de drum. După cei dintâi paşi, mă 
apucai strâns de o stâncă, lungii gâtul şi 
privii în adâncime. Mi se lăcu rău, mă 
cuprinse un fel de ameţeală... Pare-că pră
pastia mă atrăgea.... Era prăpastie^ ba poţ
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zice iară fund, căci acesta nu se vedea. 
Păreţii erau colţuroşi. Desigur aşi fi căzut, 
de nu mă ţinea Hans cu braţul lui viguros. 
Unchiul desfăcu o frânghie, lungă cam de 
vre-o 130 de metri şi-i dădu drumul de-o 
parte şi de alta a unei stânci, de care.o 
agăţase. In acest timp Hans legase toate 
pachetele într’un mare balot.

— Dar bine, unchiule, cine o să-l poată 
duce ?

— Cine ? Fireşte că nimeni. Uite-te cum 
se duce singur.

Şi, cu o lovitură de picior, împinse în 
adâncime marele balot, care sta pe mar
ginea puţului. Se auzi cât-va timp sgomo- 
tul deosebit al căderei în gol. Unchiul îl 
urmări cu privirea, până ce nu se mai 
văzu, apoi se sculă şi zise :

— Acuma.... noi I
Cuprins de fiori, ascultai şi pornii după 

dânsul. Dar cel dintâiu era tot Hans. Mă ame
ţea şi sgomolul făcut de pietre şi pietricelele 
cari se prăvăleau în adânc. Scoboram cu 
o mână pe frânghie şi cu cealaltă pe bas
tonul de fier, cu care căutam locuri de 
reazăm. Nu prea aveam încredere în trăi- 

; nicia frânghiei şi de aceia nu mă prea 
slujeam de dânsa, ci mai mult... făceam 
ipinuni de echilibru, După ce ajunserăm la

/
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un colt mai mare de stâncă, Hans trase frân
ghia şi o agăţă de această stâncă. După o 
jumătate de oră ne mai scoborâserăm 70 
de metri. Unchiul examină pereţii din punct 
de vedere geologic şi zise, că a mai găsit 
o dovadă de neexistenţa căldurei centrale. 
Se înţelege, că mie nil prea îmi ardea de 
discuţie.

Eram îngrijit, că nu se mai vede fundul 
puţului. De jos în sus, ni se părea drumul 
nostru ca un tub mare. Şi părea că nu se 
mai sfârşeşte, când, după vre-o trei ore 
încă de coborâre, tocmai când era să pui 
piciorul ca să mă reazăm, pe capul un
chiului, auzii vocea Iui Hans :

— Halt!
— Am sosit, zise unchiul.
— Unde ? întrebai eu, alunecând lângă 

dânsul.
— In fundul primului puţ perpendicular; 

de aici încolo trebue să înceapă vre-o ga
lerie oblică.

— Care ? Şi pe unde ?
— Azi nu ştiu şi nici nu vreau să ştiu. 

Pe mâine! Acum să mâncăm şi să ne cul
căm !

Curios, că., la 1000 de metri adâncime nu 
era întuneric de tot. Făcui socoteala că 
şchijpbând frânghia de 14 ori? Tăcuserăm

I

\
\
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până aici 10 ore şi jumătate. Flămânzi şi 
obosiţi, mâncarăm bine şi ne culcarăm 
fiecare unde am găsit mai potrivit.... Şi 
când, întins pe spate, deschisei ochii cât-va 
timp, zării un punct luminos sus, sus de 
tot, la sfârşitul acestui ochean uriaş de 
1000 de metri.

Era o stea, mi se pare, din Carul Mic. 
Asia inii aduse aminte de ceia ce am lăsat 
şi unde mă aflu.... Tresării.... Dar eram aşa 
de obosit, că îndată adormii adânc....

La 8 ore dimineaţa o rază de lumină ne 
deşteptă. Suprafeţele lucioase ale bucăţilor 
de lavă primeau această lumină şi reflec
tând-o o răspândeau ca o ploaie de scântei.

— Ei, ce zici, Franţ? Ai mai dormit 
vre-o noapte aşa de liniştit? Nici trăsuri, 
nici copii, nici strigăte, nimic,...

— Aşa e, dar nu ştiu cum, pare-că tă
cerea asta are ceva spăimântător.

— Şi te sperie de pe acuma ? Nu suntem 
decât aproape de baza muntelui, de nivelul 
mării.

Uită-te la barometru 1
Aşa era. Şi de ce ne coboram, presiunea 

atmosferică creştea.
— N’avea nici o grijă, zise unchiul, 

treptat plămânii noştri se vor obicinui cu 
aer comprimat. Să nu pierdem vremea...f
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Dar unde o fi pachetul nostru ? II căuta- 
serăm seara trecută in zadar. Hans numai 
ne făcea nişte semne foarte curioase şi 
după cât-va timp înfeleserăm. Ne arătă cu 
privirea în sus: la vre-o 40 de metri 
deasupra noastră, balotul se agăţase de un 
puternic colţ de stâncă. îndată agerul Is- 
landez se repezi ca o pisică şi-l dete jos. 
După masă, unchiul îşi scoase carnetul şi, 
după ce examină instrumentele, scrise : 
„Luni 1 Iulie. — Cronometrul 8 ore 17 mi
nute dimineaţa. Termometrul 6°.—Direcţiu
nea Est-Sud-Est. Barometrul 29 p. 7 l.B. 
Direcţiunea o aflase cu busola. înaintea 
noastră se deschidea acum o galerie oblică, 
neagră şi spâimântătoare.

— Acum începe adevărata călătorie în 
adânc, zise profesorul, care luase în mână 
aparatul Rulimkorfi’, care-i atârna de gât. 
Cu mâna cealaltă îl puse în legătură cu 
curentul electric şi o lumină vie risipi în
tunericul.

Hans luase celait aparat.
— înainte! comandă unchiul.
Şi fiecare, cu pachete în spinare, intrarăm 

pe rând în galerie. Eu intrai cel din urmă, 
după ce ridicai capul, ca să mai văd odată 
acel petic din cerul Islandei, pe care eram 
aproape sigur că nu o să-l mai văd nici
odată....
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Galeria era oblică, plecată mult, cam de 
vre-o 45*. Scoborârea ar fi fost toarte grea, 
dacă n’am fi dat peste colţuri şi ridicături. 
Pachetele mal mari le trăgeam cu ajutorul {, 
frânghiilor, iar cele mai mici erau în 
spinare.

Pe aici se vede îşi făcuse drum lava din 
1229, căci pereţii de lavă erau încrustaţi 
cu cristale de cuarţ, care păreau nişte can
delabre, agăţate de bolţi — şi, sub lumina 
noastră, se părea că spiritele adâncurilor 
iluminau palatele lor, ca să primească ' pe 
aceşti vizitatori pământeşti.

— Frumos, prea frumos, măreţ, excla
mai eu tară voie.

— Ei, aşa da, dragă Franţ. Dar stai, bă
iete, căci sper să vedem locuri şi mai fru
moase. Numai să mergem mereu... înainte, 
mereu înainte 1

Acum însă se mărea şi aplecarea gale
riei. Nu se mărea însă căldura. Pare că 
unchiul şi H. Davy aveau dreptate. Ori 
cum, seara la 8 ore, ne oprirăm ca să mân
căm. Mă neliniştea însă faptul, că apa se 
trecuse de jumătate.

Unchiul crezuse că vom da peste izvoare 
subterane, dar până acum nu întâlniserăm 
nici unul.

— Nu te mai teme, îmi zise dâpsul, în-
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dată ce vom trece de acest teren vulcanic, | 
vom da de izvoare. Cum ai vrea să ţâş
nească prin pereţii ăştia?

După socotelile făcute, ajunserăm la 4000 
de metri adâncime, adică întrecusem cu 
2000 de metri cele mai mari adâncimi cu
noscute, cum sunt minele Kitz-Bahl din 
Tirol şi cele de Ia Wutenberg din Boemia. 
Iar căldura, care trebuia să fie, la o ase
menea adâncime, de 81° era numai de 15°. 
Acum începusem să cred în părerea un
chiului, cu privire la căldura centrală.

A doua zi, 30 Iunie, la 6 ore dimineaţa, 
scoborârea reîncepu şi merserăm tot prin 
Javă, până la 12 şi 17 minute, când ne o- 
prirăm, căci Ia o răspântie se deschideau 
două drumuri, două negre galerii. Pe unde 
s'o luăm? Prin care? Iată prima noastră 
mare greutate. Dar unchiul, ca să nu se 
vadă vreo urmă de îndoială şi nehotă
râre, o luă repede spre galeria din spre 
răsărit, iar noi îl urmarăm.

Această galerie era mai dreaptă şi mai 
puţin plecată, dar pereţii erau colţuroşi, ne
regulaţi, aşa că de multe ori ne strecu- 

• ram prin gâtlejuri aproape numai cât cor
pul noastru. La 6 ore seara nu Tăcuserăm 
mai mult dé 900 de metri. Ne-am oprit, 
am gustat ceva şi ne-am Culcat, învelin-
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du ne cu nişte velinţe groase. Călătorii din 
deserturile Africei au nevoie de pază, dar 
noi, neavând de cine ne teme pe aceste 
tărâmuri, adormirăm curând şi adânc...

După obişuuitele ore de somn, pornirăm 
din nou. Dar către 10 dimineaţa bag de 
seamă, că drumul, nu numai coboară, dar 
acum sue deabinele. Cea mai bună dovadă 
era că obosisem.

— Unchiule, strigai, ajungem la supra
faţă, în Islanda.

Tăcu şi-mi aruncă o privire rătăcită, 
urmându-şi drumul. Pe pereţi vedeam bine 
acum amestecurile de gresie, şişturi şi calcar, 
începusem să mă înveselesc şi în mintea 
mea păţania noastră se înfăţişa aidoma cu a 
unui cunoscut, care plecase la Lipsea şi 
mergea spre Hamburg.

După cele învăţate din geologie, am vă
zut şi eu că ne all im prin tărâmuri din 
epoca sil lirică, numită aşa după un ţinut 
din Anglia, unde s’a studiat mai bine şi 
unde odată locuiseră Silurii. Pe jos era 
pulbere şi resturi de plante, animale şi 
scoici. Căci în acel timp trăiseră cam vreo 
1500 de feluri de plante şi animale. După 
un oare care timp, îndrăznii să-i spui un
chiului, că apa e pe sfârşite. Era foarte po
somorât. Deabia mi-a răspuns ;
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— Să micşorăm porţiile. Numai la ca
pătul galeriei vom vedea, dacă am greşit 
calea.

Tăcurăm. Muţenia lui Hans ne cuprin
sese şi pe noi. Acum, pe pereţi, ni se în
făţişau marmorele cele mai felurite, de la 
cele cenuşii, străbătute de vine albe, până 
la cele gălbui, pătate de un roşu închis, 
ca cireşile târzii. In aceste marmure, din 
când în când se vedeau urmele animalelor 
din acele vrémuri depărtate, mai ales urme 
de ganoizi (peşti) şi sauroptcris, pe care 
învăţaţii îl socotesc , drept strămoşul rep
tilelor de astăzi... In sfârşit Vineri, după 
zece ore de mers, galeria începu să se strâm- 
teze şi pereţii erau acum negricioşi şi fără 
strălucire. Constatarăm cu mirare, că era 
cărbune.

— Nu-i nimic, zise unchiul. Suntem în- 
tr’o mină de cărbuni fără mineri. Ia să stăm 
şi să îmbucăm ceva !

Masa trecu foarte repede şi abia ne uda
răm gura cu câteva picături de apă. Sufe
rinţele începeau...

După vreo jumătate de zi de mers dă
durăm, într’o mare scobitură, de o boltă 
măreaţă de cărbune, înaltă de 50 metri şi 
largă de 100. Bolta se susţinea prin nu ştiu 
VÇ roigttnj de echilibru. Păţunje tfe căf-
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bune erau despărţite de altele de gresie 
şi de argilă, strânse şi îndoite, ca şi cum 
ar fi fost strivite de păturile de sus. De 
sigur că acest cărbune s’a făcut, în acele 
timpuri depărtate, în epoca secundară, din 
cauza marelor călduri tropicale, cari făceau 
pe atunci să crească arbori gigantici, cum 
erau licopodele şi similarele. Apoi apele au nă
vălit şi acoperit acele uriaşe păduri, scliim- 
bându-le acolo, în fundul lor, sub puterea 
himiei naturale, în acel cărbune aproape 
lemnos, care se numeşte lurbă,— apoi din 
cauza gazurilor şi fierberei himice s’au mi
neralizat, s’au schimbat în cărbune mineral. 
Aşa s’au format acele pături de cărbune, 
care nu se vor sfârşi, oricât le-ar scoate 
oamenii, pentru trebuinţele lor, sute şi mii 
de ani... j

De odată fui trezit din gândurile astea 
de un puternic ţipăt al profesorului şi de 
o curioasă exclamaţie a lui Hans. Ridicai 
lampa la rându-mi şi văzui în faţă-ne un 
zid uriaş, o stâncă oablă, care ne închidea 
galeria. Ne înfundasem.

La dreapta, la stânga, nici o eşire.
— Cu atât mai bine, zise unchiul.
— Cum aşa ?
— Pentru că acum tot ştim ceva : şi.a- 

nume că nu e ăsta drumul lui Saknussem. 
Nu ne rămâne decât să ne întoarcem s’o
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luăm pe galeria cealaltă. In trei zile suntem 
acolo.

— Numai să mai putem ajunge, adăugai 
eu cu sfială, căci nu mai aveam apă ! •'

— Aşa? Foarte bine, n’avem apă, dar 
cred că mai avem destul curaj, dragul meu 
Franj. Acum nici nu avem ce face. La 
drum !

... De aici încolo suferinţele tură grozave. 
Unchiul răbda ca omul puternic şi mânios, 
dar care nu mai are tăria de mai nainte, 
iar Hans cu pacea care domnea în toată 
firea Iui. Numai eu plângeam de disperare. 
Oboseala şi setea mă amorţeau. In fine, 
într’o zi de Marţi, 8 Iulie, ajunserăm la 
punctul de întâlnire al celor două galerii. 
Acolo căzui şi rămăsei întins, fără mişcare. 
Hans şi unchiu mă mângâiau şi mă încu
rajau. Gemeam şi buzele mi se umflaseră. 
In curând căzui într’un fel de leşin. Un
chiul mă îmbrătişă.

— Scumpul meu copil !
Neflind obişnuit cu mângâeri din partea 

profesorului, ochii mi se umplură de la
crimi.

— Bea, zise dânsul, inlinzându-mi sticla 
lui. E ultima picătură. Am păstrat-o pen
tru tine, cu sfinţenie, pentru un moment 
ca acesta. De sute de ori a trebuit să mă
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împotrivesc dorinţei de a bea, dar am 
păstrat-o. Ţine! Bea!

Nu i-am putut mulţumi decât strângân- 
du-i mâinile şi murmurând „scumpul meu 
unchiu“... Ce plăcere ! Ce stare de mulţu
mire ! Câteva picături de apă au fost de 
ajuns, ça să prind putere, să mă înviorez, 
începui să şi vorbesc cum trebue :

— Unchiule, nu nç rămâne decât să ne 
întoarcem. Fără apă nu e cu putinţă să 
înaintăm. De ne-ar da Dumnezeu putere să 
ajungem până sus.

— Unde? Sus? Să mă întorc din drum? 
Să mă reîntorc la suprafaţă ? Acum văd 
dragă Frânt, că ai pierdut tot curajul, toată 
energia ! Să mă opresc acum, când totul 
ne arată că o să biruim, că o să reuşim ? 
Nici odată! Nici nu vreau să mă gândesc.

— Atunci, dragă unchiule, vrei D-ta 
moartea mea ?

— Doamne fereşte ! Intoarce-te, Hans te 
va însoţi. Lăsaţi-mă singur!

— Aici? Singur? Pe D-ta?
— Da, pe mine. Eu nu mă las, până nu 

dau de capăt la ceiace am început, am ho
tărât să aduc la îndeplinire. Dacă nu, nici 
nu mâ mai întorc la suprafaţă. Du-te, Franţ, 
întoarce-le pe pământ !

'Şi vorbea supărat, iar vocea îi era as-
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pră şi tunătoare. Atât se credea de tare, 
că îndrăznea să se lupte şicu ceia ce nu se 
poate. Nu putui să-l înduioşez. Scena era 
foarte mişcătoare. Hans sta liniştit, ca de 
obicei. Mă gândii şi la dânsul. Ii luai mâna 
i-o strânsei cu căldură şi-i arătai ieşirea, 
drumul craterului, calea spre suprafaţă, 
privindu-1 cu ochii înlăcrămaji şi rugători. 
Ţi-ai găsit să înmoi stânca ! Islandezul 
mişcă încet capul şi-mi arătă pe profesor :

— „Maşter" zise el liniştit.
— Stăpânul, ai ? Nenorocitule I Dar ăsta-i 

stăpânul vieţii tale? Trebue să ieşim, să 
fugim! Trebue să-l luăm şi pe dânsul,să-l 
târâm... Auzi, Hans ! Mă înţelegi ?

— Linişteşte-te, Frânt. Nu vei dobândi 
nimic de la acest credincios servitor. Mai 
bine ascultă-mă. Pe când tu zăceai, am cer
cetat galeria cealaltă şi am văzut, că e nu
mai în termen de granit. Acolo nu se 
poate să nu dăm peste izvoare. Iată acum 
ce-ţi propui... Columb, înainte de a desco
peri America, mai ceruse trei zile răgaz ma
rinarilor săi prăpădiţi şi revoltaţi. Eu, Co
lumb al acestor tărâmuri subpămânlene, 
nu-ti cer decât un răgaz de-o singură zi. 
Dăm de vre-un izvor în acest timp, mer- 

' gem înainte,—nu dăm, ne întoarcem la 
suprafaţă. Iată, îţi jur!...
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— Fie, strigai cu mişcat de această cu
vântare energică şi mişcătoare. Fie cum do
reşti ! Dumnezeu să ne ajute ! înainte !

Şi îndată pătrunserăm in galeria de a 
doua şi tot cu Hans înainte. De data asta 
simţeam bine că ne coborâm. Erau tere
nuri din cele mai vechi, terenuri primi- ' 
live. E uşor de explicat, cum s’au format 
aceste galerii. Gând pământul s’a răcit, s’a 
strâns, s’a făcut mai mic, şi-a micşorat vo- 

' lumul. Şi atunci scoarţa s’a rupt, s’a cră
pat şi pături întregi şi-au schimbat locul. 
S’au iormat canaluri uriaşe şi neregulate, 
adevărate labirinturi colosale, prin cari 
granitul topit, din fund, şi-a g£sit cale şi 
a izbucnit afară... Acum ne găseam printre 
şişturi, gnaisuri şi micaşişturi, care ştim 
că se reazimă pe granit. Nu cred să fia-, 
vut vreodată, vreun geolog sau mineralog 
priveliştea pe care o aveam noi acum. 
Prin păturile straturile, de şişturi verzui, 
pătrundeau vine şi filoane de aramă şi de 
magneziu cu urmele de platină şi de aur.

Micaşişturile erau aşezate în tormă de 
lamele, foi cari străluceau din cauza mi
neralului „mica-albu. Iar razele de lumină 
ale aparatelor noastre, restrânle, reflectate, 
de sute de suprafeţe lucioase, se încrucişau 
şi dădeau naştere, prin toate colţurile, la
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astfel de jocuri luminoase, în cât mi se 
părea, că străbat o peşteră de diamant. Că
tre seară, apoi, tot mergând, dădurăm 
şi peste granit, care e o amestecătură de 
felspat, mică şi cuarţ, formând acea piatră 
tare, pe care se reazămă celelalte pături 
ale scoarţei pământeşti.

Şi aşa am mers 8 ore prin granit, până 
ce nu mai putui să rabd. Setea mă omora, 
începui din nou să mă vait, să gem, până 
ce căzui din nou la zăcere, cu toată îngri- 

*v jirea. unchiului şi a lui Hans. Am leşinat, 
strigând sfâşietor:

— Apă! Mor!...
Când m’am deşteptat, ceilalţi dormeau. 

Am vrut să-i chem, să i strig, dar n’am 
putut. Eram prăpădit. Mă cuprindeau fiorii, 
>când mă gândeam, că nu mai e cu putinţă 
întoarcerea. Mi se părea că toată cătăţimea 
aceia de garnit, care era de-asupra noastră, 
mă apasă. Şi-am stat 4 ore aşa, înfiorat şi 
în tăcere, până ce un sgomot uşor mă făcu 
să mă uit spre dreapta, ca să văd pe Hans, 
cum pleca cu lampa în mână. Mi se păru 
mai întâiu că fuge, că ne lasă, că dezer
tează. Dar după primul moment de spaimă, 
băgai de seamă că a luat-o în josul gale
riei. Deci cum să fugă, dacă o luase spre 
adâncime ?... Dar atunci pentru ce ?... Şi
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mare îmi fu mirarea, când după vre-un 
ceas îl văzui venind. S’a apropiat de unchiu, 
care dormea adânc, l-a atins uşor şi zise 
tare : s

— „Vatten 1“
— Apă... Franj ! strigă unchiul şi, pără- 

sindu-şi locul, se năpusti spre mine.
Un singur cuvânt îmi dădu putere. în

cepui să bat din palme ca un copil.
— Unde ? ţipă unchiul către Hans.
— ,.Nedat 1“ răspunse liniştit Islandezul.
— „Mai josw, îmi traduse profesorul. Sus 

Franj ! înainte !
I-am strâns mâna vânătorului şi-am 

pornit-o cu chiu cu vai.
După vre-o 700 de mètri de scoborâre, 

auzirăm un murmur neobicinuit, un sgo- 
mot surd, ca un prelung tunet depărtat. 
Dar nu întâlneam nimic şi din nou fui cu
prins de nelinişte şi de dureri.

— Răbdare, Franj, zise unchiul. Hans 
n'a putut să se înşele. Asta e sgomotul unui 
torent subteran, al unui fluviu care curge 
pe sub granit, în apropierea noastră. Sgo
motul era mai mult lăturalnic, în peretele 
din stânga. Totuşi nu avurăm nici un bun 
rezultat, ba sgomotul se pierdea, cu cât 
înaintam. Ne întoarserăm, unde se auzea 
mai bine. Din nou mă cuprinse disperarea,
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Când Hans, tăcutul şi nepreţuitul Hans, 
zâmbi cu înţeles şi îşi lipi urechea de mai 
multe ori de peretele, dincolo de care tre- 

curentul. De odată se opri şi, ridicând 
bastonul cu vârful de oţel, începu să lo
vească în stânga. Atunci îi pricepui pla
nul : căutase locul unde peretele putea să 
fie mai subţire. O bucurie lesne de înţeles 
ne cuprinse pe toţi. Nici nu ne gândeam 
că ar putea să se prăvălească stâncile sau 
să se umple galeria cu apa, care s’ar scurge 
năvalnic prin spărtura, pe care se încerca 
s’o facă Hans.

Temerile astea nu făceau cât dorinţa 
noastră de-a avea apă.

Hans lucra într’una cu răbdare. Otelul 
intrase ca de vreo 50 de centimetri în gra
nit, iar după vre-o oră se auzi o ţâşni tură 
puternică şi o coloană de apă izbucni, 
aruncânduse până în peretele din faţă, 
unde se sfărâmă răspândindu-se.

Hans, trântit de lovitură, se sculă ge
mând. Şi numai după ce-mi muiai mâinile, 
pricepui durerea lui : apa era fierbinte !

— Nu-i nimic, zise unchiul, o să se ră
cească I

Galeria se umpluse cu aburi, pe când 
apa, formând un fel de pârâiaş, curgea la 
vale, fâcându-şi cale printre ridicăturile şi 
întortocherile subteranei. Eram mântuiţi,

cea
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aveam apă clin belşug... Şi, numai după ce 
ne-am săturat bine, am băgat de seamă că 
apa era feruginoasă, apă minerală.

— Nu-i nimic, zise zâmbind profesorul, 
e bună pentru stomac ! Am putea spune, că 
am plecat la băi. Şi pentru că Hans a desco
perit-o, eu propui să-i dăm acestui pârâiaş 
numele lui Hans. E prima numire din noua 
geografie a nouilor tărâmuri descoperite.

— Aşa e, strigai eu, e dreptul lui. Să-i 
zicem „Izvorul lui Hans“I.

Islandezul a ascultat tăcut şi liniştit; 
n’a priceput de loc onoarea care i se făcea. 
Curios insă, că deschizătura nu s’a mai 
putut astupa, cu toată truda lui Hans.

— Trebue să vie de la o mare înălţime, 
zise unchiul, cum se vede după izbucnirea 
asta puternică. Şi-apoi de ce-am opri iz
vorul ? De unde ştii de mai găsim altul ? 
Să curgă mereu ! El ne va potoli setea, ne 
va răcori şi ne va conduce.

— Iată un bun tovarăş în călătoria 
noastră, adăogai eu. S’o pornim I

— Ei aşa da, Franţ ! Iată-te iarăşi vioiu 
şi energic, plin de încrederel încă nu pornim, 
cu toate acestea. Uită-te la cronometru şi 
vezi că e târziu. De bucurie ai uitat de 
somn şi de odihnă....

Avea dreptate. Ne-am oprit şi ne-am 
culcat.

3
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CAP. V.

Sub valurile Oceanului Atlantic. Iarăşi
discuţie în privinţa căldurei centrale.

Pierdut în adâncimile globului !
Regăsirea.

A doua zi eram mai încrezător ca oricând. 
Nu mai vedeam nici o piedică. Mergeam 
acum vorbind şi fluierând. Unchiul se uita 
mereu la busolă. In sfârşit stabilirăm bine 
că mergem spre sud-est.

La 10 Iulie ajunserăm la o depărtare de 
120 do cliilometri de Reykjavik şi la o 
adâncime de 10 chilomelri. După câtva 
timp, băgarăm de seamă că pârâiaşul, to
varăşul nostru cel vesel, se scurgea într’o 
mare gură de put, care ni se păru la prima 
vedere vertical. Unchiul nu mai putea de 
bucurie :

— Pe aici, înainte 1



D. Munteanu-Râmnic68

Àlàt zise şi Hans pricepu, căci începu 
să desfacă frânghiile. Acum mă deprinse
sem cu un asttel de drum. Puţul era în 
spirală, iar pârâiaşul se scurgea în cascade 
sgomotoase. Cu multă greutate ajunserăm 
într’o zi de Miercuri, 15 Iulie, la '28 de 
kilometri adâncime. Unchiul însemna mereu 
toate arătările de la manometru, baro
metru, termometru şi busolă, de oarece 
avea de gând, în cazul când vom reuşi să 
ne întoarcem, să publice o dare de seamă 
despre călătoria noastră, cu lot ceiace a 
găsit mai nou şi mai deosebit în (impui 
cât a ţinut. Atunci, după aceste însemnări, 
ne*am convins că nu mai suntem sub Is
landa, ci sub fundul oceanului.

— Desigur, zise unchiul, acum de-asupra 
noastră se întind maiesloasele valuri ale 
Oceanului Atlantic.

— Mare minune I
— Nu înţeleg, pentru ce le miri? Oare 

la Newcastle, în Anglia, nu sunt mine de 
cărbuni, cari încep ia suprafaţa pământu
lui, pe continent şi se întind până sub 
valuri ?

Era drept, dar asta nu mă putea împie
dica du-a nu mă gândi că deasupra capului 
meu se rostogolesc valurile Atlanticului. Dar 
cu timpul mă obicinuii şi cu ideia asta ;
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ba încă, spun drept, după ce am ajuns 
într'un fel de peşteră mai mare, unde am , 
poposii o zi întreagă, nu mai mă gândeam 
nici Ia cele după scoarţa pământească; nici 
la soare, lună, stele şi alte multe de acestea, 
cari acum nu puteau fi decât nişte lucruri 
şi gânduri zadarnice, pământeşti. In cali
tatea noastră de fosile vii, trebuia să ne 
gândim numai la lumea noastră.... Peştera 
semăna cu o sală mare, pe-ale cărei podele 
curgea liniştit pârâiaşul.UnchiuI mă înştiinţa, 
că ne aflam la 64 chim. adâncime.

-- Dar bine, unchiule, iartă-mă, însă îmi 
pare că asta e chiar grosimea scoarţei!

— De sigur. Cum vezi, Davy avea drep
tate : nu există căldură centrală. După so
cotelile celor ce mai cred în existenţa 
acestei călduri, ar trebui să avem acum, 
aici, aproape 2000 de grade de căldură, 
iar tot granitul ce ne împresoară ar trebui 
să se afle în- stare de topire. Ia vezi, cât 
arată termometrul?

— 27 de grade, răspunsei eu, după ce 
examinai bine instrumentul.

— Ei, ce mai zici ?
Ce era să mai zic ? Cu toate acestea nu 

voiam să recunosc, că nu există căldura 
centrală. îmi închipuiam că am mers oblic, 

în jos şi că din cauza granitului nunu
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poale să pătrunză căldura până la noi.
Dar, după putină gândire, îndrăsnii să-i 

spui ceva unchiului. Şi-i zisei:
— Noi am făcut, mergând oblic, spre 

adâncime, 64 de chilometri, Cât să punem 
că ar fi raza pământului, adică drumul 
drept până în centru ?

— 6800 de chilometri.
— Foarte bine, urmai eu. Dacă oblic, în 

diagonală, am făcut 64 de chim. în 20 de 
zile, pentru restul drumului, adică pentru 
6736 de chim. ne-ar trebui nu mai puţin 
de 6 ani !

Şi, fiindcă unchiul tăcea, eu urmai :
— ....Şi de ! Nu se ştie, dacă în timpul 

acesta, nu vom ieşi printr’un alt punct al 
globului, fără să atingem centrul !

— Ia slăbeşte-mă cu calculele tale, izbucni 
profesorul supărat. Cine ţi-ar putea dovedi, 
că galeria asta nu duce la centru ? Cum a 
ajuns Saknussem, aşa o să ajung şi eu !

— Ei, da şi eu cred, răspunsei speriat, 
dar mai credeam că am şi eu voie să...

— Da, da. Frânt, tu ai voie... să taci — 
când vei mai judeca în chipul ăsta.

Mai bine vezi ce-arată manometrul ?
— O presiune, o apăsare, foarte mare. 
Şi apoi ara tăcut. Ce era să-i mai spui ? 

Mi-ar Ii scos mereu înainte pe Saknussem
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ăla ! Şi cu toate acestea i-aşi fi putut do
vedi că pe atunci, în sula 16-a, Saknussem 
nu avea nici manometru, nici cronometru, 
nici orice alt instrument, aşa că foarte uşor, 
rătăcind prin adâncimi, s*a putut înşela', 
socotind că a ajuns în centrul pământului.

De-aici înainte, orice ,zicea şi făcea mâ
niosul profesor, era bine zis şi făcut. Şi-aşa 
se scurseră două săptămâni de scoborâre, 
în care timp, de multe ori, Haus ne-a scăpat 
viaţa. De-altfel muţenia lui ne cuprinsese 
şi pe noi. La 7 August Tăcuserăm 120 de 
chilometri. De-asupra noastră se găseau 
aşa dar munţi, oceane, continente întregi I 
Şi cu gândul ăsta, înaintam mereu, cobo
rând, tără să mai vorbesc cu unchiul... 
Când, la o cotitură a galeriei, împiedecân- 
du-mă de-o ridicătură, mă trezii din gân
duri şi visare şi mă oprii. Nici unchiul, 
nici Hans, nu erau pe lângă mine. Dar 
asta ! Ridicai cât putui aparalul-lampă şi 
nu văzui pe nimeni. Nici chiar paşii nu-i 
mai auzeam. Am mers prea repede, mă 
gândii eu, iar unchiul şi cu Hans s’au oprit 
să se odihnească. Să mă întorc, să-i întâl
nesc.... Dar după un sfert de ceas.... nimic. 
Atunci strigai tare. Nici un răspuns. începui 
să mă neliniştesc. Un hor îmi străbătu tot 
corpul. Mărturisesc că mi-era frică.
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— Ia stai, îmi zisei, să-mi fac curaj. Am 
nevoie de linişte. Nu e decât o galerie. Ei 

sunt înainte,—deci trebue să lie înapoi.
Şi urcai înapoi, timp de-o jumătate de 

oră, fără să-i găsesc. La gândul că m’am 
rătăcit, începui să tremur. Acum mi-adusei 
aminte, că într’urj rând Hans se oprise 
să-şi ridice bagajul pe umeri. Atunci au 
rămas ei mai înapoi. Dar acum ce mă fac? 
Cum să găsesc adevărata cale ? Ah ! dar am 
uitat că eu am un fir, după care pot să mă 
conduc.... adică pârâiaşul 1 Şi îndată mă 
aplecai, ca cel puţin, de-ocamdată, să mă 
răcoresc cu apă din „Izvorul lui Hansw.... 
Când ce să văd? Pârâiaşul dispăruse!... 
Atunci unde mă aflu ?...

Cine ar putea descrie disperarea mea ? 
Eram condamnat să mor de foame şi de 
sete, rătăcind prin adâncimile pământului... 
Eram îngropat de viu!... Dar cum m’am 
rătăcit? Cum am părăsit cursul pârâiaşu
lui ?... Desigur că mergeam pe gânduri şi 
am apucat vre-o cale lăturalnică, pe când 
ceilalţi au urmat calea principală, pe unde 
curgea „Izvorul lui Hans'*.... Şi-acum sunt 
singur, în adâncimele astea îngrozitoare !... 
O sâ-i mai regăsesc vre-odată ?... Şi cum ?... 
Simţii că-mi plesneşte capul de-alâta gân
dire şi sbuciumare. Eram pierdut, pierdut

nu
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sub scoarţa pământului, fără nici o speranţă 
de ajutor !... Ce putere omenească m’ar 
putea ridica la suprafaţa pământului ?... 
Ah, doamne, cine m’a pus, cine m’a în
demnat? O mulţime de amintiri dulci mă 
copleşiră... îmi trecea prin minte, repede 
şi dureros, fericita viaţă părăsită, Berlinul, 
căsuţa noastră, logodnica... şi începui să 
plâng, să plâng amarnic.

Mai târziu începui să mă rog fierbinte 
şi rugăciunele îmi dădură liniştea trebuin
cioasă ca să pot judeca. Aveam hrană 
pentru 3 zile şi bidonul plin cu apă. Nu-mi 
rămâne decât să urc până voiu da de ga
leria cu pârâiaşul şi de-acolo înainte, cum 
s’o putea, spre suprafaţă, spre mântuire! 
Dar după vre-o jumătate de oră, bag de 
seamă că n’am venit pe acolo, ba am dat 
chiar peste alte două galerii necunoscute... 
Mă încurcasem, mă rătăcisem într’un labi
rint subteran... Orice sforţare era zadar-, 
nică. Trebuia să mor de cea mai chinui
toare moarte !...

Totuşi mă holărâi să strig. Dar nu mai 
avui putere şi fui coprins de frig, de tremur 
şi de amorţeală... Din cauza slăbiciunei am 
şi căzut—şi în cădere mi se strică şi lampa. 
Văzui, cu cea mai grozavă spaimă, că Iu,-
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mina pălea, pălea mereu, mergând spre 
stingere.

E îngrozitor să te pierzi în subteranele 
astea şi să nu ai un pic de luminai 
încotro s’o mai iau?... Dumnezeule, uite 
că piere ultima rază de lumină, ultima 
scânteie ! N’am îndrăznit să închid pleoa
pele, ca să nu pierd cea din urmă scân
teiere a acestei lumini, pe care n’am s’o mai 
văd niciodată !... Cu o tremurătură uşoară 
se stinse... iar eu căzui leşinat, cu un suspin 
adânc, pe când cel mai adânc întuneric 
mă învăluia.

Dar după câteva minute mă trezii — şi, 
ca şi cum abia acum mi-aşi fi dat seama 
de îngrozitoarea stare în care mă allu, dădui 
un ţipăt îngrozitor... Cu mâinile întinse o 
luai la goană, prin întuneric, înainte, în 
sus, strigând^ urlând, căzând, izbindu-mă 
de toate stâncile, până ce însângerat, mă 
lungii lângă perete, fără sullare, lără semn 
de viaţă.

Când m’am deşteptat, îmi părea rău că 
n’am murit. Cam pentru ce m’am întors 
la viaţă?... N'am putut să ştiu cam cât am 
ştat leşinat. Şi suspinam şi bâiguiam în
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neştire, când un sgomot puternic îmi lovi 
auzul. Tresării !... Părea că e sgomotul unui 
tunet depărtat... Ce să fie oare ?... Cine ştie 
ce explozie, ce prăbuşire de stânci... Ascultai 
cu atenţie, dar nu mai auzii nimic timp de 
un sfert de ceas... Doar inima mi-o auziam 
cum bate... De odată, spre marea mea bu
curie, lipind urechile de perete, mi se păru 
că aud glasuri omeneşti. Dacă ar fi unchiul 
şi Hans ? Şi la drept vorbind, cine ar putea 
fi alţii ? începusem să cred că poate fi vre-o 
halucinaţie, când, lipind bine urechea de 
perete, deosebii un murmur de voci. Dar 
nu înţelegeam nici un cuvânt. Ba, după ce 
urcai puţin, deosebii chiar vocea lui Hans. 
Atunci, cu bucuria omului mântuit de la 
moarte, strigai cu putere.

— Aici, aici, ajutor !... Ajutor !... A-ju-toor l
Şi ascultai, aşteptând măcar umbra unui 

răspuns... Dacă eu i-am auzit, trebue să 
m’auză şi dânşii. Şi iar ascultai. După 
fiecare vorbă urma sgomotul acelui tunet 
depărtat. Atunci numai mi am dat seamă, 
că prin granit n’ar putea pătrunde sune
tele. deci cu siguranţă că ele vin, răsu
nând prin galerii — iar sgomotul de tunet 
nu e decât un efect de acustică. In acest 
limp, murmurul începu din nou şi de data 
asta deosebii chiar numele meu. Atunci stri-
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gai iarăşi, silabisind, în lungul galeriei, 
aceste cuvinte :

— Scum-pul meu unchiul Sunt a-ici, 
domnu-le Ot-to !

Şi aşteptai cu nerăbdare. După câteva 
secunde, care mi se părură veacuri, auzii :

— Frânt, dragă Frânt, tu eşti?
— Da, eu, aici 1
— Unde eşti ?
— Aici, într’o galerie, pierdut şi în cel 

mai adânc întuneric.
— Dar lampa ta ?
— S'a stins I
— Eşti lângă pârâiaş?
— Nu, căci pârâiaşul a dispărut.
— Scumpul meu copil, nu pierde cu

rajul 1
— Nu, nu, scumpul meu unchiu. Aştept 

mântuirea. Sunt slab, vorbeşte d-la mai 
mult !

— Te-am căutat şi’n sus şi’n jos, dragă 
Frânt. Am plâns destul. Acum lot bine că 
ne auzim. Să sperăm, că ne vom vedea în 
curând. Nu dispera, de şi cred că ne aflăm 
la mare depărtare.

— Bine. Iţi mulţumesc. Dar ce să fac 
acum? Să sui sau să cobor?

— Să cobori şi iată pentru ce : noi ne 
aflăm înlr’o mare scobitură, în care se
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deschid o mulţime de galerii şi imi închipui, 
că tot aici se deschide şi galeria în care 
te afli tu. Ridică-te şi porneşte. Târăşte-te, 
alunecă, dă-ţi drumul ori unde, căci vei 
găsi braţele noastre, gata să te primească. 
La drum, dragă Franţ, înainte!

— Adio, dragă unchiule, adio, căci, pă
răsind acest loc, poate că nici vocile nu o 
să ni le mai auzim vreodată. Adio deci 1...

— Ba nu, dragă Franţ, la revedere î 
Curaj ! La re....ve....

Şi n'am mai auzit nimic, căci mă depăr
tasem. Eram foarte slăbit, de aceia abia 
mergeam. Mai mult mă tărâm. Galeria era 
foarte înclinată. Căzui şi începui s’alunec, 
să mă rostogolesc, fără să mai mă pot 
opri. Nu mai simţeam pământul sub pi
cioare...

Mă loveam în toate părţile şi am simţit 
câteva sguduituri puternice.

Şi, după modul cum mă rostogoleam şi 
mă loveam, am văzut că merg în jos, ca 
într’un fel de puţ, sau galerie verticală... 
Dar bine înţeles că toate acestea n’au 
durat decăt câteva secunde... încă o învâr- 
titură şi... îmi pierdui cunoştinţa, lovin- 
du-mă de sigur cu capul de un colţ dû 
stâncă....

Când am deschis ochii, eram întins pe
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nişte mantale şi unchiul veghea lângă mine. 
La primul suspin, pe care-1 scosei, l-auzii 
strigând :

— Trăieşte, trăieşte !
— Da, trăiesc, şoptii şi eu, cu vocea 

slăbită.
— Scumpul meu copil, ai scăpat !
Tocmai atunci sosi şi Hans, care, cum 

mă văzu că dau semne de viaţă, începu 
să se închine.

— Unchiule dragă, te rog spune-mi, cum 
am ajuns aici şi unde suntem ?

— Mâine, dragă Frânt, mâine. Acum 
eşti prea slab.

— Dar spune-mi măcar, ce oră este, în 
ce zi ne găsim ?

— Ei, asta fie ! Suntem la 9 August şi 
acum sunt orele 11 seara.

Fără voie închisei ochii şi adormii.
A doua zi observai bine locul unde mă 

aflam. Eram înlr’un fel de peşteră, nu toc
mai mare. Pe jos era nisip lin. De şi nu 
vedeam nici una din lămpile noastre, to
tuşi din spre intrarea peşterei venea o lu
mină curioasă şi aproape Ia fel cu lumina 
soarelui. Auzii şi-un murmur curios, aşa 
cum aşi fi auzit de departe valurile mărei. 
M’am întrebat mai întâiu, dacă m’am trezit 
bine, dacă nu visez, dacă totul nu e de cât
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o simplă închipuire a creierului meu, sgu- 
duit în cădere.

— Lumina asta ?... Să ne fi întors oare 
la suprafaţă ?... Mai ştii ?... Parcă simt şi-o 
adiere... un vânt uşor !...

Tocmai atunci intră şi unchiul.
— Bravo, îmi zise el, bine-ai mai dormit.
— Cred şi eu. O dovadă e că mi-e şi 

foame.
— Şi mai bine. Ar trebui un banchet ! 

Zău, că ieftin ai scăpat.
Uite, Hans săracu... Te-a uns, cu nu ştiu 

ce unsoare de-a lor, de-a Islandezilor şi ră
nile ţi s’au cicatrizat.

Şi lot vorbind, unchiul îmi da câte ceva din 
proviziile noastre. Şi mâneam, nu glumă, 
cu toate sfaturile profesorului. Şi mâncând, 
îl tot întrebam cum şi ce fel. Aşa aflai, că 
am alunecat într’un puţ aproape perpen
dicular, care ducea tocmai în galeria prin
cipală şi că am ajuns însângerat şi fără 
viaţă în braţele unchiului, aducând cu mine 
şi-o parte... din pereţii puţului, pereţi cari 
se prăvăliseră odată cu căderea mea.

— Mulţumesc lui D-zeu, că ai scăpat 
zise unchiul. A fost o adevărată minune.

— De scăpat oiu fi scăpat, dragă unchiule, 
dar mi se pare că visez încă.

— £«i aşi ! Ce te face să crezi aşa ceva ?

» *■
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— Mă rog, unde ne aflăm ? Nu suntem 
aproape de suprafaţa pământului ? Văd lu
mina zilei şi aud şuierul vântului şi sgomo- 
tul valurilor mărei,

— A! Numai de asta te nelinişteşti ?
— De sigur. Şi-mi pare că am dreptate. 

Cred că o să-mi dai oarecari explicări, 
nu-i aşa ?

— Nu o să-ţi explic, pentru că nu se 
poate. Vei vedea şi te vei convinge că geo
logia încă n’a descoperit tot, încă nu şi-a 
spus ultimul cuvânt.

— Atunci trebue să mă scol, să ies şi 
să văd.

Şi mă ridicai repede. Dar unchiul mă 
împinse uşor, silindu-mă să mă întind din 
nou.

— Dragă Frânt, linişleşte-le! Mai stai l 
Vântul e foarte puternic şi o să-ţi facă rău. 
Eşti încă slab...

— Vântul?... Ce vânt, unchiule?
— Ai răbdare ! Altminteri o să zaci ia

răşi. Nu o lua aşa repede, căci trebue să 
fii sănătos şi zdravăn, căci călătoria pe apă 
o să fie cam lungă...

— Călătorie pe apă ? Dar asta ce mai 
e ? E vre-un lac ? Vre-o mare ?...

— Ai ghicit. Pregăteşle-te, căci jflâiflfc 
ne îmbarcăm,



Spre centrul pământului 81

Vorba asia mă făcu să sar în sus. Un
chiul mă împiedecă înlâiu, dar, fală cu stă
ruinţa mea, se înduplecă şi mă lăsă. Luai 
ceva pe mine şi ieşii din peşteră.
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CAP. VI.

Pe valurile „M&rei Otto44. O pădure de..., 
ciuperci. Sul) munţii Scoţiei ! „Corabia44 

lui Hans. înconjuraţi de monştri marini. 0 
luptă între două reptile uriaşe.

Mai întâiu nu văzui nimic. Fui silit să în
chid ochii de durere, de oarece, după a- 
tâta întuneric, nu puteam să sufer lumina. 
Când îi deschisei, rămăsei încremenit.

— Marea ! Marea I strigai fără voie.
— Da, exclamă profesoru1, care sta lârgă 

mine pe ţărm, e o mare, pe care nici un 
navigator n’a descoperit-o. Eu singur am 
avut această onoare şi cred că am dreptul 
să-i dau numele meu. E „Marea Olto“, dragă 
Frânţi

Era o întindere nemărginită de apă, un 
fel de început de mare, de limbă de mare, 
căci marginile nu se puteau zări. Ţărmul,
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acoperit cu nisip fin, era mâncaf'de apă, 
scobit şi zdrenţuit. Valurile s’alungau voios 
spre ţărm, iar o adiere uşoară îmi mân
gâia faţa. In depărtare, de-alungul ţărmu
rilor, munţii stâncoşi îşi pierdeau vârfu- 
rile în nişte nori gigantici, cari se lungeau 
spre un orizont îndepărtat.

Dar peste tot aveai priveliştea unor ţi
nuturi sălbatice şi tristeţea pustiurilor. Ceia 
ce însă îmi părea curios, era lumina ,,spe- 
cială44 — ca să zic aşa - a acestui ţinut, o 
lumină care nu semăna, nici cu lumina 
albă a soarelui, nici cu cea palidă a lunei. 
Se pare şi am şi dovedit mai târziu, că a- 
ceastă lumină era?de origină electrică.

De-asupra se întindea o boltă imensă de 
granit, care se pierdea în zare, la o mare 
îdălţime, unde pluteau un fel de nori, for
maţi din evaporarea apei de mare, vapori, 
cari de sigur, din când în când, se conden
sau, ca să cadă sub forma de ploi toren
ţiale. Cu toată acea lumină, mai ales că 
era lipsită de căldură, întregul tablou era 
trist şi melancolic. Fără voie îţi puneai în
trebarea: pe ce se razimă bolta de granit? 
Şi ce era această boltă ? Ochii noştri nu 
puteau străbate până la marginile ei. Nu
mele de „cavernă4*, „peşteră44, „scobitură44, 
nu se potriveau.
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De-altfel se vede că vorbele pământeşti 
nu mai ajung pentru cei ce rătăcesc prin 
adâncimile globului. Dar cum s’a format 
şi ce rost are această uriaşă scobitură ? 
Mi-adusei aminte că cea mai mare peşteră 
cunoscută pe pământ Guachara din Colum
bia (America de Sud), cercetată de marele 
învăţat Humboldt, a fost străbătută de dân
sul pe o lungime de 900 de metri, fără ca 
să-i dea de fund, —iar peştera Mamutului 
din Kentucky (America de Nord) e înaltă 
de peste 170 de metri, de-asupra unui lac 
fără fund, pe suprafaţa căruia călătorii au 
plutit 40 de cliilometri, fără ca să-i dea 
de margine. Şi totuşi acestea erau un ni
mic, fală de enorma scobitură subpămân- 
tească în care ne aflam. Nu puteam de cât 
să admir, să admir în tăcere, iar nu să 
stau de explicaţiuni fără temei. Nu găseam 
nici vorbe, ca să exprim ceiace simţeam. 
Aveam nevoie de vorbe noui, necunoscute. 
Dar simţeam în acelaşi timp că mă învio
rez. Era o adevărată fericire să respiri ae
rul ăsta de mare, după o călătorie de 47 
de zile prin galerii strâmte şi întunecoase. 
Unchiul mă întrerupse din visare şi ad
miraţie.

— Dragă Franţa dă-mi braţul, să ne mai

i
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plimbăm puţin, să vizităm ţărmurile înărei 
noastre.

Tot umblând, dădurăm peste o mulţime 
de pârâiaşe, care se scurgeau în mare. In
tre ele, era şi Izvorul lui Hans.

— Nu o să-l mai vedem de-aici înainte, 
zisei eu cu un adânc oftat.

Nu trecu mult apoi şi dădurăm peste o 
privelişte neaşteptată. Cam la vre-o 500 de 
paşi, ne apăru înainte, ca un palat din 
basme, o pădure înaltă, deasă, cu arbori 
în formă de umbrele, dar neclintiţi, cu 
toată bătaia vântului. Când ajunserăm sub 
aceşti copaci-umbrele, nu-mi putui stăpâni 
mirarea, de oare ce semănau cu ceva foarte 
cunoscut de pe pământ. Unchiul mă ghici :

— Da, da, sunt nişte ciuperci uriaşe ... 
Suntem într’o pădure de ciuperci !

Era un tablou foarte curios pădurea asta 
de ciuperci, înalte de 30 — 40 de metri ! 
Crescuseră aşa de mari, din cauza căldurei 
şi luminei puternice din trecut, cum ştim 
că se desvoltă mai toate plantele, mult 
mai biue, în asemenea condiţiuni. înaintai 
sub umbra lor. Ici, colo, mai pătrundea 
câte o rază de lumină. Un frig de moarte 
domnea sub bolţile astea cărnoase şi umede. 
De aceia şi ieşirăm repede, ca să dăm peste 
alte plante, tufe de ale noastre, dar cari
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pe acolo erau de o mărime deosebită. E- 
rau aşa numitele „licopode", înalte de 170 
de metri, „sigilare" uriaşe, fugere şi altele, 
dar cărora le lipseau culorile şi florile.

— Uite, zise unchiul, toate plantele din 
epoca a doua geologică.

Plantele din grădinile noastre erau pe 
atunci copaci măreţi. Admiră, Franţ, ad
miră, căci nici un botanist până azi n’a 
putut avea o astfel de sărbătoare 14

— Admir, unchiule şi mă gândesc la 
munca şi dibăcia învăţaţilor noştri, cari, 
fără să le vadă, le-au relăcut, le-au recon
stituit aidoma, din nimicurile şi frânturile, 
pe cari le-au găsit ici şi colo, prin să
pături.

Şi-apoi, zău, îmi pare că ne aflăm într’o 
seră, unde se conservă plantele.

— Ba am putea foarte bine spune, că 
ne găsim şi într’o menajerie I

— Menajerie ? Cum aşa ?
— Foarte simplu. Priveşte la picioarele 

tale, scormoneşte puţin în nisip.... aşa 1... 
Oase... oase de animale dinainte de timpul 
marelui potop, adică înainte de epoca di- 
luviană, cum se zice în geologie.

M’am plecat repede şi le-am ridicat. E- 
rau în adevăr oase, care nu s’jţu di$ţr\ţş
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din cauza fosfatului de calciu, din care 
erau formate.

Pare că erau nişte trunchiuri de arbori 
uscaţi, dărăpănaţi.

— Iată, zise unchiul, ridicându-le pe rând, 
falca de jos a unui Mastodont, măsele de 
Dinoterium şi coapsa unui Megateriuin. 
Uite şi un schelet întreg. De sigur că ani- 

, malele astea au trăit aici, pe ţărmii acestei 
mări.

— Dar eu ştiu, unchiule, că viaţa nu a- 
păruse pe pământ în epoca a doua... şi 
doar terenurile astea par mai de de-asupra. 
Deci cum le găsim...

— Foarte simplu, mă întrerupse dânsul. 
Scoarţa era elastică şi o mişcare mai pu
ternică a produs un fel de scufundare a 
terenurilor de de-asupra, în adâncime, în 
mijlocul terenurilor mai vechi, cari se a- 
fjau mai la fund.

Eu însă, Ia auzul ăslor cuvinte, mărtu
risesc că fui coprins de o nouă teamă: dacă 
s’o mai afla pe aici vreunul din monştrii 
aceia din acele epoci depărtate ? Dar tăcui, 
să nu râdă unchiul de teama mea. Totuşi, 
fără voie, îmi plimbai privirea de jur îm
prejur.

Obosit, mă aşezai pe una din stâncile 
ţjin apropiere şi căzui pe gânduri, E lesne
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de ghicit la ce mă gândeam. Ce-i cu marea 
asta? Până unde se întinde? O să dăin 
yreodată de margine? Ce suferinţă ne mai 
aşteaptă? Unchiul de bună seamă că nu 
se gândea la de-al de astea, căci el era si
gur de reuşită, numai să... meargă înainte! 
După câtva timp, mă întorsei îngândurat 
în mica noastră peşteră şi adormii cu greu, 
sub greutatea atâtor gânduri chinuitoare.

A doua zi, având acum apă din belşug, 
Hans ne găti un prânz mai omenesc. Ne 
dădu chiar şi câte o ceaşcă de cafea şi 
nici odată nu mi-a părut mai bună ca de 
data asta. După masă devenii iarăşi voios, 
întrebai pe profesor, că la ce depărtare ne 
găsim.

— După toate socotelile, ne aflăm la o 
depărtare de 1400 chilometri de Islanda şi 
la o adâncime de 140 de chilometri.

— Aşa dar ne găsim sub partea cea mai 
muntoasă a Scoţiei, a părţei nordice a En- 
gliterei şi, deasupra noastră, munţii Grarn- 
piani îşi înalţă vârfurile lor, acoperite cu 
zăpadă.

— Cam aşa ceva, dragă Franţ, dar nu 
duce nici o grije, căci marele arhitect al 
Universului a clădit scoarţa pământească 
din material bun.

— Nu mă tem de loc, dar aşi vrea să
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ştiu ce planuri mai ai ? Ne întoarcem la 
suprafaţă ?

— Ei aşi ! Să mă întorc tocmai acum ? 
Vezi marea asta? Dacă-i mare, trebue să 
aibă şi ţărmuri, margini, în partea cea
laltă. Ei* bine, acolo trebue să ajungem,—ai 
înţeles ?

— Da, însă aşi dori să ştiu ce „servi- 
viciu de vapoare* ne va transporta... din
colo ?

— Ei vezi, dacă ai asculta cu băgare de 
aeamă, ai şti şi cu ce vapor o să străba
tem marea asta. Nu auzi nişte lovituri de 
topor ?

— Ba da. Ce să fie ?
— Hans e la lucru. Face o plută, o sim

plă plută.
— Dar pentru Dumnezeu, unchiule, din 

ce lemn, din ce arbore ?
. — Din brad şi pin. Uite, toată pădurea 

de colo, de pe ţărm, e numai de brad 
mineralizat, sun lucrarea apei de mare. S’a 
ăcut ca piatra,—e un fel de lemn-fosil îm- 
ietrit..
Şi vorbind ajunserăm lângă Hans, care 

aproape terminase pluta.
Erau acolo copaci de aceia, pentru o 

flotă întreagă, nu numai pentru o plută ca 
a noastră, lungă de 5 metri şi largă de 4.
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Grinzile erau legate cu frânghii. îndată fu 
dată pe apă şi corabia lui Hans;‘ pluti li
niştit pe valurile „Mărei Otto“.

In ziua următoare, 13 August, la 6 ore 
dimineaţa, am pornit pe apă, spre... necu
noscut ! Din bastoanele de fier făcusem ca- 
targuri şi o mare învelitoare de noapte de
veni... pânză de corabie. La mijlocul plutei 
se aflau proviziunile, armele, instrumen
tele şi bidoanele cu apă dulce.

Ilans s’a aşezat la cârmă. Şi, pentru că 
vântul umflase pânza, ne depărtarăm de 
ţărmuri destul de repede. Dar unchiul ţi
nea foarte mult la geografia nouilor ţinu
turi. De aceia se hotărâ să boteze şi micul • 
port, de unde plecasem acuma. Voia să-i 
dea numele meu, dar n’am primit.

M’am gândit la altă numire.
— Să-i dăm numele logodnicei mele, zi

sei eu, e destul de frumos.
— Bine, adăogă profesorul.
Şi însemnă pe noua hartă, „Port-Lili“, 

locul de unde începusem plutirea.
In acest timp trebue să se ştie că mer

geam foarte repede, cum văzurăm, mulţu
mită „pânzei14 şi vântului care o umfla.

— De-om merge tot aşa, zise profesorul, 
facem 120 chilm. în 24 ore.
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Cum vezi, o să ajungem în curând din
colo.

N’am zis nimic şi mă aşezai gânditor în 
faţă, la marginea plutei. Razele argintii ale 
luminei electrice, reflectate ici şi colo, de 
stropi de apă, împresurau pluta de o ploaie 
de puncte luminoase. Nu se vedea nici o 
urmă de uscat. Abia pe la amiazi întâlni
răm nişte plante de mare, alge, unele lun
gi de peste 1000 de metri. Seara veni fără 
nici o schimbare, căci fenomenul electric 
era statornic. Unchiul hotărâse să scrim 
un „ziar“, adică un carnet în care să no
tăm în fiecare zi toate întâmplările şi ob
servaţiile noastre. După ce-mi îndeplinii şi 
îndatorirea asta, adormii lângă catargul 
din mijlocul plutei. Dimineaţa mă sculai 
în strigătele unchiului :

— Peşte I Un peşte ! Scoală, Frânt şi 
priveşte !

Ce să întâmplase ? Mans, isteţul Mans, 
făcuse o undiţă, ca să încerce numai şi 
iată că avusese noroc. Peştele avea capul 
turtit, rotund şi partea dinaintea corpului 
acoperită cu plăci osoase—şi n’avea, nici 
dinţi, nici coadă.

— Iată, zise unchiul, un peşte dintr’o 
familie care a dispărut de mii ne ani.

Urmele lui se găsesc în stare de fosile,
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în terenul devonian. E familia Cefalaspi- 
delor, ordinul Ganoizilor.

L-am lăsat pe profesor să-şi continue 
studiul peştelui, iar eu am luat ocheanul, 
ca să mai întreb zarea, de nu cumva ne 
apropiem de vreun ţărm.

In acest limp Hans pescuia 'mereu. Şi, 
privind la acea grămadă de vieţuitoare, 
mă gândii din nou la primejdia unei în
tâlniri cu acei monştri ai epocelor geolo
gice, cum au fost Mastodonţii, reptilele şi 
broaşte ţestoase uriaşe. Ajunsesem să vi
sez, când unchiul mă trezi punându-mi 
mâna pe umăr.

— Dragă Franj, nu mai pot, trebue să-ţi 
spun. Sunt supăraţi Unde naiba mergem? 
Am făcut 360 chilometri şi n’am dat 
încă de pământ. Ce ? M’am chinuit atât, 
ca să mă plimb pe „balta“ asta ? Cine ar 
putea să ne spună dacă n’am greşit dru
mul ?

— Aşa e, unchiule. Ai dreptate. Oricum 
însă, n’avem de ce să ne pară rău. Prive
liştea asta e măreaţă şi eu cred...

— Destul, le rog ! Nu cumva D-ta crezi 
că am venit pe aici, ca să mă încânt de 
privelişti? Eu am un scop şi trebue să-l 
îndeplinesc ! Să nu te mai aud cu gân-
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duri şi vorbe de-astea ! Nici nu m'aştep- 
tam !...

Avea dreptate să fie supărat şi eu mai 
pusei pae peste foc cu vorba mea nesoco
tită. L-am lăsat singur şi m’am dus la 
celait capăt al plutei. Şi pentru câ era 
Sâmbătă seara, Hans îşi ceru plata. Apoi 
ne culcarăm... Şi aşa se mai scurseră câteva 
zile. Marea nu mai avea margini. In schimb 
unchiul căuta să-i afle adâncimea.

Cerca, căuta, sonda mereu. Cu prilejul 
ăsta se încercă şi Hans cu un baston de 
oţel, legat de o frânghie. După câtva timp 
îl trase afară şi mi-1 arătă. Avea la capăt 
două adâncituri, ca şi cum ar fi fost apu
cat şi apăsat de două corpuri tari.

— „Tănder!“ zise dânsul, arătându-mi-1 
din nou cu o privire neliniştită. Dar tot 
nu-1 înţelesei. Atunci Islandezul, ca să-l 
pricep, deschise şi-şi închise gura de mai 
multe ori, ca şi cum ar fi mestecat ceva 
tare. Abia acum ghicii cu destulă spaimă, 
cam ce s’a putut petrece în fundul mărei.

— Dinţi ! strigai speriat şi privind cu 
băgare de seamă bastonul muşcat.

Ce fălci trebue să aibă monstrul, care a 
putut lăsa urme cu muşcătura lui pe bas
tonul de oţel ! Şi-mi adusei aminte cu 
groază, din geologie, de acei monştri din
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peşterile adânci, din fundul mărilor, monş
tri mai lacomi ca rechinul şi mai înspăi
mântători decât balena.

Sunt strămoşii reptilelor de astăzi, de o 
forţă şi de o mărime colosală.

Un crocodil din zilele noastre e un ni
mic faţă cu monştrii aceştia, cari s’au ivit 
pe pământ, cu mult înainte de ivirea o- 
mului. In ştiinţă se numesc Saurieni, iar 
muzăul din Berlin are un schelet lung de 
30 de metri, care a fost găsit în calcarul 
argilos pe care-1 numesc Englezii „lias;‘.Şi 
acum poftim de dă ochi cu un monstru 
de-ăsta ! Şi cine ? Tu, un mic şi nenorocit 
locuitor al suprafeţei pământeşti 1 Şi ochii 
mi se plimbau de la apa mărei la semnele 
acelea blestemate după bastonul lui Hans, 
pe care-1 ocăram în gând, că sgândărise 
fără folos pe grozavii locuitori ai peşterilor 
sub-marine.

Unchiul îndată ce auzi şi înţelese, în
cepu să strige şi se repezi la arme ceia ce 
făcui şi eu. Şi tocmai atunci şi apa mării 
începu să se turbure năprasnic. Aceasta do
vedea că primejdia era mai aproape de 
cum credeam. Dar nu apăru nimic la supra
faţă, deşi am aşteptat ceasuri întregi...

Şi aşa am dus-o într’o spaimă, până a 
doua zi pe seară, când tocmai aţipisem pu
ţin. Deodată simţirăm o sg-uduitură pu-
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ternică şi un mare val de apă ne umplu 
ochii şi ne îngrămădi pe căte-şi trei lângă 
catarg* de care ne apucarăm cu nădejde. 
Gând ne-am dat seama, văzurăm că am 
fost aruncaţi la o depărtare de cel puţin 
40 de metri, de unde se vedea, în locul de 
unde fusesem aruncaţi, aşa, ca o insulă ne
gricioasă şi boltită, care se mişca turbu
rând apa împrejur, ca un mare vapor în 
mişcare. Hans încremenise arătându-mi-o cu 
degetul.

— Eu un Marsuin, un porc de mare, un 
monstru colosal ! ţipai eu.

Hans ne arătă apoi la dreapta o altă li
ghioană.

— Franţ, strigă unchiul, priveşte ce cro
codil uriaş! Uite că piere...

— O balenă ! O balenă ! strigai eu în- 
lorcându-mă.

Şi în adevăr, în apropierea noastră, o ba
lenă enormă arunca în aer, la o mare în- 
nălţime, două coloane de apă limpede. De 
altfel sta liniştită.

Noi însă tremuram şi mereu strigam, 
umblând, zăpăciţi, de la o margine la cea
laltă a plutei, înspăimântaţi de turma asta 
de monştri marini, care se mărea mereu. 
Voirăm să ne întoarcem, să fugim, dar în
dată ce cârmirăm, dădurăm peste alţii, mai 
primejdioşi, cum au fost bunioară, pe cât •
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mi-aduc aminte, o broască ţestoasă lată dc 
vre-o 10 metri şi un şearpe lung de vre-o 
15 metri, care îşi plimba capul lui enorm 
pe deasupra valurilor. In curând pluta 
noastră fu în mijlocul lor, ca o cetate în
conjurată de duşmani. Pusei mâna pe o 
carabină, — dar ce efect putea să aibă un 
glonţ, asupra plăcilor osoase ale unui ast
fel de monstru ?

Ce folos că unii se depărtează şi pier? 
Ceilalţi rămân, ba crocodilul şi şearpele, 
chiar se apropie... Dumnezeule, ce e de tă
cut? Şi eram la doi paşi de moarte, când 
văzurăm că cei doi monştri se întâlnesc 
şi se aruncă unul asupra celuilalt cu o fu
rie de nedescris. Lupta s’a încins destul de 
aproape, ca să o putem vedea mai bine, în 
toate amănuntele.

— Uită-te Frânt, zise unchiul, ăsta e 7c/i- 
li/osaunis, cea mai mare din reptilele anli- 
diluviane, adică dinainte de marele potop. 
Nu e un crocodil, cum am crezut întâiu,— 
iar celălalt e grozavul vrăjmaş al celui din- 
tâiu. E o reptilă cu solzi tari, deşi are forma 
unui şearpe şi e cunoscută în geologie sub 
numele de Plesiosaurus.

Ascultam explicaliunile profesorului, dar 
privirea mea speriată rămăsese aţintită 
asupra celor doi monştri încăeraţi. Pri-

4
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Vëam ochiul însângerat al lui Ichthyo
saurus, un ochi cât capul unui om. Acum 
numai am crezut de-abinele, privind făl
cile acestei fiare marine, părerea unor în
văţaţi, cari susţineau că trebuie să fi avut 
82 de dinţi. Gelait, Plesiosaurus, şearpele, 
are coada ascuţită şi scurtă, iar labele în 
formă de lopeţi. Corpul îi e acoperit cu 
solzi, ca de un metru patrat unul, iar gâ
tul lung şi mlădios ca al lebedelor, se în
doaie şi se înalţă ca la 20 metri pe dea
supra valurilor... Atacul urmă cu furie 
din ce în ce mai măre. In zbuciumarea lor, 
monştrii ridică adevăraţi munţi de apă/ 
cari ajung până la pluta roastră. Nişte 
şuerături curioase se aud de odată şi amân
doi pier înlănţuiţi în adâncime, formând 
un colosal vârtej de apă...

Ce s’o fi întâmplat, ne întrebăm noi câ- 
teşi trei? O să urmeze lupta în adâncimile 
mării ? Şi cât ,6 să ţie ?... Dar nu trecură 
nici cinci minute şi un cap enorm iese la 
Suprafaţă, sfâşiat şi sângerat. E capul lui 
Plesiosaurus, rănit de moarte. Gâtul lui cel 
lung se ridică, cade, iar se ridică, se în
doaie, plesneşte valurile cum le-ai plesni 
cu un biciu şi se strânge, se sgârceşte ca 
un vierme tăiat. Apa sare împrejurul Iui la 
o mare depărtare şi năvăleşte până la noi,
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până peste pluta noastră. Dar treptat, fră
mântările, sbuciumul, convulsiunile mon
strului se micşorează, încetinează şi agonia 
se sfârşeşte, iar lungul corp al reptilei se 
întinde ca un trunchiu fără viaţă, plutind 
deasupra valurilor liniştite...

De sigur, că celait, Ichthyosaurus, bi
ruitor şi rănit, s’a dus să se odihnească în 
culcuşul lui submarin, în peştera lui din 
fundul mării...
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CAP. VII

Insula „Franţ. Otto:‘. Cc sunt Gaiserii? Soa
rele electric şi nasul lui Hans. Iarăşi pe 

uscat !

Două zile în urmă, încă nu-mi venisem 
in lire, după spaima pe care am tras-o. Un
chiul se liniştise mai din vreme. Acum vân
tul bătea mai neregulat, dar totuşi înaintam 
binişor.

De odată însă, către amiazi, un sgomot 
depărtat ne izbi auzul. Era un fel de mu
get neîntrerupt, de care nu-mi puteam da 
seama. Ce să lie ? Ce primejdie ne e dai 
să mai întâmpinăm ?

Unchiul e de părere, că o să dăm peste 
o insulă, de care se izbesc valurile, dacă 
nu cumva vom fi în apropiere de margi
nile mării. Eu însă, cu cât mă apropiam,
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mă temeam de vre-o grozavă cădere de 
apă, de un cutremur, de-o scurgere năval
nică a apelor, în cine ştie ce scobitură i- 
inensă a ţinuturilor subterane. Către seară 
Hans se sui în vârful catargului şi, după 
vreun ceas, strigă pe unchiul şi întinse mâna 
înainte spre Nord. Tresării, iar profesorul 
luă ochianul pe care mi-1 întinse, repede, 
după ce arătă în depărtare.

— O insulă, Frânt, sau un alt monstru 
marin. Uilă-te! Foarte emoţional, privii şi 
desnădăjduit Jăsai să-mi cază ochianul din 
mână. Zărisem o întindere negricioasă, de
părtată, din care şe ridicau la o mare înăl
ţime nişte coloane de apă, la fel cu cele 
ale balenei din zilele trecute. Şi nu ştiu 
cum, dar ne apropiam cu mare iuţeală.

Acum deosibeam cu ochii liberi coloa
nele de apă.

Frica mă cuprinse din nou şi puţin a 
lipsit să nu mă reped ca să lai frânghiile 
pânzei, ca să nu mai înaintăm, deşi acum 
deosibeam foarte bine întreaga întindere 
negricioasă, care se mărea treptat, iar co
loanele de apă, in cădere, făceau un zgo
mot asurzitor.

— E insulă, Franţ, insulă I strigă un
chiul, după o nouă şi atentă examinare.

— Ura ! strigai eu, plin de bucurie, sco-
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ţându-mi şapca şi salutând noul pământ. 
Totuşi, întrebai îngrijat, arătând coloanele 
de apă :

— Dar, astea, ce rost au ?
— Geyser ! zise scurt Hans, tără să se 

uite la mine.
— Bravo, Hans, aşa e, isbuçni‘profesorul,

E un gaiser, cum îi zic Islandezii, un izvor 
cald, care ţâşneşte la o mare înălţime.

Vezi, Franţ, în Islanda sunt o mulţime 
de „gaiseri“ de aceştia şi pentru Hans al 
nostru nu e lucru de mirare. In limba lor 
„geyser“ însemnează „furie;‘.

N’a trecut mult şi am putut examina de 
aproape acest frumos fenomen natural. Apa 
se înălţa furioasă, împinsă de o forţă oare » 
cum vulcanică şi din când în când, odată 
cu o aruncătură şi mai puternică, se au
zeau detunături, iar razele luminii electrice 
făceau ca toată mulţimea aceia de stropi 
să cadă ca apa unei fântâni luminoase, în 
o mulţime de culori de nuanţe diferite.

— Să debarcăm, zise profesorul, dar cu 
multă grijă! Hans cârmi cu dibăcie şi la 
7 ore seara, în ziua de 20 August, eram 
pe uscat, granit silicios, foarte cald. Prima 
grijă fu să alerg la bazinul gaiserului, ca 
să-i iau temperatura cu termometrul. Avea 
163 de grade, deci.mai mult decât îi tre-
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buià apiêi Să fiarbă, adică ÎOO de grade, 
Àceâ&tà îmi dovedea că apa izbucneşte din- 
tr’un tetferi în ardere, ceiace dovedea pe de
plin existenţa căldurii centrale. Dar n’am 
mai iis nimic* ca să nu supăr pe unchiul care 
mi-ar fi spus scurt: „Asta nu dovedeşte 
nimici Nu "mai spune prostii !“

Mai bine am tăcut, mai ales că îmi făcu 
onoarea să boteze noua descoperire cu nu
mele meu : „Insula Franţ Otto“.

Rămăsei în admirare, privind gaiserul şi 
observând că nu ţâşnea mereu cu aceiaşi 
putere. Dar, repede mi-am dat seama, ex- 
plicându-mi această variaţie, prin mărimea 
sau micşorarea apăsării sau presiunii, ce 
o exercitau asupra apei din acest bazin sub
teran, vaporii grămădiţi deasupră-i. Aceasta 
e şi adevărata cauză a acestui fenomen, 
numit „gaiser“. Mi-a părut rău, că n’am 
stat mai mult. Unchiul se grăbea ca de o- 
biceiu.

De aceia plecarăm, îmbarcându-ne din 
nou şi în ziua de 21 August, Vineri, nu 
se mai vedea nici insula, nici gaiserul. Le 
lăsasem înapoi, la o mare distanţă.

După socotelile făcute în ziua aceia ne 
aflam Ia 3280 de chilometri de Islanda, 
cam sub partea de jos a Angliei. Iar după 
ce socotirăm, cât ne-am depărtat, începurăm
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din nou să cercetăm zarea, ca să vedem, 
de nu cumva ne apropiăm de ţărmuri, de 
marginea mării noastre.

De abia acum băgarăm de seamă că se 
petrece o schimbare curioasă împrejurul 
nostru.

. Aerul era foarte mult încărcat cu vapori. 
Norii se coborau din ce în ce mai mult şi 
luau o coloare vineţie, iar razele electrice 
abia mai puteau pătrunde până la noi.

» Marea însă era foarte liniştită. Toate a- 
ceste semne prevestesc furtuna. De aceia 
eram foarte neliniştit. Nu-mi mai găseam 
ioc. Către orele zece, fenomenele de mai 
sus se înteţiră. Norii devin din ce în ce 
mai închişi, mai îngrămădiţi, mai amenin
ţători.

Nici un sgomot, nici o urmă de vânt la 
suprafaţa apei.

— Să strică vremea ! şoptii cu oare care 
temere.

Unchiul dădu din umeri. Din cauza ace
stei mări fără de sfârşit, devenise foarte tă
cut şi supărat.

II întrerupsei din nou, dându-mi părerea 
că ar fi bine ca să dăm jos pânza, care 
ne-ar face mai mult rău în caz de furtună.

— Ba nu, nu I Cu nici un preţ !—izbucni 
profesorul. Lasă să ne ia vântul, să ne ducă
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furtuna, doar om da peste stâncile vreunui 
ţărm, chiar cu preţul de a ne vedea pluta 
sfărâmată în mii de .bucăţii Şi de abia isprăvi, 
când, spre sud, înapoia noastră, norii se 1 
descărcară cu o ploaie năpraznică. Deo
dată furtuna se schimbă în uragan.

Marea se resimţi imediat şi pluta noastră, 
e aruncată în toate părţile, ca o coajă de 
nucă. Unchiul fu trântit la cea dinlâiu smu
ci tură a plutei şi de abia avu vremea, ca 
şi rpine, să. se apuce de catarg, care se 
zguduia puternic, din cauza întinderii pân
zei, umflată de vântul cel vijelios. Acum 
pluta sbura, nu mai aluneca.
. — Pânza, jos pânza, strigai eu ca un 
disperat.

— Nu, strigă unchiul. Iar Ifans, cu ple
tele în vânt, mişcă şi el capul încetişor, 
fiind şi el de aceiaşi părere ca şi unchiul. 
In acest timp ploaia devenise un adevărat 
cataract, cu un muget prelung, asurzitor. 
Ne-a ajuns şi ne-a muiat până Ia piele. 
Tot deodată electricitatea începu să se des
carce. Ce lunete, ce trăznele, Dumnezeule l 

FuJgeiile brăzdează bolta şi se întretaie, 
însoţite de detunături îngrozitoare. Mie 
îmi pare că munţii de valuri, cari se ri
dică, au creştetele aprinse şi pare că plu
tim înţr’o mare de foc, Zăpăcit, ameţit, de
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abia mă mai pot tine de catarag... In cu
rând nu ne mai putem auzi. Urechile încep 
să sângereze şi ceasuri întregi nu mai ştim 
ce se petrece şi unde ne aflăm... Fulgerile 
fac zig-zaguri colosale, se coboară spre apă, 
se frâng şi se ridică în sus, ca să se a- 
runce năvalnic spre bolta de granit. Altele 
se împart în două sau în trei, sau se tran
sformă în limbi de foc, cari plesnesc apoi 
cu detunături ne mai auzite...

Şi furtuna asta a [durat 3 zile... Suntem 
în 24 August, Luni şi nici un semn de în
cetare nu se vede. Flămânzi şi obosiţi, abia 
ne mai putem ţine. Hans e neschimbat.

In timpul unei mici pauze, legăm tot 
bagajul, căci valurile trec şi peste pluta 
noastră. Intr’un timp mi s’a părut c’am 
auzit pe unchiul murmurându-mi : „Sun
tem pierduţi" şi atunci i am strigat la u- 
reche : „Să dăm pânzele jos". Mi-a făcut 
semn că primeşte. Dar abia încercai să 
apuc o frânghie, când un enorm glob de 
foc apăru înaintea noastră şi ne ameţi cu 
lumina-i şi mai înainte de a şti cum şi ce 
fel, se abătu asupra plutei noastre şi luă 
cu el şi pânza şi jumătate din catarg, pe 
cari în aceiaşi clipă le văzui la o înălţime 
nemăsurată.

Am îngheţai de spaimă câte şi trei. Iar
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globul de foc, jumătate alb, jumătate azuriu, 
se plimbă prin aer, luând din când în când, 
sub puterea uraganului, o viteză surprinză
toare, pentru ca apoi, spre spaima noastră, 
să se apropie de plută. Vine încet, trece mar
ginea, sare pe lângă sacul cu provizii, pe 
lada cu instrumente. Dumnezeule! Trece pe 
lângă cutia cu dinamită !... Sunt mort pe 
jumătate... Mă leresc, globul trece pe lângă... 
nasul lui Hans şi după ce răspândeşte un 
miros de gaz azotic, se sparge de-asupra
noastră, învăluindu-ne în flăcări_ Atât am
mai văzut şi auzit... Instrumentele saltă e- 
Jectrizate... Unchiul a leşinat... Hans, cu pă
rul vâlvoi, î,e ţine de restul de catarg... 
când simţii o detunătură ca şi cum pluta 
s’ar fi lovit de ceva... şi leşinai.



CAP. VIII

După furtună. O busolă fermecată. O lec-. 
ţie de geologie în adâncimi. Pe urmele 

lui Saknussem. încă 6000 de chim. 
până în centrul pământului. Un drum 

deschis cu dinamită.

Când m’am deşteptat, mă aflam pe ma
lul mării, întins într’o adâncitură, pe nisip, 
cald. Nici un nor nu mai tulbura înălţi
mile. bolţii şi nici un semn de furtună nu 
se mai vedea pe mare. Unchiul şi Hans 
se aflau lângă mine şi mâ îngrijeau. Leşi
nasem din cauza aruncării plutei pe uscat. 
Apoi am dormit adânc o zi întreagă, mai 
ales că trei nopţi nu dormisem, pe lângă 
că trecusem prin atâtea primejdii.

— Şi eu şi tu, dragă Franţ, am dormit 
tun, lură primele vorbe ale profesorului.
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Trebue să ştii că sunt încântat, mai mul
ţumit ca oricând.

— Ce spui? Şi de unde atâta veselie?
— Sunt vesel, pentru că am sosit.
— Am sosit? Cum? Unde? Am sfârşit 

călătoria ? Ne întoarcem ?
— Te rog să te potoleşti. Nu, nu ne în

toarcem. Vream să zic, că am sosit Ia mar
ginea mării.

— Şi ce facem? Atunci de sigur că ne 
întoarcem?

— îmi pare rău. De unde ţi-a mai in
trat în cap şi ideia asta ? Cum o să fie 
vorba de reîntoarcere, când noi nici n’am 
sosit ?

—• Foarte bine. Dar să zicem că ajun
gem în centrul globului. S’ar putea să ştiu, 
pe unde o să ieşim?

— De sigur. Cred că, după ce vom a- 
junge în „Centru", o să găsim o altă ieşire, 
sau ne întoarcem pe unde am venit. Pro- 
viziuni avem, căci Hans a fost aşa de cu
minte şi de dibaci, ca a scăpat de înec şi 
bagajul nostru, cel puţin ce-a tost mai de 
seamă. Uită-te, cum le aşează şi Ie usucăl 

M’am dus şi i-am strâns mâna credincio
sului Hans. Păcat că armele n’au pulul fi 
scăpate. Fiind mai grele, se duseseră la fund. 
Dar ne rămăsese dinamită.
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— Bine că am scăpat manometru!, zise 
unchiul. Cu el pot calcula adâncimea. Fără 
manometru te pomeneşti că treceam prin 
centrul pământului şi habar u’aveam., :

Dar busola?
— Uite-o. Uite şi cronometrul, termome

trul... proviziunile... cari cred că o să mai 
ajungă 4 luni, ba cred că mai şi rămâne, 
ca să putem da un banchet prietinilor, la 
Berlin, după ce ne vom întoarce;

— Minunat, zisei eu zâmbind, dar ai 
putea să-mi spui cam pe unde ne aflăm?

— De, ce să-ţi spui ? Bănuiesc că Marea 
Mediterană e de-asupra noastră. Poate să 
ne aflăm şi sub Oceanul Atlantic, sau sub 
Peninsula Balcanică, dacă nu cumva, am 
schimbat direcţiunea încotro mergeam în- 
nainte de furtună.

— N’ar fi rău să consultăm busola.
— Da, zise unchiul şi sc repezi la in

strumente, aplecându-se ca să observe acul 
magnetic.

Se uită cu băgare de seamă, dar apoi 
sări de-odată*, se frecă la ochi şi iar se uită 
şi se întoarse speriat spre mine, fâcându-mi 
semn să mă apropii.

— Ce este ?
— Ia uită-te la busolă 1
Şi mă uitai şi eu, ca să văd o rninu-
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năţie. Acolo unde noi credeam că e Sudul, 
acul magnetic arată Nordul 1 Străbătuserăm ' 
marea, crezând că mergem spre Sud—deci 
acul trebuia să stea cu vârful spre locul 
de unde plecasem, spre Nord... Când colo 
el sta cu vârful în direcţia ţărmului unde 
ajunsesem, spre Sud ! Intorsei busola, o 
scuturai... nimic 1 Acul păstra aceiaşi pozi- 
ţiune. De sigur că vântul îşi bătuse joc de 
noi şi ne întorsese la ţărmul de unde ne 
depărtasem. Altceva ce să cred? Nu mai 
rămânea să cred de cât că busola... e fer
mecată—căci altfel n’avea nici un defect.

Mi-e cu neputinţă să descriu mirarea, 
neîncrederea şi mânia unchiului. Trebuia 
să îndurăm din nou suferinţele şi primej
diile de pe Marea Olto !

— A ! Va să zică destinul îşi bate joc 
de mine, izbucni profesorul înfuriat. Va să 
zică apa, focul şi aerul, îmi pun piedici. 
Foarte bine. Acum să Ie arăt eu ce poate 
voinţa tare a unui om. Nu vreau să dau 
înapoi nici măcar cu un pas. Vom vedea 
cine învinge... omul sau natura?

ţnfuriat şi ameninţător, sus pe o stâncă, 
privind bolta de granit, dând mereu din 
mâini, profesorul Olto părea că e Ajax, 
care înfrunta zeii în mânia lui. Alunei am 
çâutat să-l liniştesc, arătându-ţ că ç cu nç-
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putinţă ca să ne mai luptăm cu puterile 
natuiei. M’a ascultat timp de 10 minute, 
iar răspunsul i-a fost scurt şi hotărât:

— Destule vorbe ! Hans, pregăteşte plutal
Ştiam bine, că orice aşi mai spune e za

darnic. Şi cu tristeţea în suflet, mă gân
deam la o nouă străbatere a blestematei 
mări, când auzii pe unchiul, care se plimba 
supărat iu lung şi în lat:

— Adică nu ! Nu plecăm azi, ci mâine. 
Mai stăm o zi să cercetăm împrejurimile.
Şi îndată mă luai după dânsul, căci o şi 
pornise de-a lungul ţărmului. Aşa era profe
sorul : când luă o hotărâre, nu sta de loc 
la îndoială.

In curând dădurăm iar peste plante şi 
fosile, oase şi resturi, mai ales din epoca 
terţiară. Acum numai ne-am putut da seama 
de rostul „Mărei Otto“. Apa asta se adu
nase, scurgându-se în timp de^mii de ani, 
prin crăpăturile globului pământesc, de sus, 
din oceanele de pe scoarţa pământească.

La rândul ei, apa mărei se scurgea, prin 
alte crăpături, in jos, în alte subterane. Dar 
din cauza căldurei centrale, care ori ce ar 
li spus unchiul, eu cred că există, apa mă
rei se vaporiza, dând naştere norilor, ploaiei 
furlunelor şi lenomenelor electrice.

Am dat şi peste un scUelat? despre carç
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unchiul, cu o bucurie nespusă, mi a expli
cat că trebue să fie al strămoşului omului.

— Poftim 1 Schelet de om în epoca ter
ţiară ! Acum să vedem pe rivalii mei, d-nii 
Edwards şi Quatrefages I

Bine înţeles că eu. nu credeam de loc în 
descoperirea unchiului. Numai schelet de 
om nu erau oasele alea încârligate şi pline 
de pământ, de resturi de plante şi de ce- 
nuşe. Şi dacă unchiul acum credea mai 
mult de cât ceia ce era în adevăr, cauza 
era marea discuţie ştiinţifică, la care luase 
parte şi dânsul, acum vre-o trei aci, dis
cuţie-privitoare la timpul când s’a ivit 
omul pe pământ. Unchiul se aprinsese rău 
de tot, pe vremuri, în discuţia asta şi acum 

•îşi vărsa tot focul. Ba, chiar unde se alia, 
zăpăcit de entuziasmul nouei descoperiri, 
scheletul pe care îl credea de om, începu 
de-odată, serios grav şi solemn, în faţa sche
letului şi uitându-se la mine, un adevărat 
curs, o lecţie aidoma, ca şi cum s’ar fi a- 
flat în faţa studenţilor, la Universitate. Eu 
încremenisem, dar totuşi ascultai.

— Domnilor, începu profesorul, după ce 
tuşi de două trei ori, am onoarea de a vă 
înfăţişa un om din epoca cuaternară. Marii 
învăţaţi au căutat să dovedească că n’a 
existat, dar alţii, tot aşa de mari, au do-
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vedit existenţa lui. Acum câţiva ani, mi-a 
încăput în mâini o scriere importantă, nu
mită... Gigan... Gigant.... Gigante...

Şi aici se opri, împiedecat de acel de
fect, despre care spuneam că râdeau une
ori studenţii de greaua pronunţare în pu
blic a cuvintelor grele şi lungi.

— Giganteo...—măi încercă unchiul încă 
odată, dar zadarnic, căci iar se opri şi se 
încurcă.

Atunci auzii, pentru prima dală din par
tea unchiului, o grea vorbă de ocară, spusă 
cu glas tare. Şi mă gândii, ce râs ar fi fost 
la Universitate, când profesorul supărat, 
izbuti să izbucnească silabisind şi accen
tuând furios :

— Gi-gan-te-o-ste-o-lo-gi-a ! Da, d-lor, 
urmă dânsul apoi, foarte liniştit, iată aici 
un schelet întreg al omului din epoca cua- 
ternară... Mă rog, domnilor, nu râdeţil...

Bine înţeles, că eu nu râdeam, deşi abia 
mă puteam stăpâni.

Dar unchiul, avea obiceiul, la Universi
tate, de a spune, din când in când, aceste 
cuvinte, din cauze care-s lesne de priceput.

Şi a vorbit apoi încă mult timp, încăl
zind u-se din ce în ce, până ce a sfârşit cu 
o aleasă încheere, pe care de altfel am a- 
plaudat-o călduros, ca să-i fac plăcere. A-
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tunci deabia s’a trezit din uituceala de 
mai nainte, a râs şi m’a bătut de umăr, 
zicându-mi :

— Nu-i nimic. Ai petrecut, dar ai şi 
folosit mult. Cred că ai înţeles lot, Frânt? 
Ar fi fost o frumoasă lecţie la Universitate.

— Da, unchiule, răspunsei foarte serios, 
şi-ţi mulţumesc. De altfel, chiar aşa şi era. 
Ba chiar cred, că puţini învăţaţi vor mai 
putea să ţie piept unchiului... dacă vom 
mai ajunge vreodată sus la suprafaţa pă
mântului.

Spusesem însă, înainte de „Iecţia“ pro
fesorului, că plecasem să studiem împre
jurimile. Rezultatul a fost, că am recunos
cut amândoi că ne întorsesem de unde am 
plecat.

— Ai să vezi, unchiule, că în curând o 
să dăm peste „Port-Lili1*, micul golf în 
care ne-am îmbarcai. Uite, îmi pare că jos, 
colo, lângă pădure, e Jocul unde a construit 
Hans pluta.

— Aşa o fi, dar nu văd nici o urmă 
sigură.

— Ba uite una, zisei eu, ridicând de 
jos un obiect de metal, pe care-1 zărisem 
de mai nainte.

Profesorul mi-1 luă repede, îl examina şi 
îmi zise :
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— E al tău, desigur. L-ai pierdut pe aici 
acum câte-va zile. Nu ?

— Te înşeli. Nu l-am pierdut, pentru că 
n'am avut aşa ceva, de când sunt.

— Dar ştii că-i curios, zise profesorul, nici 
eu n’am avut rşa ceva, ba chiar nici n'am 
văzut. Poate Hans... Ia stai... cheamă-I !

— Hans I Ia vino încoace !
Islandezul veni şi-şi arătă şi el mirarea, 

căci nu era nici al lui, dar ne lămuri în
tru câtva, arătându-ne că pumnalul e de 
origină islandeză, o armă a nobililor is
landezi, din veacurile trecute.

— Bravo, strigă unchiul. Frânt ! Suntem 
pe urma marei descoperiri. Pricepi tu, că 
arma asta ruginită n’a venit singură aici?
A trebuit s’o aducă cineva. Şi cine altul 
decât Saknussem 1 Haide, Franţ, să cerce
tăm împrejurimile, să scormonim pămân
tul, să întrebăm stâncile !

Şi o şi porni înainte, scotocind prin toate 
crăpăturile pământujui, printre stânci, prin 
văi, sărind, alunecând, căzând, urmat de 
mine, până ce dădurăm, aproape de malul 
mărei, de un fel de tunel, o scobitură lun
găreaţă, adâncă şi întunecoasă. A intrat 
şi a eşit de acolo fără nici un rezultat. Dar 
când să plecăm, se uită întâmplător în sus
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pe pereţii de la intrare şi scoase un stri
găt pătrunzător.

— Franţ, priveşte !
Sus, pe un fel de placă de granit, se a- 

flau două litere misterioase, şterse de timp 
şi poate şi de valurile mărei. Erau cam 
aşa ceva, ca două iniţiale ale unui nume, 
„A. S.‘‘, tot cu litere runice.

— A. S. strigă unchiul, e Arne Saknus- 
sem I Suntem pe adevărata cale. Franţ! 
Ura ! Ura ! Uraa !...

Pentru întâia oară de când începusem 
călătoria -de şi trecusem prin multe—avui 
o emoţiune aşa de puternică, încât amuţii.

Nu numai pumnalul, dar iată şi numele 
îndrăzneţului şi fantasticului călător şi al- 
himist ! Deci unchiul a avut dreptate : nu 
se mai putea pune la îndoială existenta şi 
minunata călătorie a marelui învăţat.

Eu tăceam, iar profesorul, cu ochii la 
cele două litere, declama :

— O mare geniu 1 Simt sigur, că tu ai 
săpat aici numele tău, pentru ca şi alţii să 
calce pe urmele tale. Sunt sigur că o să-l 
găsesc săpat şi în centrul planetei noastre !

— Uraaa ! strigai la rându-mi, salutând 
cu şapca cele două litere şi apoi îmbrăţi
şând pe uncliiu, care cu ochii la ele şi cu 
mâinele spre boltă, declama mereu... fără 
să-mi dea nici o atenţie.
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Uitasem tot şi un entuziasm deosebit mă 
cuprinse la gândul, că dacă un altul, cu a- 
devărat, a putut face. această călătorie, o 
s’o putem face şi noi. Acum aşi fi înfrun
tat orice primejdie, iar unchiu rai se pă
rea mai înalt cu câte-va degete. Mă şi re
pezii spre tunel.

— Să nu ne grăbim, Frânt! Stai să ne 
pregătim bine! Gândeşte-te că de acum în- 
nainte o să coborâm mereu. .Ştii că până 
în centrul pământului mai avem... 6000 de 
chilometri !

— Mai nimic, adăogai eu. Nici să nu 
mai vorbim de asta. La drum !

Şi, înainte de a porni, ca o dovadă că 
nu o să ne mai întoarcem pe aici, întoc
mai ca Alexandru cel Mare, propusei un
chiului să ne ardem „flota*4—adică pluta— 
pentru a ne lua orice speranţă de retra
gere... Ne pregătirăm, îngrijindu-ne mai cu 
seamă de frânghii şi intrarăm în tunel, 
sau in galerie, cum îi zicea unchiul. Acum 
eram eu în cap. Galeria era orizontală şi 
avea un diametru cam de vre-o doi metri. 
Era tăiată chiar în stâncă. Dar după câţiva 
paşi dădurăm peste o piedică. Unchiul ri
dică aparatul Ruhmkorff în sus şi un bloc 
enorm, o stâncă colosală, ne apăru înainte, 
închizând galeria. Căutarăm la dreapta, Ut 
stânga, sus, jos... nici o ieşire,,,
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Unchiul se înfuriase rău, iar eu eram 
negru-verde de necaz. Numai Hans sta li
niştit, ca de obiceiu.

— Ei bine, zise unchiul privindu-mă, ce-i 
asta? Dar Saknussem... pe unde?

— De sigur că pe aici a trecut, prin a- 
ceaslă galerie, strigai mânios,—dar vre-un 
cutremur, o sbuciumare mai târzie a scor- 
ţei a făcut să se rostogolească de sus stânca, 
Închizând trecerea. Uite, unchiule, priveşte 
pereţii, e o galerie prin care a trecut lava, 
când a izbucnit vulcanul ăsta, prin care 
noi am intrat. Suntem pe drumul pe unde 
a ieşit lava. Uite, sgârieturile astea pe pe
reţii de granit, făcute de stâncile pe cari 
le suia şi le aducea lava în scurgerea şi 
izbucnirea ei. Stânca asta s’a prăvălit de 
sus, spre norocul nostru. Şi, dacă nu o în
lăturăm imediat, nu suntem vrednici să a- 
jungem în centrul pământului !...

Vorbeam înflăcărat şi eu însu-mi băga
sem de seamă că trecuse în sufletul meu 
ceva din sufletul profesorului.

Nu mă gândeam decât la viitor. Uitasem 
tot. Berlinul, casa noastră şi chiar pe Lili, 
care de sigur că mă socotea pierdut în a- 
dâncimile pământului...

— Fie, zise unchiul. înainte ! Trebue s’o 
înlăturăm, s’o sfărâmăm ! Aduceţi bastoa
nele şi târnăcoapele j
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— Ce să facem cu ele? Nu sunt bune 
de nimic, faţă cu stânca asta...

— Atunci... ?
— Dinamita ! S’o aruncăm în aer cu di

namită !
— Hans ! strigă unchiul, ai auzit ? Ai în

ţeles? Să te vedem ! '
Islandezul făcu semn că a înţeles şi se 

depărtă...
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CAP. IX

O mare care se scurge într’o prăpastie co
losală. Un drum în sus şi altul in jos în 
acelaşi puţ. 0 călătorie pe apă fiartă şi apoi 
pe lavă, în craterul unui Yulcan. 0 erup- 

ţiunc binecuvântată.

Nu pot urma fără să fac o pauză, gân- 
dindu-mă la întâmplările din acea zi, zi 
mare pentru noi, Joi 27 August. De atunci 
încoace, cal a mai durat călătoria, am. de
venit jucăria fenomenelor naturei. Judecata 
noastră, puterile şi mijloacele noastre, in
strumentele şi celelalte, nu ne-au mai ser
vit la nimic. Am spus că Hans, arătând 
prin semne că a înţeles despre cee 
vorba, s’a depărtat. Dar se întoarse repede, 
cu un baston de oţel, cu vârful ascuţit, ca 
să facă în stâncă o gaură pentru introdu- 
ducerea dinamitei, ale cărei urmări preve-
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dea in că vor fi hotărâtoare. La amiază to
tul era gata şi un fitil lung se întindea din 
fundul galeriei în afară până la vreo câţi-va 
metri înainte de intrare. Mai trebuia scân
teia, o singură scânteie, ca să fim faţă la 
o explozie înspăimântătoare... In sfârşit, vom 
înlătura piedica şi vom trece dincolo de 
stânca de granit !

Planul era foarte bine întocmit : eu să 
aprind fitilul şi apoi să fug cât se poate 
de repede, să sar pe plută, unde trebuia 
să se afle unchiul şi cu Hans. Apoi să ne 
depărtăm iute de ţărm, ca nu cumva ur
mările exploziei să ne ajungă şi pe noi...

Şi mă pregăteam de acţiune, o mărturi
sesc, cu destulă emoţiune. După cum plă- 
nuisem, unchiul şi cu Hans se îmbarcară, 
iar eu rămăsei singur pe ţărm, cu lanterna 
aprinsă în mână.

— Haide, Franţ, foc — şi vino repede I
— Da, da... fii sigur — abia mai putui 

bâigui...
Ajunsesem la locul, unde se afla capătul 

fitilului.
— Gata ? mă întrebă unchiul, care sta 

pe plută, cu cronomelrul în mână, ştiind, 
după socotelile făcute, că fitilul va arde 10 
minute, până să ia foc dinamita.

— Gatal strigai cu vocea tremurândă, 
ridicând fitilul.
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— Atunci... foc! comandă profesorul.
Momentul era hotărâtor. Mâinele îmi tre

murau... Totuşi, vârâi, repede şi scurt, fiti
lul in lanternă şi apoi, după ce văzui pri
mele scăpărări de scânteie, o luai la goană 
spre ţărm, unde mă aştepta pluta care cu 
o lovitură a lui Hans alunecă spre largul 
mărei, după ce mă îmbarcai cu cea mai 
mare iuţeală.—Tot depărtându-ne,profesorul 
urmărea cronometrul...

— încă cinci minute... încă patru... încă 
trei...

Mie-mi bătca inma, de sta să-mi rupă 
pieptul şi holbasem ochii'spre intrarea ga
leriei.

încă două... urmă unchiul... încă un mi
nut !... Acum !

Ce s’a întâmplat? Nici acum şi nici 
atunci nu mi-am dat bine seama. îmi pare 
că nici n’am auzit sgomotul.

Atâta ştiu, că gigantul munte din faţa 
noastră s’a deschis ca o perdea despărţită 
în două şi dispăru, lăsând in locu-i o pră
pastie groaznică, enormă, chiar la marginea 
mării, în locul ţărmului, pe care abia îl 
părăsisem cu câteva minute înainte In• ••
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acelaş timp marea se ridică ca un singur 
val şi pluta deveni o jucărie a apelor. Că- 
zurăm, dar ne ridicarăm repede, agăţân- 
du-ne unul de altul şi câte-şi trei de ca
targul din mijloc, pe care îl reparase Hans. 
Un întuneric de nepătruns, înfiorător, luase 
locul luminei şi mugetul apelor mă împie
dica de a auzi vorbele unchiului, care mă 
tinea strâns de bra{.

Dar cu tot întunericul, cu tot sgomotul 
şi cu toată groaza noastră, îmi dădui seama 
imediat de ceiace se întâmplase. Dincolo 
de stânca, pe care o aruncasem în aer,rera 
o prăpastie de neînchipuit, iar explozia 
provocase un fel de cutremur, un tel de 
rupere a muntelui, o scufundare de tere
nuri şi marea, acum liberă în partea aceia, 
se scurgea în prăpastie, ca un fel de torent 
uriaş, ca un cataract formidabil, trăgân- 
du-ne într’acolo pe deasupra apelor ei.

Alunecam în jos cu o iuţeală, care nu 
s’ar putea socoti... Delà o vreme prăpastia 
se îngustase, schimbându-se într’un fel de 
galerie colosală, întunecoasă, care începea 
din fundul prăpasliei şi se continua pe 
sub granit, în jos, departe, spre adânci
mile pământului.... până unde? Cine putea 
şti ?... Şi cât timp?... Atâta ştiam, că suntem 
pierduţi... Cine ar putea şti, câte ceasuri
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am mers aşa ? Din când în când, cum eram 
strâns uniţi unul de altul, simţeam câte-o 
sguduitură puternică, desigur când pluta, 
în goana ei nebună, se lovea de pereţii 
galeriei, care trebuia să fi fost foarte largă, 
de oarece pluta se izbea foarte rar. De 
sigur că ăsta a fost şi drumul lui Sak- 
nussem, mă gândeam eu, dar de bună 
seamă că el n’a luat şi marea cu dânsul, 
cum am făcut noi, dintr’o nenorocită neso
cotinţă ! După cum ne lovea aerul, eu cred 
că alergam mai iute ca orice tren acce
lerat... Deodată însă, o lumină curioasă se 
ivi în apropierea mea.

Hans, nepreţuitul Mans, făcuse ce făcuse 
şi-şi aprinsese lanterna lui !

Cu toata goana noastră fără seamăn, 
putui să observ câte ceva. Galeria era 
foarte largă. Schimbai repede cu unchiul 
nişte priviri rătăcite, înlănţuindu-ne amân
doi cât puturăm de strâns, de restul din 
catargul, care se rupsese în momentul când 
pluta fu trasă în prăpastie. Din bagajul 
nostru nu mai rămăsese nimic, decât bu
sola şi cronometru!. Şi nenorocirea era cu 
atât mai mare, cu cât nu mai aveam de-ale 
mâncării, nici măcar pentru o zii

Dar la urma urmei, zău, la ce ne-ar mai 
fi folosit, chiar de am fi avut şi pentru 
câte-va luni, pentru câţiva ani.,..?...
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Nici n’am fi avut timp să murim de 
foame, când în atâtea chipuri moartea né 
pândea în fiecare moment.,.. Ca o culme a 
nenorocirei, se stinse şi laterna lui Hans. 
Un întreit strigăt de groază fu răspunsul 
nostru. ,

închisei ochii copilăreşte ca să nu văd...: 
întunericul. .. Aerul începu să ne lovească 
şi mai tare, ceiace dovedea că iuţeala se 
mărise, că alunecam din ce în ce mai jos. 
Cădeam, nu mai alunecam, asta era impresia, 
ce-o aveam 1 Ameţisem ! Vedeam bine, că o 
să leşin, când simţirăm aşa ca un Iei de 
sguduitură dulce, cum simţi când se opreşte 
un tren câte odată, mai pe neaşteptate.

Un val de apă năvăli peste plută şi ne 
udă până la pielei S’a isprăvit! Credeam 
că ne înecăm Dar asta nu ţinu decât 
câteva secunde. Observai bine, că ne adam 
tot pe plută câte şi trei. Lucru curios, că 
numai alunecam în jos. Totuşi pluta avea 
un fel de mişcare curioasă, de care nu-mi 
puteam da bine seama. Mugetul apei înce
tase.... Mi se părea chiar, că aud ceva din 
vorbele unchiului !

Încetul cu încetul vorbele îmi loviră
auzul, ca un fel de murmur.

—Franj, dragă Franj, bagă de seamă că 
acum suim !



• ffpre centrul pământului ■ IM

— Cum? Suim? Ce vrei să spui?
— Da, da, pe ce am mai scump, cu ade

vărat că suim, suim mereu, suim repede, 
bagă de seamă !

întinsei mana pe perete şi ţipai de du
rere. Aşa de tare m’am lovit, sdrelindu- 
mi-o din cauza iuţelei cu care suiam ! 
Uitasem să spun, că din tot bagajul ne mai 
rămăsese şi o torţă. Din porunca unchiului, 
cu chiu cu vai, Hans a aprins-o.

— Priveşte, Frânţi E tocmai cum mi-am 
închipuit. Ne aflăm într'un puţ vertical, pe 
care l-a umplut apa mărei, scursă prin 
galeria pe care am străbătut-o până aici. 
Puţul s’a umplut şi fiind-că apa vine mereu, 
se ridică în sus, ridicând la suprafaţă şi 
pluta noastră. Inchipueşte-ţi cum s’ar ridica 
apa într’un tub şi noi am fi deasupra pe 
o bucăţică de hârtie 1

Atât numai că ,.tubulăsta, puţul în 
care ne atlăm, are un diametru de peste 
20 de metri.

— Foarte bine, dragă unchiule, dar dacă 
tubul e astupat sus, din moment în mo
ment suntem în pericol de a ne sdrobi de 
sus, de bolta de granit.

— Ai dreptate, dar cine poate şti ? Tubul 
poale fi astupat sau nu. . Aşa că în fie-ce 
moment,, după cum putem muri, putem să 
şi scăpăm.

5
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Urmă o tăcere de vre-un ceas, în care 
timp suiam cu aceiaşi iuţeală. Acum foamea 
începuse să mă chinuiască îngrozitor. Şi 
lucru curios, cu cât suiam, cu atât se 
mărea, temperatura. Delà o vreme căldura 
era năbuşitoare. Şi eu, care credeam în 
existenţa căldurei centrale, mă miram cu . 
atât mai mult, cu cât căldura se mărea în 
sus, nu în jos, în adâncime.

Care să fie cauza ? Oricum ar li fost, 
dar faptul mă neliniştea cumplit. De aceia 
şi spusei unchiului :

— Mi se pare că, dacă n’om muri de 
foame, sau nu ne om sdrobi de granit, vom 
arde de vii I

El ridică din umeri, fără să-mi răspunză. 
Dar mai târziu îmi zise :

— Taci, eşti un laş, un om fără voinţă, 
fără energiei Nu trebue să disperi !

— Nu? Da ce crezi, că mai este vre-o 
speranţă de scăpare?

— De sigur. Atât timp, cât inima bate, 
nu admit ca un om cu voinţă să cadă în 
disperare.

Atunci interveni şi Mans cu câteva vorbe, 
care mi se părură un mârâit.

Ia închipuiţi-vă, ce era ? Nenorocitul ăsta 
îşi cerea plata I Era Sâmbătă seara, G ore ! 
Mă cuprinse o adevărată furie.
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Islandezul acesta, cu toată primejdia, 
avusese timp să socotească timpul trecut 
şi avea hal să se mai gândească la exac
titatea şi dreptul lui, acum, în puţul ăsta 
infernal, când poate era la doi paşi de 
moarte !

Bine înţeles că furia mi se schimbă în 
râs şi veselie, cu toate momentele grele 
prin cari treceam. In acest timp, unchiul, 
după ce-i plăti foarte liniştit, examină cu 
torţa in mână pereţii puţului şi vorbea 
singur :

— Bun! Granit eruptiv.... gnais..., Mi- 
caşist....

Ne urcăm în epocile mai recente... spre 
suprafaţă, cine ştie ?

Eu tresării. Ce credea profesorul ? La 
suprafaţă, noi ? Asta e curată nebunie l Nici 
n’ain vrut să mă gândesc, nici să-l întreb. 
Ceiace mă neliniştea, era căldura ce se 
mărea mereu.

— Unchiule, mi se pare că ne suim 
într’un cuptor?

— Cu neputinţă I Cu neputinţă !
— Stai să vedem, zisei şi băgai mâna în 

apă. Scosei un ţipăt groaznic.
— Apă fiartă, unchiule 1
Nu-mi răspunse, dar vedeam bine, că 

nu mai putea de mânie.
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In acelaş timp sgomote curioase înce
pură să se audă. Busola înebunise : acul 
sărea delà un pol la altul, ca şi cum s’ar 
fi sbătut de cine ştie ce.

Mi se păru chiar că pereţii de granit ai 
puţului se mişcă. In curând auzirăm şi de
tunături prelungite....

— Unchiule, unchiule, suntem perduţi !
— Asta-i acum, zise dânsul, cu o linişte, 

care creştea acum ca şi fenomenele de mai 
sus. Ce-i disperarea asta ? Ce ai ?

— Cum ce am? Dar d-ia nu vezi? Nu 
vezi cum se mişcă pereţii, cum sar stâncile, 
cum creşte căldura şi cum fierbe apa asta 
blestemată? Nu vezi după săriturile acului 
magnetic, că e vorba de un cutremur?

Unchiul zâmbea liniştit, ceiace îmi mărea 
disperarea.

— Linişleşte-te, Franţ, că nu e cutre
mur. Te înşeli. Suntem şi mai norocoşi de 
cum crezi !

— Noi norocoşi ? Nu înţeleg. D-la ce 
crezi ?

— E o erupţiune, Franţ, o izbucnire a 
vulcanului, căci noi ne aflăm în vatra unui 
vulcan în plină activitate. Cum vezi, n’avcm 
de ce ne plânge?

N’avem! de ce ne plânge ! Desigur că un
chiul a înebunit! Şi mă uitam curios, cum



Spre centrul pământului 133

sla liniştit pe gânduri şi zâmbea mereu. 
Totuşi izbucnii. %
’ — Cum, unchiule? Suntem prinşi de e- 
rupţiunea unui vulcan, suntem de-asupra 
lavei înflăcărate, a stâncilor în topire şi a 
apelor în fierbere, o să fim arşi de vii şi 
aruncaţi afară, la distanţe enorme, odată 
cu vârtejul de flăcări, cu pietre şi ploaie 
de cenuşe şi mai spui că suntem norocoşi ? 
O, nenorocitul de mine 1 Cine m’a adus 
pe-aici, pe căile nenorocirei?

— Dragă Franţ, zise unchiul domol, în- 
brăţişindu-mă şi privindu-mă pe sub oche
lari, fii cuminte şi judecă! In loc de-o 
moarte sigură, erupţiunea asta ne poate 
scăpa.

^ E norocul nostru, e singurul mijloc prin 
Aîare mai putem ieşi la suprafaţă 1

Atunci, o adevărată minune, o adevărată 
, răsturnare de judecăţi se petrecu în min

gea mea.
In câteva secunde văzui limpede starea 

noastră şi dădui dreptate profesorului.
Nu mai ştiu pentru a câtea oară văzui 

în el pe omul mare, energic, îndrăzneţ şi 
genial. Aşa e ! Pe unde am mai putea ieşi ?

De sigur că sub apa în fierbere se afla 
la o oarecare distantă în jos, lavă şi me
tale în topire, materii înllăcărate, valuri de

p
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lavă, care, în izbucnirea lor, caută să iasă, 
să năvălească afară, prin gura, prin crate
rul vulcanului.

Şi de-asupra lavei, apa, care s’a încălzit, 
iar de-asupra apei pe plută, ne aflam noi, 
nenorociţii şi îndrăzneţii muritori, cari au 
voit să afle tainele naturii !...

Şi în timpul convorbirilor şi reflexiunilor 
noastre, ne urcam, ne urcam mereu, într’o 
atmosferă din ce în ce mai apăsătoare, mai 
înăbuşitoare.

Acum eram sigur. Intrasem prin gura unui 
vulcan stins şi ieşeam—D-zeu ştie cum ! 
— prin gura unui vulcan în activitate 1 
Dar unde ? In ce ţară ? Şi prin ce vulcan ?

După arătarea busolei, al cărui ac spusei, 
că se întorsese deodată în direcţia cu totul 
opusă,—de sigur că ne întorseserăm înapoi, 
spre Nord, dincotro porniserăm.

Să ne fi reîntors spre Islanda ? Te po
meneşti că o să fim aruncaţi prin vulcanul 
Hecla, cel mai mare din Islanda şi vecin 
cu SnefTels, prin care intrasem !...

O smucitură puternică mă deşteptă din 
gândurile astea.

Băgai de seamă că suim şi mai repede.
Către dimineaţă, căldura se mări şi nu 

mai aveam mult, ca să-mi dau sufletul...
De sigur, că puterea izbucnirei s’a mărit

1
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prin puterea de apăsare a gazelor, cari s’au 
dezvoltat cu prilejul erupţiunii.

, Din când în când se deschideau în pe
reţii puţului galerii adânci, tuneluri întu
necoase, din cari ieşeau aburi deşi, miro
sitori şi înecăcioşi. Ici, colo, se vedeau pâl- 
pâind chiar şi limbi de foc...

— Unchiule, priveşte! Suntem pierduţii
— Sunt flăcări de pucioasă în topire. 

Nimic mai natural într’o erupţiune.
— Dar dacă ne înăbuşă ?
— Temeri zadarnice. Galeria se lărgeşte 

din ce în ce mai mult. Şi apoi ia nevoie 
am putea sări de pe plută, pe rând, în tu
nelurile astea de pe lături.

— Dar apa, apa care se suie cu noi, nu 
o să ne înece ?

i —îmi pare rău, dragă Franţ, că n’ai
observat. Nu mai e apă, ci numai lavă, o 
pastă, un aluat fierbinte, care ne ridică 
în sus.

Nu mai plutim pe apă, ci pe lavă.
Tocmai vroiam din nou să încep cu plân

gerile mele, când un eveniment cu totul 
neaşteptat mă întrerupse. Ne oprirăm brusc, 
de odată, aşa că ne lungirăm de-alungul 
ca teşi trei, căzând în lungul plutei, care ră
mase ca ţintuită.

— Ge-i asta, strigai eu, mai îngrijat ca 
ori când?
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— O haltă, îmi răspunse unchiul scurt 
şi liniştit.

— Adică, o să mai urmeze erupţiuneaS
— De sigur. O să întârziem cinci mi

nute, zise unchiul, privind cronometrul.
Suntem într’un vulcan, într’o erupţie in

termitentă, adică cu pauze. Unii vulcani 
îşi varsă tot focul odată, alţii cu între- ■ 
rupere.

Al nostru ne mai dă timp să respirăm.
Şi avu dreptate. Peste cinci minute, pluta 

începu să se mişte în loc fără nici un rost 
şi apoi pornirăm din nou, cu aceiaşi iu
ţeală ca şi mai înainte.

Din nou ne oprirăm. Nu fără temere, 
mă gândeam şi la haltele «stea.

Dacă s’ar .opri de tot şi lava s'ar scurge 
în jos, în vatra vulcanului, în adâncimii,;^ 
de unde pornise?

La gândul ăsta, făceam planuri, cum aşi 
sări mai iute în vreun tunel lăturalnic, 
apoi haltele se înmulţiră...

In tot cazul eram de plâns. In timpul 
opririlor ne înăbuşeam,—în timpul suirii 
aerul arzător ne tăia respiraţia. Aşi fi do- 

• rit mai bine să mă aflu între gheţari !
Nu mai puteam nici să mă ţin. De câte 

ori nu mi-aşi fi zdrobit capul de stânci, 
dacă nu m'ar fi prins Mans. Nu mai pu-

*
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. team să scot o vorbă şi o ameţeală cu
rioasă mă cuprinse.

Mi se părea că visez şi nici nu-mi aduc 
ajninte ce s’a întâmplat... Ca prin vis parcă 
auzeam detunături şi parcă vedeam pereţii 
galeriei mişcândn-se din loc... Pluta se în- 

: vârtea pe loc, în mijlocul unei ploi de ce- 
! nuşă, prin cari întrezăream limbi mari de 
j foc... Un adevărat uragan de flăcări pare 
că ;şe deslănţuise. Şi — apoi n’am mai vă
zut {nimic, de cât figura lui Hans, în mi- 

j jlocul acestei vijelii înflăcărate... şi am le
şinat...

!

:

%





CAP. X

Iarăşi pe pământ! Umle ne aflăm? Vul
canul Stromboli. Reîntoarcere fericită. În
tâmplări supărăcioase. Plecarea lui llans. 

Serbările şi gloria profesorului. Iar 
busola !

Când deschisei ochii, Mans mă tinea cu 
dreapla, pe când cu cealaltă mână ţinea 
pe bietul unchiu-meu, rănit, zdrenţuit, ars, 
înegril de fum şi cu părul vâlvoi. Nici Is- 
landczul, nici en, nu eram mai bine de 
cât unchiul. Nu eram greu rănit, dar pare 
că de-abia scăpasem din mâinile cuiva care 
mă pisălogise bine. Ne scăpase de moarte 
pluta şi cu Hans, de oarece, ţinându-ne 
câteşi trei, înlre noi şi de plută, coloana 
de lavă aruncase „vasul" în lături, pe 
coastă şi apoi izbucnise, ridicându-se în> 
aer la o oarecare înălţime, ca să cadă, 
găsindu-şi cale în partea opusă a locului
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unde ne aruncase. Unchiul leşinase din 
cauza bufniturii şi numai Hans a rămas 
pană Ia sfârşit cu conştiinţa limpede — şi 
imediat ce-a căzut, cu toată durerea ce 
simţea, a mai avut putere să ne prindă; 
pentru că, după cădere, începusem în ne
simţire să ne rostogolim spre vale, pe 
coasta vulcanului.

Şi acum, când ne-am trezit, după ce ani 
văzut de atâtea ori moartea în faţă, tre
buia să mai dăm încă peste ceva cu lotul 

• neaşteptat...
Credeam, după cum ne arătase şi busola, 

că am ieşit pe unde-va în spre Nord, dacă 
nu în Islanda, dar cel puţin pe coastele 
Scandinavici, Siberiei, sau pământurilor 
polare — iar nu, cum credeam, pe coastele 
Mediteranei. Aşa cel puţin socoteam noi, 
după cum ne arătase busola. Când colo, ce* 
să vezi ? In locul unui vârf de vulcan, în-* 
conjurai de zăpezi şi de gheţari, eram întinşi 
pe-o pajişte de un verde vioi, iar mai sus 
de noi, la vre-o 20 de metri, vârful munteluji 
era golaş, stânca, arsă şi un soare arzătoiJ 
mângâia cu razele lui întreg ţinutul. Mă 
dureau ochii de-atâta strălucire, cu care 
de atât timp nu mai eram obicinuit. Din 
sfert, în sfert de ceas, pare că se deschidea 
gura vulcanului — şi odată cu o puternică
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detunătură, o coloană de lavă se înălţa în 
aer, ca să cadă imediat spre coasta de ră
sărit a muntelui, împioşcând în acelaş timp 
cu flăcăraie, cenuşă şi pietre fărâmate. La 
fiecare erupţi une, muntele se cutremura şi 
mie mi se părea că se umflă şi respiră, ca 
o enormă balenă din cele ce văzusem în 
tărâmul subpămânlean, iar pe coasta ră
săriteană a muntelui, un adevărat râu de 
lavă se scurgea încet, pierzându-se la poa
lele muntelui, în nişte livezi şi grădini în
verzite, de măslini, smochini şi viţă de vie... 
Deci nici vorbă nu putea să fie despre ţi
nuturi polare.

Ceva mai departe, în vale, zărirăm ma
rea, pe ale cărei valuri albastre, care în
conjurau tot ţinutul (insula), se legănau 
corăbii cu pânze, mai cu seamă în apro
pierea unui mic golf, în dreptul căruia se 
ridica pe uscat un grup de căsuţe albe.

Fără îndoială că ne găseam pe o insulă 
dar care ? Şi în ce parte a globului ?

De sigur că aceiaşi întrebare şi-o punea şi 
unchiul, care se trezise din leşin şi, fără să 
scoată o vorbă, cerceta zarea şi împrejuri
mile. De sigur că se mira ca şi mine, fără 
să se poată dumiri, unde se găseşte. Tot 
el vorbi cel dintâiu.

— Unde naiba ne aflăm ?

• • •
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Atât eu, cât şi Hans, ridicarăm din u- 
meri.

—» Nu sunteţi buni de nimic, adaogă un
chiul supărat. Iată-ne la suprafaţă, scoşi 
când nu trebuia şi fără să atingem ţinta, 
pentru care am, plecat !

Asta ne mai trebuia, mă gândii eu. Eram 
sigur că o să-i pară rău, după ce de-abia 
scăpasem de primejdie. Ba chiar mă te
meam şi de altceva,.. Nu cumva o pofti să 
intrăm din nou?

— Franj, zise dânsul, după o oarecare 
tăcere, ia priveşte spre răsărit. Să vedem, 
nu cunoşti ţinutul ? In ce ţară, pe ce con
tinent ne aflăm ?

Şi mă uitai. Priveliştea era foarte fru
moasă. In depărtare ieşeau din mare o 
mulţime de insule, iar mai în fund se în
tindea o coastă fără de sfârşit, pe malul 
căreia se înălţau nişte munţi albăstrui şi 
din vârful unuia se înălţa o fumăraie, care 
se pierdea uşor în înălţimi.

— E frumos în adevăr, zise unchiul, dar 
oricum numai putem întârzia, ca nu cumva, 
după o aşa de norocoasă ieşire, să ne po
menim cu vreun pietroi în cap. Să ne co
borâm, căci după toate celea, suntem morţi 
de foame.

De altfel ştiam bine, că profesorul nu prea
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se ocupă de frumuseţile priveliştilor. Şi-l 
urmai fără cârcnire, pe coasta muntelui, 
ocolind pârâiaşele de lavă, care se scurgeau 
de sus, printre adâncituri, ca nişte şerpi 
de foc. Coborându-ne, vorbeam.

— Suntem în Asia, unchiule, sau în in
sulele Oceaniei?

— Ei, aşi! Ce tot spui? Apoi ai uitat... 
busola ?

— Că bine zici, răspunsei cam încurcat. 
De e să credem busola, am mers spre Nord.

— Cum „de e s’o credem”? Adică dum
neata nu crezi în datele ştiinţifice ?

O păţisem, vedeam bine. Mai ales când 
îmi zicea „dumneata;‘, era foarte supărat.

— Ba nu, unchiule, dar, după cum vezi, 
după clima şi vegetaţia ţinutului ăstuia, 
numai la Nord nu putem fi acum.

— Aşa ? Atunci ne minte busola ! în
drăzneşti D-ta să afirmi aşa ceva ?

— Nu îndrăsnesc şi nu afirm nimic, dar 
vezi că busola....

— Destul, destul ! Dacă-i vorba de bu
solă, s'o ia dracu !

Şi tăcui. Avea dreptate să se supere. Era 
ceva nelămurit, greu de explicat, în afa
cerea asta cu curioasa arătare a busolei 
noastre. Şi amândoi căzurăm pe gânduri 
căutând deslegarea acestei probleme.»*
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Dar tot căutând, am mers — şi-am ajuns 
în apropiere de grădinile de la poalele 
muntelui. Dădurăm peste un adevărat rai 
şi, cum eram flămânzi şi însetaţi, nu stă- 
turăm mult la gânduri îd faţa gustoaselor 
fructe, cari ni se părură ambrozie cerească. 
Nu departe, prin iarba deasă şi moale, se 
strecura apa rece şi limpede a unui izvor. 
Băurăm cu lăcomie şi apoi ne spălarăm 
faţă şi mâinile. Incetu cu încetu ne în
vioram.

Nu mult după aceia întâlnirăm şi o fi
inţă omenească. Dormea la umbră şi, de 
şi ne păru rău, îl deşteptarăm. Era un 
copil bolnav şi zdrenţăros. Cum deschise 
ochii, sări în sus speriat. Avea şi de ce, 
judecând după înfăţişarea noastră, cum 
eram aproape goi, arşi, însângeraţi şi nc- 
tunşi, neraşi de-alâta vreme. Putea oricine 
să ne ia drept nişte bandiţi. Dc-aceia şi 
copilul o luă la lugă ţipând. Dar Mans îl 
prinse şi ni.-l aduse, cu toate ţipetele şi 
sforţările lui'de-a scăpa.1 Unchiul il mân- 
gâiă şi-l întrebă, în cea mai populară 
limbă germană :

— Mititeiüle, cum îi zice muntelui ăstuia?
Copilul nu răspunse.
— Foarte bine, îmi zise unchiul, acum 

ştiu bine, că hu suntem in Germania,
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II întrebă apoi în englezeşte, franţuzeşte, 
dar de geaba... Nu răspundea ; iar unchiul, 
cuprins de mânie, îl scutură de urechi, de 
şi ţipa nu glumă.

— A ! am uitat să-l întreb şi’n limba 
italiană.

— Gome si noma questa isola ?
— Stromboli! răspunse copilul şi, smu

ci ndu-se odată cu vorba asta, scapă din 
mâinile lui Ilans şi-o luă la fugă, pier- 
zându-se printre măslini.

— Stromboli ? strigarăm înmărmuriţi, 
atât eu cât şi unchiul, uitându-ne unul la 
altul. Numai la vulcanul ăsta şi la Italia 
nu ne gândisem noi 1 Aşa dar ne aflam în 
mijlocul Mărei Medilerane, în insulele Li- 
parice, iar acei munţi albăstrui fdin zare, 
erau munţii Calabriei, marea peninsulă cu 
care se sfârşeşte Italia I

Acum de-abia văzurăm ce călătorie fă
cuse ram ! O adevărată minune ! Intraţi prin 
gura lui SnelVels din Islanda, acoperit de 
zăpezi, am ieşit prin gura lui Stromboli, 
în ţară caldă, sub cerul de azur al Italiei 1 
Intrasem printr’un vulcan şi ieşisem prin 
altul !

— Destule vorbe, zise unchiul, după ce 
discutarăm multe asupra acestei cqriqasç
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constatări, acum să ne grăbim s’ajungem 
în portul cel mai apropiat.

Pe drum am făcut şi socoteala depărtării 
de Islanda, adică a drumului străbătut. Fâ- 
cuserăm 4800 de chilometri ! !

Bineînţeles, că dacă am ajuns în cel 
dintâiu port, n’am vorbit nimănui despre 
calea ce am urmat, ca să ajungem unde 
ne găseam.

Cum sunt Italienii de superstiţioşi, nu 
ne-ar fi crezut şi ne-ar fi luat drept diavoli, 
ieşiţi din adâncimele iadului. Cine ştie ce 
am fi mai păţit ! Le-am spus că ni s’a cioc
nit corabia de stâncile lor şi-abia am scă
pat cu viaţă. Era mai puţin glorios, dar 
mai sănătos.

Pe drum însă, îl vedeam pe unchiul 
foarte neliniştit. M’ain apropiat de dânsul 
şi văzui că vorbea singur. Murmura înlr’una 
mânios :

— Dar busola? Blestemata de busolă, ^ 
care arată Nordul — cum se poale explica ? 
Auzi, eu, profesor de Ştiinţe la Universita
tea din Berlin, să nu pot explica un teno- 
men fizic, ştiinţific, elementar !..

Ruşine, mare ruşine !...
Ajunşi în portul San-Vincenzo, Hans îşi 

ceru plata, de oarece era Sâmbătă, (i ore 
seara, a 13-a Sâmbătă de când plecasem.
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I s’a plătit imediat, şi-atât eu, cât şi un
chiul, ca într’o adevărată zi de sărbătoare, 
îl îmbrăţişarăm. Pentru întâia dală, de când 
eram împreună, fu şi el mai vioiu şi mai 
călduros, căci zâmbi şi cu vârful degetelor 
apasă uşor pe mâinele noastre, cari le 
strângeau pe-ale lui, de stau să i le rupă.

Pe urmă, pescarii din insulă ne dădură 
haine şi ne ospătară bine. Şi după două 
zile, în 31 August, un mic vaporaş ne duse 
până la Mesina, în Sicilia, unde ne odih
nirăm bine, până Vineri, 4 Septembrie, în 
care zi plecarăm spre Franţa, cu vaporul 
„Volturne".

După trei zile am ajuns la Marsilia, în 
Sudul Franţei.

Călătoria a fost toarte plăcută. Eram 
mai mult de cât veseli.

Un singur lucru îl supăra pe unchiu, 
când şi-aducea aminte : întâmplarea cu bu
sola 1

In sfârşit, în seara de 9 Septembrie, so
sirăm Ia Berlin. E zadarnic să mai descriu 
mirarea bucătăresei şi bucuria logodnicei. 
Drăguţa de Lili plângea şi râdea.

— Dragă Franţ, îmi zise ea, acum când 
eşti un adevărat erou, să te' gândeşti nu
mai la mine. Să nu ne mai despărţim nici
odată.



D. Munteanu-Râmnic / »148

Ara plâns şi-am râs şi eu şi dânsa.
— Numai cu tine, dragă Lili, i-ain spus, 

aşi mai face o asemenea călătorie.
À doua zi chiar, după plecarea noastră 

spre Islanda, toată mahalaua noastră aflase 
de călătorie, mulţumită bucătăresei, care 
era o mare guralivă. Şi-a 3-a zi atlase tot 
Berlinul.

Şi nu crezuse nimeni, delà început chiar, 
iar acum, văzându-ne, bine înţeles credeau 
şi mai puţin. Dar mărturia lui Mans şi 
informaţiunile venite din Islanda, între cari 
şi vestea că am intrat în vulcanul Sneffels 
şi n'am mai ieşit, schimbară încetul cu 
încetul părerea celor care nu credeau....

Şi astfel unchiul deveni un om mare, 
ceiace, ori curo, tot e ceva.

Primăria Berlinului a dat serbări în o- 
noarea noastră, iar la Universitate, a avut 
loc o întrunire a tuturor profesorilor şi 
studenţilor; şi, cu acest prilej, unchiul a 
ţinut o conferinţă privitoare la călătoria 
noastră. Bine înţeles că n’a pomenit nimic 
despre întâmplarea cu busola I A doua zi 
a depus la arhivele statului documentul 
lui Saknussem, arătându-şi părerea de rău, 
că împrejurări mai puternice de cât dânsul 
l-au împiedicat de-a găsi calea lui Saknu
ssem, până în centrul pământului.
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Toate revistele şi gazetele din lume au 
vorbit despre această călătorie şi despre 
profesorul Otto. Renumele lui nu mai găsea 
margini. S’au ridicat şi unii oameni răi, 
invidioşi, dar unchiul i-a combătut pe toate 
căile, cu vorba şi cu condeiul. Numai pe 
mine nu m’a putut convinge nici odată, 
că nu există căldura centrală. Am ajuns 
însă la încheierea, că, de şi există această 
căldură, dar fenomene naturale, încă ne 
lămurite bine, pot schimba sau îndepărta 
această căldură...

A trebuit însă, ca în mijlocul veseliei 
s’avem şi o supărare : nepreţuitul şi cre
dinciosul Hans ne-a părăsit, cu toate stă
ruinţele noastre ca să rămâie.

— Plec ! ne-a spus el într’o zi. Şi-a şi 
plecat. Ne-a părut foarte rău. S’a dus acasă, 
în Islanda, la Reykjawik.

Mai târziu conferinţa unchiului s’a tipă
rit şi s’a tradus în toate limbele europene 
sub titlul ,,0 călătorie spre centrul pămân
tului/

Unchiul nu scăpa nici un prilej, ca să-şi 
arate părerea de rău, că a trebuit să ti
părească „spre“ — şi că împrejurările l-au 
oprit de-a ajunge şi de-a tipări apoi „în" 
centrul pământului !

In schimb gloria lui fu destul de mare,
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mai ales că se afla în viaţă, iar nu ca alţi 
mulţi oameni mari, cari sunt glorificaţi 
numai după moarte.

Era aşa de mare faima unchiului, în 
cât a dat ocazie şi unei întâmplări supă- 
răcioase. Barnum, marele director de mu- 
zeie şi panorame, avu neruşinarea să-i 
propuie unchiului, ca, în schimbul unei 
sume mari, să-l expuie prin oraşele Ame- 
ricei ! 1 Fireşte că unchiul a refuzat cu 
indignare.

Chiar şi busola a trebuit să ne mai dea 
odată de lucru. Pe când aşezam odată mi
neralele, pe care nu le mai văzusem delà 
plecare —„bolovanii", cum le ziceam eu 
şi Lili—am dat şi peste busolă, care fusese 
trântită acolo, peste colecţiunele de mine
rale. Şi ce să văd? Acul magnetic acum 
iar arăta Nordul. Şi am strigat tare :

— Unchiule, ia priveşte colea !
A văzut şi dânsul, a strigat, s’a supărat 

din nou, dar zadarnic. Deşi am căutat să-i
dau eu o explicare, arătând ca vinovat....
soarele electric de pe Marea Otto, unchiul 
a rămas ţot cu părerea de rău că n’a des- 
legat problema. Ba încă, după obiceiul lui, 
m’a privit pe deasupra ochelarilor şi m’a 
întrebat batjocoritor :

— Mă rog, dacă e vorba aşa, de ce nu 
găseşti vinovat nasul lui Hans?,...• ••
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Era să-i răspund eu ceva atunci, dar 
tocmai când să încep mai cu rost, sosi un 
om delà palat, cu o invitaţie pentru un
chiul, de oarece împăratul ţinea foarte 
mult să-l vadă şi să-l decoreze cu mâna 
Maiestăţei Sale. Şi cum unchiul era uu 
înfocat susţinător al dinastiei, de bucurie 
a uitat de busolă, s’a îmbrăcat ca de audi
enţă lâ palat şi a şi plecat.

De atunci unchiul a fost unul din cei 
mai fericiţi învăţaţi, iar eu unul din cei 
mai fericiţi oameni, de oarece Lili a de
venit nevasta mea.

Cred că e de prisos să mai adaug că un
chiul a devenit membru al tuturor socie
tăţilor geografice, geologice, mineralogice 
şi ştiinţifice, din toată lumea.

A trăit muncind fără încetare şi tericit 
până în adânci bătrâneţe, dar în fiecare 
an, în ziua când serbam reîntoarcerea 
noastră la suprafaţa pământului, unchiul 
avea câteva momente de mânie şi nu 
putea răbda să nu zică :

— Toate bune şi frumoase, dragă Franţ, 
dar busola ? Cum să mă înşele pe mine 
J)usola ?....
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