
Se ivește la datorie Somogyi Aladárné, textualista

În fața augustei adunări a luat cuvântul măria sa don
Pedro și a cerut încuviințarea să purceadă spre alte me-
leaguri mai primitoare, mai ferite de vânturi, ca să desca-
lece acolo și să reușească mai bine decât în cea de față. Să
aducă bunăstarea și, înainte de orice, mâncarea de care
duceau cu toții lipsă. Și cu toate că cei din adunare dădeau
din cap cum că propunerea Căpitanului General al strâm-
torii și orașului este binevenită, Ghiţă Jugănaru îi spune
lui Rodriquez, zis El Señor de los Ladrones, pe șleau cum
stă treaba: 

– Ăsta vrea să o întindă din căcatul ăsta în care ne-a băgat.
Rodriquez pare să-i dea dreptate, ascultă cu atenție și

urmărește cum anume don Pedro anunță că la comanda
orașului îi va urma în rang don Andrès de Viedma, că
acesta va fi împuternicit cu toate puterile pe care le are un
vicerege cu pitac regal. Când aude asemenea rostiri, pe
dată se ridică măria sa vodă Viedma, se uită cu privire de
om cu mare răspundere. Ridică mâna dreaptă spre popo-
rul adunat, le spune că primește degrabă înalta onoare. Să
nu uităm să trecem în jurnalul de bord și faptul, deloc de
neglijat, că Andrès de Viedma s-a pogorât (la fel de falnic
ca don Pedro de Gamboa) pe împodobita pasarelă a cele-
brei corăbii asemenea galionului San Felipe, cu 80 de guri
de foc din Invincibila Armada, celebrissima Primera Edi-
cion pe a cărei copastie cineva a scrijelit din briceag El 
ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, Madrid, Juan
de la Cuesta, 1605, pet. in-4 – minunăția cu punți supra-
puse, cu rânduri de ferestruici pentru tunuri, cu sculptu-
rile alto-relief, ca o mobilă din mahon. Amândoi erau
membri ai echipajului ilustru al oceanelor din Bibliotecile
lumii aflat sub comanda lui Don Quijote, știut ca „el inge-
nioso hidalgo”. Asemenea comandantului marelui galion,
și Andrès de Viedma a dat poruncă pentru a se citi dintr-un
decret redactat de însăși majestatea sa după ce el ingenioso
hidalgo don Pedro Sarmiento de Gamboa s-a arătat su-
pușilor ultima oară înainte de a pleca din golful Descăle-
cării în care s-a ctitorit La Ciudad del Nombre de Jesús
împodobit cu un falnic țintirim plin de coroane funerare
și cântări ale sărindarelor popii Țârcodava. 

Să mai trecem în caietul cu jurnalul de bord că, în acest
moment narativ, se ivește la datorie Somogyi Aladárné,

textualista, cu explicația necesară tuturor celor care parti-
cipă la expediție, fie simpli membri în echipajul goeletei,
fie însoțitori la etajul al treilea, secția istorie și litere, de la
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” a Uni-
versității din Timișoara, unde tocmai se face seară, rătăci-
rile dintre rafturi se domolesc, dincolo de ferestrele largi
răzbat sunetele de taragot și saxofon de la Liceul de muzică
„Ion Vidu” din apropiere, pentru toți aceștia și câți se vor
mai ivi în posteritatea expediției acesteia, matelotul Ala-
dárné dezvăluie tainele substantivului la plural „sărindare”,
folosit de căpitanul Ahabu în jurnalul de bord: cam negli-
jent, acesta, în ceea ce privește gradul de pricepere a dife-
ritelor vorbe (arhaice, mai ales), pe care contemporanii
premierului Victor Ponta nu le pot înțelege, cu atât mai
puțin alte nații. Așadar Somogyi Aladárné, textualista, răs-
foiește Dicționarŭ limbii românești de Augustin Scriban,
tipărit la Institutŭ de Arte Grafice „Presa bună” la anul
1939 și trece cu un banner prin fața auditoriului, precum
fetele cu anunțurile scrise pe tăblițe anunțând diferite mo-
mente din te miri ce concurs organizat de canalele de tele-
viziune. Pe banner scrie, cu formatul și fonturile de mai
jos, explicația cuvântului: „sărindár n., pl. e (vsl. saran-

darŭ, salandarŭ, d. mgr. sarandari [scris-ntari],d. 

saranda [scris-nta], vgr. tessarakonta, patruzecĭ. V. 

sărăcustă, sorocovăț). Rugăcĭune pe care o face preutŭ

p. morțĭ ș.a. (care odinioară se făcea la patruzecĭ de 

zile de la moarte, ĭar azĭ orĭcînd o dată pe an). Banĭ 

dațĭ preutuluĭ p. asta: a da un sărindar. – Mold. pop. și 

sălindar (Șez. 36, 28). V. parastas.”

După citirea de către pristavi a pitacului1 de investitură
a lui Viedma, don Pedro Sarmiento de Gamboa a trecut
la strânsura oștirii formată din două sute de cavaleriști,
pedestrași și tunari cu patru tunuri. S-a procedat mai apoi
la adunarea celor care vor să însoțească alaiul cu noua des-
călecare în locuri mai primitoare. De altfel, semne că se
pregătea ceva au fost dibuite de ceva vreme de Moșu Spicu
pe când stătea pe bancă la uliță, nu departe de cheiul
dărăpănat din golful Descălecării. Mâncau ca de obicei
semințe de floarea-soarelui din pungulițele verzi cu dun-
gulițe, marca Nutline, creație a a omului de afaceri evreu
Amir Krenzia:

Să știți voi că don Pedro pregătește el ceva, zice Moșu în
vreme ce aruncă direct în gură sămânța de floarea-soarelui
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cu o dexteritate admirată pe ascuns de mai toți pruncii din
preajma lui. Aceștia de multe ori încearcă să proiecteze
sămânța de floarea-soarelui de la aceeași distanță, din
baierele pungii Nutline direct în gură într-o concomitență
măiastră: deschiderea gurii și traiectoria negreșită a semin-
ței. Se uită toți cu atenție, mai degrabă plictisită decât 
altfel, spre legănatul și scârțâitul greementului caravelei
Maria pe a cărei pasarelă mișună suspect de multă lume,
hamali gârboviți de foame cară saci cu țoale și scule, mai
degrabă decât mâncare în cambuză. A devenit limpede in-
tenția de plecare în momentul în care văcarul Trifón ajutat
de câțiva boitari a mânat pe scândurile punții caravelei trei
vaci și două capre dintre cele puține rămase în ciurda că-
tunului foamei Nombre de Jesús. Ajutorul de cioban
Ciobu le-a confirmat celor de pe laviță cum că așa este, se
pare că se pregătește plecarea unei părți dintre coloniști.
La spusele acestuia un freamăt de bucurie pare să cuprindă
adunarea de pe bancă: Tușa Creața, tocmai revenită de la
cufureala din pădurea de arțari strâmbați de vânturi, își
strânge laibărul peste combinezonul rupt care cu greu îi
acoperă revărsările de osânză vlăguită – mai degrabă pungi
din piele fleșcăită, așa cum aveau mulți dintre foștii grăsani
ai expediției, dacă ar fi să ne referim la măcelarul Cleofás,
care din burtos și băutor de cvas a ajuns un prăpădit gal-

ben în obraz, cu pieile foalelui atârnând peste penis și tes-
ticule până către genunchi. 

– Este vremea de ducă, zic mulți care se înghesuie să
vadă cum sunt aburcate topoare, joagăre, ciocane, nicovala
pentru fierărie, oalele mari și troacele pentru frământat
aluatul pâinii de care se îngrijește mai marele brutarilor,
don Remigio, prieten la cataramă cu moș Drulă. 

– Plecăm, senior Drulă, poate nu taman eu, dar de ple-
cat se pleacă. 

– Unde aveți de gând să o luați din loc, îl întreabă Mo-
șul, întinzându-i un pumn de semințe de floarea-soarelui
Nutline din pungulița proprie. 

Don Remigio întinde căușul palmei pentru a primi
semințele și-i dezvăluie ceea ce se discuta prin oraș de
câteva săptămâni: locul acesta unde s-au așezat în urmă cu
un an și jumătate dintr-o grabă nechibzuită nu a fost cel
mai bine ales. Asta nu înseamnă că se va renunța la
așezarea Majestății Sale Nombre de Jesús: nu! Nicidecum!
Va pleca o parte doar. Acest fapt a și fost hotărât chiar
atunci, în după amiaza acelei zile, pe când cei de la uliță,
de pe lavița lui Spicu se pregăteau să meargă pe la casele
lor întrucât era vremea de hrănit vitele și păsăretul din
bătătură, și asta chiar dacă nimeni nu avea așa ceva, obi-
ceiul a rămas în felul scoicilor cholgas goale de pe plajă
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după ospețele greu de îndurat la care se supuneau colo-
niștii luând seamă de ceea ce mâncau tălâmbocii. Carnea
aceea era așa de ațoasă, puturoasă și greu de mestecat, fie
fiartă, fie friptă sau crudă, că Gâbu Jugănaru nu uita de
fiecare dată când mesteca plin de scârbă scoici cholgas, nu
uita să șuiere printre dinți: „Geaba! Vă spun că ăștia nu-s
oameni, nu se există ceva mai înapoiați decât jivinele astea
care aduc a oameni, dar nu-s deloc așa ceva”. Drept este
că și părintele Țârcodava înclina să-i dea dreptate: „Să nu
crezi tu în nimic, asta numai animalele cele din pădure
pot, deși nu se știe dacă nu cumva și acestea aduc rugă
mută și dobitocească Creatorului”. Doar contesa Antonia
de Șiria și camerista contesinei Díaz Corralejo y Gaston
încercau să spună că nu-i așa. Degeaba însă. De altfel, cei
doi frați Pele împreună cu golanii Robustiano și Romualdo
au capturat un tălâmbok onas pe care l-au botezat „Pătru
Nostru” și l-au legat cu obezi la picioare și la grumaz, îl ți-
neau pe lângă ei și-l puneau la lucru, să tragă la plug cu caii
sau să învârtă toată ziulica la moara de măcinat grăunțe
de grâu pentru brutarul Remigio. În cele din urmă, într-o
dimineață, l-au găsit mort la ușa colibei. „A murit «Pătru
Nostru» ”, le-a spus Gâbu celor de la stradă, și Moșu Spicu
a dat din cap și le-a spus că toți pe care i-au adus în colonie,
la muncă, mureau în câteva săptămâni: „nu sunt învățați
să lucre”, a decis Moșul, și ceilalți au părut să-i dea dreptate.
Ăsta de pe urmă a trăit, ce-i drept, mai mult, a și mâncat
din scoicile pe care i le dădeau dimineața, e adevărat că
fără mare poftă, mesteca în pagubă și cu ochii bleojdiți
anapoda, nu puteai ști ce gândea, dacă îl întrebai câte ceva
se mulțumea să repete ceea ce i se spunea, dar asta nu
însemna că pricepe vorbele, pur și simplu repeta întocmai
ceea ce auzea cu bleojdeala aia proastă, „de aia vă spun că
ăștia nu-s oameni ca noi”, le tot repeta Gâbu, mai apoi au
început să se întrebe dacă poate sau nu „Pătru Nostru” să
fie îngropat de popa Țârcodava la țintirimul din deal.
„Dacă nu-i botezat, n-are drept la panihidă”, zice baba
Chițorana, și croitoreasa Maria Isabel Dolores, ortaca ei, își
face cruci amănunțite și zice: „Aibi Doamne milă de noi”. 

Între timp Gâbu cu ceilalți răufăcători, cei doi frați Pele,
golanii Robustiano și Romualdo, Ghiţă Jugănaru (zis
Gâbu după ce s-a întors de la puşcărie), Rodriquez, zis El
Señor de los Ladrones, Iani Ţâganu, metisul Teopisto,
Oprea banditul, magicianul cartofor Sofronio au prins o
tălâmboakă dintr-o luntriță cu care umblau ei pe mare, cu
foc pe vatră și cu piei de focă care îi apărau de moină și la-
poviță, au trecut prin tăișul sabiei pe bărbatul din barcă și
o babă ce era acolo, au străpuns cu sabia un prunc și pe
altul l-au aruncat în apă unde acesta a și început să înoate
spre țărmure. Răufăcătorii au luat muierea tălâmboakă,
deși nu era mare lucru de capul ei, era urâtă ca mama fo-
cului, lucru adeverit și de amiralul pirat Drake la curtea
reginei Erszebet a englejilor, căreia tare îi plăceau poveștile
despre cum se împreunau creștinii cu ciumăfăile de la ca-
pătul lumii. La fel ca matrozul galez beat al corsarului

Drake care a spălat ciumăfaia cu găleți cu apă să o curețe
de untura de balenă și focă de pe buci și de peste tot, că
mirosea de nu puteai sta lângă ea, darmite să te împreunezi.
Era cu obrajii turtiți ca focile de pe stânci, curul jos ca la
rațele mute, țâțele deșelate ca ale lui Erji-neni, bucătăreasa
de la cantina ceapeului din Radna. Când i-a poruncit
Gâbu „noa’ hai” și i-a arătat ștremeleagu’ a priceput, a dra-
cului, mintonaș s-a așezat crăcănată așa cum trebuie și
Gâbu a început să pompăie, vorba jăndarului Gicu care 
s-a alăturat cu alguazilul Sotero la „pompăială”, cum is-
prăvea câte unul, nepotul Milan al lui moș Drulă dădea
cu o vadră de apă între cracii tălâmboacei ca să o curețe
de malahie, apoi se apuca altul la dat din cur și la pompăit.
După pompă, Gâbu a convenit că aici nu e mare diferență,
e ca cu muierile noastre, la fel merge treaba. Pe urmă au
început să facă glume, Oprea i-a spus lui Spicu, „noa’ nu
vii și dum’neta, baci Spicule, la treabă?” Moșul le-a spus.
„mă ficiori, io mi-s om la etate”. „Na’ și ce-i dacă ești, un
picuț merge și la dumneta treaba, oțâră de pompăială nu
strică” i-au spus, și mult au râs de moșu. 

*
Așa a trecut vremea până ce pristavii au dat citire firma-

nului domnesc de la don Pedro Sarmiento de Gamboa,
cum că pentru binele binecuvântatei așezări a Hispaniei,
aflată sub praporii regali ai Majestății Sale, e bine să plece
o parte dintre coloniști ca să dibuie loc mai ferit pentru o
fortăreață care să vegheze strâmtoarea și pământurile țării
cu focuri și fumuri preluate prin actele notariale regale în
regulă. Nu vor merge toți, doar parte dintre coloniști, agri-
cultori, meseriași și armată. Caravela Maria va porni în
căutarea ținuturilor pentru noua așezare care va fi totodată
și fortăreață militară. Cel mult cincizeci de oameni vor
pleca, respectiv meșteșugarii, femeile, membrii curții căpi-
tanului general, copii mai bolnavi și slăbiți. Măria Sa don
Pedro a stabilit cu grijă lista cu aceia aleși, și în zorii zilei
de 25 februarie din anul 1585 s-au îmbarcat slabi, coșco-
viți, cu pruncii scheletici după ei, cu doamnele de la curte
cu sumanele cu broderii nălăute, cu pantofii stâlciți, cu
ochii înfundați în orbite de foame. 

*fragment din romanul Mort în Patagonia, în curs de
apariție la editura Polirom

1 pitác (pitáce), s.n. – 1. Pergament, document. – 2. Ordin, poruncă

scrisă. – 3. Cartă pastorală. Ngr. πιττάϰιον, parțial prin intermediul

sl. Pitakŭ [Cihac, II, 687; cf. Vasmer, Gr., 117], calabr. Pittaci „act

notarial”, it. Petazza „bagatelă”, napol. Petaccia „fîșie de pînză”. –

Der. pităci, vb. [înv., a ridica în rang boieresc prin ordin scris], citit

de aceeași Somogyi Aladárné din Dicționarul etimologic roman,

autor Alexandru Ciorănescu, Universidad de la Laguna, Tenerife,

1958-1966.
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