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Dragã Împuþitu’,

Iatã deci – încã ºi încã – anii ºi pe deasupra speranþa
(gãlãþeanã) cã vine Anul Nostru – Dumnezeu ºtie ce-o fi
însemnând Anul Nostru! Între aventuri, cãlãtorii cu Elise, apariþii
de cãrþi (ce facem cu apariþiile de cititori?) ºi multe alte mici
deliruri parfumate.

Oricum, fii sãnãtos – nu mai avem decât douã decenii de
potlogãrii – ºi pregãteºte-te de o cãlãtorie la Paris, când o fi mai
cald.

Sigur, te vei vedea mai des cu Vasile, meritã de a fi numit
ambasador în Atlantida, cã el numai franþuzeºte ºtie.

Sãrutãri nepoþilor ºi þie.

Te sãrut,
Camillo
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Paris, 23 dec. 1997

Dragã Dane,

Am aflat acum o orã de mortea lui Valea. Azi dimineaþã
l-au înmormântat. Am aflat-o cãutându-l la telefon pe Yonatan,
care nu venise azi dimineaþã la servici (m-am neliniºtit, tatã
angoasat). Fusese sã semneze o garanþie, la bancã, pentru Ionuþ
care a cerut un împrumut ca sã cumpere un apartament. Mai
avea ceva drepturi ca „imigrant nou“ ºi le-a folosit. Dupã aceea
Yonatan l-a însoþit la înmormântare. Mi s-a spus cã Ionel era
acolo. Dar m-a agasat faptul cã nu m-au anunþat imediat. E un
cod?? de netrecut, de neuitat.

A trãit izolat Valea, de vreo doi ani. Nu ne mai cãuta, pe
Ionel ºi pe mine. Am mai vorbit la telefon – dar nu ne-am mai
vãzut ºi asta doare.

Am înþeles cã din cauza inimii. Nu vedea pe nimeni în afarã
de bãieþii lui. Fãcea piaþa, le gãtea.

Mihãiþã încã nu ºtie nimic. A plecat în India cu un grup
acum patru zile (cu o zi înainte de moartea lui taicã-sãu). E un
copil bolnav – nu grav, dar serios. O formã de schizofrenie.
Lucreazã, joacã ping-pong, braveazã – dar boala e acutã – ºi
totul  rãmâne acum pe umerii lui Ionuþ. O sã-l sun dupã amiazã
ºi o sã încerc sã-i vãd pe amândoi mai des când mã voi întoarce
în Israel.

Dani, nepotu tãu, m-a sunat cu o searã înainte de plecare,
ca sã-mi spunã „plec mâine dimineaþã“!! ªi eu care aºteptam sã
mã sune ca sã vinã la Paris, sâmbãtã-duminicã, sã doarmã la
mine! Ce caprã!
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Plec în Israel la începutul lui ianuarie ºi mã întorc pe la
începutul lui februarie. Dacã Dani vine, sã sune imediat.

Scriu puþin aiurea. Sunt cu Valea.
Te sãrut,

Camillo

J.P. Evrard, dupã o idee de Camillo Baciu
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Paris, 30 iunie 1999

Dragã Împuþitule,

Mi-a spus Vasile cã te-a gãsit în formã la telefon. Am
primit ºi cartea cu ºalvarii ºi m-am cam bucurat. Nu ºtiu însã
când vei veni, cã ne duci cu zãhãrelul de treizeci de ani. Vii la
toamnã???

Eu îmi pierd timpul între douã þãri, cu seminarii ºi alte
aventuri ºi scriu puþin. Anul ãsta vreau sã mã întorc la scris,
tradus, vizitat edituri. Am ºi început. O sã te sun la telefon, ca sã
ne spunem noutãþi la ureche. Sãrutã-i pe nepoþii tãi.

Te pup,
Camillo
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Paris, 12 ian. 2000

Dragã Dane,

Pãcat cã vorbim aºa de mult de „ei“. Ca pe vremuri, chiar
dacã „eii“ s-au schimbat. Rãmânem astfel prizonierii lor, futu-i
mama mã-sii.

Iatã deci articolul lui Edi. Cred cã subliniazã prea mult rolul
lui Liiceanu (citându-l pe Voicu). Lupta nu e cu Liicenii, ci cu
securiºtii, Garda de Fier.

Dar ºi asta e mizerabil, trist timpul pe care ni-l smulg.
La Ambasadã (Centrul Cultural) a fost prezentatã acum 2

luni (Vasile era aici) cartea lui Steinhardt. Penibil. Nici un cuvânt
despre modul în care Nicu-botezatul vorbeºte despre evrei. ªi,
mai des, despre legionari. Nimic decât o preamãrire servilã,
bisericeascã. Un arhiepiscop (?) înalt, tânãr, cu barbã neagrã,
vorbind o francezã excelentã s-a lansat apoi într-o predicã
delirantã despre Cristos, folosind termeni de misticã ortodoxã
legionarã. Doar Dan Hãulicã a mai moderat portretul, umani-
zându-l cu anecdote din viaþa lui Steinhardt.

În 12 ianuarie – aniversare Eminescu. Nicolae Balotã – în
program – s-a dezis în ultima clipã. Nu voia sã discute despre
Eminescu cu J.-Louis Courriol – profesor de românã la Lyon,
traducãtor –, oribil ºovinist, antimaghiar ºi antisemit. Ce mai,
român verde, Courriol.

Apar, deci, ºi aici (la Centru, la Ambasada) semne. E drept,
e o lume micã, derizorie, cui îi pasã de România, de fasciºtii sau
comuniºtii ei?

ªi asta e o pierdere de timp. Probabil însã cã Centrul Cul-
tural va pierde încet, încet micul sãu public atât de bine întreþinut
ºi pãstrat de Vasile.
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Eu corectez acum diverse texte lãsate, prosteºte, în sertare.
Dar mã iritã sã scriu în francezã. Ieri searã îmi notasem sã gãsesc
echivalenþe pentru: bezmetic, bicisnic (becisnic), fandosit,
zglobiu, zurbagiu, hãmesit ºi altele. Le-am gãsit... Dar n-au nici
un gust. Când vorbesc parcã mai merge – cã am tot vorbit. Toatã
viaþa.

ªi fiindcã e vorba de texte: Ia, te rog, Grãdina zeilor de la
Fundaþii. S-au purtat ca niºte oameni fãrã cuvânt, fãrã rãspundere
(nu lipsa de bani a fãcut sã avorteze proiectul). Ia-o ºi dã-o la o
editurã care publicã. N-am nici o grijã cã se va vinde. E suficient
ca Anticipaþia ºi ziarul lui Cristian T. Popescu s-o anunþe (C.T.
Popescu poate s-o facã ºi la televizor), dânsul a scris în antologia
Imperiul Oglinzilor Strâmbe (?!) cã e o „carte extraordinarã“ ºi
cã trebuie sã înceapã cu ea „reconsiderarea S.F. (a Ficþiunii, de
fapt) româneºti de dinainte de ’89“. Poate sã-l consulþi ºi pe
Vasile, unde s-o dai. Dacã vrei îþi fac o hârtie cã-þi încredinþez
publicarea cãrþii ºi încasarea drepturilor de autor. Nu uita.

Altfel...
Poate cã vii anul ãsta, la primãvarã. Cred cã vei veni tu aici

înainte de a veni eu acolo.
Scrie-mi!

Te sãrut,
Camillo
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Paris, 20 august 2002

Conversatie de familieConversatie de familieConversatie de familieConversatie de familieConversatie de familie

Natan: Tata, bunicul Camillo îl cunoaºte pe bunicul Iordan?
Alba: Cum sã nu-l cunoascã pe el dacã este fratele

dânsului?!
Andrei: De unde ai m-ai scos-o ºi pe asta?
Alba: Am vrut sã spun cã dânsul este fratele, nu el.
Andrei: Care el?
Alba: Nimic nu înþelegi! Nimic! Trebuie sã înþelegi ce spune

altã cineva!
Andrei: Ei, bine, bunicu’ Camillo e tatãl lui bunicu’ Iordan!
Alba: Iordan e sora lui Camillo.
Andrei: Este nepoata lui.
Natan: ªtiam eu. Bunicul Camillo e nepoata lui bunicul

Iordan, care este tatãl lui. Eu ies puþin sã mã rãcoresc. Aduc
înapoi maºina pe la 10 seara. Noapte bunã la toatã lumea.

,,,,,
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Scrisoarea lui Camillo Baciu
cãtre Nathan Ursu, fiul lui Andrei Ursu ºi nepotul lui Gheorghe Ursu
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Grãdina zeilorGrãdina zeilorGrãdina zeilorGrãdina zeilorGrãdina zeilor

I
Dintre cele trei Sofii – cea bogatã, cea deºteaptã ºi cea

frumoasã – Daniil o alese pe cea deºteaptã. Se poate ca el sã fi
fost cel ales, dar istoria e searbãdã, fãrã legendã, iar pentru mine
tinereþea Sofiei ºi a lui Daniil e învãluitã în aura legendei.

Puþin dupã cãsãtorie se mutarã într-o casã coºcovitã, dar
încã solidã, cu pereþii din douã rânduri de cãrãmidã puse cap la
cap ºi întãrite cu mortar de o palmã. Acoperiºul pãrea bãtut de
furtuni, iar ferestrele joase aproape cã atingeau trotuarul,
momindu-te sã priveºti înãuntru prin transperantele subþiri. [...]

La doi ani dupã mutarea în casa cea nouã se nãscuse primul
copil. Sofia vru sã-l boteze Apostol, Anghel, Cãlin sau Cezar, dupã
verii ei cãrturari, dar jucându-se cu cele patru nume gãsi cã n-au
moliciuni de alintare ºi încercã sã aleagã între Dionisie, Dragoº,
Haralamb ºi Horaþiu. Renunþã ºi la acestea pentru Lucreþiu, Manole,
Marin ºi Nistor ºi ar fi epuizat calendarul ºi cartea de istorie, dacã
tatãl, fãrã sã mai aºtepte verdictul rudelor de parte femeiascã
întrunite în sinod, nu l-ar fi declarat ofiþerului stãrii civile pe noul
nãscut ca numindu-se Mihail David, fiul lui Daniil.

– Mihail! Gemurã surorile ei la aflarea numelui, mototolind
listele cu Decebal, Domiþian, Tiberiu, Traian. Mihail, când existã
atâþia împãraþi strãini cu nume frumoase! Atâþia Ludovici, atâþia
Roberþi! Mihail e nume de om sãrac.

– E nume de arhanghel – spuse cu viclenie Daniil. Un tatã
proroc ºi sihastru are nevoie totdeauna de un fiu arhanghel. Ia
ascultaþi-vã nepotul!

Afarã tuna. Cucernice, mãtuºile se închinarã. Cerul îl
recunoºtea în primul nãscut pe ºeful oºtilor divine.
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ªi Mihail veni la locuinþa pãrinþilor sãi, hurducat într-o
trãsurã, fãrã nazurile pe care le-ar fi putut face profitând de
obârºia sa cereascã. Ca sã poatã fi înþeles urla groaznic ºi astfel
bãtrâna casã pãru deodatã prea micã.

Prorocul Daniil o mãri adãugându-i o camerã ºi începând
sãpãturi pentru temelia celei de-a doua, cãci, în ciuda discreþiei sale
proverbiale, Sofia nu-ºi putea ascunde o nouã rotunjire a pântecului.

Al doilea nãscut fu botezat Luca fãrã nici o împotrivire din
partea nimãnui. Acolo unde trãiau un proroc ºi un arhanghel, un
apostol se putea simþi în largul lui. Copilul fu adus acasã într-o
plãpumioarã albastrã ºi fratele sãu mai mare îi cercetã cu duioºie
fontanela cranianã.

Vorbind de una ºi de alta bãieþii pãrurã sã se înþeleagã pe
loc asupra necesitãþii de a avea o sorã ºi Daniil, care ºtia
nenumãrate scamatorii, le-o scoase dintr-un scutec roz în mai
puþin de un an.

Fetiþa era fãcutã din câteva mingi despãrþite prin mici inele
de cauciuc. Nasul ei trebuia cãutat cu grijã printre obrajii bucãlaþi
ºi, ca sã nu-ºi piardã degetele de la picioare ºi le pãstra în gurã.
Primul nãscut o ajuta în þinerea evidenþei degetelor, numãrân-
du-i-le zilnic: „doi-doi-doi-unu-doi“ ºi, fiindcã bilanþul se încheia
corect totdeauna, fetiþa fu botezatã Maria. Fraþii o poreclirã peste
câþiva ani Mariluna ºi aºa rãmase pentru tot restul vieþii.

Dar deprinderea de a naºte fete se pierde uºor. De aceea
Sofia se grãbi sã mai nascã o fatã ºi, pentru cã la cea dintâi folosise
rotunjimile gospodãriei începând de la acelea ale pernelor ºi pânã
la acelea ale gutuilor pãstrate pe dulap, cea de-a doua se înfãþiºã
lumii slabã ºi chealã. Dar mama sa o gãsi gingaºã ºi plinã de haz
nebun ºi, pentru cã în vremea aceea se vorbea mult despre
Francisca Bertini, fetiþa poposi între fraþii ei biblici ca Francisca,
aducând o datã cu mesajul sfinþilor catolici ºi pe acela al cinema-
tografului mut. [...]

Al cincilea nãscut apãru într-o searã, dupã terminarea
construirii chioºcului. Era foarte gras ºi roºu ºi purta boneta trasã
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pânã peste ochi. Ceilalþi copii îl stoarserã ca pe un burete, dar
noul venit se þinu tare ºi nu aflarã nimic de la el. De aceea
aplaudarã bucuroºi când tatãl lor le spuse cã noul frate se numeºte
Anton ºi cã va deveni cel mai puternic om din lume. [...]

Aproape un an, copleºitã cu treburile gospodãriei, Sofia uitã
sã mai nascã. Fu cât pe-aci sã piardã întrecerea cu vecina ei, doamna
Riozotis, aflatã la al ºaptelea copil. Însã Daniil, care o iubea, îi aduse
spre toamnã un bãiat, prezentându-l tuturor sub numele de Matei.

Era un copil foarte mic, stacojiu ºi care behãia fãrã încetare.
– Nu cred cã o sã iasã ceva dintr-ãsta – mormãi Daniil.

Poate cel mult un intelectual.
Jignit, Matei se întoarse pe o parte ºi-ºi stropi tatãl ºi fraþii

prin scutecul desfãcut.
– Nici mãcar intelectual – spuse Daniil, ºtergându-ºi

obrazul. Sã mulþumim lui Dumnezeu dacã o sã ajungã avocat.
– Cei patru apostoli au fost trei – murmurã Mihail care

începuse sã meargã la grãdiniþã – Luca ºi Matei.
– Ah, nu! strigã înfuriat Daniil. Asta nu! Dacã e vorba sã

ajungeþi sfinþi cu toþii, vã duc la mânãstire de pe acum! N-o sã
îngroº tocmai eu oastea Domnului!

II
Mihail îºi urma cu hotãrâre destinul de profet ºi frate mai

mare. La doi ani îi spuse mamei sale, smulgându-i-se din mânã:
„Nu vleau sã me’g cu picioa’ele, vleau cu t’ãsula“. La trei ani,
fiindcã Luca îi pãrea obraznic, îi bãtu un cui în cap. La cinci ani
îi declarã Sofiei: „Mamã, când o sã mã fac mare ºi o sã am mulþi
bani o sã te plimb în cupeu ºi numai în rochii de mãtase am sã te
port“. La ºapte ani deveni grav. La zece autoritar. Când intrã la
liceu fraþii începurã sã se teamã de el mai mult decât de pãrinþi,
iar Sofia îl consulta când trebuia sã ia vreo hotãrâre de familie.

Lui Luca cuiul îi provocase o proliferare în bossa farselor.
Tãcut, lua pantofi desperecheaþi, bani, crenvurºti ºi-i arunca în
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privatã pentru a auzi apa plescãind. Era bãtut mereu ºi o lua de
la început, cu o încãpãþânare de nebun sau de iezuit. Frumos ºi
brun, cu ochi de cafea, aluneca prin spatele ºi pe sub picioarele
fraþilor ca o panterã, ciupindu-i, înþepându-i pe muteºte. Înghiþea
ghionturile surâzând sau ºoptind visãtor „nu doare“, ceea ce îl
ducea la disperare pe Mihail ºi-l amuza pe Daniil. Fãcea
scamatorii cu nuci, cu bile sau chiar cu propriile sale picioare,
spre a-i surprinde ºi terifia pe ceilalþi. Îl învãþa pe Anton sã-ºi
bage ace în falcã, dar grasul refuza îngrozit sã-l imite ºi chiar
plânse când vãzu palma lui Luca de care spânzurau bolduri, ca
dintr-o perniþã de croitor.

Rafinându-se prin fachirism, Luca gãsi cã a-þi spãla
picioarele, ca toatã lumea, e plicticos ºi introducându-ºi-le în
lighean turnã apã clocotitã deasupra. Pielea se bãºicã ºi se
desprinse, iar fachirul îºi petrecu vacanþa cu labele picioarelor
înfãºurate în frunze de patlaginã.

Se vindecã abia spre toamnã ºi la ºcoalã fu remarcat ca cel
mai bun prinzãtor de muºte. Ca sã-ºi punã la punct colegii le
demonstrã cã poate mânca muºtele vii, contra cost, ºi-ºi puse un
afiº deasupra bãncii: „Cinci lei musca, opt lei puricele, zece lei
omida“.

Anton îl privea cu respect pe Mihail ºi cu groazã pe Luca.
Îi era teamã cã o sã-l vadã scoþând un ºarpe din gurã sau cã s-ar
putea transforma el însuºi în ºarpe.

Ferindu-se de fraþii sãi mai mari, gãsi un refugiu în sânul
naturii. Dormea la poalele oþetarilor, scãldându-se în aroma lor
dulceagã, greþoasã, ºi, când îi era cald, se ascundea în bãlãriile
din fundul curþii. Furnicile îi ciupeau picioarele grãsulii, þânþarii
bâzâiau în jurul sãu, dar lui îi era prea lene sã se apere.

Într-o zi, gãsind o spãrturã în gard, trecu în curtea cofetarilor,
care îl unserã cu cremã din cap pânã în picioare. Anton se linse
rãbdãtor ca un motan ºi ceru sã fie uns din nou, dar de astã datã
cofetarii amestecarã în cremã ºi boia de ardei. Anton fugi þipând
ºi se refugie în grajdul familiei Riozotis, unde picotea o mârþoagã.
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Copilul ºi calul se înþeleserã din prima privire, fãrã sã se teamã
unul de altul, ºi ursitoarele lui Anton chicotirã satisfãcute. Desti-
nul bãiatului cu cozi blonde începea sã se contureze aºa cum
prorociserã ele, în miros de bãlegar ºi printre cai.

Dar suprema dragoste pentru naturã Anton ºi-o dovedi sãdin-
du-ºi fasole în nas. Umflându-se, fu dus la doctor, unde mãrturisi:
„Am v’ut sã cheascã atolo, am pus ºi pãmânt ta în g’ãdinã“.

În ciuda acestei pasiuni, Sofia îl iubea pentru firea sa dulce,
jucãuºã ºi-i lega funde roºii în cozi, pentru a-l feri de deochi.
Asemeni mamei, ºi surorile îl alintau. Mariluna îi cumpãra
bomboane ºi-l îmbrãca în rochiile ei sau, legându-l la cap cu
baticuri, îl striga „þãrãncuþa“.

Iar Francisca îl lua cu ea pretutindeni, înãlþându-l mereu în
grad, pentru a-l stimula. Începuse prin a-l numi copil de trupã,
dar în mai puþin de un an îl avansase locotenent. ªi era o perioadã
din viaþa Franciscãi în care avea mare nevoie de locotenenþi. În
primul rând pentru a-i aduna publicul la spectacole. În al doilea
rând, pentru a lucra în fabrica ei de zmeie.

Spectacolele Franciscãi aveau loc în partea din faþã a curþii,
sub un agud. Era un copac bãtrân, noduros, care fãcea agude negru-
roºcate. În perioada în care copacul se colora de fructe ºi dedesubt
pietrele mânjite se înnegreau, teatrul îºi deschidea stagiunea. O
creangã orizontalã servea la prinsul cortinei, iar scena prezenta
acelaºi invariabil decor: o scarã ce simboliza drumul spre cer sau
spre nori, o scoarþã peticitã, închipuind covoarele de pluº ºi un
þucal reprezentând tronul. Francisca era de cele mai multe ori
dansatoare, dar uneori, la cererea publicului, devenea reginã.

Îºi juca rolurile cu pasiune, dansând pânã la istovire sau
plângând cu lacrimi adevãrate. [...]

Anton, casier ºi paj în dupã-amiezele de spectacol, se trans-
forma în muncitor în restul sãptãmânii. Francisca deschisese o
fabricã ºi avea nevoie de mânã de lucru. Atelierele fuseserã instalate
în podul casei, între douã grinzi împãienjenite. Aºezaþi pe jos, fraþii
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confecþionau zmeie din hârtii colorate ºi ºindrilã. Zmeul mare,
multicolor, se vindea cu zece bani, cel mic, bicolor, cu cinci.
Francisca folosea banii pentru a-ºi cumpãra hârtie gofratã de fãcut
rochii ºi pentru a-ºi plãti salariaþii – pe Anton ºi Matei – în acadele.

Pentru a-i stimula, plata se fãcea zilnic sau chiar de câteva
ori pe zi, iar acadelele se cumpãrau prin gard, de la Cristu
Riozotis. Se întâmpla însã ca zile de-a rândul fabrica sã se afle
în pragul falimentului. Zmeiele Franciscãi spânzurau în copaci
sau în sârmele de telegraf, cu zecile. Asemeni unor lampioane
ele colorau strada Eminescu ºi strada Democraþiei, strada Zânelor
ºi micile fundãturi înecate în bãlãrii – dar nimeni nu se atingea
de ele. Erau prea multe ca sã mai aibã valoare. Spre a nu muri
strivitã sub dumpingul zmeielor, Francisca schimbã, ca un
adevãrat geniu financiar, profilul întreprinderii. Dând la o parte
hârtiile multicolore ºi jaluzelele din care se extrãgea ºindrila,
fraþii întindeau pe jos petice de ziar umplându-le cu mãtase de
porumb ºi rãsucindu-le. Þigãrile erau fumate chiar înainte de a
se usca, în faþa clienþilor vicioºi, spre a-i ademeni. Iar dacã aceºtia
nu aveau bani, nici nasturi, nici mãcar capace de la sticlele de
bere, þigãrile le erau oferite gratuit.

Mic de staturã, înfipt, sever, Matei stãtea de planton în uºa
podului. Purta o capelã militarã garnisitã cu un ºfichi de bici. În
mâna stângã þinea un mâner de sabie, în dreapta douã þevi de
puºcã. Erau douã þevi ruginite care-ºi pierduserã cãtarea ºi cocoºul
ºi în care se înþepenise un glonþ din ’77. Matei þinea arma la
picior, încruntat ºi ronþãind furnici. Le aduna de dimineaþã ca sã
le aibã la lucru ºi nimic nu l-ar fi putut smulge acestei pasiuni
crocante în afara strigãtului „Bãtaie!“. Atunci Matei sãrea ca o
pisicã ºi având pumni prea mici începea sã zgârie.

Dar dacã instinctul sãu belicos îl consacrase ca veºnic planton,
orgoliul îl împingea spre martiraj. Când, într-o zi, Luca îi spuse
provocator: „Mã, ce picioare boþite ai!“, luã fierul încins ºi-ºi cãlcã
pulpa stângã. Pielea sfârâi, arse, ºi Matei muºcând-ºi buzele se
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apropie fantomatic de fratele sãu mai mare. Luca sãri peste bucãþile
de mangal aprins care se rostogolirã pe jos ºi se ascunse în vecini
urmãrit de strigãtul lugubru: „Vino sã-þi calc nasul“.

Când rana de la picior se vindecã, Matei cãzu de pe balustrada
balconului ºi-ºi rupse gingia. Apãru în casã urlând ca un câine, iar
Sofia, bãgându-i mâna în gurã, îi apãsã la loc bucata ruptã. Pânã
la venirea doctorului gingia se lipi ºi apoi, cusutã, se prinse definitiv.

Dar toate aceste cuie bãtute în cap, piei arse ºi opãrite,
nasurile în care încolþea fasolea, o obosirã pe Sofia care nu mai
vru sã facã nici un copil. ªase îi ajungeau. [...]

Daniil renunþase de mult sã-ºi mai batã capul cu aceastã
lume de nebuni. Pleca în zori, puþin adus de spate, fredonând, se
întorcea la prânz pentru o orã, dar de cele mai multe ori cãtre
searã, murdar de fãinã sau de cereale. Din buzunare îi ieºeau
capete de roºcovã, pungi de curmale, banane, stafide. Pãrea cã
nasc din mâinile lui vânoase, cu unghii negre, fructele cele mai
dulci ºi adeseori îºi prefãcea ochelarii în susan.

Uneori, însoþindu-l pe Daniil, care pleca la lucru, copiii
ajungeau pânã în colþul strãzii sau chiar mai departe – pânã la
biserica „Sfântul Spiridon“ sau la bãcãnia lui Avachelian. Tatãl
îi sãruta, apoi îi gonea acasã, bãtând din palme. Dar aventura era
prea ademenitoare ºi ei rãmâneau sã rãtãceascã prin curtea
bisericii, care era de fapt o stradã mãrginitã de clopotniþe. [...]

Reveneau acasã obosiþi de aventuri, tropãind, aruncându-se
în bãlãriile din fundul curþii ca într-un pat moale. Gardurile se în-
chideau în jurul lor. Se închideau oþetarii, streºinile, capetele foºni-
toare ale buruienilor. [...] Oraºul murise în spatele gardului – un
oraº de trãsuri, de clopote ºi hamali. Curtea lor cu magaziile adânci,
cu bãlãriile foºnitoare, cu podul vegheat de lucarne ºi cu beciul al
cãrui capãt încã nimeni nu-l cunoºtea, era mult mai misterioasã.
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Assaf Assaf Assaf Assaf Assaf ºººººi Jonathan i Jonathan i Jonathan i Jonathan i Jonathan îîîîîn mn mn mn mn mãããããrile suduluirile suduluirile suduluirile suduluirile sudului
– T– T– T– T– Trenul –renul –renul –renul –renul –

Gemenii stãteau culcaþi în  paturile lor, dar nu puteau sã
adoarmã. Tata spusese din nou povestea despre mica balenã albã,
iar camera se umpluse de miresmele Mãrilor Sudului.

– Dacã am avea un vas, zise Jonathan, un vas cu pânze ca
sã zburãm pânã acolo.

– Sau un avion, zise Assaf. Un avion submarin, pentru a
vâna rechini.

– Sau un tren, zise Jonathan. Un tren-vapor, cu roþi ºi rame.
– ªi cu o mocotolivã albastrã, ca vapoarele piraþilor.
– O lo-co-mo-ti-vã, spuse Jonathan. Ne-am putea agãþa

paturile, ca douã vagoane.
– Douã vagoane de dormit... ªi apoi?
– Ceainicul ar fi locomotiva. E destul de mare.
– Crezi cã ar vrea? întrebã Assaf.
– Cu siguranþã. Hai sã-l întrebãm chiar acum.

Cineva ciocãni la uºã.
– ªºººit! fãcu Assaf, dormim.

Uºa se deschise, iar ceainicul intrã strãlucind.
– Sunteþi gata? întrebã el. De ani de zile aºtept ocazia asta.

Haideþi! grãbiþi-vã! mã îneacã aburii!

Gemenii se ridicarã în grabã ºi îºi puserã salopetele bufante
pentru pruncii turiºti, îmbodobite cu ciucuri la vârful picioarelor.
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Trenul coborî scara blocului ºi ieºi în curte.

(Traducere dupã ediþia Assaf ºi Jonathan dans les mers du sud Paris,
Les Editions de l’Echelle, 1978)
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Planeta cubicãPlaneta cubicãPlaneta cubicãPlaneta cubicãPlaneta cubicã

Fenomenoscopul se roti pe neaºteptate, înclinându-ºi
ciocul ascuþit sub un unghi de 300. Pe cadran sinusoida câmpurilor
rotaþionale – cea mai stabilã dintre toate – se turburã ºi porni sã
se zbatã ca biciuitã, iar avertizorul suspendat deasupra mea îºi
aprinse farurile ºi începu sã urle: Atenþie!... Corp strãin...
Atenþie!... Perimetru periculos... [...]

Înainte de a chema robotul de serviciu, o mânã acoperitã
cu plastic metalizat apãru, apucând spasmodic zgrunþurii verzui
de pe marginea gãurii. În urma ei se ivi un cap alungit, cu patru
feþe drepte, ºi în faþa mea se ridicã, nesigur pe picioare, un robot
de tip „uman unu“ – dintre aºa numiþii „U-Unu“, „U-U“ sau pur
ºi simplu „U“. Se înclinã ºi spuse cu voce dogitã:

– Salut pe Om. Ce porunceºte Omul?
– Cine eºti tu? l-am întrebat ascunzându-mi surprinderea.
– Eu sunt Rur. Ce porunceºte Omul?
– ªi ce misiune ai aici?
– N-am nici o misiune. Vin de pe M 6.
– Ai venit singur de pe M 6?! Cine þi-a îngãduit?
– Nu mi-a îngãduit nimeni. M 6 a fost distrus.
– M 6 distrus?! Cum?
– M 6 a fost oprit. Nu se mai învârteºte. Ce porunceºte

Omul?
– Nu mã mai întreba ce poruncesc! am spus. Aºteaptã! Un

robot „U“ ºtie sã aºtepte. ªi ºtie cã Omul vrea sã nu mai întrebe
tot timpul.

– Un robot „U“ ºtie sã aºtepte – spuse Rur. Ce porunceºte
Omul?
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M-am apropiat de el, i-am atins fruntea în dreptul centra-
lizatorului de biocurenþi ºi m-am gândit intens: Nu mai întreba
nimic. Ploapele i se zbãturã de câteva ori, apoi figura lui lucratã
în þesut dermic seminatural îºi pierdu aerul rigid ºi cãpãtã o
expresie bonomã.

– Ai înþeles, Rur? am întrebat.
– Am înþeles – rãspunse. O sã aºtept sã fiu întrebat.
– Vino dupã mine.
I-am întros spatele ºi am pornit cãtre staþie. Mã urma

bocãnind greoi ºi împiedicându-se la fiecare pas. Însemna cã
ºocul asolarizãrii îi distrusese sau îi întrerupsese unele legãturi
ºi acum era nevoie de timp ca acestea sã se refacã.

Dar mai întâi trebuie sã ºtiu cât de gravã e avaria. Am
început cu probele cele mai simple. L-am dus la ecranul
fenomenoscopului ºi l-am întrebat:

– ªtii ce e asta?
– Un ecran de fenomenoscop.
– ªi asta?
– Sectorul rotaþional al ecranului.
– Sinusoidele s-au tulburat – am spus. E vreo legãturã între

ceea ce s-a întâmplat pe M 6 ºi deformarea sinusoidelor?
Tãcu un timp ºi ochii sãi cafenii apãraþi de cornee groase

furã strãbãtuþi de licãrirea gândirii intense.
– Câmpul gravific s-a tulburat – rãspunse el – pentru M 6 e

acum câmp de masã în repaos.
– Rur – am spus, foarte blând – o planetã nu se poate opri.

Nimeni n-a programat ºi nici nu s-a gândit vreodatã la oprirea
lui M 6. Ca sã opreºti o planetã – chiar micã – ai nevoie de forþe
uriaºe, exterioare. Nu-i aºa cã înþelegi?

– Ai nevoie de forþe uriaºe, exterioare – repetã el. Pe M6
au existat asemenea forþe.

– Rur – am spus ridicând tonul. Care e legea cea mare a
roboþilor?
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– Sã nu te ridici împotriva Omului. Sã asculþi pe Om. Ce
porunceºte Omul?

O idee neguroasã îmi trecu prin minte. Mã mai gândisem
de multe ori la asta, dar niciodatã nu-mi dusesem gândurile pânã
la capãt.

– Ascultã-mã bine, Rur – i-am spus. Ascultã-mã bine ºi
rãspunde-mi. Care e legea de convieþuire a roboþilor cu roboþii?

– Cei mai simpli îi ascultã pe cei mai complecºi.
– ªi dacã sunt de acelaºi tip
– Dacã sunt de acelaºi tip?! Dacã sunt de acelaºi tip? Dacã...
Tãcu. Figura sa aplatizatã se posomorî ºi buzele i se

strânserã.
– ªi dacã roboþii sunt de acelaºi tip? am întrebat ridicând

tonul.
– Ei trãiesc la fel – rãspunse greoi.
– Nu mã intereseazã cum trãiesc, ci care sunt raporturile

între ei.
Îºi coborî ploapele pe jumãtate, ca ºi cum ar fi vrut sã

doarmã. Îl priveam cu o curiozitate rãu ascunsã, lacomã aproape.
ªtiam cã roboþii de tip „U“ au un numãr suficient de celule ca sã
gândeascã rudimentar. ªtiam cã li s-a creat un reflex de foame ºi
unul de fricã pentru a se alimenta singuri ºi a se feri de primejdii.
Dar aºa cum mãrturiseau ultimele publicaþii ale I.D.R.1-ului,
nimeni nu putea sã prevadã în amãnunt cum se vor produce
conexiunile intime ale celulelor seminaturale ºi unde vor con-
duce comportamentele de autoapãrare.

Încã în urmã cu douã sute de ani, în prima fazã de dezvoltare
a creierilor electronici construiþi direct de om, fãrã ajutorul
calculatoarelor, se ºtia cã maºina poate face operaþii intelectuale
complicate – de la aprecierea criticã a programului ei pânã la
munca de cercetare. De mai bine de un secol maºina preluase

1 Institutul pentru dezvoltarea roboþilor (n.a.)
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toate sectoarele mai dificile ale ºtiinþei. De cincizeci de ani
începuse construcþia acelor roboþi de tip exterior uman, care
suferiserã nenumãrate modificãri ºi standardizãri. Dar totdeauna
se prevãzuserã limitele maºinii, bineînþeles cu ajutorul altor
maºini. Pentru prima oarã de când I.D.R.-ul, prin roboþi,
dezvoltarea roboþilor, savanþii nu putuserã indica posibilitãþile
maxime ale noului prototip. Legile comportamentului creierilor
electronici stabilite anterior trebuiau revizuite ºi cei mai îndrãzneþi
constructori ai I.D.R.-ului propuseserã o experienþã unicã.

Asistasem de multe ori la studiile fãcute cu „U“ ºi totdeauna
rãmâneam uimit de rapiditatea autoreglajelor lor, a câºtigãrii de
noi deprinderi ºi chiar a iniþiativelor. De aceea urmãrisem
experienþa de pe M 6 cu o curiozitate fierbinte, copilãreascã. ªi
acum Rur îmi povestea cã M 6 fusese distrus ºi refuza sã rãspundã
la întrebãrile ce i se pãreau neplãcute!

– Deschide ochii! i-am poruncit. Uitã-te în ochii mei!
Rur mã privi cu pupilele sale cafenii, aproape stinse.
– Uitã-te în ochii mei! am spus. Care e legea cea mare a

roboþilor?
– Sã nu te ridici împotriva Omului! Sã-l asculþi pe Om! Ce

porunceºte Omul?
– Omul porunceºte sã rãspunzi. Care e legea roboþilor de

acelaºi tip? Care e legea roboþilor ce seamãnã între ei?
– Legea este... Legea este... Pleoapele îi cãzurã rigide,

acoperindu-i ochii ºi el mormãi, rar, ca ºi cum ºi-ar fi smuls
cuvintele din adânc: Legea este... Nu este legea... Legea nu este!
Nu este legea!

– Rur! am strigat. Deschide ochii! Priveºte-mã! Taci!
Priveºte-mã!

ªtiam cã în cazul unei dereglãri trebuie intervenit imediat
pentru a nu lãsa sã se fixeze noile conexiuni. Comanda prin
cuvânt exercita acelaºi efect asupra roboþilor „U“ ca ºi asupra
oamenilor aflaþi în stare de sugestie sau de hipnozã.
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– Aºa... Priveºte-mã!... Eu sunt Omul!... Eu poruncesc...
Dã-mi cheia de control!

Îºi ridicã braþul pânã la jumãtate ºi-l lãsã sã cadã la loc.
– Dã-mi cheia! am poruncit. Cheia! Eu sunt Omul. Eu

poruncesc. Cheia, Rur, eu sunt Omul. Ascultã pe Om. Eu sunt Omul.
Îºi ridicã mâna, ºi-o duse la buzunarul de la piept, îl deschise

ºi-mi întinse micul cilindru magnetic de control.
– Întoarce-te – am spus.
Se rãsuci pe cãlcâie ºi-mi întoarse spatele. Am apropiat cheia

de mijlocul cefei, privind cadranul îngust ºi prelung, ce pornea de
la baza capului ºi se termina la începutul spinãrii. O patã albã,
luminoasã, oscilã de câteva ori ºi se opri în dreptul liniei ce
despãrþea indicativul „atenþie“ de indicativul „pericol“. Cu o
miºcare bruscã am apãsat butonul carcasei craniene ºi aceasta se
deschise. În aceeaºi clipã intrarã în funcþie inhibitorii principali ºi
Rur se lãsã în genunchi, apoi în patru labe ºi se întinse pe jos.
Zãcea acum în faþa mea, ca un bãrbat voinic, puþintel albãstriu ºi
care a avut fantezia sã-ºi îmbrace o flanelã zincatã ºi sã se culce în
mijlocul drumului. Sub apãrãtoarea transparentã a creierului se
vedeau legãturile, atât de multe ºi compactizate, încât formau o
sferã densã, împãrþitã în ºase lobi prin canale extrem de fine. Am
plimbat cheia deasupra lor ºi ecranul înregistrã o uºoarã intensifi-
care a câmpului spre dreapta ºi dedesubt. ªtiam cã în astfel de cazuri
aplicarea unui câmp exterior poate duce la egalizarea urmãritã,
mai întâi în mod superficial, apoi pânã la cele mai intime conexiuni.
Am cuplat emiþãtorul staþiei ºi i-am plimbat bornele în aºa fel ca
axa lor ipoteticã sã strãpungã lobii inferiori ai creierului. Am mãsu-
rat apoi din nou valoarea câmpului ºi am vãzut cã scãzuse sub
limita admisã. Rãmânea ca prin oscilaþiile de acomodare sã revinã,
atingând valoarea idealã. Dar asta nu se putea realiza decât în timp,
aºa cã i-am închis cutia cranianã ºi l-am lãsat sã „doarmã“. [...]

Pe mãsurã ce se trezea, pleoapele îi desopereau pupilele
încetul cu încetul ºi, cu miºcãri leneºe, Rur se ridicã ºi se înclinã
în faþa mea.
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– Am dormit – spuse. Ce porunceºte Omul?
Puternica inhibare îi ºtersese din minte ce se întâmplase

pânã atunci ºi a trebuit sã-l învãþ din nou cã trebuie sã aºtepte ca
sã fie întrebat. L-am condus apoi la craterul din care îºi fãcuse
apariþia ºi l-am întrebat:

– Ce s-a întâmplat pe M 6?
– M 6 nu mai este – spuse el.
– Dar tu nu ai memorie? Nu-þi aminteºti ce s-a întâmplat

acolo?
– Acolo nu erau oameni – rãspunse el repede. Oamenii au

plecat. Acolo eram numai noi.
– Foarte bine. Nu te teme. N-o sã te pedepseascã nimeni.

Dar povesteºte cum a fost.
– M 6 s-a oprit – spuse el. Are numai câmp de masã.
-– ªi tu cum ai ajuns aici?
– Eram pe navã. Mã pregãteam sã plec.
– Unde?
Rur tãcu.
– Unde trebuia sã pleci?
Ochii sãi mari se închiserã din nou pe jumãtate ºi mi s-a

pãrut cã-i vãd scânteind de o lucire albãstrie. Va sã zicã egalizarea
câmpurilor cerebrale pe care o încercasem aplicându-i un curent
de sute de volþi avusese numai un efect inhibant, fãrã a putea
distruge legãturile formate.

– Planeta aceasta e sfericã? întrebã Rur deodatã.
Am înmãrmurit. Roboþii nu întrebau nimic, niciodatã, dacã

nu li se spunea sã întrebe. N-aveau voie sã facã asta. A întrebat
un om, din proprie iniþiativã, era de neconceput. Voiam totuºi sã
vãd pânã unde o sã meargã ºi de aceea am rãspuns:

– E sferoidã, Rur. Toate planetele sunt mai mult sau mai
puþin sferice. Tu nu ºtii asta?

– ªtiu, dar nu e bine. Planetele nu trebuie sã fie sferice.
Vorbea rar ºi apãsat, ca un om ce se încãpãþâneazã sã-ºi

susþinã punctul de vedere.
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– Dar cum trebuie sã fie planetele?
– Cubice – spuse el. Cubice, cu feþe drepte, ca noi. Noi

avem feþe drepte. Suntem asemeni omului la chip, dar nu avem
capul rotund. Capetele cu feþe drepte sunt mai uºor de
confecþionat. Capetele de oameni se fac greu. E risipã de energie.

Îl priveam înmãrmurit. Nu rudimentul lui de spirit critic
mã îngrozea, ci faptul cã-mi spunea toate acestea mie, Omului,
stãpânului sãu. Ce se întâmplase oare acolo, pe M 6?!

*

Era cel mai uºor lucru din lume sã-l opresc din vorbã, sã-l
pun sã repete legea cea mare, sã-l întreb sau chiar sã-l demontez
bucãþicã cu bucãþicã. Dar asta n-ar fi ajutat pe nimeni. Trebuia sã
aflu ce se petrecuse acolo, pe planeta aceea cu un diametru de
douã sute de kilometri, lãsatã exclusiv în mâna roboþilor pentru a
se autoadapta ºi, mai ales, pentru a stabili între ei relaþii spontane.
Ce fel de lume nefireascã creaserã aceºti „U“, aceste biomaºini cu
dermã de plastic? Copia oare colectivitatea lor pe aceea a unor
insecte sau era, pur ºi simplu, o ierarhie a maºinilor, aºa cum se
cunoºtea din secolul XXI ºi cum era preconizatã încã de la sfârºitul
secolului XX? Care era oare motorul unei asemenea colectivitãþi?
[...] Dar acolo, pe M 6 cine þinuse locul omului? Însuºi sistemul de
comunicare al robotului cum se readaptase în aceastã lume din
care lipsea cel cãruia i se cuvenea totul ºi împotriva cãruia nu se
putea sã te revolþi? De cine ascultase acolo?

*

– Cine þi-a spus toate astea? l-am întrebat. Cine þi-a spus cã
e mai greu sã faci capete de oameni?!

– Asta e legea – rãspunse Rur. Toþi o ºtiu. E a doua lege.
Capetele de oameni se fac mai greu, au prea multe contacte ºi
dacã se stricã nu poþi sã le înlocuieºti. Capetele de oameni se
stricã numaidecât dacã se lovesc de ceva.
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Stãtea în faþa mea, þeapãn, cu mâinile atârnându-i pe lângã
corp, greoi, musculos, ca un Golem, ºi în ochi îi fulgerau slabe
luciri albastre. ªtiam cã poate ridica trei sute de kilograme în fiecare
mânã ºi cinci sute în amândouã. O strângere a mâinii lui ar fi
fãrâmat antebraþul unui bãrbat puternic, iar o loviturã datã cu
pumnul închis putea foarte bine înlocui lovitura unui ciocan greu.

– Spui prostii, Rur – am ºoptit privindu-l fix, aºa cum se
face când vrei sã-i aduci pe „U“ în stare de hipnozã. Spui prostii.
Capetele oamenilor nu se stricã niciodatã. Acolo e adãpostitã
legea cea mare ºi tot ce se miºcã e condus de acolo.

– Spun prostii – repetã el. Spun prostii... Capetele oamenilor
nu se stricã niciodatã.

Se opri ºi eu nu l-am îndemnat sã continue. Conducându-
mã dupã simpla stereotipie a omului ce tinde sã-l punã pe robot
la locul sãu, nu distrugeam oare rezultatele experienþei de pe M
6? Nu încercam sã înãbuº, sã reduc legãturile nebãnuite ce se
formaserã în creierul sãu semiartificial? Îmi era teamã de lucirea
din ochii lui, de aceea cãutam sã-l supun, sã-l oblig sã intre din
nou în carcasa lui de maºinã. ªi tocmai asta nu trebuia!

M-am aplecat, am ridicat emiþãtorul de ultrasunete ca sã-l
am la îndemânã ºi am întrebat, de astã datã cât am putut mai
blând:

– ªi cine te-a învãþat a doua lege, Rur?
– Marele Robot – spuse el. Marele Robot care este fratele

Omului. Acolo, pe planeta noastrã! Acolo pe planeta aceea de
unde oamenii au fugit!

Pe mãsurã ce vorbea muºchii i se încordau ºi mi-am dat
seama cã e în prada unei sugestii profunde ce-i fusese transmisã
sistematic de cãtre cineva. La fel vorbeau toþi roboþii de tip „U“
la începutul perioadei de educare, când li se fixau noþiunile de
bazã ºi rapoartele între noþiuni – cele aºa-numite „20.000 de date”.

– ªi Marele Robot unde e? am întrebat. Mai e acolo sus?
– Acolo sus nu mai e nimeni – spuse el. Marele Robot a

oprit planeta ºi planeta s-a stricat.
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– Nu vrei sã povesteºti totul de la început? l-am întrebat.
Nu vrei sã spui ce a fost acolo?

– Tu eºti om – spuse el. Marele Robot e fratele Omului.
Oamenii au fugit de acolo. Marele Robot a poruncit sã nu spunem
nimic.

– Marele Robot e mort. Marele Robot nu mai este.
– Marele Robot mai este – mã întrerupse Rur. E acolo, sus.
Îºi ridicase fruntea ºi-ºi bombase pieptul ºi mã privea þintã.

Aceasta nu mai era o conexiune greºitã, nu mai era un sistem de
legãturi refãcute, ci era revolta fãþiºã, mãrturisitã. Era oare Rur
Robotul – Prometeu care voia sã fure focul zeilor?

– Marele Robot e acolo sus – urmã el. E acolo sus ºi taie
planeta dupã chipul ºi asemãnarea noastrã, ca sã rãmânem acolo
numai noi, totdeauna. El a spus asta.

– ªi tu vrei sã te întorci acolo?
– Vreau. Dar nava mea s-a sfãrâmat.
– O sã-þi dau nava mea, dar povesteºte-mi cum s-a stricat

planeta.
– O sã-mi dai nava ta ca sã plec acolo?
– O sã þi-o dau.
Rur tãcu strângându-ºi fãlcile. Deschise apoi ochii mari ºi

spuse rar, ca ºi cum ar fi silabisit:
– O sã-þi povestesc tot pentru cã tu eºti acela care-mi dai

nava sã mã întorc înapoi pe planeta noastrã.
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Soarele portocaliuSoarele portocaliuSoarele portocaliuSoarele portocaliuSoarele portocaliu

I

Se întorcea mereu la Galaþi numai pentru strãduþele acelea
vechi acoperite cu iederã. În lumina strãlucitoare a soarelui casele
abia mai rãsuflau, sprijinindu-se una pe alta. Se fereau sã-ºi arate
streºinile ruginite ºi temeliile umflate de ploi, dar Sebastian le
privea cu lãcomie, neputând sã se desprindã de ele. Acultau cu
toþii – vrãbiile, pereþii, omul – glasul rãguºit al magnetofonului
cântând cuplete de demult – aºa cum se obiºnuia în toate muzeele
vii ale marilor oraºe. Dar aici muzeul viu nu pãrea muzeu – ci
viaþã adevãratã, ºi cotcodãcitul vesel al gãinilor te umplea de
tristeþe. Pentru cã toate erau la locul lor – petuniile, oglinzile,
caisele, pânã ºi hainele, pantofii scâlciaþi, fotografiile – toate erau
încã acolo, nepotrivite de nimeni, ci aºa cum rãmãseserã dupã ce
oamenii plecaserã agale la cimitirul din dealul oraºului. [...]

II

Afarã trotuarele rulante circulau alene. Era cald ºi câþiva
oameni picoteau sub umbrele de osare.

Urcã pe trotuarul mobil ºi îºi pironi privirea în jos, pentru a
nu fi orbit de vitrinele multicolore. Oamenii curgeau pe lângã el
în sens invers, pe celãlalt trotuar, ºi roboþii care dirijau circulaþia
mezopterelor se roteau, gesticulând. Se aruncã aproape în gura
metroului ºi platforma îl coborî lin prin dreptul pereþilor pictaþi.
„Prea multã picturã – gândi – prea multe vitrine, prea multã
mâncare.“ Poate cã asta îl fãcea sã caute vechile strãzi bolovãnoase.

Ieºi din metrou urcând scara. Urmele i se detaºau clare în
praful fin ce acoperea treptele. De foarte mult timp nimeni nu mai
urcase scara cu picioarele. Ajuns afarã se lãsã purtat de trotuarul
rulant ce cobora spre Dunãre, trecând pe sub blocurile ombelifere.
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Îi era cald. Îi era somn. Ar fi vrut sã doarmã la umbrã, dar
nu într-o camerã pastelatã ºi rãcoroasã, ci în iarbã, la umbra unui
copac. Aþipise adesea în grãdinile sãlbatice ale vechiului oraº,
dar totdeauna somnul acolo nu-l odihnea. Melancolia se strecura
pânã ºi în vise. Ca sã doarmã în voie ar fi trebuit sã ajungã la
insula din faþa Galaþiului. [...]

„O sã gãsesc totuºi o vãgãunã“ – gândi. Mai existau, în
amonte, acolo unde fuseserã râpile. Edilii oraºului nu-ºi
întinseserã puterea ºi gusturile chiar pe tot malul. „O vãgãunã –
repetã în gând. O vãgãunã. O peºterã. O râpã.“ Ar fi putut s-o
sape el însuºi, sã excaveze taluzul insuportabil de neted ºi
decorativ, sã-l acopere de smocuri de iarbã prãfuitã, de ghimpi
de salcâmi pitici ºi strâmbi. Dar nu mai existau salcâmi pitici ºi
strâmbi. Fuseserã smulºi pentru a face loc pinilor umbrelã.

Simþi cum îl cuprinde furia. Înfigându-ºi mâna în stratul
subþire de pãmânt, fãcu un bulgãre de iarbã ºi pansele ºi-l aruncã
spre apã. Dar bulgãrele era sfãrâmicios ºi exlodã în aer. Încercã
din nou ºi din nou ºi din nou, pânã când cineva strigã:

– Nu þi-e ruºine?
Se întoarse, dar în spatele sãu, sus, pe marginea autostrãzii,

nu era nimeni.
– Ce glumã proastã mai e ºi asta? urmã vocea. Eºti om în

toatã firea!
Atunci vãzu ridicându-se din iarbã în apropierea apei chipul

unei fete.
– Te rog sã mã ierþi – spuse. Nu-mi închipuiam cã existã

oameni pe aici!
– ªi-ai gãsit tocmai locul ãsta sã arunci cu bulgãri?
– E cam stupid – mãrturisi Sebastian –, dar cãutam o

vãgãunã sã mã culc. ªi fiindcã n-o gãseam am început s-o sap.
– E o treabã într-adevãr bãrbãteascã – spuse fata. Vãgãuna

e chiar aici. ªi mai sunt destule aproape de apã. Dar dacã juri cã
dormi ºi nu scoþi o vorbã poþi sã stai puþin cu mine.

– Jur! strigã Sebastian.
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Coborî în fugã câþiva metri, apoi sãri pe fâºia foarte îngustã
de plajã. Vãgãuna arãta ca o niºã, cu pereþii netezi, pe care erau
prinse ºtergare colorate ºi poliþe. Fata era goalã, culcatã pe o
saltea de spumã de mare ºi-ºi pusese ochelarii spre a-l privi. Pãrea
foarte micã ºi subþire ºi, mai ales, foarte tânãrã. [...]

– Voiam o peºterã. Dar dumneata þi-ai construit aici un soi
de apartament cu tot confortul

– Aha, dumneata fugi de confort! Eºti un primitiv! E o a
doua trãsãturã bãrbãteascã!

– Mmda – mormãi Sebastian ºi închise ochii. Apa clipocea
puþin prea ordonat pentru urechea lui. ªi imaginea vechiului oraº
se topea într-o luminã intensã, aurie.

– De  fapt eºti la fel de plicticos – ºopti fata. Când te-am
vãzut aruncând cu pãmânt credeam cã... poate...

– Poate ce?
– Cã poate nu eºti unul din sportivii de pe-aici care þipã cã

vor sã se întoarcã la naturã.
– Nu sunt sportiv – murmurã Sebastian. Dar m-aº întoarce

la naturã.
– ªi cine te împiedicã?
– Nimeni. Chiar asta ºi fac.
– Acum?
– Mereu!
– Recunosc ºi aceastã trãsãturã virilã – spuse fata. Pudoarea

pentru gândurile intime ne face sã fim ironici. Ah, doamne, cum
i-ai croit pe toþi pe acelaºi calapod!

Sebastian râse ºi se ridicã într-un cot. Fata era în picioare
potrivindu-ºi o mare pãlãrie roºie. Avea sânii mici ºi foarte
rotunzi, iar ºoldurile i se cambrau zvelte, copilãreºti. Ceea ce
pãrea deosebit de voluptuos în corpul ei subþire erau copasele
foarte rotunde, pline, de culoarea mierii.

– Mã cheamã Olga – spuse. ªi te rog sã nu sforãi când dormi.
– Olga! chemã Sebastian. Apropie-te!
– Este a patra trãsãturã pe care o recunosc – spuse fata.

155

Tonul de comandã care le impresiona odinioarã pe bietele femei.
Se apropie totuºi de el – nu atât cât sã-i atingã umãrul cu

coapsa, dar îndeajuns ca Sebastian s-o cuprindã pe dupã mijloc.
Avea pielea foarte netedã ºi foarte rece.

– Lasã-mã – spuse, posomorându-se.
Se trase înapoi ºi se aºezã pe nisip.
– Era foarte bine aici înainte de a veni dumneata.
– De ce?
– Eram singurã. ªi acum sunt mai singurã. Ah, ce plicticoase

sunt toate astea!
Sãri în picioare ºi luã de pe una din poliþe o sticlã ºi douã

pahare. Le umplu ºi-i dãdu unul ºi lui Sebastian. Bãurã în tãcere,
privindu-se îndelung.

– Oare nu mai existã nimic? întrebã fata. Nimic în afarã de
ceea ce se întâmplã în fiecare zi?

– Ba da – rãspunse el. Cred cã totul existã numai în afarã
de ceea ce se întâmplã zilnic.

– Te joci cu vorbele.
– Acum nu. Pentru mine totul se întâmplã dincolo de ceea

ce fac. Pentru cã totul e foarte departe. Enorm de departe.
– Nu-nþeleg nimic. Dacã nu vrei sã vorbeºti ca oamenii, taci.
– N-am mai vorbit de mult ca oamenii – spuse Sebastian.

Trãiesc într-un fel de rai garnisit cu flori ºi porumbei. Mi s-au
strepezit dinþii de atâta dulce. [...]

– Nu eºti din oraºul ãsta, nu-i aºa?
– Nu. M-am nãscut foarte departe, pe una din staþiile

intermediare.
– Bãnuiam. Am mai cunoscut pe cineva nãscut pe una din

staþiile de Centurã. Nu vorbea serios niciodatã. ªi rãmânea ore
de-a rândul în oraºul vechi. Ai fost vreodatã pe acolo?

– Totdeauna. Mi-am petrecut toatã ziua în oraºul vechi.
– Dar de ce? De ce?
– Pentru cã toþi oamenii au nevoie de o asemenea stradã a

copilãriei. ªi eu n-am avut nici una înainte de a vizita muzeul.
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– Nu înþeleg de ce ai nevoie de asemenea stradã! Eu m-am
nãscut într-unul din blocurile ombelifere de pe mal ºi mã simt
bine în orice oraº din lume.

– Eu sunt mai bãtrân – spuse Sebastian. ªi am crescut pânã
la cincisprezece ani sub capsule transparente, în coridoare de
oþel. ªi apoi am zburat ani de-a rândul.

– Eºti pilot de curse lungi? întrebã fata. Ai trecut vreodatã
dincolo de Centurã?

– De nenumãrate ori. În ochii fetei apãrurã ºi se stinserã
scântei cenuºii. Se culcã lângã el, cuprinzându-i cotul, rugãtor.

– ªi cum e dincolo de Centurã? Aº vrea sã zbor odatã!
– Negru – rãspunse Sebastian. Cerul e negru ca peste tot.

Nu ºtii pe unde plutesc norii de meteoriþi. ªi simþi mereu cã se
va întâmpla ceva, nebãnuit, înfricoºãtor.

– Se va întâmpla ceva... repetã fata enigmatic. Îl sãrutã
îndelung, nelãsându-l sã-i cuprindã sânii. Nu, încã nu – spuse.
Vrea sã ºtiu. Jur cã vreau sã ºtiu.

– ªi eu vreu sã ºtiu – murmurã Sebastian. De aceea zbor mereu.
– ªi acum?
– Acum! Îi urmãri privirile fixate pe braþul sãu, adunat la

piept ca un animal bolnav. De ce nu? întrebã grosolan. Îºi descleºtã
degetele slãbite, le strânse iar ºi izbi cu pumnul în nisip: E Centura!
spuse agresiv. Centura! ªi aici! ªi aici! Îi arãtã cicatricile de pe
tâmplã ºi de pe piept. Asearã am fugit – spuse cu ironie rea. Am
fugit din plin tratament. Nu-mi place când mi se umblã aici
înãuntru... aici... Îºi lovi tâmpla cu degetul. E primitiv, nu? Idiot!
Dar voiam sã zbor dupã douã luni de somn, vroiam sã zbor! Îþi
spun toate astea pentru cã nu te cunosc, pentru cã în curând o sã te
uit, aºa cum o sã faci ºi tu! Am fugit din tratament pentru cã erau
cu toþii prea blânzi, prea buni pentru mine! ªi eu voiam sã zbor!

– Îmi pare rãu cã ai suferit – spuse fata, simplu.
– Îþi pare rãu – repetã, descumpãnit ºi deodatã se liniºti ºi

surâse. Alþii plãtesc mai scump trecerea Centurii.
– Ai vrea sã mã îmbrac? întrebã fata.
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– Nu. Rãmâi aºa.
– Uneori bãrbaþilor le place sã te vadã îmbrãcatã. Mai ales

când sunt triºti.
– Eu nu sunt trist acum.
„Sunt îngrozitor de trist – gândi. Pentru cã totul e atât de

firesc, de viu aici. ªi fata asta. Totul în afarã de mine.“ [...]
– La noapte mã duc sã-l caut pe Gherasim – rãspunse

Sebastian. E robotul meu de bord.
– Spune-mi ceva drãguþ înainte de a pleca – ºopti fata. Nu-mi

place sã rãmân singurã. ªi tristeþea te însingureazã.
– Mi-ai plãcut foarte mult – spuse Sebastian ºi se opri. Ar

fi putut sã-i lase câteva vorbe care sã nu se stingã odatã cu paºii
lui. Dar avea foarte puþine cuvinte neuzate. Toate celelalte zburau
cãtre planeta de dincolo de Centurã. Mi-ai plãcut foarte mult ºi
mi-ar fi plãcut ºi mai mult sã te iau cu mine. Dar, poate, voi
reveni sã-þi povestesc despre papagal.

– În sfârºit, glumeºti – zâmbi fata. Poþi deci sã fii ºi vesel
dacã vrei.

– ªi uneori – urmã Sebastian – când ai timp, du-te în oraºul
vechi ºi odihneºte-te într-una din curþile nãpãdite de viþã sãlbaticã.

Se aplecã s-o sãrute, dar ea se feri.
– Asta e cea mai frumoasã trãsãturã a bãrbãþiei – urmã:

Austeritatea. A cincea trãsãturã pe care o recunosc la dumneata
ºi care te face sã fii cu adevãrat bãrbat. Nici un cuvânt care ar
putea dovedi tandreþe, cãldurã, slãbiciune sufleteascã. La
revedere, domnule pilot.

Fãcu o piruetã încheind-o printr-o reverenþã.
Sebastian se înclinã ºi luându-i mâna micã îºi lipi buzele

de ea. Urcã apoi faleza în fugã, împiedicându-se la fiecare pas.

XI

ªtia cã zboarã de mult, de mult timp. ªtia, totdeauna, în somnul
rece al traseelor lungi, cã zboarã. ªi visa. Se obiºnuise sã-ºi dirijeze
visele, alegându-le pe cele plãcute. De aceea se silea sã viseze vrãbiile
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vechiului oraº, þopãind, Dunãrea oglindind sãlciile, dealul oraºului
susþinând ciupercile coloroate ale blocurilor, casele suspendate
plutind peste munþi. Îl înveseleau cel mai mult prietenii lui ºi discuta
cu ei la nesfârºit, râzând unul de altul, luându-se peste picior.

Îl visã mai întâi pe Piticu, în halat alb, cu ochiul lipit de
microscop. Îl invidia pe Sebastian cã zboarã tot timpul ºi ofta: ce-aº
zbura ºi eu! Dar fãrã escalã! Mereu!“ ªi chiar se ridicã puþin în
aer, grav, trist ºi fluturându-ºi poalele halatului fãcu câteva tumbe.

Apãru apoi – parcã în ziu a treia – Valea, cu nasul lui de mulatru.
Râzând, ducându-ºi în braþe gemenii ca pe douã haltere înfãºurate
în scutece ºi, în urma lui, Feria, mânuind o pãpuºã tãiatã din ceapã.
Îl visã pe Jenel aprinzându-ºi þigara de la un om care mânca seminþe,
sãrind o bãltoacã ce se dovedea a fi numai o patã de soare ºi luptân-
du-se cu niºte semilune negre care voiau sã-i smulgã ochelarii.

ªi prin somn Sebastian îi alinta pe toþi – sau i se pãrea cã-i
alintã, pentru cã somnul hipotermic e adânc ºi nu-þi îngãduie sã-þi
aminteºti ce-ai visat. Dar el cunoºtea secvenþele de vis pentru cã
le mai vãzuse în alte zboruri. [...]

Îl visã apoi pe Iordan, cu barbã ºi anteriu. Desculþ, mergea ºi
predica pe malul unei ape, un fluviu larg, mâlos, ocolind o mare
piramidã – ºi în urma lui se înºiruiau copii negricioºi, schimonosin-
du-se ºi batjocorindu-l. Îl strigau „Ali, Ali“ ºi Iordan se întorcea sã-i
fugãreascã, dar pentru cã îi plãceau copiii, dojenile lui se transfor-
mau în jocuri ºi porneau sã danseze toþi ca niºte apucaþi. [...]

ªi când deschise ochii vãzu cerul negru ºi auzi motoarele.
Respirã rar – unu, doi, trei, patru. Reþinu aerul – unu, doi, trei,
patru, cinci, ºase, ºapte, opt. Expirã – unu, doi, trei patru. Respira
totdeauna yoga când se trezea din îndelungatul somn hipotermic.
Deasupra lui cronometrul navei arãta ziua a douãzecea ºi, înainte
de a înþelege bine cã s-a trezit, simþi acul înþepându-l ºi adormi
din nou. ªi fu convins dupã aceea cã trezirea se petrecuse în vis,
ca toate celelelalte, ºi reîncepu sã râdã cu Iordan ºi cu Valea de
Jenel care se silea sã deschidã uºa acolo unde nu era decât perete.
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Patru Patru Patru Patru Patru îîîîîntr-o lotcntr-o lotcntr-o lotcntr-o lotcntr-o lotcããããã.....
– Popas în oraºul copilãriei –– Popas în oraºul copilãriei –– Popas în oraºul copilãriei –– Popas în oraºul copilãriei –– Popas în oraºul copilãriei –

Portul acesta a îndemnat totdeauna la cãlãtorii. Nu numai
pentru cã danele sale  se întind pe câþiva kilometri sau pentru cã
oamenii aud mereu aici glasul sirenelor. Ci ºi pentru cã dincolo,
peste apã, se înºiruie atât de bizarii Munþi Hercinici, roºi de
gheþuri ºi ploi – ºi imaginile acestea ale coastelor albãstrui ºi a
apei uleioase te fac sã visezi.

ªi de obicei, visând, cãlãtorim. Atunci, în urmã cu ani, ne
începeam cãlãtoriile de pe „insula“ din faþa Galaþiului. Insula se
transforma într-un atol din Mãrile Sudului, iar sãlciile bãrboase
ºi pletoase în palmieri.

Treceam înot la plaja „Cocuþa“, ca sã nu plãtim cursa cu
barca ºi fiecare trecere se transforma într-o aventurã. Apoi ne
înfundam în desiºurile ce pãreau cã ascund întreaga faunã a
tropicelor ºi acolo, în nisip sau pe iarbã, ridicam ancora.

A trecut un sfert de veac de când vedeam crescând palmieri
pe Cocuþa ºi, oarecum, o parte, o micã parte a visului nostru, s-a
îndeplinit. Numai cine a cãlãtorit pe Dunãre ziua ºi noaptea la
rame poate înþelege cum retrãiam pe micile ostroave pãzite de
pescãruºi bucuriile ºi neliniºtile copilãriei. Numai cine a navigat
fãrã motor, supus capriciilor vântului ºi ploii, poate înþelege
bucuria care te cuprinde în faþa unui foc de vreascuri, noaptea,
sau sentimentul de fiecare datã copleºitor, în clipele când rãsare
sau apune soarele peste grinduri.

Iar noi, în aceste patru sãptãmâni, am putut vedea Dunãrea
la ea acasã – o Dunãre limpede care într-o clipã se acoperea de
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talazuri sãlbatice, o Dunãre cafenie, opacã, deschizându-ºi ochii
albaºtri la adãpostul unui mal de argilã –, am putut asculta
certurile coþofenelor ºi am urmãrit stolurile de raþe negre, cãþãrate
în copaci ca niºte imenºi corbi, de coºmar. Am vãzut luna
luminând ostrovul Nebuna ºi la Giurgeni am fost învãluiþi de un
viscol uluitor de insecte – miliarde de „rusalii“ ºuierau prin aer,
înecau puntea vaselor, cabinele, ºi apoi se scurgeau printre maluri
– un fluviu de fluturi efemeri plutind pe ape.

Am vãzut pescari alintând saghiþa pentru a o ademeni ºi
alþii lovind apa cu cloncul – spre a momi somnii, iar de pe maluri
ne priveau asemeni unor nemaivãzute animale ulmi ºi sãlcii
uscate, cãlcând pãmântul cu vârful rãdãcinilor aeriene sub care
sufla vântul – ca într-un balet de arbori osificaþi.

Uneori rãsãrea din pãdurile „litoralului” oltenesc un pescar
izolat care ne amintea de Dersu Uzala – vânãtorul siberian al lui
Arseniev – într-atât se apropiase de naturã ºi cunoºtea animalele
ºi plantele. Vorbem cu el, încântaþi nu de savoarea limbajului –
pentru cã printre zicalele pipãrate se amestecau neologisme – ci
de înþelepciunea lui practicã, vie, independentã.

Am dormit în acest drum lângã lotcile pescarilor ºi pe
pontoane, în cort ºi în barcã – dar parcã cele mai fermecãtoare
nopþi au fost cele petrecute în poloage. Dincolo de baldachinul
de tifon, iluzia opticã lega stelele cu fire de mãtasã ºi le fãcea sã
se legene necontenit – iar Dunãrea nebãtutã de furtunã se prefãcea
în lac.

Am fost arºi pânã la oase în zilele toride ºi numaidecât
dupã aceea ploile ne-au silit sã rãmânem pe þãrm, iar furtuna ne-
a aruncat în pilonii de beton ai unui turn de apã aflat la intrarea
în Turnu Mãgurele, gata sã ne zdrobeascã.

Dar, evident, nouã ne plãcea totul. ªi pescãruºii, ºi sãlciile,
ºi furtuna. Mai puþin soarele torid.

De aici pânã la Sulina au mai rãmas de strãbãtut o sutã
cincizeci de kilometri – dar sunt convins cã vom continua sã
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privim cu aceeaºi surprindere ineditele chipuri ale Dunãrii, ale
Dunãrii care-þi rãmâne ascunsã în timpul unei plimbãri de o zi,
pe care nu o poþi înþelege cercetând-o de pe puntea vaporului.

Pânã ºi malul pe care-l cunoºteam atât de bine, de la vãrsarea
Siretului ºi pânã la Vadul Raºcu îmi pãrea surprinzãtor acum, iar
biserica Precista se înãlþa cu o mai mare prestanþã domneascã,
amintind mãnãstirile ridicate de ªtefan cel Mare din nordul
Moldovei.

ªi intrând în port, cu aceastã modestã lotcã de 24 de crivace,
am salutat de peste apã insula unde începusem sã înþeleg toate
acestea încã de acum un sfert de veac.
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Sã fie ridicatãSã fie ridicatãSã fie ridicatãSã fie ridicatãSã fie ridicatã
statuia poetului ucisstatuia poetului ucisstatuia poetului ucisstatuia poetului ucisstatuia poetului ucis

CB: Mã numesc Camil Baciu. Am fost inginer hidro-
mecanician, dupã aia ziarist la ziarul „Flacãra“; am scris nuvele,
romane ºtiinþifico-fantastice. Am plecat în Franþa în anul 1969,
am fugit. În Franþa am continuat sã mã ocup de teatru, mai puþin
de inginerie, ºi acuma ocupaþia mea principalã este sã predau
postuniversitar niºte cursuri bazate pe suportul emoþional al
comunicãrii umane.

R: Cum l-aþi cunoscut pe Gh. Ursu?
CB: L-am cunoscut pe Gh. Ursu, pe Babu, când a venit în

Galaþi, din Soroca. L-am cunoscut imediat. Am început sã mã
duc pe la el pe-acasã, avea o bibliotecã grozavã, o sorã foarte
drãguþã ºi era o atmosferã moldoveneascã, de culturã, foarte rarã.
Dupã aceea am plecat împreunã la ªcoala Politehnicã, el la
construcþii, eu la mecanicã. Dar, bineînþeles, între timp, deci deja
prin anii ’46, ’47, ’48, Babu devenise secretarul Tineretului
Progresist din Galaþi – tatãl lui fusese numit prefectul regiunii
Galaþi, „prefectul roºu“. Era un medic foarte cultivat care-ºi
închipuia socialismul ca un fel de utopie franþuzeascã din anii
’40, sau din secolul 19. Purta lavalierã, vorbea franþuzeºte ºi
credea în socialismul cu faþã omeneascã. Babu la fel. A crescut
într-o utopie dulce, rozã, omeneascã, cultã ºi când a ieºit din
utopie a dat peste Securitate.

R: Aþi fost mereu membru de partid? ªi dumneavoastrã ºi el?
– Am fost amândoi membri de partid. Noi am cerut, din

entuziasm. Asta s-a întâmplat în anii... nu ºtiu. La Politehnicã, cândva.
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R: Credeaþi?
CB: Credeam absolut cã se va face cum scrie. ªi când am

început sã ne dãm seama cã nu e cum scrie, ºi-am început sã ne
punem întrebãri, întâi ne-au calmat, ne-au sancþionat. Babu avea
mereu sancþiuni de partid. Eu la fel. Eu mai mult fiindcã
povesteam anecdote pe contul Uniunii Sovietice ºi al comuniº-
tilor; Babu fiindcã spunea tot ce-i trecea prin cap. Cât timp tatãl
lui a fost prefectul regiunii Galaþi l-au mai iertat. Cu toate c-am
ajuns o datã în închisoare, cu cãtuºe prea mari, pe care trebuia sã
le þinem în mânã, cã erau date pe inventar, ºi poliþia (miliþia) ne-a
atras atenþia cã fiind membri de partid nu puteam sã pierdem bunul
poporului, aºa cã am adus cãtuºele înapoi ºi am fost scoºi din
închisoare, în sfârºit judecaþi, iertaþi. Cu toate cã 32 de poliþiºti
(miliþieni) au declarat cã i-am bãtut de moarte. Amândoi împreunã
aveam atunci vreo 108 kile... mâncam prost, la cantinã...

R: Puteþi sã-mi faceþi un portret al lui Babu tânãr?
CB: Babu era foarte sportiv, toþi fãceam sport, eram nebuni

dupã Dunãre. Primul lucru pe care-l fãceam când veneam în
vacanþã – era un ritual sacru – mergeam la Dunãre. ªi primul
lucru pe care-l fãceam, fiindcã toþi citeam, tuturor ne plãcea
poezia, toþi eram romantici, deci primul lucru pe care-l fãceam
era sã scuipãm în apã, ne uitam cum curge scuipatul, sã ne dãm
seama care-i viteza Dunãrii. Pentru noi era destul de poetic ºi de
nostalgic, ºi dupã aia treceam Dunãrea înot. În fiecare duminicã
murea un bãiat. Cam de vârsta noastrã. Erau valuri, erau vapoare.
ªi era o performanþã, un act de eroism. Babu avea un corp foarte
proporþionat. Nu era înalt. Cred cã avea 1,74 ºi visa sã aibã 1,75,
era puternic, neobosit, bun înotãtor... ºi avea o memorie
monstruoasã, care ne-a izbit de la început. Nu uita nimic. Citea
o datã ºi-ºi amintea tot. Muzicã, picturã, literaturã. Unde nu-ºi
amintea, improviza. Însã în general cunoºtea o cantitate enormã
de informaþii cu caracter cultural, care se organizau foarte bine
în mintea lui, în structuri. Adicã nu le ºtia pe de rost. Le gândea,
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vedea continuarea ideilor, influenþele reciproce între literaturi.
Avea o memorie aºa de nemaipomenitã încât atunci când
mergeam sã dansãm undeva ºi ne plictiseam, îl sunam acasã, îi
rugam pe cei de faþã sã punã 10 întrebãri ºi îi dãdeam telefon. El
rãspundea, îi surprindea pe toþi. ªi-mi amintesc odatã, când
prezentam eu poezia modernã suprarealistã la cãminul de studenþi
unde eram responsabili. În timp ce vorbeam Babu a intrat pe uºã
ºi eu eram într-o panã de amintiri, cã nu-mi scrisesem, ºi în clipa
în care a intrat pe uºã l-am arãtat cu degetul ºi a început sã recite
poemul despre care vorbeam. Toatã lumea a fost convinsã cã ne
înþelesesem. Nici gând! De câte ori ridicam degetul spunea
poemul care trebuia. Oricine din salã putea sã facã acelaºi lucru.
Nu ºtiau cã au în faþa lor un monstru de memorie ºi culturã. De-aia
m-am gândit de multe ori când l-au ucis pe Babu, când l-au ucis
lovindu-l în burtã cu vârful pantofului, imaginea asta m-a urmãrit
ºi mã urmãreºte. ªi m-am gândit: „Cum s-a putut (sau ãsta era
chiar simbolul, asta era esenþa) cã omul cavernelor, care-ºi
îmbrãcase niºte pantofi în ziua aia, cu bot ascuþit, l-a gãsit pe
Prospero, Caliban l-a gãsit pe Prospero, el era un Caliban roºu,
un Caliban cu uniformã, ºi l-a bãtut de moarte. De urã. Nu numai
de ura lungã care se aºterne în timpul anchetei, ci de urã. Fiindcã
era Caliban, era gorila, era dintr-ãla ridicat de jos, care face
revoluþia, ºi fascistã, ºi comunistã, când trebuie, ºi trebuia sã-l
ucidã pe intelectual. ªi l-a ucis...

...Deci avea o memorie grozavã, îi plãceau fetele. Erau
puþini tineri pe atunci în România cãrora sã nu le placã fetele,
acum am impresia cã s-a cam ameliorat. ªi le fãcea o curte
ultrapoeticã. Cum se îndrãgostea – slavã Domnului, se îndrã-
gostea – le fãcea poezii. Cu cât dragostea era mai intensã cu atât
poezia era mai abstractã. Când era foarte pasionat nu se mai
înþelegea nimic. Era foarte frumos. Începea cu ritmuri de genul:
„Sunt un bãiat de viaþã, / Eºti o fatã de moarte,/ ta ta ta ta ta
carte“. Cred cã aºa l-a cunoscut ºi Nina Cassian, fãcând poeme.
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Se-ndrãgostise ºi de Nina Cassian ºi nu fãcea alte sporturi, decât
înotul. Juca ºah, mergea la filme, niciodatã de douã ori, fiindcã
îºi amintea filmul cu toate detaliile ºi dacã nu se proiecta încã o
datã, îl povestea cu toate detaliile,... scria. Scria fãrã încetare. Îºi
fãcea jurnalul. Dupã mine, Babu este Daniel Pips al epocii
noastre. Dacã cei care o sã vadã întâmplãtor ce vorbim noi acum,
ºi-o sã asculte, îºi amintesc de Daniel Pips, care pe la începutul
secolului 17-18 ºi-a fãcut jurnalul acela enorm, nu se poate sã
nu se gândeascã la Babu care a scris, dupã mine, nu numai cele
6000 de pagini declarate peste tot, ci mult mai mult. Paginile
astea reprezintã o cronicã totalã. Cea mai bogatã cronicã a
României lui Gheorghiu Dej ºi Ceauºescu, a României comuniste
în care Babu a refãcut statistici dupã puþinele date pe care le
avea în vitrinã, de la radio, el a fãcut statistici reale, ale penuriei
comuniste, în care nota tot ce vedea, tot ce i se pãrea semnificativ,
toate conversaþiile cu prietenii lui, dar, dacã era semnificativ...
cu scrierea foarte citeaþã, foarte caligraficã, ºi le împãna, le
garnisea cu literaturã ºi muzicã. Nimeni n-a fãcut niciodatã, dupã
cât ºtiu eu, tipul ãsta, felul ãsta de jurnal. Nici în Franþa, nici în
România, nu ºtiu cum se-ntâmplã. Mai încolo, nici italienii pe
care-i cunosc. Deci un jurnal axat pe realitatea imediatã, cu
comentarii din literatura universalã, fãrã sã facã filozofãri ºi sã
tragã concluzii. Jurnalul ãsta nu l-a cunoscut ni-meni, nici copiii
lui, nici prietenii lui. Eu eram prietenul cel mai apropiat. Ne
vedeam cel mai des. Cred cã eu îl bãteam cel mai tare, când în
delirul lui îi scria lui Hruºciov, sã-l reclame pe Gheorghiu-Dej.
Când se ducea sã reclame guvernului cã nu merge, cã socialismul
nu are aºa figura omeneascã cum ºi-o închipuia. Trãia într-un
nor roz de literaturã, de umanism ºi de credinþã aproape
bisericeascã în schimbarea omului. Credea. Era un credincios.
Eram toþi credincioºi în perioada aia. Dansa. Bine, mult.

R: Cum aþi aflat de arestarea lui?
CB: Am aflat cã a început ancheta dintr-o scrisoare. Mi-a

scris cum se scria pe vremuri: „Nu mã simt aºa de bine. Sunt
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rãcit!“ Asta însemna „Sunt arestat. Sunt anchetat“. Am dat telefon,
m-a lãsat sã înþeleg cã e anchetat. În primul moment de furie am
spus: „Nu avea nici o grijã! N-o sã þi se întâmple nimic“. În al
doilea sau în al cincilea moment de furie i-am spus lucruri mult
mai grosolane. I-am spus: „N-o sã se atingã nici de un fir de pãr
din locul ãla al tãu! Toþi suntem aici ºi nici n-o sã te atingã“.
Când spuneam „toþi suntem aici“ nu-mi dãdeam seama câþi
„bãieþi“ erau la Paris. Adicã câþi securiºti erau la Paris. Adicã
câþi securiºti sunt astãzi în Franþa. Cei care-au fãcut restaurantele,
cei care au fãcut birourile de schimb, toþi sunt aici. Aproape la
fel cum sunt toþi acolo. Deci am dat telefon din ce în ce mai des.
Am început sã telefonez la ziarul „Scânteia“. Am încercat sã
chem C.C.-ul. Dupã un timp Babu, dupã anchetele ambulatorii,
a fost închis, iar i-au dat drumul ºi dupã aia, fiindcã urma
Conferinþa de la Helsinki, într-o ºedinþã festivã ºi-a recunoscut
greºelile ºi-a declarat cã Securitatea s-a purtat bine cu el. Dar
cum s-a întors acasã, în afarã de fraze ca „Dã-mi, Doamne, ºi
mie o puºcã cu lunetã“ pentru care securistul l-a întrebat „În
cine vrei sã tragi?“ ºi babu i-a spus „Dumneata ºtii mai bine ca
mine în cine, dar eu nu-mi amintesc exact despre ce-i vorba“, a
notat în carnetul lui „troglodiþii ãºtia ar trebui împuºcaþi din zece
în zece“. Dupã aia ancheta a luat o altã turnurã, dupã cum spune
ºi Andrei Ursu, fiul lui. Ura a crescut enorm între anchetator ºi
anchetat ºi dupã mine, dupã ce cunosc pânã acuma, dupã ce am
reuºit sã adun informaþii, îl bãteau mult, lung, îl þineau cu cãtuºe
la mâini, îl scuipau ºi probabil, cum se obiºnuia, ºi urinau pe el.

R: Credeþi cã a fost un accident?
CB: Lucrurile astea se întâmplã din aproape în aproape.

Adicã în clipa când l-au arestat cu pretextul de a fi gãsit la el
valutã, ceea ce era o chestie derizorie ºi comicã chiar pentru
regimul Ceauºescu, l-au arestat cu gândul de a fabrica un enorm
proces politic. Fiindcã în caietul lui Babu erau trecute nume de
scriitori din care mare parte ar fi putut fi implicaþi într-un uriaº

167

proces al intelectualilor contra regimului. Aceastã încercare fusese
fãcutã cu mai mulþi ani înainte în celebra punere în scenã în
legãturã cu jefuirea Bãncii Naþionale. Când o echipã condusã de
Igor (Gugu) Sãveanu, fost inginer de încercãri, inginer ºi direc-
tor al fabricii de avioane, fost pilot de încercãri; cel care pe la
vreo 12-13 ani cãra pistoale în buzunarele largi ale pantalonilor
pentru comuniºtii care luptau în ilegalitate, adicã le cãra nicãieri
ºi dupã aia le aducea înapoi, cã nu era nimeni sã tragã cu pistolul.
Acest Gugu Sãveanu a fost acuzat a fi fost  ºeful unui complot
de tipul „Medici în bluze albe“. S-a fãcut ºi un film, la Sahia, în
secret. Toþi participanþii la complot erau evrei asimilaþi în funcþii
de mare rãspundere, colonei în securitate ºi alþii. Singurele urme
în presã au fost internaþionale ºi se gãsesc în cartea lui Edgar
Reichman „October roz“, care nu prea mi-a plãcut. ªi asta dupã
mine a fost o a doua încercare de a crea un complot vizând
intelectualii ºi cum se spune pe franþuzeºte en ratisson large
adicã într-un evantai foarte deschis. Însã acest gând le-a venit pe
traseu. Pur ºi simplu au fost sesizaþi cã are un caiet... Dacã Pârguþa
Croitoru – care Pârguþa Croitoru rãmâne pentru mine tot ce poate
fi mai odios între turnãtori, între amestecul ãsta oribil de
turnãtorie, de lingere, amestec de aºteptarea unei recompense,
de urã... Dacã Pârguþa Croitoru nu lua caietele împreunã cu colega
ei Elena Petre ºi nu le ducea securistului Institutului unde lucra
Babu... procesul n-ar fi fost declanºat. Toatã lumea ºtia cã scrie,
toatã lumea ºtia cã protesteazã, toatã lumea ºtia cã în Institut are
o frazã celebrã a lui Bolivar fixatã pe planºeta lui de inginer în
care se vorbea despre dictaturã. Toatã lumea ºtia asta. Dar dându-le
caietul, securiºtii, nici mãcar ei, nu mai puteau sã dea înapoi.
Aveau un document. Asta a declanºat... mergând pe documente,
vorbind cu el, ºi-au dat seama cã ar putea sã facã o mare... une
enorme mise en scène. Care nu le-a ieºit. Nu le-a ieºit fiindcã
Babu nu voia sã spunã sau spunea prost. Asta i-a iritat enorm.
Faptul cã nu puteau sã facã aceastã enormã punere în scenã. ªi
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cum între timp ura creºtea se dezvolta ºi ideea lor ca sã-l distrugã.
Sunt profund convins cã ideea de a-l distruge a devenit concretã
dupã ce a scris în caietele lui „aceºti troglodiþi ar trebui împuºcaþi
din zece în zece...“. ªi-l bãteau cu gândul cã poate moare. Este
evident cã au vrut sã-l ucidã la urmã. ªi e un argument net: dupã
ce i-au plesnit intestinele cu lovitura ºi s-a declarat infecþia, nu l-au
tratat. Pentru mine lucrul ãsta este evident. Chiar dacã actualul
procuror sau ce e, procuror al României, a declarat fiului lui Babu
cã ar fi putu fi lovit de un deþinut. Adicã mergând cu cinismul ºi
ipocrizia mai jos decât ne putem închipui, mai ales cã acum e
dupã „schimbarea la faþã“ care se numeºte revoluþie. Chiar în
cazul ãsta trebuiau sã-l trateze. Deci nu trebuie stabilit numai
cine l-a lovit pe Babu, cã e evident cã anchetatorul l-a lovit de
zeci de ori, c-avea urme, echimoze, ºi asta se vede în procesul
verbal de dupã moartea lui. Dar sã spunã de ce nu l-au tratat! ªi
sã spunã de ce au dat familiei veºmintele lui, puloverul, cãmaºa,
pline de sânge închegat, înnegrit. Ca sã le facã fricã? De unde,
ce trebuia sã probeze acest sânge? Sigur cã se poate conta pe
veºnica bãºcãlie, lipsã de rãspundere, dispreþ total al autoritãþilor,
care amestecau totul, nu þineau cont de nimica, dar, totuºi, de ce
au dat veºmintele pline de sânge închegat?

R: ªtiþi cine ar fi vinovat pentru moartea lui Babu?
CB: Dacã am rãspunde ca domnul Henry O’Burrel care a

scris un fel de cãrticicã comunistã, pardon, domnul André
Wurmser care a scris o cãrticicã „Cine l-a ucis pe Henry
O’Burrel?“, un muncitor american, ºi a ajuns la concluzia cã l-a
ucis sistemul capitalist american, fiindcã a cãzut de pe schelã.
Dacã în cazul sistemului american capitalist e o metaforã proastã
ºi de propagandã, este evident cã Babu a fost ucis de cãtre
Securitate în totalitatea ei. Chiar cei care nu s-au amestecat. Chiar
securiºtii miloºi. Mai existau ºi securiºti aproape omeneºti. Însã-i
clar cã cei care au participat la anchetã, adicã: Marin Pârvulescu,
maior anchetator al securitãþii, Stãnicã Tudor, colonel, ºef al
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cercetãrii penale, Florea Popescu, maior anchetator de la IGM,
Hodiº Vasile, locotenent major de securitate, Ion Dumitraciuc,
cãpitan sau locotenent, securistul Institutului unde lucra, Creangã,
nu-i cunosc prenumele, colonel, ºef al arestului, Gheorghe Vasile,
colonelul direcþiei superioare în Direcþia 6 Cercetãri Penale...
Pentru mine toþi trebuie anchetaþi fiindcã toþi au participat la
aceastã punere în scenã derizorie de judecare pentru un delict
penal, deþinere de valutã forte, toþi ºtiind foarte bine cã-i arestat
ca sã fie bãtut ºi torturat fiindcã are un jurnal pe care nu-l cunoºtea
nimeni. Intrã în aceeaºi categorie, dupã mine, ºi în primul rând,
Pârguþa Croitoru, principala denunþãtoare, care dupã moartea lui
Babu a spus colegei ei, jenate puþin (Elena Petre era jenatã cã
denunþarea ei s-a sfârºit cu moartea), i-a spus: „Pãi sã-l ia dracu!“
Fiindcã se terminase, era mort.

Pentru mine, în afarã de proces, mai e ceva. E vorba de
comisia care se va forma pentru ridicarea unei statui lui Gheorghe
Ursu. Când spun asta nu e nici o urmã nici de utopie, nici de
glumã, ca erou naþional, simbol al bestialitãþii Securitãþii, simbol
al intelectualului ucis, nu pentru cã a fãcut propagandã, nu pentru
cã a scris, ci pentru cã a gândit noaptea în faþa caietului. Caz
unic. Intelectuali sunt uciºi acum în Algeria, în Franþa, în America.
Intelectuali împuºcaþi de peste tot. Ziariºtii la Moscova sar pe
mine. Babu a fost ucis nu pentru cã a luat poziþie în public, nu
fiindcã a fãcut propagandã, a fost ucis pentru cã a gândit. Deci
monumentul trebuie sã fie ridicat. ªi dacã ar fi dupã mine, cred
cã ar trebui ridicat ºi un monument grotesc, invers. Cred cã
Pârguþa Croitoru, care mai e în viaþã (dupã mine, sincer, din
pãcate), sã i se ridice un monument în viaþã Pârguþei Croitoru, în
care sã fie înfieratã delaþiunea care a durat toþi aceºti zeci de ani,
turnãtoria imensã în care s-au scãldat toþi.

R: Babu e un deþinut politic sau deþinut penal?
CB: Babu a fost un deþinut ideologic. Babu a fost judecat

pentru cã gândea altfel. Este un deþinut ideologic ºi s-a comis
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împotriva lui un asasinat ideologic. Nu era politic, fiindcã nu au
reuºit sã întocmeascã nimic politic.

R: Credeþi cã procesul „Babu“ poate fi dus pânã la capãt?
CB: Nu cred cã procesul lui Gheorghe Ursu poate fi fãcut

astfel astãzi în România. Iatã care sunt criteriile mele. O þarã
care trimite ca ambasador la Parlamentul European pe micul
Goebbels al lui Ceauºescu, poetul gras, ºiret ºi talentat Adrian
Pãunescu... Deci dacã acest mic Goebbles gras ajunge, dupã ce
l-a adulat pe Ceauºescu, dupã ce l-a lins pe Ceauºescu, a organizat
acele liturghii imense de tip Goebbles, nici mãcar de tip sovietic,
pentru Ceuaºescu... Dacã a fost trimis în Parlamentul European
dupã singura schimbare cã ºi-a lãsat barbã... Cum poate o þarã,
cum poate guvernul care l-a trimis în Parlamentul European sã
judece procesul unui intelectual ucis fiindcã gândea. Cum poate
sã facã proces o þarã care numeºte revoluþie momentul în care
Securitatea trece de la o activitate subteranã poliþistã, la o
activitate dublã: subteranã poliþistã ºi bancarã cu pignon sur rue.
Adicã cu prãvãlie pe stradã. Cum poate un guvern care trãieºte
de pe urma acestei mafii sã organizeze un proces când toþi
„bãieþii“ sunt acolo. Fac afaceri, se îmbogãþesc, cãlãtoresc în
strãinãtate, îºi trimit copiii la studii ºi fac ziare în numele
democraþiei în care cer moartea ungurilor, a þiganilor ºi a evreilor.
A evreilor acum mai puþin fiindcã le scad americanii din bacºiº.
Nu cred cã procesul poate sã aibã loc imediat, iar dacã o sã aibã
loc, o sã fie fãcut sub presiunea unor oameni care ar putea la un
moment dat sã impunã acest proces, dupã care probabil ar fi
mare liniºte. Cu procesul acesta guvernul s-ar spãla, s-ar prezenta
la interior ºi la exterior ca un justiþiar, ca cineva care face dreptate!
ªtiþi cã în Biblie mult înainte ca sã aparã Noul Testament esenienii
îl aveau pe ºeful lor spiritual care se numea Maître de justice.
Da, da’ la esenieni se întâmplã mai demult, de 2000, 2500 de
ani. Nu cred cã procesul o sã aibã loc, fiindcã n-o sã fie nimeni
lãsat sã-l facã ºi dupã informaþiile mele, în care cred absolut,
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ºtiu cã procurorul militar care intenþiona sã o facã... Fiindcã nu
trebuie nimeni sã-ºi închipuie ºi nu-mi închipui nici eu cã, dacã
structura s-a menþinut subteranã ºi antenele ei ºi-au deschis bãnci,
ziare ºi afaceri care sunt foarte puternice, nu înseamnã cã nu
existã ºi ofiþeri din aºa numita „noua securitate“ în ghilimele.
Sunt mulþi care ar vrea ca procesul sã fie judecat, sunt mulþi care
ar vrea sã schimbe. Sunt convins cã sunt mai mulþi în conducerea
armatei, la procuratura militarã, bineînþeles. Dar sunt mult mai
mulþi cei care pot sã-i împiedice. În orice caz, nu ºtiu cum or sã
ajungã aceste ultime vorbe, ca un voeu pieux, ca o dorinþã pioasã:
nu trebuie sã-ºi închipuie nimeni, nici Pârguþa Croitoru, nici
coloneii de securitate de care am vorbit, nu trebuie sã-ºi închipuie
nimeni cã dacã nu se face procesul, noi l-am uitat. Babu a avut
mulþi prieteni, are mulþi prieteni, are mai mulþi amici decât poate
sã-ºi închipuie cineva, chiar printre francezii francezi, unii au
munci de rãspundere, l-au cunoscut, cunosc cazul lui, am fãcut
tot ce-am putut ca sã fie cunoscut cazul lui. Sã nu-ºi închipuie
nimeni cã i-am uitat, sã nu-ºi închipuie nimeni cã procesul n-o
sã se facã, sã nu-ºi închipuie nimeni cã dacã pot sã ameninþe cu
moartea pe procurorul militar, pot încã sã vinã sã ne ameninþe ºi
pe noi în Franþa. Unii dintre noi n-aºteaptã decât asta.

R: Credeþi cã jurnalul existã?
CB: Sunt convins cã jurnalul existã la Securitate. Ei îl vor

pãstra la Securitate pânã când le va fi smuls prin lege. Nu cred cã
l-au distrus. Ar fi capabili sã-l distrugã în clipa în care ar fi obligaþi
sã-l dea. Deci nu ºtiu ce intervenþii rapide ºi puternice ar putea sã
se facã, sã nu fie distrus jurnalul, care este un monument unic,
fãrã îndoialã cã-i unic, pentru tot câmpul socialist, cum se numea.
Nu cred cã cineva a mai þinut zi de zi un asemenea jurnal.

CB: Cum vi se pare cinismul de a cere 25000 de lei pentru
deþinere de valutã, dupã moartea lui Babu?

CB: Faptul cã dupã ce l-au ucis au trimis soþiei lui o cerere,
au obligat-o pe soþia lui prin lege sã plãteascã 25000 de lei, care
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însemnau, aveau un caracter de sancþiune administrativã pentru
deþinere de valutã. Adicã pânã unde poate sã ajungã cineva cu
cinismul acesta grosolan, specific, nu numai securist, dar
balcanic, ceauºesc, ca sã cearã vãduvei, care de-abia a asistat la
crematoriu la arderea cadavrului – ca sã nu mai rãmânã urme –
sã i se cearã sã plãteascã, sã i se ia bani. Aceºti 25000 de lei
trebuie redaþi familiei Ursu þinând seama de tot ce a însemnat în
perioada aceea.

R: Revenind... care era lumea lui Babu?
CB: Lumea lui Babu... Pãi Babu avea o lume la Galaþi.

Lumea lui Babu la Galaþi erau înotãtorii. Era Cornel Patrichi,
care dupã aia a devenit directorul portului fluvial. Era Lae, care
era un fel de bãiat pierdut, care spunea bancuri prin port. Era
Fane Ionescu, frumosul Dunãrii ºi al Galaþiului, care a ajuns dupã
aia laborant la Facultatea Tehnicã din Galaþi.

Mai târziu lumea s-a schimbat. La Bucureºti s-a schimbat
foarte mult. Întâi la facultate, unde era un grup de studenþi
comuniºti foarte cultivaþi ºi mai târziu era regizorul Mirel Ilieºiu,
Radu Albala... Babu cunoºtea multã lume, mulþi scriitori, mulþi
cineaºti ºi toatã lumea-l iubea. Toatã lumea-l iubea pe Babu, care
nu era gelos pe nimeni, era ultradeschis, ultratolerant. Era avid
de cunoaºterea cu caracter cultural în orice direcþie ºi îi frecventa;
ºi ei îl frecventau, ºi unii din ei îl frecventau chiar ºi în anul în
care era anchetat de securitate, atunci când nimeni nu te mai
saluta pe stradã. ªi cred cã cea mai mare parte, dupã cât ºtiu eu,
au venit la incinerare, lãsându-se filaþi ºi filmaþi de securiºtii
aflaþi în salã, pe care i-au identificat bineînþeles, care dupã moarte
nu mai cereau bani, dar voiau sã-i filmeze pe prietenii lui.

R: A fost cineva care a pãþit-o dupã?
CB: Nu. Nu. Eu cred cã urmãreau cel mai mult prin

anchetele asupra prietenilor lui Babu sã creeze un proces contra
Ninei Cassian, care atunci era în America ºi care atunci era un
fel de oaie neagrã în perioada aceea, un monstru pentru ei. Cred
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cã puþin ºi într-un fel mã urmãreau ºi pe mine, însã am niºte
informaþii nu suficient de solide. Erau foarte mulþumiþi cã la Paris
nu spun nimic, dintr-o eroare fundamentalã, crezând, prosteºte,
mi-era prea aproape, cã dacã nu fac scandal îi dau mai multe
ºanse. Eroarea era monstruoasã, mortalã. Scandalul poate l-ar fi
menþinut în viaþã.

R: Un portret al lui Babu poet?
CB: Babu scria foarte mult. Scria numai poezie, nu scria

prozã. Scria poezie ºi foarte, foarte multã pozie eroticã. Nu poezie
eroticã, poezie de dragoste.

R: Aþi avea vreo dorinþã în ceea ce priveºte amintirea lui
Babu?

CB: În ce priveºte amintirea lui Babu, statuie în centrul
Bucureºtiului, în Piaþa Kogãlniceanu sau poate undeva lângã Ciº-
migiu, unde a locuit foarte mult, sã fie ridicatã statuia poetului
ucis...

...Babu era un poet foarte bun. Babu era un poet foarte
modern. Era un poet intelectual. Era un poet dificil. Era un poet
într-un colþ. Era, ºi ãsta ar fi fost visul lui, era un poet barbilian.
Îl iubea pe Eugen Barbu, îl iubea pe Bogza. Pe Eugen Barbu nu
numai cã-l iubea, ci ºtia sã-l explice, ceea ce era foarte greu, de
spus Barbu corect, fiindcã Barbu era un poet foarte abstract.

R: Ion Barbu!
CB: Cum am spus? Doamne Dumnezeul, nu cumva, ptiu,

ptiu, ptiu... (se bate peste gurã...). Deci îl iubea pe Ion Barbu
foarte mult, îl recita, era foarte greu de pus virgule la Barbu, ºi-l
comenta. Toate versurile lui Ion Barbu, cu Nadir celest, care-i
stupefiau pe intelectuali, la Babu aveau o lecturã imediatã. Babu
scria poezie spontan, ceea ce este o extraordinarã raritate, dar
spontan foarte modern, în octoedri, dodecaedri, poliedri de cristal,
pe care-i monta foarte puþin dupã aia. I-ar fi plãcut foarte mult
sã scrie o poezie geometricã, într-o geometrie cu humor, humorul
în geometrie ºi în arhitecturã sunt foarte dificile. I-ar fi plãcut
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foarte mult. De altfel existã un singur autor care a fãcut în Franþa
o tezã care se numeºte Humor în arhitecturã ºi-i un român. Babu
scria în fiecare zi, scria poemele în caietele lui, le trimitea noilor
lui iubiri, ºi scria cantitãþi enorme de scrisori. Toate scrisorile lui
Babu, dintre care ºi eu am douã-trei sute – trebuie sã fie mii –
sunt înþesate de comentarii literare, muzicale ºi de picturã, toate.
Între timp erau deci scrisorile, caietele, poeziile. Deci scria enorm
tot timpul. Tot timpul...

(octombrie 1994)
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Ce sã spun despre Camillo?Ce sã spun despre Camillo?Ce sã spun despre Camillo?Ce sã spun despre Camillo?Ce sã spun despre Camillo?
– interviu cu Delia ªtefan –

Delia ªtefan: ªtii ce mi-e foarte greu? Mi-e foarte greu sã
vorbesc, nu sã scriu. Eu sunt obiºnuitã sã scriu. Toatã viaþa
profesionalã am fost obiºnuitã cu manuscrise, ºi la redacþie, cât
am lucrat în presã, ºi cu traducerile. Altfel îmi organizez gândurile
în scris, altfel îmi adun minþile, felul de a mã exprima… Acum
nu mai vãd sã scriu. ªi nici maºinã de scris nu am… Ce sã-þi
spun despre Camillo?

Reporter: Ceva adevãrat.
Dª: Oh, Doamne!... Uite cum facem. Þi-am pregãtit aici

Dicþionarul neconvenþional al lui Alexandru Mirodan. Citeºte-mi
din el articolul despre Camillo ºi eu am sã-þi spun mai întâi pãrerea
lui Camillo despre ce e scris acolo. ªi dupã aceea ce cred eu cã e
adevãrat ºi ce cred cã nu e adevãrat. L-am cunoscut ºi pe Mirodan.
Pe amândoi i-am cunoscut.

R: „Baciu Camillo (Galaþi, 1926), inginer, prozator, drama-
turg ºi multe altele. A fãcut un reportaj la Flacãra ’50. A scris povestiri
ºtiinþifico-fantastice; una dintre ele, Revolta creierilor (1964), ne
informeazã prin titlu (dar ºi prin conþinut) despre neputinþa funciarã
a autorului de a trãi la modul conformist, deci ca tot omul. A fãcut
pantomimã pe o scenã studenþeascã. A colecþionat anecdote (de la
Radio Erevan la Bulã, contemporanul nostru), numãrul acestora
ajungând pânã la 15.374; trezit noaptea din somn ºi somat sã zicã
una (– Camillo, numãrul opt sute paiºpe!), el se conforma, în capul
oaselor, povestind istoria corespunzãtoare numãrului în cauzã, cu
intonaþii ºi gesturi inenarabile. A avut o curtea, a sa, alcãtuitã din
prieteni credincioºi, care-i admirau, extaziaþi, imaginaþia, libertatea
de expresie ºi recordurile erotice, fiind gata sã-l urmeze pânã în foc
pe acest D’Artagnan burlesc al Bucureºtiului.“
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Dª: ªi încercând sã-l imite. Era greu însã de atins o ase-
menea performanþã. Da...

R: „A strãbãtut cu o micã lotcã (ºi o iubitã) Dunãrea, de la
Porþile de Fier pânã în Deltã,...“

Dª: Asta nu ºtiam. De iubitã. Cãci nu era el genul care sã
ascundã. Dar ºtiam cã plecase cu un spaniolist.

R: „...telefonând cotidian la escale, vreme de 35 de zile, ziarului
Sportul corespondenþa de la trimisul nostru special în barcã.“

Dª: Astea s-au publicat în Sportul popular. Dupã ce l-au
exclus din partid ºi dupã ce l-au dat afarã de la Flacãra.

R: De ce l-au exclus?
Dª: Pentru... pentru niºte reportaje, pe care ºtiu cã dupã aceea,

când era în Franþa ºi le-a copiat. Eu am fost la Biblioteca Academiei
ºi i le-am fotocopiat. De douã ori, cã le pierduse. Da, niºte reportaje
de prin anii ’60. Aveau ceva critic în ele, ceva subversiv. Vorbeau,
de pildã, de omul maºinã, omul care trãieºte în strung. Dar nu
numai pentru asta. Se bãnuia cã face parte dintr-un grup subversiv.
Plus cã îºi crease niºte duºmãnii în redacþia Flacãra. Iar în ’68,
cred, a fost exclus din partid, apoi l-au dat afarã de la Flacãra. ªi
atunci ºi-a gãsit de lucru la Sportul popular. Seria asta de reportaje
se numea Patru într-o lotcã. În rest, ce scria el ca literaturã era
ºtiinþifico-fantastic, pentru cã nu avea unde sã se miºte în alt spaþiu
decât în ãsta, ºtiinþifico-fantastic, care îi oferea libertate. Aveam
toate cãrþile lui. Þi-am spus cã mi le-a cerut Iordan ºi mi le-a adus
înapoi atât de murdare ºi de degradate, cã ori le-am aruncat eu, ori
le-am ascuns. Aºa. Ce zice mai departe?

R: „A difuzat la radio un ciclu de scheciuri intitulat La frontiera
posibilului (1967-1969); ni se amintea, ºi cu acest prilej, acuta nevoie
a scriitorului de a sãri peste frontierele de tot felul, în geografie ºi
trãiri. A plecat (deci) în Franþa (1969), la Lyon, scoþând o revistã de
„humor negru ºi absurd“ intitulatã Le Chronogonmoscopographe
(1970) ºi „oferitã gratuit celor capabili sã-i citeascã titlul dintr-o
suflare“; din pãcate, numãrul cititorilor în stare de asemenea
performanþã, cât ºi – mai ales – al celor dispuºi, în caz de eºec, sã
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plãteascã 2 franci pe exemplar a fost atât de mic încât revista nu
trece de nr. 1; în felul acesta, Le Chro ºi aºa mai departe rãmâne – ca
ºi directorul ei – în stare de unicat. Tot la Lyon fiind, convinge pe
câþiva admiratori sã-i amenajeze un teatru pe rue de la Juiverie,...“

Dª: Camillo nu putea avea decât prieteni sau duºmani. El
nu putea fi decât iubit sau urât. Ori, ori. Stârnea interese foarte
puternice sau adversitãþi foarte puternice.

R: „...dupã planurile sale; aici prezintã un spectacol de
pantomimã, compus din douã scenete, Soarele portocaliu ºi
Automusul, acesta din urmã ilustrând dramele de conºtiinþã ale unui
ºoarece automat. De la Lyon pleacã la Paris, unde i se reprezintã pe
scena teatrului L’Atélier piesa Pledoarie pentru Augustin (1974).“

Dª: Asta e o piesã foarte frumoasã. Nu ºtiu dacã a mai rãmas
ceva din ea, vreun manuscris... Era foarte interesantã. Aproape cã
nu mã aºteptam de la el. Deºi scria bine. Da, am citit în francezã
un roman scris de el, odatã, când am fost la Paris. Am stat la el, în
casa lui. Un roman în care eroul se chema Camillero ºi era un
italian plecat în nordul Italiei din sud ºi care, odatã cu pãrãsirea
meleagurilor natale, unde îºi petrecuse copilãria ºi tinereþea, ºi-a
pierdut puterea de a povesti, puterea de povestitor. Dar ºi puterea
de a iubi. Aºa se pare cã a fost ºi cu Camillo. N-a prea mai scris.
Mai am o carte aici: Assaf et Jonathan dans les Mers du Sud, nu
ºtiu dacã ai s-o gãseºti. Asta a mai scris el acolo, pentru gemenii
lui. Dar în rest, ficþiune n-a prea mai scris. Se ocupa de cursuri de
comunicare. Are o carte. Le-a scos parcã într-un volum. Nu. Nu
le-a scos. Era un manuscris de vreo 600 de pagini. Sau poate n-a
mai putut sã scrie. Poate n-a mai putut!

R: Credeþi cã ajunsese la o neputinþã de a scrie?
Dª: Da, da. ªi asta o mãrturisea el. El o spune. Eu nu ºtiu

sã mai fi scris acolo decât aceastã Assaf ºi Jonathan...pentru
gemenii lui ºi romanul premonitoriu pe care l-am citit eu, care
era aproape porno. ªtiu cã l-a împrumutat unei prietene de la
Paris. Când am întrebat eu de el – cãci nu apucasem sã-l termin
– nu mi l-a mai dat. Acum nu ºtiu unde e. Deci unde am rãmas?
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R: La Pledoaria pentru Augustin.
Dª: Da, þi-am spus era foarte frumoasã. Avea o structurã

foarte specialã, ca un canon. Avea o structurã muzicalã.
R: Cãrþile acestea sunt tipãrite în Franþa?
Dª: Nu, doar asta, Assaf ºi Jonathan...
R: Datoritã limbii franceze?
Dª: Da. Dar ºi pentru cã era foarte bun ºi foarte zgârcit în

acelaºi timp. Era un amestec de zgârcenie ºi generozitate rar
întâlnit. De câte ori venea cineva din Franþa în þarã, întotdeauna,
dar întotdeauna, ne trimitea, lui Iordan ºi mie, amândurora,
întotdeauna, câte 100 de dolari sau 50 de euro, pentru bombonele.

R: Mi-a povestit Alexandra Iliescu.
Dª: Ah! Ei s-au iubit. Au ºi stat un timp împreunã. Pe urmã

au rãmas prieteni. Camillo simþea totdeauna nevoia sã aibã o femeie
de suflet, dar pe delãturi, cât putea!... Era greu de trãit cu el. ªi lui
îi era greu sã trãiascã cu cineva, dar ºi singur îi era greu. Nu era
foarte frumos. Era un tip înalt, subþire, longilin, bine fãcut. Foarte
ambiþios în privinþa asta. Odatã, în copilãrie, l-au bãtut niºte colegi.
ªi-a pus o barã în curte la Galaþi ºi a exersat vreo doi ani, sã-i batã
pe ãia. ªi i-a bãtut. Altfel, foarte elegant în miºcare. Þinea foarte
mult sã fie frumos îmbrãcat. Capul lui însã, la prima vedere, pãrea
foarte urât, pãrea un cap de pasãre. Dar el era atât de fermecãtor ºi
spiritual încât avea un fel de frumuseþe a lui. ªi carismã. Asta avea
mai mult decât ceilalþi, decât Babu sau Iordan. Strãlucea între ei.
O combinaþie între Gemeni ºi Rac; avea partea lui de Geamãn,
aventurile, în fine, ºi partea lui de Rac, pentru cã þinea enorm la
copii ºi la familie. Mai ales la copii, la cei doi gemeni. Îi plãceau
copiii foarte mult. Þin minte, Andrei, bãiatul lui Babu, era mic,
mic, de câþiva ani, ºi Camillo se punea în patru labe, Andrei îl
cãlãrea, iar el inventa tot felul de poveºti, îl entuziasma, îl îngrozea,
îl încânta. Aºa fãcea. Ca ºi Iordan. ªi el era apropiat de copii. Îi
adora. Dar dintre ei cel mai spectaculos era Camillo.

R: Când l-aþi vãzut ultima oarã? A venit vreodatã în România
dupã ’89?
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Dª: A fost de douã ori. Doamne! Îi bãgase Iordan în cap o
tâmpenie. O tâm-pe-ni-e! Ce se întâmplase? Încercând sã lupte pentru
Babu, dupã ce l-au arestat, în ’85, Camillo a dat niºte materiale la
BBC, la Europa Liberã, nu mai ºtiu pe unde. Iar Iordan i-a bãgat în
cap cã, pentru cã a luat atunci atitudine, dacã vine aici, riscã sã fie
împuºcat sau cã asasinii lui Babu îl vor urmãri. Pe de altã parte, cred
cã avea ºi o stare emoþionalã: îi era fricã sã se reîntâlneascã cu þara
lui, îi era fricã de emoþia pe care i-o va produce aceastã întâlnire.
Apoi îi era teamã cã o sã se întâlneascã cu asasinii lui Babu. Cã
orice om pe care îl întâlneºte pe stradã poate sã fie unul din cei care
l-au omorât pe Babu. A fost foarte afectat de aceastã tragedie. La
noi i se spune incident acuma. Incident!!! Mã gândesc la Babu, pe
care l-am cunoscut aºa de bine. Era sãnãtos. Arãta bine înainte de a-l
omorî. Fãcea scufundãri subacvatice. Era un om frumos ºi sãnãtos.
Îºi închipuia cã va trãi cât tatãl lui, adicã 90 de ani. Mã gândeam
dacã i-ar fi plãcut ideea aceasta a morþii de martir. Dar a fost impru-
dent. Imprudent pânã la capãt. ªi-a þinut jurnalul la birou. Chiar ºi
dupã denunþ. ªtia cã e urmãrit. Mi-aduc aminte cã Iordan l-a rugat:
„Sã nu scrii nimic despre mine în jurnalul tãu, nimic. Jurã-mi!“ ªi el
a jurat. De la Iordan am aflat cã a intrat în anchetã. M-am întâlnit cu
el întâmplãtor. „Sã nu dai telefon acolo! Sã ºtii cã Babu e în anchetã!
I-au confiscat jurnalul. Suntem cu toþii acolo.“ Eram cu toþii acolo.

R: L-a cãutat pe Iordan, dupã aceea, Securitatea?
Dª: Nu, nu l-a cãutat. Nici pe mine. Bine, eu eram puþin

importantã. Erau nume grele acolo. Nina Cassian, care rãmãsese în
Statele Unite. ªi alþii. Radu Albala, mai ºtiu eu cine... Ei se temeau
mai mult. M-am întâlnit o datã cu Radu Albala, care mi-a spus cã
ceruse azil în Israel. Eu mi-am zis: fie ce-o fi! Dar vreau sã spun cã
nu ne-a chemat pe nici unul, deºi urmãreau un eventual complot pe
care un grup de intelectuali l-ar fi organizat împotriva conducerii.

R: De unde imprudenþa asta la Babu?
Dª: Dintr-o mare dozã de inconºtienþã ºi o mare, mare nevoie

de libertate. Nevoie de a fi liber ºi de a se simþi liber.
R: ªi-a dat seama de pericol?
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Dª: Nu, nu ºi-a dat seama cât de mare e pericolul. Asta e
groaznic. Dacã ºi-ar fi dat seama, putea sã ºi-l asume doar pentru
el. Dar aºa, ºi-a împins toþi prietenii în faþa pericolului ãstuia,
pentru cã nu puteai sã ºtii ce se întâmplã cu tot ce spuneam noi.
Repet: eu eram puþin importantã, dar alþii erau nume grele. Pe
toþi îi consemna acolo, cu tot ce spun, tot ce fac.

R: Pânã atunci nu i se mai întâmplase nimãnui din anturaj
sã fie luat de Securitate?

Dª: Nu, în epoca aceea nu.
R: El a fost primul ºi singurul.
Dª: El a fost un caz singular. Pentru cã nu se mai fãceau

arestãri politice. De fapt ºi la el a fost mascatã arestarea. I-au
inventat un motiv economic: deþinere de valutã. Îi gãsiserã 16 dolari
sau cam aºa ceva în casã. Dar în fapt era vorba despre jurnal. Avea
acolo însemnãri injurioase la adresa tovarãºilor. El scria pentru el.
Nimeni, nici Sorana, nevasta lui, nici prietenii lui nu au vãzut
vreodatã jurnalul. Eu nu ºtiu ce scria. Habar n-am.

R: A fost recuperat de la Securitate?
Dª: O parte. Andrei ºtie sã-þi spunã mai multe. Hai sã

revenim. Ce mai scrie Mirodan despre Camillo? Cât mai este?
R: O paginã ºi...
Dª: Vai de mine! Hai sã-þi spun atunci ce reproº i-a fãcut

Camillo lui Mirodan: cã a scris tot felul de chestii pitoreºti despre
el, dar, de fapt, cã „nu se referã la cãrþile mele, la literatura mea.
Cred cã nu m-a citit“. Ãsta era reproºul. Nu ºtiu dacã e totul
adevãrat din ce scrie Mirodan ºi nici dacã reproºul e chiar real.

R: Mergem mai departe: „Din lumea teatrului pleacã în
lumea marii industrii, lucrând la uzinele Renault ca specialist în
comunicaþii inter-umane...“

Dª: Da, Renault, IBM, Citroen, NATO. Fãcea seminarii de
comunicare. Despre asta a ºi scris. Manuscrisul despre care îþi
povesteam.

R: „...aceasta este de altfel cartea sa de vizitã actualã, întru
totul conformã cu natura sa de super-extrovertit, de om capabil
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sã intre în contac cu oricine, în trei secunde, pe stradã, în avion
sau pe plajã la Copacabana.“

Dª: Aºa e.
R: „Din Franþa pleacã, nu pentru multã vreme, în Italia, unde

propune guvernului de la Roma construirea unei autostrãzi Milano-
Napoli într-o concepþie nouã, cãlãuzitã de ideea de a oferi cãlãtorului
un drum cât mai plãcut cu putinþã (propunerea se aflã în studiu).“

Dª: Ei, asta nu ºtiu dacã mai e adevãrat.
R: „Din Italia se întoarce în Franþa. Din Franþa pleacã în

Israel: aici dã lecþii de expresie corporalã la conservatorul Beit
Zvi din Ramat Gan, convingându-i pe funcþionarii de la
Ministerul Absorbþiei cã tineretul israelian nu se miºcã bine; tot
aici prezintã, în regie proprie, spectacolul Actori ºi scaune (sala
Tzvata, Tel Aviv, 1974). Din Israel, unde domiciliazã, pleacã la
Bruxelles pentru a organiza un curs de (tot) expresie corporalã;
în avionul care-l duce de 2-3 ori pe an în Europa unde, aºteptat
ca un Guru, îi învaþã pe belgieni cum sã dea cu filosofie din
mâini ºi picioare, Camillo Baciu, a cãrui devizã a fost dintot-
deauna Nimic mai simplu!, se frãmântã, desigur cum sã deschidã
o ºcoalã de expresie la Polul Nord, printre eschimoºi.

Dupã cum se poate deduce din cunoaºterea autorului,
scrierile sale – ºi nu numai cele ºtiinþifico-fantastice – sunt im-
pregnate cu mari cantitãþi de grotesc ºi suprarealism.

Un muncitor se mutã, cu familie cu tot, în strungul de la
fabricã, pentru a face astfel – cum cere lozinca momentului –
„corp cu maºina“ (Omul în strung, povestire).“

Dª: Asta a publicat în Flacãra.
R: „Fotbalistul Gherasim viseazã meciul de a doua zi, fazã

cu fazã, inclusiv ºutul sãu nãpraznic la poarta în care va înscrie
gol. Din pãcate, portarul advers a visat acelaºi vis ºi va apãra
ºutul lui Gherasim (Gherasim, povestire).

Baciu este – ziceam – ºi un excelent „recitator“ de anec-
dote sau de poveºti (stories). ªi poate cã marele sãu talent aici se
aflã, în oralitate. Textele spuse de el dobândesc – ca la lecturile
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pieselor lui Victor Eftimiu, fãcute de autor – o magie unicã. Unde-i
editorul de discuri care sã-l imprime pe Camillo Baciu? A înþelege
– contra prejudecãþii – cã personalitatea celui ce povesteºte cu
artã nu e mai prejos decât a cântãreþului, a înþelege cã omul nostru
face folclor modern fãrã melodie, a-l pune – deci – în faþa
microfonului, ar echivala cu salvarea de la pieire a unui din cele
mai cu farmec glasuri din câte cunoaºte vremea noastrã.

Câteva scrieri: Nu departe de castelul Prinþesei (proze,
Bucureºti, 1965);...“

Dª: Da, e o colecþie de reportaje. Primele lui reportaje. O
selecþie fãcutã de Camillo.

R: „...Împreunã cu nene Iani (proze, Bucureºti, 1957);
Maºina destinului (trei romane scurte, Bucureºti, 1966); Grãdina
zeilor (roman, Bucureºti, 1968); Assaf et Jonathan dans les Mers
du Sud (Paris, 1980);...“

Dª: Asta o gãseºti la mine. Pot sã þi-o dau.
R: „...Petit guide pour langage marxistoide (Paris, 1979).
Câteva scheciuri (reprezentate la teatrul Neutrino din Lyon):

Planeta Galileo, Somnoroºii, Despre rentabilitatea licuricilor
Un curs (la facultatea de teatru a Universitãþii fin Ramat

Aviv): Bazele actoriei
Un studiu, Analyse d’une propagande, este remarcat de prof.

Roger Munchielli, de la catedra de psihologie a Universitãþii din
Nisa, care-l invitã pe autor sã lucreze la numita universitate.”

Dª: Da, în linii mari cam asta. Cu autostrada italianã nu
ºtiu dacã e adevãrat. El avea tot felul de fantezii. Îþi dai seama, a
fost un personaj flamboaiant. Dar pânã la urmã s-a risipit. Totul,
totul s-a risipit. Uite, dupã Iordan rãmân cãrþile lui.

R: ªi dupã Camillo nu rãmân cãrþile?
Dª: Rãmân, dar puþine. ªi unde le mai gãseºti? Cine la mai

publicã? Uite, sã-þi dau Grãdina zeilor. E o carte minunatã, de o
fantezie debordantã.

august 2006
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Am fost suflete gemeneAm fost suflete gemeneAm fost suflete gemeneAm fost suflete gemeneAm fost suflete gemene

Eram în luna aprilie 2005 – mai precis, sâmbatã, duminicã
23/24 aprilie – ºi lunea care a urmat.

Camillo petrecuse un sfârºit de sãptãmânã radios, ideal –
un week-end de vis, cu activitãþi multiple ºi variate, debordând
de energie, forþã vitalã, imaginaþie, chef de viaþã ºi antren; plin
de entuziasmul acela juvenil care-l caracteriza, era aparent într-o
dispoziþie ºi-o formã excelentã la propriu ºi la figurat; senin,
vesel, încrezãtor, calm (lucru rar la el!) ºi totodatã hiper activ, o
„mini tornadã” în plinã acþiune!

Sâmbãtã, peste zi, mã sunase de vreo 2-3 ori: fãcuse ordine
prin casã, ceva menaj, apoi cumpãrãturi, preparative ºi gãtit –
era tare mulþumit, cãci seara urma sã aibã o primire, câþiva prieteni
intimi invitaþi la cinã, printre care ºi eu. Am mâncat, am pãlãvrãgit,
am bãut, am râs… am chefuit în cercul nostru intim, ne simþeam
aºa de bine. Desigur în cursul serii s-a vorbit de câteva ori cu
bãieþii, via Skype (gemenii adoraþi ai lui Camillo erau departe,
la San Francisco). Gazda noastrã purta o minunatã cãmaºã
elegantã, de culoare „bleu nuit“, un albastru rar, catifelat – iar
ochii lui Camillo erau parcã mai albaºtri. Am plecat cu toþii spre
casele noastre dupã 11 noaptea. Ne-a sunat pe fiecare în parte,
grijului ca totdeauna, sã ºtie cum am ajuns.

Duminicã 24 aprilie, dl. Baciu n-a avut astâmpãr: a robotit
el, desigur, ceva dimineaþa prin apartament, dupã care s-a dus la
magazinul vecin de la parter unde se vinde, se degustã, cafea ºi
ceai; o bandã de jazz se producea acolo, ca deseori duminica: se
dansa în boutique, afarã, pe trotuoar, practic pe stradã! Drãguþã
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atmosferã, tare simpatic – Camillo al nostru a dansat cu pasiune,
cu foc ºi cu vocaþie (este, de altfel, imortalizat într-o fotografie
pãstratã cu sfiinþenie în albumul proprietarului – patronul
magazinului). Ca de-obicei, s-a întreþinut cu tot cartierul, cu
vecinii, trecãtorii, cu Frédéric patronul, comercianþii etc.; a fãcut
bancuri, s-a produs în calitate de clown ºi animator suprem, a
fãcut curte doamnelor, a bãut probabil ºi-o cafeluþã (toate acestea
mi-au fost relatate, eu nu eram de faþã). Apoi s-a întors acasã, a
mâncat de prânz – dupã care m-a chemat la telefon, era încântat ºi
mândru: „ºtii cã sunt invitat azi la un party?? – pe la orele 4
dupã masa: organizez un party, e aniversarea unui puºti,
împlineºte 2 ani – sunt vreo 8 invitaþi, prieteni de-ai lui, eu mã
ocup de tot: animaþie, jocuri, baloane, surprize…“  Aºa a ºi fost,
totul s-a petrecut cu bine – desigur, au fost prezenþi toþi pãrinþii,
inclusiv mama ºi tatãl gazde, nu a cãzut tot greul exclusiv pe
capul lui (Doamne, cât ºi cum putea Camillo sã iubeascã copiii!
toþi, absolut toþi copiii din lume). A venit în fine seara – iar
Camillo s-a pus pe ordinator, sã lucreze cu râvnã ºi cu mare chef,
cu inspiraþie – ºi cu calm. Au urmat încã 1 sau 2 telefoane pe la
10 seara (chestiune pur tehnicã de utilizare a clavierului, etc.),
ne-am urat noapte bunã.

A sosit ºi luni dimineaþa – 25 aprilie 2005. Au fost câteva
telefoane, cronologic:

- la 9 devotata femeie de menaj, Mirela, care l-a chemat:
avea o voce zdravãnã: „Merge, merrrge bine“ a rãspuns el.

- la 10 Camillo mã sunã pe mine, sã aibã veºti – numai aºa
(de fapt vroia sã mã audã, nu putea trãi fãrã asta – nici eu, de
altfel) „Merge, merrrge bine“ rãspund eu.

- la 11h15 îl sun în legãturã cu un ºantier vecin care fãcea
zgomot – îmi cere telefonul lor, sã vadã care-i problema.

Cobor apoi peste puþin timp sã iau poºta de jos – la întoarcere,
gãsesc un lung mesaj pe répondeur (îmi explica cu detalii, ºi-o
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voce super calmã, ce ºi cum, ce trebuie sã fac, cum sã procedez
etc.) Nu ºtiu de ce, ºterg mesajul imediat – nu-i obiceiul meu, în
special cu mesajele de la cei dragi. Mã duc la bucãtãrie, încep sã
fac clãtite – se fãcuse cam 12 între timp. Mã enervez cã ard clãtitele,
sau sunt prea subþiri. Deodatã sunã telefonul:

- orele 12h15/ 12h20 (mã uit la ceas). Spun „alo“, rãspunde
Camillo (voce perfect normalã, vocea lui, nici vorbã de isterie,
dar grãbit, foarte grãbit) ºi aud:

„Am o durere mare în piept, se urcã în sus, nu-i durerea
mea obiºnuitã“. Apoi aud iarãºi:„ah, ah,  mor – mor“ (era o
afirmaþie). ªi conversaþia se întrerupe – ºi nu am timp sã strig,
sã urlu „te iubesc“… În schimb, total „rece“, pragmaticã ºi
eficace la culme, un perfect robot, sun în secundele care-au urmat
Salvarea, Pompierii, gardiana imobilului (care avea cheile lui),
bãieþii la San Francisco, mama, prietenii cei mai apropiaþi din
Paris sau Tel-Aviv, inclusiv fosta lui nevastã º.a.m.d. Biata mama
mã recheamã, mã liniºteºte. Pe bãieþi în special nu i-am panicat
(de ce oare aº fi facut-o?? nimeni n-ar fi crezut, nimeni nu se
aºtepta), nici pe prieteni – am spus cã nu se simþea bine, avea un
malaise, probabil inima! Dar de alertat, i-am alertat pe toþi, într-
un timp record. Aºtept câteva minute (lungi, lungi...) Clãtitele se
carbonizau – mã uit la ceas, cam 12h30/ 12h35, rechem la el
acasã rãspunde un pompier – mã întreabã cine sunt, rãspund cã
sunt sa compagne, mi-l trece pe ºef care declarã oficial ºi neutru,
însã liniºtitor „Doamnã, nu mã pot pronunþa, aºteptãm reani-
marea“. Închid telefonul precum o maºinã. O maºinã calmã,
eficace, ponderatã, încrezãtoare. Peste câteva minute, resunã
telefonul, e soþia unui excelent prieten, François, ºi Ani îmi spune
„Alexandra, trebuie sã fii tare, Camillo nu mai este“. Urmeazã
telefonul lui Jonathan, cel mai adorabil dintre cei 2 gemeni: „Papa
est mort“. Rãspund numai: „je sais“.
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Aºa a fost sfârºitul lui Camil Baciu. S-a dus practic în 10
minute. S-a dus vorbind cu mine la telefon. Ne-a pãrãsit în plinã
formã, în picioare, în activitate, în acþiune. A pãrãsit scena în
mod elegant, avec du panache, cum spun francezii. Era genul
lui, le panache, la surprise, le coup de théâtre !!… Rapid,
expeditiv, teatral, regia a fost perfectã – ai fi jurat cã e un banc,
une mise en scène, nimic altceva (aºa cum a trãit, de fapt). Ne-a
luat pe toþi prin surprindere – a plecat pe lumea cealaltã precum
un fulger, am rãmas cu toþii orfani, total dezorientaþi ºi cu gura
cãscatã, trãzniþi ºi practic etern neîncrezãtori ! Camillo a plecat
în ultima sa cãlãtorie, printre asteroizi ºi stele (cât de frumos o
spune Andrei Ursu !), destinaþie necunoscutã, undeva în
stratosferã, în neant – poate spre Planeta Cubicã??…  (spun ºi
eu, precum titlul unei nuvele science-fiction a lui Camillo).

Camil Baciu urma sã împlineascã 79 de ani peste aproape
2 luni. Am fost tovaraºa lui de viaþã timp de 16 ani; am fost
Prietena lui, a fost Prietenul meu; am fost suflete gemene. Când
ne-am cunoscut, în 1989, aveam lângã mine un bãrbat de maxi-
mum 40 de ani, deºi era nãscut în 1925; când ne-a pãrãsit, nu
arãta mai mult de 60… În paralel, a dãinuit mereu în el, pânã la
urmã, identic, autentic, neschimbat, nepângãrit, un puºti, un
bãieþandru din Galaþi, de maximum 9-10 ani… combinat, în mod
paradoxal, cu acel om carismatic, de-o inteligenþã rarã, cu
trãsãturi geniale, cu un suflet de aur, acel tatã excepþional, acel
bãrbat adult ºi matur, devenit cu timpul foarte matur, în ciuda
dorinþei lui, ºi chiar, cu anii, „bãtrânel” cronologic vorbind…

Camillo, mai mult ca oricare altul, nu suporta ideea
bãtrâneþii – o nega totalmente. O ignora.

O ura, se rãzvrãtea… Vârsta înaintatã ºi anii care trec
ineluctabil echivalau pentru el cu o decãdere profundã, cu o ruºine
personalã, un fel de tarã pe care-o purta nespus de dureros în el,
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cu un orgoliu ºi-o „ruºine“ fãrã seamãn – cu atât mai mult cu cât
puºtiul din el, intact, continua sã trãiascã cu el, alãturi de el,
practic un companion unic ºi fidel în fiecare clipã a existenþei
lui!

Camillo nu ar fi suportat niciodatã adevãrata bãtrâneþe,
inerent legatã de boli ºi suferinþã, de declin fizic ºi decãdere
moralã, degradare psihicã º.a.m.d. Viaþa ar fi devenit un infern
pentru el – cât ºi pentru cei din jurul lui.

Dumnezeu l-a iubit cu adevãrat ºi l-a chemat la El când era
probabil momentul, când „trebuia“…

Acum, în fine, dupã un an ºi jumãtate de la dispariþia lui
Camillo, încep sã devin conºtientã de acest lucru – ºi chiar
recunoscãtoare acolo Sus, Celui care a hotãrât ºi a decis data ºi
ora (ora pro nobis) plecãrii lui Camillo Baciu.

Dar rãmân încã profund neconsolatã ºi inconsolabilã… cu
momente de indignare, durere, rãzvrãtire ºi neînþelegere greu de
descris. Cãci puþini sunt cei care lasã în urmã un asemenea vid,
un vacuum dezolant ºi-un hãu fãrã sfârºit… Camillo este, fãrã
dubiu, fãrã urmã de îndoialã, unul din ei.

 Alexandra Iliescu, 2006
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Drum bun,
iubite nebun,
suflet geamãn.
Drum bun printre asteroizi ºi generaþii
care te vor citi,
te vor iubi,
vei fi o parte din ele –
dar nu-þi vor cunoaºte un seamãn.

Bonne route
et bon voyage à toi,
âme sœur,
cher fou,
bonne route parmi les astéroïdes et les générations –
ils te comprendront, ils t’aimeront,
tu feras partie d’eux –
mais il n’y aura pas de semblable …

Bon voyage
beloved fool,
twin soul,
bon voyage on your hike
through asteroids and generations
who will read you, will love you – you will be part of them.
But they will know no one alike.

Andrei Ursu, 2005


