
Bau-baul copiilor

Aşa începe povestea.

Cu mult, mult timp în urmă,  nu erau copii nicăieri pe lumea aceasta. Înainte să 

existe părinţii, înainte să adie prima boare de vânt, înaintea a a-numitului „ANș  

FĂRĂ COPII”, trăia pe pământ groaznicul Bau-bau. 

Peste tot în lume, înfricoşătorul Bau-bau apărea şi fura copii. La început, nimeni 

nu şi-a dat seama ce se întâmplă. Nici chiar dascălii nu au luat în seamă lipsa lor, 

ceea ce era şi mai ciudat. Aşa se face că în cele din urmă, toţi copiii au dispărut,  

chiar dacă credeţi sau nu, e adevărat, nu mai rămăsese niciunul. Nici în Belgia, 

nici în Bagdad, nici în Belarus, nici în Belfast, nici în Bethleem, nici în Beijing, 

nici în Berlin, nici în Bogota, nici în Bologna, niciunde pe lumea aceasta nu se 

mai găsea vreun copila .ș

Bau-bau era de o urâţenie teribilă cu burta lui umflată şi cu cei 39 ochi şi 26 

urechi.  Cu  toate  că  avea  atâ ia  ochi,  nu  vedea  mai  nimic.  Da,  Bau-bau  eraț  

complet orb. Cum a reuşit să-i caute şi să-i găsească pe copii, nimeni nu ştie. Cu 

toate că avea atâtea urechi, nu auzea niciun sunet. Cum putea să-i audă pe copii, 

nimeni nu ştie. Cum arăta nasul lui? Era borcănat ca un coş de burlan. Şi pentru 

că uneori trebuia să îşi mai ardă părul care tot creştea şi creştea, din el ieşea 

foarte mult fum. Oricum, asta nu l-a ajutat prea mult, tot nu putea respira.

Teribilul Bau-bau se înfăţişa ca o bestie hidoasă, de culoare brună. Şi aşa cum 

ştim cu toţii, o bestie nu cunoaşte darul vorbirii. Aşa că tot ce auzeai de la Bau-

bau era: BBBBBBBBBB. 



De fiecare dată când copiii  se jucau în parcuri,  sau alergau pe străzi,  sau se 

simţeau în largul lor pe plajă, Bau-bau apărea de nicăieri, îi răpea şi îi ducea 

departe de locurile acelea. Când toţi copiii lumii dormeau în patul lor, Bau-bau 

venea după ei şi, fără să-i trezească, îi făcea să dispară. Unde îi ducea? Cum? 

Nimeni nu ştie.

Tot ce se ştie este că Pământul era pustiit de copii. Dar oare au dispărut cu toţii?  

Nu  chiar,  pentru  că  undeva  mai  era  o  tărişoară,  unde  Bau-bau  nu  a  călcat 

niciodată. Un loc în care copiii trăiau dintotdeauna o viaţă normală,  unde se 

jucau  fericiţi,  mâncau  iaurturi  delicioase  şi  făceau  o  mie  de  alte  lucruri 

copilăreşti. Mă întrebaţi care e numele ţărişoarei? HAYASTAN era numele ei.

În fiecare dimineaţă, la micul dejun, Bau-bau mânca 39 hamburgeri şi îşi potolea 

setea cu 26 ceşti de ceai de gândac. În fiecare zi, la prânz, mânca 39 farfurii cu 

plăcintă belgiană de vită şi bea 26 boluri de supă de gândac. La cină servea 

întotdeauna 39 porţii de caviar Beluga cu fasole şi consuma 26 căni de cafea 

tigru-bengaleză. Între mese, mânca o mulţime de albine. Iar seara târziu, înainte 

să se culce, se auzeau râgâieli zgomotoase. 

Dar bineînţeles, aşa cum ştiţi deja cu toţii până acum, aceasta nu este o poveste 

adevărată. Să nu credeţi un cuvânt din ce v-am spus. E un simplu basm, doar o 

altă poveste imaginară. 

De ce?  Pentru  că  Bau-bau nu există.  El  nu a  trăit  niciodată  şi  nu  va  exista 

vreodată. Aşa că nu trebuie să vă temeţi de nimic. 

Singurul  lucru pe care o să  vi-l  amintiţi  de acum sau oricum lucrul  pe care 

niciunul dintre voi nu-l veţi putea uita vreodată e că în alfabetul meu există litera 

B. O literă tare frumoasă care se află undeva la începutul lui. E chiar a doua. 

Aşadar, de acum încolo nu trebuie să vă mai îngrijoraţi, fiţi doar fericiţi. Pentru 



că singurul lucru pe care copiii ar trebui să-l facă e să râdă din toată inima, cât 

mai des. Fiţi veseli şi jucaţi-vă până când vacile se întorc de la păscut. Distraţi-

vă aşa cum o fac porcii-zburători. Pentru că da, ăsta e adevărul: porcii zboară! 

Dar asta e deja o altă mâncare de peşte, o altă poveste. E istoria poveştii literii P,  

şi  nu B. Iar pentru a v-o putea istorisi  va trebui să mă întorc înapoi în a a-ș

numitul „AN AL PORCILOR ZBURĂTORI”. Între timp, tot ceea ce trebuie să 

faceţi e să urmăriţi luna de pe cer. Şi eu sunt convins că într-o noapte veţi vedea 

porci zburători undeva acolo, în lumina lunii.

Da, sunt convins că aşa se va întâmpla şi că o să vi se pară minunat.

O povestioară scrisă în 20 octombrie 2012, la Dilijan, Armenia

Un basm pentru copii scris în cadrul „lanţulului-tematic”, din Hovn
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Imprevizibila *1) femeie-calamitate/ nestatornica*2) femeie-curtată
( Istoria femeii de pretutudineni ca succesiune i alternativă inedită pentru povestea Bau-ș

baul copiilor”.

O istorie absurdă, neinteligibilă despre adul i, scrisă în graiul bufni ei, simbol alț ț  

în elepciunii în cre tere)ț ș

A fost odată un bătrân bărbos

Ce zicea, „ Cum m-am temut a fost –

Două bufni e i un erete,ț ș

Patru mierle i-un sticlete,ș

În barba mea i-au găsit cuib!”ș

(din Cartea nonsensurilor, de Edward Lear)

Fantastic ne-am mai desfătat. Încercam să vorbim cât mai măgulitor. A teptamș  

în tăcere orice urma să se întâmple. Ne-am întrebat cine avea să plece i cineș  

avea să rămână. Oare ce pofteam de la această femeie-calamitate, imprevizibilă 

în excentricitatea ei? Nu aveam de unde să tim dacă suflarea min ii ei nefire tiș ț ș  

nu ne va duce în derivă. Ce doream de la această femeie-curtată de to i? Să nuț  

fim  îndepărta i  de  lângă  ea?  Să  ne  optească  cuvinte  de  în elepciune?ț ș ț  

Feminitatea ei, firea-i sălbatică? Să devină so ia noastră capricioasă? ț

Fantastic ne-am mai desfătat. Pierzându-ne cu firea.



Noi: presupu ii fătălăi onani ti din această fabulă?ș ș

Aceasta-i o istorisire a „ne-fiin ei”, a bărba ilor care încearcă să o prindă peț ț  

femeia-fără-de-frâu, să danseze cu ea un vals care să-i poarte departe. Nimeni nu 

ne-a avertizat însă că ea este o luptătoare, o femeie imposibil de stăpânit.

Ace tia suntem noi:ș

Oscar e un fricos sfios. Crede că o femeie nu are prea mare însemnătate. Oscar 

consideră că e important să fii sobru. Nu e prea încântat de ea, nu va închina 

niciun pahar de whiskey în cinstea ei. Nu vrea să o atingă: nu va fi  o nuntă 

improvizată pe fugă. Îi place să o studieze atent i apoi să o abordeze cu repliciș  

inteligente: „Via a este bună, via a este plină de zel, dacă se răce te prea tare, dăț ț ș  

drumul la furnal.”

Billy e mai nesăbuit decât Oscar. Foarte versatil, îi place să provoace suspans. 

Uneori i-ar dori ca ea să arate trăznet. Câteodată, alungă voit vremea, i-i dăș ș  

fiori. 

Will, fiul lui Frank, e spiritual i amuzant. Frank, tată fiind, ar vrea să meargă cuș  

ea i fiul lui la zoo. Edmund, fiul lui Will, un adolescent abia, critică tot timpulș  

femeile-calamitate. În acela i timp, îi studiază fiecare mi care i încearcă să oș ș ș  

transpună simbolic în scriitura lui. Într-o zi, ar vrea să meargă cu ea la castelul 

prietenului său, Axel.

Leonard  e  virgin,  dar  se  comportă  mai  tot  timpul  ca  un  mascul  cuceritor, 

întotdeauna  feroce,  întotdeauna  în  căutarea  următoarei  prade.  Într-o  manieră 

foarte  modernă,  î i  construie te  fluxul  con tiin ei,  ascunzându- i  gândurileș ș ș ț ș  

despre ea. Visează să meargă împreună într-o călătorie până la far. Mintea lui se 

cufundă într-un ritual care nu e pe placul lui Oscar: o căsătorie la modă, o via ăț  

nemuritoare  alături  de  ea.  E  doar  un  afemeiat  care  folose te  culori  insipideș  

creându- i zi de zi o ară a minunilor.ș ț



Winnie  e  un  be ivan:  bea,  urinează,  defechează.  Dar  e  la  fel  de  în elept  caț ț  

bufni a în momentul de fa ă. Bu hu hu!ț ț

Ludwig, filosoful mucalit, lucrează la o teorie despre limbajul femeii-curtate. i-Ș

o imaginează ca pe o feti cană neconven ională, pierdută în pădure, o femeie-ș ț

calamitate care se află într-o situa ie dificilă, dar care nu are experien a necesarăț ț  

pentru a se descurca de una singură. I se întâmplă deseori să- i schimbe părereaș  

despre ea: rutina lui zilnică ar fi  plimbările cu ea. El se opune ării  minuniiț  

construite de Leonard. Prin gesturile sale ar vrea să inventeze propria piesă, să-

i  compună  singur  muzica,  să  facă  propria  scenografie  i  să  o  prindă  înș ș  

bufoneriile sale. El însu i se încrede în basmul bufni ei care nu-i poate spuneș ț  

buhuhu unui gâ te. Buh!ș

William e un om de cuvânt. În universul lui, creează un preludiu. O introducere 

despre ea ca spirit universal, remodelând-o de fiecare dată într-o operă de artă. E 

un romantic  fin  care  trăie te  undeva pe lângă  lacul  imortalită ii.  A a că,  înș ț ș  

fiecare zi iese i culege narcise i le presează într-un poem. Asta îl ajută să- iș ș ș  

amintească de ea. O adoră i o hrăne te cu viermi. Organiza ia Mondială deș ș ț  

Sănătate nu are date despre acest fapt.

Noah, starul de pe internet cunoscut lumea largă, vorbe te cu ea într-un puhoi deș  

limbi diferite. Navighează printre propozi iile sale, ca i cum limba lui ar ajungeț ș  

din  Wyoming  în  Washington  i  de  acolo  mai  departe,  până  pe  Wall  Street.ș  

Acesta  e paradisului  lui,  Valhalla,  încercarea de a rămâne cu capul  deasupra 

apei.  Undeva pe epava sa,  scrie  o  altă  poveste  pentru ea.  i  în  felul  acesta,Ș  

modifică mi cările lichidului i dă na tere unor noi semnifica ii. Copiii minuneș ș ș ț  

fac asa.

Ea, nestatornica femeie-fără-de-frâu.



Pe  cât  era  de  perversă,  nici  că  i-a  păsat  de  ceva.  Nu  a  vrut  să- i  arateș  

sentimentele  fa ă  de  niciunul  dintre  ei.  i-a  îngrămădit  gândurile  iț Ș ș  

sim ămintele  în  cuvinte  de  veghe,  litere  sau  simboluri,  folosind  construc iiț ț  

sileptice proprii.

Cu toate acestea, era o femeie adultă, puternică i matură în feminitatea ei, atâtș  

de umană printre noi. i, a a cum umbla vorba, o femeie libertină. Spune i-iȘ ș ț  

femeia cu gene lungi, care î i răpe te inima doar printr-o privire, femeia careț ș  

spune da la asta i nu la cealaltă, oui oui –si si, asta era ea, non non, nu e vorbaș  

despre cealaltă femeie. 

De i îi tot făceam semne să se apropie, a a cum îi comanzi chelnerului salatăș ș  

Waldorf i vodcă, nu prea ne dădea importan ă. Eram prea firavi pentru ea. i,ș ț Ș  

mai presus de toate, hainele din garderoba personală o preocupau considerabil 

mai mult decât o interesam noi. Orice am fi purtat, nu ne potriveam. 

Odată, înainte să ne cunoa tem, a fost mu cată de o nevăstuică, de un jder deș ș  

fapt. Bra ele ei au fost îmbră i ate de cicatrici. Î i acoperea trupul cu o hainăț ț ș ș  

veche,  uzată.  Doar încheieturile  degetelor  ei  puteau fi  zărite,  atunci  când î iș  

scărpina u or cotul. A a î i alina ea rănile. Până i talia îi era irosită. Ca să neș ș ș ș  

rezumăm la obiceiurile sale nerostite, uneori bătea puternic din picior. „Buff!”, 

se  auzea  de  nicăieri  o  lovitură  sub  ezut.  „Fiuu!”,  un  bici  sub  old.ș ș  

„Iuhuu!”,...nu se oprea niciodată, până când se întreba ea însă i: cine-a-făcut-o?ș

Apoi î i lingea rănile i cânta despre spiritul ascuns în limbajul trupului ei. Încăș ș  

în plină for ă, î i cizela calită ile i î i sincroniza mi cările delicate de blues aleț ș ț ș ș ș  

inimii ei calde i primitoare. Îi era lehamite de noi. Poate se săturase chiar i deș ș  

ea însă i, de le ul bine-făcut, de rotunjimile ei armonioase. Fire te, era perfectș ș ș  

con tientă de greutatea pe care o avea.ș

Plecarea noastră nu ar fi fost o pierdere prea mare pentru ea. Prezen a noastrăț  

cântărea prea pu in.  Ne aflam de partea gre ită  a  balan ei  ei.  Ea mergea înț ș ț  

vârful degetele pe lângă noi, ascunzându- i gleznele în cizme Wellington albe.ș  



Ne-a înnegurat pe to i ca luna lipsită de lumină, într-o noapte fără stele. Oricum,ț  

nu credeam că porcii zboară. Ne-am luat tălpă i a fiecare i ne-am îndepărtat deș ț ș  

ea.

Într-o zi,  s-a  hotărât  să  refacă  Pactul  de la  Var ovia  cu  to i  bărba ii  care  oș ț ț  

înconjurau. Nici mai mult, nici mai pu in de atât. Urma să facă o călătorie spreț  

apus. Poate că în sfâr it avea să ne aprindă entuziasmul. Cândva avea să ajungăș  

pe insula Winward, din Marea Caraibelor sau poate, clătinându-se, avea să o ia 

spre Wagga Wagga, undeva în statul New South Wales, din Australia. Iar în cele 

din urmă, va ajunge probabil chiar în Wetteren sau Wichelen, două dintre acele 

mici oră ele conservatoare, din partea est-flamandă a Belgiei. ș

i în drumul ei spunea de fiecare dată:Ș

„căci bărba ii/ pot veni/ i femeile-curtate/ pot plecaț ș

Cum Dracula făcea unora/ i Ruxandra altora.”ș

Cât despre femeia-curtată, ea a rămas o leoaică. O regină a universului. O 

magiciană a globului, care se lupta i îi înfrângea pe to i. ș ț

A fost odată ca niciodată, o femeie care i-a fermecat pe to i, undeva în drum ț

spre Waterloo.



Note i explica ii pentru titlul povestirii (adăugate de autor)ș ț

Nestatornică/fără-de-frâu (wayward) – nu foarte u or de dominat sau controlat;ș  

încăpă ânată într-un mod copilăresc sau capricios; voit puerilă sau perversă, ciudatăț

Femeia-calamitate (woe* 1 – man):

- vai (woe): o mare supărare sau suferin ă, mâhnire, durere amarăț

- vaiuri (woes): lucruri care provoacă suferin ă i nelini teț ș ș

- vai se întâmplă (woe betide) – vor exista probleme pentru cineva

-  vai mie (woe is me!) – vai, cât sunt de nefericit!

-  vai, pleca i (woe begone) – pare trist ț

Femeia-curtată (woo*2- man):

- a curta (to woo): a încerca să ob ii acordul cuiva – a încerca să cucere ti, să prime ti, săț ș ș  

urmăre ti, a căuta să câ tigi ( faima sau boga ia)ș ș ț

- a pe i (to woo): mod (învechit) prin care încerci să convingi o femeie să se căsătorească; aț  

curta

o femeie (a woman) – nota autorului

- atractivă i atrăgătoare, beatitudine i bizarerie, cuceritoare i candidă, dorită i delicată,ș ș ș ș  

elegantă i eternă, fertilă i fantastic râvnită, gra ioasă i grandioasă, hotărâtă i hipnotică,ș ș ț ș ș  

intimă i imaginară, jubilantă i jovială, „k”inestetică i kamikaze, lascivă i lumească,ș ș ș ș  

mistificatoare i magică, nudă i nu departe, oceanică i onorabilă, plăcută i pa nică,ș ș ș ș ș  

quasi-volubilă i quasi-vibrantă, respingătoare i reconfortantă, sătulă i senza ională,ș ș ș ț  

tactilă i temeinică, unică i universală, vibrantă i voitoare, de-peste-tot i atotîn eleaptă,ș ș ș ș ț  

cromozonul XL i X, yuppi i yam yam, zen i zărghită, .........mai ales. În Armenia!ș ș ș

(O povestioară scrisă de Filip Van Zandycke, octombrie-noiembrie, 2012

la rugămintea i sugestia Ruxandrei Cesereanu,ș

în timpul festivalului „Arca Literară”, din Armenia)
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