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CAPITOLUL 1

Faimoasele ultime cuvinte

Toţi copiii cresc mari. Toţi, în afară de unul.
Wendy află asta pe la doi ani, într-o zi, când 

se juca în grădină. Îi adusese mamei ei o floare, 
iar doamna Darling o îmbrăţişă şi îi spuse:

— Of, de ce nu se poate să rămâi mereu aşa?
Până atunci, Wendy nu-şi dăduse seama că 

ea nu rămânea la fel.
Wendy avea doi fraţi mai mici, John şi 

 Michael. Şi ei creşteau.
Doamna Darling stătea acasă cu copiii, în 

timp ce domnul Darling lucra la bursă. Dar 
bursa nu lucra întotdeauna pentru el, aşa că 
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 familia trebuia să strângă cureaua şi să facă 
economii.

Aveau şi ei o dădacă, desigur, pentru că  toate 
familiile din jur aveau, iar domnul  Darling 
ţinea foarte mult să fie în pas cu vecinii. Dar 
 familia Darling era săracă, aşa că dădaca lor 
era, de fapt, un uriaş câine Newfoundland, pe 
care îl botezaseră Nana.

Nana era o dădacă interesantă, ca să spu-
nem aşa. Se arăta neîncrezătoare faţă de toate 
preocupările astea la modă privind microbii. 
Dacă ar fi fost după ea, şi-ar fi lins câteodată 
copilaşii imediat după ce şi-a lins laba. Dom-
nul Darling era destul de ruşinat din pricina 
asta, aşa că, uneori, se purta destul de rece cu 
ea. N-ar fi trebuit. Pentru că Nana era cu ade-
vărat o comoară. Când copiii mergeau la şcoa-
lă şi ea îi vedea că pierd timpul şi cască gura, îi 
împingea imediat cu capul ei mare, să-şi vadă 
de drum. Nici măcar o dată n-a uitat echipa-
mentul de fotbal al lui John şi mai tot timpul 
ţinea în gură o umbrelă, şi nu vreun os, pentru 
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cazul în care ar fi plouat. Iar în Anglia chiar 
ploua des.

Una peste alta, familia Darling era o familie 
engleză normală şi fericită. Asta, până să apară 
un băiat numit Peter Pan.

Doamna Darling nici măcar n-auzise de  Peter 
Pan, până într-o bună zi, când tocmai făcea or-
dine în mintea copiilor ei. Majoritatea mamelor 
grijulii fac asta în timp ce le dorm copiii — ca 
şi cum minţile ar fi nişte sertare, iar amintirile 
copiilor, lenjerie şi şosete pe care trebuie să le 
împătureşti şi să le rânduieşti frumos.

O, cum îşi încreţea fruntea cu mirare doamna 
Darling câteodată, când descoperea ce lucruri 
drăguţe au copiii ei în cap, şi se întreba unde 
Dumnezeu le-or fi găsit. Lucrurile acestea ea 
le netezea frumos şi le aşeza pe pat, astfel încât 
copiii să dea de ele neapărat a doua zi. Alteori 
însă, găsea lucruri urâte în căpşorul adormit al 
copiilor. Pe astea le scutura repede şi le ascun-
dea, aşa cum ai împinge ceva sub pat.
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Mintea copiilor e un loc curios. Dacă cineva 
ar putea să-i facă o hartă, aceasta ar fi plină de 
zigzaguri şi linii şerpuitoare. Iar toate aceste 
zigzaguri şi curbe ar putea duce către Ţara de 
Nicăieri.

Te întrebi ce este Ţara de Nicăieri? E o in-
sulă fermecată care se află în mintea oricărui 
copil. E un loc în care copiii hoinăresc mai ales 
în imaginaţia lor, asta dacă, bineînţeles, n-au 
cumva invitaţie sau vreun ghid foarte special.

Ţara de Nicăieri e uşor diferită de la copil 
la copil. Unele sunt colorate, altele sunt în alb 
şi negru. Unele au recifuri zimţate de corali şi 
resturi de corăbii eşuate, peşteri singuratice şi 
colibe micuţe pe mal. În altele sunt băbuţe co-
coşate, ţestoase care depun ouă sau piticuţi că-
rora le place să coasă. În altele se găsesc chiar şi 
primele zile înspăimântătoare de şcoală, efor-
tul de a nu râde în biserică, extemporale la gra-
matică pentru care nu erai pregătit, bani de la 
Zâna Măseluţă şi pudding de ciocolată.




