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Inscriptia de mai sus se afla pe usa de sticla a unei pravalioare, dar fireste ca arata 
asa numai cînd priveai din interiorul încaperii cam întunecoase prin geam afara, spre 
strada. 

Era o dimineata de noiembrie rece si cenusie si ploua cu galeata. Picaturile se 
prelingeau pe fereastra si peste literele întortocheate. Tot ce se putea zari prin geam 
era doar un zid patat de ploaie pe partea opusa a strazii.  ' 

Dintr-o data usa fu deschisa atît de violent, ca micutul ciorchine de clopotei de alama 
atîrnat deasupra ei se porni sa sune cu zgomot si nu se mai linisti multa vreme. 

Faptasul zarvei era un baietel gras, de vreo zece sau unsprezece ani. Parul castaniu-
închis îi atîrna ud peste fata, haina îi era leoarca de ploaie si picura, iar peste umar 
purta un ghiozdan prins de o curea. Baietelul era cam palid si gîfîia, dar, spre 
deosebire de graba de care daduse dovada pîna atunci, ramase acum încremenit în 
pragul usii deschise.   v 

în fata lui se afla o încapere lunga si îngusta, ce se pierdea spre fund în semiîntuneric. 
De-a lungul peretilor pîna sus la tavan erau rafturi întesate cu carti de toate marimile 
si de toate formele. Pe podea se îngramadeau maldare de tomuri uriase, iar pe cîteva 
mese se înaltau stive de carti mai mici, legate în piele si cu cotorul auriu. Din spatele 
unui zid de carti înalt 

cit un stat de om, în celalalt capat al încaperii, se zarea lumina unei lampi. Iar printre razele 
ei se ridica din cînd în cînd cîte un rotogol de fum, se dilata si apoi se topea mai sus în 
întuneric. Semana cu semnalele prin care indienii îsi transmiteu vestile de pe un munte pe 
altul. Era limpede ca acolo sedea cineva, si într-adevar baiatul auzi acum un glas spunîndu-i 
destul de rastit de dupa zidul de carti: 

- H-aveti decît sa va mirati stînd înauntru sau afara, dar închideti usa. Trage. 

Baiatul asculta si închise usa încetisor. Apoi se apropie de zidul de carti si privi cu bagare de 
seama în spatele lui. într-un fotoliu înalt din piele roasa sedea un barbat îndesat si greoi. Era 
îmbracat în haine negre mototolite, uzate si parca prafuite. Avea o chelie mare si doar peste 
urechi i se zbîrlea cîte un smoc de peri albi. Fata îi era rosie si-ti amintea de un buldog rau. 
Pe nasul borcanat purta ochelari mici cu rama de aur. Omul mai fuma si o lulea curbata, 
care-i atîrna din coltul gurii, astfel ca toata gura i se strîmbase într-o parte. Pe genunchi 
tinea o carte pe care probabil tocmai o citea, caci, închizînd-o, îsi lasase aratatorul gros al 
mîinii stînqi între paginile ei -oarecum în chip de semn de carte. 

Acum îsi scoase ochelarii cu dreapta si îl examina pe baietelul gras care statea în fata lui cu 
hainele picurînd; uitîndu-se la el, îsi miji ochii, ceea ce îl facea sa semene si mai tare cu un 
cline ce vrea sa muste. Apoi mormai: 

- Ce mai flecustet! 

Pe urma deschise din nou cartea si continua sa citeasca. 

Baiatul nu prea stia ce sa faca, de aceea ramase pe loc si-L privi cu ochi mari pe barbat, in 
sfîrsit, acesta închise iar cartea - ca mai înainte, lasînd degetul între pagini - si mîrîi: 



- Asculta, baiete, eu nu pot sa sufar copiii. E drept ca în ziua de azi toata lumea face mare caz 
de 

voi - dar eu nu! Piu s/nt absolut deloc un prieten al copiilor. Pentru mine copiii nu sînt nimic 
altceva decît niste prostovani galagiosi, niste nesuferiti care strica totul, murdaresc cartile cu 
dulceata si le rup paginile, si nu se sinchisesc defel ca cei mari ar putea sa aiba si ei grijile si 
necazurile lor. Ţi-o spun numai ca sa stii de la bun început la ce sa te-astepti. si sa mai stii ca 
la mine nu exista cartiipentru copii, iar alte carti nu-ti vînd. Asta e, si sper ca ne-am înteles! 

Spusese toate acestea fara sa scoata luleaua din gura. Apoi deschise din nou cartea si 
continua sa citeasca. 

Baiatul înclina din cap în tacere si dadu sa plece, dar pe undeva i se parea ca nu putea 
accepta fara replica aceasta cuvîntare, asa ca se mai întoarse o data si spuse încet: 

- Dar nu sînt chiar toti asa. 

Omul îsi ridica încet privirile si îsi scoase din nou ochelarii. 

- Tot mai esti aici? Ia spune-mi, ce-ar trebui sa fac ca sa scap de unul ca tine? Ce lucru atît 
de important mai aveai de spus? 

-  nimic important, raspunse baiatul înca si mai încet. Voiam doar... nu toti copiii sînt asa 
cum ati spus. 

-  Vasazica, asa! Prefacîndu-se mirat, barbatul îsi ridica sprîncenele: Probabil ca tu însuti 
esti marea exceptie, nu? 

Grasutul nu mai stiu ce sa raspunda. Doar ridica usor din umeri si se întoarse din nou, dînd 
sa plece. 

-   Dar  unde-i  buna-cuviinta?  mai  auzi  în spatele sau vocea morocanoasa. N-ai nici un pic 
de buna-cuviinta, caci altfel s-ar fi cuvenit sa te recomanzi cel putin... 

-  Ma numesc Bastian, spuse baiatul. Bastian Balthasar Bux, 
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-  Un nume cam curios, mirii barbatul, cu acesti trei de B. In sfîrsit, tu n-ai nici JO vina, nu ti-
ai dat tu numele. Eu ma numesc Karl Konrad Koreander. 

- Sînt trei de K, spuse serios baiatul. 

- fim, mormai batrinul, e-adevarat! Pufai citiva norisori. 

-  In sfîrsit, n-are nici o importanta cum ne numim, ca tot n-o sa ne mai revedem. As mai vrea 
însa sa stiu un singur lucru, anume de ce-ai patruns adineauri cu atîta larma in pravalia mea. 
Mi se pare ca fugeai de ceva. Asa e? 

Bastian aproba din cap. Fata lui rotunda parea acum si mai palida, iar ochii Iui înca si mai 
mari. 



-  Probabil ca ai jefuit casa de bani dintr-o pravalie, presupuse domnul Koreander, sau ai 
omorît vreo batrina, sau ai facut altceva ce faceti de-alde voi în ziua de azi. Fiu cumva te 
urmareste politia, baiete? 

Bastian facu din cap semn ca nu. 

- Hai, da-i drumul, continua domnul Koreander, spune drept de cine ai fugit? 

- De ceilalti. 

- De care ceilalti? 

- De copiii din clasa mea. 

- De ce? 

- Tiu... nu ma lasa-n pace. 

- Dar ce-ti fac? 

- Ma pîndesc în fata scolii. 

- s; pe urma ? 

-  Pe urma striga  tot soiul de lucruri, înghiontesc si îsi bat joc de mine. 

- si tu te Iasi? 

Domnul Koreander îl privi cîtva timp dezaprobator pe baiat, apoi îl întreba: 

- De ce nu le arzi cîte un pumn zdravan? Bastian îl privi cu ochi mari. 

- nu - nu-mi place asa ceva. si pe urma - nici nu stiu sa boxez bine. 

-   Da'   cu   trînta   cum   stai?   se- interesa Koreander. Cu alergarea, înotul, fotbalul, 
gimnastica? Piu te pricepi la nimic din toate astea? 

Baiatul facu din cap semn ca nu. 

-  Cu alte cuvinte, spuse domnul Koreander, esti un mototol, nu-i asa? 

Bastian ridica din umeri. 

-  Dar de vorbit stii sa vorbesti', îsi dadu cu parerea Koreander. De ce nu Ie raspunzi cînd îsi 
bat joc de tine? 

- Am facut asta o data... 

- si? 



- Mau aruncat într-o lada de gunoi si au ferecat capacul. Doua ore a trebuit sa strig pîna m-a 
auzit cineva. 

- Hm, mormai domnul Koreander, si acum nu mai îndraznesti. 

Bastian dadu din cap. 

- Prin urmare, constata domnul Koreander, pe linga toate celelalte mai esti si fricos. 

Bastian îsi lasa capul în jos. 

- Probabil ca esti un tocilar cumplit, asa-i? Cel mai bun din clasa, numai cu note de zece, 
preferatul tuturor profesorilor, nu? 

- Fiu, spuse Bastian tot cu ochii în podea, anul trecut am ramas repetent. 

-    Doamne    Dumnezeule,    striga    domnul Koreander, asadar, nereusita pe toata linia! 

Bastian nu raspunse nimic. Statea doar locului. Bratele îi atîrnau, hainele picurau. 

-  si cam ce striga atunci cînd îsi bat joc de tine? voi sa stie domnul Koreander. 

- Ah - tot soiul de lucruri. 

- De pilda? 

-  Bastian! Rotogoala! Sta pe oala, oala se spargea, iar Bastian zicea: De vina-i greutatea 
mea! 

- Piu-i prea hazos, spuse domnul Koreander, si altceva? 

<  » 

Bastian ezita înainte de a enumera: 

-   Aiurila,   mai   Prostila   -   Balivernosu   -Mincinosu... 

- Aiurila? De ce? 

- Uneori vorbesc de unui singur, 

- si cam ce vorbesti de unul singur? 

-  îmi imaginez povesti, nascocesc nume si Cuvinte care înca nu exista, si tot asa. 

- si ti le povestesti tie însuti? De ce? 

-  Pai daca nu-i nimeni pe care sa-L intereseze asa ceva. 

Domnul Koreander tacu o vreme, dus pe gînduri. 



- si ce spun parintii tai despre toate acestea? Bastian nu raspunse imediat. Abia dupa un 

timp sopti: 

-  Tata nu spune nimic, niciodata nu spune nimic. Totul îi e indiferent. 

- s/ mama? 

- Mama - nu mai e. 

- Parintii tai au divortat? 

- Tiu, spuse Bastian, mama a murit. 

în acest moment suna telefonul. Domnul Koreander se ridica cu oarecare sfortare din fotoliu 
si îsi tîrsîi pasii pîna într-un mic cabinet din spatele pravaliei. Ridica receptorul si Bastian 
auzi nedeslusit cum domnul Koreander îsi spunea numele. Pe urma usa cabinetului se închise 
si nu se mai auzi nimic altceva decît un murmur înabusit. 

Bastian statea locului si nu-si dadea citusi de putin seama ce se întîmplase cu el si de ce 
spusese si recunoscuse toate acestea. Piu putea suferi sa i se puna atîtea întrebari. 
Amintindu-si dintr-o data ca va ajunge mult prea tîrziu la scoala, îl trecura caldurile, da, 
sigur, trebuia sa se grabeasca, trebuia s-o ia la goana - dar ramase pe loc, acolo unde se 
afla, fara sa se poata hotarî. Ceva îl tintuia locului, dar nu stia ce 

Glasul înabusit tot se mai auzea de dincolo din cabinet. Era o conversatie telefonica foarte 
lunga. 

Bastian îsi dadu seama ca tot timpul se uitase fix la cartea pe care o avusese în mîna domnul 
Koreander si care acum se gasea pe fotoliul de piele, îi era cu neputinta sa-si ia ochii de la 
ea. Avea impresia ca din ea pornea un soi de forta magnetica ce-L atragea irezistibil. 

Se apropie de fotoliu, întinse încet mîna, atinse cartea - si în aceeasi clipa ceva înauntrul sau 
facu "tac!" - ca si cum s-ar fi închis o capcana. Bastian avea sentimentul nedeslusit ca, o data 
cu atingerea cartii, începuse ceva irevocabil ce-si va urma cursul de-aci înainte. 

Ridica volumul si-l privi pe toate partile. Era legat in matase aramie si lucea cînd era înclinat 
într-o parte sau alta. Rasfoindu-l în graba, vazu ca textul era tiparit cu doua feluri de litere. 
Fiu parea sa contina poze, avea în schimb initiale mari si minunat ilustrate. Uitîndu-se înca o 
data mai bine la scoarte, descoperi pe ele doi serpi, unul deschis si unul închis la culoare, 
muscîndu-si unul altuia coada si alcatuind astfel un oval. Iar în oval era scris, cu litere 
ciudate, întortocheate, titlul: 

povesre-fl 

E un lucru tare misterios cu pasiunile omenesti, iar în cazul copiilor totul se petrece la fel ca 
si în cazul celor maturi. Cei coplesiti de o pasiune n-o pot explica, iar cei ce nu au trait 
niciodata ceva asemanator nu pot întelege. Exista oameni care îsi pun în joc viata pentru a 
cuceri un pisc. nimeni, nici chiar ei însisi nu pot explica limpede de ce. Altii se ruineaza 
pentru a cîstiga inima unei persoane care nici nu vrea sa stie de ei. Iar altii se distrug, fiindca 



nu pot rezista placerilor mîncarii - sau ale bauturii. Unii îsi cheltuiesc întreaga avere pentru 
a cîstiga Iajocuriie 

de noroc, sau jertfesc totul de dragul unei idei fixe ce nu se poate realiza niciodata. Altii cred 
ca nu pot fi fericiti decît in alta parte de locul unde se afla, si calatoresc toata viata prin 
lume. Iar cîtiva nu-si gasesc linistea pîna ce n-au devenit puternici. Intr-un cuvint exista tot 
atîtea pasiuni cit si oameni. 

în cazul lui Bastian Balthasar Bux pasiunea erau cartile. 

Cine n-a petrecut o dupa-amiaza întreaga cu urechile încinse si cu parul zbirlit aplecat 
deasupra unei carti, citind si iar citind, si uitînd de lumea din jurul sau, si nebagînd de seama 
ca-i e foame sau frig - 

Cine n-a citit niciodata pe ascuns sub plapuma, la lumina unei lanterne de buzunar, fiindca 
tata sau mama sau vreo alta persoana grijulie a stins lumina pe motivul bine intentionat ca 
acum trebuie sa dormi, caci mîine te scoli devreme - 

Cine n-a varsat niciodata lacrimi amare, fie pe fata, fie în ascuns, fiindca o poveste minunata 
se sfirsea si urma despartirea de personajele alaturi de care luasesi parte la atîtea aventuri, 
fiinte iubite si admirate ce îti stîrnisera îngrijorari si sperante, si fara a caror prezenta viata 
parea dintr-o data goala si lipsita de sens - 

Cine nu cunoaste nimic din toate acestea din proprie experienta nu va putea întelege ceea ce 
facu Bastian acum. 

Se uita tinta la titlul cartii, simtind cum îl lua ba cu frig, ba cu cald. Da, asta era, la asta 
visase de atîtea ori si asta îsi dorise de cînd fusese cuprins de pasiunea sa: O poveste care sa 
nu se sfîrseasca niciodata! Cartea tuturor cartilor! 

Trebuia sa aiba cartea, fie ce-o fi, cu orice pret! 

Cu orice pret? Era usor de spus! Chiar daca ar fi putut sa ofere mai mult decît cele trei marci 
si cincisprezece pfenigi din banii de buzunar ce-i avea la el - uriciosui domn Koreander ii 
daduse de înteles cit se poate de limpede ca nu-i va vinde nici o singura 
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carte. Iar de un dar nici nu putea fi vorba. Chestiunea era lipsita de orice speranta. 

si totusi Bastian stia ca nu poate pleca fara acea carte. îi era limpede ca nici nu venise 
încoace decît anume pentru ea, îl chemase în mod misterios pentru ca voia sa ajunga la el, 
pentru ca de fapt fusese dintotdeauna a lui! 

Bastian trase cu urechea la murmurul ce se mai auzea si acum din cabinet. 

Dintr-o data, fara sa-si dea prea bine seama, ascunse cartea sub paltonul sau, strîngînd-o cu 
amindoua bratele la piept. Apoi o porni, mergînd de-a-ndaratelea, spre usa pravaliei, 
nelasînd nici o clipa cealalta usa din ochi, cea spre cabinet. Cu bagare de seama apasa pe 
clanta, nu trebuia sa se auda clinchet de clopotei, de aceea deschise usa de sticla doar atît cît 
sa se strecoare prin ea. încetisor si cu precautie închise apoi usa pe dinafara. 



Abia dupa aceea începu sa alerge. 

Caietele, manualele scolare si penarul din ghiozdan saltau si clampaneau în tactul pasilor 
sai. Simtea junghiuri sub coaste, dar alerga mai departe. 

Ploaia îi curgea peste obraz si pe spate în jos pe sub guler. Umezeala si frigul patrundeau 
prin haine, Bastian nu simtea însa nimic. îi era foarte cald, dar nu numai din cauza 
alergatului. 

Constiinta lui care mai înainte, în pravalioara, nici nu cricnise, se desteptase dintr-o data. 
Toate motivele, atît de convingatoare mai înainte, i se pareau acum cu totul neplauzibile si se 
topeau ca oamenii de zapada la rasufiarea unui balaur ce scuipa foc. 

Furase! Era un hot! 

Ceea ce facuse el era chiar mai grav decît un furt obisnuit. Cartea era cu siguranta unica si 
de neiniocuit. Precis ca fusese cea mai scumpa comoara a domnului Koreander. Era cu totul 
altceva sa furi 
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unui violonist vioara sa fara pereche sau unui rege coroana sa, decît sa iei bani dintr-o casa. 

si pe cînd alerga, stringea Ia piept pe sub palton cartea. Nu voia s-o piarda, oricît de mult l-ar 
fi costat. Era tot ce mai avea pe lume. 

Caci acasa, fireste, nu se mai putea întoarce acum. 

încerca sa si-l închipuie pe tatal sau cum sedea si lucra în camera cea mare transformata în 
laborator, în jurul lui se aflau zeci de mulaje de ghips ale unor danturi, caci tata era tehnician 
dentar. Bastian nu se întrebase de fapt niciodata daca tata îsi facea munca cu placere. Acum 
ii trecea pentru prima data prin minte, dar de aici înainte n-avea cum sa-L mai întrebe. 

Daca s-ar duce acum acasa, tata ar iesi din laborator în halatul sau alb, tinînd poate în mîna 
o dantura din ghips, si l-ar întreba: "Te-ai si întors?" -"Da", ar spune Bastian. - "N-ai scoala 
azi?" - Vedea în minte fata trista si linistita a tatalui sau si stia ca-i va fi cu neputinta sa-L 
minta. Dar adevarul nu i-I putea spune cu nici un chip. Tiu, singurul lucru pe care îl putea 
face era sa plece, oriunde, departe. Tata nu trebuia sa afle niciodata ca fiul lui devenise un 
hot. si poate ca nici nu va baga de seama ca Bastian nu mai era acolo. Gîndul acesta îl 
consola parca. 

Bastian se opri din alergat. Acum mergea încet, iar la capatul strazii vedea cladirea scolii. 
Fara sa-si dea seama, alergase pe drumul obisnuit ce ducea, spre scoala. Strada i se parea 
de-a dreptul pustie, desi ici si colo treceau oameni. Dar în ochii celui care soseste mult prea 
tîrziu, lumea din jurul scolii pare întotdeauna un desert. Iar Bastian simtea cum Ia fiecare pas 
creste teama în el. în orisice caz se temea de scoala, locul înfrîngerilor sale zilnice, se temea 
de profesori, care îl mustrau cu blîndete sau îsi varsau supararea pe el, se temea de ceilalti 
copii care rideau de el si nu lasau sa treaca nici un prilej fara sa-i dovedeasca cetbaiat 
nepriceput si lipsit de aparare 
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era. Dintotdeauna scoala îi aparuse ca o pedeapsa cu închisoarea, nesfirsit de lunga, ce va 
tine pîna va fi om mare si pe care trebuia s-o rabde supus si în tacere. 

Acum însa, trecînd prin coridoarele rasunatoare unde mirosea a ceara si a paltoane ude, 
simtind cum linistea ce pîndea în cladire îi astupa brusc urechile ca niste dopuri de vata si 
ajungînd în sfirsit în fata usii clasei sale, vopsita în aceeasi culoare a spanacului batrîn ca si 
peretii din jur, întelese limpede ca nici aici nu mai avea ce cauta de acum înainte. Tot trebuia 
sa plece. Asa ca putea pleca chiar acum. 

Dar încotro? 

în cartile sale Bastian citise povesti cu baieti care se angajau pe cîte un vapor si plecau în 
lumea larga ca sa-si caute norocul. Unii deveneau pirati sau eroi, altii se întorceau dupa ani 
si ani ca oameni bogati în patrie, fara ca cineva sa ghiceasca cine erau de fapt. 

Bastian nu se credea însa în stare de asa ceva. De asemenea nu îsi închipuia defel ca ar 
putea fi primit ca elev matelot. în plus nu avea nici cea mai vaga idee cum ar putea ajunge 
într-un port unde sa existe vapoarele potrivite pentru asemenea planuri cutezatoare. 

Deci încotro? 

si dintr-o data îi veni în minte locul potrivit, singurul loc unde nu va fi cautat - cel putin pentru 
moment - si unde nu va fi gasit. 

Podul era mare si întunecos. Mirosea a praf si a naftalina. Fiu se auzea nici un sunet în afara 
de darabana înabusita a ploii pe tabla de arama a uriasului acoperis. Grinzi groase, înnegrite 
de vreme, se ridicau la distante egale din podeaua de scînduri, se uneau mai departe, sus, 
cu alte grinzi ale sarpantei aco-Perisului si se pierdeau undeva în întuneric. Ici si colo 
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spînzurau pînze de paianjen, mari cît un hamac, usor si fantomatic purtate încolo si încoace 
de curentul de aer. De sus de tot dintr-o ferestruica, patrundea o lumina laptoasa. 

Singura vietate din acest loc unde timpul parea sa se fi oprit era un soricel care fugea cu pasi 
maruntei pe podeaua de scînduri, lasînd urme fine în praf. Codita pe care o tragea dupa el se 
vedea ca o linie subtire între urmele labutelor. Brusc soricelul se ridica în doua labe si 
asculta. Apoi disparu - tusti! -într-o gaura din dusumea. 

Se auzi zgomotul unei chei într-o broasca mare. Usa podului se deschise încet si scîrtîind, o 
raza lunga de lumina patrunse o clipa în încapere. Bastian se strecura înauntru, apoi usa se 
închise din nou scîrtîind si se trînti. Baiatul virî o cheie mare pe dinauntru în broasca si 
rasuci cheia. Pe urma mai trase si un zavor si rasufla usurat. Acum era într-adevar de 
negasit. Aici nu-l va cauta nimeni. Foarte rar venea cineva aici - o stia destul de sigur -si 
chiar daca intîmplarea ar face ca tocmai azi sau mîine cineva sa aiba treaba aici, persoana 
respectiva va gasi usa încuiata. Iar cheia se ratacise. si daca ar izbuti totusi sa deschida într-
un fel oarecare usa, lui Bastian îi mai ramînea înca destul timp sa se ascunda printre 
vechiturile din pod. 

încetul cu încetul ochii lui se obisnuira cu lumina scazuta. Cunostea bine locul. Cu o jumatate 
de an în urma administratorul scolii îi ceruse sa-l ajute la un cos de rufe mare si plin cu 



formulare si documente vechi care trebuiau duse in pod. Tot atunci vazuse si unde era locul 
cheii: într-un dulapior de perete atirnat Unga palierul de sus al scarii. De atunci nu se mai 
gîndise niciodata la asta. Acum însa îsi amintise. 

începu sa-i Fie frig, caci paltonul ii era ud, iar aici sus era foarte rece. Mai întii trebuia sa-si 
caute un loc unde putea sa se instaleze ceva mai confortabil- 

Caci avea sa ramîna multa vreme aici. Cît de multa -nici nu voia sa se gîndeasca 
deocamdata, si nici la faptul câ foarte curind i se va face foame si sete. 

Se plimba putin prin pod. 

Tot soiul de vechituri raspîndite pretutindeni, rafturi cu clasoare si acte nefolosite de mult 
banci îngramadite unele peste altele, cu pupitre mînjite de cerneala, un stativ de care atîrnau 
o duzina de harti depasite, mai multe table de pe care se cojea vopseaua neagra, sobe de fier 
ruginite, aparate de gimnastica ce nu mai erau bune de întrebuintat, ca, de pilda, o capra al 
carei învelis de piele era atît de rupt, ca toti cîltii ieseau afara, mingi de sport plesnite, un 
vraf de saltele de gimnastica vechi si patate, apoi cîteva animale împaiate si pe jumatate 
roase de molii, printre ele o bufnita mare, un vultur si o vulpe, tot soiul de retorte si eprubete 
crapate, o masina Wimshurst, un schelet omenesc atîrnat pe un fel de cuier, si multe lazi si 
cutii pline cu caiete si manuale vechi. Fina la urma Bastian se hotarî sa se instaleze pe 
maldarul de saltele vechi. Daca te întindeai pe ele, te simteai aproape ca pe o canapea. Le 
cara sub ferastruica din acoperis unde era locul cel mai luminos, în apropiere erau stivuite 
cîteva paturi militare cenusii, fireste foarte prafuite si rupte, dar totusi în stare de folosinta. 
Bastian si le lua. îsi dezbraca paltonul ud si-l atîrna de cuier Unga schelet. Omul de oase se 
legana putin încoace si încolo, dar Bastian nu se temea de, el. Poate pentru ca era obisnuit de 
acasa cu lucruri asemanatoare. îsi scoase si cizmele patrunse de apa. numai în ciorapi, se 
aseza turceste pe saltelele de gimnastica si îsi trase paturile cenusii pe umeri, ca un indian. 
Unga el se afla ghiozdanul - si cartea aramie. 

Se gîndi ca jos în clasa ceilalti erau acum la ora de germana. Poate ca scriau tocmai o 
compunere Pe cine stie ce tema plicticoasa de moarte. 

Bastian privi cartea. 

16 

17 

- As vrea sa stiu, spuse vorbindu-si singur, c| se petrece de fapt într-o carte cît timp sta 
închisa. Probabil ca nu exista decît literele tiparite pe hîrtie, dar totusi - ceva tot 
trebuie sa se petreaca, fiindca atunci cînd o deschid, gasesc acolo o întreaga poveste. 
Apar personaje pe care eu nu Ie cunosc, fel de fel de aventuri, si ispravi, si lupte - 
uneori au loc furtuni pe mare, sau ajungi în tari si orase straine. Toate acestea se 
gasesc într-un anumit fel în carte. Trebuie s-q citesti ca sa le traiesti pe toate, asta-i 
limpede. în carte se gasesc însa toate acestea dinainte. As vrea sa stiu în ce fel? 

Dintr-o data se simti într-o dispozitie aproape solemna. 

Se aseza mai bine, lua cartea, deschise prima pagina si începu sa citeasca 



Fantazia în primejdie 

POVESTEA FĂRĂ SFÎRSIT 

HIMALELE TOATE DIN CODRUL HUIETULUI se pitulau prin vizuini, cuiburi si 
ascunzatori. 

Era miez de noapte, si prin crengile batrînilor copaci vuia furtuna. Trunchiurile groase cît 
turlele bisericii scîrtîiau si gemeau. 

Deodata o luminita slaba luneca în zigzag prin padure, se oprea tremurînd ici si colo, zbura în 
sus, se aseza pe o ramura si pleca grabita mai departe. Era o bila stralucitoare cam de marimea 
unei mingi de copil, facea salturi mari, atingea din cînd în cînd pamîntul si plutea apoi din nou 
în vazduh. Dar nu era o minge. 

Era o luminita ratacitoare 626b14g . Care ratacise drumul. Prin urmare, era o luminita 
ratacitoare 626b14g ratacita, ceea ce pîna si în Fantâzia era un lucru foarte rar. în mod normal, 
luminitele ratacitoare 626b14g sînt cele care îi fac pe ceilalti sa se rataceasca. 

în interiorul stralucirii luminoase se putea zari o figura micuta si extrem de vioaie care sarea si 
alerga cît o tineau puterile. Hu era un barbat mititel si nici o femeie micuta, caci asemenea 
deosebiri nu exista la luminitele ratacitoare 626b14g . în mîna dreapta purta un steag alb 
marunt fluturînd în urma sa. Asadar, era vorba despre un sol sau un negociator. 

nu era în primejdie sa se ciocneasca în bezna de vreun trunchi de copac, caci luminitele 
ratacitoare 626b14g sînt nemaipomenit de îndemînatice si sprintene, fiind în stare sa-si 
schimbe directia chiar si în timpul saltului. De aceea mergea în zigzag, caci privind în linii 
mari, luminita se deplasa totusi într-o directie anumita. 
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Pîna îrt clipa cînd coti pe dupa un colt de stînca si se opri înspaimîntata. Qîfîind ca un catelus, 
se aseza într-o scorbura de copac si ramase cîtva timp pe gînduri înainte de a îndrazni sa iasa 
din nou si sa priveasca cu bagare de seama pe dupa coltul 

de stînca. 

Vazuse un luminis al padurii unde trei personaje de marime si aspect foarte diferite sedeau la 
vapaia unui foc de vreascuri. Un urias ce parea alcatuit tot din piatra cenusie, întins pe~burta, 
lung de aproape zece coti. Se sprijinea pe un brat si privea în foc. Din fata de piatra roasa de 
vreme si neasteptat de mica, dintii îi ieseau în afara ca un sir de dalti de otel. Luminita 
ratacitoare 626b14g îsi dadu seama ca facea parte din stirpea mîncatorilor de piatra. Acestea 
erau fiinte ce traiau în munti, neînchipuit de departe de Codrul Muietului - dar nu traiau numai 
în munti, ci traiau si din ei, caci îi mîncau încetul cu încetul. Se hraneau cu stînci. Din fericire 
erau tare cumpatati si o singura îmbucatura din hrana extrem de consistenta îi îndestula timp 
de mai multe saptamîni si chiar luni. nici nu existau prea multi mîncatori de piatra, iar muntii 
erau foarte mari. Cum însa aceste fiinte traiau de foarte multa vreme acolo - atinsesera vîrste 
mult mai înaintate decît majoritatea celorlalte vietati din Fantâzia - muntii capatasera în 
decursul timpului o înfatisare cam ciudata. Semanau cu un urias svaiter plin de gauri si 
vagauni. Probabil de aceea se si numeau Muntii Galeriilor. 



Dar mîncatorii de piatra nu se hraneau numai cu slînci, ci-si faureau din ele tot ce le trebuia: 
mobile, palarii, încaltaminte, unelte, pîna si ceasuri cu cuc. Asadar, nu era de mirare ca 
mîncatorul de piatra de aici avea în spatele sau un fel de bicicleta alcatuita cu totul din 
materialul amintit si avînd doua roti ca doua pietre de moara uriase. în general, semana mai 
degraba cu un tavalug cu pedale. 
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* * 

Cel de-al doilea personaj, sezînd la dreapta focului, era-urL-spiridns de noapte. Era cel 
mult de doua ori~~maî mare decît luminita ratacitoare 626b14g si semana cu o omida 
paroasa si neagra ca taciunele care se ridicase în sus. în timp ce vorbea, gesticula 
violent cu doua mînute mititele trandafirii, iar sub perisorii negri zbîrliti, acolo unde 
probabil se afla obrazul, ardeau doi ochi mari si rotunzi ca luna. 

Spiridusi de noapte de cele mai diverse forme si marimi se gaseau pretutindeni în 
Fantâzia, astfel ca, în primul moment, nu se putea ghici daca cel de fata venise de 
aproape sau de departe. în orice caz, parea ca se afla si el într-o calatorie, caci animalul 
de calarie obisnuit al spiridusilor de noapte, anume un liliac mare, atîrna de o creanga 
în spatele lui, cu capul în jos si învelit în aripile sale ca o umbrela închisa. 

Luminita ratacitoare 626b14g nu descoperi decît dupa o vreme cel de-al treilea 
personaj, asezat în partea stînga a focului, caci era atît de mic, încît numai cu mare 
greutate putea fi deslusit de la aceasta distanta. Facea parte din stirpea piticutilor, _un 
pjichirideMiespus de gingas, îmbracat în haine pestrite si cu un joben rosu pe cap. 

Luminita ratacitoare 626b14g nu stia aproape nimic despre piticuti. O singura data 
auzise zvonindu-se ca acest popor îsi cladea pe crengile pomilor orase întregi unde 
casutele erau legate între ele prin scarite de fringhie si tobogane. Piticutii locuiau însa 
într-o cu totul alta regiune a nemarginitului imperiu Fantâzia, mult, mult mai departe 
decît mîncatorii de piatra. Era cu atît mai surprinzator ca animalul de calarie ce-L avea 
cu sine piticutul de fata era tocmai un_mejc. Statea chiar în spatele.lui. Pe cochilia lui 
trandafirie stralucea o mica sa de argint, iar harnasamentul si haturile prinse de 
coarnele melcului luceau ca firele de argint. 

Luminita ratacitoare 626b14g se minuna ca tocmai trei vietati atît de diferite sedeau 
împreuna în buna 

întelegere, caci în mod normal, în Fantâzia viata nu se desfasura nicidecum în asa fel, 
încît toate stirpele sa traiasca în pace. Adeseori aveau loc lupte si razboaie, existau si 
dusmanii ce tineau de veacuri si, în afara de asta, nu traiau acolo doar vietati bune si 
cinstite, ci si unele rautacioase, haine si hoate. Luminita ratacitoare 626b14g însasi 
facea parte dintr-o familie careia i se puteau reprosa unele lucruri în, privinta cinstei si 
încrederii. 

Â stat sa priveasca mai mult timp scena din jurul focului si abia dupa aceea a observat 
ca fiecare din cele trei personaje de acolo aveaJ[iejunjstegulet_ alb, fie o_ssaifa_âlba 



iegata_pestejpjept. Prin urmare, 'eraU si ei soli sau negociatori, ceea ce explica, fireste, 
faptul ca se purtau atît de pasnic. 

Oare pornisera la drum în acelasi scop ca si luminita ratacitoare 626b14g ? 

Din pricina vîntului care vîjîia prin crengi, nu se putea auzi din departare ce vorbeau. 
Cum însa se respectau unii pe altii, în calitatea lor de soli, aveau s-o recunoasca si pe 
ea ca atare. si, în definitiv, tot trebuia sa întrebe pe cineva care e drumul. Iar o alta 
ocazie, mai favorabila, n-avea cum sa se iveasca acum, în toiul noptii si în mijlocul 
padurii. Prin urmare, îsi lua inima în dinti, iesi din ascunzis, flutura steguletul alb si, 
tremurînd, ramase locului în aer. 

Mîncatorul de pietre, care statea cu fata îndreptata în acea directie, fu primul care 
observa luminita. 

~       - Foarte multa lume aici în noaptea asta, spuse cu o voce scrisnitoare. A mai sosit 
cineva. 

-   Muhu,   o   luminita   ratacitoare 626b14g !   susura spiridusul noptii, iar ochii sai ca 
luna lucira. îmi pare bine, îmi pare bine! 

Piticutul se ridica, facu cîtiva pasi marunti spre noul venit si chitai: 

-  Daca vad bine, sînteti si dumneavoastra aici în calitate de sol? 
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- Da, spuse luminita ratacitoare 626b14g . 

Piticutul îsi scoase jobenul rosu, facu o mica plecaciune si ciripi: 

-  O, va rog frumos, veniti mai aproape. Sîntem si noi soli. Luati loc în cercul nostru. 

si arata cu palarioara spre locul liber de lînga foc, poftind-o sa vina. 

-    Multumesc    frumos,    spuse    luminita ratacitoare 626b14g apropiindu-se sfioasa, 
daca-mi permiteti, îmi dati voie sa ma prezint: Ma numesc Blubb. 

-  îmi pare bine, raspunse piticutul. numele meu e luc-luc. 

Spiridusul noptii se înclina sezînd: 

- Ma numesc Wuswusul. 

- îmi pare bine, scrîsni mîncatorut de pietre, eu sînt Scrîsnicront. 



Toti trei priveau la luminita ratacitoare 626b14g care se fîstîcise si nu-si mai gasea 
locul. Luminitelor ratacitoare 626b14g le e extrem de neplacut sa fie privite direct. 

-  Nu vreti sa luati loc, draga Blubb? întreba piticutul. 

-  Adevarul e, raspunse luminita ratacitoare 626b14g , ca sînt foarte grabita si doream 
doar sa va întreb daca ati putea sa-mi spuneti în ce directie trebuie s-o iau ca sa ajung 
la Turnul de Fildes. 

-   Huhu,   facu  spiridusul  noptii,   vreti  sa mergeti la Craiasa Copila? 

-  Asa e, spuse luminita ratacitoare 626b14g , am sa-i transmit o veste importanta. 

- Ce veste? scrîsni mîncatorul de pietre. 

- Sa vedeti, - luminita ratacitoare 626b14g se muta de pe un picior pe altul -, e o veste 
secreta. 

-  Hoi trei avem aceeasi misiune ca si tine -huhu! raspunse spiridusul noptii Wuswusul. 
Sîntem între colegi. 

-  S-ar putea sa avem de transmis aceeasi veste, spuse piticutul luc-luc. 

- Asaza-te si vorbeste! scîrtîi Scrîsnicront. 

Luminita ratacitoare 626b14g se aseza pe locul liber. 

-  Ţinutul meu de bastina, începu dupa o scurta chibzuinta, se afla destul de departe de 
aci -nu stiu daca cineva din cei prezenti îl cunoaste. Se numeste Mlastina Miloasa. 

- Huuu! suspina încîntat spiridusul noptii, e o regiune minunata! 

Luminita ratacitoare 626b14g zîmbi trist. 

- Da, nu-i asa? 

-  si asta-i tot? scrîsni Scrîsnicront. De ce-ai pornit la drum, Blubb? 

-   La  noi,   în   Mlastina  Miloasa,   continua luminita ratacitoare 626b14g sovaind, s-
a întîmplat ceva -ceva de neînteles - vreau sa spun, se mai întîmpla înca si acum - e 
foarte ^reu de descris - a început prin aceea ca - va sa zica în partea de rasarit a tarii 
noastre exista un lac - sau, mai bine zis, exista un lac - se numea Colcote-n Clocote. 
Prin urmare, totul a început prin aceea ca într-o buna zi lacul Colcote-n Clocote n-a 
mai fost - pur si simplu disparuse, întelegeti? 

-  Vreti sa spuneti, se informa luc-luc, ca a secat? 



- nu, spuse luminita ratacitoare 626b14g , în acest caz s-ar afla acum acolo un lac 
secat. Dar nu este asa. Acolo unde era lacul, acum nu mai e nimic - absolut nimic, 
întelegeti? 

- O gaura? grohai mîncatorul de pietre. 

- nu, nici gaura nu-i, luminita ratacitoare 626b14g era din ce în ce mai încurcata, o 
gaura este ceva. Dar acolo nu-i nimic. 

Ceilalti trei soli schimbara priviri î^re ei. 

-  si cum arata acest - huhu - acest nimic? întreba spiridusul noptii. 

- Pai tocmai asta e atît de greu de descris, le spuse luminita ratacitoare 626b14g cu un 
aer nenorocit, nu arata în nici un fel. Este - este ca - of, nu exista nici un cuvînt 
potrivit! 
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- E ca si cum, lua cuvîntul piticutul, ai fi orb cînd privesti într-acolo, nu-i asa? 

Luminita ratacitoare 626b14g se holba la el cu gura cascata. 

-  Iata expresia potrivita! exclama. Dar de unde - vreau sa spun, cum asa - sau 
cunoasteti si dumneavoastra acest...? 

- O clipa, scrîsni întrerupîndu-i mîncatorul de pietre. S-a limitat la un singur Ioc, ia 
spune? 

- La început, da, povesti luminita ratacitoare 626b14g , dar locul se marea din ce în ce 
mai mult. Parca lipsea tot mai mult din regiune. Strabunica broasca Broac care locuia 
cu tot neamul ei în Iacul Colcote-n Clocote disparu într-o buna  zi  cu  totul.  Ceilalti 
locuitori au început sa  se refugieze.  încetul cu încetul s-a ivit însa si în alte locuri din 
Mlastina Miloasa. La început era doar ceva foarte mic, o nimica toata, cît un ou de 
bibilica. Dar astfel de locuri s-au tot latit, si daca cineva intra din greseala cu piciorul 
acolo, disparea piciorul - sau mîna - sau orice intra acolo.  De altfel, nu doare, numai 
ca respectivului îi lipseste brusc o bucata din el. Unii s-au lasat chiar sa cada înauntru, 
cu buna stiinta, fiindca  s-au  apropiat prea tare de  acest  nimic. Exercita o putere de 
atractie irezistibila, care devine cu atît mai mare, cu cît locul e mai întins, nimeni 
dintre noi n-a fost în stare sa-si explice ce putea fi acest lucru îngrozitor, de unde 
provenea si ce se putea face împotriva lui. si cum n-a disparut de la sine, ci s-a tot 
întins, am hotarît pîna la urma sâ trimitem un sol la Craiasa Copila cu rugamintea sa ne 
dea sfaffci ajutor. Iar solul sînt eu. 

Ceilalti trei stateau cufundati în tacere, 

- Muhu, se auzi dupa o vreme glasul tînguitor al spiridusului noptii, acolo de unde vin 
eu e exact la fel. si am plecat la drum în acelasi scop - huhu! 



Piticutul   îsi   întoarse   fata   catre   luminita ratacitoare 626b14g . 

-  Fiecare dintre noi, chitai el, vine din alt tinut al împaratiei Fantâzia. Fie-am întîlnit 
aici din pura întîmplare. Dar fiecare din noi duce Crâiesei Copile aceeasi veste. 

-  Iar asta înseamna, gemu mîncatorul de pietre, ca Fantâzia toata e în primejdie. 

Speriata de moarte, luminita ratacitoare 626b14g privea de Ia unul la celalalt. 

-  Daca-i asa, striga si sari în picioare, nu trebuie sa mai zabovim nici o clipa! 

-  în orice caz, noi avem de gînd s-o pornim îndata, spuse piticutul. Facusem doar un 
popas din pricina  beznei  de  nepatruns  de-aici  din  Codrul Huietului. Acum însa, 
daca sînteti cu noi, Blubb, puteti sa ne luminati si noua calea. 

- Mu se poate, striga luminita ratacitoare 626b14g , nu pot sa stau s-astept pe cineva 
care vine calare pe un melc, îmi pare foarte rau! 

-  Dar e un melc de curse, spuse piticutul oarecum jignit. 

- si apoi - huhu! - chicoti spiridusul noptii, nu-ti spunem în ce directie s-o iei! 

-   Da'cu   cine   stati   voi   de   vorba?   mîrîi mîncatorul de pietre. 

Caci, luminita ratacitoare 626b14g nici nu mai auzise ultimele cuvinte ale celorlalti 
soli, ci pornise în salturi lungi prin padure. 

-  In sfîrsit, spuse luc-Iuc piticutul, împingîn-du-si jobenasul rosu spre ceafa, poate ca 
o luminita ratacitoare 626b14g tot n-ar fi fost lucrul cel mai potrivit pentru a ne lumina 
calea. 

Totodata urca în saua melcului sau de curse. 

- De altfel si eu as prefera, declara spiridusul noptii chemîndu-si liliacul cu un^usor 
Muhu!, ca fiecare din noi sa calatoreasca pe cont propriu. în definitiv eu zbor! 

si vîj! a si plecat. 

Mîncatorul de pietre stinse focul plesnind de 

 ori cu palma întinsa peste el. 
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ori. 



-  si mie îmi place mai mult asa, hîrîi el în bezna, sa nu ma tot uit ca nu cumva sa 
strivesc ceva mititel. 

Pe urma se auzi cum porneste cu trosnete sii pocnete pe uriasa sa bicicleta de piatra, 
de-a dreptul[ printre pomi. Cînd si cînd se lovea bufnind de cîte un* copac batrîn si se 
auzea cum scrîsneste si mîrîie. . Larma se departa încet prin întuneric. 

luc-Iuc, piticutul, ramase singur. Lua haturile din fire subtiri de argint si spuse: 

- Bine-bine, o sa vedem noi cine soseste mai întîi. Dii, batrîne, dii! 

si plescai din limba. 

Pe urma nu se mai auzi nimic în afara de vuietul furtunii prin crengile Codrului 
Huietului. 

Orologiul turlei din apropiere batu de noua 

Gîndurile lui Bastian nu se întorceau cu placere la realitate. Era tare bucuros ca 
Povestea fara Sfîrsit nu avea nimic de-a face cu ea. 

PÎu-i placeau cartile unde i se povesteau pe un ton morocanos si nemultumit 
întîmplarile foarte obisnuite din viata foarte obisnuita a unor oameni foarte obisnuiti. 
Despre toate acestea afla destul în realitate, de ce sa mai si citeasca despre ele? Apoi 
îi erau nesuferiti cei care încercau în vreun fel sau altul sa-l convinga de ceva. Iar 
acest soi de carti încercau întotdeauna, mai mult sau mai putin explicit, sa te convinga 
de ceva. 

Preferintele lui Bastian se îndreptau spre cartile captivante, sau vesele, sau care te 
predis-puneau la visare, carti ale caror personaje traiau aventuri mirifice, despre care 
îsi putea imagina fel de fel de lucruri. 

Caci la asta se pricepea - poate ca era singurul lucru la care se pricepea cu adevarat: 
Sa-si imagineze ceva atît de clar, încît ajungea sa-l vada si sa-l auda. Cînd îsi 
povestea lui însusi povestile sale, uita 
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uneori totul din jur si se trezea abia la sfîrsit ca dintr-un vis. Iar cartea aceasta era 
exact ca si povestile lui! în timpul cititului nu auzise numai scîrtîitul copacilor grosi si 
vuietul vîntului, ci si glasurile atît de diferite ale celor patru soli caraghiosi, ba îsi 
închipuise ca simte mirosul de muschi si pamînt reavan de padure. 

Acum jos, în clasa, începea ora de stiinte naturale, care consta în cea mai mare parte 
din enumerarea de inflorescente si stamine. Bastian era bucuros ca sedea aici sus, în 
ascunzatoarea sa, sl putea citi. Qasea ca era exact cartea potrivita pentru el, cea mai 
potrivita! 



Peste o saptamîna Wuswusul, micul spiridus al noptii, ajunse primul la tel. Sau, mai 
bine zis, asa credea, ca ar fi primul, fiindca venise calare prin vazduh. 

Era pe la asfintit si fiorii de pe cer pareau de aur topit cînd îsi dadu seama ca liliacul 
sau plutea deja peste Labirint. Era numele unei cîmpii întinse ce se desfasura pîna-n 
zare si era toata numai o nesfîr-sita gradina de flori plina de miresme ametitoare si de 
culori de vis. Printre tufe, garduri vii, pajisti si straturi cu cele mai neobisnuite si rare 
flori serpuiau carari largi si poteci înguste într-un chip atît de mestesugit si 
întortocheat, ca întreaga asezare alcatuia o gradina-labirint de o întindere neînchipuita. 
Era stiut ca gradina-labirint fusese construita doar pentru joc si placere si nicidecum 
pentru a duce pe cineva cu adevarat în primejdie sau pentru a-i îndeparta cumva pe 
agresori, n-ar fi fost buna gradina pentru asa ceva, iar Craiasa Copila nici n-ar fi avut 
nevoie de o asemenea aparare. în întreaga, nesfîrsita împaratie a Fantâziei nu exista 
fiinta de care ar fi trebuit sa se apere, dintr-un motiv pe care-L vom afla în curînd. 

în timp ce plutea fara zgomot cu liliacul sau pe deasupra gradinii-labirint, micutul 
spiridus al 
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noptii avu prilejul sa zareasca si tot soiul de animale neobisnuite. într-un mic luminis, 
printre flori de liliac si de bobitei, o ceata de tineri unicorni zburda în lumina 
amurgului, iar la un moment dat i se paru ca vede vestita pasare Phoenix în cuibul sau, 
sub o uriasa floare de campanula albastra, dar nu era sigur de tot si nici nu voia sa se 
întoarca si sa se mai uite o data, pentru a nu mai pierde timp. Caci în mijlocul gradinii-
labirint îi si aparea acum în fata ochilor, stralucind într-un alb feeric, Turnul de Fildes, 
inima Fantâziei si resedinta Craiesei Copile. 

în mintea ceiui care n-a vazut niciodata locul, cuvîntul "turn" ar putea da nastere unei 
idei gresite, fie cea a unei turle de biserica, fie cea a unui turn de cetate. Turnul de 
Fildes era mare cît un întreg oras. De departe arata ca un munte înalt si ascutit, rasucit 
în sine ca o casa de melc, iar punctul sau cel mai înalt se pierdea în nori. Abia cînd te 
apropiai puteai sa-ti dai seama ca uriasa palarie de zahar era alcatuita din nenumarate 
turnuri, turnulete, cupole, acoperisuri, foisoare, terase, bolti, scari si balustrade, cladite 
unele peste altele si unele înlauntrul celorlalte. Totul era din cel mai alb fildes de 
Fantâzia, iar fiecare detaliu era atît de maiestru cizelat, încît puteai crede ca e reteaua 
celei mai fine dantele. 

în toate aceste cladiri locuiau persoanele alcatuind curtea Craiesei Copile, valetii si 
servitoarele, femeile întelepte si astrologii, magicienii si bufonii, solii, bucatarii si 
acrobatii, dansatoarele pe sîrma si povestitorii de basme, crainicii, gradinarii, paznicii, 
croitorii, cizmarii si alchimistii. Iar sus de tot, în vîrful cel mai înalt al uriasului turn, 
locuia Craiasa Copila într-un pavilion de forma unui boboc alb de magnolie. în unele 
nopti, cînd luna plina se vedea deosebit de frumoasa pe cerul înstelat, petalele de fildes 
se deschideau larg si se desfaceau ca o floare minunata în mijlocul careia sedea 
Craiasa Copila. 
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Micutul spiridus al noptii ateriza cu liliacul sau pe una din terasele inferioare, acolo 
unde erau grajdurile pentru animalele de calarie. Probabil ca cineva îi si anuntase 
sosirea, caci era asteptat de cinci rîndasi imperiali care-L ajutara sa coboare din sa, se 
plecara adînc înaintea lui si îi oferira apoi în tacere bautura ceremoniala de bun venit. 
Wuswusul îsi muie doar putin buzele în paharul de fildes, pentru a îndeplini 
formalitatea, pe urma îl restitui. Fiecare dintre rîndasi lua de asemenea cîte o 
înghititura, apoi se înclinara din nou adînc si dusera liliacul în grajd. Toate se petrecura 
în tacere. 

Cînd liliacul ajunse la locul ce-i fusese rezervat, nu se atinse nici de hrana si nici de 
bautura, ci se ghemui de îndata, se agata cu capul în jos de cîrligul sau si cazu într-un 
somn adînc, istovit. Ceea ce ceruse de la el micutul spiridus al noptii fusese cam prea 
mult. Rîndasii l-au lasat în pace si s-au îndepartat în vîrful picioarelor. 

De altfel, în acelasi grajd se mai aflau si alte animale de calarie: Un elefant roz si unul 
albastru, o uriasa pajura cu partea dinainte a trupului semanînd cu un vultur, iar cea din 
spate cu un leu, un cal alb înaripat, al carui nume era cunoscut mai demult si în afara 
granitelor Fantâziei, dar apoi a fost uitat, cîtiva cîini zburatori, si alti lilieci, ba chiar si 
libelule si fluturi pentru calaretii tare mici. în alte grajduri, se mai gaseau alte animale 
de calarie, din cele ce nu zburau, ci alergau, se tîrau, sareau sau înotau. Iar fiecare în 
parte avea rîndasi anume pentru îngrijirea si hranirea sa. 

în mod obisnuit ar fi trebuit sa se auda pe-aici o mare învalmaseala de glasuri: mugete, 
zbierete, fluieraturi, ciripituri, oracaieli si macâituri. Domnea însa o liniste deplina. 

Micul spiridus al noptii tot mai statea în locul unde-L lasasera rîndasii. Se simtea 
abatut si descurajat, fara sa stie bine de ce. Era si el foarte istovit 
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din pricina drumului atît de lung. Nu-L înviora nici chiar faptul ca el sosise primul. 

-  Hei, se auzi dintro data un glas chitaitor, nu cumva acesta-i amicul Wuswusul? în 
sfîrsit ati sosit si dumneavoastra aici! 

Spindusul noptii privi în jur si ochii sai ca luna lucira de mirare, caci pe o balustrada, 
sprijinindu-se alene de un ghiveci de flori din fildes, statea piticutul luc-Iuc, 
fluturîndu-si jobenul rosu. 

-  Huhu, facu spiridusul noptii descumpanit, si dupa o vreme înca o data: huhu! 

Nu-i trecea prin minte nimic mai potrivit. 

-  Ceilalti doi, îi povesti piticutul, n-au sosit înca. Eu sînt aici de ieri dimineata. 

-  Cum - huhu! - cum ai reusit? întreba spiridusul noptii. 



-  Pai, raspunse piticutul zîmbind cu un aer de superioritate, v-am spus doar ca am un 
melc de 

Ţ    Spiridusul   noptii   îsi   scarpina   cu   mînuta trandafirie blanita neagra si zbîrlita 
de pe cap. 

- Trebuie sa ajung imediat la Craiasa Copila, spuse el pe un ton plîngacios. 

Piticutul îl privi pe gînduri. 

- Hm, facu el, da, da, m-am anuntat înca de ieri. 

-  Anuntat? întreba spiridusul noptii, nu se poate ajunge imediat la ea? 

- Ma tem ca nu, chitai piticutul, avem de asteptat cam mult. Este - cum sa spun - o 
afluenta enorma de soli. 

- Huhu, - scînci spiridusul noptii -, cum asa? 

- Cel mai bine ar fi, ciripi piticutul, sa vedeti singur cum stau lucrurile. Veniti cu mine, 
draga Wuswusul, haideti, veniti! 

Pornira amîndoi la drum. 

Strada principala, care urca într-o spirala din ce în ce mai îngusta în jurul Turnului de 
Fildes, era plina de o multime deasa formata din cele mai 
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ciudate personaje. Duhuri uriase împodobite cu turbane, sfredelusi micuti, gnomi cu 
cîte trei capete,' pitici barbosi, zîne stralucitoare, fauni cu picioare de tap, iezme cu 
blana cîrliontata aurie, dragaice de zapada sclipitoare si nenumarate alte vietati se 
miscau în sus si în jos pe strada, se adunasera în grupuri vorbind încet sau sedeau 
amarîte pe jos, privind triste în nestire. 

Vazîndu-i pe toti acestia, Wuswusul se opri. 

-  Huhu, spuse el, da'ce se-întîmpla aici? Ce fac cu totii ajci? 

- Toti sînt soli, îi explica încetisor luc-Iuc, soli din toate regiunile Fantâziei. si cu totii 
aduc aceeasi veste ca si noh Am si discutat cu multi dintre ei. Se pare ca pretutindeni 
s-a ivit aceeasi primejdie. 

Spiridusul noptii scoase un lung si jalnic suspin. 

-  Oare se stie, întreba el, ce e si de unde provine? 

-  Ma tem ca nu. nimeni nu poate da vreo explicatie. 



- nici chiar Craiasa Copila? 

-  Craiasa Copila, - spuse piticutul cu glasul foarte scazut -, e bolnava, foarte, foarte 
bolnava. Poate ca acesta e motivul nenorocirii neîntelese care s-a abatut asupra 
Fantâziei. Pîna acum însa nici unul dintre numerosii doctori adunati la palat, acolo sus 
în Pavilionul Magnoliei, n-a fost în stare sa afle din ce s-a îmbolnavit si ce s-ar putea 
face pentru vindecare, nimeni nu cunoaste vreun leac. 

-  Asta, spuse înabusit spiridusul noptii, e o adevarata catastrofa. 

- Da, raspunse piticutul, asa este. 

Ţinînd seama de împrejurari, Wuswusul renunta pentru moment sa se mai anunte la 
Craiasa Copila. 

Dupa doua zile sosi si luminita ratacitoare 626b14g Blubb, ce, fireste, o luase într-o 
directie gresita, asa ca facuse un ocol urias. 
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si în sfîrsit - dupa înca trei zile - sosi si mîncatorul de piatra Scrisnicront. Veni 
tropaind pe jos, deoarece într-un acces subit de foame naprasnica îsi mîncase bicicleta 
- de piatra - considerind-o ca un fel de provizie de drum. 

în decursul îndelungatei asteptari, cei patru soli atît de diferiti s-au legat într-o strînsa 
prietenie, ramînînd si mai tîrziu tot împreuna. 

Dar aceasta e o alta poveste si o vom povesti alta data. 

Convocarea Iui Atreiu 

1 

/UNĂSTAREA sI DIFICULTĂŢILE ÎMPĂRĂŢIEI Fantazia erau discutate de obicei în 
cadrul consiliilor tinute în marea sala a tronului din Turnul de Fildes, situata cu cîteva etaje 
sub Pavilionul Magnoliei, înauntrul palatului propriu-zis. 

încaperea mare, circulara, era plina de zumzetul vocilor scazute. Cei patru sute nouazeci si 
noua de medici emeriti din întregul imperiu Fantazia erau acum adunati aici si vorbeau în 
soapta sau murmurau, strînsi în grupuri mai mari sau mai mici. Fiecare din ei o vazuse pe 
Craiasa Copila - unii de mai multa vreme, altii mai de curînd - si fiecare încercase s-o ajute cu 
priceperea sa. nici unul nu izbutise însa, nici unul nu-i cunostea boala si cauzele ei, nici unul 
nu stia cum ar putea fi vindecata. Iar al cinci sutelea, cel mai vestit dintre toti medicii 
Fantâziei, despre care se spunea ca nu exista nici o iarba de leac, nici o vraja si nici o taina a 
naturii necunoscute lui, se gasea el însusi de cîteva ore la pacienta, si toti asteptau nerabdatori 
rezultatul examenului sau. 



Desigur ca nu trebuie sa ne imaginam o asemenea adunare ca pe un congres medical al oame-
nilor. Desi în Fantazia existau foarte multe vietati mai mult sau mai putin asemanatoare 
oamenilor prin aspectul lor exterior, mai existau cel putin tot atît de multe semanînd cu 
animale sau- cu fapturi cu totul diferite. Pe cît era de felurita multimea solilor forfotind pe 
afara, pe atît de variata era si societatea celor de aici din sala. Erau medici pitici cu barbi si 
cocoase, erau zîne doctorite, în vesminte stralucind albastru-argintiu si cu stele sclipitoare în 
par, erau moroi ai apelor cu burtile umflate si pielite între degetele mîinilor si ale picioarelor 
(pentru ei fusesera anume pregatite bai de sezut), dar mai erau serpi albi ce se încolacisera pe 
masa cea lunga din mijlocul salii, erau 
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albine-silfide, ba chiar si vraci, vampiri si strigoi, despre care în general se spune ca nu sînt 
tocmai binevoitori si aducatori de sanatate. 

Pentru a întelege prezenta acestora din urma, e neaparat necesar sa se stie ceva: 

Craiasa Copila trecea într-adevar - dupa cum o arata si numele - drept stapîna peste toate 
nenumaratele tinuturi ale nesfirsitului imperiu Fantazia, dar în realitate ea era cu mult mai 
mult decît o stapîna, sau, mai bine zis, era cu totul altceva. 

Mu domnea, nu folosise niciodata forta si nu utiliza puterea ei, nu poruncea nimic si nu judeca 
pe nimeni, nu intervenea niciodata si nu era niciodata nevoita sa se apere împotriVa unui atac, 
caci nimanui nu i-ar fi trecut vreodata prin minte sa se rascoale împotriva ei sau sa-i faca 
vreun rau. Fata de ea toti erau egali. 

Ea exista doar, dar exista într-un fel aparte: Era centrul întregii vieti din Fantazia. 

si orice faptura, buna sau rea, frumoasa sau urîta, vesela sau serioasa, nechibzuita sau 
înteleapta, toate, toate nu existau decît prin existenta Craiesei Copile. Fara ea nu mai putea fi 
nimic, dupa cum nu mai poate exista un corp omenesc cînd nu mai are inima. 

Nimeni nu întelegea pe deplin aceasta taina a 'ei, toti stiau însa ca asa era. De aceea era 
respectata în mod egal de toate fapturile împaratiei, iar toti îsi faceau în acelasi fel griji pentru 
viata ei. Caci moartea ei ar fi fost totodata si sfîrsitul lor, disparitia nesfîrsitei împaratii 
Fantazia. 

Gîndurile Iui Bastian o luasera razna. 

în amintire vazu dintr-o data din nou coridorul lung alb spitalului unde fusese operata 
mama. Statuse multe ore împreuna cu tata în fata salii de operatie si asteptase. 
Medicii si surorile alergau încolo si încoace. Cînd tata întreba cum îi merge mamei, 
nu primea decît raspunsuri nelamurite. Se parea ca nimeni nu stie precis ce e cu ea. 
La sfîrsit venise un barbat chel 
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în halat alb cu o înfatisare obosita si trista. Le spusese ca toate straduintele fusesera 
zadarnice si ca-i parea rau. Le strînsese mina amîndurpra si murmurase "sincere 
condoleante". 



Dupa aceea între Bastian si tatal sau toate s-au schimbat. 

nu în mod evident. Bastian avea tot ce si-ar fi putut dori. Avea o bicicleta cu trei viteze, un 
trenulet electric, o multime de tablete de vitamine, cincizeci si trei de carti, un hîrciog, un 
acvariu cu pesti exotici, un aparat mic de fotografiat, sase bricege si o multime de alte 
lucruri. Dar de fapt nu dadea importanta la nimic din toate acestea. 

Bastian îsi aducea aminte ca mai înainte tatei îi placea sa glumeasca cu el. Uneori istorisea 
chiar povesti sau citea cu glas tare. Dar de atunci totul încetase. Era în jurul lui ca un zid 
nevazut prin care nu putea patrunde nimeni. Mu-L certa niciodata si nu-L lauda niciodata. 
Nici cînd Bastian ramasese repetent, tata nu spusese nimic. îl privise doar in felul acela 
absent si întristat, iar Bastian avusese senzatia ca nici nu era acolo. De altfel aceasta era 
impresia pe care i-o dadea mai întotdeauna tatal lui. Cînd sedeau seara la televizor, Bastian 
îsi dadea seama ca tata nici nu se uita, ci era departe, foarte departe cu gîndurile sale, 
undeva unde Bastian nu putea ajunge la el. Sau alteori, cînd sedeau amîndoi cu cîte o carte, 
Bastian vedea ca tata nici nu citeste, caci privea ore întregi la aceeasi pagina fara sa 
întoarca foaia. 

Bastian întelegea foarte bine ca tatal sau era trist. Plînsese el însusi nopti în sir, atît de mult 
încît uneori ii venise rau tot hohotind - dar Încetul cu încetul îi trecuse. si pe urma - doar mai 
era si el acolo. De ce nu vorbea tata niciodata cu el, nici despre mama, nici despre lucrurile 
importante, ci numai asa, despre strictul necesar? 

- numai de-am sti, spuse un duh al focului desirat si slab, cu barba de flacari rosii, care e boala 
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ei. n-are febra, nu i s-a umflat nimic, n-are nici o eruptie, nici o imflamatie. Pur si simplu e ca 
si cum s-ar stinge - fara sa stii de ce. 

în timp ce vorbea, dupa fiecare fraza îi ieseau din gura mici norisori de fum, formînd figuri. 
De data aceasta era un semn de întrebare. 

Un corb batrîn si jumulit, aratînd ca un cartof mare în care cineva vîrîse crucis si curmezis 
cîteva pene negre, raspunse cu glasul ragusit (era specialist în bolile datorate racelii): 

-  nu tuseste, n-are guturai, nu e nici o boala în sens medical. 

îsi misca putin ochelarii mari de pe cioc si-i privi sfidator pe cei din jur. 

-  în orice caz, un lucru mi se pare evident, zbîrnîi un scarabeu (un fel de carabus caruia i se 
spune uneori ,)spiter"), între boala ei si lucrurile îngrozitoare despre care ne vorbesc solii din 
întreaga Fantâzie exista o legatura misterioasa. 

-  Ei si dumneavoastra, interveni ironic un omulet de cerneala, întotdeauna vedeti pretutindeni 
numai legaturi misterioase! 

- si dumneavoastra nu vedeti mai departe de marginea calimarii, zbîrnîi înfuriat scarabeul. 

-    Dar,   domnilor   colegi,   gemu   o   stafie scofîlcita, vîrîta într-un halat lung alb, sa nu 
ajungem la discutii personale si nelegate de subiect. si înainte de toate - vorbiti mai încet! 



Astfel de convorbiri si altele asemanatoare aveau loc peste tot în marea sala a tronului. Poate 
ca unora li s-ar parea de mirare ca fapturi atît de diferite se puteau întelege între ele. Dar în 
Fantâzia toate fapturile, chiar si animalele, posedau cel putin doua limbi: în primul rînd 
propria limba, pe care n-o vorbeau decît cu cei de-o seama cu ele si pe care n-o întelegea 
nimeni daca nu facea parte dintre ei, si în al doilea rînd, o alta limba, universala, numita 
"fantazica literara"  sau  "limba  cea  mare".   Oricine stia  s-o 
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vorbeasca, desi unii o foloseau într-un mod întrucîtva ciudat. 

Dintr-o data în sala se asternu linistea si toti ochii se îndreptara spre marea usa cu doua 
canaturi care se deschise. Intra Cairon, vestitul maestru al artei medicale, cel legendar. _>- 

Era ceea ce în vremurile mai vechi se numise un centaur. Avea corp omenesc pîna la solduri, 
iar restul era trupul unui cal. Dar Cairon era un asa-zis centaur negru. Venise dintr-un tinut 
foarte îndepartat, situat departe, departe în sud. Prin urmare, partea lui omeneasca era neagra 
ca abanosul, numai parul si barba îi erau albe si crete, iar trupul de cal era vargat ca la zebra. 
Purta o palarie stranie împletita din papura. De un lant petrecut pe dupa gît îi atîrna un 
talisman mare de aur pe care se vedeau doi serpi, unul deschis si altul închis la culoare, care 
îsi muscau unul altuia coada formînd un oval. 

Surprins, Bastian se opri din citit. închise cartea -lasînd totusi grijuliu degetul intre pagini - 
si privi înca o data cu atentie coperta cartii. Iata ca erau si acolo cei doi serpi care îsi 
muscau coada unul altuia si formau un oval! Ce putea oare sa însemne acest semn straniu? 

Oricine în toata Fantâzia stia ce înseamna acest medalion: Era însemnul celuia ce se afla în 
misiunea Craiesei Copile si putea actiona în numele ei, ca si cum ar Ti fost ea însasi de fata. 

Se spunea ca purtatorul medalionului dobîndeste puteri misterioase, desi nimeni nu stia ce fel 
de puteri. Toata lumea cunostea numele talisma-nului: AURYN. 

Totusi multi care nu îndrazneau sa-i pronunte numele, îi spuneau "giuvaerul", sau 
"talismanul", sau si mai simplu "stralucirea". 

Prin urmare, cartea purta si ea însemnul Craiesei Copile! 

Un murmur strabatu sala si se auzira cîteva exclamatii de mirare. Nu se mai întîmplase de 
multa vreme ca giuvaerul sa fie încredintat cuiva. 

Gairon tropai de cîteva ori din copite pîna ce zgomotele se potolira, pe urma spuse cu o voce 
profunda: 

-  Prieteni, sa nu va mirati prea tare, nu port pe AURYN decît pentru scurta vreme. Nu sînt 
decît transmitatorul. în curînd voi preda stralucirea cuiva mai demn de ea. 

întreaga sala tacea cu rasuflarea taiata. 

- Nu voi încerca sa ascund înfringerea noastra prin cuvinte frumoase,  continua  Cairon.  Cu 
totii sîntem descumpaniti în fata bolii Craiesei Copile. Nu stim decît ca distrugerea Fantâziei a 
început o data cu îmbolnavirea ei. Mai mult nu stim. Nu stim nici macar daca arta medicala e 



cea care ar putea-o salva. Dar e foarte posibil - si sper ca nici unul dintre dumneavoastra nu va 
fi jignit daca o spun pe fata - e posibil deci ca noi, cei adunati aici, sa nu posedam toate 
cunostintele, întreaga întelepciune. Este chiar ultima si singura mea speranta ca pe undeva, în 
aceasta nesfîrsita   împaratie,   sa   existe   vreo   fiinta   mai înteleapta decît noi si care ne-ar 
putea sfatui si ajuta. Dar faptul e extrem de nesigur. Indiferent în ce-ar consta posibilitatea 
vreunei salvari, un lucru e sigur: aflarea ei necesita un cercetas în stare sa descopere cai 
neumblate si care sa nu pregete în fata primejdiilor sau greutatilor, într-un cuvînt: un erou. 
Craiasa Copila   mi-a  spus  numele  acestui  erou   caruia  îi încredinteaza soarta ei si a 
noastra a tuturor: Se numeste Atreiu si locuieste în Marea Ierboasa din spatele Muntilor de 
Argint. Lui i-L voi preda pe AURYN si-L voi trimite în Marea Cautare. Acum v-am spus 
totul. 

si cu aceste cuvinte iesi tropaind din sala. Cei ramasi înauntru se priveau nedumeriti. 

-  Care a fost numele eroului? întreba cineva. 

- Atreiu sau cam asa, spuse altcineva. 
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- n-am auzit niciodata de eh spuse un al treilea. Iar toti cei patru sute nouazeci si noua 
de medici îsi clatinara îngrijorati capul. 

Orologiul din turn batu de zece ori. Bastian se mira cit de repede trecuse vremea. în 
timpul cursurilor fiecare ora i se parea de obicei o mica vesnicie. Jos in clasa aveau 
acum istoria cu domnul Drdhn, un barbat slab si de cele mai multe ori prost dispus, 
caruia îi placea în mod deosebit sa-L faca pe Bastian de ris în fata celorlalti, fiindca îi 
era cu neputinta sa memoreze datele bataliilor, datele de nastere si de domnie ale 
unor oameni oarecare. 

Marea Ierboasa de dupa Muntii de Argint era la o departare de multe, multe zile de 
drum de la Turnul de Fildes. Era vorba de o prerie la fel de larga si de întinsa si de 
plata ca o mare. Iarba mustoasa crestea înalta cît un stat 4e om, iar vîntul trecea peste 
ea, cîmpia facea valuri ca si oceanul si fosnea ca apele. 

Cei care traiau aici se numeau "oamenii de iarba" sau "pieile verzi". Aveau parul 
negru-albastrui s.i îl purtau, chiar si barbatii, lung si uneori împletit în cosite; pielea le 
era de culoare verde-închis, batînd putin înspre cafeniu - ca cea a maslinelor. Duceau o 
viata extrem de cumpatata, severa si aspra, iar copiii lor, atît baietii, cît si fetele, erau 
crescuti în spiritul vitejiei, al marinimiei si al mîndriei. Erau pusi sa învete a rabda 
arsita, gerul si lipsurile mari si sa dea mereu dovada neînflicarii lor. Toate acestea erau 
necesare, caci pieile verzi erau un popor de vînatori. Tot ce le trebuia pentru trai îsi 
procurau fie din iarba de prerie aspra si atoasa, fie de la bivolii purpurii ce cutreierau 
în turme uriase Marea Ierboasa. 

Bivolii purpurii erau cam de doua ori mai mari decît taurii sau vacile obisnuite, aveau 
o blana rosie purpurie cu perii lungi si lucind matasos, si coarne enorme cu vîrfurile 



taioase si dure ca pumnalele. în general erau pasnici, dar cind adulmecau vreo primej-
die  sau  cînd  se  simteau  atacati,  puteau  deveni 
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înfioratori ca o forta a naturii, nimeni în afara de pieile verzi n-ar fi putut îndrazni sa 
vîneze aceste animale - iar ei n-o faceau decît cu arcuri si sageti. Le placea numai lupta 
cavalereasca, asa ca se întîmpla adeseori ca nu animalul, ci vînatorul sa-si piarda viata. 
Pieile verzi iubeau si venerau bivolii purpurii si erau de parere ca dreptul de a-i ucide 
nu putea fi dobîndit decît prin faptul de a fi gata sa te lasi ucis de ei. 

\ Vestea despre boala Craiesei Copile si despre primejdia ce ameninta întreaga 
Fantâzie nu patrunsese înca pîna în tinutul lor. De multa vreme nu mai venisera 
calatori pînâ la taberele de corturi ale pielilor verzi. Iarba crestea mai mustoasa decît 
oricînd, zilele erau luminoase si noptile înstelate. Totul parea ca e bine. 

Dar într-o buna zi aparu un centaur negru cu plete albe în asezarea lor. Blana îi era 
leoarca de sudoare, arata istovit de moarte si fata lui barboasa era trasa si slabita. Pe 
cap purta o palarie ciudata împletita din papura, iar în jurul gîtului un lant de care 
atîrna un talisman mare de aur. Era Cairon. 

Statea în mijlocul locului liber înconjurat în cercuri tot mai largi de corturile asezarii, 
în locul unde se adunau batrinii la sfat sau se dansa în zilele de sarbatoare si se cîntau 
cîntece stravechi. Cairon astepta si privea în jurul sau, dar nu se îmbulzeau spre el 
decît femei si barbati foarte batrini, precum si copii foarte mici, cascînd curiosi ochii Ia 
el. Batea nerabdator pamîntul cu copitele. 

-  Unde sînt vînatorii si vînatoritele? sforai el, îsi scoase palaria si îsi sterse fruntea. 

O femeie carunta cu un copilas în brate raspunse: 

- Sînt cu totii la vînatoare. nu se întorc decît peste trei sau patru zile. 

- E si Atreiu cu ei? întreba centaurul. 

- Da, straine, dar de unde-I cunosti? 

- nu-L cunosc. Aduceti-L încoace! 

- Straine, raspunse un batrîn sprijint în cîrje, n-o sa prea vrea sa vina, caci aei e 
vînatoarea lui. 
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începe o data cu apusul soarelui. stii ce înseamna asta? 

Cairon îsi scutura coama si batu pamîntul cu copitele. 



-  nu stiu si nici n-are vreo importanta, caci acum are ceva mai însemnat de facut. 
Cunoasteti semnul pe care-L port. Prin urmare, aduceti-L încoace. 

- Vedem giuvaerul, spuse o fata, si stim ca vii de la Craiasa Copila. Dar cine esti? 

-   Ma   numesc  Cairon,   mormai  centaurul, doctorul Cairon, daca asta va spune ceva. 

O batrina gheboasa se înghesui sa iasa în fata si exclama: 

- Da, e adevarat. îl recunosc. L-am mai vazut o data pe cînd eram tînara. E cel mai 
celebru si mai bun doctor din întreaga Fantâzie! 

Centaurul dadu din cap spre ea. 

- Multumesc, femeie, spuse el, iar acum poate ca cineva dintre dumneavoastra va fi 
amabil sa-L aduca în sfîrsit pe acest Atreiu. E urgent. E în joc viata Craiesei Copile. 

- Ma duc eu! striga o fetita de vrei cinci-sase ani. 

Pleca în fuga, iar peste cîteva clipe fu vazuta printre corturi, galopînd pe un cal 
neînseuat. 

- în sfîrsit! mormai Cairon. Apoi se prabusi fara simtire. 

Cînd îsi reveni, la început nici nu stia unde se afla, caci în jurul lui era întuneric. Abia 
încetul cu încetul îsi dadu seama ca se gasea într-un cort larg, culcat pe blanuri moi. Se 
parea ca e noapte, printr-o crapatura a perdelei slujind drept usa patrundea lumina 
licaritoare a unui foc. 

-  Sfinte cui de copita, murmura el încercînd sa se ridice, de cînd stau asa, întins aici? 

Un cap se iti prin perdeaua usii, se trase înapoi si cineva spuse: 

- Da, se pare ca s-a trezit. 

Apoi perdeaua ce tinea loc de usa fu trasa la o parte si un baiat de vreo zece ani pasi 
înauntru. Purta 
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pantaloni lungi si ghete din piele moale de bivol. Partea de sus a trupului îi era goala, 
numai în jurul umerilor atîrna o mantie purpurie, tesuta din par de bivol, care îi 
ajungea pîna jos la pamînt. Parul lui lung, negru-albastrui, era legat într-o coada la 
ceafa cu niste cureluse de piele. Cîteva ornamente simple erau zugravite cu vopsea 
alba pe pielea verde-maslinie a fruntii si a obrajilor. Ochii sai negri scînteiau furiosi 
privindu-L pe intrus, dar în afara de asta nu se observa nici o tulburare pe trasaturile 
lui. 



- Ce vrei de la mine, straine, întreba baiatul, de ce ai venit în cortul meu? si de ce mi-ai 
furat vînatoarea? Daca as fi ucis azi bivolul cel mare - si sageata mi-era gata prinsa în 
arc cînd am fost chemat - atunci mîine as fi fost vînator. Acum mai trebuie sa astept un 
an întreg. De ce? 

Batrînul centaur îl privi tinta, descumpanit. 

- Vrei cumva sa spui, întreba el în sfîrsit, ca tu esti Atreiu? 

- Da, straine. 

- Mu mai exista poate si vreun altul, un barbat în toata firea, un vînator încercat cu 
acelasi nume? 

- nu, Atreiu sînt eu si nhneni altul. 

Batrînul Cairon se lasa din nou pe pat si gîfîi: 

- Un copil! Un baietel! Pe legea mea, hotarîrile Craiesei Copile sînt greu de înteles. 

Atreiul tacea si astepta nemiscat. 

- larta-ma, Atreiu, spuse Cairon, stapînindu-si cu mare greutate tulburarea, nu aveam 
intentia sa te jignesc,  dar surpriza a fost cu  mult prea  mare. Vorbind cinstit, mi-am 
iesit din fire! nici nu mai stiu ce sa cred! Ma-ntreb serios daca Craiasa Copila a stiut ce 
face cînd a ales un copil ca tine. E nebunie curala! Iar daca a facut-o cu buna stiinta, 
atunci... atunci... 

Clatina tare din cap si rosti: 

-  nu! nu! Daca-as fi stiut la cine ma trimite, n-as fi primit sa-ti transmit misiunea, n-as 
fi primit! 

- Ce misiune? întreba Atreiu. 

- E o monstruozitate! striga Cairon, lasîndu-se totusi coplesit de suparare. Chiar si 
pentru cel mai 
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mare si  mai iscusit dintre eroi ar fi  probabil cui neputinta sa-i îndeplineasca misiunea, 
dar tu... Te| trimite undeva, la voia întîmplarii, sa cauti ceva ce nu| cunoaste nimeni! 
nimeni nu te poate ajuta, nimeni nu£ te poate sfatui, nimeni nu poate prevedea ce ti se 
va| întîmpla. si totusi trebuie sa te hotarasti chiar acum,! pe loc, daca primesti misiunea 
sau nu. nici o clipa nu| mai trebuie pierduta. Am galopat timp de zece zile si?] zece 
nopti fara întrerupere ca sa ajung la tine. Dar acum - acum cît pe-aci sa-mi doresc sa 
nu fi ajuns niciodata aici. Sînt foarte batrîn, ma simt la sfirsitul puterilor. Da-mi te rog 
o înghititura de apa! 



Atreiu aduse o cofita cu apa proaspata de izvor. Centaurul sorbi îndelung, apoi îsi 
sterse barba si zise oarecum mai linistit: 

-  A, multumesc, ce buna a fost! Acum ma simt mai bine. Asculta, Atreiu, nu esti 
obligat sa accepti misiunea. Craiasa Copila te lasa pe tine sa hotarasti. Nu-ti 
porunceste nimic. Am sa-i explic si va gasi pe altcineva.lProbabil ca nici n-a stiut ca 
esti doar un baietel. Te-a confundat, asta-i singura explicatie. 

- în ce consta misiunea? se interesa Atreiu. 

- Trebuie gasit leacul pentru Craiasa Copila, raspunse batrînul centaur, si trebuie 
salvata Fantâzia. 

- Dar e bolnava? întreba mirat Atreiu. Cairon începu sa povesteasca în ce situatie era 

Craiasa Copila si ce vesti adusesera solii din toate regiunile Fantâziei. Atreiu punea 
mereu alte întrebari, iar Centaurul îi raspundea cît putea de bine. Convorbirea se 
prelungi tîrziu în noapte. si pe masura ce Atreiu întelegea mai bine adevarata proportie 
a nenorocirii ce lovise Fantâzia, pe fata lui atît de impasibila la început se vadea tot 
mai limpede o mare consternare. 

- si despre toate acestea, murmura el într-un sfîrsit cu buzele din care-i pierise si ultima 
picatura de sînge, n-am stiut nimic. 

Cairon îl privi grav si întristat pe sub sprîncenele albe si stufoase. 
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-  Acum stii cum stau lucrurile si poate ca întelegi de ce mi-am pierdut cumpatul cînd 
te-am vazut. si totusi Craiasa Copila a pronuntat numele tau. "Du-te si cauta-L pe 
Atreiu", mi-a spus, "îmi pun toata  nadejdea în el.  întreaba-L daca  vrea sa  ia asupra-
si  Marea  Cautare,   pentru  mine si  pentru Fantâzia", asa mi-a spus. Nu stiu de ce 
alegerea ei s-a oprit la tine. Poate ca numai un baietel ca tine poate îndeplini aceasta 
misiune imposibila. Nu stiu si nu pot da nici un sfat. 

Atreiu sedea cu capul plecat si tacea. întelegea ca-L astepta o încercare mult,.mult mai 
grea decît vînatoarea sa. Pîna si pentru cel mai iscusit vînator si cel mai dibaci cautator 
de drumuri aproape ca nu era de îndeplinit, iar pentru el era cu mult prea grea. 

- Ei, întreba încetisor batrînul centaur, vrei? Atreiu îsi ridica capul si-L privi. 

- Vreau, spuse hotarît. 

Cairon dadu încet din cap aprobîndu-L, apoi lua lantul cu talismanul de aur si i-L 
petrecu lui Atreiu pe dupa gît. 

- AURYN îti confera puteri însemnate, spuse el solemn, dar n-ai voie sa le folosesti. 
Caci nici Craiasa Copila nu se foloseste niciodata de puterile ei. AURYM te va apara 



si te va calauzi, dar niciodata n-ai voie sa intervii, indiferent de ce vei vedea, caci 
începînd din clipa aceasta propria ta parere nu mai are nici o importanta. De aceea 
trebuie sa pornesti la drum fara nici o arma. Trebuie sa lasi sa se-ntîmple tot ce se-
ntîmplâ. Totul trebuie sa aiba aceeasi importanta pentru tine, si binele, si raul, si ceea 
ce-i frumos, si ceea ce-i urît, si prostia, si întelepciunea, dupa cum si pentru Craiasa 
Copila totul are aceeasi importanta. JHu ai voie decît sa cauti si sa întrebi, nu însa sa si 
judeci dupa propria ta judecata. Sa nu uiti asta niciodata, Atreiu! 

- AURYM, repeta Atreiu cu veneratie, vreau sa ma dovedesc demn de acest giuvaer. 
Cînd trebuie sa pornesc? 

- Chiar acum, raspunse Cairon. Nimeni nu-stie cît va tine Marea ta Cautare. E posibil 
ca din clipa asta 
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fiecare ora sa fie hotarîtoare.lla-ti ramas-bun de la parintii si fratii tai!                   ' 

-  N-am, raspunse Atreiu. Parintii mi-au fost amîndoi ucisi de bivol, la scurt timp dupa 
ce m-am nascut. 

- si cine te-a crescut? 

- Toate femeile si toti barbatii împreuna. De aceea m-au numit Atreiu, ceea ce 
înseamna în limba cea mare "fiul tuturor". 

nimeni nu putea pricepe mai bine decit Bastian ce însemna un asemenea lucru. Desi 
tatal lui mai traia. Iar Atreiu n-avea nici tata, nici mama. în schimb Atreiu fusese 
crescut in comun de toti barbatii si de toate femeile si era "Hui tuturor", în timp ce el, 
Bastian, nu avea în realitate pe nimeni - ba era chiar "fiul nimanui". Cu toate acestea 
Bastian se bucura ca în acest fel avea ceva în comun cu Atreiu, caci altfel nu prea 
semana cu el, din pacate, nici în privinta curajului si energiei sale, si nici în privinta 
aspectului sau. Dar totusi si el, Bastian, se afla într-o Mare Cautare despre care nu 
stia unde-l va duce si cum se va sfîrsi. 

- Atunci, spuse batrînul centaur, ar Fi mai bine sa pleci fara sa-ti iei ramas-bun. Voi 
ramîne eu aici si le voi explica totul. 

Fata lui Atreiu se facu si mai îngusta, si mai aspra. 

- Unde sa-ncep? întreba el. 

-  Pretutindeni si nicaieri, raspunse Cairon. De-aici înainte esti singur si nimeni nu te 
poate sfatui. si asa va ramîne pîna ce se va sfîrsi Marea Cautare -indiferent cum se va 
sfirsi ea. 

Atreiu dadu din cap. 



- Ramîi cu bine, Cairon! 

- Ramîi cu bine, Atreiu. si - mult noroc! Baiatul se întoarse si tocmai voia sa iasa din 

cort, cînd centaurul îl mai chema o data înapoi. Cînd se aflara unul în fata celuilalt, 
batrînul îi puse amîndoua mîinile pe umeri, îl privi cu un zîmbet plin de respect drept 
în ochi si-i spuse rar: 
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-  Cred ca încep sa-nteleg de ce alegerea Craiesei Copile s-a oprit la tine, Atreiu. 

Baiatul îsi pleca putin fruntea, apoi iesi repede. 

Afara, în fata cortului, statea Artax, calul lui. Era baltat si mic ca un cal salbatic, 
picioarele îi erau robuste si scurte, si totusi era calul cel mai rapid si cel mai rezistent 
din toti cei de pe-acolo. Mai era înca înseuat si cu frîul pus, asa cum venise cu Atreiu 
de la 

vînatoare^r 

-  Artax, sopti Atreiu batîndu-L usor pe gît, trebuie sa pornim. Trebuie sa plecam 
departe, foarte departe, nimeni nu stie daca si cînd ne vom întoarce. 

Calutul dadu din cap si sforai usor. 

-   Da,  stâpîne,  raspunse  calul,  dar ce se 

întîmpla cu vînatoarea ta? 

-  Pornim la o vînatoare cu mult mai mare, raspunse Atreiu si se salta în sa. 

-   Stai,   stapîne,   sforai   calutul,   ti-ai   uitat armele. Vrei sa pornesti fara arc si 
sageti? 

-   Da,   Artax,   raspunse   Atreiu,   caci   port stralucirea si trebuie sa fiu neînarmat." 

- Ho, striga calutul, si încotro pornim? 

-  Unde vrei tu, Artax, raspunse Atreiu, din clipa aceasta am început Marea Cautare. 

Cu aceste cuvinte pornira în galop, si întunericul noptii îi înghiti. 

în acelasi timp se petrecea în alt loc al Fan-tâziei ceva nebagat în seama si despre care 
nimeni^ nici Atreiu, nici Artax si nici chiar Cairon nu avea nici cea mai mica banuiala. 

într-o cîmpie nocturna foarte îndepartata, întunericul se închega într-o forma 
fantomatica foarte mare. Bezna se tot îngrosa pîna ce se vazu ca un corp urias de 
negreala în noaptea întunecata a cîmpîeîT Contururile sale înca nu erau clare, dar 



statea pe patru labe, iar în ochii uriasului cap latos scînteiau focuri verzi. Acum îsi 
ridica botul sus în aer si adulmeca. Statu astfel multa vreme. Pe urma, brusc, paru ca a 
gasit mirosul cautat, caci un urlet profund si triumfator îi izbucni din gît. 
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începu sa alerge. Fara nici un zgomot, faptura de umbra gonea în salturi lungi prin noaptea 
fara stele. 

Orologiul din turn batu de unsprezece ori. Acum începea pauza mare. De pe coridoare 
rasuna pîna sus larma copiilor ce alergau în curtea scolii. 

Lui Bastian, care tot mai sedea turceste pe saltelele de gimnastica, îi amortisera picioarele. 
Se ridica, scoase chifla pentru gustare si un mar din ghiozdan si începu sa alerge de colo 
pîna colo în pod. Picioarele ÎI furnicau si îsi reveneau cu încetul. 

Apoi se catara pe capra pentru gimnastica si se aseza calare pe ea. îsi imagina ca ar fi 
Atreiu, galopînd prin noapte. Se pleca peste gîtul calutului sau. 

- liei, striga el, grabeste, Artax, hei! hei! 

Pe urma se sperie. Era cît se poate de imprudent sa strige atit de tare. Daca l-o fi auzit 
cineva? Astepta cîtva timp si asculta. Dar numai strigatele numeroaselor glasuri din curtea 
scolii patrundeau pîna sus la el. 

Putin rusinat, coborî de pe capra de gimnastica. Se purta cu adevarat ca un copil mic! 

îsi despacheta gustarea si lustrui marul frecîndu-l de pantaloni. înainte de a musca se opri 
însa. 

- Hu, îsi spuse siesi cu glas tare, trebuie sa-mi gospodaresc cu grija proviziile. Cine stie cîta 
vreme, vor trebui sa-mi ajunga. 

Cu inima strinsa, îsi împacheta chifla la loc si o vîrî împreuna cu marul înapoi în ghiozdan. 
Pe urma se aseza suspinînd pe saltelele de gimnastica si lua din nou cartea. 

Stravechea Mdrlâ 

i. 



^^^      AIRON, BĂTRÎNUL CENTAUR NEGRU, SE ^S^îil întinse din nou pe patul 
sau din blanuri moi dupa ce auzi stingîndu-se In departare zgomotul copitelor calutului 
calarit de Atreiu. Efortul îi istovise puterile. Femeile care l-au gasit a doua zi In cortul 
lui Atreiu se temeau pentru viata lui. Chiar si peste cîteva zile, cînd s-au întors acasa 
vînatorii, starea lui era,la fel de rea, totusi a putut sa le explice de ce plecase Atreiu 
calare si ca nu se va întoarce prea curînd. si cum tuturor le era drag baiatul, de atunci 
înainte s-au gîndit mereu cu grija la el. Erau însa si mîndri ca Craiasa  Copila  îi  
încredintase  tocmai   lui   Marea Cautare - cu toate ca nimeni nu întelegea prea bine 

de ce. 

De altfel, batrinul Cairon nu se mai întoarse niciodata la Turnul de Fildes. Dar nici nu 
muri si nici nu ramase la pieile verzi din Marea Ierboasa. Soarta urma sa-l duca pe cu 
totul alta cale, neasteptata. Dar aceasta e o alta poveste si o vom istorisi alta data. 

Atreiu ajunse în aceeasi noapte pinâ la' poalele Muntilor de Argint. Era aproape de 
dimineata cînd poposi. Artax pascu putin si se adapa dintr-un pîrîu limpede de munte. 
Atreiu se înveli In pelerina sa rosie si dormi cîteva ore. Cînd rasari însa soarele, erau 
din 

nou pe drum. 

în prima zi au traversat Muntii de Argint. Aici cunosteau fiecare poteca si potecuta, asa 
ca înaintau repede. Cînd i se facu foame, baiatul mînca o bucata de carne uscata de 
bivol si doua lipii mici din seminte de iarba, pastrate într-o traista legata de sa - 
pregatite de fapt pentru vînatoarea sa. 
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- Totusi spuse Bastian, din cînd în cînd omul trebuie 

sa manînce. 

îsi scoase din ghiozdan chifla, o despacheta, o frînse grijuliu în doua, înveli din nou 
una din bucati si o puse deoparte. Cealalta bucata o mînca.                     j 

Pauza se terminase. Bastian îsi închipui ce urma acum in clasa. A, da, geografia cu 
doamna j Karge. Trebuia sa însiri fluvii si afluenti, orase sil numarul de locuitori, 
resurse minerale si industrii/ Bastian ridica din umeri si citi mai departe. 

La apusul soarelui lasasera în urma lor Muntii de Argint si poposira din nou. în 
noaptea aceasta Atreiu visa bivoli purpurii. îi vedea în departare, cutreierînd Marea 
Ierboasa si încerca sa se apropie calare de ei. Era însa zadarnic. Se aflau mereu la mare 
departare, oricît de mult îsi zorea calutul. 

A doua zi au trecut prin Ţara Pomilor Cîntatori. Fiecare pom avea alta înfatisare, alte 
frunze/ alta scoarta, iar tara îsi primise numele din aceea ca atunci cînd pomii cresteau 
se auzea o muzica lina, rasunînd de aproape si de departe, contopindu-se într-un tot 



armonios care nu-si avea seaman ca frumusete în întreaga Fantâzie. Se zvonea ca nu 
era cu totul lipsit de primejdie sa treci prin acest tinut, caci erau imii ce ramasesera 
locului ca vrajiti, uitînd de toate. Atreiu simti si el puternica vraja a minunatelor 
sunete, dar nu se lasa ademenit sa se opreasca. 

în noaptea urmatoare visa din nou bivolii purpurii. De data aceasta el era pe jos, iar ei 
treceau prin fata lui. Era o turma numeroasa. Dar se afla mai departe decît putea trage 
el cu arcul, iar cînd voi sa se furiseze mai aproape, îsi dadu seama ca picioarele îi erau 
ca lipite de pamînt si nu le putea urni din loc. Straduindu-se sa-si desprinda picioarele, 
se trezi. Era înca înainte de rasaritul soarelui, totusi porni îndata la 

drum. 

A treia zi zari turnurile de sticla de la Eribo in care locuitorii regiunii prindeau si 
strîngeau lumina stelelor. Din ea faceau obiecte minunat împodobite. 
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nimeni însa în întreaga Fantâzie, în afara de ei însisi, nu stia la ce-ar putea servi. 

Se întîlni chiar cu cîtiva dintre oamenii aceia, mici de stat si aratînd ca si cum ar fi fost 
ei însisi suflati din sticla, l-au oferit cu multa prietenie mîncare si bautura, dar la 
întrebarea lui cine ar putea sti ceva despre boala Craiesei Copile, s-au cufundat într-o 
tacere trista si neajutorata. 

rioaptea, Atreiu visa din nou ca turma de bivoli purpurii trecea prin fata lui. Vazu cum 
unul din animale, un taur deosebit de mare si impunator, se desprinse din grupul 
celorlalti si se apropie de el, încet si fara nici un semn de teama sau furie. Ca toti 
adevaratii vînatori, Atreiu avea darul sa vada imediat locul unde trebuia sa nimereasca 
cu sageata pentru a lovi de moarte vietatea. Bivolul purpuriu se aseza în fata lui, 
aratîndu-i tocmai acel loc drept tinta. Atreiu potrivi sageata si întinse cu toata forta 
coarda puternica a arcului - dar nu reusi sa traga. Degetele i se faceau una cu coarda si 
nu se puteau desprinde de ea. 

La fel sau în mod asemanator se petreceau lucrurile în toate visele din noptile 
urmatoare. Se apropia tot mai mult de bivolul purpuriu - de altfel era chiar acelasi pe 
care voise sa-L ucida în realitate, îl recunostea dupa o pata alba pe frunte - dar dintr-o 
cauza oarecare nu era în stare sa slobozeasca sageata ucigasa. 

în timpul zilei calarea mai departe si tot mai departe, fara sa stie încotro si fara sa 
gaseasca pe cineva care sa-i dea un sfat. Talismanul de aur purtat de el era respectat de 
toate fiintele întîlnite, dar nici una nu stia raspunsul la întrebarea pe care o punea el. 

Odata zari din departare strazile de flacari ale orasului Brous, unde locuiau vietatile cu 
trupul de foc, dar el nu dorea sa se duca într-acolo. Calari prin întinsul podis al 
sassafranilor care se nasc batrîni si mor cînd ajung sugari. Ajunse la templul din 
padurea virgina de la Muamath, unde o coloana mare din opal plutea libera în aer, si 
statu de vorba cu calugarii care 
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traiau acolo. Dar si de aici purcese la drum fara a primi raspunsul. 

Trecuse aproape o saptamîna de cînd tot ratacea de colo, colo, cînd într-a saptea zi si în 
noaptea urmatoare i se întîmplara doua lucruri cu totul diferite si care au modificat cu 
totul situatia lui interioara si cea exterioara. 

E drept ca-L impresionasera povestirile batrinului Cairon despre evenimentele 
îngrozitoare ce se petreceau în toate regiunile Fantâziei, dar pîna în momentul acela 
toate nu fusesera pentru el decît o povestire. în ziua a saptea avea însa sa vada cu 

ochii sai. 

Era în jurul amiezii, iar el calarea printr-o padure deasa si întunecoasa unde. cresteau 
copaci uriasi si nodurosi. Era tocmai acel Codru al Muietului unde se întîlnisera cu 
cîtva timp în urma cei patru soli. Atreiu stia ca în regiune traiesc gnomi în scoarta 
copacilor. Dupa cîte i se spusese, aceste fapturi erau femei si barbati uriasi, aratînd ei 
însisi ca un trunchi noduros de copac. Daca stateau nemiscati, dupa cum aveau 
obiceiul, puteau fi luati într-adevar drept copaci fara a fi observati de trecatori. Numai 
cînd se miscau se vedea ca aveau brate ca niste crengi si picioare strîmbe ca radacinile. 
Erau înfricosator de puternici, însa nu erau primejdiosi - cel mult le placea sa-i 
pacaleasca din cînd în cînd pe drumetii rataciti. 

Atreiu descoperise tocmai în padure o poiana pe unde serpuia un pîriias si coborîse 
pentru al lasa pe Artax sa se adape si sa pasca, dar auzi dintr-o data trosnete si pocnete 
puternice printre copaci în spatele sau si se întoarse. 

* Din padure veneau spre el trei gnomi de scoarta la a caror vedere îl trecura fiorii. 
Primului îi lipseau picioarele si partea de jos a trunchiului, încît era nevoit sa mearga 
în mîini. Al doilea avea în piept o gaura imensa prin care puteai privi. Al treilea salta 
pe singurul lui picior, drept, caci îi lipsea toata jumatatea stinga, ca si cum ar fi fost 
taiat în doua, drept la mijloc. 
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Cînd zarira talismanul pe pieptul lui Atreiu, îsi facura unul altuia semn cu capul si se 
apropiara încet. 

-  Nu te speria, spuse cel ce mergea în mîini, iar vocea lui suna ca scîrtîitul unui pom, 
desigur ca aspectul nostru nu e tocmai placut, dar în aceasta parte a Codrului Huietului 
nu mai e nimeni în afara de noi pentru a te preveni. De aceea am venit. 

-  Sa ma preveniti? întreba Atreiu. Cum asa? 

- Am auzit de tine, gemu cel cu pieptul gaurit, si ni s-a povestit de ce-ai plecat la drum. 
N-ai voie sa mai calaresti de aici mai departe, caci altfel esti pierdut. 



-  Ţi s-ar întîmpla acelasi lucru care ni s-a întîmplat si noua, suspina cel taiat în 
jumatate, uita-te la noi! Ai vrea asa ceva? 

- Dâ' ce vi s-a întîmplat? întreba Atreiu. 

-  Distrugerea se raspîndeste, gemu primul, creste si creste, si în fiecare zi e tot mai 
mare - daca se poate spune despre nimic ca e tot mai mare. Toti ceilalti s-au refugiat 
din timp din Codrul Huietului, numai noi n-am vrut sa ne parasim locul de bastina. si 
am fost surprinsi în somn si am ajuns ceea ce ai acum în fata ochilor. 

- Doare foarte tare? întreba Atreiu. 

- Nu, raspunse al doilea gnom, cel cu gaura în piept, nu se simte nimic. Doar atît ca 
lipseste ceva din noi. Iar în fiecare zi lipseste tot mai mult, o data ce esti atins. în 
curind n-o sa mai fim deloc. 

- Unde e locul din padure de unde a început? întreba Atreiu. 

- Vrei sa-l vezi? Cel de-al treilea gnom, cel ce nu mai era decît pe jumatate, îi privi 
întrebator pe tovarasii sai de suferinta. 

Acestia dadura din cap, iar el continua: 

- Te vom duce atît de aproape, încît sa poti vedea, dar trebuie sa ne fagaduiesti ca nu te 
apropii mai mult. Altfel te atrage în chip irezistibil. 

- Bine, spuse Atreiu, va fagaduiesc. 

Cei trei se întoarsera si pornira spre marginea padurii. Atreiu îl lua pe Artax de 
capastru si-i urma. 
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p. 

Cîtvalimp umblara în zigzag printre pomii uriasi, apoi se oprira în dreptul unui trunchi 
deosebit de gros. Nici cinci barbati în toata, firea n-ar fi fost în stare sa-L cuprinda cu 
bratele, p^ 

- Urca-te cît poti mai sus, spuse gnomul fara picioare, si priveste spre rasarit. Acolo ai 
sa vezi -sau, mai bine zis, n-ai sa vezi. 

Atreiu se agata de nodurile si iesiturile trunchiului pîna ce ajunse la crengile cele mai 
joase. Se atîrna de ele, se salta mai sus si tot mai sus, pîna ce pierdu din vedere tot ce 
ramasese jos. Se urca si mai sus, trunchiul se subtia, iar ramurile se îndeseau, astfel ca 
înainta tot mai lesnicios. Cînd se gasi în sfîrsit în partea cea mai de sus a coroanei, îsi 
întoarse privirile catre rasarit si atunci vazu: 



Coroanele celorlalti pomi din apropiere erau verzi, dar frunzisul copacilor din spatele 
lor parea sa fi pierdut orice culoare, caci era cenusiu. Iar putin mai departe, parea sa fie 
straveziu într-un chip foarte ciudat, ca o ceata, sau, mai bine zis, devenea tot mai ireal. 
Iar mai departe nu mai era nimic, absolut nimic. Nu era un loc sterp, nu era o 
întunecime si nu era nici o lumina, ci era ceva ce ochii nu puteau îndura si îti dadea 
senzatia ca ai orbit, caci nici un ochi nu poate suporta sa priveasca spre deplinul neant. 
Atreiu îsi duse mîna în fata ochilor si fu cît pe-aci sa cada de pe creanga. Se tinu strîns 
si coborî cît putu mai repede. Vazuse destul. Abia acum întelegea bine groaza ce se 
raspîndise în Fantâzia. 

Cînd ajunse iar la radacina copacului, cei trei gnomi disparusera. Atreiu sari pe calutul 
sau si porni în galop, departîndu-se de acest neant care se ras-pîndea încet, dar de 
nestavilit. Abia cînd se întuneca si Codrul Muietului ramasese cu mult în urma sa, se 
opri pentru a poposi. 

Iar în noaptea urmatoare se petrecu un al doilea -eveniment ce avea sa dea o noua 
directie 

Cautarii sale. 

Caci visa din nou - cu mult mai limpede decît pîna atunci - marele bivol purpuriu pe 
care voise sâ-L 
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ucida. De data aceasta se afla în fata lui, însa fara arc si sageti. Se simtea nespus de 
marunt iar fata animalului acoperea tot cerul. Auzi ca bivolul îi vorbea. Mu putu sa 
înteleaga totul dar spunea oarecum urmatoarele: 

- Daca m-ai fi ucis, ai fi acum un vînator. Ai renuntat însa, asa ca pot sa te ajut, Atreiu. 
Asculta! Exista o fiinta în Fantazia, mai batrîna decît toate celelalte fiinte. Departe, 
departe de-aici, spre miazanoapte, se întind Mlastinile întristarii. în mijlocul 
mlastinilor se înalta Muntele din Corn. Acolo salasluieste stravechea Morla. Caut-o pe 
stravechea Morla!    , 

Apoi Atreiu se trezi. 

I Orologiul din turn batu de douasprezece ori. în curînd I colegii de clasa ai lui 
Bastian urmau sa coboare în l sala de sport, unde aveau ultima ora. Poate ca astazi 
vor juca handbal cu mingea cea mare si grea pe care Bastian fiu stia niciodata s-o 
mînuiasca - fapt pentru care nici una din cele doua echipe nu voia sa-t primeasca. 
Uneori erau obligati sa joace cu o minge mica, tare ca piatra si care-ti provoca o 
durere amarnica atunci cînd te lovea. Iar pe Bastian îl lovea mereu si cu toata 
puterea, fiindca era o tinta lesnicioasa. Dar poate ca astazi venea la rînd frînghia pe 
care te catarai - un exercitiu tare urît de Bastian. în timp ce majoritatea colegilor sai 
erau deja sus de tot, el se mai legana ca un sac de faina si cu capul rosu ca racul Ia 
capatul de jos al funiei si nu era în stare sa se rid'ce nici o jumatate de metru, spre 



distractia hohotitoare a întregii clase. Iar profesorul de sport, domnul Menge, nu 
contenea cu glumele pe socoteala lui Bastian.                                  >   t 

Bastian ar fi dorit tare mult sa fie ca Atreiu. Atunci le-ar fi aratat el tuturor. Suspina 
adînc. 

Atreiu    calari    spre    miazanoapte,    mereu    spre miazanoapte. Nu-si mai îngaduia 
nici siesi si nici calu- 
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lui' sau decît pauze foarte scurte pentru somn si hrana. Calarea si ziua si noaptea, sub 
arsita soarelui si prin ploaie, prin vînt si furtuna. Mu mai lua în seama nimic si nu mai 
întreba pe nimeni nimic. 

Cu cît înainta mai mult spre miazanoapte, cu atît afara se întuneca mai mult. Un amurg 
plumburiu, mereu acelasi, se asternea pe toata durata zilei, noaptea, jucau pe cer aurore 
boreale. 

într-o dimineata, pe un semiîntuneric tulbure în care timpul parea sa fi stat pe loc, zari 
în sfîrsit de pe un deal Mlastinile întristarii. Peste ele pluteau neguri groase, ici si colo 
apareau mici crînguri cu pomi al caror trunchi se desfacea jos în patru, cinci sau mai 
multe catalige strimbe, de parca ar fi fost niste raci mari ce stateau proptiti pe 
numeroase picioare în apa neagra. Din frunzisul cafeniu atîrnau radacini aeriene 
semanînd cu niste tentacule nemiscate. Era aproape cu neputinta sa-ti dai seama unde 
era pamînt tare printre balti si unde se întindea doar un covor de plante acvatice. 

De spaima, Artax sforai usor. 

- Trebuie sa intram acolo, stapîne? 

-   Da,   raspunse   Atreiu,   trebuie  sa   gasim Muntele din Corn aflat în mijlocul 
mlastinilor. 

îl îndemna pe Artax sa înainteze, iar calutul îl asculta. încerca cu copitele pas cu pas 
daca-i tine pamîntul, dar în acest fel nu înaintau decît foarte încet. Atunci Atreiu 
cobori, ducîndu-L pe Artax de capastru în urma sa. De cîteva ori calul se afunda, dar 
izbuti de fiecare data sa se desprinda. Cu cît patrundeau însa mai adînc în Mlastinile 
întristarii, cu atît mai greoaie îi deveneau miscarile. Capul îi atîrna, si el .abia se mai 
tîra. 

- Artax, îi spuse Atreiu, ce-i cu tine? 

- Nu stiu, stapîne, raspunse calutul, ar fi mai bine sa ne întoarcem. N-are nici un rost. 
Alergam dupa ceva ce-ai visat numai. Dar n-o sa gasim nimic. Poate ca este si prea 
tîrziu. Poate ca Craiasa Copila a murit  si   tot   ce   facem   noi   n-are   sens.   Hai   sa 
ne-ntoarcem, stapîne. 
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-  niciodata nu mi-ai vorbit asa, Artax, spuse mirat Atreiu, ce ai? Esti bolnav? 

- Poate ca da, raspunse Artax, cu Fiecare pas cu care înaintam creste tristetea din inima 
mea. Mu mai am nici o speranta, stapîne. si ma simt atît de greu, atît de greu! Cred ca 
nu mai pot. 

-  Dar trebuie sa înaintam, striga Atreiu, hai, Artax! 

Trase de capastru, dar Artax se opri. Se scufundase pîna la pîntec. si nu mai facea nici 
o încercare de a iesi la suprafata. 

- Artax, striga Atreîu, n-ai voie sa te lasi! Hai! Hai, iesi, altfel te scufunzi de tot! 

- Lasa-ma, stapîne, raspunse calutul, nu mai sînt în stare. Mergi singur înainte! Piu te 
mai ocupa de mine! Fiu mai pot îndura atîta întristare. Vreau sa mor. 

Atreiu smucea disperat de haturi, dar calutul se scufunda tot mai adînc. Mu-I putea 
ajuta cu nimic. Cînd în sfîrsit nu se mai vazu decît capul iesind din apele negre, îl 
cuprinse cu bratele. 

- Te tin eu strîns, Artax, îi sopti, nu te las sa te scufunzi. 

Calutul mai necheza o data încetisor. 

- Mu ma mai poti ajuta, stapîne. Cu mine s-a sfîrsit. Mici unul din noi n-a stiut ce ne-
asteapta aici. Acum stim  de  ce  Mlastinile întristarii îsi  poarta numele. Tristetea e cea 
care m-a facut atît de greoi, încît m-am scufundat. Mu-i nici o scapare. 

-  Dar sînt si eu aici, spuse Atreiu, si nu simt nimic. 

- Tu porti stralucirea, stapîne, raspunse Artax, esti aparat. 

-  Atunci am sa-ti pun tie talismanul, spuse repede Atreiu, poate ca te va apara si pe 
tine. 

si se apuca sa-si desprinda lantul de la gît. 

-   nu,   sforai   calutul,   n-ai   voie,   stapîne. Talismanul ti-a fost dat tie si n-ai 
permisiunea sa-L dai mai departe dupa  bunul tau  plac.  Trebuie  sa-ti continui 
Cautarea fara mine. 

Atreiu îsi lipi obrazul de capul calului. 
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- Artax... sopti înabusit, o, dragul meu Artax! 



-   Vrei   sa-mi   mai   îndeplinesti   o   ultima rugaminte, stapîne? întreba calutul. 

Mut, Atreiu dadu din cap. 

- Atunci te rog sa pleci, n-as vrea sa stai si sa privesti cum sfîrsesc. Vrei sa-mi 
îndeplinesti dorinta? 

Atreiu se ridica încet. Capul calutului era acum pe jumatate acoperit de apele negre. 

-  Ramîi cu bine, Atreiu, stapîne, spuse calutul, - si-ti multumesc! 

Atreiu îsi strînse buzele, nu era în stare sa spuna nimic. îi mai facu lui Artax un semn 
cu capul, se întoarse si pleca. 

Bastian hohotea de plîns. Nu se putea stâpîni. Ochii îi erau plini de lacrimi si nu putea 
citi mai departe. Mai întîi trebui sa-si scoata batista si sa-$i sufle nasul înainte de a 
putea continua. 

Atreiu nu stia de cît timp îsi croia drum, mergînd prin mlastini, înainte, tot înainte. 
Parc-ar fi fost orb si surd. negura era tot mai deasa, si Atreiu avea impresia ca de ore 
întregi tot rataceste în cerc. nici nu mai baga de seama unde pune piciorul, si totusi nu 
se scufunda niciodata mai adînc decît pîna la genunchi. într-un chip neînteles de el, 
talismanul Craiesei Copile îl ducea pe drumul cel bun. 

Dintr-o data se gasi în fata unui povîrnis de munte înalt si destul <le abrupt. Se urca 
tinîndu-se de stîncile ascutite si se catara pe vîrful rotund al muntelui. La început nu-si 
dadu seama din ce erau stînciie. Abia cînd ajunse sus de tot si îsi roii privirile peste 
întregul munte, vazu ca erau placi' imense din corn ale caror crapaturi si adîncituri erau 
napadite de muschi. 

Asadar, gasise Muntele din Corn! 

Totusi nu simti nici o multumire facînd aceasta descoperire. Sfirsitui .calutului lui 
credincios îl facea sa priveasca în jur aproape cu indiferenta. Acum mai 

trebuia doar sa afle cine si unde era stravechea Morla care sâlasluia aici. 

în timp ce mai statea si se gîndea, simti brusc o usoara cutremurare strâbatînd muntele, 
apoi auzi un suflu grozav si plescaituri si un glas ce parea sa vina din cele mai adînci 
maruntaie ale pamîntului. 

- Ia te uita, babatie, parca umbla ceva pe noi. Atreiu alerga spre capatul culmii, acolo 
de 

unde auzise vocea. în fuga piciorul îi aluneca pe un petic de muschi si Atreiu începu sa 
lunece la vale. Nu izbuti sa se prinda de nimic, luneca tot mai repede si pînâ la sfîrsit 
se prabusi. Din fericire, cazu într-unui din copacii de jos ale carui ramuri îl prinsera. 



Atreiu vazu în fata sa o vagauna uriasa a muntelui, unde apele negre clipoceau si 
pleoscaiau, caci înauntru misca ceva, iesind încet la iveala. Arata ca un bolovan de 
stînca de marimea unei case. Abia dupa ce aparu în întregime, Atreiu îsi dadu seama 
ca era un cap asezat pe un gît lung si zbîrcit capul unei broaste testoase. Ochii îi erau 
mari cît doua iazuri negre. Din bot i se prelingeau mîl si alge. întregul Munte din Corn 
- dupa cum întelese Atreiu dintr-o data - nu era decît un singur animal enorm, o uriasa 
broasca testoasa de mlastina: stravechea Morla! 

Apoi se auzi din nou aceeasi voce gîlgîitoare si gîfiinda: 

- Ce faci acolo, piciule? 

Atreiu puse mîna pe talismanul de pe piept si-L tinu în asa fel ca ochiul cît un iaz sa-l 
vada. 

- stii ce-i asta, Morla? 

Trecu cîtva timp pîna ce ea raspunse: 

-  Ia te uita, babatie - AURYN - de mult nu l-am mai vszut, e semnul Craiesei Copile - 
de foarte multa vreme. 

- Craiasa Copila e bolnava, grai Atreiu, stiai? 

-  ne e totuna, nu-i asa, babatie? raspunse Morla. 

Se parea ca vorbeste cu ea însasi în acest fel ciudat, poate fiindca nu avea nici un alt 
interlocutor de cine stie cît timp! 
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-  Daca n-o salvam, va muri, adauga Atreiu 

mai insistent. 

-,Se poate si-asa, raspunse Morla. 

-  Dar o data cu ea va disparea si Fantâzia, striga Atreiu, pîrjolul s-a întins pretutindeni. 
Am vazut 

si eu. 

Morla îl privea tinta cu ochiul ei urias si gol. 

-  N-avem nimic împotriva, nu-i asa, babatie? 

gîlgîi ea. 

- Atunci ne prapadim cu totii, striga Atreiu, cu 



totii! 

- Asculta, piciule, raspunse Morla, ce ne mai pasa de toate astea? Nu mai au nici o 
importanta pentru noi. E totuna, totuna. 

-  Si tu vei fi distrusa, Morla, striga furios Atreiu, si tu! Sau crezi ca fiindca esti atît de 
batrina poti supravietui Fantâziei? 

- Uite ce e, gîlgîi Morla, sîntem batrîni, piciule, mult prea batrîni. Am trait destul. Am 
vazut prea multe. Pentru cine stie atît de multe ca noi nimic nu mai are importanta. 
Toate se repeta vesnic, ziua si noaptea, vara si iarna, lumea e goala si lipsita de orice 
sens. Totul se învîrte într-un cerc. Ceea ce apare trebuie sa dispara, ceea ce se naste 
trebuie sa moara. Totul se  compenseaza,  binele si  raul,  prostia si întelepciunea, 
frumusetea si urîtenia. Totul e searbad. Nimic nu-i real. Nimic nu-i important. 

Atreiu nu stia ce sa raspunda. Privirea imensa, întunecata si goala a stravechii Morla Ii 
încremenea orice gînd. Dup^ un timp o auzi ca vorbea iar: 

- Mai esti tînar, piciule. Noi sîntem batrîni. Daca ai fi batrîn ca noi, ai sti ca nu exista 
nimic altceva decît întristarea. Uite ce e. De ce sa nu murim, si tu, si eu, si Craiasa 
Copila, si toti, toti? De vreme ce totul nu-i decît parelnic, doar un joc în neant. Totul e 
lipsit de importanta. Lasa-ne în pace, piciule, pleaca. 

Atreiu îsi încorda întreaga vointa ca sa lupte împotriva încremenirii pornite din 
privirea ei. 
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-  Daca stii atît de multe, spuse el atunci stii si care e boala Craiesei Copile si daca se gaseste 
vreun leac pentru ea? 

- stim, nu-i asa, babatie, stim, gîfîi Morla, dar e totuna daca va fi salvata sau nu. Asa ca de ce 
s-o mai spunem? 

-  Daca, într-adevar, ti-e atît de indiferent, starui Atreiu, atunci ai putea tot atît de bine sa-mi si 
spui. 

-  Am putea s-o facem, babatie,  nu-i asa, grohai Morla, dar n-avem chef s-o facem. 

- Atunci, striga Atreiu, înseamna ca nu ti-e cu adevarat indiferent! înseamna ca tu însati nu 
crezi ce spui! 

~^Se asternu tacerea pentru multa vreme, apoi auzi o gîlgîiala groasa si un soi de rîgîiala. 
Trebuie sa fi fost un fel de ris, daca stravechea Morla mai stia ce sînt rîsetele. în orice caz, 
spuse: 

-  Esti istet, piciule. Ia te uita. Esti istet! De mult nu ne-am mai distrat atît de bine, nu-i asa, 
babatie? Ia te uita. într-adevar, am putea tot atît de bine sa-ti si spunem. Ii-ar fi nici o 
diferenta. Sa-i spunem, babatie? 



Se lasa o tacere îndelungata. Atreiu astepta încordat raspunsul stravechii Morla, fara sa-i 
întrerupa prin întrebari gîndurile încete si deznadajduite. în sfîrsit ea continua sa vorbeasca: 

-  Tu traiesti putina vreme, piciule. Noi traim mult timp. Chiar mult prea mult. Dar traim cu 
totii în timp. Tu putin. Moi mult. Craiasa Copila a existat înca înainte de mine. Dar ea nu-i 
batrina. E vesnic tînara. Uite ce e. Existenta ei nu se masoara în durata, ci în nume. îi trebuie 
un nume nou, tot mereu unul nou. îi stii numele, piciule? 

-  nu, recunoscu Atreiu, nu l-am auzit înca niciodata. 

-  Mici nu se putea, raspunse Morla, nici chiar noi nu nil mai putem aminti. si totusi a avut 
multe nume.Toate sînt însa uitate. Totul a trecut. Asta e. Dar fara nume ea nu poate trai. Nu-i 
trebuie decît un 
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nume nou si Craiasa Copila se va însanatosi. Dar n-are nici o importanta daca se 
însanatoseste. 

îsi închise ochii mari cît un iaz si începu sa-si retraga încet capul. 

-   Asteapta,  striga   Atreiu,   de  unde  poate capata numele? Cine-i poate da un nume? Unde 
pot gasi numele? 

-  Nimeni dintre noi, o auzi gîlgîind pe Morla, nici o fiinta din Fantâzia nu-i poate da un nume 
nou. Asa ca totul e fara rost. Mu pune la inima, piciule. Toate asta n-au nici o importanta. 

-  Atunci cine, striga Atreiu scos din sarite, cine-i poate da numele ca s-o salveze pe ea si pe 
noi toti? 

-  Nu mai faceatîta galagie, spuse Morla. Lasa-ne în pace si pleaca. Mici noi nu stim cine ar 
putea. 

-  Daca tu nu stii. striga Atreiu tot mai tare, atunci cine poate sti? 

Morla îsi mai deschise o data ochii. 

-  Daca n-ai fi purtat stralucirea, sforai ea, te-am fi înghitit, numai ca sa ne dai pace. Asta e. 

-  Cine, starui Atreiu, spune-mi cine stie si te las în pace în vecii vecilor! 

- Totuna e, raspunse ea, poate ca Uyulâla din Oracolul,de la_MiazazL_Pgate ca ea stie. Dar 
nu'ne intereseaza.                ~~"~ 

- si cum pot ajunge acolo? 

-  Nu poti ajunge deloc acolo, piciule. Uite ce e. Nici în zece mii de zile de calatorie. Traiesti 
prea putin. Ai muri mai înainte. E prea departe. La miazazi. Mult prea departe. De aceea totul 
e inutil. Am spus-o doar de la început, nu-i asa, babatie? Las-o balta si renunta, piciule. si 
înainte de toate, lasa-ne în pace! 



Cu aceste cuvinte îsi închise definitiv ochii ei goi si îsi trase capul înapoi în vagauna. Atreiu 
stia ca nu va mai afla nimic de la ea. 

Tot atunci faptura de umbra închegata din bezna cîmpiei în noapte gasi urmele lui Atreiu si o 
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porni la drum spre Mlastinile întristarii. Nimic si nimeni din întreaga Fantâzie n-avea 
sa fie în stare s-o abata de pe urmele lui. 

Bastian îsi rezemase capul în mîini si ramasese dus pe gînduri. 

- Ce ciudat, spuse cu glas tare, ca nici o fiinta din fantâzia nu-i poate da un nume nou 
Craiesei Copile. 

Daca numai de atîta era vorba, sa i se inventeze un nume nou, lui Bastian i-ar fi fost 
usor sa-i ajute. La asemenea treburi era tare priceput. Din pacate însa, el nu se afla în 
Fantâzia. unde era nevoie de talentele sale ce i-ar fi adus poate chiar simpatie si 
onoruri. Pe de alta parte, era foarte multumit ca nu se afla acolo, caci într-un tinut ca 
Mlastinile întristarii n-ar fi îndraznit sa intre pentru nimic în lume. si mai era faptura 
aceea de umbra, care îl urmarea pe Atreiu fara ca el sa stie! Bastian tare ar fi dorit 
sa-i atraga atentia, dar fireste ca nu putea. îiu-i ramînea nimic altceva de facut decît 
sa spere si sa citeasca mai departe.           !

 

Ygramul cea Multa 

UREROS  ÎL CHINUIA PE AŢREIU ATÎT 

------------     setea,   cît  si  foamea.   De  doua   zile 

Mlastinile întristarii ramasesera în urma lui,,de atunci ratacea printr-un desert de stînci unde 
nu se gasea nici o vietate. Putinele provizii ce le avusese se scufundasera o data cu Artax în 
apele negre. Atreiu scormonea zadarnic cu mîinile printre pietre, pentru a gasi cel putin vreo 
radacina, dar pe-aici nu crestea nimic, nici macar muschi sau licheni. 

La început fusese bucuros sa simta cel putin pamîntul tare sub picioare, dar încetul cu încetul 
vazu chiar el ca situatia mai degraba se înrautatise. Se ratacise. Nu mai putea nici macar fixa 
cele patru zari pentru a sti încotro merge, caci lumina scazuta era aceeasi în toate partile si nu-
i dadea nici un fel de lamurire. Un vînt rece sufla neîncetat peste stîncile ascutite îngramadite 
pretutindeni în jurul lui. 

Se suia pe povîrnisuri de munte si pe culmi de stînca, urca si cobora, dar niciodata nu vedea 
altceva decît un sir de munti tot mai îndepartat, în spatele caruia se aflau alte siruri de munti, 
si tot asa, în toate partile pîna în zare. nici o vietate, nici un gîndacel si nici o furnica, nici 
macar vulturi care de obicei îi urmaresc rabdatori pe rataciti pîna ce acestia se prabusesc 
istoviti. 

Mu mai încapea nici o îndoiala: tinutul unde se ratacise era cel al Muntilor Morti, numai 
putini îi vazusera vreodata, sî aproape nimerii nu se mai întorsese de acolo. Dar in legendele 



povestite în neamul lui Atreiu era vorba despre acesti munti. îsi mai amintea si versurile unui 
vechi cîntec: 

Muntii Morti de-i vei vedea Unde nu sta nimenea. 
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Vînatorule, asculta. Vii la Ygramul cea Multa. E cea mai înfioratoare .    si cea mai 
îngrozitoare Dintre toate spaimele. Dupa ce treci muntele In prapastie o vei gasi. Mai bine te-
ai prapadi în mlastina, înecat, Decît s-o-ntîlnesti vreodat'. 

Chiar daca Atreiu ar fi stiut în ce directie trebuie sa mearga pentru a se putea întoarce, nu i-ar 
mai fi fost cu putinta. Patrunsese prea adînc. nu mai putea decît înainta. Daca ar fi fost în joc 
numai propria lui persoana, poate ca s-ar fi asezat pur si simplu într-o scobitura a stîncilor 
asteptîndu-si linistit moartea, asa cum obisnuiau vînatorii neamului sau în asemenea cazuri. 
Era însa pornit în Cautarea cea Mare, era în joc,, viata Craiesei Copile si întreaga Fantâzie. 
nu-i era îngaduit sa renunte. 

Asadar, continua sa tot urce pe munti si sa coboare, iar uneori îsi dadea seama ca umblase 
multa vreme ca în somn, în timp ce sufletul sau se afla prin alte parti si nu se întorcea decît 
anevoie. 

Bastian tresari. Orologiul din turn batu ora unu. Orele de scoala se încheiasem. 

Bastian asculta larma si strigatele copiilor iesind în fuga din clase si alergînd pe coridoare. 
Se auzea tropaitul numeroaselor picioare pe scari. Pe urma mai rasunara un timp diferite 
chemari de pe strada. si în sfîrsit se lasa linistea in cladirea scolii. 

Aceasta liniste învalui sufletul lui Bastian ca o patura grea si apasatoare, amenintînd sa-L 
înabuse. De-acum înainte avea sa ramîna singur cuc în toata cladirea mare - toata ziua si 
noaptea urmatoare, cine stie cita vreme înca. De-acum înaine situatia devenea serioasa. 
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Ceilalti se duceau acum acasa la masa. Bastian 

era si el flamînd, si-i era si Frig, în ciuda paturilor puse 

pe umeri. Brusc îsi pierdu   orice speranta, întregul Iui 

plan i se paru complet smintit si fara nici un sens. 

Voia sa se întoarca acasa, chiar acum, imediat! Abia 

mai avea timp. Pîna acum tata nu putuse sa-si dea 

seama de nimic. Bastian nici nu trebuia sa-i spuna ca 

azi trasese chiulul de la scoala. Desigur ca totul va 

iesi la iveala cîndva, dar pîna atunci mai trecea timp. 



si povestea cu cartea furata? Da, si asta trebuia s-o 

marturiseasca  odata.   Pîna  la  urma   tata avea s-o 

accepte, asa cum accepta toate dezamagirile aduse 

de Bastian. Nu exista nici un motiv sa se teama de el. 

Probabil ca, fara nici un cuvînt, avea sa se duca la 

domnul Koreander si sa aranjeze lucrurile. 

Bastian pusese deja mîna pe cartea rosie-aramie pentru a o baga în ghiozdan, dar 
se opri. 

- Piu, spuse dintr-o data cu glas tare în linistea podului, Atreiu n-ar renunta atît de 
repede doar fiindca se ivesc unele greutati. Ceea ce am început trebuie sa duc la 
bun sfîrsit. Acum am mers prea departe ca sa ma mai întorc. Fiu pot decît sa merg 
înainte, orice s-ar întîmpla. 

Se simtea tare însingurat, totusi era si oarecare mîndrie în el, mîndria ca ramasese 
neînduplecat si nu 

cedase tentatiei. 

Avea totusi o asemanare cu Atreiu, e drept ca 

foarte mica!                              __ _ 

Sosise momentul cînd Atreiu într-adevar nu mai putea înainta. în fata lui se casca 
Prapastia Strafunda. 

Cuvintele nu pot descrie mareata grozavie a privelistii. De-a curmezisul tinutului 
Muntilor Morti pamîntul era despicat de o prapastie larga de vreo jumatate de leghe. 
Nu se putea vedea cît era de 

adînca. 

Atreiu statea întins pe o iesitura de stînca la marginea prapastiei si privea în bezna de 
jos ce parea ca ajunge pîna în miezul pamîntului. Lua o piatra mare cît un cap de copil 
din apropierea sa si o zvîrli 
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cît putu mai departe. Piatra cazu, si cazu, si cazu pîna ce o înghiti întunericul. Atreiu 
asculta, dar nici un zgomot al opririi pietrei din cadere nu-i atinse urechea, desi astepta 
mult. 

si pe urma facu singurul lucru ce-i mai ramînea de facut. începu sa mearga de-a lungul 
Prapastiei Strafunde. în acest timp se astepta în fiece clipa s-o întîlneasca pe "cea mai 
îngrozitoare dintre toate spaimele" despre care vorbea cîntecul cel vechi. Nu stia 
despre ce fel de vietate putea fî vorba, stia doar atît ca numele îi era Ygramul. 

Prapastia Strafunda facea o multime de cotituri prin desertul muntos, si Fireste ca pe 
marginea ei nu exista nici o poteca, ci doar mormane de stînci pe care trebuia sa se 
catare si care uneori se clatinau primejdios sub el, sau îi ieseau în cale bolovani uriasi 
ce trebuiau ocoliti cu osteneala, sau spre genune coborau halde de prundis, punîndu-se 
în miscare îndata ce el pasea pe ele. De mai multe ori a fost doar la un pas de 
prabusire. 

Daca ar fi stiut ca pe urmele sale se afla un dusman care se apropia de el cu Fiece ceas, 
ar fi cazut poate totusi prada vreunei nechibzuinte, pe care ar Fi trebuit s-o plateasca 
scump în drumul sau. Era vorba despre acea faptura de bezna care îl urmarea de cînd 
pornise la drum. între timp faptura se închegase atît cît sa se poata distinge forma ei. 
Era un lup, negru ca smoala si mare cît un bou. Adulmecînd cu botul mereu pamîntul, 
grabea pe urma lui Atreiu prin desertul de stînci al Muntilor Morti. Limba îi atîrna de 
un cot, iar rînjetul îi dezvelise coltii înspaimîntatori. Urmele erau atît de proaspete, 
încît stia ca doar putine leghe îl mai despart de victima lui. Iar distanta se micsora fara 
îndurare. 

Atreiu nu banuia însa nimic despre urmaritorul lui si îsi cauta drumul încet si cu 
bagare de seama. 

Cînd se afla tocmai într-o vagauna îngusta, traversînd ca un tub întortocheat un masiv 
de stînci, auzi brusc o bubuitura pe care nu si-o putea explica. Fiindca nu semana cu 
nici un alt zgomot auzit vreo- 
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data. Era un urlet si un vîjîit si un zornait, si totodata Atreiu simtea cum se cutremura 
întreaga stînca unde se afla, mai "auzea si trosnetul blocurilor de piatra desprinzîndu-
se afara si uruind pe coama muntelui. Astepta cîtva timp sa vada daca acest cutremur - 
sau ce-o fi fost - va înceta, cînd vazu însa ca tot continua, se tîri mai departe, ajunse în 
sfîrsit la iesirea din vagauna si scoase afara capul cu bagare de seama. 



Iar acum vazu: Peste beznele Prapastiei Strafunde, întinsa de la un mal la celalalt, era o 
uriasa plasa de paianjen. Iar în firele lipicioase, groase cît odgoanele, ale plasei, se 
zvîrcolea un balaur-noroc mare si alb, lovea cu coada si ghearele încurcîndu-se tot mai 
fara de scapare în plasa. 

Balaurii-noroc faceau parte din cele mai rare animale din Fantâzia. Nu semanau deloc 
cu balaurii obisnuiti, serpi uriasi si scîrbosi locuind sub pamînt în vagauni adînci, 
raspîndind mirosuri urîte si pazind oarecari comori adevarate sau închipuite. 
Asemenea progenituri ale haosului au de cele mai multe ori un caracter rautacios sau 
ursuz, au aripi de piele ca liliecii si se pot înalta cu zgomot si greutate în aer, de 
asemenea scuipa foc si fum gros. Dimpotriva, balaurii-noroc sînt fapturi ale aerului si 
caldurii, fapturi ale bucuriei nemasurate si, în pofida trupului lor urias, usori ca un 
norisor de vara. De aceea nici n-au nevoie de aripi pentru zbor. Plutesc în vazduh ca 
pestii în apa. Vazuti dinspre pamînt seamana cu niste fulgere lente. Cel mai minunat 
lucru la ei e cîntecul lor. Glasul lor suna ca vibratia de aur a unui mare clopot, iar cînd 
vorbesc încetisor e ca si cum ai auzi sunetele de clopot din departare.  Cel ce-a auzit 
vreodata  un asemenea cînt, nu-L maj uita cîte zile va avea si mai povesteste si 
stranepotilor. 

Dar balaurul-noroc care i1 se ivise lui Atreiu în fata nu prea avea de ce sa cînte. Trupul 
lung si mladiu, cu solzii sidefii lucind trandafiriu si alb, atîrna încovoiat si încatusat în 
uriasa plasa de paianjen. Mustatile lungi de îa bot, coama bogata si franjurii cozii si ale 
picioarelor se încurcasera în odgoanele 
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lipicioase, încît bietul balaur-noroc abia se mai putea misca. Doar ochii din capul sau 
leonin mai straluceau rosii-rubinii, aratînd ca mai traia. 

Frumosul animal sîngera din multe rani, caci mai era înca ceva, ceva urias repezindu-
se tot mereu cu iuteala fulgerului spre trupul alb al balaurului, ca un nor întunecat 
schimbîndu-si necontenit forma. Ba semana cu un paianjen urias cu picioare lungi, cu 
o multime de ochi scînteietori si cu un trup gros acoperit cu un hatis de peri negri, 
împîsliti; ba se preschimba într-o singura mîna mare cu gheare lungi, cau-tînd sa-L 
striveasca pe balaurul-noroc, iar în clipa urmatoare se transforma într-un scorpion urias 
si negru, lovindu-si nenorocita victima cu acul sau veninos. 

Lupta dintre cele doua fiinte imense era înspai-mîntatoare. Balaurul-noroc înca se mai 
apara, scuipînd foc albastru ce pîrlea perii fapturii ca un nor negru. Iesea fum si se 
ridica rotindu-se în pale ce intrau în crapaturile stîncii. Atreiu aproape ca nu mai putea 
respira din pricina mirosului urît. La un moment dat balaurul-noroc izbuti chiar sa 
prinda în dinti unul din picioarele adversarului sau. Piciorul desprins nu cazu însa în 
adîncul prapastiei, ci se misca o clipa singur prin aer, reveni apoi la locul sau dinainte, 
unindu-se cu trupul întunecat. si asa se întîmpla mereu, balaurul parea sa muste în gol 
ori de cîte ori izbutea sa apuce cu dintii vreunul din picioare. 

Abia acum Atreiu observa ceva ce-i scapase pîna atunci: întreaga faptura înfioratoare 
nu era alcatuita dintr-un singur trup compact, ci din nenumarate mici gînganii de un 



albastru metalic, bîzîind ca viespile înfuriate si adunîndu-se mereu în alte forme ale 
roiului des. 

Era Ygramul, iar acum Atreiu stia de ce era numita "cea Multa". 

Sari din ascunzisul sau, puse mîna pe giuvaerul de pe piept si striga cît putu de tare: 

- Stai! în numele Craiesei Copile, stai! 
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Glasul îi fu însa acoperit de urletele si mîrîiturile celor doua vietati ce se luptau. El însusi abia 
se auzi. 

Fara sa mai stea pe gînduri, alerga pe .odgoanele lipicioase ale plasei spre luptatori. Plasa 
zbîrnîia pe sub picioarele lui. îsi pierdu echilibrul, cazu printre ochiuri, doar mîinile îl mai 
retineau peste abisul întunecos, izbuti sa se traga iar în sus, ramase lipit, se elibera din nou si 
alerga mai departe. 

Ygramul simti dintr-o data ca ceva se apropia de ea. Se întoarse fulgerator; era o aparitie 
înspaimîntatoare: acum nu mai era decît un obraz urias de un albastru metalic, cu un singur 
ochi peste radacina nasului din care pupila verticala privea cu o rautate.de neînchipuit spre 
Atreiu. 

Bastian scoase un usor strigat de spaima. 

Un strigat de spaima rasuna prin prapastie si se repeta de mai multe ori în ecou. Ygramul îsi 
roti ochiul spre dreapta si spre stînga pentru a vedea daca mai sosise înca cineva, caci baiatul 
ce se afla în fata ei, paralizat de spaima, nu strigase. Dar nu mai era nimeni. 

- Sa fi fost oare strigatul meu pe care L-a auzit? îsi zise Bastian adine nelinistit. Dar asa ceva 
e absolut cu neputinta. 

Iar acum Atreiu auzi glasul lui Ygramul. Era un glas foarte subtire si putin ragusit ce nu se 
potrivea nicidecum cu obrazul ei urias. De asemenea nu-si misca gura atunci cînd vorbea. Era 
zbîrnîitul unui imens roi de viespi formînd cuvinte: 

- Un Douapicioare, auzi Atreiu, dupa ce-am rabdat de foame atîta amar de vreme, doua 
trufandale dintr-o data! Ce zi norocoasa pentru Ygramul! 
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Atreiu fu nevoit sa-si adune toate fortele. Potrivi stralucirea în dreptul singurului ochi al mon-
strului si întreba: 

- Cunoasteti acest semn? 

-  Vino mai aproape, Douapicioare, zbîrnîi corul nenumaratelor voci, Ygramul nu vede bine. 

Atreiu se mai apropie cu un pas de obraz. Acum monstrul îsi deschise gura. în loc de limba 
avea nenumarate antene sclipitoare, clesti si gheare. 



- Mai aproape! zbîrnîi roiul. 

Facu înca un pas înainte, si acum se afla. atît de aproape de obraz, ca putea vedea limpede 
multimea de vietati separate, albastre ca metalul, învalmasindu-se nebuneste în vîrtejuri. si 
totusi obrazul înspaimîntator ramînea nemiscat. 

-    Sînt Atreiu, spuse el, si vin în numele Craiesei Copile. 

-   Ma   deranjezi,   raspunse   dupa   un   timp zbîrnîitul furios.  Ce vrei de la Ygramul? E 
foarte ocupata, dupa cum vezi. 

-  îl vreau pe acest balaur-noroc, raspunse Atreiu, dati-mi-L! 

- La ce-ti trebuie, Atreiu Douapicioare? 

-  Mi-am pierdut calul în Mlastinile întristarii. Trebuie sa ajung la Oracolul din Miazazi, caci 
numai Uyulâla îmi poate spune cine-i poate da un nume nou Craiesei Copile. Daca nu-si 
primeste noul nume, va trebui sa moara, si întreaga Fantâzia împreuna cu ea -chiar si voi, 
Ygramul, numita cea Multa. 

- Ah! se auzi prelung dinspre obraz, acesta sa fie motivul pentru locurile acelea unde nu mai e 
nimic? 

- Da, raspuns Atreiu, prin urmare o stiti si voi, Ygramul. Dar oracolul din Miazazi se afla mult 
prea departe pentru ca eu sa pot ajunge acolo în timpui vietii mele. De aceea va cer balaurul-
noroc. Daca ma poarta prin vazduh, voi ajunge poate la tel. 

Din roiul învîrtejit alcatuind obrazul se auzi ceva ce-ar fi putut fi' un chicotit din mai multe 
voci. 
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-  Te înseli, Atreiu Douapicioare. noi nu stim nimic despre Oracolul din Miazazi si  nici 
despre Uyulâla, stim însa ca balaurul nu te mai poate duce. Chiar daca ar fi teafar, calatoria 
voastra ar tine atît de mult, încît Craiasa Copila ar fi rapusa de boala pîna atunci. Nu trebuie 
sa-ti masori cautarea dupa durata vietii tale, Atreiu Douapicioare, ci dupa durata vietii ei. 

Privirea din ochiul cu pupila verticala era greu de suportat si Atreiu îsi lasa capul în jos. 

- Asta-i adevarat, spuse cu vocea scazuta. 

-   în  afara   de  aceasta,   continua   obrazul nemiscat, în trupul balaurului-noroc e acum 
veninul lui Ygramul. Nu-i mai ramîne de trait decît cel mult o ora. 

-  în acest caz, murmura Atreiu, nu mai e nici o speranta, nici pentru el, nici pentru mine, dar 
nici pentru voi, Ygramul. 

- în tot cazul, bîzîi glasul, cel putin Ygramul va mai fi mîncat o data bine. Dar înca nu-i sigur 
ca ar fi într-adevar ultima masa a lui Ygramul. Poate ca ar mai cunoaste un mijloc sa te 
transporte cît ai clipi din ochi la Oracolul din Miazazi. Ma întreb doar daca are sa-ti fie si tie 
pe plac, Atreiu Douapicioare. 



- Despre ce-i vorba? 

-  Asta-i taina lui Ygramul. Pîna si fapturile abisului îsi au tainele lor, Atreiu Douapicioare. 
Pîna acum  Ygramul  nu  si-a dezvaluit niciodata  taina. Trebuie si tu sa juri ca n-o vei spune 
niciodata nimanui. Caci ar fi spre paguba lui Ygramul, chiar foarte mult spre paguba lui 
Ygramul, daca taina ar fi cunoscuta. 

- Jur. Acum vorbiti! 

Obrazul urias de un albastru metalic se pleca putin înainte si bîzîi atît de încet, încît abia se 
putea auzi: 

- Trebuie sa te lasi muscat de Ygramul. Atreiu tresari îngrozit. 

-  Veninul lui Ygramul, continua glasul, ucide pîna într-o ora, dar totodata îi da celui ce are 
veninul 
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în el puterea sa se transporte în orice loc doreste în Fantâzia. la imagineaza-ti ce-ar fi daca 
lucrul ar fi cunoscut! Toate victimele ar fugi de la Ygramul! 

- O ora, striga Atreiu, dar ce pot rezolva într-o ora? 

- în tot cazul, zbîrnîi roiul, tot e mai mult decît toate orele care ti-ar mai ramîne de-acum 
încolo. Hotaraste tu! 

Atreiu ducea o lupta cu sine însusi. 

- îl eliberati pe balaurul-noroc daca va rog în numele Craiesei Copile? întreba el în sfîrsit. 

-  Nu, raspunse obrazul, n-ai dreptul s-o rogi pe Ygramul sa-L elibereze, chiar daca porti pe 
AURYN, stralucirea. Craiasa Copila ne lasa pe toti în legea noastra, asa cum sîntem din fire. 
De aceea se pleaca si Ygramul, fata de semnul ei. Iar tu stii foarte bine toate acestea. 

Atreiu tot mai statea cu capul plecat. Ceea ce spunea Ygramul era adevarul adevarat. Prin 
urmare, nu-L putea salva pe balaurul-noroc. Propriile lui dorinte n-aveau nici o importanta. 

îsi ridica capul si spuse: 

- Puteti face ceea ce ati propus! 

Norul albastrui îl ataca fulgerator si-L învalui din toate partile. Simti o durere cumplita în 
urmarul stîng si avu doar timp sa gîndeascâ: "La Oracolul din Miazazi!" 

Apoi i se facu negru înaintea ochilor. 

Scurt timp dupa aceea, cînd lupul ajunse acolo, vazu uriasa pînza de paianjen - dar încolo pe 
nimeni. Urmele dupa care venise pîna aici se întrerupeau brusc, si în ciuda stradaniilor sale nu 
mai izbuti sa le gaseasca. 



Bastian se opri. Se simtea rau, parc-ar fi avut el însusi în trup veninul iui Ygramul. 
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- Slava Domnului, grai el cu vocea scazuta, ca nu sint în Fantâzia. Din fericire, în realitate 
nu exista asemenea monstri. Totul nu-i decit o poveste. 

Dar era oare într-adevar numai o poveste? Atunci cum fusese cu putinta ca Ygramul si 
probabil si Atreiu sa fi auzit strigatul de spaima al Iui Bastian? 

Treptat, cartea aceasta începea sa-l nelinisteasca. 

Bi-sihastrii 

_________   RA TOT ÎN DEsERTUL STÎNCOS ATUNCi 

, " .-zi cînd îsi veni în fire, asa ca timp de cîteva clipe îngrozitoare, Atreiu fu plin de îndoiala 
daca nu cumva Ygramul îl înselase totusi. 

Se scula cu greu. si atunci vazu ca era într-adevar într-un desert muntos, dar în cu totul altul. 
Ţinutul arata ca si cum ar fi fost alcatuit numai si numai din placi de stînca mari si ruginii, 
cladite unele peste altele si întrepatrunzîndu-se, formînd astfel tot soiul de turnuri si piramide 
ciudate. Printre ele, pamîntul. era acoperit de tufe secundare si de buruieni. Era o arsita 
dogoritoare. Tot ce se vedea era cufundat în lumina stralucitoare a soarelui, atît de vie 

încît te orbea. 

Atreiu îsi umbri fata cu mina si, la distanta de aproape o leghe, zari o poarta de stînca avlnd o 
forma neregulata, cu arcul din placi de piatra asezate orizontal si înalta poate de vreo suta de 
picioare. 

Sa fi fost aceasta intrarea la Oracolul de Miazazi? Dupa cîte putea vedea, în spatele portii nu 
era nimic altceva decît un pustiu nesfirsit, nici o cladire, nici un templu, nici un cring, - nimic 
ce-ar fi putut semana cu salasul unui oracol. 

în timp ce se mai gîndea ce sa faca, auzi dintr-o data un glas adînc, ca de bronz: 

- Atreiu! si apoi înca o data: Atreiu! 

Se rasuci pe calcîie si vazu balaurul-noroc iesind de dupa un turn de stînca ruginiu. Sîngele îi 
curgea din rani si era atît de slabit, ca nu se putu tîrî decît cu mare cazna pîna la el. Totusi îi 
facu vesel cu ochiul sau rosu-rubiniu si-i spuse: 

-  Mu te mira din cale-afara ca sînt si eu aici, Atreiu. E drept ca eram ca paralizat în plasa 
paianjenului, dar am auzit tot ce ti-a spus Ygramul. si atunci mi-am zis ca tot sînt si eu muscat 
de ea, de ce sa  nu  ma  folosesc si  eu  de  taina pe  care  ti-a încredintat-o tie? si astfel am 
scapat de la ea. 
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Atreiu era nespus de bucuros. 

-  Mi-a venit tare greu sa te las la Ygramul, spuse el, dar ce puteam sa fac? 

-  Nimic, raspunse balaurul-nqroc. Cu toate acestea, mi-ai salvat viata - desi nu fara 
contributia mea. 

si din nou îi facu cu ochiul, de data aceasta cu ochiul celalalt. 

- Salvat viata, - repeta Atreiu -, pentru o ora, caci mai mult nu ne ramîne amîndurora. Cu 
fiecare clipa care trece simt mai puternic veninul lui Ygramul. 

-   La   orice   otrava   exista   si   un   antidot, raspunse balaurul alb, sa vezi ca totul va Fi 
bine. 

- Nu prea stiu cum, zise Atreiu. 

- Iiici eu, raspunse balaurul, dar tocmai asta e frumusetea. De-aici înainte vei izbuti în toate. 
Doar sînt un balaur-noroc. nici cînd eram prins în pînza de paianjen nu mi-am pierdut 
speranta - si dupa cum vezi, pe buna dreptate. 

Atreiu zîmbi. 

- Spune-mi, de ce te-ai transportat aici - si nu în alt loc, mai bun, unde ai fi putut gasi 
vindecarea? 

- Viata mea îti apartine, spuse balaurul, daca vrei s-o primesti. M-am gîndit ca vei avea nevoie 
de un animal de calarie pentru Cautarea cea Mare. si ai sa vezi ca una e sa bati drumurile pe 
doua picioare sau pe spinarea unui cal bun, si alta, sa strabati vazduhul calare pe un balaur-
noroc. De acord? 

- De acord! raspunse Atreiu. 

- De altfel, mai adauga balaurul, numele meu e Fuhur. 

-  Bine, Fuhur, spuse Atreiu, dar noi stam si vorbim, iar. timpul trece. Trebuie sa fac ceva. Dar 
ce? 

- Sa ai noroc, raspunse Fuhur, ce altceva? Atreiu nu-l mai auzi însa. Cazuse si ramasese 

întins, nemiscat, ghemuit, în cutele moi ale trupului de balaur. 

Otrava lui Ygramul îsi facea efectul. 

Mai tîrziu, cînd dupa cine stie cît timp Atreiu deschise ochii, pentru început nu vazu decît o 
fata cît se poate de ciudata aplecata deasupra lui. Era cea mai zbîrcita si botita fata din cîte 
vazuse vreodata, dar era doar cît pumnul de mare. Era tuciurie ca un 
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cartof copt, iar ochisorii din ea licareau precum stelele. Pe cap purta un fel de boneta 
din frunze 

vestede. 

Apoi Atreiu simti ca un mic vas îi era adus la 

buze. 

-  Leac bun, leac frumos, murmurau buzele mici si zbîrcite din obrâjorul botit, bea, 
copile, bea. îti 

face bine!    ; 

Atreiu   sorbi   putin.   Avea   un   gust   straniu, 

dulceag si totusi amarui. 

-  Ce-i cu balaurul alb? izbuti el sa spuna . 

anevoie. 

- E bine, e bine, raspunse glasciorul susurind, nu-ti   face   griji,   baietas.   Se   
însanatoseste.   Va însanatositi amîndoi. Ce-a fost mai rau a si trecut. Bea 

însa, bea! 

Atreiu mai lua o înghititura si de îndata adormi din nou, dar era un somn adînc ce-L 
întrema si-i aducea sanatate. 

Orologiul din turn batu de doua ori. 

Bastian nu se mai putea abtine. Trebuia sa mearga urgent la closet. De mai multa 
vreme simtea nevoia sa se duca, dar nu se putuse opri din citit. Apoi se mai si temea 
putin sa coboare din cladirea scolii. îsi spunea, ce-i drept ca n-avea nici un motiv, 
scoala era goala, nu putea sa-l vada nimeni. Dar totusi îi era frica, parca scoala 
însasi ar Vi fost o fiinta care îl 

pîndea. 

Acum însa n-avea ce face, trebuia sa mearga! 

Aseza cartea cu paginile deschise pe salteaua de gimnastica si se duse pina la usa 
podului. Cu inima ba tind asculta cîtva timp. Era liniste deplina. Trase zavorul si 
întoarse încet cheia cea mare în usa. Cînd apasa pe clanta, usa se deschise cu un 
scîrtîit 

sonor. 



încaltat doar în ciorapi, fugi afara si lasa usa deschisa în urma sa, ca sa nu mai faca 
în mod inutil galagie. Pe urma se furisa pe scari in jos pîna la etajul întîi. în fata lui se 
afla coridorul lung cu usile vopsite în verde ca spanacul. Toaleta elevilor era la 
celalalt capat. Nu mai era de pierdut nici o clipa, si Bastian 
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alerga cît putu mai repede. Ajunse la locsorul salvator în ultimul moment. 

în timp ce sedea pe closet, se întreba de ce eroii din poveste nu aveau niciodata astfel 
de probleme. Odata - pe cînd era mult mai mic - întrebase chiar la ora de religie daca 
Domnul Isus avusese si el nevoi ca orice om obisnuit, tinind seama ca obisnuia sa 
manînce si sa bea ca un om obisnuit. Toata clasa izbucnise în ris, iar profesorul de 
religie îi scrisese in condica o mustrare pentru "purtarea necuviincioasa". Bastian nu 
primise deci nici un raspuns. El însa nu avusese intentia sa se poarte necuviincios. 

- Probabil, îsi spuse Bastian acum, asemenea -lucruri sînt mult prea lipsite de 
importanta si neînsemnate pentru a fi mentionate în povesti. 

Desi pentru el aveau uneori o importanta de-a dreptul covîrsitoare. 

Terminase, trase de lant si tocmai voia sa iasa cînd auzi afara pe coridor pasi. Una 
dupa alta erau deschise si apoi închise usile ce duceau spre clase, iar pasii se 
apropiau tot mai mult. 

Inima lui Bastian batea nebuneste. Unde sa se-ascunda ? Ramase înlemnit acolo unde 
se afla. 

Usa closetului se deschise, din fericire exact in asa fel încît îl acoperi pe Bastian. Intra 
administratorul scolii. Arunca pe rind cîte o privire în fiecare compartiment. Cînd 
ajunse la cel unde mai curgea apa, iar lantul se mai legana, se opri o clipa banuitor, 
mormai ceva, dar cînd vazu ca apa se opreste, ridica din% umeri si pleca. Zgomotul 
pasilor sai se stinse pe trepte. [ 

în tot acest timp Bastian nu îndraznise nici macar sa respire, acum însa trase adînc 
aer în piept. Cînd dadu sa iasa, observa ca-i tremurau genunchii. 

Cu bagare de seama si cit putu mai repede, alerga tiptil de-a lungul coridorului cu usi 
verzi ca spanacul, pe scari în sus si înapoi în pod. Abia dupa ce încuie si zavori din 
nou usa, îi pieri încordarea. 

Suspinînd adînc, se aseza pe culcusul sau din saltele, se înveli în paturile militare si îsi 
lua cartea. 

Cînd Atreiu se trezi din nou, se simti complet refacut vioi si în putere. Se ridica. 
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Era noapte, luna stralucea, iar Atreiu vazu ca se afla îfi acelasi loc unde se prabusise, Hnga balaurul 
alb. Fuhur era si el tot acolo, respira linistit si adînc si parea sa doarma dus. Toate ranile îi erau 
bandajate. 

Atreiu constata ca si umarul lui fusese îngrijit în acelasi fel, nu era legat cu pînza, ci cu ierburi si fibre 
de plante. 

La cîtiva pasi de ei se gasea în stînca o mica pestera, din a carei intrare lucea o lumina slaba. 

Fara a-si misca bratul stîng, Atreiu se scula în picioare cu bagare de seama si se duse spre intrarea 
joasa a vizuinii. Se apleca si vazu înauntru o încapere ce arata ca un laborator de alchimist în 
miniatura. în fundul încaperii un foc zglobiu trosnea în vatra. Cratiti, ulcele si sticle cu forme stranii 
erau raspîndite pretutindeni. într-un raft erau stivuite tot felul de legaturi de plante uscate. Masuta din 
mijloc ca si celelalte mobile pareau ticluite din cioturi de radacini. în general, încaperea facea o 
impresie cît se poate de placuta. 

Abia cînd auzi o tuse slaba, Atreiu observa ca un prichindel sedea într-un fotoliu în fata vetrei. Pe cap 
purta un soi de palarie din lemn de radacina ce semana cu un cap de lulea întors. Avea fata la fel de 
pamîntie si de zbîrcita ca cea pe care o vazuse plecata peste el cînd se trezise întîia oara. Pe nas purta 
însa o pereche mare de ochelari, iar trasaturile pareau mai ascutite si mai îngrijorate. Prichindelul citea 
o carte mare pe care o tinea în poala. 

Pe urma o a doua persoana, la fel de mica, intra leganîndu-se, dintr-o alta încapere, mai din fund, iar 
Atreiu recunoscu de îndata fiinta care-L îngrijise mai înainte. Abia acum vazu ca era vorba de o 
femeie. în afara de boneta din frunzis mai purta - la fel ca omuletul din fata vetrei - un soi de rasa 
monahala ce parea a fi alcatuita tot din frunze vestede. Bine-dispusa, îngîna un cîntecel, îsi freca 
mîinile si se apuca sa trebaluiasca la un cazan atîrnat deasupra focului. Amîndoi nu erau mai înalti 
decît piciorul lui Atreiu, de Ia talpa si pîna la genunchi. Era limpede ca amîndoi faceau parte din 
familia foarte ramificata a gnomilor, desi erau de un soi cam neobisnuit. 
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-  Femeie, spuse omuletul posac, pleaca din calea luminii! Ma stînjenesti la studiu. 

- Tu si studiile tale, raspunse muierusca, cine are nevoie de ele. Acum mai important e elixirul meu 
tamaduitor. Cei doi de-afara au mare nevoie de el. 

-  Cei doi de-afara, raspunse iritat omuletul, vor avea înca si mai mare nevoie de sfatul si ajutorul 

meu.                                                                      _ 

- Fie si-asa, replica muierusca, dar abia dupa ce se vor însanatosi. Fa-mi loc, mosulica! 

Bombanind, omuletul îsi îndeparta putin fotoliul de la foc. 

Atreiu îsi drese glasul pentru a fi observat de cei doi. Perechea de gnomi se întoarse spre el. 

-  S-a si însanatosit, spuse omuletul, acum e rîndul meu! 

- nici vorba, se repezi la el muierusca, eu sînt cea care hotaraste daca e sanatos sau nu. Rîndul tau e 
atunci cînd spun eu ca-i rîndul tau! 

Apoi se întoarse catre Atreiu. 



-  Me-ar face placere sa te poftim sa intri. Se pare însa ca locul e prea strimt pentru tine. O clipa! 
îndata vin eu la tine. 

Mai freca ceva într-un mojar mititel si zvîrli apoi continutul în cazan. Pe urma îsi spala mîinile si le 
sterse de haina, spunîndu-i totodata omuletului: 

-  Tu stai si sezi aici, Engywuck, pîna ce te chem, ai înteles? 

- Bine-bine, Urgl, mormai omuletul. Femeiusca iesi afara din pestera. îl privi de jos 

în sus cercetator pe Atreiu, mijindu-si ochii. 

- Ei? Se- pare ca ne merge destul de bine, nu? Atreiu aproba dînd din cap. 

Femeiusca se catara pe un colt de stînca, înaltîndu-se la acelasi nivel cu obrazul lui Atreiu si se aseza.                                                                      
<■ 

- Hu mai ai dureri? întreba ea. 

- n-are nici o importanta, raspunse Atreiu. 

- Ce vorbesti, se rasti femeiusca, iar ochisorii îi scînteiau, te doare sau nu te doare? 

-  Mai ma doare, marturisi Atreiu, dar nu-mi pasa... 
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-  Mie da!  spumega  furioasa  Urgl.  Asta-mi place, cînd pacientii declara ei doctorului 
ce are importanta si ce nu! Ce te pricepi tu la toate astea, tîncule. Mai trebu/e sa doara 
înca, daca vrem sa se vindece. Caci daca nu te-ar mai durea, bratul ti-ar fi 

mort. 

- Va'rog sa ma iertati, spuse Atreiu simtin- 

du-se ca un copil dojenit, voiam doar sa spun... adica voiam sa va multumesc. 

J^ - Ei na. Ii închise Urgl gura, sînt doar o tamaduitoare, Mu mi-am facut decît datoria. 
si Engywuck, mosul meu, a vazut giuvaerul de la gîtul tau. Asa ca noi n-am mai stat pe 
gînduri. 

- Dar Fuhur, întreba Atreiu, lui cum îi merge? 

- Cine-i Fuhur? 

- Balaurul alb. 

-  Aha. înca nu stiu. A înghitit ceva mai mult ■ decît tine. E drept ca si suporta ceva 
mai mult. De fapt, ar trebui sa reziste. Sînt destul de sigura ca se va însanatosi. Mai are 
nevoie de odihna cîtva timp. De unde v-ati ales cu otrava asta? si de unde ati aparut 
asa, dintr-o data? si încotro vreti sa mergeti? Si cine 



sînteti? 

Acum iesise si Engywuck în usa pesterii si asculta cum raspundea Atreiu la întrebarile 
batrînei Urgl. Apoi veni la ei si striga: 

- Taci din gura, femeie, acum e rindul meu! Pe urma se întoarse spre Atreiu, îsi scoase 

palaria în forma de lulea, se scarpina pe capsorul 

chel si spuse: 

-  Sa nu-i iei în nume de rau tonul cu care-ti vorbeste, Atreiu. Batrîna Urgl e de multe 
ori putin cam grosolana, dar n-are gînduri rele.  Mumele meu e Engywuck. ni se mai 
spune si bi-sihastrii. Ai auzit de 

noi? 

- Mu, marturisi Atreiu. Engywuck paru oarecum jgnit. 

- Ei bine, spuse el, probabil ca nu frecventezi cercurile stiintifice, caci ai fi aflat cu 
siguranta ca nu poti gasi nici un sfatuitor mai competent decît mine daca vrei sa ajungi 
la Uyulâla, la Oracolul din Miazazi. Ai nimerit la tanc, baiete. 

- Ia nu te mai grozavi atît! striga batrîna Urgl întrerupîndu-l. 

Pe urma coborî de pe stînca unde sezuse si disparu bombanind în pestera. 

Engywuck se facu ca n-a auzit observatia ei. 

- Pot sa-ti explic totul, continua el, am studiat problema sub toate aspectele de cînd ma 
stiu. Anume in acest scop mi-am amenajat observatorul. în curînd voi publica o mare 
opera stiintifica despre oracol. Titlul:   Enigma   Uyulâla   rezolvata   de   profesorul 
Engywuck. Suna frumos, nu? Din pacate, îmi mai lipsesc cîteva amanunte. Ai putea sa 
ma ajuti tu, baiete.' 

-   Un  observator?  întreba   Atreiu  care  nu cunostea acest cuvînt. 

Engywuck aproba dînd din cap cu ochii lucindu-i de mîndrie. Cu un gest al mîinii îl 
pofti pe Atreiu sa-L urmeze. 

Printre dalele imense de piatra ducea o potecuta serpuitoare. în unele locuri, unde 
urcusul era tare abrupt, fusesera cioplite trepte mici care, fireste, nu erau potrivite 
pentru picioarele lui Atreiu. Le sarea fa cînd cîte un pas mai mare. Cu toate acestea 
izbutea destul de greu sa tina pasul cu gnomul care, cu pasii lui marunti, înainta 
sprinten. 

- Azi va fi o noapte luminoasa cu luna, îl auzi glasuind pe Engywuck, vei putea s-o 
vezi. 



- Pe cine, se informa Atreiu, pe Uyulâla? 

Dar Engywuck dadu nemultumit din cap si lipai mai departe. 

In sfirsit ajunsera în vîrful turnului de stînci. Locul era neted, într-o singura parte se 
înalta un soi de parapet natural, o balustrada dintr-o placa de stînca. La mijlocul placii 
era o gaura, evident taiata cu unelte. în dreptul gaurii se afla o mica luneta pe un stativ 
din radacini lemnoase. 

Engywuck privi prin luneta, o potrivi putin, învîrtind de cîteva suruburi, apoi dadu 
multumit din cap si-i pofti pe Atreiu sa priveasca la rîndul lui. Baiatul îl asculta, dar 
trebui sa se culce pe jos si sa priveasca stînd rezemat în coate. 

Luneta era îndreptata spre poarta mare din stînci, astfel ca partea de jos a stîlpului din 
dreapta sa 
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fie prinsa în imagine. Iar acum Atreiu vazu ca lînga stîlp, un sfinx imens sedea drept si 
nemiscat în lumina lunii. Labele din fata pe care se rezema erau de leu, partea din spate a 
trupului era de taur, pe spinare îi cresteau aripi mari de vultur, iar obrazul era cel al unui om - 
cel putin în privinta formei, caci expresia nu era omeneasca. Era greu de spus daca acest obraz 
zîmbea sau daca pe el se rasfrîngea o tristete nemasurata, sau o indiferenta totala. Dupa ce 
Atreiu privi o bucata de vreme, i se paru ca fata exprima rautate si cruzime adînca, dar îndata 
trebui sa-si corecteze impresia, caci nu mai vedea decît veselie curata pe ea. 

-   Lasa,   lasa,   auzi  glasul  gnomului   lînga urechea sa. N-ai sa te lamuresti. Fiecare pateste 
la fel. si eu. Toata viata am tot privit si tot nu m-am dumirit. Iar acum, celalalt! 

si se apuca sa învîrteasca unul din suruburi, imaginea se plimba pe lînga deschiderea portii 
îndaratul careia se întindea doar cîmpia larga si pustie, apoi se vazu stîlpul din stînga, iar aci 
sedea, în aceeasi pozitie, un al doilea sfinx. în lumina lunii, trupul enorm lucea straniu si 
albicios, precum argintul lichid. Parea ca se uita tinta si neclintit la primul sfinx, dupa cum si 
primul privise nemiscat în directia celui de-al doilea. 

- Sînt statui? întreba Atreiu cu vocea scazuta, fara sa-si poata lua ochii de la luneta. 

-  O nu, raspunse Engywuck chicotind, sînt sfinc^i adevarati si vii - si înca ce vii! Pentru 
început ai vâ'zut destul. Hai sa coborîm. Am sa-ti explic totul. 

si îsi puse mîna în fata lunetei încît Atreiu nu mai vazu nimic. Facura cale-ntoarsa în tacere. 
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Cele trei porti fermecate 



. UR TOT MAI DORMEA ADINC CIHD Engywuck se întoarse cu Atreiu la pestera 
gnomilor. între timp batrîna Urgl cârase afara masuta si o asternuse cu fel de fel de dulciuri si 
siropuri din fructe de padure si plante. 

Pe lînga acestea mai erau pregatite mici canite si un ceainic cu o infuzie fierbinte si 
îmbalsamata. Doua lampase micute în care ardea untdelemn desa-vîrseau imaginea. 

- Asezati-va! porunci muierusca. Pîna una-alta Atreiu trebuie sa manînce si sa bea, ca sa 
prinda puteri. Leacurile singure nu ajung. 

-  Multumesc, spuse Atreiu, ma si simt foarte bine. 

-  Fara discutii, se rasti Urgl, atîta timp cît esti aici, faci tot ce ti se spune, s-a înteles? Veninul 
din trupul tau a fost neutralizat. Prin urmare, nu trebuie sa te mai grabesti, baiete. Ai timp cît 
vrei, asadar, stai linistit. 

-  riu-i vorba numai despre mine, obiecta Atreiu, Craiasa Copila trage sa moara. Poate ca 
acum conteaza fiecare ceas. 

-  Fleacuri, bombani batrînica, graba strica treaba. Asaza-te! Manînca! Bea! Hai, executarea! 

-   E   mai   bine   sa   faci   ce   spune,   sopti Engywuck, am si eu o oarecare experienta în 
ceea ce o priveste. Daca vrea ea ceva, asa trebuie sa fie. si apoi, noi doi mai avem multe de 
discutat. 

Asadar, Atreiu se aseza turceste pe jos în fata micutei mese si începu sa manînce. Cu fiecare 
îmbucatura si cu fiecare înghititura simtea într-adevar cum un suvoi de viata calda si aurie îi 
intra în vine si in muschi. Abia acum îsi dadea seama cît de sleit de puteri fusese. 
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Lui Bastian îi Iasa gura apa. 1 se parea ca simte aroma buchetului oferit de gnomi. Adulmeca 
în jur, dar fireste ca nu fusese decit imaginatia sa. 

Matele îi chioraiau tare de tot. Nu mai putea rabda. îsi scoase din ghiozdan restul de gustare 
si marul si le mincâ pe amîndoua. Dupa aceea se simti ceva mai bine, desi nu se saturase nici 
pe departe. 

Pe urma întelese ca aceasta fusese ultima lui masa. Faptul îl sperie. încerca sa nu se mai 
gîndeasca la asta. 

- De unde ai atîtea bunatati? o întreba Atreiu pe Urgl. 

-  Asa e, baietas, spuse ea, trebuie sa alergi mult si departe, mult si departe pentru a gasi 
ierburile si plantele trebuincioase. Fiindca el, câpatînosul asta de Engywuck, vrea sa locuiasca 
numai si numai aici -din cauza studiilor lui atît de importante! Nu-i pasa defel cum izbutesti 
sa aduni mîncarea pentru masa. 

-  Femeie, raspunse demn Engywuck, ce poti tu întelege din ce-i important si ce nu. sterge-o 
de-aici si lasa-ne sa stam de vorba. 



Urgl se retrase bosumflata în mica pestera unde începu sa zdrangane vasele. 

-  Las-o, sopti Engywuck, e o batrînica cumsecade, doar atît ca uneori îti cauta pricina ca sa se 
afle în treaba. Asculta-ma, Atreiu! Am sa-ti explic acum cîte ceva despre Oracolul din 
Miazazi, lucruri pe care trebuie sa le stii. nu-i prea lesnicios sa patrunzi pîna la Uyulâla. E 
chiar destul de greu. N-as dori însa sa-ti tin o prelegere stiintifica. Poate ca ar fi mai bine sa 
pui tu întrebari. Ma cam pierd în amanunte.  Prin urmare, întreaba-ma! 

-  Bine, spuse Atreîu, deci:  Cine sau ce e Uyulâla? 

-   Fir-ar sa  fie,  mîrîi  Engywuck si-L fulgera suparat cu privirea, întrebi si tu la fel de direct 
ca si batrînica mea. Mu poti începe cu altceva? 

Atreiu se gîndi si apoi întreba: 

-  Poarta aceea mare de stînca, cu sfincsii pe care mi i-ai aratat - pe acolo e intrarea? 
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-  Asa-i mai bine, raspunse Engywuck, asa putem progresa. Poarta de stînca reprezinta 
intrarea, dupa aceea mai sînt însa înca alte doua porti, iar abia dincolo de cea de-a treia 
locuieste Uyulâla - daca se poate spune despre ea ca locuieste. 

- Tu însuti ai fost vreodata la ea? 

-  Ce-ti trece prin minte, raspunse Engywuck, din nou oarecum indispus, doar stii ca fac o 
munca stiintifica. Am adunat toate rapoartele celor ce-au fost înauntru. Bineînteles, în masura 
în care s-au mai întors. E o munca extrem de importanta! Mu-mi pot permite nici un fel de 
risc personal. Mi-ar putea influenta lucrarea. 

-  înteleg, spuse Atreiu. si ce-i cu cele trei porti? 

Engywuck se scula în picioare, îsi încrucisa bratele la spate si începu sa umble de colo pîna 
colo, în timp ce explica urmatoarele: 

-  Prima se numeste Poarta Marii Enigme. Cea de-a doua se numeste Poarta Oglinzii 
Fermecate. Iar cea de-a treia se numeste Poarta Fara Cheie... 

-  E ciudat, îl întrerupse Atreiu, atît cît am putut eu sa vad, în spatele portii de stînca nu era 
nimic altceva decît un ses pustiu. Unde sînt celelalte porti? 

-   Liniste!   se   rasti   la  el   Engywuck.   Daca ma-ntrerupi mereu, nu pot explica nimic. 
Totu-i foarte complicat! Lucrurile stau asa: Cea de-a doua poarta nu se iveste decît dupa ce-ai 
trecut prin prima. Iar cea de-a treia abia dupa ce-ai lasat-o în urma pe cea de-a doua. Iar 
Uyulâla nu-i decît atunci cînd ai trecut prin cea de-a treia poarta. Mai înainte nu-i nimic din 
toate astea. Pur si simplu nu exista, întelegi? 

Atreiu dadu din cap, dar prefera sa taca pentru a nu-L supara pe gnom. 



-  Prima poarta, ce a Marii Enigme, ai vazut-o prin luneta mea. De asemenea si pe cei doi 
sfincsi. Aceasta poarta e întotdeauna deschisa - se întelege de la sine. nici nu are canaturi. si 
totusi nimeni nu poate trece, decît daca, - iar acum Engywuck ridica în 
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aer un deget aratator -, decît daca sfincsii închid ochii. si stii de ce? Privirea unui sfinx e ceva 
cu totul si cu totul diferit de privirea oricarei alte fiinte, noi amîndoi si toti ceilalti ne însusim 
ceva atunci cînd privim. Vedem lumea. Un sfinx nu vede însa nimic, într-un anumit sens, e 
orb. în schimb, ochii lui radiaza ' ceva. si stii ce radiaza privirea unui sfinx? Toate enigmele 
lumii. De aceea cei doi sfincsi se privesc încontinuu unul pe celalalt. Caci privirea unui sfinx 
nu poate fi suportata decît de un alt sfinx. Iar acum imagineaza-ti ce pateste cel ce îndrazneste 
sa patrunda în schimbul de priviri al celor doi! încremeneste pe loc si nu se mai poate misca 
pîna ce n-a rezolvat toate enigmele lumii! Mda, vei gasi tu însuti urmele unor asemenea 
nenorociti atunci cînd o sa ajungi acolo. 

-  Dar nu spuneai, replica Atreiu, ca uneori închid ochii? Nu trebuie sa doarma si ei cînd si 
cînd? 

-  Sa doarma? Engywuck se zguduia de ris. Doamne, un sfinx care sa doarma. Nu, crede-ma 
ca nu. Esti într-adevar un copil nestiutor. Totusi întrebarea ta nu-i cu totul gresita. Tocmai 
acestui punct i-am consacrat eu cercetarea mea. La unii vizitatori, sfincsii închid ochii si-i lasa 
sa treaca. întrebarea pe care   pîna   astazi   înca   n-a   lamurit-o   nimeni   e urmatoarea: De ce 
tocmai la unul da, si la altul nu. Caci lucrurile nu se petrec nicidecum în asa fel încît sa-i lase 
sa treaca pe cei întelepti, pe cei cutezatori, pe cei buni, si sa-i împiedice pe cei prosti, pe cei 
fricosi sau pe cei nelegiuiti. Da de unde! Am vazut cu ochii mei, si chiar de mai multe ori, 
cum i-au îngaduit sa intre cînd unui cretin idiot, cînd unui nemernic ticalos, în timp ce fiintele 
cele mai cumsecade si cele mai întelegatoare au asteptat de multe ori zadarnic timp de luni de 
zile si au plecat în cele din urma fara sa fi izbutit. De asemenea nu pare sa aiba nici o 
însemnatate daca cineva vrea sa ajunga la oracol fiindca e constrîns de o mare napasta, sau o 
face numai ca sa se distreze. 
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-  si prin cercetarile tale, întreba Atreiu, n-ai obtinut nici un indiciu? 

Imediat privirea lui Engywuck scînteie iar de furie. 

y          - Asculti ce spun sau nu? ri-am spus chiar 

7 acum ca nimeni n-a lamurit aceasta chestiune? Fireste ca am elaborat cîteva teorii, în 
decursul anilor. La început am crezut ca punctul hotarîtor dupa care judeca sfincsii ar fi 
anumite caracteristici fizice -marimea, frumusetea, forta sau altele de acest fel. Dar foarte 
curind a trebuit sa abandonez teoria. Apoi am încercat sa stabilesc anumite raporturi 
numerice, de pilda ca din cinci ramîn întotdeauna exclusi trei, sau ca numai cei cu numere 
prime sînt lasati sa intre. Se potrivea destul de bine cînd era vorba de trecut, însa previziuni nu 
se puteau face deloc. între timp am ajuns la parerea ca hotarîrea sfincsilor e cu totul 
întîmplatoare si n-are nici o noima. Sotia mea sustine însa ca ar fi o idee nelegiuita si pe 
deasupra si nefan-tâzica ce nu mai are nimic de-a face cu stiinta. 



-  Iar începi cu prostiile tale? se auzi glasul certaret al femeii rasunînd din pestera.  Sa-ti fie 
rusine! Fiindca bruma ta de creier ti s-a uscat în scafîrlie, crezi acum ca poti nega marile taine, 
idiot batrîn! 

-  O auzi? spuse Engywuck suspinînd. si ce-i mai rau e ca are dreptate. 

-   Dar talismanul Craiesei Copile? întreba Atreiu. Crezi ca nu-L vor respecta? în definitiv sînt 
si ei fapturi din Fantâzia. 

- Asa-i, spuse Engywuck clatinîndu-si capsorul cît un mar, dar ar trebuie ca ei sa vada 
talismanul. Iar ei nu vad nimic. în schimb, privirea lor te-ar lovi pe tine. si nici nu sînt sigur ca 
sfincsii asculta de Craiasa Copila. Poate ca sînt mai puternici decît ea. Mu stiu, nu stiu. în tot 
cazul, e foarte îndoielnic. 

-   Prin  urmare,  ce  ma  sfatuiesti?  întreba Atreiu. 
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- Va trebui sa faci ceea ce trebuie sa faca toti, raspunse gnomul. Sa astepti ce hotarasc ei, fara 
sa stii de ce. 

Atreiu, ramas pe gînduri, dadu din cap. 

Micuta Urgl iesi din pestera. Cara o galetica cu o fiertura aburinda, iar sub bratul celalalt tinea 
cîteva legaturi de ierburi uscate. Murmurînd ceva, se duse pîna dincolo la balaurul-noroc care 
tot mai dormea nemiscat. începu sa se catare pe el si sa-i schimbe pansamentele la rani. 
Pacientul ei urias suspina doar o data, multumit, si se întinse putin, parea sa nici nu-si dea 
seama de tratament. 

-  Ar fi mai bine sa faci si tu ceva folositor, îi spuse ea lui Engywuck, cind se întoarse la 
bucatarie, în loc sa-ti pierzi vremea, turuind vrute si nevrute. 

- Fac ceva foarte folositor, striga sotul ei dupa ea, poate mult mai folositor decît ceea ce faci 
tu, dar asta n-ai s-o întelegi niciodata, muiere proasta. 

si întorcîndu-se catre Atreîu, continua: 

-  Mu se poate gîndi decît la lucruri practice. N-are pic de întelegere pentru marile corelatii. 

Orologiul din turn batu de trei ori. 

Daca observase, atunci cel mai tirziu acum observase si tata ca Bastian nu venise acasa. îsi 
facea oare griji? Poate ca va porni sa-l caute. Poate ca anuntase politia. Te pomenesti ca se 
si difuzau anunturi prin radio. Bastian simti o întepatura în stomac. 

Iar daca era asa, unde-l vor cauta? La scoala? Poate chiar aici în pod? 

incuiase oare usa cînd se întorsese de Ia closet? Nu-si mai amintea. Se scula pentru a 
controla. Da, usa era încuiata si zavorita. 



Afara începea încet sa se însereze. Lumina ce    / cadea prin geamiîcul acoperisului slabea pe 
nesimtite. 

Pentru a scapa de neliniste, Bastian începu sa alerge de colo-colo prin pod. Cu acest prilej 
descoperi o multime de lucruri care, de fapt, nu aveau nici o legatura cu obiectele scolare ce 
se mai aflau acolo. 

95 

Astfel de pilda, un gramofon cu pilnie, vechi si strîmb 

- cine stie cind si de ce fusese adus aici? într-un colt erau mai multe tablouri cu rame 
ornamentate si aurite pe care nu se mai vedea aproape nimic, doar ici si colo cite un obraz 
palid si cu privirea severa, aparind din fundalul întunecat. Mai era si un sfesnic cu sapte 
brate, mîncat de rugina, in care erau înfipte resturile unor luminari groase de ceara din care 
cursesera barbi lungi de picaturi închegate. 

Pe urma Bastian se sperie, caci într-un colt întunecos misca ceva. Abia cind privi_cu mai 
multe atentie, si dadu seama ca.acolo se afla o oglinda mare si tulbure unde se vazuse neclar 
pe sine. Se apropie si se privi cîtva timp. într-adevar, nu prea era frumos, cu trupul sau gras, 
cu picioarele strîmbe si cu fata palida. îsi scutura încet capul si spuse cu glas  tare: 

- nu! 

Pe urma se întoarse în culcusul sau din saltele. Acum trebuia sa tina cartea foarte aprope de 
ochi pentru a mai putea citi. 

- Unde ne oprisem? întreba Engywuck. 

- La Poarta Marii Enigme, îi aminti Atreiu. 

-  Exact! Sa presupunem ca ai izbutit sa treci. Atunci - dar abia atunci - îti va aparea cea de-a 
doua poarta. Poarta Oglinzii Fermecate. Dupa cum ti-am mai spus, despre ea nu-ti pot spune 
nimic din proprie observatie, ci numai ceea ce am adunat din diverse rapoarte. Aceasta a doua 
poarta e atît deschisa, cît si închisa. Pare nastrusnic, nu? Poate ar fi mai potrivit sa spunem ca 
nu-i nici închisa si nici deschisa. Desi lucrul acesta e la fel de nastrusnic. Pe scurt: e vorba 
despre o oglinda mare sau cam asa ceva, desi nu-i nici din sticla si nici din metal. Mimeni nu 
mi-a putut spune din ce e. în orice caz, cînd te afli în fata ei te vezi pe tine însuti - dar nu ca 
într-o oglinda obisnuita, se-ntelege. Nu vezi aspectul exterior, ci adevarata flinta launtrica, asa 
cum e ea în realitate. Cel ce vrea 
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sa treaca prin poarta trebuie sa patrunda în sine însusi - ca sa ma exprim asa. 

-  în orice caz, spuse Atreiu, mi se pare ca aceasta Poarta a Oglinzii Fermecate e mult mai usor 
de trecut decît prima. 

-  Eroare, striga Engywuck si începu iar sa alerge agitat încolo si încoace, eroare grosolana, 
amice! Mi s-a întîmplat sa vad cam tocmai acei vizitatori ce se credeau cu totul fara de 



prihana au fugit tipînd în fata monstrului ce le rînjea din oglinda. Pe unii a trebuit chiar sa-i 
tratam noi timp de mai multe saptamîni pîna ce-au fost în stare sa porneasca înapoi spre casa. 

-  Pioi, bombani Urgl care tocmai trecea pe-acolo cu o alta galetica, mereu aud noi. Pe cine ai 
tratat tu oare? 

Engywuck îi facu doar semn cu mîna sa taca. 

-  Altii, desigur, îsi continua el prelegerea, au vazut lucruri si mai îngrozitoare, dar au avut 
totusi îndrazneala sa treaca. Pentru unii a fost mai putin înspaimîntator, dar stapînire de sine i-
a trebuit fiecaruia. Nu se poate spune nimic ce sa fie valabil pentru toti. Pentru fiecare e altfel. 

- Bine, spuse Atreiu, dar în orice caz se poate trece prin Oglinda Fermecata? 

-  Se poate, confirma gnomul, fireste ca se poate, caci altfel n-ar Fi o poarta. Logic, nu-i asa? 

- S-ar putea si ocoli pe de laturi, spuse Atreiu, nu? 

-  S-ar putea, repeta Engywuck, s-ar putea, desigur! numai ca atunci nu mai e nimic în spatele 
portii. Cea de-a treia poarta apare numai daca ai trecut prin cea de-a doua, de cîte ori mai 
trebuie sa ti-o repet! 

- si ce-i cu aceasta a treia poarta? 

- Abia aici lucrurile devin cu adevarat complicate! Caci Poarta Fara Cheie e închisa. Pur si 
simplu închisa. Nu exista nrci clanta si nici mînersi nici gaura de cheie, nimic! Dupa teoria 
mea, singurul canat al portii ce se închide fara nici o urma este facut din 
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selen de Fantâzia. Poate ca stii ca nu exista nimic care poate sa distruga, sa îndoaie sau sa 
dizolve selenul de Fantâzia. E absolut indestructibil. 

'/    - Prin urmare, nu se poate nicicum trece prin aceasta poarta? 

-  Binisor, binisor, baiete! Doar au fost unii care au intrat si au vorbit cu Uyulâla, asa-i? Prin 
urmare, poarta se poate deschide. 

- Dar cum? 

- Asculta: selenul de Fantâzia reactioneaza la vointa noastra. Tocmai vointa noastra e cea 
care-L face de nepatruns. Cu cît cineva vrea mai mult sa intre, cu atît mai tare se închide 
poarta. Dar daca cineva izbuteste sa uite de orice intentie si sa nu mai vrea nimic - atunci 
poarta se deschide de la sine în fata lui. 

Atreiu îsi pleca  privirile si spuse cu glasul scazut: 

-  Daca-i adevarat - atunci eu n-am cum sa trec! Cum as putea sa nu vreau? 

Engywuck dadu suspinînd din cap. 



- Ţi-am mai spus: Poarta Fara Cheie e cea maf grea. 

-  si daca totusi as izbuti, continua Atreiu, înseamna ca am ajuns îa Oracolul din Miazazi? 

- Da, spuse gnomul. 

- si voi putea vorbi cu Uyulâla? 

- Da, spuse gnomul. 

- si cine sau ce e Uyulâla? 

-  N-am nici o idee, spuse gnomul si ochii îi scînteiau de furie, nimeni din cei ce-au fost la ea 
n-a vrut sa-mi destainuie. Cum sa mai Fie cineva în stare sa-si încheie opera stiintifica daca 
toti se cufunda într-o tacere  misterioasa,  ia spune?  îti  vine sa-ti smulgi parul din cap - daca 
mai ai par în cap. Daca vei patrunde pîna la ea, Atreiu, îmi vei spune tu în sfîrsit? O vei face? 
Ard sa aflu taina si nimeni, nimeni nu vrea sa m-ajute. Te rog fagaduieste-mi ca tu ai sa-mi 
spui! 

X', 

Atreiu se scula în picioare si privi spre Poarta Marii Enigme scaldata de lumina lunii. 

-  Nu-ti pot fagadui, Engywuck, spuse el încet, desi   cu   draga    inima    as   dori   sa-ti   
dovedesc recunostinta mea. Dar daca nimeni n-a voit vreodata sa spuna cine sau ce e Uyulâla, 
trebuie sa existe un motiv. Iar înainte de a-L cunoaste, nu pot hotarî daca mai poate afla si 
cineva care n-a fost el însusi la ea. 

- Atunci fa bine si ia-o din loc! striga gnomul si ochii îi scaparau scîntei. Piu te-alegi decît cu 
nerecunostinta! O viata întreaga te tot straduiesti sa dezlegi un mister de interes general. Dar 
nu primesti nici un fel de ajutor, nici n-ar fi trebuit sa ma uit la tine! 

Cu aceste cuvinte fugi în pestera, de unde se auzi zgomotul violent al unei usi trîntite. 

Urgl veni spre Atreiu, chicoti si-i spuse: 

-  Nu-i chiar asa cum zice mosul asta sucit. E doar    din    nou    foarte    dezamagit    din    
pricina caraghioaselor sale de cercetari. Fiindca doreste cu orice chip sa Fie el cel care a 
dezlegat marea enigma. Celebrul gnom Engywuck. Sa nu i-o iei în nume de rau! 

-   nu,  spuse  Atreiu,  te  rog  sa-i  spui  ca-i multumesc din inima pentru tot ce a facut pentru 
mine. si-ti multumesc si tie. Daca-mi va fi îngaduit, îi voi destainui taina - în cazul cînd ma 
mai întorc. 

-  Ce, vrei sa ne parasesti? întreba batrîna Urgl. 

- Trebuie, raspunse Atreiu, n-am voie sa pierd timpul. Ma duc acum la Oracol. Ramîi cu bine! 
si pazeste-mi-L bine pe Fuhur, balaurul-noroc! 

Cu aceste cuvinte se întoarse si porni spre Poarta Marii Enigme. 



Urgl vazu disparînd printre stînci silueta lui dreapta cu mantia fluturind. Alerga dupa el si 
striga: 

- Mult noroc, Atreiu! 

Dar nu stia daca o mai auzise. în timp ce se întorcea cu pasi leganati în micuta pestera, 
mormai: 
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.-O sa-aiba nevoie -intr-adevar o sa aiba mare nevoie de mult noroc.          ' 

Atreiu se apropiase de poarta de stînca pîna la o distanta de vreo cincizeci de pasi. Era cu mult 
mai uriasa decît si-o închipuise din departare. în spatele portii se întindea sesul pustiu unde 
ochiul nu gasea nici un punct asupra caruia sa se opreasca, încît privirea se prabusea ca într-un 
hau. Atreiu zari acum în fata portii si între cei doi stîlpi nenumarate cranii si schelete - 
resturile de oseminte ale celor mai diferiti locuitori ai Fantâziei ce încercasera sa treaca prin 
poarta si încremenisera pe veci sub privirea sfincsilor. 

Dar nu acesta fu motivul pentru care Atreiu se opri. Ceea ce-L facu sa stea locului fu vederea 
sfincsilor. 

Atreiu întîlnise multe de cînd pornise în Cautarea cea Mare, vazuse lucruri minunate si 
îngrozitoare, pîna în clipa de fata nu stiuse însa ca-acestea amîndoua pot fi reunite într-unui 
singur, ca frumusetea poate fi îngrozitoare. 

Lumina lunii scalda cele doua fapturi gigantice, si în timp ce se apropia încet de ele, pareau sa 
creasca la nesfîrsit. 1 se parea ca ating cu capetele lor luna, iar expresia cu care se priveau 
unul pe celalalt parea sa se schimbe la fiecare pas cu care se apropia. Prin trupurile înaltate 
semet, dar mai ales prin obrazurile asemanatoare cu cele ale oamenilor curgeau si tresareau 
curentii unei forte necunoscute si înspaimîntatoare - de parca ei nici n-ar fi fost acolo, ca orice 
bloc de marmura, ci parca ar fi fost gata oricînd sa dispara si totodata sa se nasca din nou din 
ei însisi. si tocmai din pricina asta pareau a fi mai aievea decît orice stînca. 

Atreiu se simtea înfricosat. 

nu era atît teama de primejdia ce-L pastea, cît o teama ce-L depasea cu totul. Abia daca se 
gîndea ca va trebui sa ramîna pentru totdeauna tintuit locului si încremenit în cazul cînd va fi 
atins de privirea sfincsilor. Nu, era teama de ceva neînteles, de ceva peste masura de 
impunator, de realitatea unei puteri 

"OCTAVIAN GOGA" 

CLUJ________ 



covîrsitoare. Teama aclwujtu îi inylLulia'lUt IliaiTllult pasii pîna ce i se paru ca e tot numai 
din plumb rece si cenusiu. 

Cu toate acestea merse mai departe, nu mai privea în sus. Ţinea capul plecat si pasea foarte 
încet spre poarta, asezînd masurat un picior în fata celuilalt. Povara fricii ce voia sâ-L doboare 
la pamînt era tot mai grea. si totusi mergea înainte, nu stia daca sfincsii închisesera ochii sau 
nu. n-avea timp de pierdut. Trebuia sa mearga înainte. Fie ca va fi lasat sa treaca, fie ca aici se 
va sfîrsi Marea lui Cautare. 

si chiar în clipa cînd credea ca întreaga forta a vointei sale nu mai era de ajuns pentru a-L 
purta un singur pas mai departe, auzi ecoul pasului sau rasunînd în interiorul arcului portii de 
stînci. Totodata se elibera de orice spaima, ce-i pierise cu desavîrsire si fara sa lase vreo urma, 
încît îsi dadu seama ca de aici înainte n-avea sa-i mai fie frica niciodata, orice s-ar întîmpla. 

Ridica capul si vazu ca Poarta Marii Enigme se afla în urma lui. Sfincsii îl lasasera sa treaca. /           
în fata lui, la numai vreo douazeci de pasi, 

acolo unde mai înainte nu se vedea decît nesfîrsitul pustiu, se afla acum Poarta Oglinzii 
Fermecate. Era mare si rotunda ca o a doua luna (caci cea adevarata tot mai era sus pe cer) si 
stralucea ca argintul lustruit. Era greu de crezut ca s-ar putea trece prin acea suprafata 
metalica, dar Atreiu nu se codi o clipa. Se astepta ca în oglinda sa-i apara vreo imagine 
înfricosatoare a eului sau, dupa cum îi descrisese Engywuck, acum jnsa, de vreme ce lasase 
deoparte orice fel de teama, i se parea ca lucrul acesta nici nu merita vreo atentie. 

Dar în locul unei imagini înfricosatoare vazu una la care nu se asteptase nicidecum si pe care 
nici no putea întelege. Vazu un baietel gras si cu fata palida - cam de aceeasi vîrsta cu el - 
sezînd turceste pe un culcus din saltele si citind o carte. Era învelit în paturi rupte, cenusii. 
Ochii baietelului erau mari si priveau foarte trist. în spatele lui se zareau în lumina scazuta 
cîteva animale nemiscate, un vultur, o bufnita 
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si o-vufpe, iar si mai departe- licarea ceva aratînd ca un schelet alb. Nu se putea vedea precis. 

Bastian tresari dindu-si seama ce citise. Era chiar el! Descrierea se potrivea în toate 
amanuntele. Cartea începu sa-i tremure în mîini. De data aceasta mersese prea departe! Era 
cu neputinta ca într-o carte tiparita sa scrie ceva ce i se întîmpla numai lui si numai în clipa 
aceasta. Oricare altul ar Fi citit acelasi lucru cînd ar fi ajuns la acelasi loc din carte. Nu 
putea fi altceva decît o coincidenta trasnita. Desi era, fara nici o îndoiala, o coincidenta 
extrem de stranie. 

-   Bastian,  îsi spuse el cu glas  tare,  esti într-adevar un aiurit. Fii bun si potoleste-te! 

încercase sa vorbeasca pe un ton cît se poate de sever, dar glasul îi tremura putin, caci nu 
era cu totul convins ca era vorba doar de o coincidenta. 



-  la imagineaza-ti, gîndi el, daca în Fantâzia s-ar sti într-adevar ceva despre tine. Ar fi 
nemaipomenit.                                                                            y 

Mu îndrazni însa s-o spuna cu glas tare.                 \ 

Pe buzele lui Atreiu flutura un mic zîmbet mirat cînd intra în imaginea din oglinda - era 
oarecum uimit ca izbutea atît de usor ceea ce altora li se paruse o piedica de neînvins. Trecînd 
prin poarta, simti un fior straniu, întepator. si nici nu banuia ce i se întîmplase în realitate. 

Caci ajuns de cealalta parte a Portii Oglinzii Fermecate, uitase orice amintire despre sine, 
despre viata sa de pîna atunci, despre telurile si intentiile sale. riu mai stia nimic de Marea 
Cautare ce-L dusese pîna aici, nu-si mai stia nici macar propriul sau nume. Era ca un prunc 
nou-nascut. 

în fata sa, la numai cîtiva pasi, vazu Poarta Fara Cheie, dar Atreiu nu-si aminti nici aceasta 
denumire si nici ca avusese de gînd sa treaca prin poarta pentru a ajunge la Oracolul din 
Miazazi, nu stia deloc ce voia acolo sau ce trebuia sa faca si de ce se afla unde se afla. Se 
simtea usor si foarte bine dispus si începu sa rîda fara nici un motiv, din pura placere. 

Poarta pe care o vedea în fata sa era mica si joasa ca o portita obisnuita si era asezata singura, 
fara nici un zid împrejmuitor, în mijlocul sesului pustiu. Iar canatul portii era închis. 

Atreiu îl privi cîtva timp. Parea sa fie facut dintr-un material cu luciu rosu-aramiu. Arata 
frumos, dar dupa un timp Atreiu îsi pierdu orice interes fata de materialul portii. O ocoli si o 
examina din spate, dar arata la fel ca din fata. M-avea nici clanta si nici mîner, si nu se gasea 
în ea nici o gaura pentru cheie. Era limpede ca usa nu se putea deschide, si nici n-avea de ce, 
de vreme ce nu ducea nicaieri si statea acolo doar asa. Caci îndaratul portii nu era decît acelasi 
ses întins, neted si pustiu. 

Atreiu era ispitit sa plece. Se întoarse, merse spre Poarta rotunda a Oglinzii Fermecate si mai 
examina cîtva timp si spatele ei, fara sa înteleaga ce era cu ea. Hotarî sa plece, 

- Piu, nu, nu pleca, spuse Bastian cu glas tare, intoarce-te, Atreiu. Trebuie sa treci prin 
Poarta Fara Cheie! 

dar pe urma se întoarse totusi spre Poarta Fara Cheie. Voia sa mai priveasca o data luciul 
rosu-aramiu. Se posta din nou în fata portii, se apleca spre stînga si spre dreapta, bucurîndu-se 
de ceea ce vedea. îsi trecu mîna mîngîietor peste materialul ciudat. îl simtea cald, ba chiar viu. 
si poarta se crapa putin. 

Atreiu îsi vîrî capul prin crapatura, si acum vazu ceva ce nu vazuse mai înainte pe partea 
cealalta, atunci cînd ocolise poarta. îsi trase capul înapoi si privi pe lînga poarta; nu vedea 
decît sesul pustiu. Privi din nou prin crapatura usii si vazu un gang lung marginit de 
nenumarate coloane înalte. în spatele lui erau trepte si alte coloane si terase si din nou trepte si 
o întreaga padure de coloane. Dar nici una din coloane nu sustinea vreun acoperis. Caci peste 
ele se zarea cerul înnoptat. 

Atreiu trecu prin poarta si privi uimit în jur. în spatele lui poarta se închise la loc. 
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Orologiul din turn batu de patru ori. 

Lumina zilei ce venea prin ferastruica din acoperis pierise tot mai mult. Era într-adevar mult 
prea întuneric pentru a mai citi. Bastian nu mai izbutise decît cu mare greutate sa descifreze 
ultima pagina. Puse cartea deoparte. 

Ce era de Facut? 

Cu siguranta ca trebuia sa existe lumina electrica, chiar si aici in pod. Dibui în semiîntuneric 
pîna la usa si pipai peretele. Nu reusi sa gaseasa nici un întrerupator. Nici de partea cealalta 
a usii nu gasi nimic. 

Scoase o cutie de chibrituri din buzunarul pantalonilor (avea întotdeauna chibrituri la el, 
fîihdca-i placea sa aprinda cîte un foc), dar erau umede, si abia al patrulea chibrit se 
aprinse. La lumina slaba a micutei flacari cauta un întrerupator, dar nu gasi nimic. 

Nu se asteptase la asa ceva. La gîndul ca avea sa stea in bezna toata seara si toata noaptea, 
îngheta de spaima. E drept ca nu mai era copil mic, si acasa sau în oricare alt loc cunoscut 
nu se temea deloc de întuneric, dar aici sus, în podul imens, cu toate ciudateniile din el, era 
cu totul altceva. 

Chibritul îi arse degetele, si-L azvirli cît colo. 

Cîtva timp statu locului si asculta. Ploaia contenise si nu mai picura decît rar pe acoperisul 
de tabla. 

Apoi îsi aminti de sfesnicul ruginit cu sapte brate pe care-l descoperise printre vechituri. 
Bîjbîi pîna la acel loc, îl gasi shl duse pîna la saltelele de gimnastica. 

Aprinse fitiieie resturilor de luminari groase -toate sapte - si îndata se raspîndi o lumina 
aurie. Flacarile pîriiau usor si uneori se leganau încolo si încoace în curentul de aer. 

Bastian rasufla usurat si lua iar cartea. 

Glasul tacerii 
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IRÂBIT, CU UM Z1MBET DE FERICIRE" PE BUZE, 'Atreiu intra în padurea de coloane ce aruncau 
umbre negre în lumina lunii. în jur era tacere adînca, abia daca auzea pasii picioarelor sale desculte, nu 
mai stia cine era si cum se numea, nici cum ajunsese aici si ce cauta. Era plin de uimire, dar cu totul 
lipsit de griji. 

Pe jos se întindea un mozaic cu ornamente misterios întortocheate sau cu scene si poze enigmatice. 
Atreiu pasi pe mozaic, urca scari largi, ajunse la terase întinse, coborî din nou scari sl trecu printr-o 
alee lunga de coloane de piatra. Le privea pe toate, una dupa alta, si se bucura ca fiecare era ornata în 
alt chip si acoperita cu alte semne. Astfel le îndeparta tot mai mult de Poarta Fara Cheie. 



Dupa ce tot umblase, cine stie cît timp, auzi în sfîrsit din departare plutind un sunet si se opri sa 
asculte. Sunetul se apropia, era o voce care cînta frumos si limpede, ca sunetul de clopot, totodata 
subtire ca glasul de copil, dar nesfîrsit de trista, ba uneori parea chiar sa plînga. Cîntul de jale alerga 
printre coloane iute ca vîntul, apoi se oprea într-un loc, plutea în sus si în jos, se apropia si din nou se 
departa si parea ca-L înconjoara pe Atreiu in cercuri mari. 

Baiatul ramase nemiscat, asteptînd. 

Treptat, cercurile descrise de voce în jurul lui Atreiu se faceau tot mai mici si el începu sa înteleaga 
cuvintele cîntate: 

Ce-i harazit sa se întlmple Odata tot se va-ntîmpla -Acuma chiar, sau altcîndva. Printre paduri, peste 
cîmpii si înaltimile pustii 
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Pe care nimeni nu le-atinge Ca funigeii voi disparea Ca funigeii ma voi stinge. 

Atreiu se întoarse dupa vocea ce zbura neîncetat de colo-colo printre coloane, dar nu izbuti sa vada pe 
nimeni. 

- Cine esti? striga el. 

Ca un ecou, vocea raspunse: 

- Cine esti? 

Atreiu ramase pe gînduri. 

-  Cine sînt eu, murmura el, nu pot spune. Mi se pare ca am stiut cîndva. Dar are vreo importanta? 

Vocea ce cînta raspunse: 

O taina, un raspuns, un sfat De-ai vrea sa-l afli de la mine în versuri sa-mi vorbesti, în rime. Caci 
doar cuvînt de poezie îl pot pricepe, din vecie. 

Atreiu nu avea experienta în alcatuirea rimelor si a versurilor si îsi dadu seama ca în acest caz 
convorbirea avea sa fie destul de anevoioasa, tinînd seama ca glasul nu întelegea decît versurile. Fu 
nevoit sa stea un timp pe gînduri înainte de a putea spune: 

Daca-mi permiti a întreba 

Cine esti tu. 

Cine esti tu. Raspunsul ca sa-l pot afla. 

si de îndata glasul îi raspunse: 

Abia acum te-aud, în fine, si pot sa te-nteleg mai bine! 

Pe urma cînta din alt loc: 

Cu gindul tau prietenesc Oricînd îmi esti binevenit 
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Ca oaspete nepretuit. Nu stiu de ai aflai cumva Piumele meu: Uyulâla, Glasul tacerii infinite, 
în ast Palat al Tainelor îmi e lacasul preaiubite. 

Atreiu observa ca glasul rasuna uneori mai tare si alteori mai încet dar nu amutea niciodata cu 
totul. Chiar si atunci cînd nu cînta nici un cuvînt, sau atunci cînd vorbea el însusi, mereu 
plutea un sunet în jurul lui. 

Deoarece sunetul se îndepartase treptat de el alerga dupa glas si întreba: 

Tu ma auzi Uyulâla? Caci eu nu te zaresc defel Desi marturisesc c-as vrea O clipa sa te pot 
vedea. 

Glasul susura pe lînga urechea lui: 

O, niciodata, niciodata Fiu mi s-a întîmplat cîndva Ca sa ma vada cineva. Totusi eu sint în 
preajma ta. 

- Asadar, esti invizibila? întreba Atreiu, da: cum nu primi nici un raspuns, îsi aminti ca trebuia 
sa întrebe în versuri, si spuse: 

Esti invizibila? Asa? Doar ochii nu te pot vedea si esti la fel cu orisicine? Sau fara trup în 
întregime? 

Rasuna un zvon usor ce putea Fi un hohot de rîs sau unul de plîns, iar apoi glasul cînta: 

si da si nu, si nu si da. Din ambele c/te ceva. 
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Dar nu asa cum socoti tu. 

Poate sa-ncerce orisicine, 

Efortul îi va fi-n zadar: 

Eu în lumina nu apar 

- asa cum te zaresc pe tine - 

Privirea nu are habar. 

Eu doar un sunet sînt în ceas, 

Acesta-i trupul meu: un glas. 

Atreiu râmase uimit si merse tot mai departe pe urmele sunetelor, încolo si încoace prin 
padurea de coloane. Dupa cîtva timp izbuti sa formuleze o notfa întrebare: 



Te-am înteles cum se cuvine? Doar acest sunet ti-e fiinta? Cînd cîntul tau va înceta, Atunci nu 
vei mai exista? Te va cuprinde nefiinta? 

si de îndata auzi raspunsul, venind de foarte aproape: 

Cînd cîntecul meu de acum 

Se va sfîrsi si el în fine, 

Se va petrece si cu mine 

Ce se întîmpla tuturor 

Cînd parasesc al vietii drum: 

în hau dispare fiinta lor. 

Traiesc doar cît îmi suna glasul, 

în viata acesta mi-e popasul 

Cît tine cîntul un rastimp. 

Dar nu voi mai trai mult timp. 

Rasunara din nou aceleasi hohote de plîns, iar Atreiu, neîntelegînd de ce plîngea Uyulâla, se 
grabi sa întrebe: 

De ce atît de întristata Te-aud de fiecare data? Tinara mai esti, deocamdata, Ai glasul de 
copil, de fata. 
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si din nou se auzi ca un eco 

Foarte curînd, foarte curînd M-o risipi în zare vîntul, Voi deveni eu însami vînt. E numai jale 
al meu cînt. O, vremea trece prea în graba. De aceea, fara de zabava întreba-ma ce vrei! 
întreaba1 

Glasul se stinsese pe undeva prin coloane, iar Atreiu, nemaiauzind nimic, întorcea capul în 
toate directiile, ascultînd cu atentie. Scurt timp fu tacere, apoi cîntul se apropie din nou, si 
rasuna aproape nerabdator: 

Humai raspuns e Uyulâla. întreaba ca sa poti afla. Tu trebuie sa-ntrebi, vezi bine. De nu 
vorbesti cum se cuvine Hoi vesti nu vor veni spre tine. 

Atreiu striga spre Uyulâla: 

Uyulâla! Uyulâla! Te rog sa-mi vii în ajutor Caci as dori ca vorba ta S-o pot pricepe mai 
usor. De ce va trebui sa pieri în nefiinta sa te spulberi, Acolo unde totu-i pulberi? Iar glasul 
cînta: 



Craiasa noastra, oaspet drag. De prea mult timp mereu tînjeste Se stinge clipa dupa clipa, 
nici o speranta nu-nHripa si nu renaste bucuria, heantul, haosul, aceste Domni-vor în vecie 
peste 
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împaratia Fantâzia. Dispare-vom în niciodata în niciunde si Hicicînd De parca n-am fi fost 
vreodata; De-un nume nou este nevoie Ca jalea noastra necurmata Sa fie spulberata toata. Si 
acest lucru vreau sa-l stii: Un nume nou de va avea Purtîndu-l, chiar din prima zi Se va 
putea-nsanatosi Si-o noua viata va porni. 

Atreiu raspunse: 

Sa pot avea si eu habar Cuvîntul tau fie mai clar: Un nume nou cine-i va da? Viata cine-i va 
salva? 

Glasul continua: 

Asculta vorba mea, copile, Cuvîntul meu, si neînteles. Chiar daca astazi ti se pare Ca ti-e 
strain, ca-i fara miez, Pastreaza-I cum ti-l spun acum Sa dainuie cît mai tîrziu Prin el 
prezenta eu sa fiu, Ca într-o vreme mai senina Sa-l poti iar scoate la lumina. Totul depinde 
doar de tine De izbutesti sa-l retii bine. 

Cîtva timp nu se auzi decît un sunet jeluitor fara cuvinte, apoi brusc rasuna foarte aproape de 
Atreiu, ca si cum cineva i-ar fi vorbit la ureche: 

Ma-ntrebi pentru Craiasa noastra Un nume nou cine-i va da? 
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Aceasta e-ntrebarea ta? nici unul dintre noi nicicînd, Nu e în stare de-acest gind. nici tu, nici 
altii si nici eu. Ba nici o zîna, nici un zmeu, Vreun spiridus, dragon sau duh De pe pamint sau 
din vazduh, Sau din oceanele albastre, Printre tarimurile noastre nici unul dintre noi, sa stii, 
Blestemul nu-L va risipi, numele nou nu i-L va da. si viata nu i-o va salva. Sorocul nostru 
asta este Sa fim doar vise de poveste. Figuri razlete dintr-o carte Care plutesc pe foi, departe, 
noi vom ramîne pe vecie Cum sîntem astazi, pe hîrtie. si nu putem crea nicicînd himica nou 
pe-acest pamînt. Pentru-ntelept, copil sau rege. Aceeasi soarta e o lege. Dar dincolo de noi 
mai este O tara ce nu-i din poveste. E alta lume, alta tara. Ce pîna-n zari se desfasoara. Sa-i 
spunem: Lumea de afara. Iar cei ce locuiesc în ea Paziti sînt de o alta stea. Sînt mi tatalui 
Adam Ce au nuntit a'Evei fiice. Strabuni ai oamenilor neam, Condusi de-o soarta mai ferice. 
De cînd e cunoscut pamîntul Sînt frati de sînge cu cuvîntul. Ei bine, doar aceasta lume Are 
puterea de-a da nume. De cînd sînt zarile albastre Au daruit Craiese! noastre 
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numele ei stralucitoare, Facîndu-i viata ca un soare. Pe-atunci oricine, de oriunde. Foarte 
usor putea patrunde în tara noastra, Fantazia, Pentru a creste bucuria. Dar cît de repede s-a 
stins Stravechiul cînt, vraja maiastra, Pierzîndu-se astfel si drumul Care ducea spre tara 
noastra Precum în zare, toamna, fumul. O, daca s-ar putea afla Un singur om adevarat. 
Poate un singur prunc, cumva Drumul cel vechi sa-l regaseasca. Drumul cel vechi, stiut 



cîndva, Atunci, la prima lor chemare, Am putea crede în salvare: Caci drumu-i înca-n 
preajma lor. Ca sa-l gaseasca, e usor. Pentru-a veni în ajutor. Cît pentru noi, figuri de vis 

- neîntrupatele imagini 

.    Care traim pe-aceste pagini -Stravechiul drum e prea departe noi nu l-am mai putea 
strabate. Acum te-ntreb si eu pe tine si rog a te gîndi prea bine: Putea-vei oare tine minte 
Toate ale mele cuvinte? 

- Da, da, spuse Atreiu buimacit. 

îsi dadea toata silinta sa fixeze în memorie tot ce auzea, dar nu stia în ce scop, si de aceea nici 
nu pricepea despre ce vorbea glasul. Simtea doar atît, ca era nespus de important, dar cîntecul 
neîntrerupt, precum si sfortarea de a asculta si de a spune totul în versuri îl facura somnoros. 
Murmura: 

O, nu te îndoi nicicum, Uyulala, pe-al meu lung drum. 
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nimica eu nu voi uita. Dar folosi-mi-va Ia ceva? 

Iar glasul îi raspunse: 

Tu singur va sa te gîndesti si fapta ta sa hotarasti. Acum cind tot ti-am dat de stire Momentul 
e de despartire. 

Aproape adormit Atreiu mai întreba: 

Ai si plecat? Spre care lume? Unde te duci? îmi poti tu spune? 

Acum se auzira din nou hohotele de plîns în glasul ce se îndeparta tot mai mult în timp 
ce cînta: 

neantul este linga mine. Oracolul amuteste in fine. nici un alt glas, pe veci sa stii Vreo vorba 
nu va mai rosti Vreodata în acest palat. Misiunea mea s-a încheiat. Din toti cei care au venit 
Sa ma întrebe, sa-mi vorbeasca. Iara apoi sa hotarasca. Esti cel din urma, negresit. Poate ca 
tu vei izbuti. Dar daca vrei a reusi Ca sa-ti îndeplinesti solia De a renaste Faniâzia, în scopu-
acesta nu uita Tot ce-am avut eu a cînta. 

Iar pe urma, din tot mai mare departare, Atreiu mai auzi cuvintele: 

Printre paduri, peste cîmpii Si înaltimile pustii 
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Pe care nimeni nu le-atinge Ca funigeii voi disparea, Ca funigeii ma voi stinge. 

Acesta fu ultimul lucru pe care-L mai auzi Atreiu. 



\^Se aseza lînga o coloana, îsi rezema spatele de eafpnvi sus spre cerul înnoptat si 
încerca sa înteleaga ce auzise. Tacerea îl învalui ca o mantie moale si grea, iar el 
adormi. 

■ Cînd se trezi, era frig si se crapa de ziua. Era întins pe spate si privea spre cer. 
Ultimele stele se stingeau. Glasul Uyulâlei îi mai rasuna în amintire. Totodata îsi 
aminti acum de tot ce se petrecuse pîna atunci si de scopul Marii sale Cautari. 

Prin urmare, aflase în sfîrsit ce trebuia facut. Mumai o faptura omeneasca din lumea de 
dincolo de granitele Fantâziei putea sa-i dea Craiesei Copile un nume nou. Trebuia sa 
gaseasca o faptura omeneasca si s-o duca la ea! 

Zvîcni în sus si se ridica în picioare. 

- Of, gîndi Bastian, ce n-as da sa-i pot ajuta, si pe ea si pe Atreiu. As inventa un nume 
deosebit de frumos. De-as sti numai cum sa ajung Ia Atreiu! M-as duce imediat. Ce ochi ar 
face daca as aparea dintr-o data! Dar din pacate nu se poate, sau... nu cumva...? 

Iar apoi spuse încetisor: 

- Daca exista vreo cale pentru a ajunge la voi, va rog sa-mi spuneti. Am sa vin, sigur de tot, 
Atreiu! Ai sa vezi. 

Cînd privi în jurul sau, Atreiu vazu ca padurea de coloane cu treptele si terasele ei 
disparuse. Pretutindeni era acum doar acelasi pustiu pe care-L vazuse în spatele 
fiecareia din cele trei porti fermecate, înainte de a fi trecut prin ele. Acum însa nu mai 
exista nici Poarta Fara Cheie si nici Poarta Oglinzii Fermecate. 
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Se ridica în picioare si privi în toate directiile. Iar atunci observa ca în mijlocul sesului, nu 
prea departe de el, aparuse un loc ca cel pe care-L mai avusese în fata ochilor în Codrul 
Huietului. E drept ca de data aceasta era mult mai aproape de el. Se întoarse si se porni sa 
fuga în directia opusa cîl îl tineau puterile. 

Abia dupa multa alergatura descoperi Atreiu departe, la orizont, o mica ridicatura ce-ar fi 
putut fi tinutul muntos din placi de stînca ruginii unde se afla Poarta Marii Enigme. 

Fugi spre ea, dar trebui sa fuga multa vreme înainte de a se fi apropiat îndeajuns pentru a 
putea distinge amanuntele. Atunci însa începura cu adevarat îndoielile. Desigur, se zarea ceva 
asemanator cu tinutul cunoscut, dar nici urma de poarta. Iar placile de stînca nu mai erau 
ruginii, ci cenusii si decolorate. 

Abia dupa ce alergase din nou multa vreme în aceeasi directie vazu ca printre stînci era într-
adevar o crestatura asemanatoare cu partea de jos a portii, dar deasupra nu se mai înalta nici 
un arc. Ce se întîmplase oare? 



Raspunsul îl afla cîteva ore mai tîrziu, cînd ajunse în sfirsit acolo. Uriasul arc de piarta se 
prabusise - iar sfincsii nu mai erau la locul lor! 

Atreiu îsi facu drum printre darîmaturi, apoi se catara pe o piramida de stînci si privi spre 
locul unde trebuiau sa fie bi-sihastrii si baiaurul-noroc. Sa fi fugit cumva si ei între timp, de 
groaza neantului? 

Pe urma vazu ca de dupa parapetul de stînci al observatorului lui Engywuck flutura un mic 
steag. Atreiu facu semn cu amîndoua bratele si striga, tinîndu-si mîinile pîlnie la gura: 

- Hei! Mai sînteti acolo? 

Abia se stinsese sunetul vocii sale, ca din strunga unde se afla pestera bi-sihastrilor se înalta 
un balaur alb sidefiu: era Fuhur. 

Cu miscari minunate, încete si serpuitoare, zbura prin aer, iar de cîteva ori, nebunatic, se dadu 
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peste cap, descriind curbe fulgeratoare încît arata ca o flacara pîlpîitoare alba, apoi ateriza în 
dreptul piramidei de stînci unde statea Atreiu. Se sprijini pe labele din fata si acum era atît de 
înalt, încît capul de pe gîtul îndoit privea în jos catre Atreiu. îsi rostogoli ochii rosii-rubinii, de 
bucurie scoase limba din botul larg deschis si dudui cu vocea sa de bronz: 

-  Atreiu, prietenul si stapînul meu! Ce bine ca te-ai întors în sfirsit! Pierdusem orice speranta 
- adica bi-sihastrii, nu eu! 

- Ma bucur si eu sa te revad, raspunse Atreiu. Da' ce s-a întîmplat în aceasta singura noapte? 

- O singura noapte, striga Fuhur, asa crezi, ca a trecut numai o noapte? O sa te prinda mirarea! 
încaleca, te duc eu! 

Atreiu se salta pe spinarea imensului animal. Era pentru prima oara ca sedea pe un balaur-
noroc. si cu toate ca domesticise cai salbatici si nu era deloc fricos, pret de cîteva clipe i se 
taie respiratia. Se agata de coama lui Fuhur pîna ce balaurul izbucni în hohote rasunatoare si 
striga: 

-  De aici înainte va trebui sa te obisnuiesti, Atreiu! 

- în tot cazul, am impresia, îi raspunse Atreiu, luptînd sa-si reia suflarea, ca te-ai însanatosit de 
tot! 

-  Aproape, raspunse balaurul, dar înca nu de tot. 

Pe urma au aterizat în fata locuintei bi-sihastrilor. Engywuck si Urgl stateau unul lînga altul în 
fata intrarii si-i asteptau. 

-    Cum    a    fost,    se    porni    imediat    sa trancaneasca  Engywuck,  trebuie sa-mi 
povestesti totul! Cum e cu portile? Sînt exacte teoriile mele? Cine sau ce-i Uyulâla? 



- Lasa, îi taie vorba batrina Urgl, acum trebuie în primul rînd sa manînce si sa bea. Doar n-am 
gatit si n-am copt degeaba. Ramîne destul timp si pentru curiozitatea ta inutila! 
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Atreiu coborîse de pe spinarea balaurului si dadu binete perechii de gnomi. Apoi se asezara 
toti trei la masuta care era iar încarcata cu tot felul de bunatati, precum si cu micul ceainic cu 
infuzia aburinda de ierburi. 

Orologiul din turn batu de cinci ori. Bastian se gîndi cu jale la doua pachete de ciocolata cu 
alune pastrate acasa în noptiera sa, pentru cazul ca i s-ar fi facut vreodata foame în timpul 
noptii. Daca ar fi banuit ca nu se va mai întoarce niciodata acolo, ar fi putut sa le ia cu el, în 
chip de provizii de rezerva. Dar în privinta asta nu se mai putea schimba nimic. Mai bine sa 
nu se mai gîndeasca! 

Fuhur se întinse' în micuta vale dintre stînci în asa fel, încît capul sau gigantic sa fie chiar 
lînga Atreiu, pentru a auzi totul. 

-  închipuiti-va, striga el, prietenul si stapînul meu crede ca n-a fost plecat decît o singura 
noapte! 

- si ce, nu-i asa? întreba Atreiu. 

-  sapte zile si sapte nopti în cap,  spuse Fuhur, ia te uita, ranile mi s-au vindecat aproape de 
tot! 

Abia acum îsi dadu seama Atreiu ca si rana lui se vindecase. Pansamentul de ierburi cazuse. 
Era din cale-afara de uimit. 

-  Cum e cu putinta? Am trecut prin cele trei porti fermecate, am stat de vorba cu Uyulâla, pe 
urma am adormit - dar nu se poate sa Fi dormit chiar atît. 

-  Spatiul si timpul, spuse Engywuck, trebuie sa Fie acolo cu totul altfel decît aici. Totusi nu 
stiu de nimeni care sa fi ramas atîta timp Ia oracol. Ce sa întîmplat? Vorbeste odata! 

-  Mai întîi as dori sa stiu ce s-a întîmplat aici, raspunse Atreiu. 

-  Vezi si singur, spuse Engywuck, toate culorile palesc, totul devine mai ireal. Poarta Marii 
Enigme nu mai e. Se pare ca a început si aici distrugerea. 
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- si sfincsii? întreba Atreiu. Unde-au disparut? Au zburat? l-ati vazut? 

-   n-am   vazut   nimic,   mormai   Engywuck, sperasem ca tu ne vei spune cîte ceva. Dintr-o 
data ne-am trezit ca arcul de stînca al portii se prabusise, dar nimeni din noi n-a auzit sau 
vazut ceva. M-am si dus acolo, sa cercetez dârîmaturile. si stii ce-am constatat? Locurile unde 
s-au spart arata stravechi si pe ele a crescut muschi cenusiu, ca si cum ar sta de o suta de ani 
precum stau acum, ca si cum Poarta Marii Enigme n-ar fi fost niciodata. 

-  si totusi a existat, spuse Atreiu încet, caci am trecut prin ea si de asemenea prin Poarta 
Oglinzii Fermecate si la sfirsit prin Poarta Fara Cheie. 



Atreiu povesti tot ce i se întîmplase. îsi amintea bine fiecare amanunt. 

Engywuck, care la început cerea descrieri tot mai amanuntite, întrerupîndu-L mereu si mereu 
prin întrebari staruitoare, devenea tot mai tacut pe masura ce continua povestirea. Iar la sfirsit, 
cînd Atreiu repeta aproape cuvînt cu cuvînt ceea ce-i dezvaluise Uyulâla, Engywuck amuti de 
tot. Obrazul lui mititel si zbîrcit exprima cea mai profunda mîhnire. 

-  Prin urmare, acum cunosti taina, îsi încheie Atreiu relatarea, caci doreai neaparat sa stii, nu-
i asa? Uyulâla e o fiinta alcatuita numai din glas. Faptura ei nu poate fi decît auzita. E acolo 
unde rasuna. 

Engywuck tacu o vreme, apoi rosti ragusit: 

- Vrei sa spui ca era acolo. 

-  Da, raspunse Atreiu, dupa spusele ei am fost ultimul caruia i-a vorbit. 

Pe obrajii brazdati ai lui Engywuck se prelingeau doua lacrimi mititele. 

- Degeaba, se vaita el, munca mea de-o viata, cercetarile mele, observatiile mele din decursul 
atîtor ani - totu-i degeaba! în sfîrsit mi se aduce ultima caramida pentru constructia mea 
stiintifica, as putea încheia în sfirsit, as putea scrie în sfirsit ultimul capitol - si tocmai acum 
opera mea nu mai e buna de 
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nimic, e complet inutila, nu ne mai este de nici un folos, nu mai face doi bani, nu mai 
intereseaza absolut pe nimeni, deoarece subiectul despre care e vorba nici nu mai exita. S-a 
încheiat, s-a sfîrsit, noapte buna. Fu zguduit de hohote ca într-un acces de tuse. Batrîna Urgl îl 
privea cu compatimire, îi mîngîie câpsorul chel si murmura: 

- Bietul meu Engywuck! Bietul meu Engywuck! riu mai fi atît de dezamagit! Ai sa gasesti tu 
altceva. 

-  Femeie, se stropsi la ea Engywuck cu ochii scînteietori, ceea ce vezi în fata ta nu-i un biet 
mos, ci un personaj tragic! 

Ca si alta data fugi în pestera si se auzi cum trînteste o usita. Batrîna Urgl clatina din cap 
suspinînd si murmura: " 

-   riu   e   asa   cum   pare,   e   un   batrînel cumsecade, dar complet nebun, din pacate. 

Cînd masa se termina, Urgl se scula în picioare si spuse: 

-  Acum am sa strîng catrafusele noastre. Nu putem lua prea multe cu noi, dar una si alta se 
aduna. Da, asta ar mai fi de facut acum. 

-  Da' ce, vreti sa plecati de aici? întreba Atreiu. 

Urgl dadu amarîta din cap. 



-  ri-avem încotro. Acolo unde distrugerea începe sa se întinda tot nu mai rasare nimic. si nici 
pentru mosul meu nu mai exista acum nici un motiv sa ramîna aici. Vom vedea cum merge 
mai departe, într-un fel o sa mearga. Dar voi? Ce-aveti de gînd? 

-  Trebuie sa fac ceea ce mi-a spus Uyulâla, raspunse Atreiu, trebuie sa-ncerc sa gasesc o 
faptura omeneasca si s-o duc la Craiasa Copila pentru a-i da un nume nou. 

-   si   unde  ai  sa  gasesti  aceasta   faptura omeneasca? întreba Urgl. 

-  riici eu nu prea stiu, spuse Atreiu, în orice caz, dincolo de hotarele Fantâziei. 
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- O sa ne descurcam noi, se auzi acum vocea de clopot a lui Fuhur, te duc eu. O sa vezi ca 
avem noroc! 

- Ei, atunci, mormai Urgl, luati-o din loc! 

- Am putea sa va luam si pe voi o bucata de drum? îi propuse Atreiu. 

-  riumai asta-mi mai lipseste, raspunse Urgl, în viata mea nu m-am plimbat prin vazduh. 
Gnomii cumsecade ramîn pe pamînt. In afara de asta nu trebuie sa va pierdeti vremea cu noi, 
acum aveti ceva mai important,de facut, voi amîndoi - ceva pentru noi 

toti. 

-   Totusi   as   dori   sa   va   arat  într-un   fel recunostinta mea, spuse Atreiu. 

- 6 arati cel mai bine, mîrîi Urgl, daca nu mai pierzi vremea cu flecareli inutile, si-ti iei 
imediat talpasita! 

- Are dreptate, spuse Fuhur. Hai, Atreiu! Atreiu sari pe spinarea balaurului-noroc. Se mai 

întoarse o data spre batrîna si micuta Urgl, strigîndu-i: 

- La revedere! 

Ea intrase însa în pestera sa împacheteze. 

Peste cîteva ore, cînd iesira afara, Urgl si Engywuck purtau flecare în spinare un cos de 
rachita plin ochi si se certau de mama focului. Pornira leganîndu-se pe piciorusele lor mici si 
strîmbe fara sa-si mai întoarca o data privirile înapoi. 

De altfel, mai tîrziu Engywuck ajunse foarte celebru, chiar cel mai celebru gnom din toata 
familia sa) însa nu datorita cercetarilor sale stiintifice. Dar aceasta e o alta poveste si va fi 
povestita la vremea ei. 

în timp ce bi-sihastrii abia pornisera la drum, Atreiu, purtat de Fuhur, era deja departe, foarte 
departe, strabatînd vazduhul Fantâziei. 



Fara sa vrea, Bastian privi în sus spre ferestruica din acoperis si îsi imagina cum ar fi daca 
sus, pe cerul ce se întunecase aproape de tot, ar vedea aparînd dintr-o 
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data balaurii l-noroc, ca o flacara alba, pîlpîitoare -daca ar veni cei doi ca sa-L ia si pe el! 

-'■ Of, suspina el, grozav ar mai fi! 

Ar putea sa-i ajute - si ei l-ar putea ajuta pe el. Ar fi pentru toti o adevarata salvare. 

în tara batausilor 

»..' 

LAMIDA ROsIE FLUTURA în URMA LUI Atreiu în timp ce calarea în înaltul cerului. 
Chica de par negru-albastrui legat cu cureluse de piele fîlfîia in vînt. Fuhur, balaurul-noroc, 
plutea unduind încet si egal printre ceturile si petecele de nori de pe cer. 

în sus si în jos, si în sus si în jos, si în sus si în jos... 

De cît timp erau pe drum? Zile si nopti si iar zile - Atreiu nu mai stia de cînd. Balaurul stia sa 
zboare si în timpul somnului, mai departe, tot mai departe, si Atreiu atipea uneori tinîndu-se 
strîns de coama alba a balaurului. Era însa un somn usor si nelinistit. De aceea, încetul cu 
încetul, chiar si în timp ce era treaz, avea tot mai des senzatia ca viseaza, caci nimic nu mai 
era deslusit. 

Jos, în adîncuri, se perindau ca niste umbre munti, cîmpii si mari, insule si rîuri... Atreiu nu le 
mai dadea nici o-atentie si nici nu-si mai zorea faptura pe care calarea, asa cum facuse la 
început cînd pornisera de la Oracolul de Miazazi. La început mai fusese înca nerabdator, caci 
crezuse ca, fiind pe spinarea unui balaur-noroc, nu-i va fi prea greu sa ajunga la hotarele 
Fantâziei - iar apoi dincolo de hotarele ei, în împaratia de afara, unde locuiau fapturile 
omenesti. 

nu stiuse cît de mare era Fantâzia. 

Acum lupta împotriva oboselii de plumb gata sa-L învinga. Ochii sai caprui, de obicei cu 
privirea ascutita precum a unui vultur tînar, nu mai distingeau acum nimic în departare. Din 
cînd în cînd îsi strunea întreaga vointa, se îndrepta din spate si îsi rotea privirile, dar curînd se 
prabusea din nou si nu mai privea decît tinta spre trupul de balaur lung si mladiu, ai carui solzi 
sidefii luceau trandafiriu si alb. Fuhur era si 
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el istovit. Pîna si puterile lui ce parusera nemasurate se topeau treptat. 

în timpul lungului lor zbor zarisera de mai multe ori sub ei locuri unde se întinsese neantul si 
pe care nu le puteai privi fara a avea sentimentul ca ai orbit. Vazute de la înaltime, multe 
asemenea locuri pareau destul de mici, dar mai erau si altele, mari cît o tara întreaga si întinse 



pîna-n zari. îi cuprinsese spaima, âtît pe balaurul-noroc, cît si pe calaretul sau, si ocolisera 
zburînd în alta directie, pentru a nu fi nevoiti sa priveasca ceea ce era îngrozitor. E straniu însa 
ca ceea ce e îngrozitor nu te ma) înspaimînta daca se repeta mereu. si cum locurile de 
distrugere nu se împutinau, ci dimpotriva, se înmulteau, Fuhur si Atreiu se obisnuisera treptat 
cu ele - sau, mai bine zis, îi cuprinsese un soi de nepasare. Abia daca le mai dadeau vreo 
atentie. 

De multa vreme nu mai' vorbisera unul cu celalalt, cînd brusc Fuhur facu sa-i rasune glasul de 
bronz: 

-  Atreiu, rnicul meu stapîn, dormi? 

-  nu, spuse Atreiu, desi tocmai visa lucruri înspaimîntatoare, ce s-a întîmplat, Fuhur? 

-   Ma-ntreb   daca   n-ar   fi   mai   întelept  sa ne-ntoarcem. 

- Sa ne-ntoarcem? Unde? 

- La Turnul de Fildes. La Craiasa Copila. 

- Crezi ca ne-am putea întoarce la ea fara sa fi facut vreo isprava? 

-r n-as spune chiar asa, Atreiu. Care era misiunea ta? 

-  Trebuia sa caut sa aflu cauza bolii ce-o prapadeste pe Craiasa Copila si care e leacul 
potrivit. 

-  Dar n-a fost misiunea ta sa aduci si leacul, zise Fuhur. 

- Ce vrei sa spui? 

-  Poate ca facerh o mare greseala, încercînd sa trecem hotarele Fantâziei pentnt a cauta o 
faptura omeneasca.                     .               > 
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-    Mu   înteleg   la   ce   te   gîndesti,   Fuhur. Lamureste-ma mai bine. 

-  Craiasa Copila e bolnava de moarte, spuse balaurul, fiindca are nevoie de un nume nou. 
Lucrul acesta ti-a fost destainuit de stravechea Morla. Dar numai fapturile omenesti din lumea 
de afara pot sa-i dea  noul   nume.   Ţi-a  spus-o   Uyulâla.   Astfel  ti-ai îndeplinit misiunea, si 
sînt de parere ca ar trebui cit de curînd s-o înstiintezi pe Craiasa Copila. 

-  Dar la ce bun, striga Atreiu, daca-i comunic totul   si   nu   aduc   în   acelasi   timp   si   o   
faptura omeneasca ce-o poate salva? 

-  N-ai de unde sti, spuse Fuhur. Ea e în stare de mult mai multe decît tine si cu mine laolalta. 
Poate ca-i va fi  foarte usor sa  cheme  la ea o faptura omeneasca. Poate ca are cai si mijloace 
ce tie si mie si tuturor fapturilor Fantâziei le sînt necunoscute. Pentru aceasta ar trebui însa sa 
stie ceea ce stii tu acum. Qîndeste-te ca ar putea fi asa. si atunci, n-ar fi o nesabuinta din 
partea noastra sa încercam din proprie initiativa sa gasim o faptura omeneasca si sa io 



aducem, ba mai mult, ar fi chiar posibil ca între timp ea sa moara si noi tot sa mai cautam, pe 
cînd am fi putut s-o salvam, daca ne-am fi întors la vreme. 

Atreiu tacea. Fara îndoiala ca tot ce spusese balaurul era adevarat. S-ar fi putut sa fie asa. S-ar 
fi putut sa fie însa si cu totul altfel. Era foarte posibil ca, întorcîndu-se acum acasa cu vestile 
sale, ea sa-i spuna: Si ce-mi foloseste tot ce-mi spui? Daca mi-ai fi adus si salvatorul, m-as fi 
însanatosit. Acum e însa prea tîrziu pentru mine sa te mai trimit înca o data la drum. 

Nu stia ce sa faca. si era obosit, mult prea obosit pentru a lua vreo hotarîre. 

-  stii, Fuhur, spuse el cu vocea scazuta, dar balaurul îl auzea foarte bine, poate ca ai dreptate, 
dar poate ca nu. Mai sa mai continuam putin zborul. Daca tot n-ajungem la hotar, atunci ne-
ntoarcem. 

- si ce numesti tu putin? întreba balaurul. 

-  Cîteva ore, - murmura Atreiu -, ba nu, o singura ora. 

-  Bine, raspunse Fuhur, prin urmare, înca o ora. 

Dar aceasta singura ora avea sa fie o ora prea mult. 

Cei doi nu bagasera de seama ca la miazanoapte cerul se înnegrise de nori. La apus, unde se 
afla soarele, era ca pe jaratec, si valuri prevestitoare de rele atîrnau în zare ca un soi de iarba-
de-mare sîngerînda. La rasarit se apropia o furtuna, o patura de plumb sur în fata careia 
apareau nori zdrentuiti precum cerneala albastra ce se prelinge. Iar din miazazi se raspîndea 
un abur galben ca pucioasa în care tresareau si scînteiau fulgere. 

-  Se pare, spuse Fuhur, ca vom avea vreme rea.                                 , 

Atreiu privi în toate partile. 

-   Da,  spuse  el,  pare  amenintator.  Totusi trebuie sa zburam mai departe. 

-  Ar fi mai întelept, raspunse Fuhur, sa ne cautam un adapost. Daca e ceea ce banuiesc, atunci 
nu e gluma.                                                     ' 

- si ce banuiesti? întreba Atreiu. 

- Ca sînt cei patru uriasi ai vînturilor si ca vor din nou sa lupte între ei, îl lamuri Fuhur. Se 
cearta aproape tot timpul, nu se înteleg care dintre ei e cel mai puternic si poate domni asupra 
celorlalti. Pentru ei e un soi de joc, caci lor însisi nu li se întîmpla nimic. Dar vai de cel ce e 
prins în lupta lor. De cele mai multe ori se alege praful de el. 

-  N-ai putea sa zbori mai sus? întreba Atreiu. 

-  Vrei sa spui undeva unde ei sa n-ajunga? Nu, nu ma pot ridica atît de sus. Iar sub noi nu-i 
decît apa, vreo mare uriasa, atît cît cuprind cu ochii. Nu vad deloc unde ne-am putea ascunde. 

- Atunci nu ne ramîne altceva de facut, hotarî Atreiu, decît sa-i asteptam. în orice caz, as dori 
sa-i întreb ceva. 
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- Ce vrei sa faci? striga balaurul si, de spaima, facu un salt prin aer. 

-  Daca ei sînt cei patru uriasi ai vînturilor, îi explica Atreiu, atunci cunosc bine toate cele 
patru zari ale Fantâziei. nimeni n-ar putea sa ne spuna mai bine decît ei unde se afla hotarele. 

-  O, cerule, striga balaurul, crezi ca se poate sta linistit de vorba cu ei? 

- Care sînt numele lor? întreba Atreiu. 

- Cel din miazanoapte se numeste Lirr, cel xim ff rasarit Baureo, cel din miazazi sirk, iar cel 
din apus |! Mayestril, raspunse Fuhur. Dar tu, Atreiu, ce esti tu de I > fapt? Esti un baietel sau 
esti o bucata de otel, ca nu [ stii ce e frica? 

-   Cînd   am   trecut   prin   poarta   sfincsilor, raspunse Atreiu, am pierdut orice urma de frica. 
Pe lînga aceasta, mai port si talismanul Craiesei Copile. Toate fapturile Fantâziei îl respecta. 
De ce sa nu-L respecte si uriasii vînturilor? 

-  O, îl vor respecta, striga Fuhur, dar sînt prosti si nu-i poti împiedica sa se lupte între ei. Ai 
sa vezi ce înseamna asta! 

între timp norii de furtuna din toate partile se adunasera într-atît încît Atreiu vazu în jurul sau 
ceva ce semana cu o pîlnie de dimensiuni enorme, cu craterul unui vulcan ai carui pereti 
începura sa se învîrta tot mai repede, astfel ca galbenul ca pucioasa, plumburiul sur, rosul 
sîngeriu si negrul de nepatruns se amestecau. Iar el însusi fu de asemenea rotit în cerc cu 
balaurul sau alb cu tot, de parca ar Fi fost un bat de chibrit într-un vîrtej imens. si atunci îi zari 
si pe uriasii vînturilor. 

Mu erau de fapt decît niste chipuri, caci membrele lor erau atît de schimbatoare si atît de 
multe - ba lungi, ba scurte, ba sute, ba deloc, ba foarte precise, ba doar un abur - dar mai erau 
si încîlciti într-o gigantica hora sau lupta voiniceasca, încît era cu neputinta sa recunosti 
adevaratul lor trup. si fetele lor se schimbau mereu, erau grase si umflate, apoi alungite, fie în 
înaltime, fie în latime. 

ramînînd totusi mereu chipuri ce puteau fi deosebite unele de altele. Cascau gurile si strigau, 
si racneau, si urlau, si rîdeau unul catre altul. Pareau sa nici nu observe prezenta balaurului si 
a calaretului sau, caci în comparatie cu ei era mititel ca un tîntar. 

Atreiu se ridica drept în sus. Cu mîna dreapta lua talismanul de aur de pe piept si striga cît 
putu mai tare: 

-  în numele Craiesei Copile, taceti si ascul-tati-ma! 

si ceea ce era de necrezut se întîmpla! 

Se potolira ca si cum ar fi fost loviti dintr-o data de mutenie. îsi închisera gurile si opt ochi 
uriasi se holbau la AURYN. Vîrtejul se opri si el. Brusc se lasa o liniste mormîntala. 



- Raspundeti! striga Atreiu. Unde sînt hotarele Fantâziei? Lirr, tu stii? 

-   La  miazanoapte  nu  sînt,   raspunse  fata neagra din nori. 

- Dar tu, Baureo? 

- Mici la rasarit, spuse fata plumburie din nori. 

- sirk, vorbeste tu!                                     , 

-  La miazazi nu-i nici un hotar, raspunse fata galbena ca pucioasa din nori. 

- Mayestril, tu stii? 

- Nici un hotar la apus, raspunse fata rosie ca focul din nori. 

Pe urma spusera toti patru într-un singur glas: 

-  Da' cine esti tu, care porti semnul Craiesei Copile si nici nu stii ca Fantâzia n-are hotar? 

Atreiu tacu. Era naucit. La asta, într-adevar, nu se gîndise, ca s-ar putea sa nici nu existe 
hotare. Atunci totul fusese zadarnic. 

nici nu-si dadu seama ca uriasii vînturilor îsi reîncepeau jocurile lor razboinice. De altfel, îi 
era indiferent ce-avea sa se mai întîmple de-aci înainte. Se agata de coama balaurului cînd 
acesta fu brusc zvîrlit în sus de un vîrtej. înconjurati de fulgere, goneau mereu în cerc, apoi se 
înecara aproape într-un potop de ploaie cu suvoaiele ce-i loveau dintr-o parte. Din- 
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tr-o data fura sorbiti de o boare de foc, cît pe-aci sa fie facuti scrum, nimerira însa într-
o grindina ce nu era alcatuita din boabe, ci din turturi de gheata lungi cît sulitele, 
doborîndu-i în hau. Dar iara fura trasi în sus si rasturnati si zvîrliti de colo pîna colo - 
uriasii vînturilor luptau între ei pentru domnie. 

- Ţine-te bine! striga Fuhur cînd o pala de vînt îl arunca pe spate. 

Dar era prea tîrziu. Atreiu îsi pierdu echilibrul si se prabusi în adîncuri. Se prabusi si se 
tot prabusi, si pe urma nu mai stiu nimic. 

Cînd îsi veni în fire, era întins în nisip moale. Auzea fosnetul valurilor, iar cînd îsi 
ridica capul, vazu ca fusese purtat la tarmul marii. Era o zi cenusie si cetoasa, dar fara 
vînt. Marea era linistita si nimic nu dadea de banuit ca o lupta între uriasii vînturilor 
bîntuise de curînd pe aici. Sau ajunsese cumva într-un cu totul alt loc, foarte 
îndepartat? Plaja era neteda, nu se zareau nicaieri stînci sau dealuri, doar cîtiva pomi 
strîmbi si îndoiti apareau prin abur ca niste gheare mari. 



Atreiu se ridica în capul oaselor. La o distanta de cîtiva pasi îsi vazu hlamida din par 
rosu de bivol. Se tîrî pîna acolo si si-o puse pe umeri. Spre surprinderea, sa constata ca 
abia mai era umeda. Prin urmare, era de multa vreme aici. 

Cum ajunsese pîna aici? si de ce nu se înecase?                                                             
- 

începu sa-si aminteasca în mod confuz de brate ce-L purtasera si glasuri melodioase si 
stranii: Bietul baiat, frumosul baiat! Ţineti-L bine! Sa nu se scufunde! 

Sau poate ca nu fusese decît fosnetul valurilor? 

Sau fusesera cumva rusalce si duhuri ale apelor? Probabil ca vazusera talismanul si de 
aceea l-au salvat. 

Fara sa vrea, mîna lui se întinse catre talisman - dar nu mai era acolo! Lantul din jurul 
gîtului disparuse. Pierduse medalionul. 
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- Fuhur! striga Atreiu cît putu mai tare. Sari în picioare, alerga încolo si încoace si 
striga în toate partile: Fuhur! Fuhur! Unde esti? 

nici un raspuns. Doar fosnetul monoton si lent al valurilor lovindu-se de plaja. 

Cine stie încotro îl suflasera uriasii vînturilor pe balaurul alb! Poate ca Fuhur îsi cauta 
micul stapîn în cu totul alta parte, la mare departare de aici. Poate ca nici nu mai era în 
viata. 

Acum Atreiu nu mai calarea pe un balaur si nu mai era un sol al Craiesei Copile - nu 
mai era decît un baietel. si singur de tot. 

Orologiul din turn batu de sase ori. 

Afara se întunecase acum. Ploaia încetase. Era liniste completa. Bastian privea tinta 
la flacarile luminarilor. 

Apoi tresari, fiindca podeaua de scînduri trosnise. 

I se parea ca aude pe cineva respirînd. îsi opri suflarea si asculta. în afara micului 
cerc luminos raspîndit de luminari podul urias era întunecat de tot. 

Piu cumva se auzeau pasi usori pe scara? Piu se miscase chiar acum, încet clanta de 
la usa podului? 

Din nou trosnea podeaua. 

si daca umblau stafii aici în pod...? 



-   Da  de  unde,  spuse  cu jumatate   voce Bastian, nu exista stafii. Toata lumea spune 
asa. 

Dar atunci de ce erau atît de multe povesti cu stam? 

Poate ca toti cei ce spuneau ca nu exista stafii se temeau doar s-o recunoasca. 

Atreiu se înfasura bine in hlamida sa rosie, caci îi era frig, si porni la drum spre 
interiorul tarii. Atît cît putea vedea prin ceata, peisajul nu se modifica, tinutul era Plat 
si monoton, doar ca treptat se iveau tot mai multe tufisuri printre pomii încovoiati, 
arbusti ca din 
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tabla ruginita si chiar aproape la fel de tari. Cineva se putea usor rani cu ei daca nu baga de 
seama. 

\ Dupa vreo ora, Atreiu ajunse la o strada pietruita cu bolovani ce-si înaltau cocoasele de 
forma foarte neregulata. Atreiu hotarî sa mearga pe acea strada, caci probabil avea sa-L duca 
undeva, dar gasi ca-i vine mai usor sa mearga prin praf, pe lînga strada, decît pe pavaj, unde 
se poticnea. Strada era serpuitoare, cotea cînd spre stînga, cînd spre dreapta, fara vreun motiv, 
caci nici aici nu se vedea nici deal, nici rîu. Doar ca în acest tinut totul parea sa fie încovoiat. 

Atreiu nu apucase sa umble multa vreme cînd auzi din departare un zgomot ciudat, tropaitor, 
care se tot apropia. Era ca bataia înabusita a unei tobe mari, amestecîndu-se cu niste sunete 
ascutite ca de fluiere mici, precum si cu clinchet de clopotel. Atreiu se ascunse dupa o tufa Ia 
marginea strazii si astepta. 

Muzica aceea ciudata se apropia încetul cu încetul si în sfîrsit aparura din ceata si primele 
personaje. Era limpede ca dansau, dar nu era un dans vesel sau gratios, ci mai degraba sareau 
de colo-colo cu miscari nastrusnice, se tavaleau pe jos, se tîrau pe mîini si pe picioare, se 
ridicau întinzîndu-se în sus si» se purtau ca bezmeticii. Singurul lucru ce se auzea în acest 
timp era bataia înceata si înabusita a tobelor, fluierele ascutite, precum si un gîfîit si schelalait 
din nenumarate gîtlejuri. 

Veneau multi, tot mai multi, era o procesiune ce parea ca nu se mai sfîrseste. Atreiu zari si 
fetele dansatorilor, erau fumurii ca cenusa si leoarca de sudoare, dar ochii tuturor ardeau cu o 
stralucire salbatica, febrila. Cîte unii se loveau singuri cu biciusti.                   * 

Sînt nebuni, gîndi Atreiu, si simti un fior rece pe spinare. 

De altfel, îsi dadu seama ca cea mai mare parte a procesiunii se compunea din pricolici, iezme 
si stafii. Printre ei erau si vampiri si o multime de vrajitoare, cele mai multe bâtrîne, gheboase 
si cu o 

barbita de tap, dar mai erau si unele tinere si frumoase, carora rautatea li se citea pe fata. Era 
limpede ca Atreiu ajunsese în unul din tinuturile Fantâziei populate de fapturi ale 
întunericului. Daca ar mai fi fost în posesia lui AURYN, i-ar fi întîmpinat fara sa mai stea pe 



gînduri pentru a-i întreba ce se petrece. Acum însa socoti ca-i mai bine sa ramîna în 
ascunzisul sau pîna ce alaiul smintit va fi trecut si va fi disparut si ultimul codas, schiopatînd 
si topaind prin ceata. 

Abia dupa aceea îndrazni sa iasa din nou în strada si privi lung dupa cortegiul fantomatic. Sa-i 
urmeze sau sa nu-i urmeze? Nu se putea hotarî. De fapt nici nu mai stia daca sa mai faca ceva, 
si daca mai putea sa faca ceva. 

Pentru prima data simti limpede cît de mult îi lipsea talismanul Craiesei Copile si cît de 
neajutorat era fara el. Nu era vorba atît despre pavaza ce-i fusese - caci toate stradaniile si 
lipsurile, toate spaimele si pustietatile trebuise sa le înfrunte cu propriile lui puteri - dar atît 
timp cît purtase talismanul nu fusese niciodata nesigur cu privire la ceea ce trebuia sa faca. îi 
îndreptase vointa si hotarîrile în directia cea buna, asemenea unui tainic compas. Acum se 
schimbase însa totul, acum nu mai exista nici o forta tainica sa-L conduca. 

Piumai pentru a nu sta locului încremenit îsi porunci sa urmeze cortegiul de stafii al carui ritm 
de tobe înabusit tot se mai auzea din departare. 

în timp ce se furisa prin ceata - avînd mereu grija sa pastreze djstanta cuvenita fata de ultimii 
codasi - încerca sa-si lamureasca situatia. 

De ce, of, de ce nu ascultase de Fuhur cînd îl sfatuise sa zboare imediat Ia Craiasa Copila? I-
ar fi comunicat solia transmisa de Uyulâla si i-ar fi restituit "stralucirea". Fara AURYN si fara 
Fuhur nu mai putea ajunge la Craiasa Copila. Ea-L va astepta pîna în ultima clipa a vietii, 
sperînd ca va veni, crezînd ca va aduce ei si Fantâziei salvarea - dar zadarnic! 
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Toate acestea erau destul de rele, dar si mai rau era ceea ce aflase de la uriasii vînturilor: ca nu 
existau hotare. Daca era cu neputinta sa pleci din Fantâzia, atunci era tot cu neputinta sa 
chemi în ajutor o faptura omeneasca de dincolo de hotarele Fantâziei. Tocmai fiindca Fantâzia 
era nesfirsita, sfîrsitul ei era de neînlaturat. 

în timp ce mergea mai departe prin palele de negura, poticnindu-se de bolovanii pavajului, 
auzi din nou în amintire glasul blînd al Uyulâlei. O micuta sdnteie de speranta i se aprinse în 
suflet. 

Mai înainte oamenii veneau adeseori în Fantâzia pentru a-i da Craiesei Copile mereu alte 
nume noi si minunate - asa cîntase Uyulâla. Prin urmare, exista totusi un drum dintr-o lume în 
cealalta! 

"... drumu-i înca-n preajma lor, ca sa-L gaseasca e usor pentru-a veni în ajutor." 

Da, acestea fusesera cuvintele cîntate de Uyulâla. Numai ca fapturile omenesti uitasera 
drumul. Nu era însa posibil ca o faptura, una singura, sa-si aminteasca de el? 

Faptul ca pentru el însusi nu mai era nici o speranta nu-L tulbura pe Atreiu. înainte de toate 
era important ca o faptura omeneasca sa auda chemarea Fantâziei si sa vina - asa cum se 
întîmplase în toate timpurile. si poate, .poate ca cineva pornise deja si era pe drum! 



- Da! Da! striga Bastian. 

Se sperie de propriul sau glas si adauga ceva mai încet: 

- As veni în ajutorul vostru, numai de-as sti cum! Fiu stiu drumul, Atreiu, nu-L stiu deloc! 

Sunetul înabusit al tobelor si fluierele ascutite amutisera si, fara sa-si dea seama, Atreiu se 
apropiase âtît de mult de cortegiu, încît aproape se ciocni de 

ultimii din ei. Cum însa era descult, pasii lui nu faceau nici un zgomot - dar nu aceasta era 
cauza 'datorita careia nimeni nu-i dadea vreo atentie. Ar fi putut sa si tropaie cu cizme cu tinte 
de fier si sa strige în gura mare, si tot nu s-ar fi sinchisit nimeni. 

Acum nu mai erau însirati într-o coloana, ci se raspîndisera pe un cîmp cu iarba cenusie si 
noroi. Unii se leganau usor încolo si încoace, altii stateau locului sau sedeau nemiscati, dar 
ochii tuturor, lucind febril si orb, priveau în aceeasi directie. 

Iar Atreiu vazu si el acum la ce priveau tinta, într-un soi de extaz de groaza: Pe cealalta_parte-
a- cîmpului era neantul. 

~~ Era lâ~fel cum îl vazuse Atreiu mai înainte, din vîrful pomului cînd fusese la gnomii de 
scoarta, sau acolo unde fusesera Portile Fermecate ale Oracolului din Miazazi, sau de la mari 
înaltimi, de pe spinarea lui Fuhur - dar pîna acum nu-L vazuse decît din departare. Acum se 
afla însa pe neasteptate foarte aproape, trecea de-a curmezisul peste toata zarea, era urias si se 
apropia încet, încet, dar de nestavilit. 

Atreiu observa ca personajele fantomatice de pe cîmp începeau sa tresara, bratele li se contor-
sionau spasmodic si gurile Te~tineau cascate ca si cum ar fi vrut sa strige sau sa rîda, dar era 
o liniste mormîntala. si apoi - ca si cum ar fi fost cu totii frunze vestede suflate de vînt - 
gonira toti în acelasi timp înspre neant si se aruncara, se rostogolira si se pravalira în el. 

Abia disparuse ultimul din ceata fantomatica, fara urma si fara vreun sunet, cînd Atreiu 
observa cu groaza ca si propriul sau trup începuse sa se îndrepte cu pasi mici, smuciti catre 
neant. O dorinta covîr-sitoare de a se arunca si el înauntru era cît pe-aci sa-L cuprinda. Atreiu 
îsi încorda întreaga vointa pentru,a se apara. Se sili sa se opreasca locului. încet, foarte încet 
izbuti sa se întoarca si sa lupte, înaintînd pas cu pas ca împotriva unui puternic curent de apa 
nevazut. Sorbul mai slabi si Atreiu o lua la fuga, alergînd cît putea de repede înapoi pe strada 
bolovanoasa, plina 
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de hîrtoape. Mai aluneca, mai cadea, se ridica si alerga mai departe fara sa se 
gîndeasca unde-L va duce acea strada înnegurata. 

Tot fugind, îi urma toate cotiturile lipsite de noima si se opri abia cînd în fata lui aparu 
din negura zidul înalt si negru ca smoala al unui oras. în spatele lui cîteva turnuri 
strîmbe se înaltau spre cerul cenusiu. Canaturile groase de lemn ale portii orasului erau 
gaunoase si putrezite, atîrnînd într-o rina de balamalele ruginite. 



Atreiu intra în oras. 

în pod se facea tot mai rece. Lui Bastian i se facu atît de frig, incit începu sa tremure. 

si daca avea sa se îmbolnaveasca acum - ce se va întîmpla cu el? Ar putea face de pilda 
pneumonie, ca Willi, un baiat din clasa sa. Atunci va trebui sa moara singur de tot, aici în 
pod. Fiu va fi nimeni Unga el sa-l ajute. 

Acum ar fi tare bucuros daca tata l-ar gasi si l-ar salva. 

Dar sa se întoarca acasa - nu, îi era cu neputinta. Mai bine sa moara! 

Isi lua si celelalte paturi militare si se înfofoli zdravan cu ele. 

Treptat începu sa se încalzeasca. 

Orasul Strigoilor 

sI    IAR    RĂSUriA    PESTE    VALURILE Jspumegînde  ale  marii  glasul  lui  Fuhur, 

puternic ca dangatul unui clopot de bronz. 

- Atreiu! Unde esti? Atreiu! 

Uriasii vînturilor îsi jncheiasera de mult jocul si zburasera în toate zarile. Aveau sa se 
întîlneasca din nou, aici sau în alt loc, ca sa se înfrunte iara, asa cum faceau de cînd lumea si 
pamîntul. Uitasera deja ceea ce se întîmplase, caci nu le ramînea nimic în minte si nu stiau 
altceva în afara de propria lor forta salbatica. Asa ca atît balaurul alb, cît si micul sau calaret 
pierisera de mult din memoria lor. 

Cînd Atreiu se prabusise în adîncuri, Fuhur încercase la început din toate puterile sa se 
repeada dupa el ca sa-L mai poata prinde în timpul caderii. Un vîrtej îl smulsese însa pe 
balaur în sus si-L purtase departe, departe. Cînd se întoarse, uriasii vînturilor îsi dezlantuiau 
furia peste un alt loc al marii. Fuhur se stradui cu disperare sa regaseasca locul unde Atreiu 
cazuse în apa, dar pîna si pentru un balaur-noroc e cu neputinta sa descopere prin spumele 
clocotitoare ale valurilor furtunoase un punct atît de minuscul ca trupul purtat de ape - sau 
coborît pe fundul marii. 

Totusi Fuhur nu voia sa renunte. Se înalta mult în vazduh pentru a putea privi mai departe, 
apoi zbura foarte jos, aproape de valuri, sau se învîrtea în cerc, în cercuri tot mai mari si mai 
mari. între timp nu înceta sa-L strige pe Atreiu, nadajduind ca totusi avea sa-L mai zareasca 
pe undeva prin spuma valurilor. 

Era un balaur-noroc si nimic nu-i putea zdruncina convingerea ca totui se va sfîrsi cu bine. 
Orice s-ar întîmpla, Fuhur n-ar renunta niciodata. 

-  Atreiu, rasuna glasul lui puternic peste mugetul valurilor, Atreiu, unde esti? 
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Atreiu umbla pe strazile cufundate într-o tacere mormîntala ale unui oras parasit. Privelistea 
era apasatoare si lugubra. Se parea ca aici nu exista nici o cladire care, vazuta doar pe 
dinafara, sa nu para amenintatoare, încarcata de blesteme, ca si cum întregul oras n-ar 
cuprinde decît castele cu fantome si case cu stafii. Peste strazi si ulite, la fel de strimbe si 
întortocheate ca totul din aceasta tara, atîrnau imense pînze de paianjen si un1 miros urit iesea 
prin ferestruicile pivnitelor si din puturile goale. 

Dupa ce Atreiu fugise la început tiptil de la un colt de cladire la altul, pentru a nu fi 
descoperit, în curînd nu-si mai dadu nici o silinta de-a se ascunde. Pietele si strazile erau 
pustii si nici în cladiri nu se simtea nici o miscare. Intra în cîteva, dar nu gasi decît mobile 
rasturnate, perdele zdrentuite, vase si sticlarie sparta - toate semnele de distrugere, dar nici un 
locuitor. Pe o masa se mai gasea mîncare mîncata pe jumatate, cîteva farfurii cu o ciorba 
neagra si cîteva farîme lipicioase, poate pîine. Mînca din amîndoua. Aveau un gust gretos, dar 
îi era tare foame. într-un anumit sens i se parea foarte just ca ajunsese tocmai aici. Totul era 
foarte potrivit pentru cineva ce nu mai avea nici o speranta. 

Bastian se simtea lihnit de foame. 

Cine stie de ce tocmai acum îsi aminti în chip cit se poate de nepotrivit de strudelul cu mere 
al domnisoarei Anna. Era cel mai bun strudel cu mere din lume. 

Domnisoara Anna venea de trei ori pe sap-tamîna, tinea socotelile pentru tata si facea de 
asemenea ordine în gospodarie. De cele mai multe ori gatea sau cocea cîte ceva. Era o fiinta 
voinica, vorbea tare si rîdea fara sfiala. Tata era politicos cu ea, dar in rest parea ca nici n-o 
vede. Domnisoara Anna izbutea foarte rar sa iste un zîmbet fugar peste fata lui întristata. 
Cînd era si ea acolo, parca se lumina un pic locuinta. 
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Domnisoara Anna avea o fetita, desi nu era maritata. Fata se numea Crista, era cu 
trei ani mai mica decît Bastian si avea un minunat par blond. Mai înainte domnisoara 
Anna o aducea de fiecare data si pe fetita. Crista era tare sfioasa. Cînd Bastian îi 
istorisea timp de ore întregi povestile lui, ea sedea foarte linistita aacultindu-l cu ochii 
larg deschisi. îl admira pe Bastian, iar lui îi era foarte draga. 

Cu un an în urma domnisoara Anna îsi daduse însa fata Ia un camin de copii, la tara. 
Iar acum nu se mai vedeau aproape deloc. 

Bastian i-o luase în nume de rau domnisoarei Anna, iar toate explicatiile ei cum ca 
totul ar fi spre binele Cristei nu-l convinsesera defel. 

Totusi nu putea rezista niciodata strudelului ei cu mere. 

Se întreba îngrijorat cît timp poate sta un om fara sa manînce. Trei zile? Doua? Poate 
ca dupa douazeci si patru de ore apareau deja halucinatii? Bastian socoti pe degete 
de cît timp se afla aici. Erau zece ore sau poate chiar si ceva mai mult. Numai de si-ar 
fi pastrat franzeluta sau cel putin marul! 

în lumina pîlpîitoare a luminarilor, ochii de sticla ai vulpii, ai bufnitei si ai uriasului 
vultur pareau aproape vii. Umbrele lor se miscau, imense, pe peretele podului. 



Orologiul din turn batu de sapte^ori. _ 

Atreiu iesi din nou în strada si umbla fara nici un tel prin oras. Parea foarte mare. 
Trecu prin cartiere unde toate casele erau mici si joase, încît stînd în picioare era în 
stare sa atinga streasina, precum si prin altele unde se aflau palate cu multe caturi si cu 
fatadele împodobite cu statui. Dar toate statuile reprezentau schelete sau figuri de 
demoni holbîndu-se cu fete schimonosite la trecatorul singuratic. 

Pe urma ramase dintr-o data tintuit locului. 

De undeva, de foarte aproape, se auzea un urlet ragusit si hîrîitor sunînd atît de 
disperat, atît de deznadajduit, încît pe Atreiu îl duru inima. Toata 

parasirea, toata osîndirea Fiintelor întunericului se gasea în aceasta jeluire ce nu se mai 
sfîrsea si se întorcea ca ecou reflectat de peretii unor cladiri din ce în ce mai 
îndepartate, pîna ce, la sfîrsit, se auzea ca urletul unei haite de lupi uriasi împrastiata 
pe o mare întindere. 

Atreiu merse pe urma sunetelor ce deveneau din ce în ce mai stinse, pentru a înceta în 
cele din urma într-un hohot hîrîitor. Dar trebui sa caute cîtva timp. Intra printr-o 
poarta, ajunse într-o curte strimta si întunecoasa, trecu pe sub o bolta interioara si 
nimeri în sfîrsit într-o curticica dosnica, umeda si murdara. Acolo zacea un lup urias 
aproape mort de foame, legat de zid cu un lant. I se puteau numara una cîte una 
coastele de sub blana rapciugoasa, vertebrele sirei spinarii ieseau în afara ca dintii unui 
ferastrau, iar limba îi atîrna de-un cot din botul pe jumatate deschis. 

Atreiu se apropie încetisor de el. Cînd îl observa, lupul ridica dintr*o zvîcnitura capul 
sau enorm. în ochi îi lucea o lumina verde. 

O vreme se examinara unul pe celalalt, fara o vorba, fara vreun sunet. în sfîrsit lupul 
scoase un mîrîit încet, sunînd a primejdie mare: 

- Pleaca! Lasa-ma sa mor în pace! 

Atreiu nu se misca. La fel de încet îi raspunse: 

- Ţi-am auzit chemarea, de aceea am venit. Capul lupului cazu înapoi pe culcus. 

- N-am chemat pe nimeni, mîrîi el, era bocetul pentru propriul meu sfîrsit. 

- Cine esti tu? întreba Atreiu si se mai apropie un pas. 

- Sînt Gmork, vîrcolacul. 

- De ce esti legat în lant? 

- M-au uitat cînd au plecat. 



- Cine te-a uitat? 

- Cei care m-au legat în lant. 

- si unde au plecat? 
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Qmork nu-i raspunse. îl privea pe Atreiu pîndindu-L din ochii închisi pe jumatate. Dupa ce 
tacu mai mult timp, întreba: 

-  Tu nu esti de pe-aici, micutule strain, nici din orasul acesta si nici din tara aceasta. Ce cauti 
aici? 

Atreiu pleca capul. 

- Nu stiu cum am ajuns aici. Cum se numeste orasul? 

-  E capitala celei mai vestite tari din întreaga Fantâzie, spuse Qmork. Despre nici o alta tara si 
nici un alt oras nu exista atît de multe povesti. Ai auzit si tu desigur de Orasul Strigoilor din 
Ţara Ticalosilor, nu-i asa? 

Atreiu dadu încet din cap. 

Qmork nu-L slabise o clipa din ochi pe baiat. Era mirat ca acest copil cu pielea verde îl privea 
atît de linistit din ochii lui negri si nu arata nici o frica. 

- Dar tu - cine esti? întreba vîrcolacul. Atreiu statu un timp pe gînduri înainte de,a 

raspunde: 

- nimeni. 

- Ce înseamna asta? 

-  înseamna ca aveam si eu cîndva un nume. Piu mai trebuie sa fie pronuntat. De aceea sînt 
nimeni. 

Lupul-vîrcolac îsi trase putin în sus buzele si îsi arata dintii înfioratori, ceea ce voia sa fie 
probabil un zîmbet Se pricepea la întunecarile sufletesti de toate felurile si simtea ca avea în 
fata sa un partener demn de el, într-un anumit fel. 

-  Daca lucrurile stau asa, spuse cu glasul ragusit, atunci nimeni m-a auzit, nimeni a venit la 
mine si nimeni vorbeste cu mine în ultimele mele clipe. 

Atreiu dadu iar din cap. Apoi întreba: 

- nu te poate desprinde nimeni din lant? Lumina verde din ochii lupului-vîrcolac pîlpîi. 



începu sa gîfîie si sa-si linga botul. 
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-   Ai  face într-adevar una  ca asta,  spuse repezit, i-ai da drumul unui lup-vîrcolac flamînd? 
nu stii ce înseamna asta? n»as cruta pe nimeni! 

-  Da, spuse Atreiu, dar eu sînt nimeni. De ce m-as teme de tine? 

Dadu sa se apropie de Qmork. Dar acesta scoase din nou mîrîitul sau înspaimîntator. Baiatul 
se feri. 

- nu vrei sa te eliberez? îl întreba. Dintr-o data vîrcolacul paru foarte obosit. 

-  nu ma poti elibera. Iar daca ajungi în preajma mea, eu trebuie sa te sfisii, baiete. si asta mi-
ar amîna sfirsitul doar cu putin, o ora sau doua. Prin urmare, stai la distanta si lasa-ma sa crap 
în pace. 

Atreiu ramase pe gînduri. 

-  Poate, îi spuse într-un tîrziu, gasesc ceva de mîncare pentru tine. As putea sa ma duc sa caut 
prin oras. 

Qmork îsi deschise iar ochii încet si-L privi pe baiat. Focul cel verde din privirile sale se 
stinsese. 

-  Du-te la naiba, prostutule! Vrei sa ma tii în viata pîna ce neantul ajunge aici? 

-  Ma gîndeam, bîigui Atreiu, ca daca ti-as fi adus de mîncare si ai fi fost satul, poate ca m-as 
fi putut apropia de tine pentru a-ti desface lantul... 

Qmork scrîsni din dinti. 

-  Daca m-ar retine aici un lant obisnuit, crezi ca nu l-as fi rupt eu singur, înca de demult? 

Ca pentru a-i dovedi aceasta, însfaca lantul si dintii Iui înspaimîntatori se izbira trosnind. 
Smuci de lant, apoi îi dadu drumul. 

-  E un lant fermecat, nu poate fi desprins decît de aceeasi persoana care L-a si legat. Dar ea 
nu se mai întoarce niciodata. 

- si cine ti L-a legat? 

Qmork începuse sa schelalaie ca un cîine batut. Abia dupa cîtva timp se linisti într-atît încît sa 
poata raspunde^ 

- Qaya, domnita întunecata. 

- si unde a plecat? 
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■*- S-a aruncat în neant - ca si toti ceilalti de aici. 

Atreiu se gîndi la dansatorii smintiti pe care-i vazuse afara în negura, în fata orasului. 

- De ce, murmura el, de ce n-au fugit? 

-  Nu mai aveau nici o speranta. Asta va face pe alde voi atît de slabi. Neantul va atrage tare 
de tot, si nici unul din voi nu-i va mai rezista multa vreme. 

Spunînd aceste cuvinte, Qmork rîdea cu rautate. 

-   Dar   tu,   continua   Atreiu   cu   întrebarile, vorbesti ca si cum n-ai fi si tu de-al nostru. 

- Nici nu sînt de-al vostru. 

- Da'de unde vii? 

- Nu stii ce-i un vîrcolac? 

Mut, Atreiu facu semn din cap ca nu stia. 

- Nu cunosti decît Fantâzia, spuse Qmork. Mai exista însa si alte lumi. De pilda cea a 
fapturilor omenesti. Dar mai exista si Fiinte care nu-si au o lume proprie. în schimb sînt în 
stare sa intre si sa iasa dintr-o lume într-alta. O astfel de fiinta sînt si eu. în lumea oamenilor 
apar ca un om, dar nu sînt. Iar în Fantâzia am o înfatisare fantâzica - dar nu sînt unul de-ai 
vostri. 

Atreiu se aseza încet pe jos,  privindu-L pe vîrcolacul muribund cu ochii sai mari, negri. ,         
- Ai fost în lumea oamenilor? 

-  De multe ori am trecut încolo si încoace între lumea lor si a voastra. 

-  Qmork, bîigui Atreiu fara a fi în stare sa împiedice tremurul buzelor sale, îmi poti destainui 
calea spre lumea oamenilor? 

In ochii lui Qmork se aprinse o mica scînteie verde, ca si cum ar fi rîs în sinea sa. 

-  Pentru tine si cei de-o seama cu tine calea într-acolo e foarte lesnicioasa. Numai ca pentru 
alde voi exista si un clenci: Nu va mai puteti întoarce niciodata. Trebuie sa ramîneti vesnic 
acolo. Vrei asa ceva? 

- Ce trebuie sa fac? întreba hotarit Atreiu. 

- Ceea ce au facut si toti ceilalti înca înaintea ta, baiete. Trebuie doar sa te arunci în neant. Dar 
nu-i nici o graba, caci mai curînd sau mai tîrziu o vei face în orice caz, atunci cînd vor 
disparea ultimele parti din Fantâzia. 

Atreiu se ridica în picioare. 

Qmork vazu ca baiatul tremura din tot trupul. Deoarece nu stia adevaratul motiv, îi spuse, 
cautînd. sa-L linisteasca: 



- Nu te teme, nu doare. 

-  Nu ma tem, raspunse Atreiu. Nu mi-as fi închipuit niciodata ca tocmai aici si tocmai prin 
tine îmi voi recapata întreaga speranta. 

Ochii lui Qmork ardeau ca doua semilune înguste si verzi. 

J&?- N-ai nici un motiv sa mai speri ceva, baiete -indiferent ce-ai avea de gînd sa faci. Cînd 
apari în lumea oamenilor, nu mai esti ceea ce esti aici. Tocmai aceasta e taina ce n-o poate sti 
nimeni în Fantâzia. 

Atreiu statea locului cu bratele atîrnînd. 

-  Ce voi fi acolo? întreba el. Spune-mi taina! Qmork tacu multa vreme si nu se mai misca. 

Atreiu începuse sa se teama ca nu va mai primi nici un raspuns, dar în sfîrsit o rasuflare grea 
salta pieptul lupului-vîrcolac care începu sa vorbeasca cu glas ragusit: 

-  Drept cine ma iei, baiete? Drept prietenul tau? Fii cu bagare de seama! Ma distrez doar cu 
tine. si nici nu poti pleca acum. Te retift prin speranta ta. Dar în timp ce vorbesc, neantul 
asediaza din toate partile Orasul Strigoilor, iar foarte currnd nu va mai fi nici o iesire. si atunci 
vei fi pierdut. Daca stai si ma asculti, te-ai si hotarît. Dar înca mai poti fugi. 

Cruzimea din jurul botului lui Qmork se accentua tot mai mult. Atreiu sovai doar o clipa 
foarte scurta, pe urma sopti însa: 

- Spune-mi taina! Ce voi fi acolo? 

Din nou Qmork lasa sa treaca multa vreme pîna sa raspunda. Acum respira horcaind si rar. 
Brusc 
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se ridica însa si se aseza sprijinindu-se pe labele din fata, iar Atreiu trebuia sa priveasca în sus 
spre el. Abia acum se vedea marimea lui enorma si înfricosatoare. Cînd continua sa 
vorbeasca, glasul îi huruia. 

- Ai vazu neantul, baiete? 

- Da, de multe ori. 

- Cum arata? 

- Ca si cum ai fi orb. 

-  Ei bine - si daca ati intrat în el, atunci se lipeste de voi, acest neant. Sînteti ca o boala conta-
gioasa prin care oamenii orbesc, asa ca nu mai pot deosebi aparenta de realitate. stii cum 
sînteti numiti acolo? 



- Nu, sopti Atreiu. 

- Minciuni! latra Gmork. 

Atreiu îsi clatina capul. Sîngele îi pierise de pe chip. 

- Cum se poate una ca asta? 

Gmork se amuza pe seama lui Atreiu. Era limpede ca aceasta convorbire îl înviora. Dupa o 
scurta vreme continua: 

- Ma-ntrebi ce vei Fi acolo? Dar aici ce esti? Ce sînteti cu totii, voi fapturi ale Fantâziei? 
Sînteti imagini din vis, nascociri din domeniul poeziei, personaje dintr-o poveste fara sfîrsit! 
Te iei drept o realitate, baiete? Fie, aici în lumea ta chiar esti. Dar daca treci prin neant, atunci 
nu mai esti. Ai devenit de nerecunoscut. Esti într-o alta lume. Acolo nu mai semanati cu voi 
însiva. Aduceti în lumea oamenilor iluzia si amagirea. Ia ghiceste, baiete, ce se-ntîmpla cu toti 
locuitorii Orasului Strigoilor care au sarit în neant? 

- Mu stiu, bîigui Atreiu. 

-  Se transforma în idei fixe în mintile oamenilor, în teama, acolo unde în realitate nu exista 
nimic de care sa te temi, în lacomia de a avea lucruri care îi îmbolnavesc, în disperare acolo 
unde nu exista nici un motiv de disperare. 

- Ajungem cu totii asa? întreba Atreiu îngrozit. 
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-  Nu, spuse Gmork, exista multe feluri de idei fixe si de amagiri, depinde de cum sînteti aici, 
frumosi sau urîti, prosti sau întelepti, urmînd sa deveniti acolo minciuni frumoase sau urite, 
prostesti sau întelepte. 

- Dar eu, dori sa stie Atreiu, ce voi deveni eu? Gmork rînji. 

-  Nu-ti spun, baiete. Ai sa vezi tu acolo. Sau, mai bine zis, n-ai sa vezi, fiindca nici n-ai sa 
mai fii. 

Atreiu tacea si-L privea pe lupul-vîrcolac cu ochii cascati. 

Gmork continua: 

-  De aceea oamenii urasc Fantâzia si se tem de ea si de tot ce vine de acolo. Doresc s-o 
distruga. si nu stiu ca tocmai astfel maresc potopul de min-| ciuni ce se revarsa neîncetat în 
lumea lor - acest suvoi de fapturi ale Fantâziei devenite de nerecunos-L cut si care trebuie sa 
duca viata parelnica a unor cadavre vii si sa otraveasca cu duhoarea lor de putregai sufletele 
oamenilor. Oamenii nu-si dau seama. Asa-i ca-i distractiv? 

- si nu mai exista nici unul, întreba încetisor Atreiu, care sa nu ne urasca si sa nu se teama de 
noi? 



-  în orice caz, eu unul nu cunosc pe nimeni, spuse Gmork, si de altfel nici nu e de mirare, 
pentru ca voi însiva trebuie sa-i faceti pe oameni sa creada ca Fantâzia nici nu exista. 

-  Ca Fantâzia nici nu exista? repeta Atreiu uluit. 

- Desigur, baiete, raspunse Gmork, e chiar cel mai important lucru din toate.  Nu-ti dai seama? 
Oamenii trebuie sa creada ca Fantâzia nu exista, caci numai atunci n-o sa le mai treaca prin 
minte sa va viziteze. si de asta depinde totul, caci numai daca ei nu va cunosc sub adevarata 
voastra înfatisare se poate face totul cu ei. 

- Ce - sa se faca cu ei? 

- Tot ce vrei. Se afla în puterea ta. si nimic nu da o putere mai mare asupra oamenilor decît 
minciuna. Caci oamenii, baiete, traiesc din idei. Iar acestea pot fi dirijate. O asemenea putere 
e singura de pret. 
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De aceea m-am aflat si eu de partea puterii si am slujit-o, pentru a lua parte la ea - desi într-un 
alt chip decît tine si cei de-o seama cu tine. 

-  hu vreau sa am parte de putere! exclama Atreiu. 

-  Linisteste-te, prostutule, mîrii lupul-vîrcolac, îndata ce-ti va veni si tie rîndul sa sari în 
neant, te transformi si tu într-un slujitor al puterii, lipsit de vointa si de nerecunoscut. Cine stie 
la ce-i vei fi de folos. S-ar putea ca prin ajutorul tau oamenii sa fie îndemnati sa cumpere ceea 
ce nu le trebuie, sau sa urasca ceea ce nu cunosc, sa creada ceea ce-i face docili, sau sa se 
îndoiasca de ceea ce i-ar putea salva. Prin mijlocirea voastra, micutule locuitor al Fantâziei, se 
fac cele mai mari afaceri în lumea oamenilor, se dezlantuie razboaie, se întemeiaza imperii 
mondiale... 

Gmork îl privi cîtva timp pe baiat cu ochii între-deschisi, apoi mai spuse: 

-  Mai sînt si o multime de bieti neghiobi - ei însisi se cred Fireste foarte destepti si îsi 
închipuie ca slujesc adevarul - care îsi dau cea mai mare silinta în a-i convinge pîna si pe copii 
ca Fantâzia nu exista. Poate ca tocmai tu le vei Fi foarte folositor. 

Atreiu statea cu capul plecat. 

Acum stia de ce nu mai veneau oamenii în Fantâzia si de ce nu vor mai veni niciodata sa-i dea 
un nume nou Craiesei Copile. Cu cît se distrugea mai mult din Fantâzia, cu atît mai covîrsitor 
devenea potopul de minciuni din lumea oamenilor. si tocmai de aceea disparea în fiece clipa 
tot mai mult si posibilitatea sa mai vina totusi o faptura omeneasca. Era un cerc al naibii de 
vicios din care nu exista nici o scapare. Acum Atreiu întelesese tot. 

Mai era însa cineva care întelesese tot: Bastian Balthasar Bux. 

Acum stia ca nu numai Fantâzia era bolnava, ci si lumea oamenilor. Una era în legatura cu 
cealalta. De fapt, o simtise dintotdeauna fara a-si putea însa explica de ce era asa. Fiu voise 
niciodata sa se 
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multumeasca cu gîndul ca viata trebuie sa fie atît de cenusie si monotona, lipsita de mistere si 
de minuni, dupa cum afirmau toti cei ce spuneau mereu: Asa-i viata! 

Acum stia însa ca oamenii trebuiau sa mearga în Fantâzia pentru a însanatosi amîndoua 
lumile. 

Iar faptul ca nici un om nu mai stia drumul într-acolo se datora tocmai minciunilor si ideilor 
gresite aparute în lumea oamenilor prin distrugerea Fantâziei, minciuni si idei ce-i orbisera. 

Cu spaima si rusine Bastian îsi aminti de propriile sale minciuni. Istorioarele nascocite si 
povestite de el nu le puse la socoteala. Erau cu totul altceva. De cîteva ori mintise însa în 
mod constient si cu intentie - uneori de frica, uneori ca sa obtina ceva ce-si dorea neaparat, 
iar uneori doar ca sa-si dea aere. Oare ce fapturi ale Fantâziei fusesera distruse prin 
minciunile lui, fusesera folosite gresit si facute de nerecunoscut? încerca sa-si imagineze cum 
erau mai înainte, sub înfatisarea lor adevarata - dar nu era în stare. Poate tocmai fiindca 
mintise. 

în orice caz, un lucru era sigur: Contribuise si el la situatia rea in care se gasea Fantâzia. si 
dorea sa faca ceva ca sa-si rascumpere greselile, l-o datora lui Atreiu care era gata de orice, 
numai sa-l aduca si pe el acolo. Hu putea si nu voia sa-l dezamageasca pe Atreiu. Trebuia 
neaparat sa gaseasca drumul! 

Orologiul din turn batu de opt ori. 

Vîrcolacul îl privise cu multa atentie pe Atreiu. 

-  Prin urmare, acum stii cum poti ajunge în lumea oamenilor, îi spuse el. Tot mai doresti sa te 
duci, baiete? 

Atreiu facu din cap semn ca nu. 

-  nu vreau sa devin o minciuna, murmura el. 

-  Tot vei deveni, fie ca vrei, fie ca nu vrei, raspunse Gmork aproape vesel. 

- si tu, întreba Atreiu, de ce esti aici? 

- Aveam o misiune, spuse în sila Gmork. 

- si tu? j 
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VI 

Atreiu îl privi atent si aproape compatimitor pe lupul-vîrcolac. 

- si ti-ai îndeplinit-o? 



-  Nu, mirii Gmork, altfel sigur ca n-as sta aici legat de lant. La început lucrurile nici nu 
mergeau asa de prost,  pîna am ajuns în acest oras.  Domnita întunecata care domnea aici m-a 
primit cu toate onorurile. M-a poftit la ea în palat, m-a ospatat din belsug, a stat de vorba cu 
mine si s-a purtat ca si cum ar fi fost întru totul de partea mea. De altfel, toate fapturile din 
Ţara Ticalosilor mi-erau cît se poate de simpatice si ma  simteam ca acasa.  Iar domnita 
întunecata era, în felul ei, o femeie foarte frumoasa -în  orice  caz  dupa   gustul  meu.   Ma   
mîngîia,   ma scarpina usor, iar eu ma lasam, caci mi-era tare 

, placut, nimeni nu m-a mîngîiat vreodata asa. Pe scurt, mi-am pierdut capul si am început sa 
palavragesc, ea se prefacea ca ma admira grozav, pîna la sfîrsit i-am spus si despre misiunea 
mea. Probabil ca m-a adormit, caci de obicei aveam somnul foarte usor. Cînd m-am trezit, 
eram legat de acest lant. Domnita întunecata statea în fata mea si-mi spunea: "Ai uitat, 
Gmork, ca si eu fac parte dintre fapturile Fantâziei. si daca lupti împotriva Fantâziei, 
înseamna ca lupti si împotriva mea. Asadar, esti dusmanul meu, dar eu te-am întrecut în 
viclenie. Lantul de care esti legat nu poate fi dezlegat decît de mine. Eu plec însa împreuna cu 
slujitorii si cu slujnicele mele sa ne aruncam în neant, asa ca nu mai revin niciodata." S-a 
întors cu spatele si a plecat. Dar nu i-au urmat cu totii exemplul. Abia cînd neantul s-a 
apropiat tot mai mult, locuitorii orasului au fost atrasi în numar tot mai mare si cu atîta forta 
încît nu au mai putut rezista. si daca nu ma însel, tocmai azi au cedat si ultimii. Da, am fost 
prins în cursa, baiete, am stat prea multa vreme s-o ascult pe femeia aceea. Iar tu, baiete, ai 
fost prins acum în aceeasi cursa, ai stat prea multa vreme sa m-asculti pe mine. Caci în aceasta 
clipa neantul a încercuit orasul ca un inel, esti prizonier si nu mai poti scapa. 

- Deci vom pieri împreuna, spuse Atreiu. 

-  Desigur, raspunse Gmork, dar în chip foarte diferit, prostutule. Caci eu voi muri înainte ca 
neantul sa ajunga aici, tu vei Fi însa înghitit de el. E o mare diferenta. Caci pentru cine moare 
înainte, se sfirseste povestea, dar a ta va continua la nesfirsit, sub forma de minciuna. 

- De ce esti atît de rau? întreba Atreiu. 

-  Voi ati avut o lume a voastra, raspunse lugubru Gmork, dar eu nu. 

- Care a fost misiunea ta? 

Gmork, care pîna atunci sezuse drept, luneca la pamînt. Era limpede ca puterile îi erau pe 
sfîrsite. Glasul lui hîrîit nu se mai auzea decît ca un gîfiit. 

-  Cei carora le slujesc si care hotarisera distrugerea Fantâziei si-au vazut planul primejduit. -
Au aflat ca Craiasa Copila trimisese un sol, un mare erou -, si se parea ca el va izbuti pîna la 
sfîrsit sa cheme  o  faptura  omeneasca  în  Fantâzia.  -  Era neaparat necesar sa Fie ucis din 
timp. - în acest scop m-au  trimis  pe  mine,   caci  umblasem  mult prin Fantâzia. - I-am si 
gasit urma imediat - l-am urmarit zi si noapte - încetul cu încetul l-am ajuns din urma -prin 
tara sassafranilor - la templul Muamat din Codrul Stravechi - prin Codrul Huietului - 
Mlastinile întristarii 

-   Muntii   Morti  -   dar   pe   urma,   Unga   Prapastia Strafunda, la plasa lui Ygramul - i-am 
pierdut urma -ca si cum s-ar fi topit în vazduh. - Prin urmare, am cautat mai departe, trebuia 
sa fie pe undeva - dar nu i-am mai gasit urma. - în cele din urma, am ajuns aici. 

-  n-am izbutit. - Dar nici el, caci Fantâzia piere! De altfel, numele lui era Atreiu. 



Gmork îsi salta capul. Baiatul se daduse înapoi cu un pas si statea cu capul sus. 

- Eu sînt, spuse el, eu sînt Atreiu. 

O tresarire trecu prin trupul slabit al lupului. Se repeta si deveni tot mai puternica. Apoi îi iesi 
din gîtlej un sunet semânînd cu o tuse gîfîita, devenea tot mai tare si mai hîrîita si crescu pîna 
ce se transforma 
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într-un urlet rasunînd printre toti peretii caselor. Vîrcolacul rîdea! 

Era cel mai înfiorator zgomot ce-L auzise Atreiu vreodata, niciodata nu mai auzise 
ceva asemanator. 

Apoi se sfîrsi brusc. 

Gmork murise. 

Atreiu ramase multa vreme nemiscat. într-un tîrziu se apropie de lupul mort - nici el nu 
stia de ce -se pleca peste capul lui si atinse cu mîna blana cea neagra si tepoasa. si în 
aceeasi clipa, mai iute ca gîndul, dintii lui Gmork prinsera piciorul lui Atreiu. Pîna si 
dincolo de moarte rautatea din el ramasese puternica. 

Atreiu încerca cu disperare sa-i desfaca falcile. Era zadarnic. Dintii uriasi îi erau înfipti 
în carne ca si cum ar fi fost strînsi cu suruburi de otel. Atreiu cazu pe pamîntul murdar, 
lînga hoitul lupului-vîrcolac. 

si pas cu pas, tiptil si de nestavilit, neantul patrunse din toate partile prin zidul înalt si 
negru ce înconjura orasul. 

Zborul spre Turnul de Fildes 

) OS, ATREIU IFiTRASE PRIPI POARTA posomorita a Orasului Strigoilor si începuse sa 
colinde ulitele strîmbe, ca apoi sa sfîrseasca atît de tragic în curticica dosnica si murdara, dar 
în aceeasi clipa, sus, în vazduh, Fuhur, balaurul-noroc alb, avu parte de o descoperire cit se 
poate de uimitoare. 

Aflat si acum în cautarea micului sau stapîn si prieten, urcase foarte sus printre norii si palele 
de negura ale cerului si se uita împrejur. în toate directiile se întindea marea ce nu se linistea 
decît foarte încet dupa furtuna naprasnica ce-o rascolise pîna-n strafunduri. Dintr-o data Fuhur 
zari la mare departare ceva ce nu-si putea explica. Era ca o raza de lumina aurie ce stralucea si 
se stingea la intervale regulate, stralucea si iar se stingea. Iar raza de lumina parea ca se 
îndreapta anume spre el, spre Fuhur. 

Cît putu mai repede se apropie de acel loc, iar cînd pluti în sfîrsit peste el, îsi dadu seama ca 
strafulgerarile porneau din adîncurile apelor, poate | chiar de pe fundul marii. 



Dupa cum s-a spus si mai înainte, balaurii- j noroc sînt fapturi din aer si foc. Apa e un element 
ce nu le e doar strain, ci si extrem de periculos. în apa ei se pot stinge cu adevarat precum o 
flacara - în cazul cînd nu se înabusa mai înainte, caci ei respira necontenit aerul, cu întregul 
lor trup, prin cei o suta de mii de solzi sidefii. Se si hranesc totodata cu aer si cu caldura, iar 
vreo alta hrana nu le mai e de trebuinta, dar fara aer si caldura nu pot trai decît foarte scurt 
timp. 
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Fuhur nu stia ce sa faca. nici nu stia ce erau ciudatele clipiri de acolo, de jos, din adîncurile 
marii si daca aveau vreo legatura cu Atreiu. 

Totusi nu statu mult pe gînduri. Zvîcni foarte sus în vazduh, apoi se întoarse cu capul în jos, 
îsi apropie labele strins de trupul ce-L tinu teapan si drept ca un bat si se lasa sa cada în 
adîncuri. Se scufunda în mare cu un pleoscait grozav, încît apa stropi ca dintr-un imens havuz. 
La început îsi pierdu cunostinta din pricina izbiturii puternice, pe urma se stradui însa sa-si 
deschida ochii rosii-rubinii. Acum zari sclipirea foarte aproape de el, ceva mai jos, doar la 
cîteva lungimi ale propriului sau trup. Apa îi învaluia corpul si începu sa formeze basicute ca 
într-o oala înainte de a începe sa fiarba. Totodata simtea cum se racoreste si cum puterile îl 
lasa. Cu ultimele forte se sili sa se afunde înca mai adînc - iar acum vazu sursa de lumina atît 
de aproape, încît putea s-o atinga. Era AURYN, stralucirea! Din fericire, talismanul ramasese 
agatat cu lantul de o ramura de margean iesind din peretele unei vagauni de stînca - caci altfel 
giuvaerul s-ar fi scufundat într-un abis fara fund. 

Fuhur se întinse spre giuvaer, îl desprinse si îsi petrecu lantul în jurul gîtului, pentru a nu-L 
pierde -caci simtea ca îndata avea sa-si piarda cunostinta. 

Cînd îsi reveni în simtiri, la început nici nu stiu ce-i cu el, caci spre marea lui mirare zbura din 
nou prin vazduh peste mare. Zbura cu foarte mare iuteala într-o directie anumita, cu mult mai 
repede decît iar fi îngaduit puterile lui sfîrsite. încerca sa zboare ceva mai încet, dar fu nevoit 
sa constate ca trupul sau nu-i mai dadea ascultare. O alta vointa, mult mai puternica decît a 
lui, pusese stapînire pe trupul sau si-L conducea acum. Iar aceasta vointa pornea de la 
AURYM pe care îl purta de lant în jurul gîtului. 

Ziua era pe sfîrsite si se însera cînd Fuhur zari în sfîrsit în departare malul marii. Ţinutul de 
dincolo de mal nu se prea vedea, parea sa fie cufundat în neguri. Cînd se apropie mai mult, îsi 
dadu seama ca 
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cea mai mare parte a tinutului fusese înghitita de acel neant care facea ca ochii sa doara atît de 
tare de parca ar fi orbit. 

Daca ar Fi putut hotarî dupa propria lui vointa, Fuhur ar fi facut acum cale întoarsa. Forta 
tainica a giuvaerului îl silea însa sa zboare drept înainte. Iar foarte curînd afla si de ce, caci în 
mijlocul nesfîrsitului neant descoperi brusc o mica insula ce înca mai rezista, o insula din case 
cu crestele acoperisurilor ascutite si cu turnuri strîmbe. Fuhur banuia acum pe cine va gasi 
acolo, si zbura spre tel mînat de forta puternica a talismanului, dar si de propria lui vointa, în 
curticica lipsita de lumina unde zacea Atreiu lînga lupul-vîrcolac mort, se întunecase aproape 
complet. Amurgul cenusiu ce mai patrundea în luminatorul îngust dintre case abia daca mai 



ajungea pentru a deosebi trupul mai deschis al baiatului de blana neagra a monstrului. si cu cît 
se întuneca mai tare, cu atît mai mult aratau amîndoi ca unul singur. 

Atreiu renuntase de mult la orice încercare de a se desprinde din menghinea de otel a 
muscaturii lupului. Era într-o stare semiînconstienta în care vedea din nou în fata ochilor 
bivolul purpuriu din Marea Ierboasa pe care nu-L vînase. Uneori îi striga pe ceilalti copii, 
tovarasii sai de vînatoare, care probabil acum ajunsesera cu totii vînatori adevarati, iîu-i 
raspundea însa nimeni, numai bivolul urias statea nemiscat în fata lui si-L privea. Atreiu îsi 
striga calutul, Artax. Dar nici el nu veni, si nici nechezatul sau limpede nu se auzea nicaieri. O 
striga si pe Craiasa Copila, dar tot zadarnic. Nu-i mai putea explica nimic. lîu ajunsese nici 
vînator, nu mai era nici sol, nu mai era nimeni. 

Atreiu capitulase. 

Pe urma mai simti însa si altceva: neantul! Probabil ca acum ajunsese foarte aproape. Atreiu 
simtea din nou forta aceea îngrozitoare ca un fel de ameteala. Se îndrepta si îsi smuci gemînd 
piciorul. Dar dintii nu-i dadeau drumul. 
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De fapt, era spre norocul lui. Caci daca dintii lui Qmork nu l-ar fi tinut locului, Fuhur ar fi 
sosit totusi prea tîrziu. 

Asa se facu însa ca Atreiu auzi dintr-o data glasul de bronz al balaurului-noroc venind de sus 
din tarii: 

- Atreiu! Esti aici? Atreiu! 

- Fuhur! striga Atreiu. 

Apoi îsi duse amîndoua mîinile pîlnie la gura si striga în sus: 

- Sînt aici. Fuhur! Fuhur! Ajutor! Sînt aici! si striga asa mereu si mereu. 

Pe urma vazu trupul alb al lui Fuhur pîlpîind ca un fulger viu în trecere prin micutul petec de 
cer stins, la început foarte departe, la mare înaltimea, pe urma a doua oara mult mai aproape. 
Atreiu striga si tot striga, iar balaurul-noroc raspundea cu glasul sau de clopot. în sfîrsit cel 
de-acolo de sus îl zari pe cel de jos, marunt ca un biet gîndacel într-o gaura întunecoasa. 

Fuhur porni sa aterizeze, dar curticica dosnica era strimta, se si înnoptase, iar la coborire 
balaurul darima una din crestele ascutite ale acoperisului. sarpanta se prabusi cu un zgomot 
asurzitor. Fuhur simti cum îl strafulgera durerea, îsi facuse o rana adînca în trup, lovindu-se 
de coama ascutita a acoperisului. N-a mai izbutit una din aterizarile sale obisnuite si atît de 
elegante, ci cazu greu în curte, izbindu-se tare de pamîntul ud si murdar, lînga Atreiu si 
Qmork cel mort. 

Se scutura, stranuta ca un catel ce iese din apa si spuse: 

-  în sfîrsit! Pe-aici mi-erai! Vad ca am sosit tocmai la timp. 



Atreiu nu spuse nimic. îsi petrecu bratele pe dupa gîtul lui Fuhur si îsi vîrî fata în coama lui 
alb-argintie. 

-  Hai, îl îndemna Fuhur, asaza-te pe spinarea mea! N-ai fimp de pierdut. 
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Atreiu dadu doar din cap. Abia acum vazu Fuhur ca piciorul lui Atreiu era prins în botul 
lupului. 

-  Rezolvam noi îndata, spuse el rostogolin-du-si ochii rosii-rubinii, sa nu-ti faci nici o grija. 

/ Apuca cu amîndoua labele încercînd sa desdesteze falcile lui Gmork. Dar dintii nu se clintira 
nici un milimetru. 

Fuhur gîfiia si pufaia din pricina încordarii, dar în zadar. Cu siguranta ca n-ar fi izbutit sa-L 
elibereze pe micul sau prieten daca n-ar fi fost ajutat de noroc. Dar se stie ca balaurii-noroc au 
întotdeauna noroc si, o data cu ei, si cei ce le sînt dragi. 

Caci în clipa cînd Fuhur, istovit, se opri si se pleca peste capul lui Gmork pentru a vedea mai 
bine pe întuneric ce s-ar mai putea face, s-a întîmplat ca talismanul Craiesei Copile, atîrnat de 
lant în jurul gîtului lui Fuhur, sa se aseze pe fruntea vîrcolacului mort. si tot în aceeasi clipa se 
deschise botul, eliberînd piciorul lui Atreiu. 

- Hei, striga Fuhur, ai vazut? Atreiu nu raspunse. 

-  Ce s-a întîmplat, întreba Fuhur, unde esti, Atreiu? 

Bîjbîi prin întuneric cautîndu-si prietenul, dar el nu mai era acolo. si în timp ce încerca sa 
patrunda bezna noptii cu ochii sai de un rosu-aprins, începu sa simta si ei însusi ceea ce-L 
smulsese de Unga el pe Atreiu îndata ce se eliberase: Era neantul care se apropiase tot mai 
mult. AURYN îl apara însa de sorbul puternic. 

Atreiu se împotrivise zadarnic, neantul era mai tare decît propria lui vointa micuta. Lovi cu 
bratele, lupta si dadu din picioare, dar membrele lui nu mai ascultau de el, ci de forta aceea 
irezistibila. Nu-l mai desparteau decît cîtiva pasi de distrugerea sa definitiva. 

Chiar atunci Fuhur trecu în zbor peste el ca un fulger alb, licaritor si, apucîndu-L de smocul 
de par lung, negru-albastrui îl trase în sus si porni vîjîind, înaltîndu-se în vazduhul negru al 
noptii. 
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Orologiul din turn batu de noua ori. 

nici unul din cei doi, nici Fuhur si nici Atreiu nu fura mai tîrziu în stare sa spuna cît tinuse 
zborul prin obscuritatea totala, daca într-adevar a fost doar o singura noapte. Poate ca orice fel 
de timp încetase sa mai existe pentru ei si stateau suspendati în nemiscare în mijlocul 
întunericului nemarginit. Â fost cea mai lunga noapte traita vreodata, nu numai pentru Atreiu, 
ci si pentru Fuhur, care era mult mai vîrstnic. 



Dar pîna si cea mai lunga si cea mai întunecoasa noapte se sfîrseste odata. si cînd se ivira 
zorile spalacite, amîndoi zarira departe în zare Turnul de Fildes. 

Aici era inevitabil sa ne oprim putin pentru a explica o particularitate a geografiei Fantâziei. 
Uscatul si marile, muntii si apele nu stau nemiscate ca în lumea oamenilor. De aceea ar fi de 
pilda cu neputinta sa se întocmeasca o harta a Fantâziei. Acolo nu se poate prevedea niciodata 
cu siguranta care tinut se învecineaza cu alt tinut. Pînâ si punctele cardinale se schimba dupa 
tinutul în care te afli. Iarna si vara, ziua si noaptea se supun în fiecare regiune- unor legi 
diferite. E posibil ca, iesind dintr-un desert pîrjolit de soare, sa nimeresti în mijlocul unor 
zapezi arctice. în lumea Fantâziei nu exista distante masurabile, asa ca si cuvintele "aproape" 
si "departe" au o alta semnificatie. Toate depind de starea sufleteasca si de vointa celui ce 
parcurge un anumit drum. Deoarece Fantâzia e nemarginita, punctul sau central poate fi 
oriunde - sau, mai bine zis, e la fel de departe sau de aproape, pornind de pretutindeni. 
Depinde întru totul de cel ce doreste sa ajunga la punctul central. Iar cel mai interior punct 
central e tocmai Turnul de Fjldes. 

Spre mirarea sa, Atreiu se trezi sezînd pe spinarea balaurului fara sa-si aminteasca însa cum 
ajunsese acolo, nu mai stia decît ca Fuhur îl smulsese în sus, apucîndu-l de smocul sau de par. 
înfrigurat, cauta sa se înfasoare mai bine în hlamida ce flutura în 
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urma sa, dar observa ca aceasta îsi pierduse culoarea si devenise sura. La fel se întîmplase si 
cu pielea si parul sau. Iar acum vazu în lumina crescînda a diminetii ca nici Fuhur nu scapase. 
Balaurul arata doar ca o pala cenusie de negura si ajunsese aproape tot atît de ireal. Amîndoi 
fusesera prea aproape de 

neant. 

-    Atreiu, micul meu stapîn, îl auzi vorbind 

încetisor pe balaur, te doare rau rana? 

- nu, raspunse Atreiu, nu mai simt nimic. 

- Ai fierbinteli? 

-■ Mu, Fuhur, nu cred. De ce ma-ntrebi? 

-  Am simtit ca tremuri, raspunse balaurul, oare ce te-ar mai putea face pe tine sa tremuri, 
Atreiu? 

Atreiu tacu o vreme înainte de a raspunde: 

- în curind vom fi sosit. si atunci va trebui sa-i spun Craiesei Copile ca nu mai exista nici o 
scapare. Din toate cîte a trebuit sa le fac, acesta e lucrul cel 

mai greu. 

-  Da, spuse Fuhur înca si mai încet, e-ade- 



varat. 

Zburara mai departe în tacere, mereu spre 

Turnul de Fildes. 

Dupa cîtva timp, balaurul începu din nou: 

- Ai vazut-o vreodata, Atreiu? 

- Pe cine? 

-   Pe  Craiasa  Copila,  sau  mai  curind  pe Suverana Dorintelor cea cu Ochii de Aur? Caci 
astfel trebuie sa i te adresezi cînd te afli în fata ei. 

- Mu, n-am vazut-o niciodata. 

-  Eu da. De foarte multa vreme. Pe atunci strabunicul tau trebuie sa fi fost copil. si eu mai 
eram înca un june Ţopaie-prin-Ptori cu capul plin de prostii, într-o noapte am încercat sa-mi 
iau de pe cer luna ce stralucea mare si rotunda acolo sus. Dupa cum ti-am spus, pe atunci nu 
întelegeam înca nimic. Cînd, la sfîrsit,   m-arrr   lasat   sa   cad   înapoi   pe   pamînt, 
dezamagit, eram foarte aproape de Turnul de Fildes, în noaptea aceea pavilionul în forma de 
boboc de 
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magnolie îsi deschisese larg petalele, iar în mijlocul lor vedeam ca sade Craiasa Copila. Mi-a 
aruncat o privire, o singura scurta privire, dar - nu stiu cum sa-ti spun - din noaptea aceea am 
devenit altul. 

- Cum arata? 

-  Ca o fetita. Dar e mult mai în vîrsta decît cele mai batrîne fapturi ale Fantâziei. Mai bine as 
spune: E fara vîrsta. 

-  E însa bolnava de moarte, spuse Atreiu; s-o pregatesc eu cu bagare de seama pentru sfîrsitul 
oricarei sperante? 

Fuhur facu din cap semn ca nu. 

-  Mu, ar ghici imediat ca încerci doar s-o linistesti. Trebuie sa-i spui adevarul. 

-   Chiar  daca   moare   din   aceasta   cauza? întreba Atreiu. 

-  nu cred sa se-ntîmple una ca asta, spuse Fuhur. 

-  stiu, raspunse Atreiu, esti un balaur-noroc. Pe urma iar zburara multa vreme în tacere. 

în sfîrsit, au mai stat de vorba pentru a treia oara. De data aceasta Atreiu a fost cel ce-a 
întrerupt tacerea: 



- As vrea sa te mai întreb ceva, Fuhur. 

- întreaba! 

- Cine e ea? 

- Ce vrei sa spui? 

-  AURYn are putere asupra tuturor fapturilor Fantâziei, indiferent daca sînt fiinte ale luminii 
sau ale întunericului. Are putere si asupra ta si asupra mea. si totusi Craiasa Copila nu-si 
exercita niciodata puterea. E ca si cum nici n-ar fi, si totusi e îri toate. E asa ca noi? 

-  nu, spuse Fuhur, nu e cum sîntem noi. nu-i o faptura a Fantâziei. noi toti sîntem prin ea. Ea 
însasi e însa de alt fel. 

- Este cumva, - Atreiu sgvaia sa-si puna întrebarea -, e un fel de faptura omeneasca? 

- nu, spuse Fuhur, nu e ceea ce sînt fapturile omenesti. 
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- Atunci, repeta Atreiu, cine e ea? 

Fuhur nu raspunse decît dupa o lunga tacere. 

-  nimeni din toata Fantâzia nu stie, nimeni nici nu poate sa stie. E cea mai adînca taina a 
lumii noastre. Odata l-am auzit pe un întelept spunînd ca acela ce ar putea sa înteleaga si-ar 
stinge astfel propria sa existenta. Nu stiu ce-o fi vrut sa spuna. Mai mult nu pot sa-ti spun. 

-  si acum, zise Atreiu, se va stinge si existenta ei si a noastra, a tuturor, fara ca noi sa fi 
înteles 

taina. 

De data aceasta Fuhur tacu, dar în jurul botului lui ca de leu juca un zîmbet, ca si cum ar fi 
vrut sa spuna: Nu se va întîmpla'una ca asta. 

De atunci înainte nu mai vorbira. 

Putin dupa aceea zburara peste marginea exterioara a Labirintului, acea cîmpie cu straturi de 
flori, tufe si poteci întortocheate ce înconjura într-un rotogol mare Turnul de Fildes. Spre 
spaima lor îsi dadura seama ca pîna si aici neantul îsi începuse distrugerea. E drept ca 
deocamdata nu erau decît locuri mici presarate prin Labirint, dar erau pretutindeni. Rondurile 
de flori stralucind în toate culorile si tufele înflorite aflate între acele locuri devenisera uscate 
si cenusii. Pomisorii gingasi îsi întindeau crengile goale si îndoite în sus catre balaur si 
calaretul sau, ca si cum s-ar fi rugat sa-i ajute. Cîmpiile, cîndva verzi si înflorite, acum erau 
spalacite, si un iz usor de mucegai si de putregai se ridica spre noii-veniti. Singurele culori ce 
se mai vedeau erau cele ale unor ciuperci uriase, umflate si ale unor flori degenerate si 
colorate tipator, cu aspect otravitor, care faceau mai curînd impresia unor creaturi ale nebuniei 
si ale coruptiei. Restul de viata din miezul Fantaziei înca se mai apara, tresarind neputincios, 
împotriva distrugerii definitive ce pîndea si rodea din toate partile. 



Totusi la mijloc înca mai stralucea într-un alb feeric Turnul de Fildes, neatins si neprihanit. 

Fuhur nu ateriza cu Atreiu pe terasa inferioara prevazuta pentru sosirea solilor zburatori. 
Simtea ca 
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nici el si nici Atreiu nu vor mai avea puterea sa urce de acolo strada principala lunga, în forma 
de spirala, ce ducea pîna la yîrful turnului. I se mai parea ca situatia deosebita/le îngaduie sa 
nu tina seama de protocol sau de eficheta. Se hotarî sa faca o aterizare fortata. Trecu valvîrtej 
peste balcoanele, podurile si balustradele de fildes, gasi în ultimul moment portiunea cea mai 
înalta a strazii principale, în locul unde îi era capatul, chiar în fata cladirilor propriu-zise ale 
palatului, îsi dadu drumul jos, mai luneca în sus pe strada învîrtindu-se de cîteva ori în jurul 
sau si în sfîrsit se opri, cu coada înainte. 

Atreiu, care se tinuse cu amîndoua bratele de gîtul lui Fuhur, se ridica si privi în jur. Se 
asteptase la un soi de primire, sau cel putin la un grup de paznici ai palatului care sa-L întrebe 
cine e si ce doreste - dar nu se zarea nimeni nicaieri. Cladirile stralucitor de albe din jur 
pareau pustii. 

-  Au fugit cu totii! îi trecut prin minte. Au lasat-o singura pe Craiasa Copila. Sau nu cumva ea 
a si... 

-   Atreiu, sopti Fuhur, trebuie sa-i înapoiezi giuvaerul. 

îsi scoase de la gît lantul. Acesta cazu jos. 

Atreiu sari de pe spinarea lui Fuhur - si se prabusi la pamînt. Mu se mai gîndise la rana sa. 
Stînd înca întins, lua talismanul si îl petrecu în jurul gîtului. Apoi se ridica cu greu, 
sprijinindu-se de balaur. 

- Fuhur, spuse el, unde trebuie sa ma duc? Dar balaurul-noroc nu-i mai raspunse. Statea 

întins ca mort. 

Strada principala se sfirsea la un zid împrejmuitor înalt si alb, în dreptul unei mari porti 
minunat cioplite, ale carei canaturi erau deschise. 

Atreiu schiopata într-acolo, se tinu de portal si gasi în spatele portii o scara exterioara larga si 
stralucitor de alba ce i se paru ca ajunge pîna-n cer. începu sa urce treptele. Uneori se oprea ca 
sa-si mai vina în putere. Pe scarile albe ramase o dîra de picaturi de sînge. 
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în sfîrsit, ajunse sus si vazu înaintea sa o galerie lunga. Merse mai departe, clatinîndu-
se si tinîndu-se de coloane. Apoi trecu printr-o curte cu o multime de fîntîni arteziene 
si alte havuzuri, dar abia mai putea distinge ce avea în fata ochilor. Ca în vis lupta sa 
înainteze. Gasi o a doua poarta mai mica, apoi trebui sa urce o scara înalta, dar de data 
aceasta îngusta, si ajunse într-o gradina unde totul, pomii, florile si animalele erau 
cioplite din fildes, pe urma se tîrî pe mîini si pe picioare peste mai multe poduri arcuite 
si fara balustrada ducînd la o a treia poarta, cea mai mica din toate. Culcat pe burta, se 



trase mai departe, apoi ridica încet ochii si vazu un munte luciu din fildes, iar în vîrful 
lui Pavilionul Magnoliei orbitor de alb. nici un drum nu ducea într-acolo sus, nici o 

scara. 

Atreiu îsi lasa capul pe brate. 

Nimeni din cei ce-au ajuns vreodata acolo sus si din cei ce vor mai ajunge vreodata nu 
poate spune cum a parcurs aceasta ultima bucata de drum. Trebuie trecut sub tacere. 

Deodata Atreiu se afla în fata portii ce ducea în Pavilion. Intra - si se gasi fata-n fata cu 
Suverana Dorintelor cea cu Ochii de Aur. 

sedea sprijinita pe multe pernite aflate pe o perna mare, rotunda si moale, în mijlocul 
bobocului de floare, si privea spre el. Arata nespus de gingasa si de dulce. Atreiu vazu 
cît era de bolnava dupa paloarea fetei ce parea aproape transparenta. Ochii ei migdalati 
erau de culoarea aurului închis. Nu exprimau nici un fel de îngrijorare sau neliniste. 
Suridea. Trupul ei mic si firav era îmbracat într-o rochie larga de matase ce stralucea 
atît de alb, încît pîna si petalele de magnolie pareau întunecate fata de ea. Arata ca o 
fetita nespus de frumoasa, de cel mult zece ani, dar? parul ei lung pieptanat lins si 
cazîndu-i peste umeri si spate pîna pe perna pe care sedea -era alb ca neaua. 

Bastian se sperie. 

în clipa aceasta i se intîmpiase ceva ce nu mai patise niciodata în viata. 

Pîna acum putuse sa-si imagineze foarte limpede tot ce se povestea în cartea cu 
Povestea fara Sfîrsit. E drept ca se petrecusera cîteva lucruri stranii cît timp citise 
cartea, nu putea sa tagaduiasca, dar desigur ca puteau fi explicate cumva. si-l 
imaginase cit se poate de clar pe Atreiu calarind pe balaurul-noroc, de asemenea si 
Labirintul si Turnul de Fildes. Dar pîna în aceasta clipa \oate nu fusesera decît 
propriile sale imaginatii. 

Cînd ajunsese însa Ia locul unde era vorba despre Craiasa Copila, pentru o fractiune 
de secunda - numai atît cît tine sclipirea fulgerului - vazuse în fata ochilor obrazul ei. 
Dar nu numai în gînd, ci aievea! Bastian era sigur de tot ca nu fusese doar imaginatia 
sa. Vazuse chiar amanunte care nici nu erau cuprinse in descrierea din carte, de pilda 
sprîncenele ce apareau ca doua arcuri subtiri, parca pictate cu tus, peste ochii ei aurii 
- sau loburile urechilor neobisnuit de alungite - sau înclinatia deosebita a capului pe 
gîtul gingas. Bastian stia cu siguranta ca nu vazuse niciodata în viata ceva mai frumos 
decît obrazul ei. si în aceeasi clipa stiu si cum se numeste. Puisorul Lunii. Piu avea 
nici cea mai mica îndoiala ca era numele ei.                                                              
y
 

Iar Puisorul Lunii îl privise - pe el, Bastian Balthasar Bux! 

îl privise cu o expresie pe care nu si-o putea lamuri. Fusese si ea surprinsa? Era 
cumva o rugaminte în privirea ei? Sau dor? Sau - ce-o fi fost? 



încerca sa-si aminteasca de privirea Puisorului Lunii, dar nu mai izbuti. 

Un singur lucru îl stia sigur: Privirea ei, trecînd prin ochii lui si de-a lungul gîtului, II 
lovise drept în inima. Mai simtea si acum cum îl frige urma lasata. si mai simtea ca 
aceasta privire se afla acum în inima lui si stralucea ca o comoara tainica. într-un 
chip straniu si totodata minunat ii durea. 
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Chiar daca ar fi vrut Bastian nu s-ar mai fi putut apara de cele ce i se întîmplau. Dar nici nu 
voia, o, nu! Dimpotriva, pentru nimic în lume n-ar mai fi renuntat la comoara aceasta. Fiu 
mai voia decît un singur lucru: sa citeasca mai departe pentru a fi din nou împreuna cu 
Puisorul Lunii pentru a o revedea. 

Fiu banuia ca astfel intra irevocabil în cea mai neobisnuita si probabil cea mai primejdioasa 
aventura. Dar chiar si daca ar fi banuit - cu siguranta ca tot n-ar fl fost un motiv pentru el sa 
închida cartea, s-o puna deoparte si sa n-o mai atinga niciodata. 

Cu degetele tremurînd cauta locul unde se oprise si continua sa citeasca. 

Orologiul din turn batu de zece ori. 

Craiasa Copila 

1L0METRI riEFIUMÂRAŢI STRĂBĂTUSE ATREIU 

----------ilsi totusi, stînd acum si privind-o pe 

Craiasa Copila, nu era în stare sa scoata nici un cuvînt. Mu stia cum sa-nceapa, nu stia cum sa se 
poarte. De multe ori încercase sa-si imagineze acest moment, îsi pregatise cuvintele, dar toate îi 
disparusera brusc din minte. 

în sfirsit, ea îi zîmbi si-i spuse cu un glas plapînd si dulce ce suna ca si cum o pasare mica ar 

cînta în somn: 

-  Te-ai întors din Cautarea cea Mare, Atreiu? 

-  Da, izbuti sa spuna Atreiu plecîndu-si capul. 

-   Acum e sura hlamida ta cea frumoasa, continua ea dupa o scurta tacere, sur ti-e si parul si pielea, ca 
piatra. Dar totul va fi din nou ca înainte si chiar mai frumos. Ai sa vezi. 

Lui Atreiu parca i se legase limba. Clatina doar foarte usor capul. Apoi auzi din nou glasul cel gingas: 

- Mi-ai îndeplinit misiunea... 

Atreiu nu stia daca aceste cuvinte nu erau cumva o întrebare. Mu îndraznea sa priveasca la ea pentru a 
citi pe fata ei. încet puse mîna pe lantul cu talismanul de aur si-L scoase de la gît. Cu bratul întins îi 



oferi Craiesei Copile, dar privirile si le tinea tot plecate. încerca sa se lase într-un genunchi precum 
solii din povestile si cîntecele auzite în taberele de corturi din patria sa, dar piciorul ranit nu-si facu 
datoria, si Atreiu cazu la picioarele Craiesei Copile si ramase întins pe jos, cu fata la pamînt. 

Ea se apleca, ridica talismanul si în timp ce-si petrecea lantul printre degete, îi spuse: 

- Ţi-ai îndeplinit frumos solia. Sînt foarte multumita de tine. 
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- Mu! exclama Atreiu aproape cu furie, totul a fost zadarnic. Mu mai exista salvare. 

Urma o lunga tacere. Atreiu îsi vîrise fata în brat si un tremur îi zguduia tot trupul. Se temea 
ca va auzi de la ea un strigat de disperare, un vaiet, poate si o aspra mustrare sau chiar o 
izbucnire de furie. Mici el nu stia la ce se astepta - dar cu siguranta' nu la ceea ce auzi acum. 
Craiasa Copila rîdea. Rîdea încetisor si cu veselie. Lui Atreiu i se zapacira gîndurile, o clipa 
crezu ca ea a înnebunit. Dar nu era rîsul unei nebune. Apoi îi auzi glasul spunînd: 

- Dar l-ai adus cu tine. Atreiu îsi ridica capul. 

- Pe cine? 

- Pe salvatorul nostru. 

O privi cercetator în ochi si nu gasi în ei decît limpezime si veselie. Zîmbea din nou. 

-   Ţi-ai  îndeplinit misiunea.   îti  multumesc pentru tot ce-ai facut si ai suferit. 

Atreiu clatina din cap. 

-  Suverana a Dorintelor cea cu Ochii de Aur, bîlbîi el folosind acum pentru prima oara 
formula oficiala recomandata de Fuhur, eu... nu zau, nu-nteleg ce vrei sa spui. 

- Se cunoaste pe fata ta, spuse ea, dar fie ca întelegi, fie ca nu, totusi ai izbutit. si acesta e 
lucrul cel mai important, nu-i asa? 

Atreiu tacu. Mu-i mai venea în minte nici macar o întrebare. Se holba la Craiasa Copila cu 
gura cascata. 

-  L-am vazut, continua ea, si m-a privit si el. 

- Cînd? întreba Atreiu. 

-  Chiar atunci cînd ai intrat tu. L-ai adus cu tine. 

Fara sa vrea, Atreiu privi în jurul sau. 
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- si unde e? nu vad pe nimeni afara de mine 

si de tine. 



- O, mai sînt înca multe ce-ti ramîn invizibile, raspunse ea, dar poti sa ma crezi. înca nu se afla 
în lumea noastra. Dar lurnile noastre s-au si apropiat atît de mult încît ne-am putut vedea, caci 
timp de o clipa, atît cît tine un fulger, peretele subtire care înca ne mai desparte a devenit 
straveziu. în curînd va fi cu totul la noi si ma va striga cu numele meu cel nou pe care numai 
el mi-L poate da. Atunci ma voi însanatosi, si o data cu mine întreaga Fantâzie. 

în timp ce Craiasa Copila vorbea, Atreiu se asezase anevoie. Privea în sus spre ea, caci, sezînd 
pe pernele ei, era ceva mai înalta, iar vocea lui era stinsa 

cînd o întreba: 

- Prin urmare, cunosti de mult solia ce aveam sa ti-o aduc. Tot ce mi-a destainuit Stravechea 
Morla din Mlastinile întristarii, tot ce mi-a dezvaluit glasul misterios al Uyulâlei din Oracolul 
din Miazazi, - toate 

tu le stiai? 

- Da, spuse ea, si le stiam înca mai înainte de 

a te fi trimis în Cautarea cea Mare. 

Atreiu înghiti de cîteva ori în sec. 

-  De ce, izbuti în sfîrsit sa spuna, m-ai mai trimis si pe mine? La ce te asteptai? 

-  La nimic altceva decît la ceea ce ai facut, raspunse ea.                                                       
»          | 

- Ce-am facut..., repeta încet Atreiu în timp ce 1 între sprîncenele sale aparea o cuta adînca de 
furie. * Daca-i asa precum spui, atunci totul a fost de prisos. | Zadarnic m-ai mai trimis în 
Cautarea cea Mare. Am f*] auzit spunîndu-se ca hotarîrile tale sînt adeseori de neînteles 
pentru cei ca noi. Se poate sa fie asa. Dupa toate prin cîte am trecut, îmi vine însa foarte greu 
sa accept cu resemnare ca n-ai vrut decît sa te distrezi cu mine. 
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Ochii   Craiesei   Copile   aratau   acum   foarte seriosi. 

-  Mu mi-am permis sa ma distrez cu tine, Atreiu, spuse ea, si stiu prea bine cît îti datorez. 
Toate prin cîte ai trecut au fost necesare. Te-am trimis în Cautarea cea Mare nu pentru solia 
pe care voiai sa mi-o transmiti acum, ci pentru ca era singurul mijloc de a-L chema pe 
salvatorul nostru. Caci el a luat parte la tot ce ti s-a întîmpiat si te-a însotit pe tot drumul cel 
lung.  I-ai auzit tipatul de spaima  lînga  Prapastia Strafunda în timp ce vorbeai cu Ygramul, si 
i-ai vazut chipul cînd te-ai aflat în fata Portii Oglinzii Fermecate. Ai intrat în imaginea Iui si ai 
luat-o cu tine, de aceea el te-a si urmat, caci s-a vazut pe sine cu ochii tai. Aude si acuma 
fiecare cuvînt pe care îl rostim. si stie ca vorbim despre el si ca îl asteptam si ca ne-am pus 
nadejdea în el.  Poate ca acum întelege ca toate caznele ce le-ai luat asupra ta, Atreiu, le-ai 
îndurat pentru el si ca întreaga Fantâzie îl cheama! 

Atreiu tot mai era încruntat, dar treptat cuta de furie de pe fruntea lui se netezea. 



- Cum se face ca le stii pe toate, întreba dupa un timp, si tipatul de lînga Prapastia Strafunda si 
chipul din Oglinda Fermecata, - sau toate acestea au fost si ele hotarite de tine mai dinainte? 

Craiasa Copila ridica în sus pe AURYN si, în timp ce si-L punea la gît, raspunse: 

-  n-ai purtat tot timpul stralucirea? n-ai stiut ca astfel am fost mereu cu tine? 

-  nu tot timpul, raspunse Atreiu. A fost o vreme cînd l-am pierdut. 

-  Da, spuse ea, atunci ai fost într-adevar singur. Povesteste-mi ce s-a întîmpiat atunci! 

Atreiu îi istorisi ce i se întîmplase. 

-  Acum stiu de ce ai devenit sur, spuse Craiasa Copila. Te-ai aproapiat prea mult de neant. 
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-  E oare adevarat, mai dori sa afle Atreiu, ce mi-a spus  Gmork,  lupul-vîrcolac,  
despre  fapturile distruse ale Fantâziei, anume ca se preschimba în minciuni în lumea 
oamenilor? 

-  Da, e-adevarat, raspunse Craiasa Copila în timp ce ochii ei aurii se întunecau, toate 
minciunile au fost cîndva fapturi ale Fantâziei. Sînt din aceeasi substanta - dar au 
devenit de nerecunoscut si si-au pierdut adevarata lor natura. Dar tot ce ti-a spus 
Gmork nu era decît adevarul incomplet, de altfel nici nu te puteai astepta la altceva din 
partea unei fapturi incomplete. Exista doua cai pentru a trece hotarul dintre Fantâzia si 
lumea oamenilor, o cale buna si o cale gresita. Atunci cînd fiintele Fantâziei sînt tîrîte 
dincolo în modul acela înfiorator, au luat-o pe calea gresita. Cînd vin însa fapturile 
omenesti în lumea noastra, atunci au ales calea cea buna. Toti cei ce-au fost la noi au 
aflat cîte ceva ce nu puteau afla decît aici si care i-a facut sa se întoarca transformati în 
lumea lor. Au devenit vazatori Fiindca va vazusera pe voi sub adevarata voastra 
înfatisare. De aceea erau în stare sa vada cu alti ochi si propria lor lume, precum si pe 
semenii lor. Acolo unde mai înainte nu gasisera decît viata prozaica, acum 
descopereau dintr-o data minuni si mistere. De aceea veneau cu bucurie la noi în 
Fantâzia. Iar pe masura ce lumea noastra devenea mai bogata si mai înfloritoare prin 
venirea lor, în aceeasi masura minciunile din lumea lor se împutinau facînd-o pe 
aceasta mai buna. Dupa cum cele doua lumi ale noastre se distrug una pe cealalta, tot 
astfel e cu putinta ca ele sa se si însanatoseasca una pe 

cealalta. 

Atreiu  ramase  pe gînduri  cîtva timp,  apoi 

întreba: 

-■- Da' cum a început? 

- Nenorocirile ce-au coplesit cele doua lumi, raspunse Craiasa Copila, au si ele doua 
cauze diferite. 
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Acum totul e întors pe dos, exact în contrariul sau. Ceea ce poate face vazator orbeste, 
iar ceea ce poate crea noul distruge. Salvarea e în mîinile oamenilor. Unul, unul singur 
trebuie sa vina si sa-mi dea un nume nou. si va veni! 

Atreiu tacea.   M^ 

-   Acum   întelegi,   Atreiu,   întreba   Craiasa Copila, de ce a trebuit sa-ti impun atît 
de multe? numai printr-o poveste lunga si plina de peripetii, de minuni si de primejdii 
puteai sa-L conduci pîna la mine pe salvatorul meu. Iar aceasta a fost povestea ta. 

Atreiu sedea cufundat adînc in gînduri. în sfîrsit dadu din cap. 

- Acum înteleg. Suverana a Dorintelor cea cu Ochii de Aur. îti multumesc ca m-ai ales 
pe mine. Iarta-mi supararea. 

-  ri-aveai cum sa stii toate acestea, raspunse ea cu blîndete, dar a fost necesar si acest 
lucru. 

Atreiu dadu din nou din cap. Dupa o scurta tacere spuse: 

- Sînt însa foarte obosit. 

- Ai facut destule, Atreiu, raspunse ea, ai vrea sa te odihnesti? 

-  înca nu. Mai întîias dori sa fiu de fata la sfîrsitul fericit al povestii mele. Daca-i asa 
precum spui, si daca mi-am îndeplinit misiunea - atunci de ce salvatorul înca n-a sosit 
aici? Ce mai asteapta? 

-  Da, spuse încetisor Craiasa Copila, ce mai asteapta? 

Bastian simtea cum de emotie i se umezisera mîinile. 

- Fiu pot spuse ei nici nu stiu ce trebuie sa fac. si poate ca numele pe care l-am 
nascocit nici nu e cel potrivit. 

-  îmi dai voie sa te mai întreb ceva? relua Atreiu convorbirea. 
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Zîmbind, ea aproba din cap. 

-  De ce nu te poti însanatosi decît daca ti se 

da un nume nou? 

-  Numai printr-un nume potrivit îsi dobîndesc toate fiintele realitatea lor, spuse ea. Un nume 
gresit face ca totul sa devina neadevarat. E ceea ce face si 



minciuna. 

-   Poate   ca   salvatorul   nu   cunoaste   înca 

numele potrivit ce trebuie sa ti-L dea. 

- Ba da, raspunse ea, îl stie. 

si din nou asteptara amîndoi în tacere. 

-  Da, spuse Bastian, îl stiu. L-am stiut îndata ce te-am vazut. Dar nu stiu ce trebuie sa fac. 

Atreiu îsi ridica ochii. 

-  Poate ca ar vrea sa vina, numai ca nu stie 

cum s-o faca. 

-  Nu trebuie sa faca nimic, raspunse Craiasa Copila, doar sa ma strige cu numele meu cel nou 
pe care-L cunoaste doar el. Ar fi de ajuns. 

Inima lui Bastian începu sa bata puternic. Sa încerce? Dar daca nu va izbuti? Daca se însela 
cumva? Daca cei doi nici nu vorbeau despre el, ci despre un cu totul alt salvator? De unde 
putea sti daca se gîndeau într-adevar la el? 

- Ma întreb, începu Atreiu din nou într-un tîrziu, daca e posibil ca el sa nu înteleaga ca-i vorba 
despre el si nu despre altcineva? 

- Hu, spuse Craiasa Copila, nu poate fi chiar atît de neîntelegator, dupa toate semnele ce le-am 
primit. 

- Am sa încerc si gata! spuse Bastian. Dar nu era în stare sa scoata din gura cuvîntul. 
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Ce va fi daca va izbuti într-adevar? Atunci va ajunge într-un fel oarecare în Fantâzia. Cum 
insa? Poate va trebui sa se lase transformat si el. si ce va deveni? Poate ca-l va durea sau 
poate ca va lesina? si întrebarea era: voia într-adevar sa ajunga în Fantâzia? Voia sâ ajunga 
la Atreiu si la Craiasa Copila, dar nu voia nicicum sa ajunga la toti acei monstri care 
misunau pe acolo. 

- Poate ca, spuse Atreiu, n-are destul curaj? 

-  Curaj? întreba Craiasa Copila, e nevoie de curaj pentru a pronunta numele meu? 

-  Atunci, spuse Atreiu, nu mai stiu decît un singur motiv care l-ar putea "retine. 

- Ce motiv? 

Atreiu sovai înainte de a vorbi. 



-  nu vrea. nu-L interesezi nici tu si nici Fantâzia. îi sîntem indiferenti. 

Craiasa Copila îl privi lung pe Atreiu. 

-  Nu! Mu! striga Bastian, sa nu credeti una ca asta! Cu siguranta nu e vorba de asa ceva! 
Ah, va rog, va rog sa nu credeti asta despre mine! Ma auziti? Piu e adevarat, Atreiu! 

-  Mi-a fagaduit ca vine, spuse Craiasa Copila, am 

citit-o în ochii sai. 

» 

- Da, e-adevarat, striga Bastian, si am sa vin îndata, numai sa ma gindesc mai bine la toate. 
Mu e chiar atît de simplu. 

Atreiu pleca capul, din nou asteptara amîndoi multa vreme în tacere. Dar salvatorul nu aparea, 
si nu vedeau nici cel mai mic semn aratînd ca el ar fi încercat cel putin sa li se faca cunoscut. 
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Bastian îsi imagina cum ar fi daca s-ar afia dintr-o data în fata lor, asa gras cum era, 
cu picioarele strîmbe si obrazul palid ca brînza. Vedea în fata ochilor dezamagirea de 
pe obrazul Craiesei Copile atunci cînd îi va spune: 

- Ce cauti tu aici? 

Iar Atreiu poate ca va si rîde. 

Imaginîndu-si toate acestea, fata lui Bastian se 

îmbujora de rusine. 

Desigur ca ei se asteptau la un erou, un print sau ceva asemanator. Tiu trebuia sa li 
se arate. Era cu neputinta. Mai bine va suporta orice - numai asta nu! 

Cînd Craiasa Copila îsi ridica în sfîrsit ochii, expresia ei era schimbata. Atreiu aproape ca se sperie de 
maretia si severitatea privirii ei. stia si unde mai vazuse odata aceeasi expresie: la sfincsi! 

- îmi mai ramîne un mijloc, spuse ea, dar nu-L folosesc decît cu neplacere. As dori sa nu ma silesc 

sa recurg la acest mijloc.                                            .   t 

- Care mijloc? întreba Atreiu în soapta.               ss 

-  Fie ca stie, fie ca n-o stie - el face acum parte din Povestea fara Sfîrsit. Acum nu mai poate si nici n-
are voie sa se mai retraga. Mi-a dat fagaduiala sa si trebuie sa si-o tina. Singura nu pot însa sa obtin 

.împlinirea ei. 

-  Da' cine In toata Fantâzia, striga Atreiu, 



poate sa faca ceva ce tu nu poti? 

-  Unul singur, raspunse ea, si numai daca vrea. Batrinul de pe Muntele Calator. 

Atreiu o privi pe Craiasa Copila cu cea mai 

profunda uimire. 

-  Bâtrînul de pe Muntele Calator, repeta el apasînd pe fiecare cuvînt, vrei sa spui ca el exista 

aievea? 

- Te îndoiesti cumva? 
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-  Batrînii din corturile noastre le povestesc copiilor mici despre el atunci cînd sînt neascultatori 

rsau rai. Spun ca tot ceea ce faci sau uiti sa faci, ba chiar ceea ce gîndesti si simti, el scrie în cartea lui 
si ca ramîne pentru totdeauna însemnat acolo, ca o poveste frumoasa sau urita, depinde. Cînd eram si 
eu mic de tot am crezut ca asa e, dar mai tîrziu m-am gîndit ca nu e decît un basm facut sa sperie 
copiii. 

-  Cine stie, spuse ea zîmbind, ce-o fi si cu basmul acesta. 

-  Prin urmare, îl cunosti, o cerceta Atreiu, l-ai vazut vreodata? 

Ea facu din cap semn ca nu. 

- Daca-L gasesc, atunci va fi pentru prima oara ca ne întîlnim. 

-   Batrînii   nostri   mai   povestesc,   continua Atreiu, ca  nu se poate sti niciodata unde se afla 
muntele    batrînului,    ca    întotdeauna    apare    pe neasteptate, o data aici, alta data colo, si ca nu 
poate fi întîlnit decît din întîmplare sau prin'voia sortii. 

- Da, raspunse Craiasa Copila, Batrinul de pe Muntele Calator nu poate fi cautat. Nu poate fi decît 
gasit. 

- Chiar si pentru tine? 

- Chiar si pentru mine, spuse ea. 

- si daca nu-L gasesti? 

-  Daca exista, îl voi gasi, spuse ea cu un zîmbet misterios, iar daca-L gasesc, va exista. 

Atreiu  nu întelese raspunsul.  sovaind,  mai întreba: 

- E - ca si tine? 

- E ca si mine, raspunse ea, caci e contrariul meu în toate. 

Atreiu îsi dadu seama ca astfel nu va afla nimic de la ea. Dar îl mai nelinistea un gînd: 



-   Esti   bolnava   de   moarte,   Suverana   a Dorintelor cea cu Ochii de Aur, spuse el aproape cu 
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severitate, iar singura n-ai sa poti ajunge departe. Dupa cîte vad, te-au parasit toti 
slujitorii si prietenii. Fuhur si cu mine te vom însoti cu drag oriunde ar fi, dar - vorbind 
cinstit - nu stiu daca pe Fuhur îl mai ajuta puterile. Iar piciorul meu - ai vazut tu 
singura ca nu ma mai tine. 

-  Multumesc, Atreiu, raspunse ea, îti multumesc pentru propunerea ta curajoasa si 
devotata. Dar n-am de gînd sa va iau cu mine. Numai daca esti singur/îl poti gasi pe 
Batrînul de pe Muntele Calator. Iar Furiur nici nu mai e acolo unde l-ai lasat. Acum se 
afla într-un loc unde toate ranile i se vindeca si toate puterile îi revin. si tu de 
asemenea, Atreiu, vei fi curind în acel loc. 

Degetele ei se jucau c^i AURYN. 

- Despre ce fel de loc e vorba? 

- Acum nu e nevoie s-o stii. Vei ajunge acolo în somn. Va veni si .ziua cînd îti vei da 
seama unde ai fost. 

- Dar cum as putea dormi, striga Atreiu, si de îngrijorare uita sa se mai exprime cu 
menajamente, cîta vreme stiu ca ai putea "muri în fiece clipa! 

Craiasa Copila rise iar încetisor. 

-  Mu sînt chiar atît de parasita pe cît crezi. Ţi-am mai spus ca exita multe ce tie îti 
ramîn invizibile, în preajma mea sînt cele sapte Puteri care fac parte din mine, dupa 
cum din tine fac parte amintirile tale, sau curajul tau, sau gîndurile tale. Mu poti sa le 
vezi, nici sa le auzi, si totusi sînt toate la mine, în acest moment. Vreau sa las trei 
dintre ele la tine si la Fuhur, ca sa aiba grija de voi. Iar patru din ele le iau cu mine si 
ma vor însoti. Iar tu, Atreiu, poti dormi linistit. 

La aceste cuvinte ale Craiesei Copile toata oboseala ce-o adunase Atreiu în timpul 
Marii Cautari îl cuprinse ca un val întunecat, nu era însa oboseala de plumb a istovirii, 
ci o dorinta de somn, linistita si 
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pasnica. Ar fi dorit s-o mai întrebe atît de multe pe Suverana Dorintelor cea cu Ochii 
de Aur, dar acum avea impresia ca, prin cuvintele ei, oprise toate dorintele purtate de 
el în suflet si nu-i mai lasase decît una singura, coplesitoare, anume dorinta de somn. I 
se închisera ochii si, continuînd sa sada si fara a se rasturna, luneca în întuneric. 

Orologiul din turn batu de unsprezece ori. 



Atreiu mai auzi ca de la mare departare cum Craiasa Copila dadu un ordin cu vocea 
blînda si coborîta, apoi se simti ridicata cu bagare de seama si purtata de brate 
puternice. 

Multa vreme Atreiu fu cuprins de întuneric si de caldura. Mult, mult mai tîrziu se trezi 
putin cînd buzele lui uscate si crapate fura atinse de o bautura minunata pe care-o sorbi 
cu nesat. în jurul sau vedea nedeslusit ceva ca un fel de pestera mare cu pereti ce 
pareau de aur curat. îl mai vazu si pe balaurul-noroc alb stînd culcat alaturi. Apoi mai 
vazu, sau mai degraba banui, ca în mijlocul pesterii tîsnea o fîntîna, iar în jurul fintînii 
erau doi serpi care îsi muscau unul altuia coada, unul era de culoare deschisa, celalalt 
de culoare închisa... 

Pe urma o mîna nevazuta i se puse usor pe ochi, ceea ce îi facu nespus de bine, si 
Atreiu se cufunda iar într-un somn adînc si fara vise. 

Tot atunci Craiasa Copila parasea Turnul de Fildes. Era culcata pe perne moi de 
matase într-o lectica de sticla purtata de patru slujitori invizibili, încît parea ca lectica 
pluteste încet singura. 

Astfel strabatura gradina-labirint, sau mai degraba ceea ce mai ramasese din ea, fiind 
adesea nevoiti sa ocoleasca, deoarece multe poteci duceau spre neant. 
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Cînd ajunsera în sfîrsit la marginea din afara a cîmpiei, parasind Labirintul, slujitorii invizibili 
se oprira. Pareau sa astepte o porunca. 

Craiasa Copila se ridica sprijinindu-se de perne si mai arunca o privire înapoi spre Turnul de 
Fildes. 

Apoi, lasîndu-se din nou pe perne, spuse: 

- Mergeti mai departe! Mergeti mai departe -oriunde! 

O rafala de vînt îi zburataci parul alb ca neaua. Flutura lung si greu ca o flamura în urma 
lecticii de sticla. 

Batrînul de pe Muntele Calator 

AVII1ELE SE PRĂBUsEAU ÎN AVALANsĂ si bubuind peste povîrnisurile prapastioase ale 
muntilor, viscole se dezlantuisera prin turnurile de stînci ale culmilor cu platose de gheata, se 
rataceau urlînd în pesteri si trecatori, apoi goneau din nou peste întinderile vaste ale 
ghetarilor. Pentru locurile acelea nu era deloc o vreme neobisnuita, caci Muntii Destinului - 
asa erau numiti - erau cei mai mari si cei mai înalti din întreaga Fantâzie, iar piscul lor cel mai 
semet ajungea într-adevar pîna-n slava cerului. 

nici cei mai cutezatori alpinisti nu se încumetau sa se aventureze în acest tinut al gheturilor 
vesnice. Sau mai bine zis: trecuse un timp nespus de lung de cînd izbutise careva urcusul, 



încît nimeni nu-si mai amintea. Caci una din legile de neînteles - si erau multe în împaratia 
Fantâziei - era urmatoarea: Muntii Destinului nu puteau fi cuceriti luîndu-se cu asalt piscurile 
decît atunci cînd cel ce izbutise mai înainte era cu totul si cu totul uitat si nici o inscriptie de 
piatra sau de bronz nu mai aducea marturia faptei sale. Asadar, fiecare cuceritor era primul. 

Aici sus nu putea exista nici o fiinta vie, în afara de cîtiva seitani de gheata uriasi - daca 
puteau fi socotiti si ei printre fiintele vii, caci se miscau atît de neînchipuit de încet, încît le 
trebuia cîte un an ca sa faca un singur pas si veacuri în sir pentru o mica plimbare. Prin 
urmare, era limpede ca nu puteau avea legaturi decît cu cei de-o seama cu ei si nu aveau nici 
cea mai mica idee despre existenta restului lumii din Fantâzia. Credeau ca sînt singurele fiinte 
vii din întregul univers. 

Uluiti la culme se zgîiau acum în jos la minusculul punct care se apropia tot mai mult de pisc, 
venind pe poteci întortocheate, pe colti de stînca 
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unde abia se putea pasi, pe Unga pereti abrupti acoperiti cu gheata stralucitoare, peste creste 
înguste ca muchia de cutit si prin rîpe si prapastii adînci. 

Era lectica de sticla în care statea întinsa Craiasa Copila, purtata de cele patru Puteri Invizibile 
ale ei. Abia se putea deosebi de împrejurimi, caci sticla lecticii semana cu o bucata limpede de 
gheata, iar haina cea alba si pârul Craiesei Copile erau aidoma zapezii din jur. 

Era pe drum de multa vreme. De multe zile si nopti, prin ploi si arsita, prin bezna si lumina 
lunii cele patru Puteri Invizibile îi purtasera lectica tot mai departe, asa cum poruncise ea, tot 
mai, departe, oriunde. Ea nu facea nici o deosebire între ceea se putea sa îndure si ceea ce ar fi 
putut fi de neîndurat, dupa cum si mai înainte, în împaratia ei, acceptase în egala masura si 
ceea ce era întunecat, si ceea ce era luminos, si frumusetea, si urîtenia. Era gata sa riste orice, 
caci Batrînul de pe Muntele Calator putea fi pretutindeni si nicaieri. 

Totusi alegerea drumului pe care pornisera cele patru Puteri Invizibile nu era cu totul 
întîmplatoare. Din ce în ce mai des neantul care înghitise deja tinuturi întregi nu le mai lasa 
decît o singura carare libera pe unde sa treaca. Uneori fusese doar un pod, o pestera sau o 
poarta prin care abia mai ajungeau sa scape, alteori fusesera valurile vreunui lac sau ale unui 
golf al marii peste care Puterile.Invizibile purtasera lectica cu bolnava de moarte, caci pentru 
ei»nu exista nici o deosebire între apa si Uscat. 

Astfel ajunsesera pîna la sfirsit în lumea culmilor înghetate ale Muntilor Destinului si tot 
urcau mai departe, necontenit si neobosit. si înainte ca Craiasa \ Copila sa le dea vreo alta 
porunca, aveau s-o duca mai departe, tot mai sus. Ea era însa culcata pe perne, închisese ochii 
si nu se mai misca. De multa vreme statea astfel. Iar ultimul cuvîntpe care îl rostise 
fusesejacel "oriunde" ce-L poruncise despartindu-se de Turnul de Fildes. 
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Lectica înainta acum printr-o rîpa adînca, o crestatura între doi pereti stîncosi avînd între ei o 
distanta prin care abia daca se putea trece. Pamîntul era acoperit cu zapada afinata ce putea fi 
adînca de cîtiva metri, dar purtatorii invizibili nu se scufundau si nici nu lasau urme. în fundul 
ripei era foarte întuneric, caci lumina zilei era doar o dunga îngusta sus de tot. Drumul urca 
lin, si cu cît lectica ajungea mai sus, cu atît mai mult se apropia si dunga de lumina a zilei. 



Apoi, aproape pe neasteptate, peretii de stînca disparura, lasînd libera privirea spre o întindere 
larga, alba si sclipitoare. Aici era punctul cel mai înalt, caci Muntii Destinului nu se sfirseau 
printr-un pisc, ca cei mai multi munti, ci printr-un podis mare cît o tara întreaga. 

Acum însa pe podis se înalta în mod surprinzator un munte mai mic cu o înfatisare ciudata. 
Era oarecum îngust si înalt, asemanator cu Turnul de Fildes, dar de un albastru stralucitor, si 
alcatuit dintr-o multime de zimti cu forme bizare înaltîndu-se spre cer ca niste turturi de 
gheata uriasi, dar întorsi pe dos. Pe la jumatatea povîrnisului se afla un ou de marimea unei 
case, stînd sprijinit pe trei zimti de gheata. 

în semicerc în jurul oului, si de asemenea în spatele lui se înaltau turturi albastri mai mari, ca 
tevile de orga, formînd piscul propriu-zis. Oul cel mare avea o deschidere rotunda ce parea a 
fi o usa sau o fereastra. în deschidere aparu acum un obraz privind spre lectica. 

Ca si cum ar fi simtit privirea. Craiasa Copila deschise ochii raspunzînd si ea privirii. 

- Opriti! spuse ea încetisor. Puterile Invizibile se oprira. Craiasa Copila se ridica. 

-  El e, continua ea. E absolut obligatoriu sa merg   singura   ultima   bucata   de   drum   spre   
el. Asteptatî-ma aici, orice s-ar întîmpla. 

Obrazul din deschiderea rotunda a oului disparuse. Craiasa Copila coborî din lectica si porni 
la drum pe nesfîrsita întindere înzapezita. Mersul îi era 
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anevoios, caci era desculta si zapada era înghetata si zgrunturoasa. La fiecare pas crusta de 
gheata i se spargea sub picioare si cioburile tari ca sticla îi taiau pielea gingasa. Vîntul 
înghetat smucea de haina si parul ei alb. 

în sfîrsit ajunse la Muntele Albastru si se afla în fata turturului neted ca sticla. 

Din deschiderea rotunda si întunecata a oului celui mare iesi la iveala o scara lunga, cu mult 
mai lunga decît ar fi putut încapea în ou. In cele din urma ajunse chiar pîna jos la poalele 
Muntelui Albastru, iar cînd Craiasa Copila puse mîna pe ea, vazu ca era facuta numai din 
litere legate între ele, iar fiecare fuscel era cîte un rînd. Craiasa Copila începu sa urce, si în 
timp. Ce se ridica de pe o,treapta pe alta, citi si cuvintele: 

NU MAI VENI! OPREsTE-TE! PLEĂCĂ-NĂPOI. ÎNTOĂRCE-TE! NICICÎND, NICICUM, MIE MOsNEAGUL SĂ NU 
CUMVA SĂ-MI CALCI TU PRAGUL. PE-ORICINE, CHIAR PE TINE ACUM, NEAPĂRAT TE-NTORC DIN DRUM, 
CĂCI DACĂ MĂ VEI ÎNTÎLNI HAOSUL SE VĂ RĂSPÎNDI. SFÎRSITUL SPRE ÎNCEPUT SE-NDREAPTĂ. RENUNŢĂ 
sI FII ÎNŢELEAPTĂ! DIN DRUMUL TĂU OPREsTETE! PLEACĂ-NĂPOI! ÎNTOARCE-TE! 

Se opri pentru a mai prinde putere si privi în sus. Mai avea înca foarte mult de urcat. Pîna 
acum nu trecuse nici macar de jumatate. 

- Batrine de pe Muntele Calator, spuse ea cu glas tare, daca nu vrei sa ne întîlnim, n-ar fi 
trebuit sa-mi scrii aceasta scara. Tocmai interdictia ta de a veni e cea care ma aduce la tine. 

si urca mai departe. 

ÎN CRONICA MEA SE PĂSTREAZĂ TOT CE E VIAŢĂ sI CREEAZĂ: 
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IAR TOT CE CÎNDVA A TRĂIT . E-ACUM CUVÎNT MORT, NECLIMTIT. CE-I SCRIS 
în LITERA CEA RECE Din nOU AIEVEA SE PETRECE. VEninD LA MinE, TU SĂ sTII 
nĂPASTĂ QREA SE VA IVI. n-AM FOST NICfCÎnD COPIL CA TinE, Ani MULŢI MĂ 
APĂSAU PE MinE. AICI LA MinE SE SFÎRsEsTE TOT CE PRin TinE SE STÎRnEsTE. 

VIE ninD, nu-i înoĂDuiT 

în MOARTE TU SĂ FI PRIVIT. 

Din nou fu nevoita sa se opreasca pentru a-si trage rasuflarea. 

Acum ajunsese foarte sus, iar scara se legana în viscol precum o creanga de copac. Urcînd si 
ultima parte de scara. Craiasa Copila se tinea, strîns de fusceii înghetati din litere. 

DE nu ASCULŢI DE SFATUL MEU CE ERA SCRIS PE URCUsUL GREU, DE TOTUsI 
VREI SĂ înDRĂZnEsTI RĂSUCinD TIMPUL, SĂ-L SILEsTI, EU nu MAI AM CUM TE 
OPRI, MOsUL ATUnCI TE VA PRIMI! 

Dupa ce Craiasa Copila trecu de acesti ultimi fuscei, suspina încetisor si se privi. 
Haina ei cea alba si larga era zdrentuita, se agatase de toate liniutele transversale, 
cîrligele si ghimpii literelor care alcatuiau scara. în sfirsit, nu era nicidecum ceva nou 
pentru ea faptul ca literele nu-i erau binevoitoare. 

1/ în fata ei vazu oul si deschiderea rotunda unde sesfîrsea scara. Urca prin deschidere, 
iar aceasta se închise imediat în urma ei. Fara sa se mai miste, se opri în întuneric 
asteptînd sa vada ce se va întîmpla. v Dar pentru început, multa vreme nu se îrîttmpla 
nimic. 

- Sînt aici, vorbi ea într-un tîrziu în întuneric. 
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Vocea ei rasuna cu ecouri ca într-o sala mare si goala - sau fusese cumva o alta voce, 
mult mai groasa, care-i raspunsese cu aceleasi cuvinte? 

Treptat izbuti sa distinga în întuneric o lumina slaba, roscata. Venea de ]a o carte ce 
plutea în aer, deschisa, în mijlocul încaperii în forma de ou. Era asezata piezis, astfel 
încît putu sa vada si scoartele. Erau legate în matase rosie-aramie, si la fel ca si pe 
giuvaerul purtat de Craiasa Copila în jurul gîtului, apareau si pe carte doi serpi care îsi 
muscau unul altuia coada, formînd astfel un oval. Iar în oval era scris titlul: 

-------_    ___pOveâTefl ffhtfî 

Bastian se zapaci de tot. Era întocmai cartea pe care o citea el! O mai privi înca o 
data. Da, nu încapea nici o îndoiala, cartea despre care era vorba acolo era chiar 
cartea pe care o tinea în mina! Cum era posibil ca sa fie vorba despre aceeasi carte 
chiar în cuprinsul ei? 



Craiasa Copila se apropiase si zari acum de cealalta parte a cartii care plutea în aer fata unui 
barbat luminata albastrui de jos în sus, pornind de la paginile cartii deschise. Licarirea pornea 
de la literele din carte. 

^Obrazul barbatului arata ca si scoarta unui copac stravechi, atît de brazdat era de cute adînci. 
Barba îi era alba si lunga, iar ochii îi erau atît de adînc îngropati în vagaune întunecate, încît 
nici nu se vedeau. Purta o rasa de calugar albastra cu gluga pe cap, iar în mîna tinea un condei 
cu care scria în carte, riu-si ridica privirea. 

^"Craiasa Copila asteapta multa vreme în tacere privindu-L. Ceea ce facea el nu era chiar un 
scris obisnuit, ci mai degraba o lunecare înceata a condeiului peste pagina goala, iar literele si 
cuvintele se formau ca de la sine, apareau din gol. 

Craiasa Copila citi ce scria acolo, si era chiar ceea ce se petrecea în momentul acela, anume: 
"Craiasa Copila citi ce scria acolo..." 
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- Tot ce se întîmpla, spuse ea, tu scrii acolo. 

- Tot ce scriu eu acolo, se întîmpla, fu raspunsul. 

Din nou era acelasi glas gros si adînc pe care-L mai auzise ca un ecou al propriului ei glas. 

Ciudatenia era ca Batrînul de pe Muntele Calator nici nu deschisese gura. Scrisese cuvintele ei 
si pe ale lui, iar ea le auzise ca si cum si-ar fi amintit doar ca el tocmai vorbise. 

- Tu si cu mine, întreba ea, precum si întreaga Fantâzie, - totul e scris în cartea ta? 

El scria si totodata ea auzi raspunsul lui: 

-   nicidecum.   Aceasta   carte   este întreaga Fantâzie, si tu, si eu. 

- si unde-i cartea? 

- în carte, fu raspunsul pe care-L scrise. 

-   Prin   urmare,   nu-i   decît   o   imagine   si reflectarea imaginii? 

El scria mai departe si-L auzi spunînd: 

-  Ce arata o oglinda ce se oglindeste într-o oglinda? stii, Suverana a Dorintelor cea cu Ochii 
de Aur? 

Craiasa Copila tacu o vreme si la rîndul sau batrînul scrise în carte ca ea tacea. Apoi ea spuse 
încet: 

- Am nevoie de ajutorul tau. 

-  stiu, raspunse el si scrise raspunsul sau în carte. 



-  Da, spuse ea, probabil ca asa o fi. Esti memoria Fantâziei si stii tot ce s-a întîmplat pîna în 
clipa aceasta. N-ai putea însa sa rasfoiesti putin cartea ta si sa vezi ce se va întîmpla de aici 
înainte? 

- Pagini goale! fu raspunsul. Fiu pot decît privi înapoi, la ceea ce s-a întîmplat. Puteam citi în 
timp ce scriam. Acum stiu fiindca am citit. si am scris fiindca s-a întîmplat. Astfel Povestea 
fara Sfîrsit se scrie ea însasi prin mîna mea.         " 

-  Prin urmare, nu stii de ce am venit la tine? 

- riu, auzi ea vocea lui groasa în timp ce scria, si as fi vrut sa n-o faci. Prin mine totul devine 
de neschimbat si definitiv - chiar si tu, Suverana a 

Dorintelor cu Ochii de aur. Oul acesta e mormîntul si sicriul tau. Ai intrat în memoria 
Fantâziei. Cum crezi, ca vei mai parasi vreodata acest loc?                           > 

- Orice ou, raspunse ea, e începutul unei vieti noi. 

-  E-adevarat, scrise si spuse batrînul, dar numai atunci cînd îi crapa coaja. 

-  Tu esti cel care poti s-o deschizi, striga Craiasa Copila, doar m-ai lasat sa intru. 

Batrînul clatina din cap si scrise totul. 

-  Forta ta a fost cea care a actionat. Dar fiindca acum esti aici, nu mai ai acea forta'. Sîntem 
închisi pentru totdeauna. Crede-ma, n-ar fi trebuit sa vii! Acesta e sfirsitul Povestii fara 
Sfîrsit! 

Craiasa   Copila   zîmbi   si   nu   parea   deloc nelinistita. 

-  Tu si cu mine, spuse ea, nu mai sîntem în stare. Dar exista cineva care poate. 

- Numai o faptura omeneasca, scrise batrînul, poate crea un nou început.                    .            
. . 

- Da, raspunse ea, o faptura omeneasca. Batrînul de pe Muntele Calator îsi ridica. încet 

ochii si o privi pentru prima oara pe Craiasa Copila. Era ca si cum privirea lui ar fi sosit 
tocmai de la celalalt capat al universului, atît de mare era departarea si întunericul de unde 
venea. Ea raspunse privirii cu ochii ei cei de aur sî-i rezista. Era ca o lupta tacuta si nemiscata. 
în sfîrsit, batrînul se pleca iar peste cârtea sa si scrise: 

-  Ramîi înauntrul hotarului ce ti-a fost impus si tie.                                                       .    . 

-  Asa voi face, raspunse ea, dar cel despre care vorbesc si pe care îl astept a trecut de mult 
hotarul. El citeste cartea ce-o scrii si aude fiece cuvînt pe care îl vorbim. Asadar, e la noi. 

-  E-adevarat, auzi ea glasul batrinului în timp ce scria, si el face parte irevocabil din Povestea 
fara Sfîrsit, caci e propria lui poveste.                             | 



-  Povesteste-mi-o! porunci Craiasa Copila. Tu, cel ce esti memoria Fantâziei, povesteste-mi-o 
- de la început si cuvînt cu cuvînt, precum ai scris-o! 

188 

189 

sul ma 

Ca 

si 

do< 

Far Far 

refl 

ogl Aur 

bat 

cari 

mei clin 

tad 

înaj seri sa însa" 

si a nes 

Mîna care scria începu sa tremure. 

-  Daca fac ce-mi poruncesti, trebuie sa si scriu totul din nou. Iar ceea ce scriu, se va si întîmpla din 
nou. 

- Asa sa fie! spuse Craiasa Copila. 

Bastian începu sa fie foarte nelinistit. 

Oare ce aveau de gînd? Cumva era ceva în legatura cu ei? Dar daca pîna si Batrînului de pe 
Muntele Calator începea sa-i tremure mîna... 

Batrinul scrise si spuse: 

Povestea fara de sfirsit Daca cu sine se-ntîlneste O data cu aceasta carte întreaga lume se 
sfirseste! 

si Craiasa Copila îi raspunse: 



Eroul daca vine totusi si în curînd la noi soseste O viata noua ne rasare. Acuma el se 
hotaraste! 

-  Esti într-adevar îngrozitoare, spuse si scrise batrînul, asta înseamna sfîrsitul fara sfirsit. 
Vom intra în ciclul vesnicei reîntoarceri. si de acolo nu mai exista scapare. 

-  Pentru noi nu, raspunse ea, si vocea ei nu mai era blînda, ci dura si clara ca un diamant, dar 
nici pentru el - decît daca ne salveaza pe toti. 

-  Vrei într-adevar sa pui totul în mîinile unei fapturi omenesti? 

- Vreau. 

Apoi adauga mai încet: 

- Sau stii tu cumva sa-mi dai alt sfat? Tacerea tinu multa vreme, înainte ca vocea 

groasa a batrînuiui sa spuna: 

- Fiu. 
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Statea mult aplecat peste cartea în care scria. Fata îi era acoperita de gluga si nu se mai vedea. 

- Atunci fa ceea ce te-am rugat! 

Batrînul de pe Muntele Calator se supuse (vointei Craiesei Copile si începu sâ-i povesteasca 
de 'la început Povestea fara Sfirsit. 

în acest moment se schimba culoarea luminii ce stralucea din paginile cartii. De sub condeiul 
batrînului literele ieseau înclinate. Rasa lui de calugar precum si gluga se facura de culoarea 
aramei. Iar în timp ce scria, rasuna totodata si vocea lui groasa. 

Bastian auzea si el foarte limpede vocea. 

Totusi primele cuvinte pronuntate de batrîn îi fura de neînteles. Sunau cam ca "Tairacitna 
rednaerok darnok Irak rateirporp". 

Ce ciudat, gîndi Bastian, de ce vorbeste hatrînul dintr-o data o limba straina? Sau era cumva 
o tormula magica? 

Glasul batrînului continua, iar Bastian trebui sa-L asculte. 

"Inscriptia de mai sus se afla pe usa de sticla a unei pravalioare, dar fireste ca arata asa numai 
cînd priveai din interiorul încaperii cam întunecoase pri» geam afara, spre strada. 

Era o dimineata de noiembrie rece si cenusie si ploua cu galeata. Picaturile se prelingeau pe 
fereastra si peste literele întortocheate. Tot ce se putea zari prin geam era doar un zid patat de 
ploaie pe partea opusa a strazii." 



Povestea asta nici n-o cunosc, gîndi Bastian oarecum dezamagit, nici nu-i vorba despre ea în 
cartea pe care am citit-o pîna acum. în sfîrsit, acum se vede bine ca m-am înselat tot timpul. 
Crezusem într-adevar ca batrînul va începe acum sa povestescâ de la început toata 

Povestea fara sfîrsit. 
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"Dintr-o data  usa fu deschisa atît de V micutul   ciorchine  de   clopotei   de   alan deasupra ei 
se porni sa sune cu zgomot si linisti multa vreme. 

Faptasul zarvei era un baietel gra; zece sau unsprezece ani. Parul castaniu-înc' ud peste fata, 
haina îi era leoarca de ploaie iar peste umar purta un ghiozdan prins d< Baietelul era cam 
palid si gîfîia, dar, spre de graba de care daduse dovada pîna atunc acum încremenit în pragul 
usii deschise... 

în timp ce Bastian citea aceste rînduri s- ' auzea glasul gros al Batrinului de pe Munte 
începura sâ-i vîjiie urechile si sa-L prinda am* 

Ceea ce se povestea acolo era p poveste! Iar ea era cuprinsa în Povestea faru . însusi, 
Bastian, aparea ca personaj în cârti cititor crezuse pîna acum ca este! si cine sl cititor îl citea 
chiar acum, si credea la rîndul decît un cititor - si tot asa mai departe la ne 

Acum lui Bastian începu sa-i fie , dintr-o data senzatia ca nu mai poate n simtea ca si cum ar 
fi fost închis într-o i invizibila. Voia sa se opreasca, nu mai citeasca mai departe. 



Vocea groasa a Batrinului de pe Muntek continua sa povesteasca, 

iar Bastian nu putea face nimic ca sa-L opt astupa urechile, dar nu-i folosi la nimic, c rasuna 
înlauntrul lui. Desi stia de mult ca n totusi se mai agata de gîndul ca toata coim propria lui 
poveste nu era decît o întîmplarc 

dar vocea groasa vorbea neînduplecat mai c* si acum auzi foarte limpede cum spunea: 

..... N-ai nici un pic de buna-cuviinta, caci altfel cuvenit sa te recomanzi cel putin. 
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- Ma numesc Bastian, spuse baiatul. Bastian hasar Bux." 

:lipa aceea Bastian întelese un iucru esential: ?va poate fi convins ca îsi doreste ceva - chiar 
ani zile - atît timp cît se stie ca dorinta nu-i poate fi ^plinita. Daca se afla însa dintr-o data 
confruntat Dosibilitatea ca dorinta visata sa se transforme în itate, nu-si mai doreste decît un 
singur lucru: sa n avut niciodata acea dorinta. 

în orice caz, asta i se întîmpla lui Bastian. 

Acum cînd totul devenise de o gravitate impla-ila, cel mai mult i-ar fi placut sa fuga. Numai 
ca in st caz nu prea avea unde. De aceea facu un lucru 2, fireste, nu-i putea folosi la nimic: se 
prefacu . ~t ca un gîndac rasturnat pe spate. Voia sa pretinda nici n-ar exista, voia sa stea 
fara sa crîcneasca si ?e ghemuiasca într-un colt. 

rinul de pe Muntele Calator continua sa ,esteasca si totodata sa scrie totul din nou, cum \se 
Bastian cartea, cum se refugiase în podul scolii 

um a început acolo sa citeasca. Pe urma începu  o data Cautarea cea Mare a lui Atreiu, ajunse 
la 

vechea Morla si-L gasi pe Fuhur în plasa lui amul la Prapastia Strafunda, unde se auzi 
strigatul spaima al lui Bastian. înca o data Atreiu fu vinde- 

de batrîna Urgl si sfatuit de Engywuck. Pasi prin e trei porti fermecate si intra în imaginea Iui 
lian  si  vorbi  cu  Uyulâla.  Apoi  urmara   uriasii 

urilor si Orasul Strigoilor, Qmork, salvarea lui 

iu si întoarcerea la Turnul de Fildes. Iar între timp mai întîmplau si toate cele cîte le traise 
Bastian, inderea luminarilor si cum o vazuse pe Craiasa oila si cum ea astepta zadarnic ca el 
sa vina. oi a o data ea porni sa-L caute pe Batrînul de pe ntele Calator, înca o data se urca pe 
scara din re si intra în ou si înca o data se desfasura întreaga ■ivorbire, cuvînt cu cuvînt tot ce 
vorbisera cei doi si usindu-se cu aceea ca  Batrînul de pe Muntele 

193 

sul ma 

Ca 



si do; 

Far Far 

refl 

ogl Aui 

bat 

car 

me[ clip 

îna ser s-a în 

1 

si 

Calator începea sa scrie si sa povesteasca Povestea fara sfîrsit. 

si atunci totul porni iar de la început -neschimbat si fara a putea fi vreodata schimbat - si din 
nou totul se sfîrsi cu întîlnirea Craiesei Copile cu Batrînul de pe Muntele Calator, care înca o 
data începu sa scrie si sa povesteasca Povestea fara sfîrsit... 

...si tot asa va continua pîna în vecii vecilor, caci erai cu  neputinta   ca  ceva  sa   se poata   
schimba  înl desfasurarea evenimentelor, numai el singur, Bastian,\ era în stare sa intervina. 
si trebuia s-o faca daca ni voia sa ram'ma el însusi închis in acelasi ciclu. Avei impresia ca 
povestea se repetase de mii de ori, ba nu\ ca nu mai exista nici un "înainte" si nici un "Dupa 
", c\ totul se petrece mereu si în acelasi timp. Acut întelegea de ce tremurase mina bâtrînului. 
Ciclu\ vesnicei reîntoarceri era sfîrsitul fara sfîrsit! 

Bastian nu simtea ca lacrimile îi curgeau pe obraji. Pierzîndu-si cit pe-aci cunostinta, striga 
deodata: 

- Puisorul Lunii! Vin! 

în aceeasi clipa se petrecura mai multe lucrur dintr-o data. 

Coaja oului celui mare fu sparta în tandari de o forte uriasa si totodata bubui un tunet 
asurzitor. Apoi vijelie se apropie venind de departe 

si izbucni din paginile cartii tinute de Bastian p genunchi, incit ele începura sa fîlfiie 
zbuciumîndu-se Bastian simti vijelia prin par si pe obrazul sau, îi tai\ aproape rasuflarea, 
flacarile luminarilor din sfesnici cu sapte brate jucau si se culcau de tot, si pe urma a doua 
rafala înca si mai puternica zburataci cartea ^ luminile se stinsera. 

Orologiul din turn batu de douasprezece ori. 



'erelin, padurea noptii 
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AI   SPUSE   O   DATĂ   ÎN   sOAPTĂ,    PE J întuneric: 

- Puisorul Lunii, vin! 

Bastian simtea cum din numele acesta radia o forta nespus de dulce, mîngîietoare, ce-L 
învaluia cu totul. De aceea îl mai spuse de cîteva ori: 

-  Puisorul Lunii! Puisorul Lunii! Vin, Puisorul Lunii! Am si sosit. 

Dar unde se afla oare? 

riu putea vedea nici cea mai slaba urma de lumina, dar ceea ce-L înconjura nu mai era bezna 
friguroasa a podului, ci o întunecime calda si catifelata în care se simtea ferit si fericit. 

Orice frica si neliniste îi pierise. îsi amintea doar de ele ca de ceva de mult trecut. Se simtea 
atît de senin si de bine dispus, încît începu chiar sa rîda 

încetisor. 

-  Puisorul Lunii, unde ma aflu? întreba el. Ou mai simtea greutatea trupului sau. Bîjbîi 

împrejur cu mîinile si îsi dadu seama ca plutea. Pierisera si saltelele de gimnastica si 
dusumeaua de 

dedesubt. 

Era o senzatie minunata si niciodata simtita de el, un sentiment de desprindere, si de libertate 
netarmurita. Acum nu-L mai putea atinge nimic din tot ce-L împovarase si-L napastuise 
cîndva. 

Plutea cumva pe undeva prin cosmos? în cosmos se aflau însa stelele, iar el nu zarea nimic de 
acest fel. Mu mai exista decît întunericul catifelat si el se simtea atît de bine, atît de bine ca 
niciodata în toata viata lui. Hu cumva murise? 

- Puisorul Lunii, unde esti? 

si acum auzi un glascior gingas, ca al unei pasari mici care îi raspundea, si poate ca-i 
raspunsese 
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si pîna acum de mai multe ori fara ca el sa-si dea seama. Auzea de foarte aproape si totusi n-ar 
fi putut spune de unde vine: 

- Sînt aici, Bastian, dragule. 



-   Puisorul Lunii, tu esti? Ea rise parca ar fi cîntat. 

-  Da' cine as putea fi? Doar mi-ai dat chiar acum numele cel frumos. îti multumesc pentru el. 
Fii binevenit, salvatorul si eroul meu. 

- Unde sîntem, Puisorul Lunii? 

- Eu sînt la tine, iar tu esti la mine. 

Era ca o convorbire din vise, si totusi Bastian stia cu siguranta ca era treaz si nu visa. 

-  Puisorul Lunii, sopti el, acesta-i sfîrsitul? 

-  Tiu, raspunse ea, e începutul. 

-  Unde-i Fantâzia, Puisorul Lunii? Unde sînt toti ceilalti? Unde-i Atreiu si Fuhur? A disparut 
totul? Dar Batrînul de pe Muntele Calator cu cartea sa? Nu mai exista? 

-   Fantâzia  va  renaste  din  dorintele  tale, Bastian, dragule. Prin mine ele devin realitate. 

- Din dorintele mele? repeta Bastian uimit. 

-  stii bine, auzi el glasul cel dulce, ca mi se spune Suverana a Dorintelor. Ce-ai sa-ti doresti? 

Bastian se gîndi, apoi întreba precaut: 

- Cîte dorinte mi se îngaduie? 

- Cfte vrei - cu cît sînt mai multe, cu atît mai bine, dragule. Cu atît mai bogata si mai felurita 
va fi Fantâzia. 

Bastian era surprîns si coplesit. Dar tocmai fiindca dintr-o data se vedea pus în fata unei 
infinitati de posibilitati, nu-i veni în minte nici o dorinta. 

- Mu-mi vine nimic în minte, spuse el în sfîrsit. Cîtva timp fu tacere, apoi auzi glasciorul 
gingas 

ca de pasare mica: 

- Asta-i rau. 

- De ce? 

-  Pentru ca atunci n-o sa mai existe nici o Fantâzie. 
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Bastian tacu încurcat. Sentimentul lui de libertate nelimitata era tulburat de faptul ca totul 
urma sa depinda de el. 

- De ce-i atît de întuneric, Puisorul Lunii? 



-  începutul e întotdeauna întunecat, Bastian, dragule. 

- As dori mult sa te mai vad o data, Puisorul Lunii, ca atunci în clipa cînd m-ai privit. 

Auzi din nou rîsul cel încetisor, ca un cîntec. 

- De ce rîzi? 

- Fiindca sînt bucuroasa. 

- De ce esti bucuroasa? 

-  Ţi-ai exprimat chiar acum prima ta dorinta. 

- si o vei îndeplini? 

- Da, întinde-ti mîna! 

Bastian întinse mîna si simti ca îi punea ceva pe palma deschisa .pra mic de tot, dar neasteptat 
de greu. Era foarte recet si pipaindu-L, îl simti tare si mort. 

- Ce-i asta. Puisorul Lunii? 

-  Un fir de nisip, raspunse ea. E tot ce-a mai ramas din toata împaratia mea cea nesfîrsita. Ţi-
L daruiesc. 

- Multumesc, spuse Bastian mirat. 

Desi nu stia ce sa faca cu darul primit. De-ar fi fost cel putin ceva viu! 

în timp ce mai statea si se întreba la ce s-o fi asteptînd Puisorul Lunii din partea lui, simti 
brusc o usoara gîdilitura pe mîna. Privi mai cu atentie. 

/- Ia te uita. Puisorul Lunii, sopti el, a început sa licareasca si sa luceasca! si aici - vezi - iese o 
flacaruie micuta. Ba nu, e un germene! Puisorul Lunii, nu-i deloc un fir de nisip! E o samînta 
stralucitoare si începe sa încolteasca! 

-  Foarte bine ai procedat, Bastian, dragule! o auzi el spunînd. Vezi, nu-i deloc greu. 

Din punctuletul de pe palma lui Bastian pornea acum o lumina ce abia se vedea, dar crescu 
repede si începu sa lumineze cele doua chipuri de copil atît de 
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diferite, aplecate asupra minunii, scotîndu-le din întunericul catifelat. 

Bastian îsi retrase încet mîna si punctul luminos ramase plutind ca o mica stea între ei doi. 

Coltul crestea foarte repede, puteai sa-L vezi cum se dezvolta. Scoase frunze si ramurele, 
aparura boboci ce se deschideau în flori multicolore, sclipitoare si fosforescente. Se si formau 



mici fructe care îndata ce erau coapte, explodau ca niste rachete în miniatura presarînd înjur o 
ploaie pestrita de scîntei, noi seminte. 

Din noile seminte cresteau din nou plante, aveau însa alte forme, semanau cu ferigi sau cu 
mici palmieri, cactusi în chip de minge, braduti sau pomuleti nodurosi. Fiecare licarea si 
stralucea în alta culoare. 

Foarte curînd în jurul lui Bastian si al Puisorului Lunii, peste si sub ei si în toate partile, 
întunericul catifelat fu plin de plante luminoase ce tot încolteau si cresteau repede. O sfera 
arzînd în toate culorile, o lume noua si stralucitoare plutea în niciunde, crestea si crestea 
mereu, iar în miezul ei cel mai launtric sedeau mîna-n mîna Bastian si Puisorul Lunii privind 
cu ochii mari de uimire privelistea cea mirifica. 

Plantele nu mai conteneau în producerea unor forme si culori mereu noi. Boboci tot mai mari 
se deschideau, inflorescente tot mai bogate rasareau. Iar toata aceasta dezvoltare se desfasura 
într-o liniste deplina. 

Dupa un timp unele plante ajunsera înalte cît floarea-soarelui,TTâ cîteva erau chiar atît de 
înalte cît merii. Aparusera evantaie sau pâmatufuri din frunze lungi, verzi ca smaraldul, si 
flori ca o coada de paun smaltata cu ochi în culorile curcubeului. Alte plante semanau cu 
pagode alcatuite din umbrele deschise din matase viorie si asezate unele pe altele. Unele 
trunchiuri de copac mai groase erau împletite ca o cosita. si fiindca erau transparente, aratau 
ca din sticla   roz   luminata   pe   dinauntru.   Mai   erau   si 
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manunchiuri de flori ca niste ciorchini mari de lampioane albastre si galbene. Pe 
alocuri atîrnau mii de fiori în forma de stelute, precum cascadele licarind argintiu, sau 
draperii în nuante auriu-închis din clopotei cu staminele lungi ca ciucurii. Plantele 
stralucitoare ale noptii cresteau tot mai îmbelsugat si mai dens, întretesîndu-se treptat 
într-o retea splendida de lumina blînda. 

-  Trebuie sa-i dai un nume! sopti Puisorul 

Lunii. 

Bastian dadu din cap. 

- Perelin, padurea noptii, spuse el. 

O privi pe Craiasa Copila în ochi - si atunci i se întîmpla înca p data ceea ce i se 
întîmplase si la primul lor schimb de priviri. sedea ca vrajit si o privea si nu-si.friai 
putea lua ochii de la ea. Prima data, atunci, o. vazuse bolnava de moarte, dar acum era 
mult, mu,lt mai frumoasa. Haina ei cea rupta era iar ca noua, iar peste albul imaculat al 
matasii si al parului ei lung jucau reflexele lunii blînde, multicolore. Dorinta lui se 
împlinise. 

-   Puisorul Lunii, bîigui buimacit Bastian, esti iar sanatoasa acum? 

Ea zîmbi. 



- Nu vezi singur, Bastian, dragule? 

-  As vrea sa ramîna vesnic asa ca acum, spuse el. 

- Vesnica e clipa, raspunse ea. 

Bastian tacu. Nu întelesese raspunsul ei, dar acum nu era dispus sa-si bata capul. Fiu 
voia altceva decît sa sada în fata ei si s-o priveasca. 

împrejurul celor doi desisul luxuriant al plantelor luminoase formase încetul cu încetul 
o împletitura deasa, o tesatura arzînd în toate culorile si care îi închidea ca un cort 
mare si rotund din covoare fermecate. Astfel ca Bastian nu baga de seama ce se petre-
cea afara. Nu stia ca Perelin crestea mai departe si tot mai departe, iar fiecare planta se 
facea tot mai mare. 
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Tot mai ploua si acum cu seminte mici si scîntei-etoare din care rasareau noi lastare. 

Bastian sedea cufundat în contemplarea Puisorului Lunii. 

Ii-ar fi fost în stare sa spuna daca a trecut multa vreme sau putina, cînd Puisorul Lunii 
îi acoperi ochii cu mîna. 

- De ce m-ai lasat sa te-astept atît de mult? o auzi întrebîndu-L. De ce m-ai silit sa 
merg la Batrînul de pe Muntele Calator? De ce n-ai venit cînd te-am chemat? 

Bastian înghiti în sec. 

- A fost, pentru ca, - izbuti sa spuna stingherit -, ma gîndeam - erau tot soiul de motive, 
era si frica -dar de fapt mi-a fost rusine de tine, Puisorul Lunii. 

Ea-si- retrase mîna privindu-L mirata. 

- Rusine? si de ce oare? 

-  Vezi,  se  codi  Bastian,  ma  gîndeam  ca desigur astepti pe cineva care sa fie pe 
potriva ta. 

-  Dar tu, întreba ea, nu esti pe potriva mea? 

-  Vreau sa spun, se bîlbîi Bastian simtind ca se îmbujoreaza, adica cineva cutezator si 
puternic si frumos - vreun print sau asa ceva - în orice caz, nu cineva ca mine. 

Lasase ochii în jos si o auzi rîzînd din nou încetisor, parca ar fi cîntat. 

- Vezi, spuse el, acum mai si rizi de mine. Tacerea tinu multa vreme, iar cînd Bastian 
se 



hotarî în sfîrsit sa-si ridice iar privirile, vazu ca ea se aplecase spre el, foarte aproape. 
Fata îi era serioasa. 

-  Vreau sa-ti arat ceva, Bastian, spuse ea, priveste-ma în ochi! 

Bastian o asculta, desi inima îi batea puternic si ametise putin.         ^ 

si atunci zari în oglinda aurie a ochilor ei un chip, la început mic si ca din mare 
departare, treptat însa devenea tot mai mare si mai deslusit. Era un baiat, cam de vîrsta 
lui, dar era zvelt si de o mare frumusete. Avea o tinuta mîndra si dreapta, iar fata îi 
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era distinsa, alungita si barbateasca. Arata ca un tînar print oriental. Purta un turban 
din matase albastra la fel cu vesta brodata cu fir de argint ce-i ajungea pîna la 
genunchi. Era încaltat cu cizme înalte, rosii, dintr-o piele moale si supla, iar vîrfurile 
lor erau rasucite în sus. Pe umeri avea o mantie argintie ce-i cadea pîna la calcîie, 
pornind dintr-un guler înalt. Dar cel mai frumos lucru erau mîinile baiatului, delicate si 
fine, însa în acelasi timp surprinzator de puternice.  . 

Bastian privea chipul plin de entuziasm si de admiratie. Nu se mai satura privind. 
Tocmai voia sa întrebe cine-i frumosul fiu de rege, cînd îl strafulgera întelegea ca era 
el însusi. 

Era propria lui oglindire în ochii de aur ai Puisorului Lunii! 

E foarte greu de spus în cuvinte ce se întîmpla cu el în momentul acela. Simti o 
încîntare ce-L transporta din el însusi ca într-un lesin, la mari departari, iar cînd îi trecu 
si se reîntoarse cu totul în sinea sa, se regasi ca baiatul cel frumos a carui imagine o 
vazuse... 

Se privi pe sine si totul era aidoma ca în ochii Puisorului Lunii, cizmele moi si fine din 
piele rosie, vesta albastra brodata cu fir de argint, mantia lunga si stralucitoare, statura 
lui si - în masura în care putea sa-si dea seama - si fata lui. Uimit, îsi privi si mîinile. 

Se întoarse catre Puisorul Lunii. 

Mu mai era acolo! 

Era singur în încaperea rotunda formata de desisul de plante licaritoare. 

-   Puisorul Lunii, striga el în toate directiile, 

Puisorul Lunii! 

Nu primi însa nici un raspuns. 



Descumpanit, se aseza. Ce avea sa faca acum? De ce-L lasase singur? încotro s-o ia 
acum - in cazul cînd ar fi putut s-o porneasca undeva si nu era închis ca într-o colivie. 

în timp ce sedea acolo, încercînd sa înteleaga de ce Puisorul Lunii se hotarîse sa-L 
paraseasca fara 
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nici o explicatie si fara nici un cuvînt de ramas-bun, degetele lui se jucau CU un 
medalion de aur atîrnat cu un lant de gîtul sau. 

Se uita la el si scoase un strigat de surpriza. 

Era AURYN, giuvaerul, stralucirea, însemnul Craiesei Copile, si care facea din 
purtatorul sau Loctiitorul ei! Puisorul Lunii îi lasase lui întreaga ei putere asupra 
tuturor fiintelor si lucrurile din Fantâzia. Iar cît timp va purta acest semn va fi ca si 
cum ar fi si ea lînga el. 

Bastian privi multa vreme la cei doi serpi, cel de culoare deschisa si cel de culoare 
închisa, care îsi muscau unul altuia coada formînd un oval. Apoi întoarse medalionul 
si, spre surprinderea lui, gasi pe dosul giuvaerului o inscriptie - patru cuvinte scurte 
într-o scriere straniu încolacita: 

Fa 

Ceea Ce Vrei 

Pîna acum nu fusese niciodata vorba despre asa ceva în Povestea fara Sfîrsit. Oare 
Atreiu nu observase inscriptia? 

Dar asta nu mai avea importanta acum. Singurul lucru important era ca inscriptia 
exprima permisiunea, ba nu, de-a dreptul îndemnul de a face tot ce-i facea placere. 

Bastian se apropie de zidul format din desisul multicolor al plantelor, pentru a vedea 
daca si unde ar putea sa se strecoare, constata însa cu placere ca putea fi dat Ia o parte 
precum o perdea. Pasi afara. 

între timp dezvoltarea molcoma, dar totodata de o forta de neînfrînt a plantelor noptii 
continuase neîncetat, si Perelin devenise o padure cum nici un ochi omenesc nu mai 
vazuse vreodata înaintea lui Bastian. 
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Cele mai mari trunchiuri atinsesera acum înaltimea si grosimea unor turle de biserica - 
si totusi continuau sa creasca, fara oprire. în unele locuri uriasele coloane cu un luciu 
laptos ajunsesera sa Fie atît de apropiate unele de celelalte, încît era cu neputinta sa te 
strecori printre ele. si semintele continuau sa cada precum o ploaie de scîntei. 



*£ în timp ce Bastian se preumbla pe sub bolta de lumina a acestei paduri, se straduia 
sa nu calce strivind vreun mugur ce licarea pe jos, dar foarte curind îsi dadu seama ca-i 
era cu neputinta. Nu mai exista nici un lat de palma de pamînt unde sa nu rasara cîte 
ceva. Asa ca porni la drum fara grija, luînd-o pe acolo unde copacii uriasi îi îngaduiau 
trecerea. 

w:-Gîndul ca era frumos îl încînta. Nu-L supara deloc faptul ca nu era nimeni ca sa-L 
admire. Dimpotriva, era foarte bucuros ca-si putea pastra placerea pentru el singur. Nu 
tinea absolut deloc la admiratia celor ce-L batjocorisera pîna atunci. Acum nu mai 
tinea la asa ceva. Se gîndea la ei aproape cu mila.                                              , 

în padurea Perelin nu,existauXanotimpuri si nici alternanta de zi si de noaptev trairea 
timpului era si ea cu totul diferita de ceea ce stiuse Bastian pîna atunci. Asadar, nu stia 
de cîta vreme se tot preumbla. încetul cu încetul bucuria lui de a fi frumos se 
preschimba în altceva: ajunse sa i se para de la sine înteles. Totusi nu era mai putin 
bucuros din pricina aceasta, i se parea doar ca niciodata nu fusese altfel. 

Motivul era unul pe care Bastian nu avea sa-L înteleaga decît mult mai tîrziu, dar acum 
nici macar nu-L banuia. Caci datorita frumusetii ce-i fusese daruita el începea sa uite 
treptat ca fusese cîndva gras si cu picioare strîmbe. 

si chiar daca ar fi banuit, tot n-ar mai fi acordat prea mare importanta unei asemenea 
amintiri. Uitarea se petrecea însa pe nesimtite. Iar cînd amintirea disparuse cu totul, i 
se paru ca fusese întotdeauna 

204 

asa cum era acum. si în acest fel i se potoli si dorinta de a fi frumos, caci cineva care a 
fost dintotdeauna frumos nu-si mai doreste un asemenea lucru.. 

Abia ajunsese la punctul acesta cînd începu sa si simta o oarecare insatisfactie si i se 
trezi o noua dorinta. Sa fii numai frumos, nu era prea mare lucru! Voia sa fie si 
puternic, mai puternic decît toti. Cel mai puternic dintre puternici! 

în timp ce se plimba mai departe prin Padurea Noptii Perelin, începu sa-i fie foame. 
Culese ici si colo cîteva din poamele stralucitoare, cu înfatisare ciudata, si încerca cu 
grija daca puteau fi mîncate. Nu numai atît! constata el cu multumire, dar aveau si un 
gust nemaipomenit de bun, unele acrisoare, altele dulci, cîteva putin amarui, dar toate 
extrem de apetisante. Mergînd mai departe, mînca un fruct dupa altul, simtind totodata 
o forta uimitoare revarsîndu-i-se în trup. 

între timp desisul licaritor al padurii împrejurul Iui crescuse atît de mult, încît îi 
închidea privelistea în toate directiile. Pe lînga aceasta începusea sa mai si rasara liane 
si alte plante cu radacini aeriene crescînd de sus în jos, întretesîndu-se cu tufarisul si 
alcatuind un hatis de nepatruns. Bastian îsi croi o poteca lovind cu muchia palrhei, iar 
desisul se desfacea ca si cum ar fi folosit un hanger sau un foarfece de gradina. în urma 
lui spartura se închidea imediat la loc si atît de desavîrsit, de parca nici n-ar fi fost 
vreodata. 



Merse mai departe, dar drumul îi fu închis de un zid'de copaci uriasi ale caror 
trunchiuri crescusera alipite fara a lasa nici un locsor liber între ele. 

Bastian apuca cu amîndoua mîinile - si dezdoi doua trunchiuri de copac! în urma lui 
crapatura se închise din nou fara nici un zgomot. 

Bastian scoase un strigat salbatic de fericire. 

Era stapînul padurii noptii! 

Cîtva timp se distra croindu-si drum prin jungla,   precum   un   elefant   care   a   auzit   
Marea 
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Chemare. Fortele nu-i slabeau nicicum, nu fu nevoit sa se opreasca nici o clipa pentru 
a-si trage rasuflarea, n-avea nici un junghi sub coaste si nici palpitatii, si nici macar nu 
transpira. 

în sfirsit se satura sa zburde si-i veni pofta sa arunce de sus o privire asupra 
domeniului sau, Perelin, pentru a vedea cît de departe se întinde. 

Privi cercetator în sus, îsi scuipa în mîini, puse mîna pe o liana si începu sa se catare, 
foarte simplu, asezînd mereu o mîna mai sus de cealalta si fara sa se ajute de picioare, 
asa cum vazuse la artistii de circ. într-o imagine foarte stearsa a unor amintiri din zile 
de mult trecute se vazu pentru o clipa în timpul orelor de gimnastica atîrnînd ca un sac 
de faina la capatul de jos al funiei, spre hazul întregii clase. îi veni sa zîmbeasca. 
Desigur ca toti ar fi cascat ochii si gura daca l-ar fi putut vedea acum. Ar fi fost cu totii 
mîndri sa-l cunoasca. Dar el nu i-ar fi bagat deloc în seama. Fara sa se opreasca o 
singura data, ajunse în sfirsit la craca de care atîrna liana. Se aseza calare pe ea. Craca 
era groasa cît o butie si roscat fosforescenta din interior. Cu bagare de seama, Bastian 
se ridica în picioare si înainta balansîndu-se spre trunchiul copacului. Un hatis des de 
vrejuri îi taia si aici drumul, dar el izbuti sa treaca cu usurinta. 

Chiar si aici sus trunchiul era înca atît de gros, încît nici cinci barbati nu l-ar fi putut 
cuprinde. O alta creanga ce crestea din acelasi trunchi ceva mai sus si în alta directie 
nu putea fi ajunsa din locul unde se gasea Bastian. Asa ca se repezi dintr-o saritura 
pîna la o alta planta agatatoare si, prinzîndu-se de ea, se legana de colo-colo pîna ce 
izbuti sa prinda, din nou printr-o saritura îndrazneata, si creanga aflata mai sus. 
Pornind de acolo, putea sa se ridice la o alta creanga aflata si mai sus. Acum se afla 
foarte sus printre ramuri, la cel putin o suta de metri, dar frunzisul si ramurisul licaritor 
nu puteau fi strapunse cu privirea. 

Abia dupa ce ajunse la o înaltime de vreo doua ori mai mare, se ivira ici si colo locuri 
mai libere, îngaduindu-i sa priveasca împrejur. Dar abia atunci începu totul sa se 
complice, tocmai fiindca erau tot mai putine crengi si ramuri. Iar la sfirsit, cînd 
ajunsese aproape sus de tot, fu nevoit sa se opreasca, fiindca nu mai gasea nimic de 



care sa se fi putut tine în afara de trunchiul gol si neted, avînd grosimea unui stîlp de 
telegraf. 

Bastian îsi înalta privirea si vazu ca acest trunchi sau lujer se sfirsea la vreo douazeci 
de metri mai sus într-o floare uriasa stralucind rosu-închis. Mu-si dadea deloc seama 
cum ar putea ajunge tocmai acolo. Trebuia însa sa ajunga, câci unde se afla acum nu 
mai voia sa ramîna. Asadar, cuprinse cu bratele trunchiul si escalada ca un acrobat 
ultimii douazeci de metri. Trunchiul se clatina într-o parte si-n alta si se îndoia ca un 
fir de iarba batut de vînt. 

în sfirsit se gasi suspendat chiar sub floarea ce se deschidea în sus întocmai ca o lalea. 
Izbuti sa-si vîre o mîna printre petalele ei. Astfel îsi gasi un punct de sprijin, desparti si 
mai mult petalele si se trase în sus. 

Timp de cîteva clipe ramase întins, caci acum i se taiase totusi respiratia. Curînd se 
ridica însa în picioare si privi în toate directiile peste marginea uriasei fiori rosii, ca si 
cum s-ar fi aflat în cafasul unui catarg. 

Privelistea era mareata, întrecînd toate asteptarile! 

Planta în a carei floare se afla acum era una "dintre cele mai înalte din întreaga jungla, 
astfel ca privirea lui ajungea acum foarte departe. Peste el se boltea întunericul 
catifelat, ca un cer de noapte fara stele, dar sub el se rasfira necuprinsul coroanelor 
padurii Perelin într-o bogatie de culori care îti lua ochii. 
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si Bastian ramase mult timp sorbind cu ochii privelistea. Era împaratia lui! El însusi o crease! 
Era stapînul padurii Perelin. 

si înca o data chiotul lui salbalic de bucurie rasuna departe peste jungla sclipitoare. 

Iar cresterea plantelor noptii continua neîncetat lin si fara nici un zgomot. 

Goab, desertul culorilor 

UMAI DUPĂ CE DORMISE ADinC sI vreme îndelungata în floarea uriasa stralucind roscat 
Bastian vazu, deschizînd ochii, ca peste el tot se mai înalta cerul înnoptat de un negru 
catifelat. Baiatul îsi întinse bratele, simtind multumit minunata forta a trupului sau. 

si din nou se petrecuse o transformare cu el, fara ca sa-si dea seama. Dorinta de a fi puternic i 
se îndeplinise. 

Cînd se scula si privi împrejur, peste marginea uriasei flori, constata ca în mod evident Perelin 
încetase treptat de a mai creste. Padurea noptii nu se schimbase foarte mult. Bastian nu stia ca 
si aceasta era în legatura cu îndeplinirea dorintei sale si ca totodata se stinsese si amintirea 



slabiciunii si neîndemînarii sale. Era frumos si puternic, dar lucrul parca nu-i mai era 
îndeajuns. I se parea chiar putin molatic. A fi frumos si puternic nu avea pret decît daca mai 
erai si otelit, rezistent si spartan. Ca si Atreiu. Dar cum sa-ti dovedesti puterile printre florile 
stralucitoare unde nu trebuie decît sa întinzi mîna pentru a culege fructele. 

Primele nuante sidefii ale zorilor începeau sa se iveasca spre rasarit la orizontul padurii 
Perelin. si cu cît se lumina mai tare, cu atît mai mult paleau fosforescentele plantelor noptii. 

- Foarte bine, îsi spuse Bastian, începusem sa cred ca pe aici nu se mai face niciodata zi. 

Se aseza în floare si reflecta ce sa faca acum. Sa coboare din nou si sa se mai plimbe? 
Desigur, ca stapîn al padurii Perelin putea sa-si croiasca drum oriunde îi placea. Putea sa 
cutreiere zile de-a rîndul, luni, ba poate chiar si ani. Jungla era mult prea mare 

pentru a putea nimeri vreodata iesirea din ea. Desi plantele noptii erau atît de frumoase, totusi 
nu erau cel mai nimerit lucru pentru Bastian. Cu totul altceva ar fi fost de pilda sa strabata un 
desert - cel mai mare desert al Fantâziei! Da, aceasta ar fi ceva de care ar putea într-adevar fi 
mîndru! 

în aceeasi clipa simti o zguduitura puternica strabatînd uriasa planta. Trunchiul se înclina si se 
auzi un zgomot pîrîitor si fosnitor. Bastian fu nevoit sa se tina bine pentru a nu fi rostogolit 
afara din fioarea ce se înclina tot mai mult si ajunsese sa stea orizontal. Fu îngrozit de 
privelistea ce-o avea acum asupra padurii Perelin. 

între timp rasarise soarele ce lumina acum o imagine a distrugerii. Nu mai ramasese aproape 
nimic din giganticele plante ale noptii. Sub razele puternice ale soarelui, acestea se 
transformau acum în praf si nisip fin si colorat, mult mai repede decît se formasera. Doar ici-
colo se mai înaltau cioturile unor trunchiuri de copaci uriasi, dar se farîmitau precum turnurile 
unor cetati de nisip atunci cînd se uscau. Ultima dintre plante ce parea ca mai rezista era cea 
în a carei floare sedea Bastian. Cînd încerca însa acum sa se tina de petalele ei, i se 
preschimbara în praf sub mîna si se risipira în vînt ca un nor de nisip. Acum cînd nimic nu se 
ridica în calea privirilor sale, vazu la ce înaltime ametitoare se gasea. Daca nu voia sa se 
prabuseasca, trebuia sa încerce sa coboare cît mai repede cu putinta. 

Cu bagare de seama, pentru a nu provoca vreo zguduire inutila, iesi din floare, se aseza calare 
pe lujerul îndoit acum ca o undita. Abia izbutise, si în spatele lui întreaga floare se si 
desprinse, sfarîmîn-du-se în cadere si transformîndu-se într-un nor de nisip rosu. 

 
 

Bastian cobora încetisor si cu multa grija. Multi n-ar fi putut suporta privirea spre 
îngrozitoarea genune peste care plutea si s-ar fi prabusit, cuprinsi de panica. Bastian îsi pastra 
însa sîngele rece. stia ca o singura miscare necugetata putea sa sfarîme întreaga planta. Nu 
trebuia sa se lase împins de primejdie 
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pentru a comite vreo nechibzuinta. Foarte încet luneca mai departe si ajunse în sfîrsit la locul 
unde trunchiul devenea din nou vertical. îsi petrecu bratele în jurul lui si se lasa sa lunece în 
jos centimetru cu centimetru. De mai multe ori fu acoperit de praful colorat ce cadea de sus în 
nori mari. Mu mai existau nici un fel de crengi, iar acolo unde totusi mai iesea cîte un ciot, 
acesta se sfarima de îndata ce Bastian cauta sa-L foloseasca în chip de punct de sprijin. Mai 
jos trunchiul devenea tot mai gros si nu mai putea fi cuprins cu bratele. Iar Bastian înca se mai 
gasea la înaltimea unui turn peste nivelul pamîntului. Se opri pentru a se gîndi cum sa faca 
mai departe. 

Dar o noua zguduitura ce strabatu uriasul trunchi îl scuti de alte gînduri. Tot ce mai ramasese 
din trunchi se prabusi în sine formînd un deal cu vîrful ascutit de unde Bastian se rostogoli 
într-un vîrtej cumplit, dîndu-se de cîteva ori peste cap, pentru a ramîne la sfîrsit întins la 
picioarele dealului. Praful colorat ce se rostogolea dupa el începu sa-L acopere, dar se zbatu si 
iesi la lumina, îsi scutura nisipul din urechi si din haine si scuipa de cîteva ori zdravan. Apoi 
privi în jur. 

Scena ce-o vedea era nemaipomenita: nisipul se aPa pretutindeni într-o miscare lenta, 
curgatoare. Se misca de colo-colo în curenti si vîrtejuri stranii, se aduna în dealuri si dune de 
înaltimi si întinderi foarte diferite, dar întotdeauna de o culoare foarte precisa, nisipul 
albastru-deschis se aduna într-o movilita albas-tru-deschis, cel verde într-una verde, iar cel 
violet într-una violet. Perelin se destrama si devenea un desert, dar ce fel de desert! 

Bastian se catârase pe o duna de nisip purpuriu si în jurul lui nu vedea decît un deal dupa altul 
în toate culorile imaginabile. Caci fiecare deal era de o culoare ce nu se mai regasea la un 
altul. Cel mai apropiat era albastru-cobalt, un altul galben ca sofranul, în spatele lui unul 
stralucea rosu-caramiziu, altul indigo, verde ca marul, albastru ca cerul, portocaliu, 
trandafiriu, mov ca nalba, albastru ca peruzeaua, liliachiu, verde ca muschiul, rubiniu, cafeniu. 
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galben ca chihlimbarul, rosu ca cinabrul si albastru ca lazuritul. si tot asa mai departe de la un 
orizont la celalalt, pîna ce ochii nici nu mai puteau cuprinde. Pîraie de nisip aurii si argintii 
curgeau printre dealuri separînd culorile unele de altele. 

- Acesta, spuse Bastian cu glas tare, e Qoab, desertul culorilor! 

Soarele se înalta tot mai sus, iar arsita devenea ucigatoare. Aerul începu sa licareasca peste 
dunele colorate de nisip, iar Bastian îsi dadu seama ca situatia sa devenise acum cu adevarat 
dificila. Fiu putea ramîne în acest desert, lucrul era sigur. Daca nu izbutea sa iasa de aici, avea 
sa moara curînd de sete. 

Fara sa vrea, puse mîna pe semnul Craiesei Copile atîrnat de gitul lui, sperînd ca-L va calauzi 
cumva. Pe urma o porni curajos la drum. 

Urca duna dupa duna, urca si cobora, ceasurile treceau unul dupa altul, Bastian înainta, dar nu 
zarea decît un deal în spatele altuia. Doar culorile se schimbau necontenit. Fortele 
extraordinare ale trupului sau nu-i mai foloseau la nimic acum, caci întinderile desertului nu 
pot fi înfrînte cu forta trupului. Aerul era o dogoare pîrjolitoare a iadului si abia mai putea fi 
respirat. Limba i se lipise de cerul gurii si fata îi era leoarca de naduseala. 



în mijlocul cerului, soarele se transformase într-un vîrtej de foc. De multa vreme se afla tot 
acolo si parea ca nu se mai clinteste din loc. Ziua din desert tinea tot atît de mult ca si noaptea 
din Perelin. 

Bastian mergea mai departe si tot mai departe. Ochii îi ardeau si limba si-o simtea ca pe o 
bucata de talpa. Dar nu se dadea batut. Trupul îi era secat, iar sîngele i se îngrosase atît de 
mult, încît abia i se mai scurgea prin vine. Totusi Bastian mergea mai departe, încet, pas cu 
pas, fara graba si fara oprire, dupa cum procedeaza toti cei ce au experienta calatoriilor prin 
desert. Nu voia sa bage în seama chinurile setei suferite de trupul sau. în el se trezise o vointa 
de o asemenea tarie, încît nici oboseala si nici lipsurile n-o puteau înfrînge. 
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îsi aminti cît de repede se descuraja mai demult. începuse sute de lucruri si renuntase la ele 
îndata ce se ivise cea mai mica dificultate. Se preocupase mereu numai de mîncarea lui si 
avusese o teama ridicola sa nu se îmbolnaveasca sau sa fie nevoit sa îndure vreo suferinta. 
Toate acestea ramasesera departe în urma lui. 

Drumul prin Qoab, desertul culorilor, pe care-L strabatea acum Bastian, nimeni altul nu 
îndraznise mai înaintea lui sa-L faca, si niciodata dupa el nu se va mai gasi cineva sa se 
încumete a trece pe acolo. 

si probahil ca nici nu avea sa afle nimeni veodata despre înfaptuirea lui. 

Pe Bastian îl coplesi regretul. Era un sentiment ce nu putea fi respins. Totul dadea impresia ca 
Qoab era atît de neînchipuit de întins, încît nu va ajunge niciodata la marginea desertului. Nu-
L speria ideea ca mai curînd sau mai tîrziu va muri de sete, în pofida staruintei sale. Avea sa 
primeasca moartea în liniste si cu demnitate, dupa cum obisnuiau si vînatorii din neamul lui 
Atreiu. Cum însa nimeni nu îndraznea sa patrunda în acest desert, nici nu se va gasi nimeni 
care sa raspîndeasca vestea despre sfîrsitul lui Bastian. Nici în Fantâzia, nici la el acasa. Va 
trece doar ca fiind disparut fara urma, si va fi ca si cum n-ar fi ajuns niciodata în Fantâzia si în 
desertul Qoab. 

Pe cînd se gîndea la toate acestea mergînd mereu înainte, îi veni dintr-o data o idee. îsi spuse 
ca întreaga Fantâzie era cuprinsa în cartea scrisa de Batrînul de pe Muntele Calator. Iar cartea 
era Povestea fara Sfîrsit pe care o citise el însusi sus în pod. Poate ca si acum Batrînul statea si 
scria în carte tot ce se petrecea cu el. si se putea foarte bine ca într-o buna zi s-o citeasca 
altcineva - sau poate o citea chiar acum, în aceasta clipa. Prin urmare, ar trebui sa fie posibil 
sa-i faca un semn acestui altcineva. 

-^A Movila de nisip pe care se afla Bastian era albastra-închis. Despartita de ea de o mica 
vîlcea, se înalta o duna rosie ca focul. Bastian trecu pîna dincolo la duna, lua în mîinile facute 
caus nisip rosu si  îl  duse  la  movila  albastra.   Apoi   presara   pe 

povîrnisul lateral o linie lunga. Se duse din nou înapoi, mai lua din nisipul rosu si repeta 
actiunea de mai multe ori. Dupa un timp presarase trei litere uriase pe suprafata albastra: 

îsi privi multumit opera, nimeni din cei ce aveau sa citeasca Povestea fara Sfîrsit nu vor putea 
trece cu vederea acest semn. Indiferent de ce avea sa se întîmple cu el de-aci înainte, lumea va 
sti unde a ramas Bastian. 



Pe urma se aseza pe piscul muntelui rosu ca focul si se odihni putin. Cele trei litere straluceau 
luminos în soarele arzator al desertului. 

Din nou se stersese o parte din amintirea despre Bastian cel din lumea oamenilor. Nu mai stia 
deloc cît de sensibil, ba cît de vaicaret fusese mai înainte. Duritatea si tenacitatea lui îl 
umpleau de mîndrie. Dar i se si ivea o noua dorinta. 

- E drept ca nu mi-e frica, îsi spuse el, dupa cum se obisnuise, cu glas tare, dar ceea ce-mi 
lipseste este adevaratul curaj. E mare lucru sa poti îndura lipsuri si sa rezisti la dificultati. Dar 
îndrazneala si curajul adevarat sînt cu totul altceva. As dori sa înfrunt o adevarata primejdie 
care sa-mi ceara un curaj nebun. Aici în desert nu te poti întîlni cu nimeni. Ar fi însa grozav sa 
întîlnesc o fiinta primejdioasa -numai sa nu fie chiar atît de respingatoare ca Ygramul, dar sa 
fie mult mai periculoasa. Ar trebui sa fie frumoasa, dar totodata cea mai primejdioasa fiinta 
din toata Fantâzia. Iar eu as înfrunta-o si... 

Nu apuca sa continue, caci în aceeasi clipa simti cum vibreaza sub el pamîntul desertului. Era 
ca un racnet, de o asemenea profunzime însa, încît mai mult îl simteai decît îl auzeai. 

Bastian se întoarse si zari în departare, în zarea desertului, o aratare pe care la început nici nu 
putu sa si-o explice. Pe-acolo gonea ceva ca o minge de foc. Descrise cu o iuteala de 
neînchipuit un cerc larg în jurul locului unde se afla Bastian, apoi porni dintr-o 
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data de-a dreptul spre el. în atmosfera scînteind de arsita unde toate formele pareau sa 
pîlpîie ca flacarile, acea faptura arata ca un demon de foc. 

Pe Bastian îl cuprinse frica si fara sa stea pe gînduri fugi jos în valea dintre duna rosie 
si cea albastra, pentru a se ascunde de Fiinta de foc ce se apropia în goana. Dar îndata 
ce ajunse jos, se rusina de frica sa si o înfrînse. 

Puse mîna pe AURYN, care îi atîrna de gît, si simti cum tot curajul pe care si-L dorise 
chiar atunci i se revarsa în inima umplîndu-i-o toata. 

Pe urma auzi din nou acel racnet adînc ce facea sa se cutremure pamîntul desertului, 
dar de data aceasta chiar în imediata lui apropiere. Privi în sus. 

în vîrful dunei rosii ca focul statea un leu gigantic. Statea exact în fata soarelui, astfel 
ca imensa coama înconjura fata leului ca o cununa de flacari. Dar atît coama, cît si 
blana lui nu erau galbene, cum le au leii obisnuiti, ci tot atît de rosii ca focul precum 
era si nisipul pe care statea. 

Se parea ca leul nu-L observase pe baiat; în comparatie cu acesta, ca.re statea marunt 
de tot în vîlceaua dintre cele doua dune, leul privea mai degraba la literele rosii ce 
acopereau coasta dealului din fata. Apoi facu sa rasune din nou glasul cel puternic ca 
un racnet: 

- Cine a facut asta? 



- Eu, spuse Bastian. 

- si ce înseamna? 

-  E numele meu, raspunse Bastian, ma numesc Bastian Balthasar Bux. 

Abia acum leul îsi îndrepta privirea spre el si Bastian avu impresia ca-L învaluie o 
mantie de flacari sub care va arde, transformîndu-se în cenusa. Impresia se risipi însa 
îndata si el înfrunta privirea leului. 

-  Eu, spuse uriasa fiara, sînt Graograman stapînul   desertului   culorilor,   numit   si   
Moarte Multicolora. 
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înca se mai înfruntau din priviri, iar Bastian simtea forta ucigasa ce pornea din ochii 
leului. 

Era ca o masurare invizibila de forte. Iar la sfîrsit leul îsi pleca privirea. JCoborî de pe 
duna cu miscari îndipte, maiestuoase^ Cînd pasi pe nisipul albastru-închis, se schimba 
si culoarea lui, astfel ca blana si coama devenira de asemenea albastre. Uriasa faptura 
se opri o clipa în faîa~lui Bastian", nevoit sa priveasca in sus ca un soricel spre pisica, 
dar apoi Graograman se culca brusc si îsi pleca capul pîna la pamînt în fata baiatului. 

-  Stapîne, spuse leul, sînt slujitorul tau si îti astept poruncile! 

-  As dori sa ies din acest desert, îi spuse Bastian, poti sa ma scoti din el? 

Graograman îsi scutura coama. 

- Aceasta, stapîne, mi-e cu neputinta. 

- De ce? 

- Pentru ca port desertul cu mine. 

Bastian nu era în stare sa înteleaga ce voia sa spuna leul. 

- Fiu exista vreo alta fiinta, întreba el, care ar putea sa ma scoata de aici? 



-   Cum  s-ar  putea   una   ca  asta,   stapîne, raspunse Graograman, acolo unde sînt eu 
nu mai poate fi nicicum vreo alta fiinta vie. Existenta mea singura e de ajuns pentru ca 
pe o întindere cu raza de mii de leghe pîna si fiintele cele mai puternice si mai 
înfricosatoare sa se preschimbe într-un morman de cenusa. De aceea sînt numit 
Moartea Multicolora, Regele desertului culorilor. 

- Te înseli, spuse Bastian, în împaratia ta nu arde orice fiinta. De pilda eu îti rezist, 
dupa cum vezi. 

-  Fiindca porti stralucirea, stapîne. AURYN te apara - pîna si de cea mai ucigatoare 
din toate fiintele Fantâziei, anume eu. 

- Vrei sa spui ca daca n-as avea giuvaerul, ar trebui sa ard si eu, devenind un morman 
de cenusa? 

-  Asa e, stapîne, si s-ar întîmpla întocmai, chiar daca mie însumi mi-ar parea rau. Caci 
tu esti 
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primul si singurul care a stat vreodata de vorba cu mine. 

Bastian atinse talismanul. 

- îti multumesc. Puisorul Lunii, spuse el încet. Graograman   se   ridica   din ^^sfn   în   
toata 

înaltimea sa si privi în jos spre Bastian. 

-   Cred,   stapîne,   ca   avem   multe   sa   ne spunem. Poate ca am sa-ti dezvalui taine 
necunoscute tie. Poate ca si tu ai sa-mi lamuresti enigma existentei mele si care mie 
mi-a ramas ascunsa. 

Bastian dadu din cap aprobator. 

- Daca e cu putinta, as dori mai întîi sa beau ceva, rogu-te. Sînt tare însetat. 

- Slujitorul tau te aude si te asculta, raspunse Graograman, vrei sa binevoiesti, stapîne, 
sa încaleci pe spinarea mea? Am sa te duc la palatul meu, unde vei gasi tot ce-ti este de 
trebuinta. 

Bastian se urca pe spinarea leului. Se tinea cu amîndoua mîinile de coama unde fiecare 
cîrliont în parte pîlpîia ca un manunchi de flacari. Graograman îsi întoarse capul spre 
baiat. 

-  Sa te tii strins, stapîne, caci alerg iute. si mai vreau sa te rog înca un lucru, stapîne: 
Atîta timp cît esti în împaratia mea si cu atît mai mult împreuna cu mine, fagaduieste-



mi ca pentru nimic în lume si nici pentru cea mai mica clipa nu vei scoate talismanul 
care te apara! 

- îti fagaduiesc, spuse Bastian. 

Apoi leul se puse în miscare, la început încet si maiestuos, pe urma mai repede si tot 
mai repede. Bastian privea uimit cum la fiecare noua movila de nisip se schimba 
culoare blanii si a coamei leului, asemanîndu-se întotdeauna cu culoarea dunei. Dar în 
cele din urma, Graograman porni în salturi uriase de la o culme la alta, gonind 
vertiginos, iar puternicele sale labe abia daca mai atingeau pamîntul. Schimbarea 
culorilor pe blana lui se petrecea tot mai rapid, pîna ce lui Bastian începu sa-i joace 
totul în fata ochilor, vazînd în acelasi timp toate culorile, ca si cum întreaga uriasa 
faptura ar fi fost un singur opal cu irizatii multicolore. Se vazu nevoit sa închida ochii. 
Un 
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vînt fierbinte ca suflarea iadului îi fluiera pe la urechi si se prindea în mantia lui ce-i 
flutura în urma. Simtea miscarile muschilor de pe trupul leului si adulmeca mirosul 
coamei dese de la care pornea o aroma salbatica, atîtatoare. Scoase un strigat ascutit, 
triumfator, ce rasuna ca tipatul unei pasari rapitoare, iar Graograman îi raspunse cu un 
racnet ce cutremura desertul. în acea clipa amîndoi nu erau decît unul, oricît de mari ar 
fi fost deosebirile dintre ei. Bastian era cuprins ca de o betie din care îsi reveni abia 
cînd îl auzi pe Graograman spunîndu-i: 

-  Am ajuns, stapîne. Vrei sa binevoiesti a coborî? 

Dintr-un salt Bastian ajunse pe pamîntul nisipos, în fata lui vazu un munte prapastios 
din piatra neagra - sau era cumva ruina vreunei cladiri? N-ar fi fost în stare sa spuna, 
caci pietrele zacînd risipite si pe jumatate acoperite de nisipuri multicolore sau sub 
forma unor sparturi de bolti, ziduri, coloane si terase erau toate strabatute de crapaturi 
si ciobituri si scobite ca si cum din vremuri stravechi furtunile de nisip le-ar fi slefuit 
toate colturile si muchiile. 

-  Acesta, stapîne, auzi Bastian glasul leului, este palatul meu - si mormîntul meu.  
Intra si fii binevenit   ca   primul   si   singurul   oaspete   al   lui Graograman. 

Soarele îsi pierduse forta si se vedea mare si galben pe cer. Era vadit ca drumul calare 
tinuse mult mai mult decît i se paruse lui Bastian. Cioturile de coloane sau colturi de 
stînca, indiferent ce-or fi fost, aruncau umbre lungi. Curînd avea sa se însereze. 

în timp ce îl urma pe leu printr-o poarta boltita si întunecata ducînd spre interiorul 
palatului lui Graograman, i se paru ca pasii animalului erau mai putin puternici decît 
mai înainte, ba pareau chiar obositi si greoi. 

Printr-un gang întunecos, peste mai multe scari ce coborau si apoi altele ce urcau, 
ajunsera la o usa mare ale carei canaturi pareau sa fie si ele din stînca neagra. Cînd 
Graograman se apropie, usa se deschise 
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de la sine, iar dupa ce trecuse prin ea si Bastian, se închise singura în urma lor. 

Acum se aflau într-o sala larga, sau, mai bine zis, într-o mare pestera luminata de sute 
de felinare. Flacara lor semana cu jocul multicolor al luminilor din blana lui 
Graograman. La mijloc, podeaua acoperita cu dale colorate se înalta în chip de trepte 
pîna la o platforma rotunda unde era asezat un bloc negru de stînca. Qraograman îsi 
întoarse încet spre Bastian privirea ce acum parea stinsa. 

-  Mi se apropie sfîrsitul, stapîne, spuse el si glasul îi era doar o soapta, nu ne mai 
ramîne vreme pentru convorbirea noastra. Sa n-ai însa nici o grija si sa astepti ziua: 
Ceea ce s-a întîmplat întotdeauna se va întîmpla si de data aceasta. si poate ca tu îmi 
vei putea spune de ce. 

Apoi îsi întoarse capul spre o usita din celalalt capat al pesterii. 

-  Intra acolo, stapîne, vei gasi totul pregatit pentru tine. încaperea aceea te asteapta din 
vremuri imemoriale. 

Bastian porni spre usita, dar înainte de a o deschide mai privi o data înapoi. 
Qraograman se culcase pe blocul de piatra neagra, iar acum era el însusi negru precum 
stînca. Cu un glas care abia mai soptea îi spuse: 

-  Asculta, stapîne, s-ar putea sa auzi sunete care sa te sperie. Dar fii fara grija! Mu ti 
se poate întîmpla nimic cîta vreme porti talismanul.. 

Bastian aproba dînd din cap, apoi trecu prin usita. 

în fata lui se afla o încapere minunat împodobita. Podeaua era acoperita cu covoare 
moi stralucind în culori fermecatoare. Coloanele înguste, ce sprijineau o bolta bogat 
arcuita, erau acoperite cu mozaic de aur reflectînd în mii de raze lumina felinarelor 
care luminau si aici în toate culorile. într-un colt se afla un divan larg cu paturi moi si 
perne de tot felul, iar peste el era întins un cort din matase albastra ca cerul. în celalalt 
colt podeaua de stînca era scobita formînd un bazin mare de înot unde 

220 

aburea un lichid auriu. Pe o masuta joasa erau pregatite strachini si tavi cu mîncaruri, 
precum si o carafa cu o bautura rubinie si un pocal de aur. 

Bastian se aseza turceste lînga masuta si începu sa manînce. Bautura avea un gust 
aspru si salbatic si-i stingea setea în chip minunat. Mîncaruriîe îi erau toate complet 
necunoscute. Mici n-ar Fi stiut sa spuna daca erau pateuri sau pastai mari, sau nuci. E 
drept ca unele aratau ca dovlecii sau pepenii, dar gustul lor era cu totul altul, iute si 
aromat. Totul era delicios si tulburator. Bastian mînca pe saturate. 



Pe urma se dezbraca - numai talismanul nu si-L scoase - si intra în bazin. Cîtva timp se 
balaci prin apa fierbinte, se spala, se scufunda si sufîa ca o balena. Pe urma descoperi 
niste flacoane ciudate la marginea bazinului. Banui ca erau esente pentru baie. Fara sa 
stea pe gînduri turna cîte putin din flecare în apa. De cîteva ori aparura flacari verzi, 
rosii si galbene care sfirîiau de colo-eolo pe suprafata apei si se ridica putin fum. 
Mirosea a rasina si a ierburi amare. 

în sfîrsit iesi din baie, se usca cu prosoape moi si pregatite alaturi si se îmbraca din 
nou. Totodata i se paru ca felinarele din camera începura dintr-o data sa se întunece. 
Iar apoi urechea îi fu izbita de un sunet care facu sa-i treaca flori reci peste sira 
spinarii: un scrisnet si un trosnet ca si cum o stînca mare ar fi despicata de gheata, iar 
sunetul se stinse într-un gemat tot mai slab. 

Bastian asculta cu inima la gura. Se gîndi la cuvintele lui Qraograman care-i spusese 
sa nu se nelinisteasca. 

Zgomotul nu se mai repeta. Dar tacera era si mai îngrozitoare. Trebuia sa afle ce se 
întîmplase! 

Deschise usa dormitorului si privi afara în pestera cea mare. La început nu putu 
descoperi nici o schimbare, în afara de faptul ca felinarele luminau mai putin, iar 
flacara lor începuse sa pulseze ca bataia unei inimi ce bate tot mai rar. Leul sedea în 
aceeasi pozitie pe blocul de stînca cel negru si parea sa-L priveasca pe Bastian. 
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- Graograman, îl striga încetisor Bastian, ce se-ntîmpla aici? Ce-a fost zgomotul acela? 
Tu erai? 

Leul nu raspunse si nici nu se clinti, dar cînd Bastian se apropie de el, îl urmari cu 
privirea. 

Bastian întinse sovaitor mîna ca sa mîngîie coama, dar îndata ce o atinse, tresari 
speriat. Era tare si rece ca gheata, precum stînca cea neagra. Simti ca ia fel erau si fata 
si labele lui Graograman. 

Bastian nu stia ce sa faca. Vazu cum canaturile din piatra neagra ale usii celei mari se 
deschideau încet. Abia cînd se gasi în coridorul cel lung si întunecat si urca scarile, se 
întreba ce cauta de fapt afara. Doar nu putea exista nimeni în acest desert care sa fie în 
stare sa-L salveze pe Graograman. 

Dar nu mai era nici un desert acolo? H^ în întunericul noptii începuse pretutindeni sa 
licareasca si sa luceasca. Milioane de colti marunti de plante rasareau din firele de 
nisip care acum erau din nou seminte. Perelin, padurea noptii, începuse iar sa rasara! 

Lui Bastian îi trecu dintr-o data prin minte ca împietrirea lui Graograman era într-un 
anumit fel legata de toate acestea. 



Se întoarse iar în pestera. Lumina felinarelor nu mai licarea decît foarte slab. Ajunse la 
leu, îsi petrecu bratele în jurul gîtului lui puternic si îsi lipi obrazul de fata lui. 

Acum ochii leului erau si ei negri si morti precum stînca. Graograman se preschimbase 
cu totul în piatra. O ultima tresarire a luminilor, apoi fu întuneric ca într-un mormînt. 

Bastian plînse amarnic si fata leului era uda de lacrimile lui. în cele din urma, se 
ghemui între labele uriase si adormi acolo. 

Qraqgraman, Moartea Multicolora 

STĂPÎNE,   RĂSUNĂ   VOCEA   LEULUI,   AsA 

ti-ai petrecut toata noaptea? Bastian se trezi si îsi freca ochii. sedea între labele leului, iar Ţata 
cea mare a fiarei era plecata spre el, privindu-L. în ochii lui Graograman se citea uimirea. 
Blana îi era tot neagra precum blocul de stînca care sedea,  dar ochii  îi  scînteiau.   Felinarele 
diif pestera luminau din nou. 

- Ah, bîigui Bastian, eu - eu credeam ca te-af preschimbat în piatra. 

-  Chiar asa a fost, raspunse leul. Mor de fiecare data  cînd se  lasa  noaptea,  si în fiecare 
dimineata ma trezesc din nou. 

- Credeam ca avea sa fie pentru totdeauna, îi spuse Bastian. 

-   Chiar  si   este   de   fiecare   data   pentru totdeauna, declara enigmatic Graograman. 

Se ridica, se întinse din toate încheieturile si pe urma începu sa alerge încolo si încoace prin 
pestera, asa cum obisnuiesc leii. Blana lui focoasa începu sa arda tot mai stralucitor în culorile 
dalelor multicolore ale pardoselii. Brusc se opri din alergare si-L privi pe baiat: 

- nu cumva ai varsat chiar si lacrimi din pricina mea? 

Bastian aproba din cap. 

-  Atunci, spuse leul, nu esti numai singurul care a dormit vreodata între labele Mortii 
Multicolore, ci si singurul care a plîns-o vreodata. 

Bastian îl privea pe leu care începuse din nou sa alerge de colo-colo, si-L întreba în sfîrsit 
încetisor: 

- Esti întotdeauna singur? 
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Leul se opri din nou, dar de data aceasta nu-L privi pe Bastian. îsi întoarse capul In alta parte 
si repeta cu vocea lui cea joasa: 

- Singur... 



Cuvîntul rasuna îndelung în pestera. 

-  Domeniul meu e desertul - el e totodata si opera mea. Oriunde m-as îndrepta, totul în jurul 
meu trebuie sa se preschimbe în desert. îl port cu mine. Sînt un foc ucigator. Prin urmare, cum 
ar putea sa-mi fie sortit altceva decît de-a pururea singuratatea? 

Bastian tacu consternat. 

- Oare tu, stapîne, continua leul apropiindu-se de baiat si privindu-I în fata cu ochii sai 
arzatori, tu care porti semnul Craiesei Copile, poti sa-mi dai un raspuns: De ce trebuie sa mor 
cînd se lasa noaptea? 

'- Pentru ca în desertul culorilor sa poata creste Perelin, padurea noptii, spuse Bastian. 

- Perelin, repeta leul, ce-i asta? 

si atunci Bastian îi povesti despre minunile junglei alcatuita din lumini vii. în timp ce 
Graograman îl asculta nemiscat si uimit, baiatul îi descria varietatea si frumusetea plantelor 
stralucitoare si fosforescente înmultindu-se din ele însele, dezvoltarea lor neîncetata si muta, 
marimea si splendoarea lui de vis. Vorbind se entuziasma tot mai mult, iar ochii lui 
Graograman scînteiau tot mai luminos. 

-  Iar toate acestea, încheie Bastian, nu pot exista decît în timp ce tu esti împietrit. Perelin ar 
înghiti însa totul si s-ar sufoca pe sine daca n-ar fi silit sa moara mereu si sa se prefaca în praf 
îndata ce tu te trezesti. Perelin si cu tine, Graograman, va completati în mod necesar. 

Graograman tacu multa vreme. 

- Stapîne, spuse el apoi, vad ca moartea mea naste viata, iar viata mea naste moarte, si 
amîndoua sînt spre bine. Acum înteleg sensul existentei mele. îti multumesc. 
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Pasi încet si solemn în ungherul cel mai întunecat al pesterii. Bastian nu vedea ce facea acolo, 
dar auzea un zanganit metalic. Cînd Graograman se întoarse, ducea în bot ceva ce depuse, 
înclinîndu-si adînc capul, la picioarele lui Bastian. 

Era o spada. .*-?-- 

Dar nu arata prea bine. Teaca de fier în care era vîrîta era ruginita, iar mînerul arata aproape 
ca cel al unei sabii pentru copii, facut dintr-o bucata oarecare de lemn. 

-  Poti sa-i dai un nume? întreba Graograman. Bastian privi spada, dus pe gînduri. 

- Sikanda! spuse el. 

în clipa aceea spada tîsni din teaca si îi zbura direct în mîna. Acum vazu ca lama era alcatuita 
dintr-o lumina orbitoare, ca nici n-o puteai privi. Avea doua taisuri si era usoara ca o pana în 
mîini. 



-  Spada aceasta, spuse Graograman, ti-a fost destinata tie dintotdeauna. Caci nu poate fi 
atinsa fara primejdie decît de cel ce-a calarit pe spinarea mea, a mîncat si a baut din focul meu 
si s-a scaldat în el, precum ai facut tu. Dar îti apartine numai fiindca ai fost în stare sa-i dai 
numele potrivit. 

-   Sikanda!   sopti   Bastian   privind   fascinat lumina scînteietoare, în timp ce rotea spada 
încet prin aer. E o spada fermecata, nu-i asa? 

-  Fie otel, fie stînca, raspunse Graograman, nimic nu-i poate rezista în întreaga Fantâzie. Dar 
n-ai voie s-o constrîngi. Indiferent ce te-ar ameninta, n-ai voie s-o folosesti decît atunci cînd 
îti sare singura în mîna, dupa  cum s-a întîmplat chiar acum.  îti va conduce mîna si va 
îndeplini cu propria sa forta ceea ce trebuie îndeplinit. Dar daca vreodata o vei scoate din  
teaca   din  propria  ta  vointa,  vei  aduce  mari nenorociri si tie si Fantâziei. Sa nu uiti asta 
niciodata. 

- Fiu voi uita, fagadui Bastian. 

I 

Spada intra înapoi în teaca si arata acum din nou veche si fara nici o valoare. Bastian îsi lega 
în jurul soldurilor cureaua de care era prinsa teaca. 

-  Iar acum, stapîne, îi propuse Graograman, hai sa gonim împreuna  prin desert, daca-ti face 
placere. Urca-te pe spinarea mea, caci acum trebuie sa plec! 

Bastian se salta sus, iar leul iesi din pestera. Soarele de dimineata se înalta în zarea desertului, 
padurea noptii se farîmase de mult- preschimbîhdu-se în pulbere colorata. Alergau peste dune 
ca un incendiu jucaus, ca o furtuna dogoritoare. Bastian avea impresia ca se afla pe o cometa 
înflacarata printre lumini si culori. Din nou fu coplesit de un soi de betie salbatica. 

Catre amiaza, Graograman se opri brusc. 

-  Acesta e locul, stapîne, unde ne-am întîlnit ieri. 

Bastian era putin ametit de goana nebuna. Privi în jur, dar nu izbuti sa descopere nici movila 
albastru-închis, nici pe cea rosie ca focul, nici literele nu se mai vedeau. Dunele erau acum de 
un verde masliniu si roz. 

- Totul arata acum altfel, spuse el. 

- Da, stapîne, raspunse leul, asa-i în fiecare zi - tot mereu altfel. Pîna acum nu stiam de ce. 
Acum însa, dupa ce mi-ai povestit ca Perelin creste din nisip, pot întelege si asta. 

- si cum recunosti ca e acelasi loc ca ieri? 

-  Simt, precum simt un anumit loc din trupul meu. Desertul e o parte din-mine. 



Bastian coborî de pe spinarea lui Graograman si se aseza pe vîrful dealului verde-masliniu. 
Leul se culca lînga el, acum era si el masliniu. Bastian îsi sprijini barbia în mîna si privi 
gînditor în zare. 

-  Te pot întreba ceva, Graograman? spuse dupa o îndelungata tacere. 
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- Slujitorul tau te asculta, raspunse leul. 

- Esti într-adevar dintotdeauna aici? 

- Dintotdeauna, aproba leul.. 

-  Iar desertul Goab, a existat si el dintotdeauna? 

-   Da,  desertul  de  asemenea.   De  ce  ma întrebi? 

Bastian se gîndi Cîtva timp. 

- Mu înteleg, admise în sfîrsit. As fi putut paria ca nu-exista decît de ieri dimineata. 

- Ce vrei sa spui, stapîne? 

si acum  Bastian îi  povesti toate cîte i se întîmplasera de cînd se întîlnise cu Puisorul Lunii. 

- Totul e atît de straniu, îsi încheie povestirea, îmi vine în minte cîte o dorinta si pe urma se 
întîmpla imediat cîte ceva ce se potriveste cu dorinta mea si o împlineste,    nu    sînt    eu    
cel    care-mi    imaginez întîmplarea, stii? nici n-as fi în stare, niciodata n-as fi putut nascoci 
atîtea plante de noapte cîte sînt în Perelin. Sau culorile din Qoab - sau pe tine! Totul e mult 
mai impresionant si mai aievea decît mi-as putea eu închipui vreodata. si totusi, totul nu apare 
decît atunci cînd doresc eu ceva. 

-  Fiindca porti pe AURYn, stralucirea, spuse leul. 

-  Ceea ce nu înteleg e însa altceva, încerca Bastian sa explice. Toate acestea exista abia în 
clipa în care îmi doresc eu ceva? Sau exista mai dinainte si eu doar le-am ghicit? 

- si una si alta, spuse Graograman. 

- Dar cum se poate una ca asta? striga Bastian aproape nerabdator. Te afli aici în desertul 
culorilor Qoab de cine stie cîta vreme. Camera din palatul tau m-a asteptat dintotdeauna. 
Sabia Sikanda mi-a fost destinata din vremuri imemoriale - tu însuti mi-ai spus toate acestea! 

- Asa e, stapîne. 
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-  Dar eu, eu nu sînt decît de ieri noapte în Fantâzia! Rezulta ca totul n-a aparut decît în 
momentul sosirii mele aici. 

-  Stapîne, raspunse leul linistit, nu stii ca  Fantâzia e împaratia povestilor? O poveste poate fi 

Wnoua si totusi sa istoriseasca despre vremuri stravechi. Trecutul se creeaza o data cu 
povestirea. 

-  Atunci ar trebui ca si Perelin sa fi existat dintotdeauna, spuse Bastian descumpanit. 

-  Din clipa în care i-ai dat numele, stapîne, raspunse Graograman, a existat dintotdeauna. 

- Vrei sa spui ca eu l-am creat? 

Leul tacu cîtva timp înainte de a raspunde: 

-  Aceasta nu ti-o poate spune decît Craiasa Copila. Toate le-ai primit numai de la ea. 

Se ridica. 

-   E vremea,  stapîne,  sa  ne întoarcem la palatul meu. Soarele a început sa coboare pe cer, iar 
drumul e lung. 

în seara aceea Bastian ramase la Graograman care se asezase iar pe blocul negru de stînca. nu 
mai vorbira mult. Bastian îsi aduse mîncarurile si bautura din camera de dormit unde masuta 
cea joasa fusese din nou asternuta de mîini invizibile^ îsi mînca cina sezînd pe treptele ce 
duceau sus la blocul de stînca. 

Cînd lumina felinarelor începu sa scada si sa pulseze ca bataia unei inimi ce-si încetineste 
ritmul, baiatul se ridica si îsi petrecu în tacere bratele în jurul gîtului fiarei. Coama era tare si 
arata ca lava înghetata. Pe urma rasuna iar sunetul cel înfiorator, dar Bastian nu mai stia ce-i 
frica. Ceea ce-i umplu din nou ochii cu lacrimi era doar durerea pentru suferintele lui 
Graograman. 

Mai tîrziu Bastian iesi din pestera si privi multa vreme dezvoltarea tacuta a plantelor noptii. 
Appi se 
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întoarse în pestera si se culca din nou între labele leului împietrit. 

Ramase oaspetele lui Qraograman timp de multe zile si nopti, si devenira buni prieteni. Multe 
ore si le-au petrecut în desert cu jocuri salbatice. Bastian se ascundea printre dunele de nisip, 
dar Qraograman îl gasea întotdeauna. Se întreceau alergînd, dar leul era de mii de ori mai iute 
de picior. Se luptau chiar în gluma, se luau la trînta si se bateau - iar aici Bastian era 
deopotriva cu leul. Desi totul nu era decît o joaca, fiara trebuia sa-si încordeze toate fortele 
pentru a-i tine piept baiatului, nici unul din ei nu-L putea învinge pe celalalt. 

Odata, dupa ce se zbenguisera astfel, Bastian se aseza, abia tragîndu-si sufletul, si întreba: 

- M-as putea ramîne pentru totdeauna cu tine? Leul îsi scutura coama, facîndu-i semn ca nu. 



- nu, stapîne. 

- De ce nu? 

-  Aici nu exista decît viata si moarte, doar Perelin si Qoab, dar nici o poveste. Tu trebuie sa-ti 
traiesti povestea ta. n-ai voie sa ramîi aici. 

-   Dar tot nu pot sa  plec, spuse Bastian. Desertul e mult prea mare pentru ca cineva sa poata 
iesi din el.  Iar tu  nu ma poti duce fiindca porti desertul cu tine. 

-  Drumurile Fantâziei, spuse Qraograman, nu le poti gasi decît prin dorintele tale. si nu poti 
trece decît de la o dorinta la alta. Ceea ce nu-ti doresti îti ramîne inaccesibil. Acesta e aici 
întelesul cuvintelor "aproape" si "departe". si nu-i de ajuns sa vrei sa pleci dintr-un loc. 
Trebuie sa tinzi spre altul. Trebuie sa te lasi condus de dorintele tale. 

-  Dar eu nu doresc sa plec de-aici, raspunse Bastian. 

-  Va trebui sa afli care îti este urmatoarea dorinta, raspunse Qraograman aproape cu 
severitate. 
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-  si daca o aflu, întreba Bastian, cum voi putea pleca de aici? 

-    Asculta,    stapîne,    spuse    Qraograman încetisor, în Fantâzia exista un loc care duce 
pretutindeni si care poate fi atins din toate partile. Locul e numit Templul Celor O Mie de Usi. 
nimeni nu L-a vazut vreodata pe dinafara, caci el n-are deloc exterior. Iar interiorul lui se 
compune dintr-un labirint de usi. Cel ce vrea sa-L cunoasca trebuie sa cuteze sa intre. 

-  Cum poti sa izbutesti daca nici nu te poti apropia de el pe dinafara? 

-  Orice usa din Fantâzia, continua leul, chiar si o usa obisnuita de grajd sau de bucatarie, pîna 
si o usa de dulap poate deveni într-un anumit moment usa de intrare în Templul Celor O Mie 
de Usi. Dupa aceea, usa e din nou ceea ce a fost si mai înainte. De aceea nimeni nu poate 
vreodata sa treaca pentru a doua oara prin aceeasi usa. si nici una din cele o mie de usi nu 
duce înapoi într-acolo de unde ai venit, nu exista nici o întoarcere. 

-  Dar daca ai izbutit sa intri, întreba Bastian, se mai poate iesi pe undeva? 

-  Da, raspunse leul, dar nu-i la fel de simplu ca ia cladirile obisnuite. Caci prin labirintul celor 
o .nie de usi nu te poate conduce decît o dorinta adevarata.   Cine   nu  arc  acea  dorinta   
trebuie  sâ rataceasca atîta t'mp pîna ci Gtie ce si doreste. Iar uneori durea/â foarte rnulta 
vreme. 

- si cum poate fi gasifcl poarta de intrare? 

- Trebuie sa ti-o doresti. Bastian se glndi mult, rpoi spuse: 

-  Ce ciudat ca nu, se poate sa u doresti de-a dreptul ceea ce vrei. De fapt, de unde v'n 
dorintele din noi? si ce-i aceea o dorinta? 



Qraograman îl privi lung pe baiat, dar nu-: raspunse. 
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Trecura din nou cîteva zile si avura iar o convorbire importanta. 

Bastian îi aratase leului inscriptia din spatele talismanului. 

-  Oare ce-ar putea sa însemne, îl întreba, FĂ CEEA CE VREI, nu înseamna cumva ca pot 
face tot ce am chef, ce zici? 

Dintr-o data fata lui Graograman fu înspai-mîntator de severa, iar ochii sai începura sa arda. 

-  Nu, spuse el cu glasul cel adînc ca un racnet, înseamna sa faci ceea ce e adevarata ta vointa. 
si nimic nu-i mai greu. 

-  Adevarata mea vointa? repeta impresionat Bastian. Ce-i asta? 

-  E taina ta cea mai profunda, pe care n-o cunosti. 

- Atunci cum pot s-o descopar? 

- Mergînd pe calea dorintelor, de la una la alta si pîna la ultima. Iar ea te va conduce la 
adevarata ta vointa. 

- Nu mi se pare prea greu, spuse Bastian. 

-  E cel mai primejdios din toate drumurile, spuse leul. 

- De ce? întreba Bastian. Nu ma tem. 

-  Nu-i vorba despre asta, racni Graograman, se cere însa cea mai desavîrsita sinceritate si 
atentie, caci pe nici un alt drum nu te poti rataci atît de usor ca pe acesta. 

-  Vrei sa spui ca dorintele care se ivesc nu sînt întotdeauna bune? îl cerceta Bastian. 

Leul biciui cu coada nisipul unde era culcat, îsi lipi urechile de cap si îsi încreti nasul, ochii îi 
scoteau scîntei. Fara sa vrea, Bastian se ghemui tot cînd Graograman grai cu glasul sau ce 
facu iar sa vibreze pamîntul: 

-  Ce stii tu ce sînt dorintele! Ce stii tu ce e bine! 
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în zilele urmatoare Bastian se mai gîndi mult la tot ce-i spusese Moartea Multicolora. Multe 
lucruri nu pot fi însa lamurite prin gîndire, trebuie sa le traiesti. si asa se facu ca abia mult mai 
tîrziu, dupa ce i s-au mai întîmplat multe, îsi reaminti de cuvintele lui Graograman si începu 
sa le înteleaga. 

în vremea aceea se petrecuse din nou o schimbare cu Bastian. Pe lînga toate darurile primite 
de cînd se întîlnise cu Puisorul Lunii se mai adaugase acum si curajul. si ca de fiecare data, si 



de data aceasta i se luase ceva în schimb, anume orice amintire despre cît de fricos fusese mai 
înainte. 

si deoarece nu mai exista nimic de care sa se teama, începu, mai întîi pe nesimtite, apoi tot 
mai clar, sa se nasca în el o noua dorinta. Nu mai voia sa ramîna singur. Chiar si împreuna cu 
Moartea Multicolora tot singur era, într-un anumit fel. Dorea sa-si arate curajul si în fata 
celorlalti, voia sa se bucure de glorie si sa fie admirat. 

Iar într-o noapte, în timp ce privea cum creste padurea Perelin, simti brusc ca era pentru 
ultima data, ca trebuia sa-si ia ramas-bun de la splendorile stralucitoarei paduri a noptii. O 
voce launtrica îl chema în alta parte. 

Arunca o ultima privire peste frumusetea culorilor licaritoare, apoi coborî în pestera lui 
Graograman si se aseza pe trepte, în bezna. N-ar fi putut spune ce astepta, stia însa ca în 
aceasta noapte nu trebuia sa adoarma. 

Probabil ca totusi atipise sezînd, caci dintr-o data tresari ca si cum cineva l-ar fi strigat pe 
nume. 

Usita ce ducea spre dormitor se deschisese brusc. Din deschizatura cadea o dunga lunga de 
lumina rosietica în pestera întunecata. 

Bastian se ridica. Oare usita se transformase chiar în acest moment în poarta de intrare spre 
Templul Celor O Mie de Usi? Nehotarît, se apropie de 

233 

crapatura usii si încerca sa priveasca dincolo. Nu putu sa vada nimic. Apoi crapatura 
începu sa se închida încet la loc. îndata va pieri unica ocazie de a pleca de aici! 

Se mai întoarse o data spre Graograman care sedea pe postamentul sau, nemiscat si cu 
ochii morti, de piatra. Dunga de lumina din usita cadea drept pe el. 

- Ramîi cu bine, Graograman, si-ti multumesc pentru tot! spuse încet Bastian. Ma voi 
reîntoarce, sigur de tot, ma întorc! 

Apoi se strecura prin crapatura usitei care se închise de îndata în urma lui. 

Bastian nu stia ca nu-si va tine promisiunea. Abia mult, mult mai tîrziu avea sa vina 
cineva în numele lui si sa împlineasca fagaduiala în locul lui. 

Dar aceasta e o alta poveste si va fi povestit alta data. 

Amarganth, orasul de argint 
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t&PURIE ERA LUMINA CE CURQEA ÎN UNDE molcome peste podeaua si peretii 
încaperii. Era o camera hexagonala, asemenea unei celule mari dintr-un-fagure de 
albine. în tot al doilea perete se gasea cîte o usa, iar ceilalti trei pereti aflati între ele 
erau pictati cu poze stranii. Erau peisaje de vis si fapturi ce-ar fi putut fi în parte plante 
si în parte animale. Printr-una din usi intrase Bastian, iar celelalte doua se aflau la 
dreapta si la stînga lui. Forma lor era identica, doar ca cea din stînga era neagra, iar cea 
din dreapta alba. Bastian se hotarî pentru cea alba. 

în camera urmatoare lumina era galbuie. Peretii aranjati în acelasi fel. Pozele aratau 
aici tot soiul de aparate din care Bastian nu pricepea prea mult. Erau unelte sau arme? 
Cele doua usi care duceau mai departe la dreapta si la stînga erau de aceeasi culoare, 
galbene; cea din stînga era înalta si îngusta, cea din dreapta, dimpotriva, joasa si larga. 
Bastian intra prin cea din stînga. 

Camera unde pasi acum era hexagonala, ca si cele doua dinainte, însa luminata 
albastrui. Pozele de pe pereti aratau ornamente încolacite sau litere ale unui alfabet 
necunoscut. Aici cele doua usi erau de aceeasi forma, dar din materiale diferite, una 
din lemn, iar cealalta din metal. Bastian se hotarî pentru cea din lemn. 

E cu neputinta sa descrii toate usile si camerele prin care trecu Bastian in calatoria sa 
prin Templul Celor O Mie de Usi. Erau porti care aratau ca o gaura de cheie, altele ce 
semanau cu o intrare într-o pestera, usi de aur si altele ruginite, unele capitonate si 
altele batute în cuie, subtiri ca o foaie de hîrtie sau groase ca usile caselor de fier, era 
una care arata ca gura unui urias si alta ce trebuia deschisa ca un pod 

236 

\ 

miscator, una ce semana cu o ureche mare si alta alcatuita din turta dulce, una care 
avea forma unui capac de soba si una ce statea închisa în nasturi. De fiecare data cele 
doua usi ce duceau afara dintr-o camera aveau cîte ceva în comun - forma, materialul, 
marimea, culoarea, dar mai era si ceva ce le deosebea fundamental. 

Bastian ajunsese deja de foarte multe ori dintr-o încapere hexagonala într-alta. Fiecare 
hotarîre luata de el îl conducea la o noua hotarîre de luat care, la rîndul ei, atragea dupa 
sine înca o hotarîre ce trebuia luata. Toate aceste hotarîri nu schimbau însa întru nimic 
faptul ca tot se mai gasea în Templul Celor O Mie de Usi - si ca avea sa ramînâ acolo. 
în timp ce mergea mai departe si tot mai departe, începu -a se gîndi care o fi cauza. E 
drept ca dorinta lui fusese suficienta pentru a-L duce în labirintul usilor, dar era 
limpede ca nu era destul de precisa pentru a-i arata si drumul de iesire. îsi dorise sa 



ajunga în societate. Acum îsi dadea însa seama ca prin societate nu-si imaginase nimic 
precis. Si nu-i era cîtusi de putin de folos alegerea unei usi de sticla sau a uneia din 
^împletitura de nuiele. Pîna acum îsi facuse alegerea din placere si dupa toane, fara a 
se gîndi prea mult. De fapt, ar fi putut de fiecare data sa aleaga tot atît de bine si 
cealalta usa. Astfel însa nu avea sa gaseasca niciodata drumul de iesire. 

Se afla tocmai într-o încapere cu lumina verzuie. Trei din cei sase pereti erau pictati cu 
forme de nori. Usa din stînga era din sidef alb, cea din dreapta din lemn negru de 
abanos. si dintr-o data îsi dadu seama ce-si dorea: Pe Atreiu! 

Usa din sidef îi amintea lui Bastian de balaurul-noroc Fuhur ai carui solzi luceau ca 
sideful alb, asadar, se hotarî pentru aceasta usa. 

în încaperea urmatoare erau doua usi din care una era din împletitura de iarba, iar 
cealalta dintr-un grilaj de fier. Bastian alese pe cea de iarba, Fiindca se gîndi la narea 
Ierboasa, patria lui Atreiu. 
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în camera cea|aîta se gasi în fata a doua deosebindu-se doar prin aceea ca una era din p iar 
cealalta din pîsla. Fireste ca Bastian trecu prin din piele. 

Din nou se afla în fata a doua usi, dar ai-opri sa chibzuiasca. Una era purpurie, iar cea 
maslinie. Atreiu avea pielea verde si purta o hla<. din blana bivolilor purpurii. Pe usa verde-
mas. erau pictate cîteva semne simple cu vopsea . precum avusese Atreiu pe frunte si pe obraji 
.■ batrînul Cairon venise la el. Aceleasi semne se ga însa si pe usa purpurie, iar Bastian nu 
stia c<* hlamida lui Atreiu s-ar gasi asemenea semne, urmare, trebuia sa fie vorba despre un 
drum ducea la altcineva, si nu la Atreiu. 

Bastian deschise, asadar, usa verde-masli si se trezi în aer liber!    v 

Spre mirarea lui nu ajunsese însa nicici* Marea Ierboasa, ci într-un crîng prima varatic si nos. 
Razele soarelui patrundeau prin frunzisul ixc iar jocurile   lor  de lumini  si   umbre  licarea" 
pamîntul acoperit de muschi.  Plutea o arorr, pamînt reavan si de ciuperci, iar vazduhul cai 
rasuna de ciripitul pasarelelor. 

Bastian se întoarse si vazu ca iesise atunci dintr-o bisericuta din mijlocul padurii. Por-fusese, 
pentru acea clipa, iesirea din Templul Ce < Mie de Usi. Bastian mai deschise o data poarta, 
ci, ... vazu  decît încaperea mica  si  strimta  a  ca *. Acoperisul nu se mai compunea decît din 
cîteva subrede, iar peretii erau acoperiti de muschi. 

Bastian porni la drum, fara a sti pentru încc( încotro mergea. Nu se îndoia ca mai curînd sau m 
tîrziu va da de Atreiu. si se bucura nespus la gîno" îl va întîlni. Le fluiera pasarelelor, care-i 
raspun-si cînta în gura mare tot ce-i trecea prin minte. 

Mu mersese prea mult, cînd zari într-un lus-  -i un grup de persoane ce poposeau acolo. Apr.v 
du-se, îsi dadu seama ca era vorba de cîtiva barba> 
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armuri falnice. Se gasea cu ei si o doamna frumoasa. sedea pe iarba si zdranganea la o lauta. 
Mai departe stateau cîtiva cai înseuati scump si cu frîie pretioasei în fata barbatilor care 
stateau de vorba culcati în* iarba era întinsa o pînza alba asternuta cu tot soiul de bucate si 
cupe. 

Bastian se apropie de grup, dar mai întîi ascunse talismanul Craiesei Copile sub camasa, caci 
pentru început dorea sa faca cunostinta cu societatea ca un necunoscut si fara a stîrni vîiva. 

Cînd îl vazura venind, barbatii se ridicara si-L 

tîmpinara cuviincios, înclinîndu-se. Probabil ca îl 

\u drept un print oriental, sau ceva de felul acesta. 

amna cea frumoasa îsi înclina si ea capul surîzînd 

drangani mai departe la instrumentul ei. Printre 

.     bati, unul era deosebit de înalt si deosebit de 

otuos îmbracat. Era înca tînar si avea parul balai 

ndu-i lung pîna pe umeri. 

-  Sînt viteazul Hynreck, spuse el, doamna e .esa Oglamar,  fiica regelui  din Lumn.  Ei sînt 
tenii mei Hykrion, Hysbald si Hydorn. Dar care e -iele vostru, tinere prieten? 

-  Nu-mi e îngaduit sa-mî spun numele - înca raspunse Bastian. 

-  E vorba de vreun legâmînt, întreba printesa amar surîzînd ironic, atît de tînar si aveti deja un 

■    imînt? 

-  Desigur ca veniti de departe? îl cerceta azul Hynreck. 

- Da, de foarte departe, raspunse Bastian. 

-   Sînteti   un   print?   se   interesa   printesa . ivindu-L cu placere. 

-  Mu pot dezvalui lucrul acesta, raspunse otian. 

-  Ei, în orice caz fiti binevenit printre corneli! striga viteazul Hynreck. Vreti sa ne faceti 
cinstea luati loc si sa prînziti cu noi, tinere cavaler? 

Bastian  accepta   multumindu-i,  se aseza  si sta din bucate. 
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Din convorbirea dusa între doamna si cei patru barbati afla ca foarte aproape de ei se 
afla marele si minunatul oras de argint Amarganth. Acolo urma sa aiba loc un soi de 
întrecere. De pretutindeni, din apropiere si din departari, veneau luptatorii cei mai 
cutezatori, cei mai iscusiti vînatori, razboinicii cei mai viteji, dar veneau si tot felul de 
aventurieri si temerari pentru a lua parte la competitie. Onoarea de a luc parte la un fel 
de expeditie de cautare nu urma sa fie acordata decît celor trei ce aveau sa se 
dovedeasca a fi cei mai buni si cei mai curajosi, învingîndu-i pe toti ceilalti. Se parea 
ca era vorba   despre o calatorie foarte lunga si plina de peripetii pentru descoperirea 
unui anumit personaj aflat nu se stie unde, într-unui din numeroasele tinuturi ale 
Fantaziei, si desemnai doar cu cuvîntul "Salvatorul", nimeni nu cunostea înca numele 
lui. în orice caz, lui i se datora faptul ca împaratia Fantâzia exista din nou, sau mai 
exista înca. Fiindca,  pe  vremuri,  o  catastrofa  îngrozitoare se produsese în Fantâzia, 
si întreaga împaratie fusese în mare pericol. în ultimul moment nenorocirea fusese 
împiedicata de asa-zisul "Salvator" care sosise si-i daduse Craiesei Copile numele de 
"Puisorul Lunii", nume sub care era cunoscuta de atunci de toate fiintele din Fantâzia. 
"Salvatorul" ratacea însa nestiut de nimeni prin tara, iar sarcina expeditiei era sa-L 
gaseasca si apoi sa-L însoteasca în chip de garda personala, ca sa nu i se întîmple 
nimic. în acest scop nu puteau fi desemnati decît barbatii cei mai vajnici si mai 
curajosi, caci se putea întîmpla sa fie nevoiti sa treaca prin cele mai de neînchipuit 
peripetii. 

E drept ca întrecerea în lupte în decursul careia urma sa fie facuta_alegerea fusese 
oganizata de mosneagul arginiu ^uerquc55âdY- în orasul Amarganth domnea 
întotdeaunirBaTBaluî cel mai vîrstnic, sau femeia cea mai vîrstnica, iar Querquobad 
îrnglinise_o suta si sapte_ani - dar alegerea nu urma sa fie facuta cte el, ci de catre un 
tînar salbatic cu numele de Atreiu, un baiat din neamul pieilor verzi, oaspetele lui 
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Querquobad, mosneagul argintiu. Acelasi Atreiu urma sa si conduca mai tîrziu 
expeditia. Caci era singurul în stare sa-L recunoaca pe "Salvator", fiindca îl vazuse 
odata într-o oglinda fermecata. 

Bastian tacea si asculta. Nu-i venea tocmai usor caci pricepuse foarte curînd ca 
vorbindu-se despre "Salvator", de fapt se vorbea despre el însusi. Iar cînd se pronunta 
apoi si numele lui Atreiu, inima îi salta de bucurie si fu nevoit sa-si dea cea mai mare 
silinta pentru a nu se trada. Era însa hota rit sa-si mai pastreze un timp taina. 

De altfel, în toata aceasta chestiune viteazul Hynreck nu era atît de preocupat de 
expeditie si de telurile ei, cît de dorinta de a cuceri inima printesei Oglamar. Bastian îsi 
daduse imediat seama ca viteazul Hynreck era îndragostit pîna peste urechi de tînara 
domnisoara. Cînd si cînd suspina fara motiv si îsi privea mereu adorata cu ochi tristi. 
Iar ea se facea ca nu observa nimic. Caci dupa cum iesi Ia iveala, ea facuse cu un prilej 
oarecare legamîntul de a nu lua drept sot decît pe cel mai viteaz dintre viteji, cel care îi 
putea înfrînge pe toti ceilalti, nu voia sa se multumeasca cu mai putin. Iata, asadar, ca 
viteazul Hynreck nu avea decît un singur scop: sa-i poata dovedi printesei ca el era cel 
mai viteaz dintre viteji. Dar nu putea ucide asa, din senin, pe cineva care nu-i facuse 
nici un rau. Iar razboaie nu mai fusesera de multa vreme. Bucuros ar fi luptat 



împotriva unor monstri si demoni, si, daca ar fi fost dupa el, i-ar fi depus în fiecare 
dimineata cîte o coada sîngerînda de balaur pe masa, dar pîna hat-departe nu exista 
nici un 'monstru si nici un balaur. Cînd solul mosneagului argintiu Querquobad venise 
la el pentru a-L pofti la întrecere, acceptase de îndata. Iar printesa Oglamar Staruise sa 
vina si ea, caci voia sa se convinga cu Rochii ei de cele ce era în stare sa faca viteazul 
Hynreck. 
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-  Dupa cum se stie, îi spuse ea zîmbind lui Bastian, nu poti avea încredere în spusele 
vitejilor. Cu totii au tendinta sa-si înfloreasca istorisirile. 

-  Cu sau fara înflorituri, o întrerupse viteazul Hynreck, în orie caz eu valorez de sute 
de ori mai mult decît legendarul Salvator. 

- De unde puteti sti? întreba Bastian. 

-  Asa bine, spuse viteazul Hynreck, daca baiatul ar avea numai pe jumatea atîta vlaga 
cît mine, n-ar avea nevoie de nici o garda personala pentru al ocroti si a-L îngriji ca pe 
un copil mic. Am impresia ca Salvatorul nostru e un ins cam jalnic. 

- Cum puteti spune una ca asta! striga indig nata Oglamar. Doar a salvat Fantâzia de la 
distrugere1

 

-   Si  ce daca!   raspunse  viteazul  Hynreck dispretuitor. Pentru asta n-o fi fost nevoie 
de nici o 

vitejie deosebita. 

Bastian hotarî ca atunci cînd i se va ivi prilejui 

sa-L învete minele Hynreck. 

Ceilalti trei barbati se întîlnisera din întîmplare pe drum cu Hynreck si doamna sa si li 
se alaturasera. Hykriprj^ cu o mustata neagra enorma, sustinea ca ar fi cel mai puternic 
si mai vajnic spadasin din Fantâzia. Ubld roscovan si mai gingas în comparatie cu  ti         
a nimeni nu se pricepe sa mînu- 

I 

Uy.sbaldi. roscovan si mai gingas în compat 6eilalti, sustinea ca nimeni nu se pricepe 
sa mînu-iasca sabia mai bine si mai rapid ca el. în sfîrsit Hydorn era convins ca nimeni 
nu era de-o seama cu el TrTpTnrmta rezistentei si îndaratniciei în lupta. Aspectul lui îi 
întarea afirmatiile, caci era desirat si slab si parea alcatuit numai din oase si nervi. 



Dupa ce-au ispravit de mîncat, pornira la drum. Vasele, fata de masa si merindele fura 
strînse în tolbe si asezate pe un catîr. Printesa Oglamar încaleca buiestrasul ei alb si 
porni în trap, fara a se mai întoarce si dupa ceilalti. Viteazul Hynreck sari pe armasarul 
sau negru ca smoala si porni în galop dupa ea. Ceilalti trei barbati îi propusera lui 
Bastian sa se aseze pe catîr, printre tolbe. Baiatul se urca, ceilalti trei se suira si ei pe 
caii lor bogat împodobiti si j 
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pornira prin padure în trap, Bastian ramînînd ultimul. Catîrul, un animal mai batrîn, 
ramînea tot mai mult în urma, iar Bastian încerca sa-L zoreasca. Dar în loc sa-si 
iuteasca pasul, el se opri, îsi întoarse capul si spuse: 

-  rîu-i nevoie sa ma zoresti, cu buna-stiinta am ramas în urma, stapîne. 

- De ce? întreba Bastian. 

- stiu cine esti, stapîne. 

- De unde poti sti? 

- Cînd esti doar pe jumatate magar, ca mine, si nu în întregime, simti un lucru ca 
acesta. Pîna si caii si-au dat seama. Nu-i nevoie sa-mi spui nimic, stapîne. Mi-ar fi 
placut sa pot povesti copiilor si nepotilor mei ca l-am purtat în spinare pe Salvator si ca 
am fost primul care L-a salutat. Din pacate, alde noi n-avem 

copii. 

- Cum te numesti? întreba Bastian. 

- l-ha, stapîne. 

-  Asculta, I-ha, nu-mi strica placerea si nu vorbi deocamdata despre ceea ce stii. Vrei? 

- Cu placere, stapîne. 

Apoi catîrul porni în trap pentru a-i ajunge din urma pe ceilalti. 

Grupul astepta la marginea padurii. Toti priveau cu admiratie în jos spre orasul 
Amarganth, stralucind în soare în fata ochilor lor. Marginea padurii se afla pe o 
înaltime de unde privelistea se întindea larg peste un lac mare, aproape vioriu, 
înconjurat din toate partile de dealuri împadurite. Iar în mijlocul lacului se ridica orasul 
de argint Amarganth. Toate casele erau construite pe nave, palatele cele mari pe 
slepuri largi, cele mai mici pe barci si luntre. Iar fiece casa si fiece nava era din argint, 
din cel mai curat argint, frumos cizelat si ornat cu maiestrie. Ferestrele si usile 
palatelor mari si mici, turnuletele si balcoanele lor erau din filigran de argint atît de 
minunat, încît nu-si aveau seaman în întreaga Fantâzie. Pretutindeni pe lac se vedeau 
barci si luntre, ducînd vizitatorii de pe mal pîna în oras. Viteazul 
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Mynreck împreuna cu însotitorii sai pornira si ei în graba spre plaja unde astepta un bac de 
argint cu prora splendid arcuita. întreaga societate împreuna cu caii si catîrul îsi gasira loc pe 
el. 

Pe drum, Bastian afla de la luntrasul înves-mîntat în haine de argint ca apele viorii ale lacului 
erau atît de sarate si de amare, încît nimic nu putea rezista în timp efectului lor coroziv - nimic 
în afara de argint. Lacul se numea Murhu sau lacul lacrimilor. în vremuri de mult trecute, 
orasul Amarganth fusese dus în mijlocul lacului pentru a-L apara de atacurile jefuitorilor, caci 
oricine ar fi încercat sa ajunga pîna la el pe nave de fier sau barci de lemn se scufunda si 
pierea în apa care dizolva de graba atît vasul, cît si echipajul. Acum însa exista un alt motiv 
pentru a lasa orasul în mijlocul apelor: Locuitorilor le placea sa schimbe din cînd în cînd 
gruparea caselor lor si sa alcatuiaca în alt fel strazile si pietele. De pilda, daca doua familii 
care locuiau la cele doua capete ale orasului se împrieteneau sau se înrudeau prin casatoria 
tinerilor din familie, îsi paraseau locul de pîna atunci si îsi asezau navele lor de argint alaturi, 
devenind astfel vecini. De altfel, argintul era de un soi deosebit si tot atît de unic ca si 
frumusetea incomparabila a prelucrarii sale. 

Lui Bastian i-ar fi placut sa afle mai multe despre toate acestea, dar bacul ajunsese la oras si 
trebui sa coboare împreuna cu tovarasii sai de drum. 

Pentru început cautara un han unde sa fie adapostiti si ei si animalele. Nu era prea usor, caci 
Amarganth era napadit de calatori sositi de pretutindeni pentru a asista la întreceri. în sfîrsit, 
izbutira sa gaseasca loc la un han. Cînd Bastian îsi duse catîruî în grajd, îi sopti la ureche: 

- Sa nu uiti ce mi-ai fagaduit, I-ha. Ne revedem curînd. 

l-ha .doar înclina din cap. 

Dupa aceea Bastian le dadu de stire tovarasilor sai de drum ca nu voia sa-i stinghereasca de 
acum înainte  si  ca  avea sa  viziteze singur orasul.   Le 
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multumi pentru amabilitate si îsi lua ramas-bun de la ei. în realitate, ardea de nerabdare sa-L 
gaseasca pe Atreiu. 

Navele mari si mici erau legate între ele prin punti, unele înguste si gingase, astfel ca nu putea 
trece decît o singura persoana dintr-o data, altele largi si somptuoase ca niste strazi, iar pe ele 
se îmbulzea lumea. Existau de asemenea si poduri arcuite cu acoperisuri peste ele, iar pe 
canalele dintre paiatele plutitoare circulau sute de barci de argint. Oriunde mergeai sau stateai 
simteai sub picioare o usoara ridicare si coborîre a podelei, ce-ti amintea ca întregul oras 
plutea pe apa. 

Multimea vizitatorilor umplînd pîna la refuz orasul era atît de pestrita si de variata, încît 
descrierea lor ar alcatui ea singura o întreaga carte. Amargan-tienii erau usor de recunoscut, 
caci purtau cu totii îmbracaminte din tesaturi de argint, aproape la fel de frumoasa ca si 
mantia lui Bastian. Parul lor era de asemenea argintiu, erau înalti si aveau o statura frumoasa, 
iar ochii lor erau viorii ca si Murhu, lacul lacrimilor. Nu tot atît de frumosi erau cei mai multi 
dintre vizitatori. Venisera acolo uriasi captusiti cu adevarate pachete de muschi si cu capete 



mici ca merele, vîrîte între umerii lor puternici. Mai umblau pe-acolo haimanale cu aspect 
fioros, baieti solitari pe care nu puteai sa-i împaci prea usor. Erau si flusturatici cu ochi agili si 
mîini agile, precum si unii înversunati care paseau provocator, scotînd fum pe nari si pe gura. 
Luptatorii de bîlci se roteau precum sfîrlezele vii, iar mosii-codrului paseau anevoie pe 
picioarele lor noduroase, cu maciuca groasa pe umeri. La un moment dat, Bastian zari chiar si 
un mîncâtor de piatra ai carui dinti îi ieseau din gura ca daltile de otel. Puntea de argint se 
îndoi sub greutatea lui cînd tropai peste ea. Dar mai înainte ca Bastian sa-L fi putut întreba 
daca nu cumva se numeste Scrîsnicront, acesta disparuse în îmbulzeala. 
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în sfîrsit Bastian ajunse în centrul orasului. Aici era punctul unde aveau loc întrecerile. Erau în 
plina desfasurare. într-o piata mare, rotunda, ca o arena de circ uriasa, sute de luptatori îsi 
masurau puterile dovedindu-si maiestria. în jurul lor se îmbulzea multimea de spectatori 
îmboldindu-i pe luptatori prin strigate. Ferestrele si balcoanele palatelor plutitoare din jur erau 
si ele pline ochi de spectatori, iar unii izbutisera chiar sa se catare pe acoperisurile împodobite 
cu filigran de argint. 

Bastian nu era însa interesat în primul rînd de spectacolul oferit de luptatori. Voia sa-L 
gaseasca pe Atreiu care urmarea probabil de undeva întrecerile. Pe urma observa ca multimea 
privea mereu spre un anumit palat - mai ales atunci cînd unul din luptatori realizase vreo 
performanta mai deosebita. Dar Bastian fu nevoit sa se înghesuie mai întîi peste unul din 
podurile arcuite, iar apoi sa se urce pe un fel de stîlp pentru "felinare, înainte de a izbuti sa 
arunce si el o privire spre acel palat. 

Acolo fusesera asezate doua scaune înalte de argint pe un balcon. Pe unul din ele sedea un 
barbat foarte batrîn, cu parul si barba argintii revarsîndu-i-se pîna la brîu. Acela trebuia sa fie 
Querquobad, mosneagul argintiu. Unga el sedea un baiat cam de vîrsta lui Bastian. Purta 
pantaloni lungi din piele moale, iar partea de sus a trupului îi era goala, încît se vedea pielea 
lui verde-maslinie. Expresia fetei înguste era serioasa, aproape severa. Parul lung, negru-
albastrui, era strîns într-un smoc legat la spate cu curele de piele. Peste umeri purta o hlamida 
rosie. Privea linistit si totusi ciudat de atent în jos spre arena. Se parea ca nimic nu poate scapa 
ochilor sai negri. Acela era Atreiu! 

în aceeasi clipa aparu în spatele lui Atreiu, în usa deschisa a balconului, înca o fata, foarte 
mare si asemanatoare cu cea a unui leu, doar ca în locul blanii avea solzi albi de sidef, iar pe 
lînga bot îi atîrnau fire lungi albe. Globurile ochilor erau rosii- 
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rubinii si scînteiau, iar atunci cînd capul se înalta peste Atreiu se vazu ca era purtat de un gît 
lung si flexibil, acoperit cu solzi de sidef, iar de pe el cadea o coama precum flacarile albe. 
Era Fuhur, balaurul-noroc. si se parea ca-i sopteste ceva la ureche lui Atreiu, caci acesta dadu 
din cap. 

Bastian se lasa sa lunece în jos de pe stîlp. Vazuse destul. Acum îsi îndrepta atentia catre 
luptatorii aflati în întrecere. 

De fapt nici nu era vorba de lupte adevarate si reale, ci mai degraba de un fel de reprezentatie 
de circ pe scara foarte mare. E drept ca tocmai atunci se desfasura o lupta între doi uriasi ale 
caror trupuri se prinsesera într-un singur nod imens si se rostogoleau de colo-colo; e drept ca 



din loc în loc existau perechi de acelasi fel sau de soiuri foarte diferite care îsi demonstrau 
iscusinta în lupta cu sabia, cu maciuca sau c» lancea, dar fireste ca nu cautau cu adevarat sa-L 
vatame pe adversar sau sa-L rapuna. Chiar regulamentul jocurilor cerea sa arati cît de loial si 
corect stiai sa lupti cu cineva si cît de bine stiai sa te stapînesti. Un luptator care s-ar fi lasat 
îndemnat de furie sau de ambitie sa-sî vatame serios adversarul ar fi fost în orice caz 
descalificat. Cei mai multi erau ocupati sa-si arate iscusinta în tragerea cu arcul sau sa-t-! 
demonstreze puterea ridicînd greutati colosale, iar altii îsi aratau maiestria facînd exhibitii 
acrobatice sau îndeplinind diferite probe de curaj. Pe cît erau de diferiti concurentii, pe atît de 
variat era si to. ce laceau ei. 

Tot mereu unii ce fusesera întrecuti erau obligati sa paraseasca arena, asa ca treptat se 
împutinau. Apoi Bastian îi vazu facîndu-si aparitia pe Hykrion cel puternic, Hysbald cel 
sprinten si Hydorn cel rezident. Viteazul Hynreck ti adorata lui, printesa 

Oglumar, nu erau cu ei."----- 

""" Tffmomentul acela se mai gaseau înca vreo suta de luplatori în arena. Cum era vorba 
despre cei mai buni dintre cei buni, pentru Hykrion, Mysbald si 
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Hydorn nu fu chiar atît de usor pe cît îsi închipuisera sa-si înfrînga adversarii. Trecu 
întreaga dupa-amiaza pîna ce se dovedi ca Hykrion era cel mai viguros dintre cei 
puternici, Hysbald cel mai agil dintre cei sprinteni, iar Hydorn cel mai rabdator dint're 
cei rezistenti. Publicul îi aclama si îi aplauda cu entuziasm, iar cei trei se înclinau spre 
balconul unde sedeau mosneagul de argint Querquobad, precum si Atreiu. Atreiu se si 
ridicase în picioare ca sa spuna ceva cînd în arena pasi dintr-o data un alt luptator. Era 
Hynreck. -O tacere încordata se lasa peste multime,~iar Atreiu se aseza la loc. Cum nu 
urma sa-L însoteasca decît trei barbati, acolo jos, în arena, era unul prea mult. Unul din 
ei trebuia sa se retraga. 

- Domnii mei, spuse Hynreck cu glas tare încît sa-L auda toata lumea, nu banuiesc ca 
aceasta mica reprezentatie a maiestriei voastre ar fi putut sa va slabeasca fortele. 
Totusi n-ar Fi demn de mine ca în asemenea împrejurari sa va provoc pe flecare în 
parte la întrecere. Deoarece pîna acum n-am vazut printre toti luptatorii nici un 
adversar de-o seama cu mine, nu am intrat în joc, si de aceea mai sînt înca odihnit. 
Daca cineva dintre dumneavoastra se simte cumva prea istovit, sa se retraga de 
bunavoie. Altfel sînt gata sa lupt cu voi trei dintr-o data. Aveti ceva împotriva? 

- nu, raspunsera cei trei într-un glas.  \/ 

Iar apoi se porni o lupta ca sareau ^scîntei. Loviturile lui Hykrion nu pierdusera nimic 
din forta lor, dar viteazul Hynreck era mai puternic. Hysbald îl ataca din toate partile 
ca un fulger, dar viteazul Hynreck era si mai iute. Hydorn încerca sa-L oboseasca, dar 
viteazul Hynreck era mai rezistent. Toata lupta abia daca tinu zece minute, si toti 
adversarii se vazura dezarmati si îngenuncheati în fata viteazului Hynreck. Acesta 
privea cu mîndrie în jur, cautînd-o din ochi pe doamna sa aflata probabil pe undeva în 
multime. Aclamatiile si aplauzele publicului vuiau ca un uragan. Desigur ca puteau fi 
auzite si pe cele mai îndepartate maluri ale lacului Murhu. 
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Cînd se facu iar liniste, mosneagul argintiu Querquobad se ridica si întreba cu glas 
tare: 

- Mai e cineva care ar dori sa îndrazneasca a-L înfrunta pe viteazul Hynreck? 

Iar în tacerea generala se auzi un glas de baiat raspunzînd: 

- Da, eu! Fusese Bastian. 

Toate fetele se întoarsera spre el. Multimea îi lasa cale.libera si el pasi în piata. Se 
auzira exclamatii de uimire sî de îngrijorare: 

- Priviti cît e de frumos! 

- Pacat de el! 

- Sa nu admitem! 

- Cine esti? întreba mosneagul argintiu Querquobad. 

-  numele meu, raspunse Bastian, nu-L voi dezvalui decît dupa aceea. 

Vazu ca ochii lui Atreiu se îngustasera si-L priveau cercetator, dar înca nesigur. 

- Tinere prieten, spuse viteazul Hynreck, am mîncat împreuna si am baut împreuna. De 
ce vrei acum ca eu sa te îngenunchez? Te rog sa-ti retragi vorbele si sa pleci. 

- nu, raspunse Bastian, asa cum am spus, asa ramîne. 

Viteazul Hynreck sovai o clipa. Apoi propuse: 

-  n-ar fi drept din parte-mi sa ma masor cu tine în lupta. Sa vedem mai întîi care din 
noi doi e în stare sa trimita sageata mai sus. 

- Asa sa fie! raspunse Bastian. 

Fiecaruia din ei i se aduse un arc puternic si o sageata. Hynreck încorda arcul si trimise 
sageata sus spre cer, mai sus decît se putea urmari cu privirea. Aproape în aceeasi clipa 
îsi încorda si Bastian arcul si-si trimise sageata pe urmele celeilalte. 

Trecu ceva timp pîna cînd cele doua sageti sa se întoarca si sa cada jos între cei doi 
arcasi. si atunci se dovedi ca sageata lui Bastian, cea cu pene rosii, o 
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lovise în cel mai înalt punct pe cea cu pene albastre, a viteazului Hynreck, izbind-o cu o forta 
atît de mare, 



încît o spintecase. 

Viteazul Hynreck privea tinta la cele doua sageti înfipte una în cealalta. Palise putin si numai 
pe obraji îi aparusera pete rosii. 

- Nu poate fi decît o întîmplare, murmura el. Ia sa vedem cine e mai iscusit la scrima. 

Ceru doua florete si doua pachete de carti de joc. 1 se adusera amîndoua. Amesteca cu grija 
amîndoua pachetele de carti. 

Apoi arunca un pachet de carti în sus în aer, ridica fulgerator spada si lovi. Dupa ce toate 
celelalte carti cazusera jos, se vazu ca nimerise asul de cupa si anume drept în mijlocul 
singurei cupe de pe carte. Din nou o cauta cu privirea pe doamna sa, în timp ce arata înjur 
floreta cu cartea înfipta în vîrf. 

Acum arunca Bastian celalalt pachet de carti în sus si floreta lui vîjîi prin aer. Nici o carte nu 
cazu jos. îsi înfipse lama în toate cele treizeci si doua de carti ale pachetului, tocmai la mijloc 
si pe deasupra si în ordinea exacta a cartilor - desi viteazul Hynreck le amestecase atît de bine. 

Viteazul Hynreck privi atent cele întîmplate. Nu mai spuse nimic, doar buzele îi tremurau 
putin. 

- Dar ca forta nu ma întreci, izbut sa spuna în 

sfîrsit. 

Pu?> i mîna pe cea mai grea dintre halterele aflate îr, .vena si-o ridica încet în sir>, dar înainte 
de a ajunge se puna iar jos, Bastian îi si apucase si-L ridicase în sus, Împreuna cu haltera cu 
tot. Viteazul Hynreck avea o expresie atît de descumpanita, încît cîtiv» speaatori nu-si mai 
putura stapîni risetele. 

-- Pîna acum, spuse Bastian, ati hotarît voi cum sa ae masuram fortete. Shiteli de acord ca 
acum sa propun si eu ceva? 

Viteazul Hynreck aproba mut din cap. 

- E o proba de curaj, continua Bastian. 

Viteazul Hynreck îsi regasi stapînirea de sine. 
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- Nu exista nimic pe lume fata de care curajul meu sa dea înapoi. 

-  Atunci, raspunse Bastian, propun sa ne luam la întrecere înotînd prin lacul lacrimilor. Cel ce 
ajunge mai întîi la mal a cîstigat. 

O liniste înfiorata se lasa în toata piata. Viteazul Hynreck ba se îmbujora, ba devenea alb ca 
varul. 

-  Aceasta nu-i o proba de curaj, bîigui el, e nebunie curata. 



-   Eu,  spuse Bastian,  sînt gata sa  încerc. Asadar, veniti. 

Viteazul Hynreck îsi pierdu de data aceasta stapînirea de sine. 

-  Nu! striga el si lovi cu piciorul în pamînt. stiti tot atît de bine ca si mine ca apele lacului 
Murhu destrama totul. Ar însemna sa pornesti la moarte sigura. 

-   Nu  ma   tem,  spuse  Bastian  linistit,   am strabatut desertul culorilor si am mîncat si am 
baut din focul Mortii Multicolore si m-am scaldat în el. Nu ma mai tem de aceste ape. 

- Asta-i minciuna! urla viteazul Hynreck stacojiu de furie. Nimeni din întreaga Fantâzie nu 
poate supravietui Mortii Multicolore, orice copil o stie! 

-  Hynreck, spuse rar Bastian, în loc sa ma acuzati de minciuna, ar fi mai bine sa recunoasteti 
ca va e frica. 

Era prea mult pentru viteazul Hynreck. Nebun de furie, îsi smulse din teaca sabia sa cea mare 
si se repezi la Bastian. Acesta se retrase cu un pas si voi sa-i atraga atentia prin cîteva cuvinte, 
dar viteazul Hynreck nu-i mai dadu ragaz. începu sa-I loveasca pe Bastian si o facea cu toata 
înversunarea. în aceeasi clipa Sikanda zbura ca fulgerul din teaca ei ruginita în mîna lui 
Bastian si începu sa danseze. 

Iar ce a urmat a fost atît de nemaipomenit, ca nici unul dintre spectatori n-a mai putut sa uite 
toata viata. Din fericire Bastian nu putea sa lase din mîna 
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minerul spadei, asa ca trebuia sa urmeze fiecarei miscari executate de Sikanda. Mai întîi spada 
facu ferfenita armura cea splendida a viteazului Hynreck. Peticele zburau în toate partile, dar 
pielea nu-i fu nici macar zgîriata. Viteazul Hynreck se apara cu disperare si lovea în jurul sau 
ca un nebun, dar fulgerarile Sikandei tîsneau împrejur ca un vîrtej de foc, orbindu-L, asa ca 
nici una din loviturile lui nu-si nimerea tinta. La sfîrsit, cînd nu mai ramasese îmbracat decît 
în rufaria 

/de corp si tot nu mai contenea sa-L atace pe Bastian, Sikanda îi taie sabia în felii mici, si 
anume cu o asemenea rapiditate, ca timp de o clipa taisul mai pluti întreg prin aer înainte de a 
cadea la pamînt, zdranganind ca un pumn de monede. Viteazul Hynreck se holba cu ochii 
mari cascati la mînerul nefolositor ramas în mîna lui. îl lasa sa cada si îsi pleca fruntea. 
Sikanda disparu în teaca-i ruginita, iar Bastian putu în sfîrsit sa-i dea drumul.    \   / 

Un strigat de entuziasm si admiratie se înalta din miile de piepturi ale spectatorilor, navalira în 
arena, îl luara pe Bastian în brate purtîndu-L în triumf. Explozia de bucurie nu se mai sfirsea. 
Din înaltimea unde fusese ridicat, Bastian privea în jur cautîndu-L pe viteazul Hynreck. Dorea 
sa-i spuna o vorba de consolare, caci de fapt îi era mila de el, fiindca nici nu avusese de gînd 
sa-L faca de rîs. Viteazul Hynreck nu mai putu fi vazut însa nicaieri. 

Apoi se lasa brusc tacerea. Multimea se retrase 



si lasa loc liber. Venise Atreiu si-L privea zîmbind pe 

Bastian. Bastian zîmbea si el. Fu coborît de pe umerii 

ce-L purtau, iar acum cei doi baieti se aflau fata-n fata 

si se priveau îndelung în tacere. în sfîrsit, Atreiu vorbi: 

- Daca as mai avea nevoie de un însotitor 

pentru a porni în cautarea Salvatorului Fantâziei, m-as 

multumi cu acesta singur, caci valoreaza mai mult 

decît alti o suta la un loc. Dar nu mai am nevoie de 

nici un însotitor, caci expeditia de cautare nu va mai 

avea loc. 

Se auzi un murmur de mirare si dezamagire. 
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. - Salvatorul Fantâziei n-are nevoie sa fie aparat de noi, continua Atreiu cu glasul mai tare, 
caci e în stare a se apara singur mai bine decît am putea-o face cu totii la un loc. si nici nu mai 
e nevoie sa-L cautam, caci el ne-a si gasit. Fiu l-am recunoscut de la început, caci atunci cînd 
l-am zarit în Poarta Oglinzii , v fermecate a Oracolului din Miazazi arata altfel decît , ' actam - 
cu totul altfel. N-am uitat însa privirea ochilor ' ^ sai. E aceeasi pe care o vad acum. Nu ma 
pot însela. v v ^            Bastian scutura zîmbind capul si spuse: 

-  Nu te înseli, Atreiu. Tu ai fost cel care m-a adus la Craiasa Copila, pentru a-i da un nume 
nou. si-ti multumesc pentru tot. 

Un murmur respectuos strabatu-ca o pala de vînt multimea privitorilor. 

-  Ai fagaduit, raspunse Atreiu, sa  ne spui acum si numele tau, pe care în afara de Suverana 
Dorintelor Cea cu Oehii de Aur nu-L cunoaste nimeni îr^ întreaga Fantâzîe. Vrei sa ni-L spui 
acum? 

-'Ma numesc Bastian Balthasar Bux. 

Spectatorii nu se mai puteau stapîni. Bucuria lor exploda prin mii de strigate: "Sa traiasca". 
De entuziasm, multi începura sa danseze, astfel ca puntile si podurile, ba chiar întreaga piata 
începu sa se legene. 

Atreiu îi întinse rîzînd mîna lui Bastian, iar Bastian batu palma, si astfel, mîna-n mîna, se 
dusera la palat pe ale carui trepte îi asteptau mosneagul de argint Querquobad împreuna cu 
Fuhur, balaurul-noroc. 



în seara aceasta avu loc în orasul Amarganth cea mai frumoasa sarbatoare din cîte fusesera 
vreodata. Tot ce avea picioare, fie ca erau scurte, fie ca erau lungi, strîmbe sau drepte, se 
apuca sa danseze, iar tot ce avea glas, fie ca era frumos, fie ca era urît, adînc sau subtire, se 
apuca sa cînte si sa rida. 

Cînd se întuneca, amargantienii aprinsera mii de luminite colorate în palatele si navele lor de 
argint. Iar la miezul noptii aprinsera un foc de artificii cum nu 
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se mai vazuse nici chiar în Fantâzia. Bastian statea pe balcon împreuna cu Atreiu, iar 
la stînga si la dreapta lor se aflau Fuhur si mosneagul de argint Querquobad. Priveau 
cu totii cum buchetele de culoare de pe cer si miile de luminite ale orasului de argint se 
oglindeau în apele întunecate ale lacului Murhu. 

I 

 # 

Un balaur pentru viteazul Hynreck 

7/ UERQUOBAD, MOsNEAGUL DE ARGINT, AŢIPISE -«».. >^t|în fotoliul sau, caci se facuse 
tîrziu noaptea. Astfel pierdu evenimentul cel mai important si cel mai frumos pe care l-ar fi putut trai 
în timpul existentei sale de o suta si sapte ani. La fel li se întîmpla si celor mai multi din Amarganth, 
localnici si vizitatori care, istoviti de sarbatoare, se retrasesera pentru a se odihni. Doar foarte putini 
mai erau înca treji, iar acesti putini avura parte de un concert ce întrecea în frumusete tot ce auzisera 
vreodata si mai aveau sa auda vreodata.                                                      , 

Fuhur, balaurul-noroc cel alb, începu sa cînte. vl Sus pe cerul înnoptat zbura încet în cerc peste orasul 
de argint si peste lacul lacrimilor, facînd sa rasune glasul lui asemenea clopotelor. Era un cîntec fara 
cuvinte, melodia simpla si grandioasa a fericirii curate. Iar tuturor celor ce-o auzeau, li se deschidea 

larg inima. 

La fel si lui Bastian si Atreiu care sedeau alaturi pe balconul cel larg al palatului lui Querquobad. 
Amîndoi auzeau prima oara cum cînta un balaur-noroc. Fara sa-si dea seama, îsi dadusera mîinile si 
ascultau cuprinsi de încîntare. Fiecare din ei stia ca si celalalt simte acelasi lucru ca si el: fericirea de-a 
fi gasit un prieten. si se fereau sa tulbure acest sentiment prin vorbe. 

Ceasul cel mare trecu. Cîntecul lui Fuhur se auzea tot mai încet, iar la sfîrsit se stinse de tot. 

Cînd se lasa linistea, Querquobad se trezi, se 



ridica si spuse scuzîndu-se: 

- Mosnegii de argint ca mine au mare nevoie de somn. Pentru voi tinerii e cu totul altceva. Mu mi-o 
luati în nume de rau, dar acum vreau sa ma duc la culcare. 
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îi spusera noapte buna si Querquobad pleca. 

Din nou cei doi prieteni sezura în tacere multa vreme, privind în sus spre cerul noptii unde balaurul-
noroc tot mai descria cercuri cu miscari largi, unduitoare si linistite. Din cînd în cînd plutea ca o dunga 
de nori albi prin dreptul lunii pline. 

-  nu merge si Fuhur la culcare? întreba în sfîrsit Bastian. 

- A si adormit, spuse încetisor Atreiu. 

- în zbor? 

-  Da. Nu-i place sa stea prin case, chiar daca sînt atît de încapatoare ca palatul Iui Querquobad. Se 
simte strimtorat si îngradit si încearca sa se miste cu cea mai mare bagare de seama pentru a nu 
rasturna sau lovi ceva. Fiindca e prea mare. De aceea doarme de cele mai multe ori sus în vazduh. 

- Oare m-ar lasa si pe mine sa calaresc o data pe el? 

-  Desigur, spuse Atreiu, dar sa stii ca nu-i chiar atît de simplu. Trebuie sa te înveti mai întîi. 

-  Am calarit pe Graograman, îi atrase atentia Bastian. 

Atreiu dadu din cap, privindu-L plin de admiratie. 

-  I-ai spus-o si viteazului Hynreck cînd i-ai aratat ce e curajul. Cum ai izbutit sa subjugi Moartea 
Multicolora? 

- îl am Ia mine pe AURYN, spuse Bastian. 

- Ah? facu Atreiu. 

Arata foarte surprins, dar nu mai spuse nimic. 

Bastian scoase talismanul Craiesei Copile de sub camasa si-L arata lui Atreiu. Acesta-L privi un timp, 
iar apoi murmura: 

- Prin urmare, acum porti tu stralucirea. Expresia Iui i se paru iui Bastian oarecum 

contrariata, de aceea spuse repede: 

- Vrei sa ti-L mai petreci o data în jurul gîtului? si se pregati sa-si scoata lantul. 

- nu! 
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Qlsul  lui  Atreiu  fusese  aproape  aspru,  iar Bastian se opri surprins. Atreiu zîmbi 
scuzîndu-se si 

repeta cu blîndete: 

-  Nu, Bastian, l-am purtat destul de multa 

vreme. 

- Cum vrek spuse Bastian. Apoi întoarse talismanul pe dos. 

- Uita-te aici! Ai vazut inscriptia? 

- Am vazut-o, raspunse Atreiu, dar nu stiu ce 

scrie acolo. 

- Cum asa? 

-  Moi, pieile verzi, stim sa citim urmele, dar 

nu si literele. 

De data aceasta Bastian fu cel ce facu "Ah?". 

- Ce spune inscriptia? se interesa Atreiu. 

- FĂ CEEA CE VREI, îi citi Bastian cu glas tare. 

- Prin urmare, asta înseamna? murmura el. Fata lui nu trada nici un fel de reactie, si 

Bastian nu putu ghici ce gîndea. De aceea îl întreba: 

- Daca ai fi stiut, s-ar fi schimbat ceva pentru 

tine? 

- Nu, spuse Atreiu, am facut ceea ce am vrut. 

- E-adevarat, spuse Bastian aprobînd din cap. Din nou tacura amîndoi cîtva timp. 

-  Mai vreau sa te-ntreb ceva, Atreiu, relua în sfirsit Bastian convorbirea, ai spus ca 
aratam altfel cînd m-ai vazut la Poarta Oglinzii Fermecate. 

- Da, cu totul altfel. 

- Anume cum? 

-  Erai foarte gras si palid si erai îmbracat cu 



totul altfel. 

-   Gras si  palid?  întreba  Bastian  zîmbind neîncrezator. Esti într-adevar sigur ca eu 
eram acela? 

- Da'ce, nu erai tu? Bastian se gîndi. 

-  M-ai vazut, asta o stiu sigur. Dar am fost întotdeauna asa cum sînt acum. 

- Esti sigur? 

-   Âr   trebui   doar  sa-mi   amintesc!   striga 

Bastian. 
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-   Da,  spuse  Atreiu  privindu-L  gînditor,   ar trebui. 

- Poate ca era o oglinda deformanta? Atreiu facu semn ca nu. 

- N-as crede. 

- Atunci cum îti explici ca m-ai vazut sub acel chip? 

-  Piu stiu, recunoscu Atreiu. stiu doar atît, ca nu m-am înselat. 

Dupa aceea tacura iar multa vreme, si la sfirsit se dusera la culcare. 

în patul sau cu cele doua tablii din cel mai delicat filigran de argint, Bastian se gîndea 
mereu la convorbirea avuta cu Atreiu. I se parea ca victoria lui asupra viteazului 
Hynreck, chiar si sederea lui la Qraograman nu-L mai impresionau prea mult pe Atreiu 
de cînd aflase ca Bastian purta stralucirea. îsi zicea probabil ca, în asemenea conditi, 
oricine ar fi fost în stare de lucruri asemanatoare. Bastian dorea însa sa dobîndeasca 
stima absoluta a lui Atreiu. 

Se gîndi multa vreme. Trebuia sa gaseasca ceva ce nu era în stare sa faca nimeni altul 
în întreaga Fantâzie, chiar daca ar fi purtat talismanul. Ceva ce nu putea face decît 
Bastian. 

si pîna la urma îi dadu prin minte: Sa nascoceasca povesti! 

Tot mereu i se spusese ca nimeni în întreaga Fantâzie nu era în stare sa creeze ceva 
nou. Pîna si glasul lui Uyulâla i-o cîntase. si tocmai acesta era lucru la care el se 
pricepea deosebit de bine. 

Atreiu avea sa vada ca el, Bastian, era un mare poet! 



îsi dori sa se iveasca foarte curînd un prilej pentru a-i dovedi asta prietenului sau. 
Poate chiar mîine. De pilda, ar putea avea loc la Amarganth o sarbatoare a poeziei la 
care Bastian sa-i puna în umbra pe toti prin inventiile sale! 

Sau poate ca ar fi si mai bine daca tot ce avea sa povesteasca urma sa devina realitate! 
Iiu-i spusese oare Qraograman ca Fantâzia era tara povestilor si ca 
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de aceea pîna si lucrurile de mult trecute puteau sa reapara daca se petreceau într-o 
poveste? 

Atreiu avea sa fie uluit! 

si în timp ce îsi imagina admiratia uimita a lui 

Atreiu, Bastian adormi. 

A doua zi de dimineata, în timp ce sedeau cu totii la micul dejun servit în sala de gala a 
palatului, mosneagul de argint Querquobad spuse: 

- Am hotarît sa dam astazi o serbare mai deosebita   în   cinstea  Salvatorului   
Fantâziei   si   a prietenului sau care L-a adus la noi. Poate ca nu stii, Bastian Balthasar 
Bux, ca noi amargantienii, urmînd o straveche traditie, sîntem cîntâretii si povestitorii 
Fantâziei. Copiii nostri sînt instruiti si ei înca de timpuriu în aceasta arta. Cînd se fac 
mai mari, sînt obligati sa cutreiere timp de multi ani toate tinuturile si sa exercite 
aceasta meserie spre folosul si binele tuturor. De aceea sîntem primiti pretutindeni cu 
stima si bucurie. Avem însa si o durere: ca sa fim cinstiti, provizia noastra de cîntece si 
povesti nu-i prea mare. si multi sînt cei care se vad nevoiti sa împarta putinul acesta. 
Se spune însa - nu stiu daca e adevarat - ca esti cunoscut în lumea ta pentru darul de a 
nascoci 

povesti. Asa e? 

- Da, spuse Bastian, am fost chiar si batjocorit 

din cauza asta. 

Mosneagul de argint Querquobad   îsi înalta 

mirat sprincenele. 

- Ai fost batjocorit pentru ca stii sa nascocesti povesti pe care înca nimeni nu le-a 
auzit? Cum se poate una ca asta? Printre noi nu-i nimeni în stare sa faca asa ceva, iar 
noi toti, si eu si concetatenii mei, ti-am fi nespus de recunoscatori daca ai vrea sa ne 
daruiesti cîteva din povestile tale. Vrei sa ne ajuti cu 

geniul tau? 



- Cu placere! raspunse Bastian. 

Dupa micul dejun iesira afara pe treptele palatului lui Querquobad unde îi si astepta 
Fuhur. 

între timp se adunase în piata o mare multime, de data aceasta nu mai erau însa decît 
putini oaspeti 
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veniti în oras pentru a asista la lupte. Multimea se compunea în cea mai mare parte din 
amargântieni, barbati, femei si copii, cu totii de înfatisare frumoasa si cu ochii albastri, 
si cu totii în placuta lor îmbracaminte argintie. Cei mai multi aveau la ei instrumente 
cu coarde de argint, harpe, lire, chitare sau laute la care voiau sa-si acompanieze 
recitalul, caci fiecare din ei spera sa ajunga sa se produca în fata lui Bastian si a lui 
Atreiu. 

Din nou fusesera pregatite scaune, Bastian lua loc la mijloc între Querquobad si 
Atreiu, iar Fuhur se posta în spatele lor. 

Apoi Querquobad batu din palme si în tacerea care se lasa spuse: 

- Marele poet vrea sa ne îndeplineasca dorinta, ne va darui noi povesti. Prin urmare, 
dati tot ce-aveti mai bun, prieteni, pentru a-i crea dispozitia necesara! 

Toti amargantienii din piata se plecara adînc, în tacere. Apoi iesi în rînd primul, 
începînd sa recite. Dupa el urmara altii si altii. Cu totii aveau voci frumoase si sonore, 
dînd reprezentatii de foarte buna calitate. 

Povestile, poeziile si cîntecele interpretate erau, de la caz la caz, interesante, vesele sau 
triste, ar ocupa însa mult prea mult spatiu aici. Vor fi si ele povestite alta data. Cu totul 
nu erau decît vreo suta de asemenea bucati. Pe urma începura sa se repete. 
Amargantienii care se produceau în continuare nu puteau recita decît lucruri pe care si 
predecesorii lor le mai spusesera. 

Cu toate acestea Bastian era din ce în ce mai emotionat, asteptînd momentul cînd îi va 
veni si lui rîndul. Dorinta lui din seara precedenta i se îndeplinise întocmai. Abia 
astepta sa-i vina si lui rîndul, îndeplinindu-i astfel si celelalte dorinte. îl privea cu 
coada ochiului pe Atreiu, dar acesta sedea cu fata neclintita si asculta. Mu i se putea 
citi pe obraz nici un fel de expresie. 
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în sfîrsit mosneagul de argint Querquobad le porunci concetatenilor sai sa se opreasca. 
Suspinînd, se întoarse catre Bastian si zise: 



-  Ţi-am mai spus, Bastian Balthasar Bux, ca repertoriul nostru e foarte redus, din 
pacate. Piu-i vina noastra ca nu exista mai multe povesU. Dupa cum vezi, facem tot ce 
putem. Vrei sa ne daruiesti acum 

una din povestile tale? 

- Am sa va daruiesc toate povestile nascocite de mine, spuse marinimos Bastian, caci 
pot foarte bine sa-mi imaginez orice numar de povesti noi. Multe din ele le-am 
povestit unei fetite cu numele de Kris. Ta, dar cele mai multe mi le-am povestit doar 
mie însumi. Prin urmare, nu le cunoaste înca nimeni. Dar ar dura saptamîni si luni 
întregi s-o povestesc pe fiecare în parte, si nu pot ramîne atîta vreme la voi. De aceea 
am sa va spun o poveste cuprinzîndu-le pe toate celelalte. Se numeste "Povestea 
bibliotecii din Amarganth" si e foarte scurta. 

Se gîndi putin si apoi începu la întîmplare: - In timpuri de mult trecute ce se pierd în 
negura vremurilor, traia în Amarganth o batrîna de argint cu numele de Quana si care 
domnea peste oras. în acele zile de mult trecute nu exista nici lacul lacrimilor Murhu, 
si nici Amarganth-ul nu era alcatuit din acel argint deosebit si rezistent la ape. Era un 
oras foarte obisnuit, cu case din piatra si lemn. Se afla într-o vale între dealuri 
împadurite. 

Quana avea un fiu numit Quin, mare vînator. într-o zi, Quin zari în padure un inorog 
purtînd o piatra stralucitoare în vîrful cornului. Ucise salbaticiunea si lua piatra cu el 
acasa. Astfel aduse însa mari nenorociri asupra orasului Amarganth. Locuitorii aveau 
din ce în ce mai putini copii. Daca nu aveau sa afle curind vreo salvare, neamul lor 
avea sa se stinga. Dar inorogul nu mai putea fi reînviat si nimeni nu stia ce 

se putea face. 

Atunci batrina de argint Quana trimise un sol la Oracolul din Miazazi care înca mai 
exista pe atunci, pentru ca Uyulâla sa spuna ce-ar fi de facut. Oracolul 
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din Miazazi se afla însa tare departe. Solul pornise pe cînd era baiat tînar, iar cînd se 
întoarse era foarte în vîrsta. Batrina de argint Quana murise de mult, iar fiul ei Quin îi 
luase locul. Fireste ca si el era acum foarte batrîn, la fel ca si toti ceilalti amargantieni. 
nu mai traia decît o singura pereche de copii, un baietel si o fetita. EI se numea AquiI, 
iar ea Muqua. 

Solul le spuse ce îi dezvaluise glasul Uyulâlei: Amarganth nu va mai fi în stare sa-si 
continue existenta decît în cazul cînd ar ajunge cel mai frumos oras din Fantâzia. 
numai în acest fel se putea ispasi nelegiuirea faptuita de Quin. Iar amargantienii nu 
aveau sa Fie în stare sa-si înfrumuseteze orasul decît cu ajutorul aharailor, cele mai 
hîde fiinte din Fantâzia. Sînt numiti si "Ce? ce plîng mereu", fiindca varsa necontenit 
lacrimi de durere din pricina propriei lor slutenii. Or tocmai cu pîraiele lor de lacrimi 
ei spala din adîncurile pamîntului acel argint deosebit, pricepîndu-se sa-L prefaca în 
cel mai minunat filigran. 



Pornira, asadar, amargantienii cu totii sa-i caute pe aharai, dar nici unul nu izbuti sa-i 
gaseasca, fiindca traiau foarte adînc sub pamînt. Pîna la urma nu mai ramasera decît 
Aquil si Muqua. Toti ceilalti murisera, iar ei doi crescusera mari între timp. si ei doi 
izbutira sa-i gaseasca pe aharai si sa-i convinga sa prefaca Amarganth-ul în cel mai 
frumos oras al Fantâziei. 

Asadar, aharaii construira mai întîi o barca de argint si pe ea un mic palat din filigran, 
asezînd totul în piata orasului mort. Apoi îsi îndreptara pîrîul de lacrimi subteran astfel 
încît sa iasa la lumina zilei ca izvor în valea dintre dealurile împadurite. Valea se 
umplu cu apele amare si sarate si deveni lacul lacrimilor Murhu pe care plutea primul 
palat de argint. în el locuiau Aquil si Muqua. 

Aharaii pusesera însa o conditie tinerei perechi, si anume ca atît ei, cît si toti urmasii 
lor sa se dedice cîntului si istorisirii povestilor. Iar cît timp o vor face, aharaii aveau sa-
i ajute, pentru ca în modul 
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acesta ar participa si ei, iar slutenia lor ar contribui la ceva frumos. 

Asadar, Aquil si Muqua înfiintara o biblioteca -vestita biblioteca din Amarganth - unde 
adunara toate povestirile mele. începura chiar cu aceasta pe care ati auzit-o acum, treptat s-au 
mai adaugat însa si toate celelalte povestite vreodata de mine, si astfel s-au adunat pîna la 
sfîrsit atît de multe, încît nici cei doi si nici urmasii lor ce populeaza astazi orasul de argint nu 
vor ispravi vreodata cu ele. 

Faptul ca Amarganth, cel mai frumos oras din Fantâzia, mai exista si astazi se datoreaza 
împrejurarii ca aharaii si amargantienii si-au tinut fagaduiala data - desi nici unii nu mai stiu 
nimic despre ceilalti, numai numele lacului lacrimilor Murhu mai aminteste de întîmplarile 
din acele vremuri stravechi. 

Dupa ce Bastian încheie astfel, mosneagul de argint Querquobad se ridica încet din fotoliul 
sau. Pe fata lui aparuse un zîmbet transfigurat. 

- Bastian Balthasar Bux, spuse el, ne-ai daruit mai mult decît o poveste si mai mult chiar decît 
toate povestile. Ne-ai daruit propria noastra obîrsie. Acum stim de unde provine Murhu, 
precum si navele si palatele noastre de argint purtate de apele lacului. Acum stim de ce sîntem 
din mosi stramosi un popor de cîntareti si povestitori de istorioare. si înainte de toate stim 
acum ce contine cladirea cea mare rotunda din orasul nostru, unde n-a calcat înca nimeni 
dintre noi, fiindca sta încuiata din vremuri stravechi. Contine cea mai de pret comoara a 
noastra, si noi nu stiam pîna acum. Contine biblioteca din Amarganth! 

Bastian era el însusi coplesit de faptul ca tot ceea ce povestise chiar atunci devenise realitate 
(sau fusese dintotdeauna? Qraograman ar fi spus probabil: si una, si alta!). în orice caz, voia 
sa se convinga cu propriii sai ochi. 

- si unde e cladirea aceasta? întreba el. 

-  Am sa -ti-o arat,  spuse Querquobad si, întorcîndu-se spre multimea adunata, striga: Veniti 
cu 
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totii! Poate ca azi vom mai avea parte si de alte minuni! 

Un lung alai în frunte cu mosneagul de argint fturi de Atreiu si Bastian înainta peste puntile si 
navele de argint si se opri în sfîrsit înjata_uriei_cjâdiri-foartejjiari^ asezate pe o nava rotunda 
si avînd forma unei uriase cutii cilindrice argintii. Peretii exteriori erau netezi, lipsiti de orice 
podoaba si n-aveau nici ferestre. Nu era decît o singura usa mare, dar era încuiata. 

în mijlocul canatului neted si argintiu era Fixata o piatra într-o rama rotunda. Arata ca o 
bucata de sticla transparenta, iar peste ea se afla urmatoarea inscriptie: 

Desprinsa de pe cornul inorogului m-am stins. Ţin usa ferecata pîna ce-mi va fi reaprinsa 

lumina 

De catre cel ce ma va striga pe nume. Lui ii voi lumina timp de o suta de ani si-I voi conduce 
în adîncurile întunecate din Minroud la Yor. De-mi va rosti numele si a doua oara De la sfîrsit 
la început Lumina celor o suta de ani într-o singura strafulgerare va pieri. 

-  Nimeni dintre noi, spuse Querquobad, nu e în stare sa înteleaga inscriptia. Nimeni dintre noi 
nu stie ce înseamna cuvintele Minroud la Yor. Nimeni n-a gasit pîna acum numele pietrei, 
desi cu totii am încercat mereu si mereu. Dar noi toti nu putem folosi decît nume ce exista în 
Fantâzia. si cum toate sînt nume ale altor lucruri, nici unul n-a redat pietrei stralucirea 
deschizînd astfel usa.  Poti tu sa gasesti numele, Bastian Balthasar Bux?                              ' 

Se lasa o liniste adînca, vibrînd de asteptare. Toti amargantienii si ne-amargantienii îsi tineau 
rasuflarea. 

- Al'Tsahir! striga Bastian. 
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in aceeasi clipa piatra strafulgera, sari din rama si ajunse de-a dreptul în mîna lui 
Bastian. Usa se deschise. 

Din mii de guri rasuna un "Ah!" uimit. 

Bastian, cu piatra luminoasa în mîna, intra pe usa urmat de Atreiu si Querquobad. în 
urma lor se îmbulzi multimea.. 

încaperea mare si rotunda era întunecata, iar Bastian ridica piatra în sus. Lumina ei era 
mai vie decît cea a unei luminari, dar totusi insuficienta pentru a lumina întreaga 
încapere. Mu se vedea decît ca de-a lungul peretilor erau stivuite pe mai multe etaje 
carti si iarasi carti. 

Au fost aduse lampi, si în curînd întreaga încapere era bine luminata. Acum se vedea 
ca peretele de carti din jur era împartit în multe sectiuni purtînd placute cu indicatii. De 
pilda într-un loc scria: "Povesti vesele", sau "Istorii interesante" sau "Povesti serioase", 
sau "Povesti scurte" si tot asa mai departe. 



La mijlocul salii rotunde era gravata pe jos o inscriptie mare ce nu putea fi trecuta cu 
vederea: 

BIBLIOTECA 

OPERELOR COMPLETE 

ALE LUI BASTIAN BALTHASAR BUX 

Atreiu statea si privea în jurul sau cu ochii mari. Era atît de coplesit de uimire si de 
admiratie, încît emotia i se citea pe obraz. Iar Bastian se bucura mult vazîndu-L. 

-  Toate acestea, întreba Atreiu aratînd cu degetul în jur, toate sînt povesti nascocite de 
tine? 

-  Da, spuse Bastian si vîrî pe Al'Tsahir în buzunar. 

Atreiu îl privea descumpanit. 

- Asta ma depaseste, recunoscu el. 

Fireste ca amargantienii se repezira de mult la carti, arzînd de nerabdare, le rasfoiau, 
îsi citeau unul altuia cu glas tare, altii se asezasera pe jos si începusera sa învete pe 
dinafara anumite parti. 
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Vestea despre marele eveniment se raspîndise fireste cu iuteala fulgerului în tot orasul 
de argint, atît printre localnici, cît si printre oaspeti. 

Bastian si Atreiu iesisera tocmai din biblioteca afara cînd fura întîmpinati de cavalerii 
Hykrion, Hysbald si liydorn. 

-    Cavalere   Bastian,   spuse   Hysbald   cel roscovan care, dupa cîte se parea, era cel 
mai dibaci nu numai cu sabia, ci si cu vorba, am auzit despre puterile voastre 
neasemuite. De aceea dorim sa va rugam sa ne luati în serviciul vostru si sa ne lasati sa 
va însotim în calatoriile voastre viitoare. Fiecare dintre noi trei doreste sa dobîndeasca 
o poveste proprie. Iar daca nu aveti nevoie de protectia noastra, ceea ce e foarte 
limpede, poate v-ar fi totusi de folos sa aveti în serviciul vostru trei cavaleri viteji si 
destoinici ca noi. Vreti sa ne luati? 

-  Cu placere, raspunse Bastian, oricine ar fi mîndru de asemenea însotitori. 

Atunci cei trei au vrut sa jure pe loc credinta lui Bastian punînd mîna pe spada lui, dar 
el îi opri. 

- Sikanda, le explica el, e o spada fermecata, nimeni  n-o poate atinge fara  sa-si  
primejduiasca sanatatea si viata daca n-a mîncat si n-a baut din focul Mortii 
Multicolore si nu s-a scaldat în acelasi foc. 



Prin urmare, trebuira sa se multumeasca sa bata palma prieteneste. 

- Ce se-aude cu viteazul Hynreck? dori sa stie Bastian. 

- E complet distrus, spuse Hykrion. 

- Din cauza doamnei sale, adauga Hydorn. 

-   Ar trebui  sa  va  îngrijiti  de  el,  încheie Hysbald. 

Asadar, pornira - acum erau cinci la numar -spre hanul unde trasesera cu totii la 
început si unde Bastian o adapostise în grajd pe batrîna I-ha. 

Cînd intrara, vazura ca acolo nu mai era decit un singur barbat. Statea plecat peste 
masa si îsi vîrîse mîinile în parul blond. Era viteazul Hynreck. 
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Probabil ca îsi adusese cu el o armura de rezerva, caci purta acum una mai simpla decît cea 
taiata în bucatele în ajun în toiul luptei. 

Cînd Bastian îi ura buna ziua, tresari si se holba la cei doi baieti. Ochii îi erau înrositi. 

Bastian îl întreba apoi daca îi permite sa ia loc linga el, cavalerul ridica din umeri, dadu din 
cap si se prabusi din nou peste masa. în fata lui se afla o foaie de hîrtie care arata ca si cum ar 
fi fost mototolita de multe ori si apoi netezita din nou. 

- Âs dori sa întreb cum va mai simtiti, începu Bastian. îmi pare rau daca v-am jignit cumva. 

Viteazul Hynreck scutura capul. 

-  S-a sfîrsit cu mine, spuse ragusit. Iata, cititi 

singur! 

îi împinse lui Bastian biletul. 

"riu-L vreau decît pe cel mai mare - scria pe bilet - iar voi nu sînteti, de aceea, ramîneti cu 
bine!" 

- De la printesa Ogiamar? întreba Bastian. Viteazul Hynreck încuviinta din cap. 

-  Imediat dupa lupta noastra a cerut sa fie dusa la mal împreuna cu buiestrasul ei. Cine stie pe 
unde se afla acum? N-am s-o mai revad. si atunci ce rost mai am eu pe lume? 

- ri-o puteti ajunge din urma? 

- Pentru ce? 

- Poate o convingeti sa se razgîndeasca. Viteazul Hynreck izbucni în hohote de rîs amar. 



-   Se vede  ca  n-o cunoasteti pe printesa Ogiamar. N-am straduit mai bine de zece ani pentru 
a învata tot ce stiu acum. Am renuntat la tot ce-ar fi putut dauna starii mele fizice. Cu 
o,disciplina de Fier am învatat scrima la cei mai mari maestri, toate soiurile de trînta la cei 
mai puternici luptatori, pîna ce i-am înfrint pe toti. Pot alerga mai repede decît un cal, pot sari 
mai sus decît un cerb, stiu sa fac totul cel mai bine - sau, mai bine zis stiam pîna ieri. Pe 
vremuri, ea nici nu se uita la mine, dar pe urma, încetul cu încetul, interesul ei fata de mine a 
crescut o data cu maiestria mea. începusem sa sper ca ma va alege pe 
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mine - iar acum totul a devenit zadarnic pentru totdeauna. Cum as mai putea trai fara 
speranta? 

- Poate, spuse Bastian, nici n-ar trebui sa mai acordati atît de multa importanta printesei 
Ogiamar. Cu singuranta ca mai exista si altele care ar putea sa va placa tot atît de mult. 

- Hu, raspunse viteazul Hynreck, mie-mi place printesa Ogiamar tocmai pentru ca nu vrea sa 
se multumeasca decît cu cel mai mare. 

-   Aha,   spuse   încurcat   Bastian,   atunci   e într-adevar greu. Ce s-ar putea face? Dar daca 
ati încerca în alt chip cu ea? De pilda, ca poet sau cîntaret? 

- Am fost si sînt un viteaz, raspunse Hynreck putin iritat, nu stiu alta meserie si nici nu vreau 
sa stiu. Sînt asa cum sînt. 

- Da, spuse Bastian, îmi dau seama. Tacura cu totii.  Cei trei cavaleri îi aruncau 

viteazului Hynreck priviri compatimitoare. întelegeau bine ce se petrecea cu el. în sfîrsit 
Hysbald îsi drese glasul si-i spuse în soapta lui Bastian: 

- Pentru voi, cavalere Bastian, n-ar fi prea greu sa-L ajutati. 

Bastian îl privi pe Atreiu, dar acesta avea din nou expresia sa de nepatruns. 

-  Unul ca viteazul Hynreck, adauga acum Hydorn, se simte într-adevar fara rost atîta timp cît 
nu exista nici un monstru în lung si-n lat. Ma întelegeti? 

Bastian tot nu întelegea. 

- Monstrii, spuse Hykrion mîngîindu-si enorma mustata neagra, sînt uneori necesari pentru ca 
un viteaz sa fie cu-adevarat viteaz. 

Spunînd aceasta, îi facu cu ochiul lui Bastian. Acum Bastian întelesese în sfîrsit. 

-   Ascultati-ma,   viteze  Hynreck,  spuse  el, propunîndu-vâ sa va daruiti inima unei alte 
doamne, n-am vrut decît sa va pun la încercare statornicia. Caci în realitate printesa Ogiamar 
are nevoie chiar de pe acum de ajutorul vostru, si nimeni în afara de voi n-o poate salva. 
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Viteazul Hynreck ciuli urechile. 



- Vorbiti serios, cavalere Bastian? 

-  Chiar foarte serios. Va veti putea îndata convinge si singur. Caci cu cîteva minute în urma 
printesa Oglamar a fost atacata si rapita. 

- De cine? 

-  De unul din cei mai îngrozitori monstri din cîti au existat vreodata în Fantâzia. E vorba de 
balaurul Smerg. Printesa calarea printr-un luminis al padurii cînd monstrul o zari, se repezi 
din aer la ea, o smulse de pe spinarea buiestrasului si o duse cu el în zbor. 

Hynreck sari în sus. Ochii începura sa-i straluceasca si fata i se îmbujora. De bucurie batu din 
palme. Pe urma se stinse însa stralucirea ochilor si se aseza la loc. 

-  Din pacate nu poate fi adevarat, spuse el întristat, nu mai exista nicaieri balauri. 

-  Voi uitati, Hynreck, îl lamuri Bastian, ca eu vin de foarte departe - de mult mai departe 
decît ati fost voi vreodata. 

-  Asta-i adevarat, confirma Atreiu, intrînd în vorba pentru prima data. 

-   si   a   fost   într-adevar   rapita   de   acest" monstru?  striga  viteazul  Hynreck,  apoi îsi  
apasa amîndoua mîinile pe inima si suspina: O, adorata mea Oglamar, cît de mult trebuie sa 
suferi acum. Dar nu te teme, soseste cavalerul tau, a si pornit la drum! Spuneti-mi ce trebuie 
sa fac? Unde trebuie sa ma duc? Despre ce-i vorba? 

-  Foarte departe de-aici, începu Bastian, este o tara numita Morgul, tara focului rece. Fiindca 
acolo flacarile sînt mai reci ca gheata. Hu va pot spune cum sa gasiti aceasta tara, trebuie s-o 
descoperiti singur, în mijlocul ei e o padure împietrita cu numele de Wodgabay. si din nou în 
mijlocul acelei paduri se afla cetatea de plumb Ragar. E înconjurata de trei santuri, în primul 
curge venin verde, în cel de-al doilea acid azotic fumegator, iar în cel de-al treilea misuna 
scorpioni mari cît picioarele voastre. Mu exista poduri sau punti de trecere, caci stapînul ce 
domneste în cetatea 
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de plumb Ragar e chiar acel monstru înaripat numit Smerg. Aripile lui sînt dintr-o piele 
cleioasa si întinse masoara treizeci si doi de metri. Cînd nu zboara, sta în picioare ca un 
cangur urias. Trupul i se aseamana cu cel al unui sobolan rîios, dar coada e cea a unui 
scorpion. Chiar si cea mai usoara atingere cu acul/ veninos e absoJut-m©*tala. Picioarele din 
spate sînt cele^le-nTîeTlacuste uriase, dar cele din fata, mici si pipernicite, seamana cu 
mîinile unui copilas. Nu trebuie sa te lasi însa înselat de ele, caci tocmai în aceste mînute zace 
o putere înspaimîntatoare. Qîtul cel lung si-L poate strînge precum melcul coarnele, iar sus pe 
gît sînt trei capete. Unul e mare si seamana cu capul unui crocodil. Din botul lui poate scuipa 
foc de gheata. Dar acolo unde crocodilul îsi are ochii, monstrul are doua cucuie ce sînt si ele 
capete. Cel din dreapta arata ca cel al unui unchias. Cu el poate auzi si vedea. Pentru vorbire îl 
are însa pe cel din stînga semanînd cu fata zbîrcita a unei babe. 

în timpul acestei descrieri viteazul Hynreck palise putin. 

- Cum era numele? întreba el. 



-  Smerg, repeta Bastian. Bîntuie de o mie de ani, caci aceasta e vîrsta lui. Tot mereu rapeste 
cîte o fecioara fumoasa pe care o pune sa-i duca gospodaria pîna la sfîrsitul zilelor ei. Dupa ce 
moare, rapeste alta. 

-  Cum se face ca n-am auzit niciodata de el? 

-  Smerg e în stare sa zboare neînchipuit de repede si de departe. Pîna acum si-a ales 
întotdeauna alte tinuturi ale Fantâziei pentru incursiunile sale de prada. si, de altfel, ele se 
petrec doar o data la Fiecare jumatate de veac. 

- si pîna acum nu s-a gasit nici un viteaz care s-o elibereze pe vreuna din fetele rapite? 

-  Mu, pentru aceasta ar fi nevoie de un viteaz cu totul deosebit. 

La aceste cuvinte viteazul Hynreck se îmbujora din nou. 

-  Oare o fi avînd Smerg vreun punct vulnerabil? întreba el ca un specialist în materie. 
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-  Ah, raspunse Bastian, uitam *ce era mai important. în beciul cel mai adine al cetatii Ragar 
se afla o barda de plumb. Veti întelege ca Smerg îsi pazeste barda ca lumina ochilor daca (m 
sa va spun ca e singura arma cu care poate fi ucis. Cu ea trebuie sa i se reteze cele doua capete 
mici. 

-  De unde stiti toate acestea? întreba viteazul 

Hynreck. 

Bastian nu mai trebui sa-i raspunda, caci în aceeasi clipa rasunara strigate de spaima pe 
strada: 

-  Un balaur! - Un monstru! - Priviti, sus pe cer! - îngrozitor! Vine spre oras! - Scapa cine 
poate! -Nu, nu, a si rapit o victima! 

Viteazul Hynreck se repezi afara în strada si toti ceilalti îl urmara, la sfîrsit si Atreiu cu 
Bastian. 

Pe cer zburatacea ceva asemanator cu un liliac urias. Cînd se apropie, timp de o clipa o umbra 
rece cuprinse tot orasul de argint. Era Smerg si arata întocmai cum îl nascocise Bastian. Iar în 
cele doua mînute pipernicite, dar atît de primejdioase, tinea strîns o tînara doamna care striga 
din toate puterile si dadea 

din picioare. 

-   Hynreck!  se  auzi  din departare.  Ajutor, 

Hynreck! Scapa-ma, viteazule! 

Apoi totul trecuse. 



Hynreck îsi si scosese armasarul cel negru din grajd si se afla într-una din plutele de argint ce 
pornisera spre malul lacului. 

- Mai repede, îi striga plutasului. îti dau tot ce vrei, dar mergi mai repede! 

Bastian privi în urma lui si murmura: 

- Vreau sa sper ca nu i-am dat o sarcina prea 

grea! 

Atreiu îl privi cu coada ochiului. Apoi spuse în 

soapta: 

- Poate c-ar fi mai bine s-o pornim si noi. 

- încotro? 

-  Prin mine ai venit în Fantâzia, spuse Atreiu, si ma gîndesc ca acum ar trebui sa te ajut sa 
gasesti 
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drumul înapoi. Desigur, doresti sa te întorci cîndva în lumea ta, nu-i asa? 

-  Oh, spuse Bastian, pîna acum nici nu m-am gîndit la asa ceva. Dar ai dreptate, Atreiu. Da, 
fireste, ai foarte mare dreptate. 

-  Ai salvat Fantâzia, continua Atreiu, si am impresia ca ai primit multe în schimb. îmi 
închipui ca acum doresti sa te întorci pentru a însanatosi lumea ta cu cele primite. Sau mai 
exista ceva ce sa te retina? 

Iar Bastian, care uitase ca nu fusese întotdeauna viguros, frumos, curajos si puternic, 
raspunse: 

- nu, n-as sti ce. 

Atreiu îsi privi din nou gînditor prietenul si adauga: 

-  si poate ca te asteapta un drum lung si greu, cine stie? 

-  Da, cine stie? aproba Bastian. Daca vrei, putem sa pornim chiar acum. 

Urma o scurta cearta prieteneasca între cei trei cavaleri, care sâ-i puna la dispozitie lui Bastian 
calul sau propriu. Dar Bastian întrerupse orice discutie, rugîndu-i sa i-L daruiasca pe I-ha 
catîrul. E drept ca ei fura de parere ca un asemenea animal de calarie era sub demnitatea 
cavalerului Bastian, cum însa el insista, acceptara în cele din urma. 

în timp ce pregateau totul pentru plecare, Bastian si Atreiu se întoarsera la palatul lui 
Querquobad pentru a-i multumi mosneagului de argit pentru ospitalitate si a-si lua ramas-bun. 



Fuhur, balau-rul-noroc, îl astepta pe Atreiu în fata palatului. Fu foarte multumit aflînd ca se 
pregateau sa plece. Orasele nu erau locul cel mai potrivit pentru el, nici chiar atunci cînd erau 
atît de frumoase ca Amarganth. 

Mosneagul de argint Querquobad era adîncit în lectura unei carti pe care si-o luase din 
biblioteca Bastian Balthasar Bux. 

-  Mi-ar fi facut placere sa va  mai am ca oaspeti înca multa vreme, le spuse oarecum distrat, 
n-ai în fiecare zi prilejul sa gazduiesti un poet atît de 
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mare. Dar acum avem operele lui în chip de consolare. 

si-au luat ramas-bun si au plecat. 

Cînd Atreiu se aseza pe spinarea lui Fuhur, îl întreba pe Bastian: 

- riu voiai sa calaresti si tu pe Fuhur? 

-   în  curînd,  raspunse  Bastian,   acum  ma asteapta I-ha, i-am fagaduit. 

-  Atunci va asteptam la tarm, striga Atreiu. Balaurul-noroc   se   ridica   în   vazduh   si   în   
clipa urmatoare se si pierdu în departare. 

Cînd Bastian se întoarse la han, cei trei cavaleri îl asteptau, gata de plecare, cu caii si batrîna 
I-ha într-una din plute. îi luasera catîrului desagii si-i înlocuisera cu o sa bogat împodobita. 
Motivul îl afla I-ha însa abia atunci cînd Bastian veni lînga ea si-i sopti la ureche: 

- Acum îmi apartii mie, l-ha. 

în timp ce pluta pornea departîndu-se de orasul de argint, mai rasuna multa vreme ragetul de 
bucurie al batrînei I-ha peste apele amare ale lacului Murhu. 

în ceea ce-L priveste pe viteazul Hynreck, el izbuti într-adevar sa ajunga în Morgul, tara 
focului rece. Patrunse si în padurea împietrita Wodgabay si trecu peste cele trei santuri ce 
înconjuraiT cetatea Ragar. Qasi barda de pJumb__si-l învinsejge_balaurul Srnerg^. Pe urma o 
duse pe OglamaTThapoi la tataTei, desi acum ea ar fi fost gata sa se casatoreasca cu el. Dar 
acum nu mai voia ^L_Aceasta este însa o alta poveste si va fi povestita alta data. 

I 

Aharaii 

ĂPÂIA PLOAIA DEASĂ sl GREA DIN norii întunecati ce goneau aproape de capul 
calaretilor. Apoi începu sa ninga cu fulgi mari, Iipiciosi, iar în cele din urma se porni sa ninga 
si sa ploua în acelasi timp. Vîntul naprasnic era atît de puternic, încît pîna si caii erau nevoiti 



sa se opinteasca piezis împotriva lui. Mantiile calaretilor, grele de umezeala, loveau plesnind 
spinarile cailor. 

Trecusera multe zile de cînd erau pe drum, iar în timpul ultimelor trei, calarisera tot pe acelasi 
podis. Vremea se înrautatise de la o zi la alta, iar pamîntul ajunsese un amestec de noroi si 
farîme ascutite de piatra, încît înaintarea era tot mai anevoioasa. Ici si colo cresteau mici 
pîlcuri de tufe sau pomisori strîmbi, altfel ochiul nu gasea nici o variatie. 

Bastian, calarind în frunte pe batrîna I-ha, catîrul sau, o ducea comparativ bine cu mantia sa 
stralucitoare de argint. Se dovedi ca, desi era usoara si subtire, tinea nemaipomenit de cald, iar 
apa se scurgea de pe ea în picaturi mici si rotunde. Trupul scund al puternicului Mykrion 
aproape ca disparea într-o haina de lîna groasa, albastra. Gingasul Hysbald îsi trasese peste 
parul sau rosu gluga cea mare a pelerinei sale cafenii din lîna. Iar haina cenusie din foaie de 
cort a lui Hydorn se lipise de bratele lui slabe. 

Cu toate acestea, cei trei cavaleri erau bine dispusi, în felul lor cam aspriL-JUci nu se 
âstepTasera" ca plecarea în aventura cu cavalerul Bastian sa devina un fel de plimbare 
duminicala. Cînd si cînd, mai cîntau în furtuna cu glas tare, mai degraba îndraznet decît 
frumos, uneori singuri, alteori în cor. Cîntecul lor preferat erau unul începînd cu cuvintele: 

Cînd eram un copilas. Hei ce ploaie si ce vînt! 
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Dupa cîte spuneau ei, fusese compus de un calator prin Fantâzia din vremuri de mult trecute, 
si care se numise sexpir sau cam asa. 

Singurul din grup caruia nici frigul si nici umezeala nu pareau sa-i faca vreo impresie era 
Atreiu. De la începutul calatoriei, gonea pe spinarea lui Fuhur printre si peste norii zdrentuiti, 
alerga mult înainte pentru a cerceta tinutul si se întorcea pentru a raporta celorlalti. 

Cu totii, pîna si balaurul-noroc, erau de parere ca sînt în cautarea drumului ce avea sa-l duca 
pe Bastian înapoi în lumea sa. Bastian credea si el la fel. Nu stia nici el ca acceptase 
propunerea lui Atreiu de fapt numai din prietenie si din bunavointa, dar ca în realitate nu-si 
dorea întoarcerea. Geografia Fantâziei e însa determinata de dorinte, fie ca sînt constiente, fie 
ca nu sînt. si cum Bastian era cel ce trebuia sa hotarasca în ce directie sa mearga mai departe, 
se întîmpla ca drumul lor îi duse tot mai mult spre interiorul Fantâziei - si anume spre acel 
punct central unde se afla Turnul de Fildes. Abia mai tîrziu avea sa afle Bastian ce însemna 
aceasta pentru el. Deocamdata nu banuiau nimic nici el si nici vreunul din tovarasii sai de 
drum. 

Gîndurile lui Bastian erau preocupate de altceva. 

Chiar a doua zi dupa plecarea lor din Amar-ganth gasisera în padurile-ce înconjurau lacul 
Murhu o urma precisa a balaurului Smerg. O parte din pomii de acolo fusesera împietriti. Era 
limpede ca monstrul se oprise acolo si atinsese pomii cu focul rece ca gheata din botul sau. 
Urmele uriaselor sale picioare de lacusta puteau fi lesne recunoscute. Atreiu, foarte priceput în 
astfel de lucruri, mai gasise si alte urme, si anume cele lasate de calul viteazului Hynreck. Prin 
urmare, Hynreck îl urmarea îndeaproape pe balaur. 



- Nu sînt prea multumit, spusese Fuhur pe jumatate în gluma, rostogoiindu-si ochii rosii-
rubinii, caci fie ca Smerg e un monstru, fie ca nu e, ramîne 
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totusi un fel de ruda a mea - chiar daca e foarte îndepartata. 

Nu pornisera pe urmele viteazului Hynreck, ci o luasera în alta directie, caci telul lor era sa 
caute drumul spre casa al lui Bastian. 

/~-'/De atunci însa Bastian se tot gîndea ce facuse el de fapt cînd nascocise un balaur pentru 
viteazul Hynreck/ Desigur ca viteazul Hynreck avea nevoie de un adversar pentru a-si 
confirma valoarea luptînd împotriva-i. Mu era însa deloc sigur ca va învinge. si daca-L ucidea 
Smerg? si în afara de asta, printesa Oglamar era si ea acum într-o situatie îngrozitoare. Fireste 
ca fusese cam îngîmfata, dar Bastian avea oare dreptul s-o nenoroceasca astfel? Ca sa nu mai 
vorbim ca, lasînd la o parte toate acestea, cine stie ce ispravi mai putea face Smerg în 
Fantâzia. Fara a se gîndi bine, Bastian crease o primejdie imprevizibila care avea sa continue 
acum fara voia lui, aducînd poate dezastre nespuse multor nevinovati. stia ca în împaratia ei 
Puisorul Lunii nu facea nici o deosebire între bine si rau, între frumos si urît. Pentru ea orice 
faptura din Fantâzia avea aceeasi importanta si îndreptatire. Dar el, Bastian - avea voie oare sa 
se poarte la fel ca ea? si, înainte de toate, dorea s-o faca? 

Nu, îsi spuse Bastian, nu voia deloc sa ramîna în istoria Fantâziei ca un creator de monstri si 
sperietori. Ar fi cu mult mai frumos daca ar deveni vestit pentru bunatatea si abnegatia sa, 
daca ar reprezenta un model stralucitor pentru toti, daca ar fi numit "omul cel bun" sau daca ar 
fi venerat ca "marele binefacator". Da, asta era ceea ce îsi dorea. 

între timp, tinutul devenise stîncos, iar Atreiu, întorcîndu-se pe Fuhur dintr-un zbor de 
recunoastere, îi informa ca zarise la cîteva leghe departare o mica zanoaga ce i-ar putea apara 
destul de bine împotriva vîntului. Daca vazuse bine, erau acolo mai multe pesteri unde se 
puteau adaposti de ploaie si ninsoare. 
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Era tîrziu dupa-amiaza si devenise grabnic sa fie gasit un loc de popas potrivit pentru noapte. 
Asadar, se bucurara cu totii de vestea adusa de Atreiu si îsi zorira caii. Drumul mergea de-a 
lungul unei vai închise de stînci tot mai înalte, poate albia unui rîu secat. Dupa vreo doua ore 
ajunsera la zanoaga, si într-adevar gasira cîteva pesteri în peretii din jur. O alesera pe cea mai 
spatioasa si se aranjara cît putura mai bine în ea. Cei trei cavaleri adunara din împrejurimi 
vreascuri uscate si crengi rupte de furtuna, si curînd ardea un foc minunat în pestera. Mantiile 
ude fura întinse la uscat, caii si catîrul adusi înauntru, iar Fuhur, care de obicei prefera sa-si 
petreaca noaptea în aer liber, se încolaci si el în fundul pesterii. De fapt locul nici nu era prea 
neplacut. 

în timp ce Mydorn cel rezistent încerca sa prajeasca la foc o bucata mare de carne din 
proviziile lor, pe care o înfipsese în sabia sa cea lunga, iar ceilalti îl priveau în asteptare, 
Atreiu i se adresa lui Bastian rugîndu-L: 

- Povesteste-ne mai multe despre Kris Ta! 

-   Despre  cine?  întreba   Bastian  fara   sa-L înteleaga. 



-  Despre prietena ta Kris Ta, fetita careia îi istoriseai povestile tale.                                    ~ 

-  nu cunosc nici o fetita pe care s-o cheme asa, raspunse Bastian, si cum de ti-a trecut prin 
minte ca i-as fi istorisit povesti? 

Atreiu îl privi din nou gînditor. 

-  în lumea ta, îi spuse rar, ai spus multe povesti - si ei si tie însuti. 

- De unde stii tu una ca asta, Atreiu? 

-  Chiar tu ai spus-o. La Amarganth. si ai mai spus ca din pricina asta de multe ori au rîs de 
tine. 

Bastian privea tinta la foc. 

-  E adevarat, murmura el, asa am spus. Dar nu mai stiu de ce. riu-mi mai amintesc. 

si lui însusi i se parea foarte straniu. 
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Atreiu schimba o privire cu Fuhur si dadu grav \ din cap, ca si cum ar fi discutat amîndoi ceva 
ce se i adeverea acum. nu mai spuse însa nimic. Era limpede ca nu voia sa vorbeasca despre 
asta de fata cu cei trei cavaleri. 

- Carnea e gata, anunta Mydorn. 

- Taie cu cutitul pentru fiecare cîte o bucata si mîncara cu totii. E drept ca, oricîta bunavointa 
ai Fi avut, n-ai fi putut spune ca friptura era gata, caci pe dinafara era arsa, iar pe dinauntru, 
cruda - dar în împrejurarile date n-ar fi fost potrivit sa mai fii si pretentios. 

Cîtva timp mestecara cu totii, apoi Atreiu îl' ruga din nou: 

- Povesteste-ne cum ai venit la noi! 

-  stii foarte bine, raspunse Bastian, doar tu | m-ai dus la Craiasa Copila. 

- Vreau sa spun, mai înainte, spuse Atreiu, în lumea ta, unde te aflai, si cum s-a întîmplat 
totul? 

si atunci Bastian povesti cum îi furase domnului Koreander cartea, cum se ascunsese cu ea în 
podul scolii si începuse acolo sa citeasca. Cînd însa începu istoria despre Marea Cautare a lui 
Atreiu, acesta îi facu semn sa se opreasca. Parea ca nu-L intereseaza sa auda ce citise Bastian 
despre el. în schimb îl interesa în cel mai înalt grad sa mai afle amanunte despre cum si de ce 
se petrecuse vizita lui Bastian la domnul Koreander si fuga sa în podul scolii.. 

Bastianse sili sa-si aminteasca, dar nu mai gasi nimic în memoria sa. Tot ce era în legatura cu 
faptul ca-i fusese frica sau ca fusese gras si neputincios si prea sensibil îi pierise din minte. 
Amintirile lui erau fragmentare, iar aceste fragmente i se pareau atît de îndepartate si de 
nedeslusite, de parca nici n-ar Fi fost vorba de el, ci de altcineva. 



Atreiu îl mai întreba si altele, iar Bastian istorisi despre vremurile cînd mai traia mama lui, 
despre tata, despre acasa, despre scoala si despre oras - atît cît îsi mai amintea. 
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Cei trei cavaleri adormisera, dar Bastian tot mai povestea. Era mirat ca Atreiu arata interes 
pentru tot ce era viata sa de toate zilele. Poate ca tocmai datorita felului în care îl asculta 
Atreiu, lucrurile cele mai obisnuite si banale începura treptat sa nu i se mai para atît de 
obisnuite. 

în sfîrsit, nu mai stiu sa spuna nimic, nu-si mai aducea nimic aminte ce ar Fi putut povesti. Se 
facuse tîrziu noaptea, iar focul se stinsese. Cei trei cavaleri sforaiau încetisor. Atreiu sedea cu 
fata nemiscata si parea cufundat în gînduri. 

Bastian se întinse din toate încheieturile, se înveli în mantia sa argintie si era pe cale de a 
adormi, cînd Atreiu spuse în soapta: 

- E din cauza lui AURYn. 

Bastian îsi sprijini capul pe o mîna si-L privi somnoros pe prietenul sau: 

- Ce vrei sa spui? 

- Stralucirea, continua Atreiu ca si cum si-ar Fi vorbit doar siesi, are alt efect asupra noastra 
decît asupra unei fapturi omenesti. 

- Ce-ti veni în minte? 

- Talismanul îti da mari puteri, îti îndeplineste toate dorintele, dar totodata îti ia ceva: 
Amintirea despre lumea ta. 

Bastian se gîndi. Piu simtea ca i-ar lipsi ceva. 

-   Qraograman  mi-a spus  sa  urmez  calea dorintelor daca  vreau  sa  gasesc adevarata mea 
vointa. Acelasi lucru îl spune si inscriptia de pe AURYM. în acest scop trebuie însa sa trec de 
la o dorinta la alta. Fiu pot sari nici una. în alt mod nici nu pot înainta prin Fantâzia, asa mi-a 
spus el. si pentru asta îmi trebuie giuvaerul. 

- Da, spuse Atreiu, îti da calea, dar totodata îti ia telul. 

-   n-are   nimic,   spuse   nepasator  Bastian. Puisorul Lunii a stiut ea ce face atunci cînd mi-a 
dat talismanul. îti faci griji inutile, Atreiu. Cu siguranta ca AURYM nu-i o capcana. 
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-  Mu, murmura Atreiu, nici nu cred asa ceva. si dupa cîtva timp, mai adauga: 

-  în orice caz e bine ca am si pornit în I cautarea drumului spre lumea ta. Caci într-acolo amj 
pornit, nu-i asa? 

-  Da-da, raspunse Bastian pe jumatate ador- j mit. 



în toiul noptii se trezi din pricina unui zgomot! ciudat. Mu se putea dumiri ce era. Focul se 
stinsese si în jurul lui era bezna. Apoi simti mîna lui Atreiu pe| umarul sau si-L auzi soptind: 

- Ce-i asta? 

- Hu stiu nici eu, raspunse el tot în soapta. Pornira tîrîs pîna la intrarea pesterii de unde| 

venea zgomotul si ascultara cu atentie. 

Se auzea ca un fel de plînset si hohot înabusit, iesind din nenumarate gîtlejuri. Fiu semana 
însa cu nimic omenesc si nici macar cu vaietele unor animale. Era ca un fosnet general care 
crestea uneori devenind suspin, precum un val ce se sparge spu-megînd si se retrage pentru a 
reveni dupa un timp rostogolindu-se. Era sunetul cel mai jalnic pe care îl auzise vreodata 
Bastian. 

-  Daca am putea cel putin vedea ceva! sopti Atreiu. 

-  Asteapta! raspunse Bastian, îl am doar pe Al'Tsahir. 

Scoase piatra stralucitoare din buzunar si o ridica în sus. Lumina era dulce ca cea a unei 
luminari si lumina doar foarte slab întreaga zânoaga, totusi licarul era suficient pentru a arata 
celor doi prieteni o imagine ce facu sa li se încreteasca pielea de scîrba. 

întreaga zanoaga era plina de viermi diformi, lungi cît bratul, a caror piele arata ca si cum ar fi 
fost învelita în cîrpe si zdrente murdare si rupte. Printre cutele lor puteau scoate un soi de 
membre vîscoase precum tentaculele unui polip. La un capat al trupului priveau cîte doi ochi, 
ochi fara pleoape din care 
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curgeau  neîntrerupt  lacrimi.  Ei  însisi  si întreaga zanoaga erau uzi de lacrimi. 

în clipa cînd fura atinsi de lumina lui Al'Tsahir încremenira, si astfel se vazu si ce faceau. în 
mijlocul lor se înalta un turn din filigran de argint delicat - mai frumos si mai pretios decît 
toate cladirile ce le vazuse Bastian la Amarganth. Era limpede ca multe din fapturile 
viermuitoare erau tocmai catarate pe turn pentru a-L asambla. Acum stateau însa toate 
nemiscate si priveau tinta în lumina lui Al'Tsahir. 

-  Valeu! valeu! rasuna ca o soapta îngrozita prin întreaga vale, acum s-a aflat de slutenia 
noastra! Valeu! Valeu! Al cui ochi ne-o fi zarit? Valeu, valeu, destul ca noi însine trebuie sa 
ne vedem! Oricine ai fi, intrusule, fii marinimos si ai mila, ia lumina aceasta de pe noi! 

Bastian se ridica în picioare. 

- Sînt Bastian Balthasar Bux, spuse el, dar voi cine sînteti? 

-   Moi   sîntem   aharaii,   rasuna   raspunsul, aharaii, aharaii! Sîntem cele mai nefericite 
fapturi din Fantâzia! 

Bastian tacu privindu-L descumpanit pe Atreiu, care se ridica si el în picioare si veni lînga 
Bastian. 



- Atunci voi sînteti, întreba el, cei ce-au cladit cel mai frumos oras din Fantâzia, Amarganth? 

-  Asa e, vai, strigara fapturile, dar ia lumina de pe noi si nu ne mai privi. Ai mila! 

- si voi ati umplut cu lacrimi lacul Murhu? 

- Stapîne, gemura aharaii, e asa precum spui. Vom muri însa de rusine si de groaza de noi 
însine daca ne mai silesti sa ne aflam în lumina. De ce ne maresti chinul cu atît de mare 
cruzime? Ah, noi nu ti-am facut nici un rau, si nimeni n-a fost vreodata jignit de înfatisarea 
noastra. 

Bastian îl vîrî din nou în buzunar pe Al'Tsahir, si se lasa iar bezna. 

-  Multumim! strigara glasurile hohotind de plîns. Multumim pentru marinimia si mila ta, 
stapîne! 
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-  As dori sa stau de vorba  cu voi, spuse Bastian, as dori sa va ajut. 

Aproape ca se simtea rau de scîrba si de mila pentru aceste creaturi ale disperarii. îi era 
limpede ca erau chiar acele fiinte despre care povestise el în istoria sa despre originea orasului 
Amarganth, dar, ca de fiecare data, nu mai stia nici acum cu siguranta daca existasera 
dintotdeauna sau aparusera abia datorita lui. în cazul din urma ar fi fost întrucîtva raspunzator 
pentru suferintele lor. 

Dar, indiferent cum ar fi fost, era hotarît sa schimbe situatia lor îngrozitoare. 

-  Ah, scînceau glasurile plîngatoare, cine ne., poate ajuta? 

- Eu, striga Bastian, îl port pe AURYN. Brusc se facu liniste. Plînsetele se domolira. 

- De unde ati aparut asa dintr-o data? întreba | Bastian în întuneric. 

-  Salasluim în adîncurile fara de lumina ale pamîntului, veni susurînd raspunsul ca un cor de 
nenumarate voci, pentru a ascunde soarelui înfatisarea noastra. Acolo plîngem necontenit din 
pricina existentei noastre si cu lacrimile varsate spalam argintul din minereuri. Apoi tesem din 
el Filigranul pe care l-ai vazut, riumai în noptile cele mai întunecoase îndraznim sa iesim la 
suprafata, iar pesterile de aici sînt portile noastre. Pe urma îmbinam aici sus tot ce-am pregatit 
jos. Iar noaptea de azi era tocmai potrivit de întunecoasa pentru a ne scuti de vederea urîteniei 
noastre. De aceea sîntem aici. Prin munca noastra   încercam   sa   despagubim   lumea  pentru 
slutenia noastra, si astfel gasim putina mîngîiere. 

- Dar n-aveti nici o vina ca sînteti cum sînteti! spuse Bastian. 

-  Of, exista multe feluri de vina, raspunsera aharaii, e cea a faptei, cea a gîndului - iar a 
noastra e cea a faptului ca existam. 

-  Cum as putea sa va ajut? întreba Bastian, aproape plîngînd de mila. 
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- O, mare binefacator, strigara aharaii, tu care porti pe AURYM si ai puterea de a ne mîntui - 
te rugam doar un singur lucru: Da-ne o alta înfatisare! 

-  O voi face, fiti linistiti, bieti viermi! spuse Bastfan.   Doresc  ca  acum  sa  adormiti,  iar 
mîine dimineata, cînd va veti trezi, sa iesiti din învelisul vostru, transformati în fluturi. Sa fiti 
colorati si veseli, sa rîdeti mereu si sa glumiti! începînd de mîine, nu va mai numiti aharai, cei 
ce plîng mereu, ci slamufe, cele ce rid mereu! 

Bastian asculta prin bezna, dar nu se mai auzea nimic. 

- Au si adormit, sopti Atreiu. 

Cei doi prieteni se întoarsera în pestera. Cavalerii Hysbald, Hydorn si Mykrion tot mai 
sforaiau încetisor si nu observasera nimic din cele întîmplate. 

Bastian se culca. 

Se simtea foarte multumit de sine. 

Curînd întreaga Fantâzie avea sa afle despre fapta lui cea buna, îndeplinita acum. si fusese 
într-adevar complet dezinteresata, caci nimeni nu putea sustine ca si-ar fi dorit ceva pentru 
sine. Gloria bunatatii sale avea sa straluceasca puternic. 

- Ce spui despre asta, Atreiu? sopti el. Atreiu tacu un timp înainte de a raspunde: 

- Oare cît te-o fi costat? 

Abia ceva mai tîrziu, cînd prietenul adormise, Bastian întelese ca astfel Atreiu se referise la 
uitare, si nu la altruismul lui Bastian. Nu se mai gîndi însa prea mult la toate acestea si 
adormi, bucurîndu-se mai dinainte pentru ziua de mîine. 

A doua zi de dimineata fu trezit de strigatele zgomotoase de mirare ale celor trei cavaleri: 

-  la priviti! - Pe cinstea mea, pîna si gloaba mea rîde! 

Bastian vazu ca stateau la intrare în pestera, si Atreiu era împreuna cu ei. Era singurul care nu 
rîdea. Bastian se scula si veni lînga ei. 
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în toata zanoaga, cele mai caraghioase fapturi mititele pe care le vazuse vreodata misunau, se 
rostogoleau si fîlfîiau din aripi. Toate aveau pe spinare aripi de toate culorile si erau îmbracate 
în tot felul de toale în carouri, în dungi, în buline sau în cercuri. Se vedea însa ca fiece parte 
de îmbracaminte era sau prea strimta sau prea larga, prea mare sau prea mica si cusuta cu totul 
la întîmplare. nimic nu se potrivea si peste tot, chiar si pe aripi, erau petice. Nici una din 
fapturi nu semana cu alta, fetele lor erau pestrite ca cele ale unui clovn, avînd nasuri rotunde, 



rosii, sau mari si caraghioase, iar buzele erau exagerate. Unii purtau jobene de toate culorile, 
altii palarii tuguiate, la cîtiva se ridicau drept în sus trei smocuri de par rosu-aprins, si iarasi 
altii aveau chelii lucii ca oglinda. Cea mai mare parte din ei sedeau pe turnul gingas din 
pretiosul filigran de argint, erau agatati de el, faceau echilibristica si topaiau încercînd sa-L 
distruga. 

Bastian alerga afara. 

-  Hei, voi de colo, le striga în sus, încetati imediat! nu puteti face una ca asta! 

Fapturile se oprira si privira toate în jos spre el. Cineva de sus de tot întreba: 

- Ce-a spus? 

Iar altcineva striga de jos în sus: 

- Ăla de colo spune ca nu putem face una ca asta. 

- De ce spune ca nu putem face una ca asta? întreba o a treia faptura. 

-  Pentru ca nu aveti voie s-o faceti! striga Bastian. nu se poate sa distrugeti totul! 

-   Ăla de colo spune ca  nu  se poate sa distrugem totul, comunica prima molie-clovn celor-
lalte. 

-  Ba da, se poate, raspunse alta si rupse o bucata mare din turn. 

Prima striga iar în jos catre Bastian, topaind ca o nebuna: 

- Ba da, se poate! 
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Turnul se clatina si începu sa trosneasca îngrijorator. 

-  Ce faceti acolo! striga Bastian. Era furios si speriat, nu stia4nsa ce-ar putea face, caci aceste 
fiinte erau într-adevar foarte hazlii. 

- Ăla de colo, se adresa din nou prima molie tovaraselor ei, întreaba ce facem acolo. 

- si ce facem de fapt? dori sa stie alta. 

- Facem pozne, declara a treia. 

La aceste cuvinte toate cele din jur izbucnira într-o imensa chicoteala. 

-  Facem pozne! îi striga prima molie în jos lui Bastian, fiind cît pe-aci sa se înece de rîs. 

-  Dar turnul se va prabusi daca nu încetati! striga Bastian. 

-  Ăla de colo, le comunica celorlalte prima molie, spune ca turnul se va prabusi. 



- Ei si? spuse alta. Iar prima striga în jos: 

- Ei si? 

Bastian ramase fara grai, si mai înainte de a fi în stare sa gaseasca un raspuns potrivit, toate 
moliile-clovn atîrnate de turn începura dintr-o data sa joace în aer un fel de hora, la care 
fireste ca nu se tineau de mîini, ci în parte de picioare, în parte de ceafa, unele se învîrteau cu 
capul în jos, iar toate chiuiau si rideau. 

Ceea ce faceau acolo micutele zburatoare parea atît de vesel si de caragjiios, încît Bastian 
începu si el sa rîda, fara voia sa.^^ 

- Dar n-aveti voie s-o faceti! striga el. E opera aharailor! 

- Ăla de colo, se adresa din nou prima molie-clovn tovaraselor ei, spune ca n-avem voie s-o 
facem. 

-   Avem  voie  sa   facem  orice,  striga   alta dîndu-se peste cap prin aer, avem voie tot ce nu 
ni se interzice. si cine sa ne interzica ceva? noi sîntem slamufele! 

- Cine ne interzice ceva? strigara toate moliile-clovn în cor. noi sîntem slamufele! 
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- Eu! raspunse Bastian. 

-  Ăla de colo, spuse prima molie celorlalte, spune ca "eu" 

-  Cum asa, tu? întrebara celelalte. Tu n-ai dreptul sa ne interzici nimic. 

-  Nu eu! le explica prima, ala de colo spune ca "el". 

-  De ce spune ala de colo "el", dorira sa stie celelalte, si cui îi spune "el"? 

- Cui îi spui "el"? striga în jos prima molie. 

- Nici n-am spus "el", striga în sus Bastian, pe jumatate suparat si pe jumatate rîzînd. Va spun 
ca va interzic sa demolati turnul. 

-  Ne interzice, le explica prima molie celorlalte, sa demolam turnul. 

- Cine? întreba o nou-venita.                    v 

- Ăla de colo, raspunsera celelalte. Iar cea nou-venita spuse: 

-  Nu-L cunosc pe ala de colo. Cine e de fapt? Prima molie striga: 

- Hei, ala de colo, cine esti de fapt? 



-  Nu sînt ala de colo, striga Bastian de-acum furios, sînt Bastian Balthasar Bux si am facut 
din voi slamufe ca sa  nu  mai  plîngeti si sa  va  vaitati. Azi-noapte mai erati înca aharai 
nefericiti. Ati putea vorbi mai respectuos cu binefacatorul vostru! 

Toate moliile-clovn încetasera simultan sa topaie si sa danseze si îsi îndreptara privirile catre 
Bastian. Brusc se lasa o liniste mormîntala. 

-  Ce-a spus ala de colo? sopti o molie care sedea ceva mai departe, dar cea de lînga ea o 
pocni peste palarie, încît aceasta îi luneca peste ochi si urechi. 

Toate celelalte facura: 

Atunci izbucni o agitatie de-a dreptul ridicola printre moliile-clovn, una o spunea mai departe 
alteia, iar în cele din urma nenumaratele zburatoare care pîna atunci fusesera raspîndite prin 
toata zanoaga fîlfîira si se adunara într-un singur ghem în jurul lui Bastian, tipîndu-si reciproc 
la urechi: 

-  Ati auzit? Ati înteles? El e finecabatorul nostru! Se numeste Natsiban Baltebux! Ba nu, se 
numeste Buxian Nifebacatorul! Prostii, se numeste Stabian Buxitorul! Ba nu, Baldrian Hix! 
slux! Babeltran Totulnife! Nix! Flax! Trix! 

întreaga societate nu-si mai încapea în piele de entuziasm. îsi dadeau reciproc mîinile, îsi 
ridicau palariile si se bateau pe umeri si pe burti stîrnind nori mari de praf. 

- Sîntem nemaipomenit de norocoase! strigau ele. Traiasca Buxifacatorul nostru Sansibar 
Bastelfain! 

Ţipînd si rîzînd mereu, întregul roi se avînta în înaltimi si pleca învîrtejindu-se. Zgomotul se 
stinse în departare. 

Bastian statea pe loc si abia mai stia cum se numea cu adevarat. 

Nu mai era chiar atît de sigur ca facuse într-adevar un bine. 

- Ai vrea sa mai spui înca o data foarte rar si raspicat? îl ruga prima molie pe un ton ostentativ 
de politicos. 

- Sînt binefacatorul vostru! striga Bastian. 
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Tovarasii de drum 

ARELE BĂTEA PIEZIs PRIM STRATUL întunecat de nori cînd pornira la drum în 
dimineata aceea. Ploaia si vîntul se potolisera în sfîrsit, în cursul diminetii calaretii mai 
strabatura doua, trei zone de averse puternice, apoi însa vremea se lumina vazînd cu ochii. 

C£iJxei cavalerLerau de-a dreptul exuberanti, glumeau si rîdeau si îsi faceau unul altuia tot 
soiul de farse. Bastian calarea însa tacut si cufundat în sine pe catîrul sau, mergînd în fruntea 



convoiului. Iar cei trei cavaleri aveau bineînteles mult prea mult respect fata de el'pentru a 
îndrazni sa-L tulbure în gîndurile sale. 

Ţinutul prin care treceau era acelasi podis stîncos ce parea ca nu se mai sfîrseste. Doar copacii 
se îndesau si se înaltau treptat. 

Atreiu, care, dupa obiceiul sau, zbura pe Fuhur cu mult înaintea lor si cerceta tinutul în toate 
directiile, observase dispozitia meditativa a lui Bastian înca din momentul plecarii. îl întreba 
pe balaurul-noroc ce s-ar putea face pentru a-L înveseli pe prietenul sau. Fuhur îsi rostogoli 
ochii rosii-rubinii si spuse: 

- E foarte simplu - parca îsi dorea sa calareasca si el o data pe mine? 

Scurt timp dupa aceea, cînd micul grup de calareti coti pe dupa un colt de stînca, vazu ca sînt 
asteptati acolo de Atreiu împreuna cu balaurul-noroc. Amîndoi se întinsesera tihnit Ia soare si 
clipeau spre noii veniti. 

- Bastian opri catîrul si-i privi lung. 

- Ati obosit? îi întreba. 

-  Mici un pic, raspunse Atreiu, voiam doar sa te-ntreb daca vrei sa ma lasi sa calatoresc cîtva 
timp pe I-ha. n-am mai calarit niciodata pe un catîr. Trebuie sa   fie   nemaipomenit,   
deoarece   pe   tine   nu   te 
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plictiseste deloc. Ai putea sa-mi îngadui si mie placerea, Bastian. între timp ti-L împrumut pe 
batrînul meu Fuhur. 

Obrajii lui Bastian se îmbujorara de placere. 

- Adevarat, Fuhur, întreba el, vrei sa ma duci si pe mine? 

-  Cu  placere, marite sultan,  bubui glasul balaurului-noroc în timp ce facea cu ochiul, 
încaleca si tin-te bine! 

Bastian sari de pe catîr si se urca dintr-un singur salt pe spinarea lui Fuhur. Se prinse cu 
mîinile de coama alb-argintie si balaurul se înalta în vazduh. 

Bastian îsi amintea bine de calatoriile sale pe spinarea lui Graograman prin desertul culorilor. 
Era însa cu totul altceva sa calaresti pe un balaur-noroc alb. Daca goana pe puternicul ieu de 
foc fusese ca o betie si ca un strigat, unduirea moale a trupului mladiu de balaur semana cu un 
cîntec ba lin si mîngîietor, ba puternic si stralucitor. Mai ales atunci cînd Fuhur zbura în bucle 
cu iuteala fulgerului în timp ce coama, firele de lînga bot, precum si perii lungi de pe picioare 
pîlpîiau ca niste flacari albe, zborul sau semana cu cîntarile cerurilor. Mantia de argint a lui 
Bastian flutura în vînt în urma lui si lucea în lumina soarelui în mii de scîntei. 

Catre prînz aterizara lînga ceilalti care îsi ridicasera între timp corturile pe un mic podis de 
stînci scaldat în razele soarelui si unde susura un pîrîias. Peste un foc aburea deja un cazan cu 
fiertura, iar alaturi aveau pregatite lipii. Caii si catîrul stateau deoparte pe o pajiste si pasteau. 



Dupa-masa cei trei cavaleri hotarîra sa mearga la vînatoare. Merindele lor erau pe sfirsite, 
înainte de toate carnea. Pe drum auzisera tipete de fazan prin tufisuri. îl întrebara pe Atreiu 
daca nu dorea sa vina cu ei, caci fiind din neamul pieilor verzi era probabil si un vînator 
patimas. Atreiu refuza însa invitatia lor, multumindu-le. Asadar, cei trei cavaleri îsi luara 
arcurile puternice, îsi prinsera cu curele pe spinare tolba cu sageti si plecara în padurea din 
apropiere. 

Ramasera numai Atreiu, Fuhur si Bastian. 
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Dupa o scurta tacere, Atreiu propuse: 

- Ce-ar fi, Bastian, daca ne-ai mai povesti cîte ceva despre lumea ta? 

- Cam ce v-ar interesa? întreba Bastian. 

- Tu ce crezi, Fuhur? se adresa Atreiu balauru-lui-noroc. 

-  Mi-ar face placere sa mai aflu ceva despre copiii din scoala ta,, raspunse acesta. 

- Care copii? spuse mirat Bastian. 

-  Cei care si-au batut joc de tine, îl lamuri Fuhur. 

-  Copiii care si-au batut joc de mine? repeta Bastian înca si mai mirat, nu stiu nimic despre 
copii -si e foarte sigur ca nici unul n-ar fi îndraznit sa-si bata joc de mine. 

-  Dar îti mai amintesti, interveni si Atreiu în discutie, ca mergeai la scoala? 

-  Da, spuse Bastian gînditor, îmi amintesc de o scoala, adevarat. 

Atreiu si Fuhur schimbau între ei priviri. 

- De asta m-am temut, murmura Atreiu. 

- De ce anume? 

-  Ţi-ai pierdut iar o parte din memorie, raspunse serios Atreiu, de data aceasta e în legatura cu 
transformarea aharailor în slamufe. n-ar fi trebuit s-o faci. 

-  Bastian Balthasar Bux, cuvînta acum balau-rul-noroc pe un ton aproape solemn, daca pui 
vreun pret pe sfatul meu, atunci nu mai folosi de aici înainte puterile ce ti le da AURYN. Caci 
altfel vei fi în primejdie sa-ti uiti si ultimele amintiri - si atunci cum vei mai izbuti sa te întorci 
acolo unde e lumea ta? 

-  în realitate, marturisi Bastian dupa ce se gîndi cîtva timp, nici nu-mi doresc sa ma-ntorc 
acolo. 



- Dar trebuie s-o faci! striga Atreiu. Trebuie sa te întorci si sa încerci sa readuci ordinea în 
lumea ta, pentru ca oamenii sa vina din nou la noi în Fantâzia. Caci altfel Fantâzia va fi din 
nou distrusa, mai curînd sau mai tîrziu, si totul s-ar dovedi ca a fost inutil! 

-   Deocamdata   mai   sînt  înca   aici,   spuse Bastian oarecum jignit,  abia de  curînd  i-am  
dat Puisorului Lunii noul ei nume. 

Atreiu tacu. 

- în orice caz, se amesteca iar Fuhur în vorba, e limpede acum de ce n-am gasit nici cel mai 
mic indiciu despre cum s-ar putea întoarce Bastian. Daca nu si-o doreste deloc...! 

-  Bastian, spuse Atreiu aproape rugator, nu exista chiar nimic care sa te atraga înapoi acasa? 
Nu exista nimic ce sa-ti fie drag acolo? Nu te gîndesti deloc la tatal tau, care cu siguranta te 
asteapta si îsi face griji din pricina ta? 

Bastian facu din cap semn ca nu. 

-  Nu cred. Poate ca e chiar bucuros ca a scapat de mine. 

Atreiu îsi privi speriat prietenul. 

-  Cînd va aud ce vorbiti, spuse Bastian cu amaraciune, as putea crede ca si voi vreti sa scapati 
de mine. 

-  Ce vrei sa spui? întreba Atreiu cu glasul schimbat. 

-> Asa-i, raspunse Bastian, se pare ca voi doi n-aveti decît o singura grija, si anume cum sa 
dispar cît mai curînd cu putinta din Fantâzia. 

Atreiu îl privi pe Bastian si îsi scutura încet capul. Mult timp nici unul din cei trei nu mai 
spuse nici un cuvînt. Bastian începuse deja sa regrete ca-i învinuise pe amîndoi. stia foarte 
bine ca nu era adevarat. 

-  Credeam, spuse în soapta Atreiu dupa cîtva timp, ca sîntem prieteni. 

-  Da, striga Bastian, chiar sînlem, si vom fi mereu. Iertati-ma ca am spus prostii. 

Atreiu zîmbi: 

-  si tu sa ne ierti daca te-am jignit. N-am facut-o cu gînd rau. 

- în orice caz, spuse împaciuitor Bastian, cum sa va urmez sfatul... 

Mai tîrziu se întoarsera cei trei cavaleri, împuscasera cîteva potîrnichi, un fazan si un 
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Corturile fura strînse si continuara calatoria. Bastian calarea acum din nou pe I-ha. 



Dupa-amiaza ajunsera într-o padure cu trunchiuri drepte si foarte înalte. Erau conifere 
formînd la mare înaltime un acoperis verde si atît de compact încît aproape nici o raza de 
lumina nu ajungea pîna jos. Poate ca de aceea nu crestea nici un fel de desis'. 

Era tare placut sa calaresti pe pamîntul moale si neted. Fuhur binevoise si el sa mearga 
împreuna.cu grupul de calatori, caci daca ar fi zburat cu Atreiu peste vîrfurile copacilor, i-ar fi 
pierdut cu siguranta pe ceilalti. 

în timpul întregii dupa-amieze trecura prin semiîntunericul verde-închis printre trunchiurile 
înalte de copac. Catre seara gasira pe un deal ruinele unei cetati si printre turnurile prabusite, 
zidurile, podurile si încaperile ruinate descoperira o camera boltita destul de bine pastrata. 
Aici se hotarîra sa-si petreaca noaptea si facura pregatirile necesare. De data aceasta îi venise 
rîndul lui Hysbald roscovanul sa-L faca pe bucatarul si dovedi ca se pricepea mult mai bine. 
Fazanul pe care-L fripsese pe foc era tare gustos. 

A jdoua zi de dimineata pornira mai departe. Toata ziua mersera prin padure - ea arata 
pretutindeni la fel. Abia cînd se însera îsi dadura seama ca probabil calarisera într-un cerc 
mare, caci dadura din nou peste ruina cetatii de unde pornisera. Doar ca de data aceasta 
veneau spre ea dintr-o alta parte. 

- Asa ceva nu mi s-a întîmplat înca niciodata! spuse Hykrion rasucindu-si mustata cea neagra. 

-   nu-mi   vine   sa-mi   cred   ochilor!   spuse Mysbald clatinîndu-si capul cel roscovan. 

-  Hu se poate! mormai Hydorn pasind teapan cu picioarele sale lungi si uscate prin ruinele 
cetatii. 

Totusi asa era, dovada resturile ospatului din ajun. 

Atreiu si Fuhur nu puteau nici ei sa-si explice cum de putusera sa se însele atît de amarnic. 
Dar amîndoi tacura. 

în timpul mesei de seara - de data aceasta aveau friptura de iepure pregatita oarecum 
acceptabil de Hykrion - cei trei cavaleri întrebara daca Bastian 
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n-ar fi dispus sa le povesteasca putin din comoara amintirilor sale despre lumea din care 
venise. Bastian se scuza însa spunînd ca-L doare gîtul. si cum toata ziua fusese tacut, cavalerii 
îl crezura pe cuvînt. îi dadura cîteva sfaturi folositoare împotriva durerilor sale si apoi se 
culcara. 

Mumai Atreiu si Fuhur banuiau ce se petrecea cu Bastian. 

Din nou pornira dis-de-dimineata, mersera toata ziua prin padure avînd o deosebita grija sa se 
ghideze mereu dupa un anumit punct cardinal - dar cînd se lasa seara, se aflara din nou în fata 
ruinei cetatii. 

- Fir-ar sa fie! izbucni Hykrion. 

- Simt ca înnebunesc! gemu Hysbald. 



-  Prieteni, spuse Hydorn pe sleau, ne putem lasa de meserie, nu sîntem buni de cavaleri 
ratacitori. 

Bastian gasise înca din prima seara o firida potrivita pentru I-ha, caci ei îi placea sa stea din 
cînd în cînd singura depanîndu-si gîndurile. O stingherea societatea cailor care nu vorbeau 
între ei decît despre originea lor nobila si despre arborele lor genealogic atît de distins. Cînd 
Bastian o conduse seara la locul ei, ea îi spuse: 

- Stapîne, eu stiu de ce nu mai înaintam. 

- De unde poti tu sa stii, I-ha? 

-  Fiindca te port pe tine, stapîne. Cînd nu esti decît pe jumatate magar, simti tot felul de 
lucruri. 

- si care ar fi motivul, dupa parerea ta? 

-  hu mai doresti sa mergi mai departe, stapîne. Ai încetat de a-ti mai dori ceva. 

Bastian o privi surprins. 

- Esti cu adevarat un animal întelept, I-ha. Faptura îsi misca rusinata urechile cele lungi. 

-  stii de fapt în ce directie am mers mereu pîna acum? 

- nu, spuse Bastian, tu stii? I-ha facu din cap semn ca stie. 

-  Pîna acum am mers catre centrul Fantâziei. Aceasta era directia noastra. 

- Spre Turnul de Fildes? 
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- Da, stapîne. si am înaintat zdravam, cît timp ne-am mentinut directia. 

-  Nu se poate, spuse Bastian îndoindu-se. Atreiu si-ar fi dat seama, iar Fuhur cu atît mai mult. 
Dar nici unul din ei nu stie nimic despre asta. 

-  Noi catîrii, spuse I-ha, sîntem fiinte neroade si fireste ca nu ne putem asemui cu balaurii-
noroc. totusi sînt cîteva lucruri pe care noi le stim, stapîne. si din ele face parte întotdeauna 
directia în care mergem. Sîntem nascuti astfel. Nu ne înselam niciodata. De aceea am stiut tot 
timpul ca vrei sa ajungi la Craiasa Copila. 

-  La Puisorul Lunii... murmura Bastian, da, as dori s-o revad. Ea îmi va spune ce sa fac. 

Apoi mîngîie botul catifelat al catîrului si-i sopti: 

- Multumesc, I-ha, îti multumesc! 

A doua zi de dimineata Atreiu îl lua deoparte pe Bastian. 



-  Asculta, Bastian, Fuhur si cu mine trebuie sa-ti cerem iertare. Sfatul ce ti l-am dat era pornit 
dintr-o intentie buna - dar era nechibzuit. De cînd l-ai urmat, calatoria noastra nu mai 
înainteaza. Fuhur si cu mine am discutat mult despre asta în noaptea trecuta. Nu vei mai izbuti 
sa pleci de-aici, si nici noi, cît timp nu-ti doresti din nou ceva. si din nou o sa piara ceva din 
amintirile tale, totusi nu ramîne nimic altceva de facut. Nu putem decît spera ca vei mai gasi 
la timp drumul de întoarcere. Daca ramînem aici, tot n-ai nici un folos. Trebuie sa folosesti 
din nou puterea lui AURYN si sa-ti gasesti urmatoarea dorinta. 

-  ba, spuse Bastian, si I-ha mi-a spus acelasi lucru. De altfel o si stiu, urmatoarea mea dorinta. 
Vino cu mine, caci vreau s-o auda cu totii. 

Se întoarsera la ceilalti. 

-  Prieteni, spuse Bastian cu glas tare, pîna acum am cautat zadarnic drumul care sa ma duca 
înapoi în lumea mea. Ma tem ca nu-L vom gasi niciodata daca vom continua tot asa. De aceea 
am hota rit sa caut singura fiinta care ma poate lamuri. E Craiasa Copila. începînd de astazi 
telul calatoriei noastre e Turnul de Fildes. 
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-  Ura! strigara cei trei cavaleri într-un singur glas. Dar vocea de bronz a lui Fuhur rasuna 
puternic: 

-  Renunta, Bastian Balthasar Bux! Ceea ce doresti e cu neputinta! Nu stii ca Suverana 
Dorintelor Cea cu Ochii de Aur nu poate fi întîlnita decît o singura data? N-o vei mai revedea! 

Bastian îsi ridica capul foarte sus. 

-  Puisorul Lunii îmi datoreaza foarte mult, spuse el iritat, si nu-mi închipui ca va refuza sa ma 
primeasca. 

-  Vei mai învata, replica Fuhur, ca uneori| hotarîrile ei sînt foarte greu de înteles. 

-  Tu si cu Atreiu, raspunse Bastian simtind! cum furia crestea în el, vreti sa-mi dati mereu 
sfaturi. Acum vedeti voi însiva unde nea dus faptul ca v-am urmat sfatul. De-aici înainte voi 
hotarî singur. Am si luat o decizie si ramîne asa cum am spus. 

Respira adînc si continua ceva mai calm: 

-  în afara de asta, judecati întotdeauna dupa voi. Sînteti însa fapturi ale Fantâziei, iar eu sînt 
un om. De unde puteti sti ca pentru mine sînt valabile aceleasi legi ca si pentru voi? Cînd 
Atreiu îl purta pe AURYN, lucrurile stateau altfel pentru el decît stau pentru mine. si apoi, 
cine sa-i restituie Puisorului Lunii giuvaerul, daca nu eu? Spui ca nu poate fi întîlnita decît o 
singura data? Dar eu am si întîlnit-o de doua ori. Prima data ne-am vazut o clipa în momentul 
cînd Atreiu a sosit la ea, iar a doua oara atunci cînd a explodat oul cel mare. Pentru mine totul 
e altfel decît pentru voi. si am s-o vad si a treia oara. 

Toti tacura din gura. Cavalerii fiindca nu întelegeau despre ce se discuta de fapt, iar Atreiu si 
Fuhur Fiindca se simteau într-adevar nesiguri acum. 



-  Da, spuse în sfirsit Artreiu în soapta, poate ca este asa precum spui, Bastian. Nu putem sti 
cum se va purta Craiasa Copila cu tine. 

Dupa aceea pornira, iar dupa putine ore, înca înainte de prînz, ajunsera Ia marginea padurii. 

în fata lor se afla o pajiste întinsa, putin deluroasa, prin care serpuia un rîu. Cînd ajunsera la 
el, îi urmara cursul. 
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Din nou Atreiu zbura luînd-o înaintea grupului de calareti, încercuindu-L în arcuri largi, 
pentru a cerceta caîea. Amîndoi erau însa plini de griji si zborul lor nu era la fel de usor ca 
mai înainte. 

Odata, cînd se înâltasera foarte sus si zburasera cu mult înaintea celorlalti, vazura ca în 
departare tinutul parea taiat brusc. O prapastie stîncoasa ducea la o cîmpie situata mai jos si 
care -atît cît se putea vedea - era tare împadurita. Rîul se prabusea într-acolo printr-o uriasa 
cascada. Locul acela nu putea fi însa atins de calareti decît cel mai devreme a doua zi. 

Se întoarsera. 

-  Fuhur, întreba Atreiu, crezi tu ca Craiesei Copile îi e totuna ce se întîmpla cu Bastian? 

- Cine stie, raspunse Fuhur, ea nu face jiici o deosebire. 

- Dar atunci, continua Atreiu, ea e cu adevarat o... 

-  Nu pronunta cuvîntul! îl întrerupse Fuhur. stiu ce vrei sa spui, dar nu pronunta cuvîntul. 

Atreiu tacu un timp înainte de a spune: 

- E prietenul meu, Fuhur. Trebuie sa-L ajutam. Daca  nu se poate altfel,  chiar împotriva 
vointei Craiesei Copile. Dar cum? 

-  Cu  noroc,  raspunse  balaurul,  si  pentru prima data suna ca si cum clopotul de bronz al 
glasului sau ar fi avut o plesnitura. 

în seara aceasta alesera ca loc de popas pentru timpul noptii o baraca goala de lînga malul 
rîului. Fireste ca pentru Fuhur era prea strimta, si el prefera, ca de atîtea ori mai înainte, sa 
doarma în înaltul vazduhului. Caii si I-ha trebuira de asemenea sa ramîna pe afara. 

în timpul mesei de seara Atreiu povesti despre cascada si strania prabusire a tinutului pe care 
le vazuse. Apoi spuse în treacat: 

- De altfel, unii sînt pe urmele noastre. Cei trei cavaleri se privira. 

-   Hoho!   striga   Hykrion  rasucindu-si  întreprinzator mustata cea neagra, cîti sînt? 
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-   în   spatele   nostru   am   numarat  sapte, raspunse Atreiu, dar nu pot ajunge aici mai 
înainte de mîine dimineata, presupunînd ca vor calari toata noaptea. 

- Sînt înarmati? se interesa Hysbald. 

-  N-am putut constata, spuse Atreiu, dar mai vin si altii din alte directii. Am vazut sase la 
apus, noua la rasarit, si doisprezece sau treisprezece ne vin în întîmpinare. 

-  Sa asteptam pentru a vedea ce vor, spuse Hydorn. Treizeci si cinci sau treizeci si sase de 
oameni nu sînt primejdiosi nici macar pentru noi, si cu atît mai putin pentru cavalerul Bastian 
sau Atreiu. 

In noaptea aceasta Bastian nu-si scoase sabia Sikanda, dupa cum facuse pîna acum de cele 
mai multe ori. Dormi tinînd mîna pe mîner. în vis vazu obrazul Puisorului Lunii. îi zîmbea 
promitator. Cînd se trezi, nu-si aminti mai mult, dar visul îi întari speranta de a o revedea. 

Aruncînd o privire din usa baracii, vazu nedeslusit afara în ceata ce se ridicase din riu sapte 
persoane. Doua erau pe jos, iar ceilalti sedeau pe diferite animale de calarie. Bastian îsi trezi 
încetisor tovarasii. 

Cavalerii îsi prinsera de brîie sabiile, apoi iesira toti împreuna din baraca. Cînd cei ce asteptau 
afara îl zarira pe Bastian, calaretii coborîra si pe urma îngenuncheara toti sapte în acelasi timp 
pe piciorul stîng, îsi plecara capetele si strigara: 

- Salut si traiasca salvatorul Fantaziei, Bastian Balthasar Bux! 

Noii veniti aratau destul de ciudat. Unul dintre cei doi pedestri avea un gîtnp.ohisnuit rie,lung 
pe care se afla un cap cu_p^atrju_fete^_cîte una spre fiecare directie. Primâlavea o expresie 
vesela, cea de-a doua, una furioasa, cea de-a treia, trista, iar cea de-a patra, somnoroasa. 
Fiecare dintre fete era fixa si neschimbatoare, avea însa posibilitatea de cîte ori era cazul sa 
întoarca acea fata ce corespundea cu starea sa de spirit din acel moment. Era vorba despre un 
patru-sferturi, numit în unele locuri si temperamentnic. 
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Celalalt pedestru era ceea ce în Fantâzia se numeste un cefalopod, sau picioare-la-cap, anume o fiinta 
care nu are decît un cap purtat de picioare foarte lungi si subtiri, Fara trup si fara mîini. 
CefalppoznTsînt mereu în drumetie si n-au o locuinta ~stabîîa. De cele mai multe ori cutreiera tinutul 
în cete de mai multe sute, arareori se vede cîte unul singur. Se hranesc cu ierburi. Cel de fata, 
îngenuncheat acum înaintea lui BasEiaru era tînar si cu obrajii rumeni. Ceilalti trei, care sedeau pe cai 
cam de marimea unor caprei erau un pitic, un umbraroi si o dragaica. Piticul avea o cununa de aur pe 
frunte si era limpede ca era un principe. Umbraroiul era greu de vazut, caci de fapt era alcatuit doar 
dintr-o umbra pe care n-o facea nimeni. Dragaica avea un obraz ca de pisica si bucle lungi aurii ce-o 
înveleau ca o mantie. Tot trupul îi era acoperit cu smocuri de blana la fel de aurii. si nu era mai mare 
decît un copil de vreo cinci ani. 

Un alt vizitator calarind pe un bou era din tinutul sassafranilor, al fiintelor care se nasc batrîni si mor 
cînd au ajuns sugari. Acesta avea o barba lunga, alba, chelie si fata zbîrcita, prin urmare era -judecind 
dupa criteriile sassafranice - foarte tînar, cam de vîrsta lui Bastian. 



Un djinn albastru venise pe o camila. Era lung si slab si purta un turban urias. Avea o înfatisare 
omeneasca, desi partea de sus a trupului sau gol si foarte muschiulos arata ca si cum ar fi fost dintr-un 
metal albastru stralucitor. în locul nasului si al gurii avea în obraz un urias plisc încovoiat de vultur. 

- Cine sînteti si ce vreti? întreba Hykrion oarecum rastit. în ciuda salutului ceremonios, nu parea foarte 
convins de caracterul inofensiv al vizitatorilor si fusese singurul care nu lasase înca din pumn minerul 
sabiei. 

Patru-sferturL care îsi aratase pîna acum obrazul cel somnoros, îsi întoarse obrazul cel vesel si spuse 
catre Bastian, neluîndu-L deloc în seama pe Hykrion: 

-  Stapîne, noi sîntem principi din tinuturi foarte diferite ale Fantâziei si flecare din noi a pornit sa-ti 
aduca salutul sau si sa-ti ceara ajutorul. Vestea 
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despre prezenta ta a zburat de la un tinut la altul, vîntul si norii îti pronunta numele, valurile marii 
vestesc gloria ta prin fosnetul lor si fiecare pîrîias povesteste despre puterea ta. 

Bastian îi arunca o privire lui Atreiu, dar acesta îl privea serios si aproape sever pe orator, nici cel mai 
usor zîmbet nu i se ivea pe buze. 

- noi stim, lua acum cuvîntul djinnul albastru, iar glasul sau rasuna precum strigatul ascutit al vultu-
rului, ca tu ai creat padurea noptii Perelin, precum si desertul culorilor Qoab. noi stjjTLJa--ai-mîircat-
~s4~-a4- 

^4--ca te^ai-scaldat în 

eLceeâ ce nimeni în întreaga Fantâzie n-ar fi izbutit s-dTa'ca scapîmi cu vrataT stim ca ai trecut prin 
Templul Celor o Mie de Usi si stim de asemenea ce s-a petrecut în orasul de argint Amarganth. noi 
stim, stapîne, ca esti în stare de orice. Daca rostesti un cuvînt, atunci apare ceea ce doresti. De aceea te 
poftim sa vii la noi si sa ne daruiesti harul unei istorii proprii. Caci cu totii n-avem asa ceva. 

Bastian se gîndi, apoi facu din cap semn ca nu. 

- Acum nu pot înca face ceea ce-mi cereti. Mai tîrziu am sa va ajut pe toti. Mai întîi trebuie însa s-o 
întîlnesc pe Craiasa Copila. Asa ca ajutati-ma si voi sa gasesc TuTnuHîe ftldesH 

Fapturile nu pareau defel dezamagite. Dupa ce se sfatuira putin între ele, se declarara toate foarte 
bucuroase de proputierea lui Bastian de a-L însoti. Iar la scurt timp dupa aceea convoiul, care începuse 
sa semene cu o caravana mica, se si puse în miscare. 

în tot timpul zilei li se mai alaturara noi veniti. Din toate partile aparura nu numai solii anuntati din 
ajun de Atreiu, ci mult mai multi. Aparura fauni cu picioare de tap si uriase duhuri de noapte, zîne si 
spiridusi, calareti pe gîndaci si trei-picioare, un cocos cit un barbat, încaltat cu cizme cu carimbi si un 
cerb stînd pe cele doua picioare din spate, cu coarne aurite si purtînd un soi de frac. îL 

erau o multime de fapturi rp 

cu fiintele-omenesti. Erau^.de_pilda, furnici de arama 

cu coifuri pe cap, stînci umblatoare de Torma bizara, 

f        (inlirul iVmr\nruri\f [pr prelungi           T 
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si trei asa-zisi baltacoi care înaintau într-un chip foarte surprinzator, caci - daca se 
poate spune asa - se topeau la Fiecare pas transformîndu-se într-o baltoaca, iar peste alt 
pas se închegau la loc. Totusi cea mai ciudata dintre fapturile nou-sosite erajogtp im 
dunr ale carui jumatati din fata si din spate puteau alerga separat uiid Ue, cealalta. 
Avea tr va^asemanaxe cu un hipopotam, doar ca era vargat rosu si altu v~~-Cu totut-se 
strinsesera acum aproape o suta. si toti venisera sa-si aduca salutul lui Bastian, 
salvatorul Fantâziei, si sa-L roage sa le daruiasca o istorie proprie. Dar primii sapte le 
explicasera noilor veniti ca mai întîi vor calatori pîna la Turnul de Fildes, si toti au fost 
de acord sa li se alature. Hykrion,_Hysbald si  i 

cu Basiian.în.iruntearconvoiului care se facuse acum destul de lung. 

Catre seara ajunsera la cascada. Iar la caderea noptii convoiul parasise podisul mai 
înalt, coborise pe o poteca de munte serpuita si se gasea acum într-o padure de orhidee 
mari cît copacii. Erau flori uriase, baltate si oarecum nelinistitoare. De aceea, atunci 
cînd poposira pentru noapte, hotarîra ca pentru orice eventualitate sa stea pe rînd de 
paza în timpul noptii. 

Bastian si Atreiu adunasera muschi ce crestea din plin peste tot si îsi asternusera cu el 
un culcus moale. Fuhur se asezâ jxtlacjn j^r^celQLdaLprieteni, cu capur~ma1untru7 
încît erau separati de ceilalti si aparati ca într-un castel de nisip. Aerul era caldut si plin 
de o mireasma stranie, izvorîta din orhidee si nu prea placuta. Era în ea ceva ce 
prevestea nenorociri. 

Mîna vazatoare 

k 

OATE PETALELE sl FRUNZELE ORHIDEELOR Ierau acoperite de picaturi stralucitoare 
de roua cînd caravana se puse din nou în miscare sub soarele diminetii. în timpul noptii nu se 
petrecuse nici un incident în afara de faptul ca mai sosisera si alti soli, alâturîndu-se celor 
veniti în ajun, astfel ca întreaga ceata ajunsese acum sa numere aproape trei sute. Merita cu 
adevarat sa fie privit spectacolul pe care îl oferea convoiul acestor fapturi atît de diferite. 

Cu cît patrundeau jnai^adînc în padurea de orhideeT^u^lflirmal^neasteptate^dj^                      
si 

formele florilor! sT in curfnd cavalerii rîykrion, Hysbald siHRydorn îsTcTadura seama ca 
impresia nelinistitoare ce-i îndemnase sa puna garzi de paza nu fusese cu totul neîntemeiata. 
Caci multe dintre orhidee erau plante carnivore si destul de mari pentru a putea înghiti 
urTvitel întfeg. E drept ca nu se miscau din proprie initiativa - din acest punct de vedere 
garzile fusesera inutile - dar cînd erau atinse, însfacau asemenea unei capcane. De cîteva ori 
cavalerii fura nevoiti sa-si foloseasca sabiile pentru a elibera bratul sau piciorul unui tovaras 
de calatorie sau al vreunui animal de calarie. Retezau întreaga floare si apoi o taiau bucatele. 



Bastian, calarind pe l-ha, era mereu înconjurat de tot soiul de fiinte fantastice, care doreau fie 
sa se faca remarcate, fie cel putin sa-L vada de aproape. Bastian calarea însa tacut si cu fata 
posomorita. O noua dorinta se trezise în el si pentru prima oara era una care îl facea sa para 
distant si chiar morocanos. 

Desi se împacaserâ, îl supara mult în purtarea lui Atreiu si a lui Fuhur faptul neîndoielnic ca-L 
tratau ca pe un copil neajutorat pentru care se simteau raspunzatori si pe care trebuiau ei sa-L 
conduca si sa-L 
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învete. Daca statea sa se gîndeasca, asa fusese înca din prima zi a întîlnirii lor. De ce-si 
permiteau una ca asta? Probabil ca se simteau superiori dintr-un motiv oarecare - chiar daca 
aveau cele mai bune intentii fata de el. Fara îndoiala ca Atreiu si Fuhur îl considerau un 
baietel pasnic care avea nevoie de aparare. Iar acest lucru lui nu-i placea, nu-i placea deloc! 
Nu era pasnic! Vor vedea ei! Dorea sa fie primejdios, primejdios si temut! Cineva de care cu 
totii trebuiau sa se fereasca - pîna si Fuhur si Atreiu. 

Djinnul albastru - de altfel se numea Hluan^Jsi croi drtmT~prinimbulzeala din jurul lui 
Bastian si se pleca în fata Iui, cu bratele încrucisate pe piept. 

Bastian opri catîrul. 

- Ce-i, Illuan? Vorbeste! 

-  Stapîne, spuse djinnul cu glasul sau de vultur, am stat si am ascultat ce vorbeau noii nostri 
tovarasi de drum. Unii dintre ei cunosc regiunea si stiu prea bine unde vom ajunge. Cu totii 
tremura de frica, stapîne. 

- De ce? Ce-i cu aceasta regiune? 

-  Padurea de orhidee carnivore se numeste gradina Ogiais si tine de castelul fermecat Horok, 
numit si mîna vazatoare. Acolo locuieste cea mai puternica si mai rea vrajitoare a Fantâziei. 
Mumele ei e Xayide, 

v     - Bine, raspunse Bastian, spune fricosilor sa se linisteasca. Sînt si eu cu ei. 

-  Illuan se pleca din nou în fata lui Bastian si se îndeparta. 

Putin mai tîrziu aterizara lînga Bastian Atreiu si Fuhur, care zburasera mult înaintea celorlalti. 
Convoiul tocmai poposea pentru masa de prinz. 

-  Hu mai stiu ce sa cred, începu Atreiu. La o departare de trei sau patru ore de drum am zarit 
în mijlocul padurii orhideelor o cladire ce arata ca o mîna mare rasarind din pamînt. Face o 



impresie destul de înfricosatoare. Daca ne mentinem directia de pîna acum, ne îndreptam 
taman într-acolo. 
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Bastian le povesti cele aflate între timp de la Illuan. 

- în acest caz, spuse Atreiu, ar fi mai cuminte sa schimbam directia de mers, nu crezi? 

- Nu, spuse Bastian. 

-  Dar nu exista  nici un motiv care sa ne sileasca s-o întîlnim pe Xayide. Ar fi mai bine sa 
evitam s-o vedem. 

- Exista un motiv, spuse Bastian. 

- Care? 

- Faptul ca eu vreau, spuse Bastian. 

Atreiu tacu si-L privi lung. Cum din toate partile îl înconjurasera locuitori ai Fantaziei pentru 
a prinde o privire din ochii lui Bastian, nu mai continuara discutia. 

Dupa masa de prînz Atreiu se întoarse însa si-i propuse Iui Bastian pe un ton în aparenta 
indiferent: 

-  N-ai avea pofta sa zbori împreuna cu mine pe Fuhur? 

Bastian întelese ca Atreiu avea ceva pe inima. Se urcara pe spinarea balaurului-noroc, Atreiu 
în fata, Bastian în spatele lui, si astfel se înaltara în vazduh. Era pentru prima oara ca zburau 
împreuna. 

Abia ajunsera destul de departe pentru a nu mai fi auziti, ca Atreiu si începu sa vorbeasca: 

- E foarte greu acum sa mai vorbeasca cineva singur cu tine. Dar trebuie neaparat sa stam de 
vorba, Bastian. 

-  Mi-am închipuit, raspunse Bastian zîmbind. Ce s-a întîmpiat? 

- Locul unde am ajuns acum, începu sovaitor Atreiu, si în directia în care înaintam - sînt 
cumva în legatura cu vreo noua dorinta a ta? 

-  Probabil, raspunse Bastian putin cam distant. 

-  Da, continua Atreiu, asa ne-am gîndit si noi, Fuhur si cu mine. Oare ce fel de dorinta o fi? 

Bastian tacu. 
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-  Sa nu ma-ntelegi gresit, adauga Atreiu, nu-i vorba ca ne-am teme de ceva sau de cineva. 
Dar în calitate de prieteni de-ai tai ne facem griji pentru tine. 

-   E inutil,  raspunse Bastian, înca  si  mai distant. 

Atreiu tacu mai multa vreme. în sfîrsit întoarse si Fuhur capul spre ei si spuse: 

-  Atreiu vrea sa-ti faca o propunere foarte înteleapta   pe  care  ar trebui  s-o  asculti,  Bastian 
Balthasar Bux. 

-  Aveti iar vreun sfat de dat? întreba Bastian surîzînd ironic. 

-  Nu, nu-i un sfat, Bastian, raspunse Atreiu, e o propunere care n-are sa-ti placa în primul 
moment. Ar fi însa bine sa te gîndesti la ea înainte de a o respinge. Toata vremea noi ne-am 
stors creierii cum sa te ajutam. Totul se datoreaza efectului ce-I are asupra ta talismanul 
Craiesei Copile. Fara puterea lui AURYN nu mai esti în stare sa realizezi dorintele tale de-a 
înainta, dar o data cu puterea lui AURYN te pierzi pe tine însuti si-ti amintesti tot mai putin 
încotro vrei sa mergi. Daca nu facem nimic, va sosi momentul cînd nu vei mai sti deloc. 

- Am mai discutat despre asta, spuse Bastian, si altceva? 

-  Pe-atunci,  pe cînd purtam eu giuvaerul, continua Atreiu, totul era altfel. Pe mine m-a 
condus si nu mi-a luat nimic. Poate fiindca nu sînt om si de aceea n-aveam de pierdut nici o 
amintire despre 

.lumea oamenilor. Vreau sa spun ca nu mi-a daunat cu nimic, ci dimpotriva. si de aceea voiam 
sa-ti propun sa-mi dai mie pe AURYN si sa mi te încredintezi ca sa va conduc eu. Am sa caut 
eu drumul în locul tau. *Ce parere ai? 

- Refuz! spuse Bastian rece. 

Fuhur îsi întoarse din nou capul spre ei. 

-  Nu vrei sa te gîndesti cel putin o clipa la propunerea noastra? 

- Nu, raspunse Bastian, pentru ce? 
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Acum Atreiu se înfurie pentru prima oara. 

-  Bastian, baga-ti mintile în cap! Trebuie sa întelegi ca nu poti continua asa! Iiu-ti dai seama 
cît de mult te-ai schimbat? Ce legatura mai ai tu cu tine însuti? si ce se va mai întîmpla cu 
tine? 

-  Multumesc, spuse Bastian, va multumesc foarte mult ca va interesati neîncetat de treburile 
mele! Dar, vorbind cinstit, as fi mult mai multumit daca m-ati scuti în sfîrsit de parerile 
voastre. Caci eu -în cazul cînd ati uitat - eu sînt cel ce-a salvat Fantâzia, eu sînt cel caruia 
Puisorul Lunii i-a încredintat puterile ei. si trebuie sa fi avut ea vreun motiv, caci altfel ar fi 
putut sa-ti lase tie pe AURYN, Atreiu. Dar tie ti-a luat talismanul si mi L-a dat mie! Spui ca 
m-am schimbat? Da, dragul meu Atreiu, s-ar putea sa ai dreptate! Mu mai sînt natafletul 



pasnic si încrezator pe care-L vedeti în mine! Vrei sa-ti spun de ce doresti de fapt sa-L iei pe 
AURYN de la mine? Pentru ca esti pur si simplu invidios pe mine, nimic altceva decît 
invidios. Nu ma cunoasteti înca, dar daca veti continua în felul acesta - si v-o mai spun înca o 
data cu binele - atunci veti face cunostinta cu mine! 

Atreiu nu raspunse. Zborul lui Fuhur îsi pierduse dintr-o data tot avîntul, se tîra cu greu prin 
aer si cadea mai jos si tot mai jos ca o pasare lovita de un glonte. 

-  Bastian, izbuti în sfîrsit sa spuna cu greu Atreiu, tu nu poti crede cu adevarat tot ce-ai spus 
acum. Hai sa uitam totul. Hai spus niciodata nimic. 

- Fie si-asa, raspunse Bastian, cum vrei tu. Mu eu am început. în ceea ce ma priveste - sa nu 
mai vorbim despre asta. 

Cîtva timp nici unul dintre ei nu mai scoase un cuvint. 

în departare aparu din padurea orhideelor castelul Horok. într-adevar arata ca o mîna uriasa cu 
cinci degete întinse drept în sus. 

/ - Un singur lucru as vrea sa-L mai lamuresc o data pentru totdeauna, spuse pe neasteptate 
Bastian, 
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am hotarît sa nu ma mai întorc deloc. Voi ramîne pentru totdeauna în Fantâzia. îmi place 
foarte mult aici. Prin urmare, pot renunta foarte usor la amintirile mele. Iar în ceea ce priveste 
viitorul Fantâziei: Sînt în stare sa-i dau Craiesei Copile înca mii de nume noi. nu mai avem 
nevoie de lumea oamenilor! 

Fuhur facu brusc o întoarcere completa si zbura înapoi. 

-  Hei, striga  Bastian, ce faci? Zboara  mai departe!   Vreau  sa   vad  din  apropiere  cum  
arata castelul Horok! 

* - Nu mai pot, raspunse Fuhur cu o voce spar: ta, zau nu mai pot! 

Cînd aterizara mai tîrziu lînga caravana, îi gasira pe tovarasii lor de drum într-o mare agitatie. 
Aflarâ ca fusesera atacati de o banda de vreo cincizeci de gealati puternici, îmbracati în 
platose sau armuri negre ce-i faceau sa semene cu niste insecte. Multi dintre însotitori fugisera 
si se întorceau abia acum, cîte unul sau în grup, altii se aparasera cu curaj fara a izbuti însa 
nici cel mai mic lucru. Uriasii blindati nimicisera orice împotrivire, ca si cum pentru ei totul 
ar fi fost doar un joc de copii. Cei trei cavaleri Hykrion, Hysbald si Hydorn se batusera eroic 
fara a învinge însa un singur adversar. Coplesiti de puterea covîrsitoare a atacantilor, fusesera 
pîna la urma dezarmati, pusi în lanturi si tîrîti de acolo. Unul dintre cei în armuri negre 
strigase cu un glas sunînd ciudat a tinichea: 

-  Aceasta e solia trimisa de Xayide, stapîna castelului Horok, catre Bastian Balthasar Bux. 
Cere ca salvatorul sa i se supuna neconditionat si sa-i jure ca o va sluji cu credinta ca sclav cu 
tot ce este, cu tot ce are si cu tot ce stie. Iar daca nu e gata sa i se supuna si se gîndeste la 
vreun viclesug pentru a se împotrivi vointei lui Xayide, atunci cei trei prieteni ai sai, Hykrion,   



Hysbald  si   Hydorn,   îsi   vor  sfîrsi   zilele schingiuiti, stingîndu-se de o moarte lenta, 
îngrozi- 
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toare si crunta. Asadar, trebuie sa se hotarasca repede, caci ragazul expira mîine la rasaritul 
soarelui. Aceasta e solia trimisa de Xayide, stapîna castelului Horok, catre Bastian Balthasar 
Bux. Solia a fost transmisa. 

Bastian îsi musca buzele. Atreiu si Fuhur priveau tinta drept înainte, dar Bastian stia foarte 
bine ce gîndeau. Iar faptul ca pe chipul lor nu se putea citi nimic îl înfuria si mai mult. Acum 
însa nu era momentul potrivit sa le ceara socoteala. Se va mai ivi vreo ocazie si mai tîrziu. 

-  în nici un caz nu ma voi supune santajului lui Xayide, aceasta e limpede, spuse el cu glas 
tare celor din jurul sau, trebuie sa întocmim degraba un plan cum sa-i eliberam pe cei trei 
prizonieri. 

-- Mu va fi usor, spuse llluan, djinnul cel albastru cu ciocul de vultur. Cu indivizii aceia negri 
nu ne putem masura, dupa cum s-a si vazut. si chiar daca tu, stapîne, împreuna cu Atreiu si cu 
balaurul-noroc veti lupta în fruntea noastra, totusi va dura prea mult pîna ce vom cuceri 
castelul Morok. Viata celor trei cavaleri e în mîna lui Xayide si îndata ce va vedea ca atacam, 
îi va ucide. Lucrul mi se pare sigur. 

-  Atunci, sa facem în asa fel, spuse Bastian, încît s-o luam prin surprindere. 

-  Cum am putea face una ca asta? întreba patru-sferturi care acum îsi întoarse spre ei obrazul 
cel furios, aratînd destul de înspaimîntator. Xayide e foarte isteata si va fi pregatita pentru 
orice posibilitate. 

-   Ma  tem  si  eu  de  acelasi  lucru,  spuse principele pitic, sîntem prea multi pentru ca ea sa 
nu-si' dea seama ca ne apropiem de castelul Horok. O asemenea expeditie militara nu poate fi 
ascunsa, nici chiar noaptea. Cu siguranta ca a pus garzi pentru a ne pîndi. 

-  în cazul acesta, reflecta  Bastian, putem folosi tocmai prevederea ei pentru a o însela. 

- Ce vrei sa spui, stapîne? 
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-  Trebuie sa plecati cu întreaga caravana într-o alta directie, ca sa para ca ati luat-o la fuga, ca 
am renuntat sa-i eliberam pe cei trei prizonieri. 

- si ce se va întîmpla cu prizonierii? 

- Voi prelua eu totul împreuna cu Atreiu si cu Fuhur. 

- numai voi trei? 

- Da, spuse Bastian, Fireste numai daca Atreiu si Fuhur vor sa ma ajute. Daca nu, o voi face 
singur. 



Priviri admirative se îndreptara spre el. Cei ce se aflau mai aproape comunicau în soapta 
vestea celor ce se aflau mai departe si nu putusera auzi.' 

- Stapîne, striga djinnul albastru, evenimentul va intra în istoria Fantâziei, indiferent ca vei 
învinge sau ca vei fi înfrînt. 

-  Voi veniti cu mine, se întoarse catre Atreiu si Fuhur, sau aveti iar vreo propunere de-a 
voastra? 

- Mu, spuse Atreiu încetisor, venim cu tine. 

- Atunci, porunci Bastian, sa porneasca acum convoiul, cît timp mai e lumina. Trebuie sa dam 
impresia ca am luat-o la fuga, prin urmare grabiti-va! noi vom astepta aici sa se întunece. 
Mîine dimineata ne revedem - împreuna cu cei trei cavaleri, sau deloc. Acum plecati! 

Tovarasii de drum se înclinara în tacere în fata lui Bastian, pe urma pornira. Bastian, Atreiu si 
Fuhur se pitira în tufele de orhidee si asteptara nemiscati si tacuti sa se lase noaptea. 

în timp ce se lasa amurgul, auzira dintr-o data un usor zornait si vazura cinci uriasi în platose 
negre patrunzînd în lagarul parasit. Se miscau într-un chip straniu, mecanic si toti la fel. 
Pareau cu totul dintr-un metal negru, pîna si fetele lor erau ca mastile de fier. Se oprira cu totii 
în acelasi timp, se întoarsera cu totii în directia în care disparuse caravana si o luara, fara sa Fi 
schimbat vreo vorba între ei, pe drumul pe unde plecase ea. Paseau cu totii în acelasi tact. 
Apoi se lasa din nou tacerea. 
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- Planul nostru se pare ca functioneaza, sopti 

Bastian. 

-  Nu erau decît cinci, raspunse Atreiu. Unde 

sînt ceilalti? 

-  Desigur ca cei cinci îi vor chema într-un fel 

oarecare, îsi spuse Bastian parerea. 

V^Cînd în sfîrsit se întunecase de tot, se tîrira cu bagafe de seama afara din ascunzisul 
lor, iar Fuhur se înalta fara nici un zgomot cu cei doi calareti ai sai sus în vazduh. 
Zbura cît putu mai jos peste culmile padurii de orhidee pentru a nu fi descoperit. 
Pentru început directia era bine stabilita, caci era aceeasi pe unde zburase si dupa-
amiaza. Dupa ce plutisera rapid prin aer cam un sfert de ora, se puse întrebarea daca si   
cum   vor  gasi   castelul   Horok.   Bezna   era  de nepatruns. Dar dupa cîteva minute 
vazura castelul aparînd în fata lor. Miile sale de ferestre erau luminate stralucitor. Se 
parea ca Xayide tinea foarte mult sa fie vazut castelul. Lucru lesne de înteles daca 
avem în vedere ca astepta vizita lui Bastian, desi într-un alt 

sens. 



Din prudenta, Fuhur se lasa la pamînt printre orhidee, caci îmbracamintea sa alba din 
solzi sidefii lucea si reflecta lumina, tar pîna una-alta, nu trebuiau 

sa fie vazuti. 

La adapostul plantelor se apropiara de castel, în fata portii mari de intrare stateau de 
garda zece uriasi în platose negre. Iar la fiecare din ferestTete stralucitor 
înmtrrate~statea cîte unul din ei, negru si nemiscat ca o umbra amenintatoare. 

Castelul Horok se afla pe o înaltime golasa. Cladirea avea într-adevar forma-unei 
mîiiii gigantice^ crescute din pamînt. Fiecare deget era un turn, iar degetul cel gros 
avea un balconas de unde pornea de asemenea un foisor. Totul era înalt de mai multe 
etaje, fiecare falanga formînd cîte unul, iar ferestrele aveau forma unor ochi luminosi 
pîndind în toate directiile tinutului. Pe buna dreptate purta numele de mîna vazatoare. 
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- Trebuie sa descoperim, îi sopti Bastian în ureche lui Atreiu, unde sînt ascunsi 
prizonierii.       , 

Atreiu dadu din cap si îi facu semn lui Bastian sa taca si sa ramîna pe lînga Fuhur. 
Apoi se tîrî pe burta mai departe, fara sa faca nici cel mai mic zgomot. Dura multa 
vreme pîna ce se întoarse. 

- M-am furisat în jurul întregului castel, susoti el, nu exista decît aceasta singura 
intrare. Dar e mult prea bine pazita, numai sus de tot, în vîrful degetului mijlociu, am 
descoperit o lucarna unde pare ca nu pazeste nici un urias cu platosa. Dar daca zburam 
acolo sus cu  Fuhur,  ne vor vedea cu siguranta. Prizonierii sînt probabil în beci; în 
orice caz, am auzit la un moment dat un strigat prelung de durere ce parea sa vina de la 
mare adîncime. 

Bastian se încorda gîndindu-se. Apoi sopti. 

-  Voi încerca sa ajung la lucarna. Tu si cu Fuhur trebuie sa faceti ceva ca sa atrageti 
atentia paznicilor. Faceti-i sa creada ca avem de gînd sa atacam poarta de intrare. 
Trebuie sa-i atrageti pe toti încoace.  Dar numai sa-i atrageti, ma întelegi? Mu cumva 
sa pornesti vreo lupta cu ei! între timp eu voi încerca sa ma catar prin spate pe mîna. 
Ţine-i pe paznici aici cît poti de mult. Dar sa pui totul în joc! Lasa-mi timp cîteva 
minute înainte de-a începe! 

Atreiu facu semn din cap ca a înteles si îi strînse mîna. Pe urma Bastian îsi scoase 
mantia argintie si se strecura în întuneric. Se furisa în jurul cladirii descriind un 
semicerc mare. Abia ajunse la partea din spate a castelului, ca-L si auzi pe Atreiu 
strigînd cu glas tare: 

-  Hei! îl stiti pe Bastian Balthasar Bux, salvatorul Fantâziei!? A sosit, dar nu pentru a 
cersi mila lui Xayide, ci pentru a-i mai da înca o sansa de a-i elibera de bunavoie pe 
prizonieri. Cu aceasta conditie îi vom lasa viata ei cea nelegiuita! 



Din tufaris, Bastian abia mai izbuti sa priveasca pe dupa .un colt al castelului. Atreiu 
îsi pusese pe umeri mantia de argint si îsi strinsese parul negru- 
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albastrui în forma unui turban. Cine nu-i cunostea prea bine putea într-adevar sa-i 
confunde. 

Uriasii negri în armura zabovira nehotarîti timp de cîteva clipe. Dar numai timp de 
cîteva clipe. Pe urma se repezira la Atreiu, se auzeau pasii lor cum bocaneau metalic. 
Umbrele de la ferestre începura si ele acum sa se miste, îsi paraseau posturile pentru a 
vedea ce se întîmpla. Altii se îmbulzeau iesind în numar mare  prin  poarta de  intrare.  
Cînd  primii ajunsera însa pîna aproape de Atreiu, el le scapa printre degete cu o 
iuteala  nemaipomenita si în momentul urmator aparu peste capetele lor, sezînd pe 
Fuhur. Uriasii negri gesticulau cu sabiile lor prin aer si sareau în sus, dar nu-L mai 
puteau atinge. 

Bastian  o  zbughi  fulgerator spre  castel si începu sa se cata re pe fatada. Din cînd în 
cînd se mai oprea  pe  bordura ferestrelor sau  pe  meterezele zidurilor, dar de cele mai 
multe ori nu se sprijinea decît în vîrful degetelor. Urca mai sus si tot mai sus, la un 
moment dat se desprinse o bucatica din zid pe care îsi pusese piciorul si timp de cîteva 
secunde ramase agatat într-o singura mina, se trase însa mai sus, gasi ce sa apuce cu 
cealalta mîna si urca mai departe. Cînd ajunse în sfîrsit la turnuri, înainta mai repede, 
caci distanta dintre ele era atît de mica, încît putea sa se propteasca între ele si sa se 
salte astfel în 

sus. 

în sfîrsit ajunse la lucarna si se strecura înauntru. într-adevar, cine stie de ce, nu era 
nici un paznic în aceasta încapere din turn. Deschise usa si vazu în fata sa o scara în 
spirale foarte strînse. începu sa coboare tiptil. Cînd ajunse cu un etaj mai jos, vazu doi 
paznici negri stînd lînga o fereastra si privind la ce se întimpla în fata castelului. Izbuti 
sa lunece fara zgomot prin spatele lor, fara ca ei sa-l observe. 

Se furisa mai departe, peste alte scari, prin ganguri si coridoare. Un lucru era sigur, 
uriasii cu armuri negre puteau fi într-adevar de neînfrînt în lupta, dar ca paznici nu 
pretuiau mare lucru. 
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în sfîrsit, ajunse si la subsol. Simti de îndata dupa duhoarea statuta si mucegaita, 
precum si dupa frigul ce-L izbira. Din fericire, toti paznicii de aici alergasera probabil 
sus pentru a-L prinde pe presupusul Bastian Balthasar Bux. în orice caz, nu putea fi 
zarit nici unul. Pe pereti erau prinse faclii ce-i luminau calea. Drumul cobora si cobora 
mereu. Lui Bastian i se paru ca sub pamînt exista tot atîtea caturi ca si deasupra lui. în 
sfîrsit, ajunse la cel mai de jos si zari imediat temnita unde lîncezeau Hykrion, Hysbald 
si Hydorn. Aratau jalnic. 



Atîrnau în aer peste o groapa ce parea a fi o gaura neagra fara fund, agatati de lanturi 
lungi de fier prinse de încheieturile mîinilor. Lanturile treceau peste niste scripeti fixati 
de tavanul temnitei printr-o vîrtelnita; aceasta însa era încuiata cu un lacat mare de otel 
si nu putea fi miscata din loc. Bastian era descumpanit. 

Cei trei prizonieri îsi tineau ochii închisi, pareau sa atîrne acolo fara simtire, deodata 
însa Hydorn, cel rezistent, îsi deschise ochiul stîng si murmura cu buzele uscate: 

- Hei, prieteni, ia uitati-va cine a venit! Ceilalti doi îsi ridicara si ei cu greu pleoapele, 

iar cînd îl zarira pe Bastian, un zîmbet flutura pe buzele lor. 

- stiam ca n-ai sa ne parasesti, stapîne, spuse ragusit Hykrion. 

- Cum as putea sa va cobor de acolo? întreba Bastian, vîrtelnita e încuiata. 

-  Luati-va sabia, izbuti sa spuna Hysbald, si retezati lantutile. 

-  Ca sa ne prabusim în prapastie? întreba Hykrion. Hu-i un plan prea bun. 

-   nici  sabia  nu  pot sa   mi-o scot,  spuse Bastian, Sikanda trebuie sa-mi sara singura 
în mîna. 

-  Hm, mîrîi Hydorn, asta-i partea proasta cu sabiile fermecate. Atunci cînd ai nevoie 
de ele sînt încapatînate. 
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- Hei! sopti brusc Hysbald, era pe-aici o cheie. 

Unde or fi vîrit-o? 

-   Era   pe   undeva   o   lespede   de   piatra desprinsa, spuse Hykrion. N-am putut 
vedea prea bine cînd m-au ridicat aici sus. 

Bastian îsi încorda privirea. Lumina era slaba si pllpîitoare, dar dupa putina cautare, 
umblînd de colo-colo, descoperi pe jos o lespede de piatra ce iesea putin în afara. O 
ridica cu bagare de seama si într-adevar gasi acolo o cheie. 

Acum putu sa descuie si sa scoata lacatul cel mare de la vîrtelnita. începu s-o 
rasuceasca încet, dar eascîrtia si gemea atît de asurzitor, încît se auzea cu siguranta si 
în caturile de deasupra ale subsolului. Daca uriasii în armuri negre nu erau surzi de tot, 
stiau de acum ce se întîmpla. Nu avea însa nici un rost sa mai opreasca. Bastian învîrti 
mai departe pîna ce cei trei cavaleri ajunsera sa pluteasca peste gaura la nivelul 
marginii ei. începura sa se legene încolo si încoace si în sfîrsit atinsera cu picioarele 
podeaua. Cînd îi vazu cu picioarele pe pamînt, Bastian îi cobori de tot. Cazura istoviti 
sl ramasera întinsi acolo unde se aflau. Dar lanturile cele groase tot le mai erau legate 
de încheieturile mîinilor. 



Lui Bastian nu-i mai ramînea mult timp de gîndire, caci acum pasi bocanitori se 
auzeau coborînd scarile, mai întîi cîte unul, apoi mai multi si tot mai multi. Veneau 
paznicii. Armurile lor luceau în lumina facliilor precum platosele unor insecte 
gigantice. îsi smulsera sabiile din teaca, toti dintr-o singura si identica miscare, si 
pornira împotriva lui Bastian oprit la intrarea îngusta spre temnita. 

în clipa aceea, Sikanda sari în sfîrsit din teaca ei ruginita si i se aseza în mîna. Lama ei 
stralucitoare se repezi ca un fulger la primul urias cu platosa si mai înainte ca Bastian 
însusi sa fi priceput ce se petrece, 11 si taiase bucati. Atunci se vazu ce era de fapt cu 
acesti uriasi: Erau gaunosi, nu se compuneau decît 

318 

din platose ce se miscau singure, în interiorul lor nu era nimic, doar vid./^H 

Pozitia lui Bastian era buna, caci prin usa strimta a temnitei uriasii nu se puteau 
apropia decît unul cîte unuî si astfel Sikanda îi toca bucatele. în curind zaceau gramada 
pe jos precum cojile negre ale oualor unei pasari gigantice. Dupa ce vreo douazeci din 
ei fusesera fa rimati, ceilalti se hotarîra sa schimbe tactfca. Se retrasera pentru a-L 
astepta probabil pe Bastian într-un alt loc, mai favorabil lor. 

Bastian se folosi de acest prilej pentru a reteza repede cu taisul Sikandei lanturile din 
jurul încheieturilor mîinilor celor trei cavaleri. Hykrion si Hydorn se ridicara greoi si 
încercara sa-si scoata din teaca sabiile ce în mod inexplicabil nu le fusesera luate, 
pentru a-L ajuta pe Bastian, dar mîinile lor devenisera insensibile si nu le mai dadeau 
ascultare. Hysbald, cel mai slab dintre ei trei, nu era în stare nici macar sa se ridice în 
picioare. Ceilalti doi fura nevoiti sa-L sprijine. 

-  Nu va faceti griji, spuse Bastian. Sikanda n-are nevoie de nici un ajutor. Stati în 
spatele meu si nu-mi faceti si alte greutati încercînd sa ma ajutati. 

Iesira din temnita, urcara încet scarile si ajunsera într-o încapere mare cît o hala - iar 
aici se stinsera brusc toate facliile. Dar Sikanda lumina puternic. 

Auzira din nou cum se apropiau pasii bocanitori si metalici ai multor uriasi cu platose. 

-  Repede! spuse Bastian, înapoi pe scara. Ma apar aici! 

Nu mai apuca sa vada daca cei trei îi ascultasera porunca, întrucît Sikanda din mîna lui 
începuse sa joace. Iar lumina orbitoare, alba, ce pornea de la ea, lumina hala ca ziua. 
Desi atacatorii îl împingeau departe de intrarea la scara pentru a-L lovi din toate 
partile. Bastian nu fu atins de nici una din puternicele lor lovituri. Sikanda se învîrtejea 
atît de rapid în jurul lui încît pareau a fi acolo sute de sabii ce nici nu se mai deosebeau 
una de alta. în sfîrsit, se gasi înconjurat de platose negre, sfarimate. Nu mai misca 
nimic. 
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- Veniti! le striga Bastian tovarasilor sai. 

Cei trei cavaleri sosira dinspre intrarea la scara I 

si holbara ochii.                                                       I 

-   Asa   ceva,   spuse   Hykrion   cu   mustata* tremurind, n-am mai vazut niciodata, pe 
legea mea! 

-  Am sa le povestesc si stranepotilor, bîigui 

Hysbald. 

- Iar ei nici n-or sa ne creada, adauga Hydorn 

cu parere de rau. 

Bastian statea nehotarît locului, cu sabia în 

mîna. Brusc ea intra în teaca sa. 

- Se pare ca a trecut primejdia, spuse. el. 

-  în orice caz, acea primejdie ce poate fi înfrînta cu sabia, spuse Hydorn. Ce facem 
acum? 

-  Acum,  raspunse Bastian, as dori sa  fac cunostinta cu Xayide. Am sa-i spun cîte 
ceva. 

Toti patru urcara scarile subsolului pîna ce ajunsera la nivelul pamîntului. Aici, într-un 
soi de sala de intrare, îi asteptau Atreiu si Fuhur. 

-  Bravo,  ati actionat foarte bine amîndoi! spuse Bastian batindu-L pe umar pe Atreiu. 

-  Ce-a fost cu uriasii în platose negre? se 

interesa Atreiu. 

- Muci gaunoase! raspunse Bastian 4n treacat. 

Unde-i Xayide? 

- Sus în sala ei de vrajitorie, raspunse Atreiu. 

- Veniti cu mine! spuse Bastian înibracîndu-si din nou mantia de argint pe care i-o 
înmîna Atreiu. Pe urma urcara cu totii pe scarile largi de piatra plna la caturile de sus. 
Chiar si Fuhur veni cu ei. 



Cînd Bastian, urmat de" oamenii sai, intra în marea sala de vrajitorie, Xayide se ridica 
de pe tronul de margean rosu. Era mult mai înalta decît Bastian si foarte frumoasa. 
Purta o rochie lunga de matase viorie, iar parul îi era rosu ca focul si cladit înalt într-o 
pieptanatura stranie din cozi si cosite. Fata îi era alba ca varul, tot asa si mîinile lungi 
si înguste. Privirea îi era ciudata si tulburatoare, iar lui Bastian îi trebui cîtva timp pîna 
sa-si dea seama din ce cauza: avea cei 
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doi ochi diferiti, unul era verde, iar celalalt rosu. Parea ' sa se teama de Bastian, caci 
tremura toata. Bastian îi înfrunta privirea, iar ea îsi coborî genele lungi. 

încaperea era plina de fel de fel de obiecte neobisnuite al caror rost nu putea fi ghicit: 
globuri mari cu imagini pe ele, cadrane siderale si pendule atîrnate de tavan. Printre ele 
se aflau vase pretioase în care ardeau mirodenii si din ele ieseau aburi grei diferit 
colorati ce se tîrau pe jos ca ceata. 

Pîna acum Bastian nu scoase nici un cuvînt,     ' ceea ce paru  ca  o face pe Xayide sa-si  
piarda cumpatul, caci dintr-o data alerga spre el si se arunca la pamînt în fata lui. Pe 
urma lua unul din picioarele Iui si si-L aseza ea însasi pe ceafa. 

-  Domnul si stapînul meu, spuse ea cu un glas rasunînd adînc si catifelat si straniu 
voalat, tie nu-ti poate rezista nimeni în întreaga Fantâzie. Esti mai puternic decît toti 
puternicii si mai primejdios decît toti demonii. Daca ai placere sa te razbuni pe mine 
fiindca am fost atît de necugetata încît sa nu recunosc "maretia ta,  atunci  poti sa  ma  
calci în picioare. Am meritat furia ta. Daca vrei însa sa-ti dovedesti si fata de mine, cea 
nedemna, marinimia pentru care esti vestit, atunci îngaduie sa ma supun tie ca sclava 
ascultatoare si sa jur sa-ti slujesc cu tot ce sînt, cu tot ce am si cu tot ce pot. învata-ma sa 
fac tot ceea ce doresti si voi fi învatacelul tau umil si voi asculta de orice porunca a 
ochilor tai. îmi pare rau pentru tot ce-am vrut sa-ti fac si implor mila ta. 

-  Ridica-te, Xayide! spuse Bastian. Fusese furios pe ea, dar cuvîntarea vrajitoarei îi 
placuse. Daca într-adevar actionase numai din nestiinta si daca îi parea atît de rau de tot 
ce facuse, ar fi fost sub demnitatea lui s-o mai si pedepseasca. si cum se arata gata sa 
învete tot ce-ar fi dorit el, nu mai exista de fapt nici un motiv pentru a-i respinge 
rugamintea. 

Xayide se ridicase si statea cu capul plecat în fata lui. 
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-Vrei sa ma asculti neconditionat, fara sa replici si fara sa cîrtesti, întreba el chiar daca 
ceea ce-ti voi porunci ti se va parea foarte greu? 

-  Vreau, domnul si sta pinul meu, raspunse Xayide, si vei vedea ca putem îndeplini 
orisice daca unim stiinta mea cu puterea ta. 

-  Bine, raspunse Bastian, atunci te iau în slujba mea. Vei parasi castelul si vei merge 
cu mine la Turnul de Fildes, unde doresc sa ma întîlnesc cu 



Puisorul Lunii. 

Pentru o fractiune de secunda ochii lui Xayide licarira rosu si verde, dar repede îsi 
coborî peste ei genele lungi si spuse: 

- Voi asculta, domnul si stapînul meu. Coborîra   cu   totii  si   iesira   afara.   In   fata 

castelului. 

-  Mai întîi trebuie sa-i regasim pe tovarasii nostri de drum, hotarî Bastian, cine stie pe 
unde or fi 

acum. 

- nu foarte departe de aici, spuse Xayide, i-am 

ratacit putin. 

- Pentru ultima oara, raspunse Bastian. 

-  Pentru ultima oara, stapîne, repeta ea, dar cum sa ajungem acolo? Sa merg pe jos? 
noaptea si 

prin padure? 

-  Me va purta Fuhur, hotarî Bastian, e destul 

de puternic pentru a zbura cu noi toti. 

Fuhur îsi înalta capul si-L privi pe Bastian. Ochii 

sai rosii-rubiniî scînteiau. 

-  Sînt destul de puternic, Bastian Balthasar Bux, rasuna glasul lui de bronz, dar nu 
vreau s-o port 

pe aceasta muiere. 

-  Ai s-o faci totusi, spuse Bastian, caci îti 

poruncesc eu. 

Balaurul-noroc îl privi pe Atreiu care îi facu un semn imperceptibil cu capul. Bastian 
observase însa. 

Toti se asezam pe spinarea lui Fuhur, care se înalta îndata în vazduh. 

- încotro? întreba el. 
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- Drept înainte, spuse Xayide. 

- încotro? mai întreba Fuhur o data, ca si cum n-ar fi auzit. 

- Drept înainte, ii striga Bastian, ai auzit foarte bine! 

-  Fa ce ti se spune! îl îndemna încetisor Atreiu, iar Fuhur facu ce i se spuse. 

O jumatate de ora mai tîrziu - începusera sa se iveasca zorile - zarira sub ei o multime 
de focuri de tabara, iar balaurul-noroc ateriza. între timp mai sosisera si alti locuitori ai 
Fantâziei, iar multi dintre ei îsi adusesera si corturi. Tabara semana cu un adevarat oras 
de corturi întinzîndu-se la marginea padurii de orhidee pe o pajiste larga si plina de 
flori. 

- Cîti sînt acum cu totul? se interesa Bastian, iar Illuan, djinnul albastru care condusese 
între timp convoiul si aparuse acum pentru a-i saluta, îi spuse ca nu putusera fi 
numarati cu precizie, dar cu siguranta ca se adunasera aproape o mie. De altfel, se 
întîm-plase ceva destul de ciudat: La putin timp dupa ce ridicasera tabara, prin urmare 
înca înainte de miezul noptii, aparusera si cinci gealati cu platose negre. Se purtasera 
însa pasnic si se tinusera la o parte. Firesle ca nimeni nu îndraznise sa se apropie de ei. 
Duceau cu ei o lectica mare din margean rosu care era însa goala. 

-  Sînt servitorii mei care-mi poarta lectica, spuse Xayide cu un ton rugator catre 
Bastian, i-am trimis înainte de aseara. E modul cel mai placut de calatorie. Daca-mi 
îngadui, stapîne. 

- Asta nu-mi place, o întrerupse Atreiu. 

-  De ce nu, întreba Bastian, ce ai împotriva? 

-  N-are decît sa calatoreasca asa cum vrea, raspunse Atreiu taios, dar faptul ca si-a 
trimis lectica înca de aseara înseamna ca stia mai dinainte ca va veni aici. Toate 
acestea erau planul ei. în realitate victoria ta e o înfringere, Bastian. Intentionat te-a 
lasat sa învingi pentru a te cîstiga în felul ei, ca sa-i tii parte. 
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- înceteaza, striga Bastian rosu de mînie, nu ti-am cerut parerea! M-am saturat de 
vesnicele tale sfaturi! si acum vrei sa-mi tagaduiesti victoria si sa ridiculizezi 
marinimia mea! 

Atreiu voi sa raspunda ceva, dar Bastian striga la el: 

- Ţine-ti gura si lasa-ma în pace! Daca tie si lui Fuhur nu va place ceea ce fac si ceea 
ce sînt, vedeti-va de drumul vostru! Eu nu va retin! Duceti-va unde vreti! M-am saturat 
de voi! 



Bastian îsi încrucisa bratele pe piept si îi întoarse spatele lui Atreiu. Cei din jur îsi 
tineau rasuflarea. Atreiu ramase cîtva timp stînd drept si cu capul sus. Tacea. Fîna 
acum, Bastian nu-l mustrase niciodata de fata cu altii. I se pusese un nod în gît, încît cu 
greu mai putea trage aer în piept. Astepta; cîtva timp, cum însa Bastian nu se mai 
întoarse spr£ el, se rasuci încet pe calcîie si'pleca. Fuhur îl urma. 

Xayide zîmbea. Nu era un zîmbet bun. 

Iar în aceeasi clipa în Bastian se stinse orice amintire ca în lumea sa fusese un copil. 

Mînastirea stelelor 

 sIR NESFIRsIT DE NOI SOLI DIH toate tinuturile Fantâziei se adauga necontenit 
multimii celor ce-L însoteau pe Bastian în drumul sau spre Turnul de Fildes. Orice 
numaratoare se dovedi zadarnica, fiindca îndata ce era încheiata, soseau mereu altii. în 
fiece dimineata se punea în miscare o oaste de mii de fiinte, iar cînd poposeau, tabara 
era cel mai ciudat oras de corturi ce se poate imagina. Deoarec^toy^asii_dejdrum^ai 
lui Bastian se deosebeau foarte mult între ei, nu numai In privinta aspectului, ci si a 
dimensiunilor trupului, existau corturi de marimea unei arene de circ si altele nu mai 
mari decît un degetar. Trasaturile si vehiculele cu care calatoreau solii erau si ele mai 
felurite decît se poate spune, începînd cu carute cu coviltir foarte obisnuite si cu 
trasuri, si pîna la cît se poate de ciudate butii rostogolite, bile saritoare sau cutii cu 
picioare ce umblau singure de-a busilea. 

^. între timp fusese procurat si pentru Bastian un cort, cel mai splendid din toate. Avea 
forma unei casute, era facut din matase lucioasa si frumos colorata si brodat peste tot 
cu imagini din fir de aur si de argint. Pe acoperis flutura un stindard cu un sfesnic cu 
sapte brate în chip de stema. Interiorul era captusit cu paturi si perne. Oriunde se 
stabilea tabara - cortul acesta era întotdeauna în centru. Iar djinnul cel albastru, care 
intre timp devenise un fel de valet si garda personala a lui Bastian, statea santinela în 
fata intrarii. 

Atreiu si Fuhur se mai aflau si ei printre însotitoriMui Bastian, dar de la mustrarea 
publica acesta" nu mai vorbise ntai un cuvînt cu ei. în taina 
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Bastian astepta ca Atreiu sa cedeze si sa-si ceara iertare. Dar Atreiu nu facea nimic, si 
nici Fuhur nu parea sa fie dispus sa-L respecte pe Bastian. Or tocmai acest lucru, îsi 
spunea Bastian, trebuiau ei sa-L învete odata! Daca era vorba sa dovedeasca cine putea 
rabda mai multa vreme, atunci cei doi aveau sa se convinga pîna la urma ca vointa lui 
era de neclintit. Iar daca aveau sa cedeze, atunci avea sa-i întîmpine cu bratele 
deschise. Daca Atreiu va îngenunchea în fata lui, îl va ridica si-i va spune: "Sa nu 
îngenunchezi înaintea mea, Atreiu. ca esti si ramîi prietenul meu..." * Dar deocamdata 
cei doi mergeau tot timpul în coada convoiului. Fuhur parea sa fi uitat sa mai zboare si 
umbla pe jos, iar Atreiu mergea linga el, de cele mai multe ori cu capul plecat. Daca 
mai înainte zburasera ca avangarda în fruntea cortvoiului pentru a cerceta regiunea, 



acum mergeau în urma lui în chip de ariergarda. Bastian nu era prea bucuros, dar nu 
putea schimba nimic. 

Cit timp expeditia era pe drum, Bastian calarea de cele mai multe ori în frunte pe 
catîrul sau I-ha. E drept ca i se întîmpla tot mai des sa-si paraseasca postul ca s-o 
viziteze pe Xayide în lectica ei. îl primea întotdeauna cu cel mai mare respect, îi ceda 
locul cel mai comod si se aseza la picioarele lui. Gasea întotdeauna vreo tema 
interesanta de conversatie si evita sa-L întrebe despre trecutul lui din lumea oamenilor 
dupa ce observase ca lui Bastian îi era neplacut sa vorbeasca despre acest subiect. 
Xayide fuma aproape neîntrerupt o narghilea orientala aflata mereu lînga ea. Ţeava 
semana cu o napîrca verde ca smaraldul, iar capatîiul pe care-L tinea între degetele ei 
lungi si albe ca varul semana cu capul unui sarpe. Cînd tragea din ea parea ca o saruta, 
Norisorii de fum ce-i scotea pe gura si pe nari desfatîndu-se aveau de fiecare data alta 
culoare, ba albastri, ba galbeni, trandafirii, verzi sau mov. 

- Voiam de mult sa te întreb ceva, Xayide, spuse Bastian în timpul unei asemenea 
vizite, privind 
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gînditor la uriasii în platosele lor de insecte negre si care purtau lectica în pasi absolut 
identici. 

- Sclava ta te asculta, raspunse Xayide. 

-  Cînd am luptat cu uriasii tai în armura, continua Bastian, a iesit la iveala ca nu sînt 
alcatuiti decît din platose, iar pe dinauntru sînt goi. Cum se face ca se misca totusi? 

-  Datorita vointei mele, raspunse zîmbind Xayide. Tocmai fiindca sînt goi asculta de 
vointa mea. Tot ce e gol poate fi condus de vointa mea. 

îl examina pe Bastian cu ochii ei bicolori. 

într-un mod nedeslusit, Bastian se simti tulburat de privirile ei, dar ea îsi si coborîse 
genele lungi peste ochi. 

- As putea sa-i conduc si eu prin vointa mea? întreba el. 

-  Desigur, domnul si stapînul meu, raspunse ea, si chiar de sute de ori mai bine decît 
mine care în comparatie cu tine sînt un nimic. Vrei sa încerci? 

-  Mu acum, raspunse Bastian, caruia lucrul îi devenise neplacut, poate alta data. 

- îti place oare mai mult, continua Xayide, sa calaresti pe un catîr batrîn decît sa fii 
purtat de plasmuiri miscate de propria ta vointa? 

-  Iha ma poarta cu placere, spuse Bastian oarecum ursuz, se bucura ca i se îngaduie sa 
ma poarte. 



- Prin urmare, o faci de dragul ei? 

-  De ce nu? raspunse Bastian. Ce-i rau în asta? 

Xayide scoase fum verde pe nari. 

- O, nimic, stapîne. Cum ar putea fi rau ceva ce faci tu? 

- Ce vrei sa spui, Xayide? 

Ea îsi pleca capul cu parul ca para focului. 

- Te gîndesti mult prea mult la ceilalti, domnul si stapînul meu, sopti ea. Dar nimeni nu 
merita sa-ti sustraga atentia de la propria ta propasire, atît de importanta. Daca nu te 
superi pe mine, o, stapîne. 
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îndraznesc sa-ti dau un sfat: Qîndeste-te mai mult la desavîrsirea ta! 

- si ce-are a face asta cu batrîna l-ha? 

- nu mult, stapîne, aproape nimic. Doar atît -nu-i un animal de calarie demn de cineva 
ca tine. Ma doare sa te vad pe spinarea unui animal atît de... umil. Toti tovarasii tai de 
drum se mira. Numai tu, domnul si stapînul meu, esti singurul care nu stii ce-ti 
datorezi tie insuti. 

Bastian nu spuse nimic, dar cuvintele ei i se întiparira adînc în minte. 

Cînd a doua zi convoiul cu Bastian si I-ha în frunte trecea printr-un tinut minunat de 
pajisti presarate din loc în loc cu mici crînguri de liliac înmiresmat, el folosi popasul 
de amiaza pentru a urma sfatul lui Xayide. 

-  Asculta, I-ha, spuse Bastian mîngîind-o pe gît, a sosit momentul sa ne despartim. 

I-ha scoase un raget de durere. 

-   De   ce,   stapîne?   se   plînse   ea.   Mi-am îndeplinit atît de rau îndatoririle? 

si din colturile ochilor ei caprui curgeau lacrimi. 

-  Fiu, nu, se grabi Bastian s-o consoleze, dimpotriva, pe tot drumul acesta lung m-ai 
purtat atît de  lin  si  ai  fost  atît  de  rabdatoare  si  plina  de bunavointa ca acum vreau 
sa te rasplatesc pentru cîte ai îndurat.                                                 ( 

- nu doresc nici o alta rasplata, raspunse I-ha, doresc doar sa te port si în continuare. 
Ce-as putea dori mai mult decît atît? 



- nu mi-ai spus tu odata, continua Bastian, ca esti trista fiindca cei din neamul vostru 
nu pot avea copii? 

- Da, spuse I-ha trista, deoarece mi-ar placea sa le povestesc despre aceste zile atunci 
cînd voi fi foarte batrîna. 

-  Bine, spuse Bastian, atunci am sa-ti spun o poveste care sa se adevereasca. si n-am 
sa ti-o spun decît tie, tie singura, caci este numai a ta. 
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- Apoi lua în mîna urechea cea lunga a lui I-ha si povesti soptind în ea: 

-  tiu departe de-aici, într-un crîng de liliac, te asteapta   tatal fiul tau. E un armasar alb 
cu aripi din pene de lebada. Coama si coada îi sînt lungi de ating pamîntul. Ne 
urmareste în taina de mai multe zile, caci e îndragostit peste masura de tine. 

-  De mine? striga l-ha aproape speriata, dar eu nu sînt decît un catîr si nici tînara nu 
mai sînt! 

-  Pentru el, spuse Bastian în soapta, esti cea mai frumoasa fiinta din întreaga Fantâzie, 
tocmai fiindca esti asa cum esti. Poate si fiindca m-ai purtat pe mine. E însa foarte 
timid si nu îndrazneste sa se apropie de tine printre toate fapturile de aici. Trebuie sa te 
duci tu la el, caci altfel va muri de dorul tau. 

' -   Vai   de   mine   si   de   mine,   spuse   I-ha descumpanita, e chiar atît de grav? 

- Da, îi sopti Bastian la ureche, iar acum ramîi cu bine, I-ha! Du-te cu încredere, ai sa-
L gasesti. 

I-ha facu cîtiva pasi, dar se mai întoarse o data catre Bastian. 

-  Ca sa  fiu sincera, spuse ea,  mi-e cam 

teama. 

-  Curaj, spuse zîmbind Bastian, si nu uita sa povestesti copiilor si nepotilor tai despre 
mine! 

- Multumesc, stapîne! raspunse I-ha în felul ei 

simplu si pleca. 

Bastian privi lung în urma ei, cum tropaia departîndu-se, si nu se simtea prea bucuros 
ca o alungase. Intra în cortul sau de gala, se culca pe pernele cele moi si privi tinta în 
tavan. îsi repeta mereu ca îndeplinise cea mai arzatoare dorinta a lui I-ha. Dar faptul 
nu-i alunga proasta dispozitie. Caci depinde foarte mult de momentul si de motivul 
pentru care îi faci cuiva o placere. 



Toate acestea nu-L priveau însa decît pe Bastian, caci I-ha gasi într-adevar armasarul 
cel alb ca neaua si înaripat si nunti cu el. Iar mai tîrziu avu un fiu care era un catîr alb 
înaripat si fu numit Pataplan. 

Stîrni mare vîlva în Fantâzia, dar aceasta e o alta poveste si va fi povestita alta data. 

De aici înainte Bastian calatori în lectica lui Xayide. Ea se oferise cjiiar sa coboare si 
sa mearga pe jos alaturi, pentru ca el sa poata fi în largul sau, dar Bastian nu voi sa 
primeasca asa ceva din partea ei. Prin urmare, acum sedeau împreuna în încapatoarea 
lectica de margean care se puse în fruntea convoiului. 

Bastian însa continua s<| fie prost dispus, chiar si fata de Xayide care îl sfatuise sa se 
desparta de i-ha. Dar Xayide descoperi destul de repede ce îl supara. Raspunsurile lui 
monosilabice împiedicau închegarea unei conversatii adevarate. 

Pentru a-L mai înveseli, ea spuse voioasa: 

- As dori sa-ti fac un dar, domnul si stapînul meu, daca vei avea bunavointa sa-L 
primesti de la mine. 

De sub pernele pe care sedea, ea scoase o caseta foarte scump împodobita. Bastian se 
ridica nerabdator. Xayide deschise caseta.si scoase din ea o cingatoare îngusta, 
alcatuita ca un fel de lant din mai multe zale mobile. Fiecare za, precum si cheotoarea 
erau din sticla stravezie. 

- Cei asta? se interesa Bastian. Cingatoarea zangani usor în mîna ei. 

- E o cingatoare care face invizibil pe cel ce-o poarta. Stapîne, tu trebuie însa sa-i dai 
un nume ca sa-ti apartina tie. 

Bastian privi atent cingatoarea. 

- Cingatoarea Gemmal, spuse el apoi. Xayide dadu zîmbind din cap: 

- Acum cingatoarea e a ta. 

Bastian lua cingatoarea si o tinu nehotarît în mîna. 

-  M-ai vrea s-o încerci chiar acum, întreba ea, pentru a te convinge de efectul ei? 

Bastian îsi prinse cingatoarea în jurul soldurilor si simti ca-i venea exact pe masura. E 
drept ca simti doar, caci nu se mai putea vedea pe sine, nici trupul. 
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nici picioarele si nici mîinile. Era o senzatie foarte neplacuta si încerca sa deschida imediat 
cheotoarea. Dar cum nu-si mai vedea nici mîinile si nici cingatoarea, nu izbuti. 



-   Ajutor!   încerca   el   sa   strige   cu   vocea înabusita. Brusc i se facuse frica, gîndindu-se 
ca nu va mai putea niciodata sa-si scoata cingatoarea si ca va fi nevoit sa ramîna întotdeauna 
invizibil. 

- Trebuie mai întîi sa te înveti sa umbli cu ea, spuse Xayide, am patit si eu la fel. Domnul si 
stapînul meu, îngaduie-mi sa te ajut. 

îsi întinse mîna în gol si într-o clipa deschise cingatoarea, iar Bastian se vazu din nou pe sine. 
Suspina usurat. Apoi izbucni în ris, iar Xayide zîmbi si ea si scoase fum din capatul-sarpe al 
narghilelei ei. 

în orice caz izbutise sa-i schimbe lui Bastian 

gîndurile. 

- Acum esti mai bine aparat împotriva oricarei primejdii, grai ea blînd, si acesta e un lucru la 
care tin mai mult decît as putea spune, stapîne. 

-  Primejdie, întreba Bastian oarecum zapacit, ce fel de primejdie? 

-  O, nimeni nu-i de-o seama cu tine, sopti Xayide", atunci cînd esti întelept. Primejdia se afla 
în tine însuti si de aceea e greu sa fii aparat de ea. 

-  Ce vrei sa spui cu asta - în mine însumi? întreba Bastian. 

- întelepciunea consta în a te ridica deasupra lucrurilor, fara sa urasti pe nimeni si fara sa 
iubesti pe nimeni. Dar tu, stapîne, înca mai tii la prietenie. Inima-ti nu e rece si nepasatoare ca 
un pisc de munte înzapezit - si astfel cineva ar putea sa-ti faca vreun rau. 

- si cine ar putea fi acela? 

-  Cel la care totusi mai tii înca, stapîne, în ciuda arogantei sale. 

- Exprima-te mai limpede! 

-  Micul salbatic obraznic si lipsit de respect din neamul pieilor verzi, stapîne. 

- Atreiu? 
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-  Da, si împreuna cu el, si nerusinatul Fuhur. 

-  si acestia doi ar avea de gînd sa-mi faca vreun rau? 



Lui Bastian mai ca-i venea sa rîda. Xayide sedea cu capul plecat. 

- Asta n-am s-o cred în vecii vecilor, continua Bastian, nu mai vreau sa aud nimic despre asta. 

Xayide tacu si îsi pleca si mai adînc capul. Dupa o îndelungata taceri, Bastian întreba: 

-  si cam ce-ar avea de gînd Atreiu sa faca împotriva mea? 

-  Stapîne, sopti Xayide, as fi dorit sa nu fi spus nimic. 

- Acum spune tot, striga Bastian, si nu te opri la aluzii! Ce stii? 

-  Tremur în fata furiei tale, stapîne, bîigui Xayide si într-adevar tremura toata, dar chiar de-ar 
fi sa însemne sfîrsitul meu, am sa-ti spun tot: Atreiu planuieste sa-ti ia talismanul Craiesei 
Copile, fie în ascuns, fie cu forta. 

Pentru o clipa lui Bastian i se taie rasuflarea. 

- Poti s-o dovedesti? întreba el cu glasul stins. Xayide facu din cap semn ca nu si murmura: 

-  Cunostintele mele nu fac parte dintre cele ce se pot dovedi. 

-  Atunci tine-le pentru tine! spuse Bastian si sîngele i se urca la cap, si nu calomnia pe cel 
mai cinstit si viteaz baiat din întreaga Fantâzie! 

Cu aceste cuvinte coborî din lectica si pleca. 

Dusa pe gînduri, Xayide îsi plimba degetele pe capul de napîrca, iar ochii ei rosii-verzui 
licareau. Dupa cîtva timp zîmbi iar si, în timp ce din gura i se .înalta fum violet, sopti: 

-   Se va vedea,  domnul si stapînul meu. Cingâtoarea Qemmal ti-o va dovedi. 

Cînd tabara fu pregatita pentru popasul de noapte, Bastian intra în cortul sau. îi porunci lui 
Illuan, djinnul cel albastru, sa nu lase pe nimeni sa intre, în nici un caz pe Xayide! Dorea sa 
fie singur si sa reflecteze. 
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Socotea ca nici nu merita sa se mai gîndeas la ceea ce-i spusese vrajitoarea despre Atreiu. 
Altceva îl preocupa însa: cele cîteva cuvinte strecurate despre obligatia lui de a cauta 
întelepciunea. 



Pîna  acum  traise  atît de  multe,  temeri si bucurii, tristeti si victorii, grabise de la împlinirea 
unei dorinte la alta si nu avusese liniste nici o clipa. Nimic nu-i daduse linistea si multumirea 
dorita. A fi însa întelept înseamna  a fi mai presus de bucurie si durere, de teama si mila, de 
ambitii si de mîhniri. A fi întelept înseamna a te ridica deasupra tuturor sentimentelor, a nu urî 
si a nu iubi pe nimeni si nimic, dar si a privi cu toata indiferenta la sentimentele celor din jur. 
Cel ce era adevarat.întelept nu se mai lasa impresionat de nimic. Era inaccesibil si nimic nu-L 
mai putea atinge. Da, merita într-adevar sa doresti a fi astfel! Bastian era convins ca în acest 
fel ajunsese la ultima sa dorinta, acea dorinta suprema ce urma sa-L conduca  la adevarata sa 
vointa,  dupa  cum spusese Graograman. Acum credea ca a înteles ce a vrut sa spuna. îsi dori 
sa fie un mare întelept, cel mai întelept djn întreaga Fantâzie! 

Ceva mai tîrziu iesi din cort. Luna lumina locuri pe care mai înainte nici nu le bagase în 
seama. Orasul de corturi fusese ridicat într-o vale înconjurata de un arc larg de munti cu forme 
bizare. Tacerea era desavîrsita. în vale mai erau presarate cîteva crînguri si tufarisuri, mai sus, 
pe coastele muntilor, vegetatia se rarea, iar si mai sus înceta cu totul. Grupurile de stînci ce se 
înaltau sus de tot alcatuiau tot soiul de figuri de parca ar fi fost create de mîna vreunui 
sculptor gigantic. Fiu sufla vîntul si cerul era senin. Toate stelele straluceau si pareau mai 
apropiate decît alteori. 

Sus de tot, pe culmea unuia din cele mai înalte piscuri, Bastian descoperi ceva ce parea o 
cladire cu cupola. Desigur, era locuita, caci o lumina slaba pornea de la ea. 
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-  Am observat-o si eu, stapîne, spuse llluan cu glasul sau hîrîit, stînd la postul sau de la 
intrarea în cort. Ce-o fi oare? 

Abia terminase de vorbit, cînd se auzi din mare departare un strigat ciudat. Semana cu acel 
"Uhuhuhu!" prelung al strigatului de cucuvea, dar mult mai puternic si mai adînc. Apoi 
strigatul mai rasuna si a doua si a treia oara, de data aceasta însa din mai multe voci. 

Erau într-adevar bufnite, în numar de sase, dupa cum constata Bastian foarte curînd. Veneau 
din directia piscului si a cladirii cu cupola în vîrf. Soseau plutind pe aripi aproape imobile. si 
cu cît se apropiau mai mult, cu atît mai bine se vedea marimea lor uimitoare. Zburau cu o 
iuteala nemaipomenita. Ochii lor straluceau puternic, iar urechile cu smocuri de puf pe ele le 
tineau ridicate în sus. Zburau fara nici un zgomot. Cînd se asezara jos în fata cortului lui 
Bastian, abia daca se auzi un fosnet usor al penelor din aripi. 

Acum spdeau pe jos, fiecare din ele mai mare decît Bastian si îsi suceau capetele cu ochii 
mari, rotunzi, în toate directiile. Bastian se apropie: 

- Cine sînteti si pe cine cautati? 

-  Sîntem trimise de Ustu, mama intuitiilor, raspunse  una din  cele sase bufnite, sîntem solii 
zburatori ai mînastirii stelelor Gigam. 

-  Ce fel de mînastire e asta? întreba Bastian. 

-  Este lacasul întelepciunii, raspunse o alta bufnita, unde salasluiesc calugarii cunoasterii. 

- si cine e Ustu? iscodi Bastian în continuare. 



-  Unul din cei trei gînditori profunzi care conduc   mînâstirea   si-i    instruiesc   pe    calugarii 
cunoasterii, explica o a treia bufnita. Moi sîntem solii de noapte si apartinem de ea. 

-  Daca ar fi zi, adauga a patra bufnita, atunci si-ar fi trimis solii, care sînt vulturi, altcineva, 
anume sirkri, tatal contemplatiei. Iar la ora amurgului, între zi 
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si noapte, lisipu, fiul desteptaciunii, îsi trimite solii 

sai, vulpile. 

- Cine sînt sirkri si lisipu? 

- Ceilalti doi gînditori profunzi, staretii nostri. 

- si ce cautati aici? 

- îl cautam pe marele întelept, spuse cea de-a sasea bufnita. Cei trei gînditori profunzi 
stiu ca se afla în aceasta asezare de corturi si-L roaga sa-i lumineze. 

- Marele întelept, întreba Bastian, cine e el? 

-  Mumele lui,  raspunsera toate cele sase bufnite într-un singur glas, e Bastian 
Balthasar Bux. 

- L-ati si gasit, raspunse el, eu sînt. Bufnitele se plecara adînc, cu smucituri, lucru 

ce  parea destul  de  hazliu,  în  ciuda  marimii  lor 

înspa imînta toare. 

-  Cei trei  gînditori  profunzi,  spuse  prima bufnita, roaga cu smerenie si veneratie sa 
vii la ei pentru a le dezlega enigma pe care nu au putut-o dezlega în întreaga lor viata 
atît de lunga. 

Bastian îsi mîngîia gînditor barbia. 

-  Bine, raspunse el în sfîrsit, dar as dori sa-i iau cu mine si pe cei doi învatacei ai mei. 

-  Noi sîntem sase, raspunse bufnita, si cîte doua din noi pot purta cîte unul din voi. 

Bastian se întoarse catre djinnul cel albastru. 

- llluan, adu-i pe Atreiu si pe Xayide! Djinnul se îndeparta grabnic. 

-   Care   e   întrebarea   la   care   trebuie   sa raspund? se interesa Bastian. 



- Mare întelept, spuse una dintre bufnite, noi sîntem doar bieti soli zburatori nestiutori 
si nu facem parte   nici   macar  din   rangul  cel  mai  de jos  al calugarilor cunoasterii. 
Cum am putea noi oare sa-ti comunicam enigma pe care n-au izbutit s-o lamureasca 
cei trei gînditori profunzi în întreaga lor viata? 

Dupa cîteva minute Uluan se întoarse cu Atreiu si cu Xayide. Pe drum le explicase pe 
scurt despre ce era vorba. 
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Cînd Atreiu ajunse în fata lui Bastian, îl întreba în soapta: 

- De ce eu? 

- Da, întreba si Xayide, de ce el? 

- Veti afla, le raspunse Bastian. 

Se dovedi ca, prevazatoare, bufnitele adusesera cu ele trei trapeze. Cîte doua din ele 
apucara acum cu ghearele fringhiile de care atîrnau trapezele, Bastian, Atreiu si 
Xayide se asezara pe vergele, iar pasarile de noapte cele mari se ridicara cu ei în aer. 

Cînd ajunsera la mînastirea stelelor Qigam, vazura ca acea cupola mare nu era decît 
partea de sus a unei cladiri foarte întinse, compusa din multe corpuri de casa cubice. 
Avea nenumarate ferestre mici, iar calcanul înalt era lipit de o prapastie stîncoasa. 
Pentru vizitatorii nepoftiti era greu sau deloc accesibila. 

în corpurile de casa cubice se aflau chiHile calugarilor cunoasterii, bibliotecile, 
încaperile gospodaresti, precum si locuintele solilor. Sub cupola cea mare se afla sala 
de adunare unde cei trei gînditori profunzi îsi tineau cursurile. 

Calugarii cunoasterii erau fiinte ale Fantâziei de cele mai diferite forme si obîrsii. Cînd 
voiau însa sa intre în rrfînastire, trebuiau sa întrerupa orice legatura cu tara si cu 
familia lor. Duceau o viata aspra si trebuiau sa renunte la multe, dedicîndu-se exclusiv 
întelepciunii si cunoasterii. în comunitatea lor nu erau nicidecum primiti toti cei ce 
doreau. Examenele erau severe, iar cei trei gînditori profunzi erau neînduplecati. De 
aceea nu traiau acolo niciodata mai mult de trei sute de calugari, dar tocmai astfel ei 
reprezentau elita celor mai luminate minti din întreaga Fantâzie. Fusesera si vremuri 
cînd fratii si surorile întru întelepciune ajunsesera sa fie numai sapte, dar faptul nu 
modificase cu nimic severitatea examenelor, în momentul acela numarul calugarilor si 
al calugaritelor era ceva mai mare de doua sute. 
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Cînd Bastian, urmat de Atreiu si Xayide, fu dus în sala cea mare de cursuri, vazu în 
fata sa o multime pestrita de tot felul de fapturi fantazice, care se deosebeau de 
propriul sau alai numai prin faptul ca toti, indiferent ce erau, se îmbracasera în rase 



aspre negre-cafenii. E greu de descris pum arata, de pilda, o stînca umblatoare sau un 
piticut. 

Doar cei trei stareti, gînditorii prefunzi, aveau trupul de om. Capetele lor nu erau însa 
omenesti. .Ustu, mama intuitiilor, avea fata de bufnita. sirkri,_ tatal contemplatiei, 
avea capul de vultur. în sfîrsit JisipiL  fiul desteptaciunii,  avea capul  unei vulpi. 
sedeau pe scaune înalte de piatra si pareau foarte mari. Atreiu si chiar Xayide pareau 
cuprinsi de sfiala la vederea lor. Doar Bastian se apropie calm de ei. O liniste adînca 
domnea în sala cea mare. 

sirkri, evident cel mai în vîrsta din cei trei si sezînd la mijloc, arata încet cu mîna spre 
un tron gol asezat în fata lor. Bastian lua loc pe el. 

Dupa o tacere îndelungata, sirkri începu sa vorbeasca. Vorbea cu voce scazuta, iar 
glasul sau rasuna surprinzator de adînc si de sonor. 

- Din vremuri stravechi meditam la enigma lumii noastre, lisipu gîndeste altfel despre 
ea decît presimte Ustu, iar intuitia lui Ustu duce la alte concluzii decît cele pe care le 
contemplu eu, si eu vad altfel decît gîndeste lisipu. Dar lucrurile nu pot sa mai 
continue astfel. De aceea te-am rugat pe tine, mare întelept, sa vii la noi si sa ne 
lamuresti. Vrei sa ne îndeplinesti rugamintea? 

- Vreau, spuse Bastian. 

-  Asculta,  deci,  mare întelept,  întrebarea 

noastra: Ce e Fantâzia? 

Bastian tacu cîtva timp, apoi raspunse: 

- Fantâzia e Povestea fara sfîrsit. 

-  Lasâ-ne timp sa-ti întelegem raspunsul, spuse sirkri. Ne vom întîlni mîine la aceeasi 
ora. 
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Toti se ridicara în tacere, cei trei gînditori profunzi, precum si toti calugarii 
cunoasterii, si iesira din sala. 

Bastian, Atreiu si Xayide fura condusi în chiliile pentru oaspeti unde îi astepta pe 
fiecare o gustare modesta. Culcusurile erau simple paturi de scînduri cu paturi aspre de 
lîna. Pentru Bastian si Atreiu fireste ca n-avea nici o importanta, doar Xayide ar fi 
dorit sa obtina prin vraji un pat mai placut, dar fu nevoita, sa constate ca puterile ei 
magice nu aveau nici un efect în aceasta mînastire. 



în noaptea urmatoare, la ora stabilita, se adunara din nou toti calugarii, precum si cei 
trei gînditori profunzi, în sala cea mare cu cupola. Bastian se aseza din nou pe tron, 
Xayide si Atreiu stateau la stînga si la dreapta sa. 

De data aceasta Ustu, mama intuitiilor, fu cea care îl privi pe Bastian holbînd ochii 
rotunzi de bufnita si spunîndu-i: 

- Ne-am gîndit la învatatura ta, mare întelept. ni s-a ivit însa o noua întrebare. Daca 
Fantâzia e Povestea fara sfîrsit, precum spui tu, atunci unde e scrisa aceasta poveste? 

Din nou Bastian tacu o vreme, iar apoi raspunse: 

- într-o carte legata în matase rosie-aramie. 

- Da-ne ragaz sa-ti întelegem cuvintele, spuse Ustu. Ne vom întîlni din nou aici mîine 
la aceeasi ora. 

Totul se petrecu la fel ca în noaptea precedenta. Iar în cea urmatoare, dupa ce se 
adunasera cu totii în sala de cursuri, lisipu, fiul desteptaciunii, lua cuvîntul: 

- Ne-am gîndit si de data aceasta la învatatura ta, mare întelept. si din nou ne aflam 
nedumeriti fata de o noua întrebare. Daca lumea noastra, Fantâzia, e .o poveste fara 
sfîrsit, si daea aceasta poveste e scrisa într-o carte legata în matase rosie-aramie, - 
atunci unde se gaseste aceasta carte? 

si dupa o scurta tacere, Bastian raspunse: 
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- în podul unei scoli. 

-  Mare întelept, riposta lisipu cel cu capul de vulpe, noi nu ne îndoim de adevarul celor spuse 
de tine. si totusi am dori sa te rugam sa ne faci sa si vedem acest adevar. Esti în stare? 

Bastian se gîndi, apoi spuse: 

- Cred ca sînt în stare. 

Atreiu îl privi surprins pe Bastian. Xâyide avea si ea o expresie întrebatoare în ochii ei diferit 
colorati. 

- Ne vom reîntîlni mîine noapte la aceeasi ora, spuse Bastian, dar nu aici în sala de cursuri, ci 
afara pe acoperisul mînastirii stelelor Gigam. Iar voi trebuie sa priviti cerul cu atentie si fara 
întrerupere. 

în noaptea urmatoare - era tot atît de senin ca si în cele trei dinainte - toti membrii comunitatii, 
inclusiv cei trei gânditori profunzi, se adunasera la ora stabilita pe acoperisurile mînastirii si 
priveau cu capetele lasate pe spate în sus spre cerul înstelat. Printre ei se gaseau si Atreiu cu 
Xayide. Amîndoi nu stiau ce avea de gînd Bastian. 



Iar el se catara pe punctul cel mai înalt al cupolei. Cînd se afla sus, privi departe în jur - si în 
clipa aceea vazu pentru prima oara, departe, foarte departe în zare si lucind feeric în lumina 
lunii. Turnul 

de Fildes. 

Scoase din buzunar piatra Al'Tsahir ce lumina blînd. Bastian îsi rechema în memorie 
cuvintele inscriptiei de pe usa bibliotecii din Amargahth: 

...De-mi va rosti numele si a doua oara 

De la sfirsit la început 

Lumina celor o suta de ani 

într-o singura strafulgerare va pieri. 

Ridica piatra în sus si striga: 

- Rihast'la! 

în aceeasi clipa aparu un fulger atît de stralucitor, ca stelele de pe cer palira, iar universul se 
lumina. si se vazu podul scolii cu grinzile sale groase 
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si jnnegrite de vreme. Pe urma totul se stinse. Stralucirea a o suta de ani se consumase într-o 
singura clipa. Al'Tsahir disparuse fara urma. 

Cu totii, chiar si Bastian, avura nevoie de mai mult timp pîna ce ochii lor se învatara din nou 
cu lumina slaba a lunii si a stelelor. 

Zguduiti de acea aparitie, se adunara cu totii în tacere în marea sala de cursuri. Bastian veni 
ultimul. Calugarii cunoasterii si cei trei ginditori profunzi se ridicara de la locurile lor si se 
înclinara adînc si prelung în fata lui. 

-  Mu exista cuvinte, spuse sirkri, cu care. as putea sa-ti multumesc pentru fulgerul iluminarii, 
mare întelept. Caci în podul acela misterios am zarit o fiinta din specia mea, un vultur. 

-  Te înseli, sirkri, îl contrazise zîmbind blînd Ustu, cea cu fata de bufnita, am vazut bine ca 
era o bufnita. 

-  Va înselati amîndoi, o întrerupse cu ochii stralucitori lisipu, fiinta de acolo e înrudita cu 
mine. E o vulpe. 

sirkri ridica mîinile într-un gest de respingere. 

-  Iata-ne din nou acolo unde eram, spuse el. numai tu, mare întelept, ne poti raspunde si la 
noua întrebare. Care din noi trei are dreptate? 

Bastian surise distant si spuse: 



- Toti trei.. 

- Lasa-ne vreme sa întelegem raspunsul tau, îl ruga Ustu. 

-  Da, raspunse Bastian, va las vreme atît cît doriti. Caci noi vom pleca acum. 

Pe fetele calugarilor cunoasterii precum si pe cele ale celor trei stareti se putea citi 
dezamagirea, dar Bastian respinse cu sînge rece rugamintile lor insistente de a ramîne la ei 
mai mult timp, sau, si mai bine, pentru totdeauna. 

Asadar, fu însotit, împreuna cu cei doi învatacei ai sai, pîna la iesirea din mînastire, iar solii 
zburatori îi dusera înapoi la asezarea de corturi. 
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De altfel, în aceeasi noapte se ivi la Gigam o prima divergenta de principiu între cei 
trei gînditori profunzi. Peste multi ani avea sa duca la destramarea congregatiei. Ustu, 
mama intuitiilor, sirkri, tatal contemplatiei si lisipu, fiul desteptaciunii, întemeiara 
fiecare cîte o mînastire proprie. Dar aceasta este o alta poveste si va fi povestita alta 
data. 

Bastian pierduse însa în aceeasi noapte orice amintire despre faptul ca mersese 
vreodata la o scoala. De asemenea si podul, chiar si cartea cu legatura de matase rosie-
aramie disparusera din memoria lui. si nici nu se mai întreba cum ajunsese în Fantâzia. 

Batalia pentru Turnul de Fildes 

/EXISERA ÎNAPOI ISCOADELE TRIMISE 

----- si povestira în tabara ca se aflau cu totii 

acum foarte aproape de Turnul de Fildes. în doua, cel mult trei zile de mars fortat puteau 
ajunge acolo. 

Bastian parea însa nehotarît. Dadea ordin sa faca popas mai des decît pîna atunci, pentru a 
porni apoi în pripa, riimeni din tot convoiul însotitorilor sai nu întelegea motivul, dar fireste 
ca nici nu îndraznea nimeni sa-L întrebe. De la marea sa isprava din mînastirea stelelor 
devenise inaccesibil pîna si pentru Xayide. în tabara circulau tot soiul de zvonuri, dar cei mai 
multi dintre tovarasii sai de drum se supuneau cu bunavointa ordinelor sale contradictorii. 
Marii întelepti - spuneau ei - par de multe ori de neînteles fiintelor * normale. Nici Atreiu si 
Fuhur nu-si mai puteau explica purtarea lui Bastian. Ceea ce se petrecuse în mînastirea 
stelelor îi depasea pe amîndoi. Dar faptul nu facea decît sa le sporeasca grija ce i-o purtau. 

înlauntrulvlui Bastian se luptau doua sentimente, si nici unul dintre ele nu putea fi înabusit. îi 
era dor sa se întîlneasca cu Puisorul Lunii. Acum era vestit si admirat în întreaga Fantâzie si 
putea s-o revada de la egal la egal. Totodata îi era însa teama ca i-L va cere înapoi pe 
AURYN. si ce se va întîmpla atunci? Va încerca oare sa-L trimita înapoi în lumea despre care 
aproape ca nu mai stia nimic? Nu voia sa se întoarca! si voia sa pastreze giuvaerul! - Pe urma 
îi trecea prin minte ca nu era deloc sigur ca ea i-L va cere înapoi. Poate ca i-L va lasa cît timp 



va dori el. Poate ca i-L daruise, si acum era al lui pentru totdeauna. în astfel de momente abia 
mai putea astepta s-o revada. Grabea mersul ostirii pentru a ajunge cît mai repede la ea. Dar 
din nou era coplesit 
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de îndoieli,.si atunci poposeau cu totii, pentru ca Bastian sa aiba timp sa se lamureasca la ce-
ar fi putut sa se astepte. 

Astfel, alternînd marsurile fortate cu lungi zabave, ajunsera în cele din urma la marginea cea 
mai îndepartata a vestitului Labirint, nesfîrsita întindere a gradinii de flori strabatute de carari 
si poteci întortocheate. în zare stralucea Turnul de Fildes de un alb feeric pe cerul auriu al 
amurgului. 

întreaga ceata fantazica, precum si Bastian se oprisera- pe loc admirînd într-o tacere reculeasa 
frumusetea de nedescris a privelistii. Chiar si pe fata lui Xayide se vedea o expresie de uimire 
cum nu mai aparuse niciodata pe chipul ei si care, fireste, disparu foarte curînd, Atreiu si 
Fuhur, aflîndu-se în urma tuturor, îsi aminteau cît de diferit aratase Labirintul cînd fusesera 
aici ultima data: mîncat de boala mortala a neantului. Acum parea mai înfloritor, mai frumos 
si mai stralucitor decît fusese vreodata. 

Bastian hotarî sa nu mearga mai departe în ziua aceea, asa ca fura ridicate corturile pentru 
noapte. Trimise cîtiva soli ce urmau sa transmita Puisorului Lunii salutul sau si s-o anunte ca 
avea de gînd ca a doua zi sa-si faca intrarea în Turnul de Fildes. Pe urma se culca în cortul sau 
si încerca sa doarma. Se rasucea întruna pe perne, dar grijile nu-i dadeau pace. Nu banuia ca 
aceasta noapte urma sa devina si din alte motive cea mai rea a existentei sale de pîna atunci în 
Fantâzia. 

Spre miezul noptii îl prinsese în sfirsit un somn nelinistit, cînd sari deodata, speriat de soapte 
si murmure agitate în fata intrarii cortului sau. Se ridica si iesi afara. 

- Ce se-ntîmpla? întreba sever. 

- Acest sol, raspunse Illuan, djinnul cel albastru, sustine ca trebuie sa-ti transmita o veste atît 
de importanta,   încît   nu   poate   astepta   pîna   mîine dimineata. 

Solul pe care Illuan îl prinsese de ceafa si-L tinea în sus era un sprintenel__tare_mLc^_x>.-
fiinta 
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s£majTÎrid_joan2cjun^^                                                   de 

blanita avea pene tipator^ de pestrite. Sprinteneii fac p7îrte<3înTfe~~cetTriai rapizi 
alergatori din Fantâzîa sl sînt în stare sa parcurga distante uriase cu o asemenea viteza, 
încît în timpul fugii lor nici nu pot fi zariti, trecerea lor facîndu-se observata doar prin 
urma de norisori de praf stîrniti de ei. Tocmai datorita acestei însusiri fusese ales 
sprintenelul în chip de sol. Parcursese întreaga distanta pîna la Turnul de Fildes si 
înapoi, iar acum gîfîia cu rasuflarea taiata în timp ce djinnul îl depuse în fata lui 
Bastian. 



-  Iarta-ma, stapîne, gîfîi el înclinîndu-se adînc de cîteva ori, iarta-ma ca îndraznesc sa-
ti tulbur linistea, dar pe buna dreptate puteai fi nemultumit de mine daca n-as fi facut-
o. Craiasa Copila nu e în Turnul de Fildes, nu mai e acolo de vreme foarte îndelungata, 
si nimeni nu stie unde se afla. 

Brusc Bastian simti gol si rece în suflet. 

- Te înseli. Nu se poate." 

- Ceilalti soli ti-o vor confirma, stapîne, atunci cînd ma vor ajunge din urma. 

Bastian tacu o vreme, apoi spuse slab: 

- Multumesc. Bine. 

Se întoarse si intra în cort. 

Se întinse pe culcusul sau si îsi sprijini capul în mîinî. Era cu neputinta ca Puisorul 
Lunii sa nu fi aflat ca de atîta vreme pornise la drum. Oare nu mai voia sa-L revada? 
Sau i se întîmplase ceva? Mu, era de neînchipuit ca în propria ei împaratie sa i se 
întîmple ceva, ei, Craiesei Copile. 

Dar nu era acolo, asa ca el nu trebuia sa i-L restituie pe AURYN. Pe de alta parte, 
resimtea însa o dezamagire amarnica, fiindca nu avea s-o revada. Indiferent ce motiv 
ar fi putut avea ea ca sa se poarte asa, el socotea ca era de neînteles, ba chiar jignitor! 

Apoi îsi aminti de spusele ades repetate de Atreiu si de Fuhur, anume ca nimeni n-o 
întîlneste mai mult decît o singura data pe Craiasa Copila! 

Tristetea îl facu sa se simta dintr-o data cuprins de dor.  Dorea sa-si verse inima cuiva, 
dorea sa 
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vorbeasca cu un prieten. îi era dor de Atreiu, de Fuhur. 

îi veni ideea sa-si puna cingatoarea Gemmal si sa mearga nevazut la ei. Astfel putea fi 
la ei si sa se bucure de prezenta lor consolatoare fara a renunta la mîndria lui. 

Deschise repede caseta frumos împodobita, scoase cingatoarea si o aseza în jurul 
soldurilor. Din nou fu cuprins de acelasi sentiment neplacut ca prima data cînd el 
însusi nu se mai putuse vedea. Astepta cîtva timp pînâ ce se mai obisnui, apoi iesi si 
începu sa umble prin asezarea de corturi, cautîndu-i pe Atreiu si Fuhur. 

Pretutindeni se auzeau soapte si murmure agitate, Figuri fantomatice se strecurau 
printre corturi, ici si colo se adunasera mai multi sfatuindu-se în soapta. între timp se 
întoarsera si ceilalti soli, iar vestea ca Puisorul Lunii nu se afla în Turnul de Fildes se 



raspîndise cu iuteala fulgerului în tabara tovarasilor de drum. Bastian cauta mereu 
printre corturi, dar nu-i gasea nicaieri pe cei doi dupa care plecase. 

Atreiu si Fuhur se oprisera la marginea taberei sub un tufis de rozmarin înflorit. Atreiu 
sedea turceste cu bratele încrucisate peste piept si privea cu fata nemiscata spre Turnul 
de Fildes. Balaurul-noroc era culcat pe pamînt lînga el, cu capul sau urias la picioarele 
lui. 

-  Era ultima mea speranta, credeam ca va face o exceptie cu el, pentru a-si lua înapoi 
talis-manul,  spuse Atreiu,  dar acum am  pierdut orice nadejde. 

- O fi stiind ea ce face, raspunse Fuhur. 

în acest moment Bastian îi gasise pe cei doi si se apropie nevazut de ei. 

-   Oare stie  într-adevar?  murmura  Atreiu. AURYN nu trebuie sa mai ramîna la el. 

-   si  ce  vrei  sa   faci?  întreba   Fuhur.   De bunavoie nro sa-L dea niciodata. 

- Trebuie sa i-L iau, raspunse Atreiu. 
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La aceste cuvinte Bastian simti cum îi fuge pâmîntul de sub picioare. 

-  si cum vrei sa faci una ca asta? îl auzi pe Fuhur vorbind. Desigur, odata ce i l^ai lua, el nu 
te-ar mai putea sili sa i-L restitui. 

- O, nu stiu daca-i chiar asa. Tot ar mai avea puterea lui si sabia fermecata. 

-  Talismanul te-ar apara însa, replica Fuhur, 

chiar si atunci. 

-  Mu, spuse Atreiu, nu cred. Mu de el. Nu 

astfel. 

-  si cînd te gîndesti, continua Fuhur rîzînd încetisor si cu amaraciune, ca el însusi ti L-a oferit, 
în prima seara cînd ati fost împreuna la Amarganth. Iar tu ai refuzat. 

Atreiu dadu din cap. 

-   Fe   atunci  înca   nu   stiam   cum   se  vor 

desfasura lucrurile. 

-  Atunci ce-ti mai ramîne de facut, întreba Fuhur, ce-ai sa întreprinzi ca sa-i iei talismanul? 

- Trebuie sa i-L fur, raspunse Atreiu. 



Capul lui Fuhur tîsni în sus. Cu ochii rosii-rubinii arzîndu-i în cap, îl privi tinta pe Atreiu care-
si pleca privirile în pamînt si repeta în soapta: 

- Trebuie sa i-L fur. Mu exista alta cale. Dupa o tacere nelinistitoare, Fuhur întreba: 

- Cînd? 

- Chiar în noaptea asta, raspunse Atreiu, caci 

mîine ar putea fi prea tîrziu. 

Bastian nu mai voia sa auda nimic. Pleca încet. Mu mai simtea nimic altceva decît un gol rece 
si nesfîrsit. Acum totul îi era indiferent - asa cum spusese Xayide. 

Se întoarse în cortul sau si îsi scoase cingatoarea Gemmal. Pe urma îl trimise pe Illuan sa-i 
cheme pe cei trei cavaleri Hysbald, Hykrion si Hydorn. în timp ce umbla de colo-colo în 
asteptare, îsi aminti ca Xayide îi prevestise totul. Atunci nu voise sa creada, acum însa era 
nevoit s-o faca. Acum îsi dadea seama ca Xayide era sincera. Mumai ea îi voia cu 
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adevarat binele. Totusi înca nu era sigur ca Atreiu îsi va aduce într-adevar la îndeplinire 
planul. Poate ca fusese doar un gînd de care se si rusina acum. în orice caz Bastian nici nu 
avea sa-i pomeneasca vreodata aceste lucruri - desi de-aici înainte prietenia nu mai exista 
pentru el. încheiase pentru totdeauna cu ea. 

Cînd sosira cei trei cavaleri, le spuse ca avea motive sa presupuna ca înca în timpul noptii un 
hot va veni în cortul sau. De aceea îi roaga pe cei trei cavaleri sa stea de garda în interiorul 
cortului si sa-l ia imediat prizonier pe hot, indiferent cine ar fi el. Hysbald, Hydorn si Hykrion 
fura de acord si se instalara pentru noapte. Bastian pleca. 

Se duse la lectica de coral a lui Xayide. Ea dormea adînc, doar cei cinci gealati în platosele lor 
negre de insecta stateau smirna si nemiscati în jurul ei. în întuneric parca erau cinci blocuri de 
granit. 

- Doresc sa-mi dati ascultare, spuse Bastian în soapta. 

De îndata cei cinci îsi întoarsera fetele lor negre de fier catre el. 

-  Porunceste-ne, stapîne al stapînei noastre, raspunse unul din ei cu glasul sunînd a tinichea. 

- Credeti ca-L puteti da gata pe balaurul-noroc Fuhur? îl întreba Bastian. 

-  Depinde de vointa ce ne conduce, raspunse glasul de tinichea. 

- E vointa mea, spuse Bastian. 

- Atunci dam gata orisice, fu raspunsul. 

- Bine, atunci porniti acum spre el! si le arata directia cu mîna întinsa. îndata ce Atreiu pleaca, 
luati-L prizonier! Dar ramîneti cu el acolo. Va dau eu de stire cînd sa-l aduceti. 



-  Cu placere, stapîne al stapînei noastre, îi raspunsera vocile de tinichea. 

Fara zgomot si cu acelasi pas cadentat cei cinci gealati negri se pusera în miscare. Xayide 
surise în somn. 
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Bastian se întoarse la cortul sau, dar cînd îl zari, sovai. în cazul cînd Atreiu ar încerca 
într-adevar sa comita furtul, nu voia sa fie de fata cînd îl vor 

prinde. 

Zorile începusera sa mijeasca, iar Bastian se aseza nu departe de cortul sau, asteptînd 
învelit în mantia sa de argint sub un pom. Timpul trecea nespus de încet, o dimineata 
spalacita luase locul zorilor, se lumina mai mult, iar Bastian începuse sa spere ca 
Atreiu va fi renuntat la proiectul sau, cînd din cort rasunara brusc galagie si zgomot 
confuz de voci. Mu tinu decît putin timp, apoi Atreiu cu mîinile legate la spate fu scos 
de Hykrion din cort. 

Bastian se ridica obosit si se sprijini de pom. 

- Prin urmare, totusi! murmura el. 

Pe urma se duse la cort. Mu voia sa-L priveasca pe Atreiu, iar acesta îsi tinea si el 
capul plecat. 

- Illuan, îi spuse Bastian djinnului celui albastru de lînga intrarea cortului, trezeste-i pe 
toti în tabara. Sa se adune cu totii aici. Iar uriasii cu platose negre sa-L aduca pe Fuhur. 

Djinnul scoase un strigat ascutit de vultur si pleca în graba. Peste tot pe unde trecea 
începea forfota în corturile mari si mici, precum si în celelalte 

locuri de odihna. 

-   Nu   s-a  împotrivit   deloc,   mîrîi   Hykrion aratîndu-L cu un gest al capului pe 
Atreiu care statea nemiscat si cu fruntea plecata. Bastian se întoarse cu spatele si se 
aseza pe o piatra. 

Cînd cei cinci gealati îl adusera pe Fuhur, o mare multime se si strînsese în jurul 
cortului de gala. La apropierea pasilor cadentati, bocanitori si metalici, spectatorii se 
dadura la o parte eliberînd calea. Fuhur nu era încatusat, iar uriasii în platose nici nu-L 
atingeau, ci mergeau doar la dreapta si la stînga lui cu sabiile trase din teaca. 

- Mu s-a împotrivit deloc, stapîne al stapînei noastre, li spuse lui Bastian una din vocile 
de tinichea atunci cînd convoiul se opri în fata lui. 
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Fuhur se întinse pe jos în fata lui Atreiu si închise ochii. 



Se lasa o tacere îndelungata. Ultimii întîrziati din tabara venira în graba întinzîndu-si 
gîtul pentru a vedea si ei ce se întîmpla. Singura persoana care nu era de fata era 
Xayide. soaptele si murmurul se stinsera treptat. Toate privirile se plimbau încolo si 
încoace între Atreiu si Bastian. în lumina cenusie a diminetii figurile lor nemiscate 
pareau o imagine fara culori, încremenita pentru vecie. 

în sfîrsit, Bastian se scula în picioare. 

- Atreiu, spuse el, ai vrut sa-mi furi talismanul Craiesei Copile ca sa ti-L însusesti. Iar 
tu, Fuhur, ai stiut si ai complotat cu el. Astfel voi doi n-ati pîngarit numai prietenia ce-
a fost cîndva între noi, ci v-ati facut vinovati si de cea mai odioasa crima împotriva 
vointei Puisorului  Lunii  care  mi-a dat  mie giuvaerul.  Va recunoasteti vina? 

Atreiu îl privi lung pe Bastian, apoi aproba dînd din cap. 

Lui Bastian i se stinsese glasul si trebui sa încerce de doua ori înainte de-a putea vorbi 
mai departe. 

-  Ma gîndesc ca tu, Atreiu, ai fost cel ce m-a dus la Craiasa Copila. si ma gîndesc   la 
cîntarea lui Fuhur la Amarganth. De aceea vreau sa va daruiesc viata, viata unui hot s1 
a complicelui sau. Faceti cu ea ce vreti.  Dar plecati de la mine,  cît se poate de 
departe, si sa nu mai îndrazniti niciodata a da ochii cu mine. Va surghiunesc pentru 
totdeauna,  nu v-am cunoscut niciodata. 

îi facu cu capul semn lui Hykrion sa dezlege catusele lui Atreiu, apoi se întoarse si se 
aseza la loc. 

Atreiu ramase multa vreme nemiscat, apoi îi arunca o privire lui Bastian. Parea ca vrea 
sa spuna ceva, dar pe urma se razgîndi. Se apleca spre Fuhur si îi sopti ceva. Balaurul-
noroc deschise ochii si se scula în picioare. Atreiu sari pe spinarea lui, iar Fuhur îsi lua 
zborul. Se înalta de-a dreptul în cerul matinal din ce în ce mai luminos si, desi 
miscarile lui erau greoaie si 
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anevoioase,  dupa  cîteva clipe cei doi se facura 

nevazuti. 

Bastian se ridica si intra în cortul sau. Aici se 

zvîrli pe culcus. 

-  Acum ai atins adevarata maretie, spuse soptit un glas bllnd si voalat, acum nu mai tii 
la nimic si nimic nu te mai poate atinge. 

Bastian se ridica în capul oaselor. Xayide era cea care vorbise. Era ghemuita în coltul 
cel mai întunecat al cortului. 



- Tu, întreba Bastian, cum ai intrat? 

Xayide zîmbea. 

-  Pentru mine, domnul si stapînul meu, nu exista santinele care m-ar putea opri. numai 
porunca ta ar putea-o face. Ma gonesti? 

Bastian se culca iar si închise din nou ochii. 

Dupa un timp murmura: 

- Mi-e indiferent. Ramîi sau pleaca! 

Ea-L cerceta multa vreme pe sub pleoapele aproape lasate. Apoi se interesa: 

-  La ce te gîndesti, domnul si stapînul meu? Bastian se întoarse cu spatele la ea si nu-i 

raspunse. 

Pentru Xayide era limpede ca în nici un caz nu 

trebuia sa-L lase acum singur.  Oricînd putea sa-i 

scape. Trebuia sa-L consoleze si sa-L înveseleasca - în 

felul ei. Trebuia sa-L constringa sa mearga mai departe 

pe drumul ce-L pregatise pentru el - si pentru ea 

însasi. Iar de data aceasta lucrurile nu mai puteau fi 

rezolvate cu vreun dar fermecat sau cu vreun siretlic 

oarecare. Trebuia sa faca uz de mijloace mai tari. De 

cel mai tare pe care îl avea la dispozitie, anume 

dorintele cele mai ascunse ale lui Bastian. Se aseza 

lînga el si-i sopti la ureche: 

-  Cînd vrei sa-ti faci intrarea în Turnul de 

Fildes, domnul si stapînul meu? 

-  Fiu stiu, vorbi Bastian cu capul înfundat în perne, ce sa mai caut acolo daca Puisorul 
Lunii nu e? Mici nu mai stiu ce sa fac acum. 
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- Ai putea sa te muti acolo pentru a o astepta pe Craiasa Copila. 

Bastian se întoarse spre Xayide. 

- Crezi ca mai revine? 

Fu nevoit sa-si repete întrebarea pe un ton mai insistent înainte ca Xayide sa-i 
raspunda sovaind: 

-  nu cred. Presupun ca a parasit Fantâzia pentru totdeauna si ca tu esti urmasul ei, 
domnul si stapînul meu. 

Bastian se ridica încet. Privi în ochii bicolori ai lui Xayide si trecu mult timp pîna ce 
pricepu bine întelesul vorbelor ei. 

- Eu? exclama el. 

Pe obraji îi ardeau pete rosii. 

- Te sperie atît de mult gîndul? sopti Xayide. Ţi-a dat însemnul deplinelor ei puteri. Ţi-
a lasat tie împaratia ei.  Iar tu vei fi  acum  împaratul Copil, domnul si stapînul meu. si 
aceasta pe buna dreptate. nu numai ca ai salvat Fantâzia venind încoace, dar ai si creat-
o! noi toti - si eu însami - sîntem opera ta! Esti doar marele întelept, de ce te-ai teme 
acum sa preiei deplinele puteri ce ti se cuvin dupa toate cîte s-au întîmplat? 

Iar în timp ce ochii lui Bastian începeau sa P straluceasca din ce în ce mai mult, aprinsi 
de o febra F* rece, Xayide îi vorbea despre o noua Fantâzie, despre o lume ce putea fi 
alcatuita în toate amanuntele ei dupa preferintele lui Bastian, unde putea sa creeze si sa 
distruga dupa bunul lui plac, unde nu mai existau nici un fel de stavile si limitari, unde 
fiecare faptura, buna sau rea, frumoasa sau urîta, proasta sau desteapta, îsi avea 
originea numai si numai în vointa lui. Iar el trona sublim si misterios deasupra tuturor, 
hotarînd destinele într-un vesnic joc. 

- Abia atunci, încheie ea, vei fi cu adevarat liber, liber de tot ce te constrînge si liber sa 
faci tot ce vrei. nu doreai tu sa-ti gasesti adevarata ta vointa? Iat-o! 

înca în aceeasi dimineata corturile fura strînse, iar convoiul de multe mii de capete 
condus de Bastian si 
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Xayide în lectica de margean porni la drum spre Turnul de Fildes. O coloana ce parea 
nesfîrsita trecea pe caile întortocheate ale Labirintului. Iar cînd capul coloanei ajunse 
spre seara la Turnul de Fildes, ultimii din alai abia pasisera peste hotarele cele mai 
îndepartate ale gradinii. 

Primirea facuta lui Bastian fu atît de sarbatoreasca pe cît si-o dorise. Erau de fata toti 
cei ce faceau parte din curtea Craiesei Copile. Pe toate crenelurile si acoperisurile 



stateau paznicii, duhuri ale vazduhului cu trimbite stralucitoare si sunînd din ele cît îi 
tineau plamînii. Scamatorii îsi aratau maiestria, astrologii proclamau norocul si maretia 
lui Bastian, cofetarii coceau torturi înalte cît muntii, iar ministrii si demnitarii  paseau  
linga  lectica de  margean si  o conduceau prin forfota multimii în sus pe strada prin-
cipala care se desfasura sub forma unei spirale din ce în ce mai înguste în jurul conului 
format de Turnul de Fildes, pîna acolo unde poarta cea mare ducea în interiorul 
palatului propriu-zis. Urmat de Xayide si de toti demnitarii, Bastian urca pe treptele 
albe ca neaua ale scarii largi, merse mai departe prin toate salile si coridoarele, prin 
cea de-a doua poarta, tot mai sus, prin gradina în care animalele, pomii si florile erau 
din fildes, peste podurile arcuite si prin ultima poarta. Voia sa ajunga tocmai în acel 
pavilion care avea forma unei  flori de magnolie si  se  afla în vîrful uriasului turn. Se 
vazu îns'a ca floarea era închisa si ca ultima bucata de drum ce ducea la ea era atît de 
lunecoasa si de povîrnita, încît nimeni nu se putea sui 

pe ea. 

Bastian îsi aminti ca nici Atreiu, grav ranit, nu putuse urca atunci, în orice caz nu cu 
propriile lui puteri. Caci nimeni dintre cei ce-au ajuns vreodata sus nu stie în ce fel a 
izbutit. E ca un dar ce-L primesti. 

Dar Bastian nu era Atreiu. Caci de-aici înainte numai el avea caderea sa daruiasca în 
chip de favoare aceasta ultima bucata de drum. si nu avea de gînd sa dea înapoi. 
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-  Chemati meseriasii! porunci el. Sa-mi taie trepte în suprafata neteda sau sa-mi 
construiasca o scara sau sa inventeze altceva. Caci doresc sa-mi stabilesc locuinta 
acolo sus. 

-  Stapîne, îndrazni sa replice unul dintre cei mai batrîni sfetnici, acolo sus locuieste 
Suverana Dorintelor cea Cu Ochii de Aur, atunci cînd sta la noi. 

- Sa faceti ceea ce va poruncesc eu! se rasti Bastian la el. 

Demnitarilor le pieri sîngele din obraji si se dadura înapoi. Totusi îl ascultara. Fura 
adusi meseriasi si se apucara de lucru mînuind ciocane grele si dalti. Oricît se 
straduiau însa, nu izbuteau sa sparga nici cea mai mica bucata din piscul muntelui. 
Daltile le sareau din mîna si pe suprafata neteda nu ramînea nici macar o zgîrietura. 

-  Inventati altceva, spuse Bastian suparat, întorcîndu-se cu spatele, caci vreau sa ajung 
acolo sus. Dar sa stiti ca rabdarea mea ar putea sfîrsi foarte curînd. 

Pe urma pleca înapoi si, împreuna cu membrii curtii sale din care faceau parte în 
primul rînd Xayide, cei trei cavaleri Hysbald, Hykrion si Hydorn, precum si Illuan, 
djinnul cel albastru, lua în stapînire celelalte încaperi ale palatului. 



înca în aceeasi noapte convoca pe, toti demnitarii, ministrii si sfetnicii ce-i slujisera 
pîna atunci Puisorului Lunii, sa participe la o consfatuire în sala cea mare si rotunda 
unde se tinuse cîndva congresul medicilor. Le ceru sa-i jure supunere deplina. 

-  Chiar si  atunci si  mai  ales  atunci,  mai adauga  el,  cînd  hotarîrile mele vi s-ar 
parea de neînteles.. Caci eu nu sînt de-o seama cu voi. 

Pe urma stabili ca exact dupa saptezei si sapte de zile se va încorona el singur ca 
împaratul Copil al Fantâziei. Urma sa fie o sarbatoare de o asemenea splendoare cum 
nu mai existase niciodata, nici chiar în Fantâzia. Ceru sa fie trimisi soli în toate 
tinuturile, caci dorea ca fiecare popor al împaratiei fantazice 
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sa-si   trimita   un   reprezentant   la   festivitatile   de 

încoronare. 

Acestea Fiind spuse, Bastian se retrase si-i lasa 

singuri pe sfetnicii si demnitarii descumpaniti. 

y Erau cu totii descumpaniti. Tot ce auzisera li se paruse atît de monstruos, Incît multa 
vreme ramasera tacuti si cu capetele lasate în jos. Pe urma începura sa se sfatuiasca în 
soapta. Iar dupa ce se consultara cîteva ore,  ajunsera  la concluzia ca  trebuiau sa 
asculte de poruncile lui Bastian, caci el purta însemnul Craiesei Copile, ceea ce-i 
obliga sa-i dea ascultare -  fie   ca   credeau   ca   Craiasa  Copila   îi   predase într-
adevar deplinele puteri lui Bastian, fie ca toata aceasta întîmplare nu era decît înca una 
din deciziile ei de neînteles. Prin urmare, soliile fura trimise si se dadu ascultare si 
tuturor celorlalte porunci ale lui 

Bastian. 

E drept ca el însusi nu se mai interesa de ele. Lasa în seama lui Xayide toate 
amanuntele pregatirii sarbatorii de încoronare. Iar ea era neîntrecuta în a-i tine ocupati 
pe toti membrii curtii din Turnul de Fildes - atît de ocupati, încît nimeni nu mai avea 
ragaz sa 

stea sa se gîndeasca. 

în timpul urmatoarelor zile si saptamîni, Bastian îsi petrecu vremea sezînd de cele mai 
multe ori nemiscat în camera ce si-o alesese. Privea fix drept înainte si nu facea nimic. 
I-ar fi placut sa-si doreasca ceva sau sa nascoceasca vreo poveste care sa-l distreze, dar 
nu-i mai venea nimic în minte. Se simtea 

gol si gaunos. 



Astfel îi veni în sfîrsit ideea ca ar putea sa-si doreasca sa vina Puisorul Lunii la el. Iar 
daca acum era într-adevar atotputernic si daca toate dorintele sale se realizau, atunci 
trebuia si ea sa asculte de el. Noaptea sedea de multe ori soptind: 

- Puisorul  Lunii,  vino!  Trebuie sa  vii.  îti 

poruncesc sa vii. 

si se gîndea la privirea ei ce-i patrunsese în inima ca o comoara stralucitoare. Dar ea 
nu venea. si cu cît încerca mai des s-o sileasca sa apara, cu atît 
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mai mult se stingea amintirea acelei straluciri din inima lui, pîna ce se întuneca de tot 
înlauntrul sau. 

Cauta sa se convinga ca va regasi totul daca ar ajunge odata în Pavilionul Magnoliei. 
Tot mereu alerga la meseriasi si îi zorea, uneori cu amenintari, alteori cu fagaduieli, 
dar tot ce faceau ei se dovedea inutil. Scarile se rupeau, cuiele de otel se îndoiau, 
daltile crapau. 

Cavalerii Hykrion, Mysbald si Hydorn cu care i-ar fi placut lui Bastian sa stea uneori 
de vorba sau sa joace unele jocuri, de cele mai multe ori nu mai erau buni de nimic. în 
cele mai adînci subsoluri ale Turnului de Fildes, descoperisera o pivnita de vinuri. 
sedeau acolo zi si noapte, beau, jucau zaruri, urlau cîntece idioate sau se certau, si 
uneori trageau chiar sabiile unii împotriva altora. Cîteodata strabateau împleticindu-se 
strada principala, tinîndu-se de capul zînelor, rusalcelor, dragaicelor si al altor fapturi 
feminine din Turnul de Fildes. 

-  Ce vrei, stapîne, spuneau ei cînd Bastian îi dojenea, trebuie sa ne dai vreo treaba. 

Lui Bastian nu-i trecea însa nimic prin minte si îi amîna pîna dupa încoronare, desi nici 
el singur nu stia ce se va schimba atunci. 

încetul cu încetul se strica si vremea. Apusurile de soare ca niste revarsari de aur 
apareau tot mai rar. De cele mai multe ori cerul era cenusiu si acoperit, iar aerul 
devenea înabusitor. Nu mai adia nici un vînticel. 

Astfel se apropia încet ziua încoronarii. 

Solii ce fusesera trimisi se întorceau. Multi aduceau cu ei delegati din cele mai diferite 
tinuturi ale Fantâziei. Erau însa si unii care se întorceau fara sa-si fi îndeplinit 
misiunea. Ei vesteau ca locuitorii la care fusesera trimisi refuzasera sa. ia parte la 
ceremonie. De altfel, aparusera în multe locuri rebeliuni ascunse sau chiar fatise. 

Bastian privea nemiscat. 



-  Pe toti acestia, spuse Xayide, ai sa-i pui» tu cu botul pe labe atunci cîndvei fi 
împaratul Fantâziei. 
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- Vreau sa vrea si ei ceea ce vreau eu, spuse 

Bastian. 

Xayide plecase 4nsa grabita pentru a da noi 

ordine. 

si apoi sosi ziua încoronarii care nu mai avea sa aiba loc, ci avea sa intre în istoria Fantâziei ca 
ziua bataliei sîngeroase pentru Turnul de Fildes. 

înca de dimineata cerul fusese acoperit de o patura groasa de nori plumburii ce nu lasau sa se 
lumineze de zi. Un semiîntuneric nelinistitor acoperea totul, aerul era nemiscat si atît de greu 
si de apasator, încît abia se putea respira. 

împreuna cu cei paisprezece maestri^ de ceremonie ai Turnului de Fildes, Xayide pregatise un 
program sarbatoresc extrem de bogat ce urma sa ' întreaca în splendoare si risipa tot ce se 
vazuse vreodata în Fantâzia. 

Din primele ore ale diminetii începuse sa cînte muzica pe toate strazile si în piete, era însa o 
muzica ce nu mai rasunase niciodata în Turnul de Fildes: salbatica, stridenta si totusi 
monotona. Oricine o auzea începea sa tresalte, sa zvîcneasca din picioare si, cu voie sau fara 
voie, sa danseze si sa sara. nimeni nu-i cunostea pe. muzicienii care purtau masti negre si 
nimeni nu stia de unde-i adusese Xayide. 

Toate cladirile si fatadele caselor erau împodobite cu steaguri si stegulete tipator colorate, 
care însa atîrnau pleostite, deoarece nu adia nici o 

suflare. 

Cum-Pavilionul Magnoliei continua sa fie inaccesibil, Xayide pregatise un alt loc pentru 
ceremonia de încoronare. Acolo unde strada principala în forma de spirala se sfirsea în fata 
portii celei mari din zidul palatului, urma sa fie asezat tronul pe treptele largi din fildes. Mii 
de cadelnite uriase fumegau-aici, iar fumul mirosind ametitor si totodata atîtator, curgea încet 
peste trepte, peste piata, în jos pe strada principala si patrundea în toate strazile laturalnice, în 
toate colturile si în toate încaperile. 
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Pretutindeni stateau gealatii negri în platosele lor de insecte, nimeni în afara de Xayide 
singura nu stia cum de reusise sa-i multiplice însutit pe cei cinci ce-i mai ramasesera. Dar nu 
numai atît: vreo cincizeci din ei sedeau acum pe cai puternici alcatuiti de asemenea dintr-un 
metal negru. 

Acesti calareti însoteau într-un cortegiu triumfal un tron de-a lungul strazii principale, nimeni 
nu stia de unde venise. Era mare cît un portal de catedrala si se compunea numai din oglinzi 



de toate formele si marimile, numai perna pe care se sedea era din matase rosie-aramie. în 
chip straniu, uriasul obiect lucitor luneca singur încet în sus pe spirala strazii, fara a fi tras sau 
împins, ca si cum ar fi avut o viata proprie. 

Cînd se opri în fata portii celei mari din fildes, Bastian iesi din palat si lua loc pe tron. Arata 
mic de tot ca o papusa, sezînd acolo în mijlocul imensului fast rece si lucios. Multimea 
spectatorilor retinuti de un cordon format din gealatii uriasi cu platose negre izbucni în urale, 
dar în mod inexplicabil rasunau pitigaiat si strident. 

Dupa aceea începu partea cea mai lunga si obositoare a ceremoniei. Toti solii si delegatii 
împaratiei fantazice fura asezati într-un sir lung, unul în spatele celuilalt, iar sirul se prelungea 
în jos pe toata strada principala în forma de spirala a Turnului de Fildes si pîna hat-departe, 
foarte departe în gradina-labirint si mereu se mai asezau si altii la sfîrsitul cozii. Cînd îi venea 
rîndul, fiecare din ei trebuia sa se arunce la pamînt în fata tronului, sa atinga de trei ori 
pamîntul cu fruntea, sa sarute piciorul drept al lui Bastian si sa spuna: 

- în numele poporului meu si al celor de aceeasi specie cu mine, te rog pe tine, caruia noi toti 
îi datoram existenta noastra, sa te încoronezi ca împarat Copil al Fantâziei! 

Trecusera astfel doua sau trei ore cînd se produse brusc un freamat în sirul celor ce asteptau. 
Un tînar faun urca în graba strada, se vedea ca alerga 
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cu ultimele sale puteri, caci se împleticea si cadea cînd si cînd, se ridica din nou si 
alerga mai departe, pîna ce se arunca la pamînt în fata lui Bastian abia tragîndu-si 
sufletul. Bastian se apleca spre el. 

-  Ce s-a întîmplat de îndraznesti sa întrerupi 

ceremonia? 

- Razboi, stapîne! gîfîi faunul. Atreiu a adunat o multime de razvratiti si vine încoace 
cu trei osti. Cer sa predai pe AURYN, iar daca nu-L dai de bunavoie, 

vor sa te constrînga. 

Brusc se lasa o liniste mormîntala. Muzica atîtatoare si strigatele stridente de bucurie 
amutisera dintr-o data. Bastian privea fix drept înainte. Tot sîngele îi pierise din fata. 

Acum sosira în fuga si cei trei cavaleri Hysbald, Hykrion si Hydorn. Pareau 
nemaipomenit de bine 

dispusi. 

- în sfîrsit, avem si noi ceva de facut, stapîne! strigau ei în dezordine. Lasa totul în 
seama noastra! Mu te lasa tulburat. Me adunam noi cîtiva voinici si pornim împotriva 
rebelilor. Le dam noi o lectie, de sa 

ne tina minte. 



Printre multele mii de fapturi ale Fantâziei aflate acolo, multe nu puteau fi deloc 
folosite pentru actiuni razboinice. Majoritatea însa stiau foarte bine cum sa umble cu o 
arma, ghioaga, sabie, arc, lance, prastie sau pur si simplu cu dintii si ghearele. Toti 
acestia se adunara în jurul celor trei cavaleri care comandau oastea. în timp ce plecau, 
Bastian ramase pe loc cu numarul mare al celor mai putini razboinici, pentru a 
continua ceremonia.  Dar de-aici înainte gîndurile îi zburau în alta parte. Tot mereu 
ochii sai scrutau zarea,  caci de pe locul sau vedea pîna departe, norii imensi de praf ce 
se ridicau acolo îl faceau sa banuiasca marimea fortei armate cu care 

sosea Atreiu. 

- Fii fara grija, îi spuse Xayide care venise lînga el, înca n-au intervenit gealatii mei cu 
platose negre. Ei vor apara Turnul tau de Fildes, iar'lor nu li se poate împotrivi nimeni 
- în afara de tine cu sabia ta. 
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Peste cîteva ore sosira primele stiri de pe front. De partea lui Atreiu lupta aproape 
întregul popor al pieilor verzi, dar si vreo doua sute de centauri, cincizeci si opt de 
mîncatori-de-piatra, cinci balauri-noroc condusi de Fuhur care intervenea mereu din | 
aer în lupta, iar pe lînga ei si un stol de vulturi albi uriasi, veniti în zbor din Muntii 
Destinului, precum si foarte multe alte fapturi. Se spunea ca ar fi fost vazuti | chiar si 
inorogi. 

Desi erau inferiori ca numar oastei comandate de cavalerii Hykrion, Hysbald si 
Hydorn, luptau cu atîta înversunare, încît împinsesera tot mai mult înapoi oastea ce 
lupta pentru Bastian. 

Bastian ar fi vrut sa plece el însusi pentru a prelua comanda asupra oastei sale, dar 
Xayide îl sfatui sa n-o faca. 

- Qîndeste-te, domnul si stapînul meu, spunea ea, ca nu-i potrivit cu noul tau rang de 
împarat al Fantâziei sa lupti tu însuti. Lasa totul în seama celor ce te slujesc cu 
credinta. 

Lupta tinu toata ziua. Fiecare palma a gradinii-labirint fu aparata cu îndîrjire de oastea 
lui Bastian, preschimbîndu-se într-un cîmp de lupta sîngeros si rascolit. Cînd începu sa 
se întunece, primii razvratiti ajunsesera la picioarele Turnului de Fildes. 

Atunci Xayide îi trimise în lupta pe gealatii ei cu platose negre, si cei calare, si cei 
pedestri, iar ei începura sa faca prapad printre razboinicii lui Atreiu! 

O descriere exacta a bataliei pentru Turnul de Fildes e cu neputinta, de aceea trebuie sa 
renuntam la ea. Plna în ziua de azi mai circula în Fantâzia nenumarate cîntece si 
povestiri despre acea zi si acea noapte, caci fiecare dintre cei ce-au luat parte a trecut 
prin alte întîmplari. Toate acestea sînt povesti care vor fi povestite alta data. 



Unii stiu a povesti ca si de partea lui Atreiu se aflau unul sau mai multi magicieni cu 
puteri de-o seama cu cele ale lui Xayide. Sigur însa nu se stie nimic. Poate ca datorita 
lor Atreiu si oamenii sai au izbutit sa cucereasca Turnul de Fildes, în pofida 
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uriasilor cu platose negre. Mai verosimil e totusi un alt motiv: Atreiu nu lupta pentru 
sine, ci pentru prietenul sau, pe care voia sa-L înfringa ca sa-L salveze. 

noaptea se lasase de mult, o noapte fara stele, cu fum si cu flacari. Torte cazute la 
pamînt, vase uriase pentru ars tamîia rasturnate sau felinare sparte aprinsesera în mai 
multe locuri turnul. în lumina pîlpîitoare a focurilor Bastian alerga de colo-colo printre 
luptatorii care aruncau umbre fantomatice. Zgomotul armelor si urletele bataliei 
rasunau în jurul lui. 

- Atreiu! striga el ragusit. Atreiu, arata-te! Vino sa lupti cu mine! Unde esti? 

Dar spada Sikanda râmînea în teaca si nu 

misca. 

Bastian trecu în goana prin toate încaperile palatului, apoi alerga afara pe zidul cel 
mare, larg cît o strada, si tocmai cînd voia sa treaca în fuga peste | poarta exterioara 
sub care se afla tronul de oglinzi -prefacut acum în mii de tandari - vazu ca din directia 
opusa Atreiu îi venea în întîmpinare. Avea o sabie în 

mîna. 

Pe urma se aflara fata-n fata, ochi în ochi. 

Sikanda nu misca.           > 

Atreiu îi puse lui Bastian pe piept vîrful sabiei 

sale. 

-  Da-mi talismanul, îi spuse el, spre binele 

tau. 

-  Tradatorule! raspunse Bastian strigînd, esti 

opera mea! Eu am facut sa existe totul! si pe tine! Vrei sa te întorci împotriva mea? 
îngenuncheaza si 

cere-mUertare! 

tf     - Esti nebun, raspunse Atreiu, tu n-ai creat nimic. îi datorezi totul Craiesei Copile! Da-mi-
L pe 



AURYN! 

- Ia-ti-L, spuse Bastian, daca poti. 

Atreiu sovaia. 

-  Bastian, spuse'el, de ce ma silesti sa.te 

înfrîng pentru a te salva? 

Bastian se opinti tragînd de minerul sabiei, si cu puterea sa uriasa izbuti într-adevar sa scoata 
spada 
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Sikanda din teaca fara ca ea sa-i sara de la sine în mîna. Dar în aceeasi clipa cînd trase 
spada, se auzi un sunet atît de înspaimîntator, încît si luptatorii de jos de pe strada si 
din fata portii se oprira o clipa ca încremeniti, privind în sus catre cei doi. Bastian 
recunoscu sunetul. Era scris netul îngrozitor ce-L auzise cînd Graograman se prefacuse 
în piatra. Iar stralucirea Sikandei se stinse. îi trecu prin minte ceea ce-i povestise leul 
ca se va întîmpla daca va folosi vreodata arma dupa propria sa vointa. Acum însa nu 
mai putea si nici nu voia sa renunte. 

Lovi în Atreiu care încerca sa se apere cu sabia sa. Dar Sikanda spinteca arma lui 
Atreiu si-L nimeri în piept. Se casca o rana adînca de unde tîsni sîngele. Atreiu cazu pe 
spate si se prabusi de pe crenelurile portii celei mari. Din palele de fum izbucni o 
flacara alba în noapte, îl prinse pe Atreiu în cadere si-L lua cu sine. Fusese Fuhur, 
balaurul-noroc alb. 

Bastian îsi sterse cu mantia sudoarea de pe frunte. si atunci vazu ca mantia se 
înnegrise, devenise neagra ca noaptea. Ţinînd înca spada Sikanda în mîna, coborî de pe 
zidul palatului si iesi jos în piata. 

O data cu înfrîngerea lui Atreiu norocul în lupta se schimbase de la un moment la altul. 
Oastea rebelilor carora victoria li se paruse asigurata cu putin timp înainte, începu 
acum sa fuga. Bastian se afla ca într-un vis înspaimîntator din care nu se putea trezi. 
Izbînda lui avea un gust amar ca fierea, dar si de salbatic triumf. 

înfasurat în mantia sa neagra, cu sabia plina de sînge în mîna, cobora încet strada 
principala a Turnului de Fildes care acum ardea ca o torta uriasa. Dar Bastian' pasea 
înainte prin urletul si vuietul flacarilor abia simtindu-le pîna ce ajunse la piciorul 
turnului. Acolo îsi gasi resturile armatei, asteptîndu-L în gradina-labirint pustiita, acum 
doar un nesfîrsit cîmp de lupta presarat cu lesurile locuitorilor Fantâziei. Hykrion, 
Hysbald si Mydorn erau si ei acolo, ultimii doi grav raniti, llluan, djinnul cei albastru. 
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'USWUSUL        PE        CALUL       SAU Nî!£/     UZII înaripat n-ar fi putut nici el tine pasul 
cu Bastian gonind prin noaptea neagra  ca smoala. în acest timp tovarasii de lupta lasati în 
urma abia se pregateau de plecare. Multi dintre ei erau raniti, cu totii erau istoviti de moarte, 
caci nici unul din ei nu avea nici pe departe nemasurata putere si rezistenta a lui Bastian. Pîna 
si gealatii cu platosele negre pe caii lor metalici nu se puneau declt cu greu în miscare, iar 
ceilalti, care mergeau pe jos, nu-si mai puteau gasi cadenta obisnuita. Vointa lui Xayide -prin 
care erau condusi cu totii - parea si ea sa Fi ajuns la limita puterilor. Lectica ei de margean 
cazuse prada flacarilor în timpul incendiului Turnului de Fildes. Asa ca i se construise o 
lectica noua din diferite scînduri de carute, arme frînte si ramasite carbonizate din turn, care, 
fireste, semana mai degraba cu o coliba saracacioasa. schiopatînd si tîrsîindu-si picioarele, 
restul ostirii se tîra în urma ei. Hykrion, Hysbald si Hydorn care îsi pierdusera caii erau si ei 
nevoiti sa umble sprijinindu-se unul pe altul. Nimeni nu scotea vreun cuvînt, dar toti stiau ca 
le va fi cu neputinta sa-L ajunga, vreodata din urma pe Bastian. 

Acesta înainta duduind prin bezna, mantia sa neagra flutura fioros pe umerii lui, picioarele 
metalice ale calului urias scîrtîiau si scrisneau la fiece miscare, în timp ce copitele imense 
ciocaneau pamîntul. - Dii, striga Bastian, dii! dii! dii! Nu înainta atît de repede cît ar fi dorit. 
Voia sa-i ajunga din urma pe Atreiu si pe Fuhur, cu orice pret, chiar daca avea sa omoare sub 
el acest monstruos cal metalic. 

Voia razbunare! La ora aceea ar fi ajuns de mult la telul tuturor dorintelor sale, dar Atreiu îl 
împie- 
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dicase. Bastian nu ajunsese împarat al Fantâziei. Iar Atreiu trebuia sa ispaseasca amarnic! 

Bastian îsi zori înca si mai necrutator calul metalic. încheieturile acestuia scîrtîiau si scrisneau 
tot mai zgomotos, dar calul înca asculta de vointa calaretului si îsi iuti galopul nebun. 

Goana salbatica tinu multe ore fara ca noaptea sa se lumineze. în gînd Bastian vedea mereu în 
fata ochilor Turnul de Fildes în flacari si traia mereu clipa cînd Atreiu îi pusese sabia pe piept 
- pîna cînd i se ivi pentru prima oara în minte întrebarea: De ce sovaise Atreiu? De ce nu se 
hotarîse sa-L raneasca pentru a-i smulge cu forta pe AURYN? si acum Bastian îsi aminti 
brusc de rana ce i-o facuse el lui Atreiu si de ultima privire a acestuia cînd cazuse pe spate si 
se prabusise în hau. 

Bastian îsi vîrî înapoi în teaca cea ruginita spada pe care pîna atunci o tinuse în mîna. 

Aparura zorile si treptat începu sa-si dea seama unde se afla. Era o cîmpie stearpa peste care 
gonea acum cu calul sau metalic. Formele întunecate ale unor tufe de ienupar semanau cu 
adunarile nemiscate ale unor uriasi calugari cu gluga sau ale unor vrajitori cu palarii ascutite. 
Blocuri de stînca erau risipite printre tufe. 

si pe urma, chiar în timpul galopului, calul sau metalic se desfacu brusc în bucati. 

Bastian ramase pe jos, ametit de puterea izbiturii. Cînd se scula în sfîrsit în picioare, începu 
sa-si frece loviturile; se afla în mijlocul unei tufe joase de ienupar. Tîrîndu-se, iesi afara. 
Acolo vazu sparturile ca niste coji goale ale calului raspîndite pe o suprafata mare, ca si cum 
ar fi explodat un monument. 



Bastian se ridica, îsi arunca pe umeri mantia cea neagra si porni fara vreun tel precis catre 
locul unde zorile luminau tot mai mult zarea. 

în tufa de ienupar ramase însa un obiect lucitor pe care-L pierduse acolo: cingatoarea 
Gemmal. Bastian nici nu observa paguba si nici mai tîrziu nu se mai gîndi la cingatoare, llluan 
o salvase zadarnic din flacari. 
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Dupa cîteva zile Qemmal fu gasita de o cotofana care nu banuia ce era în realitate 
obiectul stralucitor ce-i placuse. îl duse în cuibul ei, dar astfel începu o alta poveste 
care va fi povestita alta data. 

Catre amiaza, Bastian ajunse la un parapet înalt de pamînt, ce taia de-a curmezisul 
cîmpia. Se catara pe el. Dincolo gasi o zanoaga larga care -adîncindu-se tot mai mult 
spre interior - semana cu un crater. întreaga vale era acoperita de un oras - în orice caz 
multimea de cladiri sugera aceasta denumire, desi era orasul cel mai aiurit pe care-L 
vazuse vreodata Bastian. Toate cladirile pareau învalmasite fara plan si fara sens, ca si 
cum ar fi fost rasturnate acolo de-a valma dintr-un sac urias, nu existau nici strazi, nici 
piete, nici vreo ordine evidenta. 

Dar si cladirile izolate pareau descreierate, avînd usa de intrare pe acoperis, scari 
asezate acolo unde nu se putea ajunge sau unele pe care nu s-ar Fi putut pasi decît cu 
capul în jos si care se sfîrseau în aer, turnuletele erau cladite piezis, iar balcoanele 
atîrnau vertical pe ziduri, ferestrele tineau locul usilor, iar podelele tineau locul 
peretilor. Existau poduri ale caror bolti arcuite se întrerupeau brusc, ca si cum 
constructorul lor ar fi uitat în toiul lucrului ce urma sa fie întregul. Turnuri curbate ca 
bananele, piramide asezate pe vîrful lor. Pe scurt, întregul oras dadea 

impresia de sminteala. 

Pe urma Bastian îi vazu si pe locuitori. Erau barbati, femei si copii. Trupul parea al 
unor oameni obisnuiti, dar îmbracamintea lor arata ca si cum ar fi înnebunit cu totii, 
nemaiputînd face deosebirea între lucrurile ce slujesc pentru îmbracaminte si cele ce 
slujesc altor scopuri. Pe cap purtau abajururi, galeti, castroane de supa, cosuri de hîrtie, 
pungi sau cutii. Iar pe trup le atîrnau fete de masa, covoare, bucati mari de poleiala sau 
chiar butoaie. 

Multi dintre ei trageau sau împingeau roabe si carucioare încarcate cu tot soiul de 
boarfe, lampi sparte, saltele, vase, zdrente si podoabe ieftine. Iar altii carau în spinare 
baloturi uriase de troace asemanatoare. 
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Cu cît Bastian patrundea mai adînc în oras, se întetea si înghesuiala. Se parea însa câ 
nimeni nu stie prea bine încotro vrea sa mearga. Bastian observa de mai multe ori cum 
cîte unul care-si trasese cu greu caruciorul într-o anumita directie, îl Ura dupa scurt 



timp în directia opusa, pentru ca, putin mai tîrziu, sa porneasca iar într-o noua directie. 
Cu totii erau însa într-o activitate febrila. 

Bastian hotarî sa se adreseze unuia dintre ei. 

- Cum se numeste acest oras? 

Cel caruia îi vorbise lasa din mîini caruciorul, se îndrepta din sale, îsi freca un timp 
fruntea, ca si cum s-ar fi gîndit intens, apoi pleca si îsi lasa caruciorul acolo. Se parea 
ca L-a uitat. Dar dupa cîteva minute o femeie puse stapînire pe el si-I trase anevoie 
undeva. Bastian o întreba daca boarfele sînt ale ei. Femeia ramase un timp locului 
cufundata într-o meditatie adînca, apoi pleca. 

Bastian mai încerca de cîteva ori, dar nu primi raspuns la nici o întrebare. 

-  N-are nici un rost sa-i întrebi ceva, auzi dintr-o data un glas chicotind, ei nu mai pot 
sa-ti spuna nimic. Ar putea fi numiti cei-ce-nu-spun-nimic. 

Bastian se întoarse în directia de unde venise glasul si zari pe o iesire de zid (de fapt 
era partea de jos a ungi balconas ce fusese fixat invers) o maimutica cenusie. Avea pe 
cap o palarie neagra de doctor de pe care se legana un ciucure, si parea ocupata sa-si 
socoteasca atent ceva pe degetele picioarelor. Apoi îi rînji lui Bastian, spunîndu-i: 

-  Scuzati-ma, eram foarte grabita sa calculez ceva. 

- Cine esti? întreba Bastian. 

-   Argax   e   numele   meu,   îmi   pare   bine! raspunse maimutoiul si ridica palaria de 
doctor. Cu cine am placerea? 

- Ma numesc Bastian Balthasar Bux. 

- întocmai! spuse multumita maimuta. 

- si cum se numeste acest oras? se interesa Bastian. 
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Iîn mijlocul drumului Bastian vazu o femeie |ezînd si încercînd sa  culeaga  cu acul de tesut 
boabele de mazare dintr-o farfurie. - Cum au ajuns aici? si ce fac aici? întreba Bastian. 
Bastian. De ce? Nu vad aici pe mmen, ^ ~ 

a vechnmparat 

 f 

cei pe care-i vezi aici au fost pe vremea lor împarati ai Fantâziei - sau cel putin doreau sa 
devina. Bastian se sperie. 



- De unde stii, Argax? 

Maimutoiul îsi ridica din nou palaria de doctor 

si rînji: 

-  Eu sînt - sa spunem - supraveghetorul 

orasului. 

Bastian privi în jur. Foarte aproape de ei un batrin sapase o groapa. Acum aseza în ea o 
luminare aprinsa si astupa groapa la loc. 

semene ■          - O, în toate vremurile au existat oameni care 

Iriu au gasit calea înapoi în lumea lor, îi explica Argax. acestea toti l^a început n-au mai vrut, 
iar acum - sa spunem - nu 

»Um un mic tur ..otgulul domnu'? Sa spunem - o prima luare de contact cu 

mai pot. 

Bastian privi la o fetita care împingea cu mari eforturi o trasurica pentru papusi ce avea rotile 
patrate. 

- si de ce nu mai pot? întreba el. 

- Âr trebui sa-si doreasca acest lucru. Ei însa |lju-si mai doresc nimic. Ultima lor dorinta au 
folosit-o 

t      lt 

pentru altceva. 

- Ultima 

 lor dorinta? întreba  Bastian.  Din 

costa nimic. Ai si p,âtitf 

 preferat s-o ia,,,f*»J  ta la necare 

obraji îi pierise orice picatura de sînge. Deci nu poti sa-ti doresti mereu cîte ceva atîta timp cît 
vrei? 

Argax chicoti iar. Acum încerca sa-i scoata lui Bastian turbanul ca sa-L caute de paduchi. 

- Lasa asta! striga Bastian. încerca sa dea jos fmaimutoiul de pe spate, dar acesta se tinea bine 
si .izbiera de bucurie. 



-  Nicidecum! Nicidecum! hamai el. Nu poti 3vea dorinte decît atîta timp cît îti amintesti de 
lumea ta. Cei de-aici si-au cheltuit însa toate amintirile. Cjne 

naaua.ii u«-">»  -■ -■ ■■ *-___                           fu mai are trecut- nare nici viitor. De aceea ei nici 
nu 

n spnzatie neplacuta, ce i se accentua la fiecaretmbatrînesc. Uita-te la ei! Ţi-ar veni sa crezi ca 
unii nlTh nriveaDe ceilalti si observa ca nici între ei nuSînt aici de o mie de ani sau chiar si de 
mai mult? Dar vorbeau deloc   Nici nu se interesau unii de altii, barâmîn asa  cum  sînt.   Pentru  
ei  nu  se mai  poate 

*roo" ra niri nu se vad                                          schimba nimic, fiindca nici ei însisi nu se 
mai pot 

pareau^a ma nu se v^. ^^ ^.^   ^ ce sescnimba 

u?                                                        Bastian observa un barbat care sapunea o 

\, chicoti Argax la urechea lui, sintoglinda si pe urma începu s-o barbiereasca. Ceea ce de-o 
seama cu tine, asa s-ar putea spune, sau, maila început i se paruse caraghios, acum îi dadea 
fiori 

bine zis au fost pe vremea lor.                _ _          w/601' 

//_ Cf> vrei sa SDUI? Bastian se opri in loc. vre          Merse repede mai departe si abia acum 
îsi 

aâdu seama ca patrundea tot mai adînc în oras. Voi în sus si în jos p|a se întoarca, dar ceva îl 
atragea ca un magnet, ■ncepu sa alerge si încerca sa scape de suparatoarea 

poarta 

sa 

uica sînt oameni? 

înveselit   Argax topaia spinarea lui Bastian: 

- Asa e ! Asa e ! 
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maimuta cenusie, dar aceasta ramînea lipita de el, ba 

îl mai si zorea: 

- Mai repede! Hop! Hop! Hop! 

Bastian întelese ca orice-ar fi facut tot n-ar fi 



avut nici un rost, si se opri. 

- si toti cei de-aici, întreba el abia tragîndu-si suflarea, au fost odata împarati ai Fantâziei sau 
au 

vrut sa fie? 

-  Desigur, spuse Argax,  cel ce nu-si mai gaseste calea vrea sa devina împarat, mai curind sau 
mai tîrziu. N-a izbutit fiecare, dar au dorit-o cu totii. De aceea exista aici doua feluri de 
nebuni. în orisice caz - s-ar putea spune - rezultatul e acelasi. 

- Care sînt cele doua feluri? Explica-mi! Vreau 

neaparat sa stiu, Argax! 

-  Linlsteste-te! Linisteste-te! chicoti maimuta tinîndu-se înca si mai strins de gîtul lui Bastian. 
Unii dintre ei si-au cheltuit treptat amintirile. Iar cînd au pierdut-o si pe ultima, AURYN nu 
le-a mai îndeplinit nici o dorinta. Dupa aceea au venit - am putea spune - din proprie initiativa 
aici. Ceilalti, care s-au proclamat împarati, si-au pierdut brusc în acel moment toate amintirile. 
De aceea nici lor AURYH n-a mai putut sa le îndeplineasca nici o dorinta, de vreme ce nici nu 
mai aveau vreuna. Dupa cum vezi, se revine la acelasi lucru. Sînt si ei aici si nu mai pot pleca. 

-->■ înseamna ca au avut cu totii cîndva pe 

AURYN? 

- Se-ntelege! raspunse Argax. Au uitat însa de mult. De altfel, nici nu i-ar ajuta cu nimic pe 
bietii 

smintiti. 

- Li s-a..., Bastian sovai, li s-a luat? 

-  nu, spuse Argax, atunci cînd cineva se proclama împarat, talismanul dispare din propria lui 
vointa. E limpede ca lumina zilei, s-ar putea spune, caci puterea Craiesei Copile nu poate fi 
folosita pentru a-i lua tocmai aceasta putere. 

Bastian se simtea atît de rau, încît ar Fi dorit'sâ se aseze undeva, dar mica maimuta cenusie 
nu-îngaduia. 
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-  Nu,  nu,  vizionarea orasului înca  nu s-a încheiat,   tipa   ea,   cel   mai   important   lucru   
abia urmeaza! Mergi mai departe! Mergi mai departe! 

Bastian vazu un baiat batînd cu un ciocan greu cuie în ciorapi întinsi în fata lui pe jos. Un 
barbat gras încerca sa lipeasca timbre pe basici de sapun care, fireste, se spargeau mereu. Dar 
el nu contenea sa faca altele, suflînd. 

- Uita-te! auzi Bastian glasul lui Argax si simti în acelasi timp cum acesta îi întorcea cu 
mînuta lui de maimuta capul într-o anumita directie. Uita-te acolo, nu-i distractiv? 



Se strînsese un grup numeros de oameni, barbati si femei, batrîni si tineri, cu totii în cea mai 
ciudata îmbracaminte, dar nu vorbeau. Pe jos se aflau o multime de zaruri mari, iar pe fiecare 
din cele sase fete ale zarurilor erau litere. Oamenii amestecau mereu zarurile si pe urma se 
holbau mult timp la ele. 

- Ce fac acolo, sopti Bastian, ce fel de joc e? Cum se numeste? 

- E jocul de-a oarecare, raspunse Argax. Apoi le facu semn jucatorilor si striga: 

-  Foarte bine,  copii!  Dati-i înainte!  Nu va lasati! 

Pe urma se întoarse iar catre Bastian si-i sopti la ureche: 

-  nu mai sînt în stare sa povesteasca nimic. si-au pierdut uzul limbajului. De aceea am 
inventat acest joc pentru ei. îi tine ocupati, dupa cum vezi. si e foarte simplu. Daca stai si te 
gîndesti, va trebui sa admiti ca toate povestile din lume nu sînt compuse de fapt decît din 
douazeci si sase de litere. Literele ramîn mereu  aceleasi,  numai combinatiile lor se schimba. 
Din litere se compun cuvinte, din cuvinte fraze, din fraze capitole, iar din capitole povesti. Ia 
uita-te, ce scrie acolo? 

Bastian citi: 

HGIKLOPFMWEYVXQ 

YXCVBNMASDFQrUKLOA 

QWERTZUIOPU 

ASDFQMJKLOA 
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MNBVCXYLKJHQFDSA 

UPOIUZTREWQAS 

QWERTZUIOPUASDF 

YXCVBnMLKJ 

QWERTZUIOPU 

ASDFQHJKLOAYXC 

UPOIUZTREWQ AOLKJHQFDSAMNBV 

QKMDSRZIP 

QETUOUSFHKO 

YCBMWRZIP 

ARCQUniKYO 

QWERTZUIOPUASD 



MriBVCXYASD LKJUONQREFQHL 

- Da, chicoti Argax, de cele mai multe ori asa iese. Daca joci însa foarte mult timp, ani de zile, 
atunci ies uneori si cuvinte. Nu sînt cuvinte deosebit de     mintoase,     dar     cel     putin     
sînt     cuvinte. "Spanacomanie", de pilda, sau "Cîrnatoperie" sau "Qulerita". Iar daca joci o 
suta de ani, o mie de ani, o suta de mii de ani fara întrerupere, atunci dupa toate probabilitatile 
trebuie sa iasa o data si o poezie. Iar daca joci vesnic, atunci trebuie sa se iveasca toate 
poeziile, toate povestile posibile, si pe lînga ele si toate povestile povestilor, chiar si aceasta 
poveste în care stam de vorba noi doi. E logic, nu-i asa? 

- E îngrozitor, spuse Bastian. 

-  O, spuse Argax, depinde de punctul de vedere. Cei de colo - s-ar putea spune - practica 
jocul cu placere. în afara de asta, ce-am putea face cu ei în Fantâzia? 

Bastian privi mult timp în tacere pe jucatori, apoi întreba în soapta: 

- Argax, stii cine sînt, nu-i asa? 

-  Cum sa nu? Cine în întreaga Fantâzie nu-ti stie numele? 

-  Spune-mi un lucru, Argax. Daca ieri as fi devenit împarat, m-as fi aflat azi aici? 
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- Azi sau mîine, raspunse maimuta, sau peste| saptamîna. în orice caz ai fi sosit curînd aici. 

- înseamna ca Atreiu m-a salvat. 

- Asta nu mai stiu, recunoscu maimuta. 

-  Iar daca ar fi izbutit sa-mi ia giuvaerul, ce s-ar fi întîmplat atunci? 

Maimuta chicoti din nou. 

- S-ar putea spune ca si atunci ai Fi nimerit tot aici. 

- De ce? 

-  Fiindca ai nevoie de AURYN ca sa-ti gasesti calea înapoi. Dar, ca sa vorbesc cinstit, nu 
cred ca mai esti în stare. 

Maimuta batu din palme, saluta cu palaria eij de doctor si rînji. 

- Spune-mi, Argax, ce trebuie sa fac? 

- Sa gasesti o dorinta care sa te duca înapoi în lumea ta. 

Bastian tacu iar multa vreme, apoi întreba: 

-  Argax, îmi poti spune cîte dorinte mai pot avea cu totul? 



-  nu multe. Dupa parerea mea, cel mult înca trei sau patru. si-ti va fi greu sa te descurci numai 
cu atîtea. începi cam prea tîrziu, iar drumul înapoi nu-i deloc usor.  Trebuie sa  traversezi  
Marea Pîclelor. numai în acest scop trebuie sa cheltuiesti o dorinta. Ce mai urmeaza dupa 
aceea - nu stiu. în întreaga Fantâzie nu stie nimeni care e pentru alde voi drumul spre lumea 
voastra.  Poate ca  vei gasi  pe Yor si Minroud, ultima scapare pentru multi ca tine. Desi ma 
tem ca pentru tine e - sa spunem - prea departe. De data aceasta mai ai însa posibilitatea sa 
iesi din vechiul oras al împaratilor. 

- Multumesc, Ârgax! spuse Bastian. Mica maimuta cenusie rînji. 

- La revedere, Bastian Balthasar Bux! 

si dintr-un singur salt disparu într-una din casele cele sucite. sterpelise si turbanul lui Bastian. 

Acesta mai ramase un timp locului, nemiscat. Ceea ce aflase îl zapacea si-L tulbura atît de 
mult, încît nu era în stare sa ia nici o hotarîre. Toate telurile si 
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planurile lui de pîna atunci se prabusisera. Avea impresia ca înlauntrul sau totul se 
rasturnase - la fel ca piramida de colo, partea de sus era întoarsa în jos, iar partea din 
spate spre fata. Ceea ce sperase însemna pieirea sa, iar ceea ce urîse era salvarea. 

Pentru început îi era limpede un lucru: Trebuia sa iasa din acest oras smintit! si nu mai 
voia sa se întoarca niciodata! 

Porni la drum prin harababura de case aiurite si foarte curînd se dovedi ca drumul spre 
interiorul orasului fusese cu mult mai lesnicios decît cel de iesire. Tot mereu era nevoit 
sa constate ca gresise directia si se îndrepta iar spre centrul orasului. Avu nevoie de 
întreaga dupa-amiaza înainte de a izbuti sa ajunga la parapetul de pamînt. Apoi alerga 
afara în cîmpie si nu se mai opri din fuga pîna ce noaptea - la fel de întunecoasa ca si 
cea precedenta - îl sili sa stea locului. Cazu istovit sub o tufa de ienupar si se cufunda 
într-un somn adînc. Iar în timpul somnului i se stinse amintirea ca pe vremuri stiuse sa 
nascoceasca povesti. 

Toata noaptea nu vazu în vis decît o singura imagine care nici nu pierea si nici nu se 
schimba: Atreiu cu rana sîngerînda în piept statea în fata lui si-L privea, nemiscat si 
tacut. 

Trezit de un bubuit de tunet, Bastian sari în sus. Era înconjurat de bezna cea mai 
adînca, dar întreaga gramada de nori adunati de mai multe zile parea a clocoti cu furie. 
Fulgera neîncetat, tunetele uruiau si duduiau, ca se cutremura pamîntul, furtuna vuia 
peste cîmpie îndoind tufele de ienupar pîna la pamînt, torentele de ploaie se pravaleau 
ca niste perdele cenusii peste tot întinsul. 

Bastian se ridica. înfasurat în mantia sa cea neagra, statea pe loc, apa îi curgea peste 
fata. 



Drept în fata lui un trasnet lovi un pom spin-tecînd trunchiul noduros, crengile fura 
îndata cuprinse de vîlvataie, vîntul raspîndi o ploaie de scîntei peste cîmpia în noapte, 
dar potopul de sus stinse repede totul. 

Bastian fusese zvîrlit în genunchi în timpul îngrozitorului trosnet. Acum începu sa 
sape pamîntul cu amîndouâ mîinile. Cînd groapa fu destul de adînca, îsi dezlega spada 
Sikanda de Ia sold si o aseza în groapa. 

- Sikanda, spuse el încetisor printre urletele furtunii, îmi iau pentru totdeauna ramas-
bun de la tine. niciodata sa nu se mai întîmple vreun rau prin cineva care te ridica 
împotriva unui prieten. Iar nimeni sa nu te gaseasca aici înainte ca tot ce s-a întîmplat 
prin tine si prin mine sa fie complet uitat. 

Pe urma umplu groapa la loc cu pamînt si la sfîrsit acoperi totul cu crengi si cu muschi 
pentru ca nimeni sa n-o descopere. 

si tot acolo se mai afla Sikanda pîna în ziua de azi. Caci abia într-un viitor îndepartat 
va veni cineva care s-o poata atinge fara nici o primejdie - dar aceasta e o alta poveste 
si va fi povestita alta data. 

Bastian porni la drum în întuneric. 

Spre dimineata, furtuna se potoli, vîntul se opri, ploaia picura doar de pe pomi si totul 
se linisti. 

O data cu aceasta noapte, pentru Bastian începu o drumetie lunga si singuratica. Nu 
mai voia înapoi la tovarasii sai de drum si de lupta, înapoi la Xayide. Acum voia sa 
caute calea de întoarcere în lumea oamenilor - dar nu stia nici cum si nici unde. Oare 
exista pe undeva o poarta, un vad, un hotar pe unde putea trece? 

Trebuia s-o descopere, atît stia. Nu avea însa nici o putere în aceasta privinta. Se 
simtea ca un scafandru aflat pe fundul marii în cautarea unei nave scufundate, dar care 
e mereu împins de ape în sus înainte de a putea gasi ceva. 

Mai stia ca nu-i mai ramîneau decît putine dorinte, de aceea avea mare grija sa nu 
foloseasca pe AURYN. Nu trebuia sa sacrifice putinele amintiri ce-i mai ramasesera 
decît pentru a se apropia de lumea sa, si numai atunci cînd era absolut necesar. .         
Dar dorintele nu pot fi nici provocate si nici 

'nabusite   dupa   cum   ai   vrea.   Ele   izvorasc   din 
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adîncurile cele mai ascunse ale fiintei noastre, fie ele bune, fie rele. si se nasc fara sa ne dam 
seama. 

Fara ca Bastian sa observe, în el se nastea o noua dorinta ce treptat capata un chip tot mai 
precis. 

Singuratatea în care calatorea de atîtea zile si nopti avu drept urmare ca-si dori sa faca si el 
parte din vreo comunitate, sa fie primit în vreun grup, nu ca stapîn sau ca învingator sau ca 
ceva mai deosebit, ci numai ca unul printre cei multi, poate chiar ca cel mai de jos sau cel mai 
putin important, dar ca unul care tine în mod firesc de ceilalti si participa la viata comuna.                              
** 

într-p buna zi se întîmpla sa ajunga la tarmul unei mari. în orice caz, asa crezu el la început. 
Se afla pe un tarm stîncos si abrupt, iar în fata ochilor sai se desfasura o mare cu valuri albe 
încremenite. Abia mai tîrziu vazu ca valurile nu erau cu adevarat nemiscate, ci înaintau foarte 
încet, ca existau curenti si vîrtejuri tot atît de imperceptibile ca si aratatoarele unu! ceasornic. 

Era Marea Pîclelor! 

Bastian se plimba de-a lungul tarmului abrupt Atmosfera era calda si putin umeda, nu adia 
nici ut vînticel. Era înca devreme, înaintea amiezii, ia soarele lumina întinderea alba de ceata 
ce se pierde în zare. 

Bastian merse cîteva ore, iar spre amiaz^ ajunse la un orasel construit pe pari înalti afara u 
largul Marii Relelor, la o oarecare distanta de uscat Un pod lung suspendat lega orasul de o 
limba ■. coastei stîncoase. Podul se legana usor cînd Bastiat pasi peste el. 

Casele erau relativ mici, usile, ferestrele scarile, totul parea facut la dimensiunile unor copii. 5 
într-adevar, oamenii care umblau pe strazi aveau ci totii marimea unor copii, desi era vorba de 
barbat adulti cu barbi si femei cu pieptanaturi înalte. Er< izbitor faptul ca nu prea puteau fi 
deosebiti, cac semanau nespus de mult între ei. Fetele le erai cafenii-închis ca si pamîntul 
umed si pareau foarte blînzi si linistiti. Cînd îl vedeau pe Bastian, dadeau din 

tcap, dar nimeni nu-i adresa vreo vorba. în general pareau sa fie tare tacuti, numai foarte rar se 
auzea pe strada sau într-o ulita vreo vorba sau o chemare, în ciuda forfotei intense ce domnea 
pretutindeni, niciodata nu putea fi vazut vreunul singur, întotdeauna umblau în grupuri mai 
mari sau mai «mici, f:inîndu-se de brate sau de mîini. 

Cînd privi mai bine casele, Bastian îsi dadu seama ca toate erau dintr-un fel de împletituri din 
nuiele, unele mai grosolane, altele mai subtiri, ba chiar si pavajul strazilor era împletit. Iar pe 
urma vazu ca si îmbracamintea oamenilor, pantalonii, fustele, hainele si palariile erau facute 
din aceeasi împletitura, în acest caz, fireste, dintr-o împletitura foarte subtire si maiestrit 
tesuta. Era limpede ca aici se facea absolut totul din acelasi material. 

Din loc în loc, Bastian putu arunca o privire în diferite ateliere ale unor meseriasi, ocupati cu 
totii cu confectionarea obiectelor împletite, faceau pantofi, ulcioare, lampi, cesti, umbrele - 
toate din aceleasi împletituri. si niciodata nu lucra vreunul singur, caci toate aceste obiecte nu 
puteau fi alcatuite decît de mai multi o data. Era o placere sa privesti cu cîta dibacie lucrau 
mîna-n mîna si cum fiecare îi completa pe celalalt. în acest timp cîntau de cele mai multe ori o 
melodie simpla, fara cuvinte. 



Oraselul nu era prea mare, astfel ca Bastian ajunse curind la marginea lui. Iar privelistea ce se 
ivi aici îi dovedi fara putinta de tagada ca se afla într-un oras de marinari, caci aici se aflau 
sute de nave de toate formele si marimile. Totusi era un oras de marinari destul de neobisnuit, 
caci toate aceste nave erau atîmate de undite uriase si pluteau în aer, leganîn-du-se usor, una 
lînga cealalta, peste adîncul prin care treceau pîclele albe. De altfel, se parea ca si aceste nave 
erau facute cu totul din împletituri de nuiele si n-aveau nici pînze, nici catarge, nici vîsle sau 
timone. *¥ Bastian se aplecase peste un parapet si privea în jos la Marea de Pîcla. Putea sa-si 
dea seama cît de înalti erau parii pe care era construit orasul judecind 
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dupa lungimea umbrelor aruncate pe întinderea alba de jos. 

- în timpul noptii, auzi el o voce vorbind alaturi de el, pîclele se ridica pîna la înaltimea 
orasului. Atunci putem porni în larg. în timpul zilei soarele absoarbe pîcla si nivelul marii 
scade. Asta doreai sa stii, straine, nu-i asa? 

Lînga Bastian se sprijineau de parapet trei barbati care_1! priveau blînd si prietenos. Intra în 
vorba cu ei si afla ca orasul purta numele de Yskal sau mai era numit si orasuL împletiturilor. 
Locuitorii se numeau yskainarj. Cuvîntul însemna întrucîtva "cei ce exista în comun". Meseria 
celor trei era pîclonautica. Bastian nu voia sa-si spuna numele pentru a nu fi recunoscut, si le 
spuse ca se numeste "Unul". Cei trei marinari îi explicara ca ei nici nu aveau nume pentru 
Fiecare în parte si erau de parere ca nici nu e nevoie. Cu totii împreuna erau yskalnari, ceea ce 
le era întru totul de ajuns.                       '-. 

Cum era tocmai ora prînzului, îl poftira pe Bastian sa mearga cu ei, si el primi cu recunostinta, 
într-o ospatarie din apropiere se aseza la masa, iar în timpul prînzului Bastian afla totul despre 
orasul Yskal si despre locuitorii sai. 

Marea-Eîclejor, numita la ei Skaidan, era un Qcean_uxia§ din negura alba ce despartea doua 
regiuni ale Fantâziei. Nimeni nu aflase pîna acum cît de adînc era Skaidan .si nici nu se aflase 
de unde provenea imensa cantitate de pîcla. E drept ca sub suprafata oceanului se putea foarte 
bine respira, de asemenea se putea intra în mare mergînd pe fundul ei daca se pornea dinspre 
tarm unde pîcla era mai putin adînca, dar trebuia sa fii precaut si sa te legi de o fringhie de 
care sa poti fi tras înapoi. Caci pîcla îti rapea în scurt timp orice capacitate de orientare. Multi 
cutezatori sau usuratici se prapadisera în decursul anilor, încereînd sa traverseze singuri si pe 
jos Skaidanul. Numai putini putusera Fi salvati. Singurul mod de a ajunge pe partea cealalta a 
Marii Pîclelor era cel al yskalnarilpr^ 

împletiturile de nuiele din care erau alcatuite casele   orasului   Yskal,   toate   obiectele   
uzuale, 
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îmbracamintea, precum si navele se faceau dintr-un soi de papura ce crestea aproape de tarm 
sub suprafata Marii de Pîcla si nu putea Fi recoltata decît punîndu-ti viata în primejdie. 
Aceasta papura, desi era flexibila, iar în atmosfera normala chiar moale, statea drept în sus în 
ceata, fiind mai usoara decît pîcla si plutind pe ea. Prin urmare, navele cladite din papura 



pluteau si ele. îmbracamintea purtata Se yskalnari era deci totodata si un fel de colac de 
salvare pentru cazul cînd cineva nimerea în pîcla. 

Toate acestea nu reprezentau însa adevarata taina a yskalnarilor si nu explica motivul 
deosebitei comuniuni în care îsi duceau viata. Dupa cum observa Bastian foarte curînd, pareau 
sa nu cunoasca cuvîntul "eu", în orice caz nu-L foloseau niciodata, ci spuneau mereu doar 
"noi". Abia mai tîrziu descoperi Bastian din ce cauza. 

Atunci cînd din cele spuse de cei trerpjclonauti 

ecavorrjile^ajn^^ 

 si pe el cajele^/_matejQL  pe SkaKlân se deosebea  Fidca nu se 

foarte tare de orice alt drum pe mare. Fiindca nu se putea sti niciodata dinainte cît timp va 
dura traversarea si unde va duce pîna la urma. Bastian spuse ca e tocmai ceea ce doreste, asa 
ca pîclonautii fura de acord sa-l ia cu ei pe nava. 

Dupa cum se asteptau, la caderea noptii negura începu sa creasca, iar la miezul noptii atinsese 
înaltimea orasului de împletituri. Acum toate navele care mai înainte atîrnasera în aer 
ajunsesera sa pluteasca pe suprafata alba. Nava pe care se gasea Bastian - era o ambarcatiune 
plata si lunga de vreo treizeci de metri - fu desprinsa din odgoane si începu sa pluteasca încet 
sub cerul noptii în largul Marii 

Pîclelor. 

înca de la prima vedere, Bastian se întrebase în ce fel putea fi pus în miscare acest soi de nava, 
deoarece nu avea nici pînze, nici vîsle si nici elice. Dupa cum afla, pînzele n-ar fi folosit, 
deoarece peste Skaidan nu sufla niciodata vreun vînt, iar cu vîsle sau elice nu se putea trece 
peste pîcla. Forta datorita careia se misca nava era de natura cu totul diferita. 
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în mijlocul puntii se gasea o suprafata circulara ceva mai ridicata. Bastian o observase înca de la 
început si crezuse ca e un fel de punte de comanda sau ceva asemanator. într-adevar, în timpul întregii 
calatorii stateau cel putin doi dintre pîclonauti acolo sus, uneori si trei, patru sau chiar si mai multi, 
(întregul echipaj numara paisprezece marinari -desigur, fara Bastian). Cei ce se gaseau pe suprafata 
rotunda îsi petrecusera bratele unul pe dupa umerii celuilalt si priveau în directia de mers. Daca nu îi 
observai cu mare grija, puteai crede ca stateau nemiscati. Numai la o cercetare foarte atenta se putea 
observa ca se leganau foarte încet si în aceeasi masura, executînd un fel de dans. Totodata cîntau o 
melodie simpla, foarte frumoasa si blînda, care se repeta mereu. 

La început Bastian crezuse ca strania purtare reprezinta vreo ceremonie sau un obicei mai deosebit al 
carui sens îi era ascuns. Abia în cea de-a treia zi a calatoriei îndrazni sa-L întrebe peainuf-dttrxeî trei 
prieteni ,ai-sâV care-tocmai se asezase lînga el. La rînduTTui, acesta paru mirat de uimirea lui Bastian 
si îi arata ca oamenii pun în miscare nava prin vointa si puterea lor de imaginatie. 

Bastian nu putu întelege de la bun început explicatia si întreba daca pun în miscare niscaiva roti 
ascunse. 

- nu, raspunse pîclonautul, cînd vrei sa-ti misti picioarele, îti ajunge sa vrei si sa-ti imaginezi -sau ai 
cumva nevoie de vreo masinarie cu roti ca sa umbli? 



Deosebirea dintre propriul trup si o nava consta numai în aceea ca cel putin doi yskalnari trebuiau sa-si 
contopeasca cu totul vrerea si imaginatia într-una singura. Caci numai prin aceasta unire lua nastere 
forta de propulsie. Iar daca voiau sa înainteze mai repede, trebuiau sa participe mai multi. în mod 
normal lucrau în schimburi de cîte trei, iar ceilalti se odihneau, caci, desi parea usoara si placuta, era 
totusi o munca grea si obositoare, cerînd o concentrare intensa si neîntrerupta. Era însa singurul mod 
de a naviga pe Skaidan. 
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cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Armonia lor nu se tulburase, nu erau întristati si nu jeleau, nu 
mai pomenira cu nici un cuvînt întîmplarea. 

- Mu, spuse unul dintre ei cînd fu întrebat de Bastian, nu ne lipseste nimeni. De ce sa jelim? 

Individul singur nu conta deloc la ei. si cum nu se deosebeau cu nimic unul de altul, nici unul 
din ei nu era de neînlocuit. 

Bastian voia însa sa fie o individualitate, un cineva, nu doar unul la fel cu toti ceilalti. Dorea 
sa fie iubit tocmai fiindca era asa cum era. în comunitatea yskalnarilor exista într-adevar 
armonie, nu însa si iubire. 

Nu mai dorea sâ fie cel mai mare, cel mai puternic, cel mai întelept. Toate acestea le lasase în 
urma sa. Acum îsi dorea sa fie iubit asa cum era, bun sau rau, frumos sau urît, destept sau 
prost, cu toate defectele sale - sau tocmai din cauza lor. 

Dar cum era el oare într-adevar? 

Fiu mai stia. Primise atît de multe în Fantâzia, iar acum nu mai era în stare sa se regaseasca pe 
sine printre toate darurile si însusirile cu care fusese înzestrat. 



începînd de atunci, nu mai participa la dansul pîclonautilor. sedea în fata de tot la prora, 
privind spre Skaidan, zi dupa zi si uneori chiar si noaptea. 

în sfîrsit ajunsera la celalalt tarm. Hava pîclelor trase la mal, Bastian le multumi yskalnarilor 
si debarca. 

Era_ o tara plina de trandafiri, paduri de trandafiri de toate culorile. Iar printre nesfârsitele 
boschete de trandafiri serpuia o carare. 

Bastian porni pe .carare. 

Aiuola Doamna 

AYIDE ÎsI  SFÎRsI  ZILELE  ÎNTR-UN J chip lesne de povestit, dar greu de 

înteles si plin de contradictii ca si atîtea altele în Fantâzia. Pîna în ziua de azi învatatii si 
istoricii îsi storc creierii întrebîndu-se cum a fost cu putinta, unii se îndoiesc chiar de fapte sau 
încearca sa le dea o x alta interpretare. Aici vom expune ceea ce s-a întîmplat în realitate si 
fiecare sa încerce a explica lucrurile asa cum crede. 

Pe vremea cînd Bastian sosise în orasul Yskal la pîclonauti, Xayide împreuna cu uriasii ei în 
platose negre ajunse la locul din cîmpie unde calul metalic se desfacuse bucati sub Bastian. în 
acea clipa începu sa se teama ca nu-L va mai gasi niciodata. Putin mai tîrziu, vazînd parapetul 
de pamînt unde ramasesera urmele lui Bastian cînd urcase pe el, banuiala ei se preschimba în 
certitudine. Daca ajunsese în vechiul oras al împaratilor, era pierdut pentru ea, indiferent ca 
ramînea acolo pentru totdeauna sau ca izbutea sa scape din oras. în primul caz, ar fi fost lipsit 
de orice putere ca toti cei de acolo si nu ar mai Fi fost în stare sa-si doreasca nimic - iar în 
celalalt caz, toate dorintele de putere si de marire s-ar fi stins în el. în ambele cazuri jocul se 
încheiase pentru ea, Xayide. 

Porunci gealatilor cu platose sa se opreasca, dar - cu totul de neînteles - ei nu ascultara de 
vointa lui Xayide, ci marsaluira mai departe. Atunci ea se înfurie, sari din lectica si se aseza în 
cale cu bratele întinse. Uriasii cu platose negre, atît pedestrii, cît si calaretii, tropâira însa mai 
departe, ca si cum ea nici n-ar Fi fost acolo, calcînd-o în picioare. Dar în momentul în care 
Xayide îsi dadu sufletul, convoiul cel lung se opri brusc ca un mecanism de ceas stricat. 
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Cînd Hysbald, Hydorn si Hykrion îi ajunsera mai tîrziu din urma împreuna cu resturile ostirii, 
vazura cele întîmplate, dar nu se dumirira defel, caci, asa cum bine stiau, vointa lui Xayide era 
cea care îi punea în miscare pe uriasii goi pe dinauntru si prin urmarea îi facuse s-o calce în 
picioare. Dar prea multa gîndire nu era punctul tare al celor trei cavaleri, asa ca ridicara din 
umeri si nu-si mai batura capul. Se sfatuira ce era de facut si ajunsera la concluzia ca întreaga 
campanie se încheiase. Prin urmare, lasara la vatra tot ce mai ramasese din oaste, sfatuindu-i 
pe toti sa se duca acasa. Iar ei însisi, avînd în vedere ca îi jurasera credinta lui Bastian si 
nevoind sa-si calce juramîntul, hotarîra sa-L caute în întreaga Fantâzie. Nu putura însa sa se 
înteleaga în privinta directiei în care sa porneasca si de aceea stabilira ca fiecare sa continue 
pe cont propriu. îsi^ luara ramas-bun, si fiecare porni schiopatînd în alta directie» Toti trei~arr 
trecuT~apoi~ pTtffîrggjTTUjjtin^^ Ftâi     ila 



p     pggjUjjtin^^ 

Fantâzia circula nenumarate povestiri despre cautarile lor lipsite de orice sens. Acestea sînt 
însa alte povesti si vor fi povestite alta data. 

Iar gealatTTTneiatîci goi pe dinauntru si cu platose negre ramasera de atunci nemiscati în 
acelasi loc  din   cîmpie,   în   apropierea  vechiului "oias-al 

pŢsapadsrcazura peste gealati, iar eTTugfnira sî se scufundara treptat în pamînt, strîmb sau 
drept. Totusi unii mai      tfiâ^ii il 

 p           s           mai potjfi_jâ^utisi-asM^i. 

Locurile acelea nu au însa o faima prea buna, si toti calatorii le ocolesc. Dar sa ne întoarcem 
acum la Bastian. 

în timp ce urma curbele line ale cararii printre boschetele de trandafiri, zari ceva care îl umplu 
de uimire, caci în toata Fantâzia nu mai vazuse niciodata ceva asemanator, anume un stîlp 
indicator cu o mîna cioplita ce arata într-o anumita directie. 

"Spre Casa Schimbarilor'! scria pe mîna. 

6asTTaTr~pofnT fara graba în directia aratata. Respira  mireasma  nenumaratilor  trandafiri  
si  se 
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simtea din ce în ce mai vesel, ca si cum l-ar fi asteptat o surpriza placuta. 

în sfîrsit, ajunse la o alee dreapta strajuita de pomi sferici plini de mere rosii. Iar la capatul 
aleii se înalta o casa. Apropiindu-se, constata ca era cea mai nostima casa ce-o vazuse 
vreodata. Acoperisul înalt si tuguiat sedea ca o scufie ascutita pe o cladire ce semana mai 
degraba cu un dovleac urias, caci era sferica, iar în multe locuri peretii aveau umflaturi si 
scobituri, ca niste burdihane care îi dadeau casei o înfatisare corpolenta si placuta. Se mai 
vedeau si cîteva ferestre si o usa de intrare, toate însa strîmbe si rasucite, ca si cum toate 
aceste deschideri ar fi fost taiate de un neîndemînatic în dovleac. 

în timp ce Bastian se îndrepta spre casa, observa ca ea se afla într-o continua, dar înceata 
schimbare. La fel de tacticos ca un melc ce-si scoate coarnele, se ivea în partea dreapta o mica 
iesitura care se transforma încetul cu încetul într-un fel de foisor. în partea stînga se vedea o 
fereastra care se închidea si disparea treptat. Din acoperis crestea un cos, iar peste usa de 
intrare se forma o mica terasa cu balustrada de fier. 

Bastian se oprise locului si privea cu uimire si veselie schimbarile neîncetate. Acum întelegea 
de ce casa purta numele de "Casa Schimbarilor". 

Pe cînd mai statea pe loc, auzi din interior o voce calda si melodioasa de femeie care cînta: 

De un veac, oaspete drag, Fioi te-am asteptat. Daca ai ajuns in prag. Tu esti - neaparat! 
Foamea, setea sa ti-o stingi -"    Totu-i pregatit. 



Tot ce cauti si-ti doresti, 

Vei sta linistit, 

Cu durerea alinata. 

Suferinta mingîiata. 

Caci pe-un lung drum ai venit 
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Pîn-aici, la mine. 

Fie c-ai fost bun ori rau. 

Oricum esti, e bine! 

Ah, gîndi Bastian, ce glas frumos! As dori ca acest cîntec sa mi se adreseze mie! 

Vocea începu sa cînte din nou: 

Mare domn, fii iarasi mic! 

Intra-aici si fii pitic! 

Fiu mai sta mereu in prag, 

Caci vei fi primit cu drag! 

Toate ti le-am pregatit 

De mult timp - chiar infinit! 

Qlasul avea o putere de atractie irezistibila asupra lui Bastian. Era sigur ca o persoana extrem 
de prietenoasa era cea care cînta. Prin urmare, batu la usa, iar glasul cel frumos îi striga: 

- Intra! Intra, baiatul meu frumos! 

Bastian deschise usa si vazu o camera placuta, nu prea mare, prin ale carei ferestre batea 
soarele. La mijloc era o masa rotunda încarcata cu tot felul de farfurii si cosuri pline cu fructe 
multicolore necunoscute lui. La masa sedea o femeie care semana ea însasi cu un mar, atît era 
ce rotunda si cu obrajii rumeni, atît parea de sanatoasa si de atragatoare. 

în primul moment Bastian fu coplesit de dorinta de a alerga la ea cu bratele întinse strigîndu-i: 
"Mama! Mama!" Dar se stapîni. Mama lui era moarta si cu siguranta nu se afla aici, în 
Fantâzia. E drept ca femeia de aici avea acelasi surîs dragastos si acelasi fel de a privi care 
inspira încredere, totusi asemanarea era cel mult a unei surori. Mama Iui fusese micuta, iar 
femeia de-aici era mare si oarecum impunatoare. Purta o palarie uriasa acoperita cu flori si 
fructe, iar rochia ei era de asemenea dintr-un material înflorat. Abia dupa ce s-a uitat foarte 
bine la rochie, îsi dadu seama ca în realitate era facuta numai din frunze, flori si fructe. 
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în timp ce statea si o privea, îl napadi un sentiment pe care nu-L mai cunoscuse de multa, 
multa vreme. Hu-si mai amintea cînd si unde, stia doar ca uneori se simtise astfel pe vremea 
cînd mai era mic. 

- Asaza-te, baiatul meu frumos, spuse femeia facînd cu mîna un gest de invitatie spre un 
scaun, cred ca ti-e foame, asa ca ar trebui sa manînci mai întîi. 

-  larta-ma, raspunse Bastian, vad ca astepti un oaspete, pe cînd eu am nimerit aici doar din 

întîmplare. 

- Asa o fi? întreba femeia zîmbind. Ei, nu face nimic. Totusi poti mînca, nu-i asa? între timp 
am sa-ti spun o mica poveste, la si manînca si nu mai astepta 

sa te tot poftesc! 

Bastian îsi scoase mantia cea neagra, o puse pe un scaun, se aseza si lua sovaind o poama. 
înainte însa de a musca din ea, întreba: 

-  Dar tu? Nu manînci nimic? sau nu-ti plac 

fructele? 

Femeia rîse tare si din toata inima, Bastian nu 

întelegea de ce. 

-  Bine, spuse ea dupa ce se linisti, daca starui, am sa-ti tin de urît si am sa iau si eu ceva, dar 
în felul meu. Sa nu te sperii! 

Cu aceste cuvinte, îsi lua o stropitoare ce se afla pe jos lînga ea, o ridica deasupra capului si 
îsi turna apa peste palarie. 

- Ah, facu ea, ce bine m-am racorit! 

Acum veni rîndul lui Bastian sa rida. Apoi musca din poama si observa de Îndata ca nu mai 
mîncase niciodata ceva atît de bun. Pe urma mai mînca alta, iar aceasta era si mai buna. 

- îti place? întreba femeia privindu-L atent. Bastian avea gura plina si nu putea raspunde, 

mesteca si dadea afirmativ din cap. 

-    Ma   bucur,   spuse   femeia,   mi-am   dat deosebita osteneala cu ele. Mai manînca, ia cît 
vrei! 

Bastian îsi lua înca un fruct, iar acesta era cu adevarat o încîntare. Suspina entuziasmat. 
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-   si   acum  am  sa-ti   povestesc,   continua femeia, dar tu manînca linistit înainte. 

Bastian trebuia sa se straduiasca mult sa-i asculte cuvintele, caci Fiecare fruct îi producea o 
noua încîntare. 

-  Cu mult, mult timp în urma, începu femeia înflorata, Craiasa Copila a noastra era bolnava 
de moarte, caci avea nevoie de un nume nou ce nu i-L putea da decît un pui de om. Dar 
oamenii nu mai veneau în Fantâzia, nimeni nu stia de ce. Iar daca Craiasa ar fi murit, aceasta 
ar fi însemnat si sfîrsitul Fantâziei.   într-o  zi însa  sau,  mai  bine  zis,  într-o noapte, veni 
totusi un om - era un baietel si el dadu Craiesei Copile numele de Puisorul Lunii. Atunci ea se 
însanatosi si drept multumire îi fagadui baiatului ca toate dorintele sale vor deveni realitate în 
împaratia ei - una dupa alta, pîna ce el va fi gasit adevarata sa vointa. începînd de atunci, 
baietelul porni într-o lunga calatorie, de la o dorinta la alta, iar fiecare din ele i se împlinea.  si  
fiecare împlinire îl ducea la o noua dorinta. si nu erau doar dorinte bune, ci si unele rele, dar 
Craiasa Copila nu face nici o diferenta, pentru ea totul are aceeasi valoare si totul e la fel de 
important în împaratia ei. si cînd la sfîrsit Turnul de Fildes fu el însusi distrus, ea nu facu 
nimic ca sa-L împiedice. Dar o data cu împlinirea unei noi dorinte, baietelul mai uita o parte 
din amintirile sale despre lumea din care venise. Lui nu-i parea rau, caci tot nu mai voia sa se 
întoarca  acolo.   Prin  urmare,  continua sa-si  puna dorinta dupa dorinta, dar în felul acesta îsi 
cheltuise aproape toate amintirile - fara amintiri însa nu-si mai poate dori nimeni nimic. 
Ajunsese cît pe-aci sa nici nu mai fie om, ci o faptura a Fantâziei. Iar adevarata sa vointa tot 
n-o aflase. Acum se ivise primejdia ca sâ-si consume si ultimele amintiri fara s-o cunoasca, 
ceea ce ar fi însemnat ca nu avea sa mai ajunga niciodata înapoi în lumea sa. Dar pînâ la urma 
izbuti sa ajunga la Casa Schimbarilor pentru a ramîne acolo atît timp pîna ce-si va fi gasit 
adevarata sa vointa. Caci Casa Schimbarilor nu se numeste astfel fiindca se schimba 
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ea însasi, ci fiindca îi schimba si pe cei ce locuiesc în ea. Iar lucrul era foarte important pentru 
jcel baietel, caci pîna atunci dorise mereu sa fie un ultul decît cel ce era, dar nu voise 
niciodata sa se schimbe. 

Aici femeia se întrerupse din povestire, caci oaspetele ei se oprise din mestecat. Ţinea în mîna 
un fruct din care muscase si o privea tinta, cu gura cascata, pe feneia cea înflorata. 

-  Daca nu-ti place, spuse ea îngrijorata, pune-o linistit deoparte si ia-ti alta! 

-  Poftim, bîigui Bastian, o, nu, e foarte buna. 

-  Atunci totu-i în ordine, spuse multumita femeia.   Am   uitat însa   sa  spun  cum  se  numea 
baietelul asteptat de atîta amar de vreme în Casa Schimbarilor. Multi locuitori ai Fantâziei îl 
numeau simplu   "Salvatorul",   altii   îi   spuneau   "Cavalerul Sfesnicului cu sapte Brate" sau 
"Marele întelept" sau si "Domnul si Stapînul", dar adevaratul sau nume era Bastian Balthasar 
Bux. 

Dupa aceea femeia îsi privi multa vreme surîzînd oaspetele. El înghiti în sec de cîteva ori si pe 
urma spuse încet: 

- Asa ma numesc eu. 

-  Ei vezi, spuse femeia si nu paru deloc 



surprinsa. 

Bobocii de pe palaria ei si de pe rochie se 

deschisera toti o data. 

-  Dar o suta de ani, replica nesigur Bastian, nici n-au trecut de cînd sînt în Fantâzia. 

-  O, în realitate noi te asteptam de mult mai multa vreme, raspunse doamna, chiar si bunica si 
bunica bunicii mele te-au asteptat. Vezi, acum ti se spune o poveste ce-ti este noua si totusi 
despre un trecut stravechi. 

Bastian îsi aminti de cuvintele lui Graograman, pe atunci era înca la începutul calatoriei sale. 
Acum i se parea într-adevar ca au trecut o suta de ani de 

atunci. 

-  De altfel, nici nu ti-am spus pîna acum care e numele meu. Sînt Aiuola Doamna. 
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Bastian repeta numele si îi veni oarecum greu pîna ce izbuti sa-L pronunte cum trebuie. Pe 
urma îsi lua înca un fruct. Musca din el si i se paru ca întotdeauna tocmai cel pe care-L 
manînca este cel mai gustos din toate. Putin îngrijorat, vazu ca ajunsese la penultimul din 
farfurie. 

-  Ai  mai vrea sa  manînci? întreba  Aiuola Doamna, care observase privirea lui. 

Bastian dadu afirmativ din cap. Atunci ea îsi întinse mîna spre palarie si spre rochie si culese 
fructe pîna ce farfuria se umplu din nou. 

-  Pe palaria ta cresc fructele? întreba Bastian mirat. 

- Cum asa, pe palarie? Aiuola Doamna îl privi fara sa înteleaga, dar apoi izbucni într-un rîs 
zgomotos. Prin urmare, tu crezi ca ceea ce am eu pe cap e o palarie? nicidecum, baiatul meu 
frumos, totul creste din mine, asa cum îti creste tie parul. Poti sa si vezi cît de mult ma bucur 
ca ai sosit în sfîrsit, de aceea înfloresc. Daca as fi trista, totul s-ar ofilk Dar te rog sa nu uiti a 
mînca! 

-  Nu stiu, spuse Bastian stingherit, daca se poate mînca ceva ce iese din cineva. 

- si de ce nu? spuse Aiuola Doamna, doar si copiii sug laptele de la mama lor. E minunat, nu? 

- Asa e, replica Bastian îmbujorindu-se putin, dar numai cît timp sînt foarte mici. 

-  Atunci, spuse Aiuola Doamna stralucind de bucurie, ai sa fii si tu din nou foarte mic, baiatul 
meu frumos. 

Bastian îsi mai lua înca un fruct si musca din el, iar Aiuola Doamna se bucura si înflori înca si 
mai frumos. 



Dupa o scurta tacere ea spuse: 

-  Mi se pare ca ar vrea sa ne mutam în camera de alaturi. Probabil ca a pregatit ceva pentru 
tine? 

- Cine? întreba Bastian privind în jur. 
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-  Casa Schimbarilor, îi explica Aiuola Doamna, ca si cum acest lucru ar fi fost ceva de la sine 
înteles. 

într-adevar, se întîmplase ceva ciudat. Camera se transformase fara ca Bastian sa Fi bagat de 
seama. Tavanul lunecase mult în sus, în timp ce peretii se apropiasera din trei parti foarte mult 
de masa. Spre cel de-al patrulea perete mai ramasese loc si acolo se afla o usa care se deschise 
acum. 

Âiuola Doamna se ridica - si acum se vedea bine cît era de înalta - si propuse: 

-  Sa mergem!  E încapatînata. Zadarnic ai încerca sa te opui atunci cînd ea îti pregateste o 
surpriza. Sa facem asa cum vrea! De altfel, de cele mai multe ori are numai intentii bune. 

Trecu alaturi prin usa. Bastian o urma, dar îsi lua grijuliu si farfuria cu fructe. 

încaperea era mare cît o sala si totusi era o sufragerie ce-i paru întrucîtva cunoscuta lui 
Bastian. Era doar straniu ca toate mobilele de aici, atît masa, cît si scaunele erau uriase, mult 
prea mari pentru ca Bastian sa se fi putut folosi de ele. 

-  Ia te uita! spuse înveselita Aiuola Doamna, mereu îi trasneste altceva prin minte. Acum 
Casa Schimbarilor a pregatit pentru tine o camera asa cum trebuie sâ-i apara unui copil mic. 

-  Cum asa, întreba Bastian, camera asta nu era si mai înainte? 

-  Fireste ca nu, raspunse ea, stii doar, Casa Schimbarilor e foarte vie, îi place sa ia parte în 
felul ei la convorbirea noastra. Cred ca vrea sa-ti spuna tie ceva prin aceasta schimbare. 

Pe urma ea se aseza pe un scaun Unga masa, dar Bastian încerca zadarnic sa se urce pe 
celalalt scaun. Aiuola Doamna trebui sa-L ajute si sa-L ridice, dar chiar si atunci abia ajungea 
cu nasul pîna la tablia mesei. Era tare bucuros ca luase cu el farfuria cu fructe si si-o tinu pe 
genunchi. Daca mîncarea s-ar fi aflat pe masa, n-ar fi putut ajunge la ea. 
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- Se-ntîmpla des sa te muti astfel? întreba el. 

-  Fiu prea des, raspunse Aiuola Doamna, cel mult de trei sau de patru ori pe zi. Uneori Casa 
Schimbarilor face si cîte o gluma si atunci gasesc toate camerele rasturnate, podeaua e sus si 
tavanul e jos,   sau   altceva   asemanator.   Dar   o   face   din zburdalnicie si se cuminteste de 
îndata ce încep s-o dojenesc. De fapt, e o casa tare draguta si ma simt într-adevar bine în ea. 
Rîdem mult împreuna. 



-   Dar nu  cumva e  primejdioasa?  întreba Bastian. Ma gîndesc, de pilda, ce se întîmpla 
noaptea, în timp ce dormi, daca odaia se micsoreaza mereu? 

-  Ce-ti trece prin minte, baiatul meu frumos? striga Aiuola Doamna aproape revoltata. Casa 
asta tine la mine, si la tine tine de asemenea. Se bucura ca ai venit. 

- Dar daca cineva nu-i place? 

-   N-am  nici  o  idee,  raspunse  ea,  dar ce întrebari pui si tu! Pîna acum n-a fost înca nimeni 
aici în afara de mine si de tine. 

-  Vasazica, asa, spuse Bastian, deci eu sînt primul oaspete? 

- Desigur! 

Bastian privi înjur prin încaperea uriasa. 

-  nici nu e de crezut ca aceasta camera încape în casa. Pe dinafara nici nu parea atît de mare. 

-    Casa   Schimbarilor,    îi    explica    Aiuola Doamna, e mult mai mare pe dinauntru decît 
pe dina- 

'fara. 

între timp începuse sa se însereze si treptat se întuneca în camera. Bastian se rezema de 
speteaza scaunului sau atît de mare si îsi sprijini si capul. Se simtea minunat de somnoros. 

- De ce, întreba el, m-ai asteptat atît de multa vreme, Aiuola Doamna? 

- Dintotdeauna mi-am dorit un copil, raspunse ea, un copil mic pe care sa-L pot rasfata, care 
sa aiba nevoie de caldura dragostei mele, pe care sa-L îngrijesc - cineva ca tine, baiatul meu 
frumos. 
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Bastian casca. Simtea cum vocea ei atît de calda îl adoarme de tot. 

-  Dar mi-ai spus doar, raspunse el, ca si mama ta, si bunica ta m-au asteptat si ele pe 
mine. 

Obrazul Doamnei Aiuola se afla acum în întuneric. 

-r- Da, o auzi spunînd, si mama mea si bunica mea si-au dorit si ele un copil. Dar 
numai eu am unul acum. 

Lui Bastian i se închideau ochii. Se cazni sa mai întrebe: 

- Cum asa, mama ta te-a avut pe tine cînd ai fost mica. Iar bunica ta a avut-o pe mama 
ta. Prin urmare, au avut si ele copii! 



- Ba nu, baiatul meu frumos, raspunse glasul în soapta, la noi e altfel. Moi nu murim si 
nu ne nastem. Sîntem întotdeauna aceiasi: Aiuola Doamna, si   totusi   nu  sîntem   
aceiasi.   Cînd   mama  mea  a îmbatrinit, s-a vestejit, toate frunzele i-au cazut, ca la 
pomi în timpul iernii, si ea s-a tras cu totul în sinea ei. Multa vreme a ramas asa. într-o 
buna zi a început însa sa scoata iar frunzulite tinere, boboci si flori si la sfîrsit si fructe. 
si astfel am aparut eu, caci acea noua Aiuola Doamna eram eu. La fel* s-au petrecut 
lucrurile si cu bunica mea cînd a adus-o pe lume pe mama. Noi Doamnele Aiuola nu 
putem avea un copil decît în momentul  în  care   ne  ofilim.   Dar  atunci   sîntem 
propriul nostru copil si nu mai putem fi mama. De aceea sînt atît de bucuroasa ca esti 
acum aici, baiatul meu frumos... 

Bastian nu-i mai raspunse. Lunecase într-o atipire dulce prin care îi auzea cuvintele ca 
un cîntec monoton. Auzi cum ea se scoala si vine lînga el si se apleaca peste el. îl 
mîngîie usor pe par si-L saruta pe frunte. Pe urma simti cum îl ridica si-L duce afara pe 
brate. îsi lipi capul de umarul ei ca un copil mic. Se cufunda tot mai adînc în calda 
întunecime a somnului. I se paru ca e dezbracat si culcat într-un pat moale si 
înmiresmat. Ultimul lucru de care-si mai dadu seama 
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fu vocea cea frumoasa care îi cînta încetisor, din mare departare, un cîntec: 

Noapte buna, dragul meu! Suferit-ai mult si greu. Mare domn, fii iarasi mic! Hai, acuma 
dormi un pic! 

 se trezi a 

bîne si atît de multumit ca niciodata pîna atunci. Privi în jur si vazu ca era culcat într-o 
camaruta foarte placuta - si anume într-un patut de copil mic. E drept ca era un patut 
foarte mare pentru copii mici sau, mai bine zis, era asa cum i s-ar fi parut unui copil 
mic. Cîteva clipe i se paru caraghios, caci el cu siguranta nu mai era un copil mic. înca 
mai poseda tot ceea ce-i daruise Fantâzia în puteri si înzestrare. De asemenea si 
talismanul Craiesei Copile, care îi atîrna în jurul gîtului, ca si pîna atunci. Dar în 
momentul urmator îsi dadu seama ca-i era cu totul indiferent daca era sau nu caraghios 
asa cum statea culcat în acest patut. nimeni nu va sti aceasta vreodata în afara de el si 
Aiuola Doamna, iar ei doi stiau ca asa era bine si ca asa trebuia sa fie. 

Se scula, se spala, se îmbraca si iesi din camera. Trebui sa coboare o scara de lemn si 
intra în sufrageria cea mare, transformata însa în timpul noptii într-o bucatarie. Aiuola 
Doamna îl,si astepta cu micul dejun. Era foarte bine dispusa, toate florile ei erau 
înflorite, cînta si ridea si dansa îrr jurul mesei de bucatarie. Dupa mîncare îl trimise 
afara pentru a sta la aer curat. 

în marele cring de trandafiri ce înconjura Casa Schimbarilor parea sa domneasca o 
vara vesnica. Bastian cutreiera împrejurimile, urmari albinele cum zburau din floare în 
floare, asculta pasarelele cîntînd prin toate tufisurile, se juca cu sopîrlele atît de 
prietenoase, încît i se urcau pe mîna, precum si cu iepurasii care se lasau mîngîiati de 
el. Uneori se 
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trîntea sub un tufis, îmbatat de mireasma dulce trandafirilor, clipea în soare si se lasa în voia 
clipei, fara a se gîndi la ceva anume. 

Astfel trecura zilele, iar din zile se facura saptamîni. Tiu tinea seama de asta. Aiuola Doamna 
era vesela si Bastian se lasa cu totul în seama dragostei si grijii ei materne. Avea impresia ca, 
fara sa stie, tînjise de multa vreme dupa ceva de care acum avea parte din plin. si nu se mai 
satura. 

Cîtva timp cotrobai prin Casa Schimbarilor din pod si pîna în pivnita. Era o ocupatie de care 
nu te puteai plictisi prea curînd, deoarece toate încaperile erau în continua transformare si 
mereu puteai descoperi ceva nou. Evident, casa îsi dadea multa silinta sa-si distreze oaspetele. 
Producea camere cu jucarii, trenulete, teatre de marionete, tobogane, ba chiar si un carusel 
mare. 

UneorMBastian_2ornea_în__excursii de o zi întreaga prin tinutul din jur. niciodata nu se 
îndeparta însa pre§.^ult_de Casa 5cftîmMrîl67, caci întotdeauna i se întîmpja sa_-l 
prind^o^Toame^saJbatica de fructele j\iliQlei1_Dintr-o clipa în alta, abia mai putea astepta sa 
se întoarca la ea si sa se înfrupte dupa pofta inimii. 

Seara stateau îndelung la taifas. El îi povestea despre tot ce i se întîmplase în Fantâzia, despre 
Perelin si Graograman, despre Xayide si Atreiu pe care-L ranise atît de grav, sau poate îl 
omorîse chiar. 

- Tot ce-am facut a fost gresit, spunea el, am înteles totul pe dos. Puisorul Lunii mi-a daruit 
atît de mult si cu toate darurile mele n-am facut decît rele, si mie, si Fantâziei. 

Aiuola Doamna îl privea lung. 

-  Nu, îi raspundea ea, nu cred. Ai mers pe calea  dorintelor,  si  calea aceasta  nu-i  niciodata 
dreapta. Ai facut un ocol foarte mare, dar ai urmat drumul tau. sî stii de ce? Faci parte din cei 
ce nu se pot întoarce decît dupa ce-au gasit fintîna de unde 

vietii- Dar e cel mai tainicTloc din 

întreaga Fantâzie. Acolo nu se ajunge usor. Iar dupa o scurta tacere mai adauga: 
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-   Orice   drum   care   duce   pîna   acolo   se dovedeste în cele din urma a fi fost drumul cel 
bun. 

si atunci Bastian izbucni în plîns. nici el nu stia de ce. Avea impresia ca în inima lui se 
desfacuse un nod si se preschimbase în lacrimi. Hohotea si iar hohotea, si nu se mai putea 
opri. Aiuola Doamna îl lua pe genunchi si-L mîngîie usor, iar el îsi vîrî capul în florile de pe 
pieptul ei si plînse pîna ce se satura si obosi. 

în seara aceea n-au mai stat de vorba. 

Abia a doua zi Bastian pomeni din nou despre cautarea sa. 



- sJii cumva-unde as putea gasi apa-v4etii? 

- La hotarele Fantâziei, spuse Aiuola Doamna. 

- Dar Fantâzia nu are granite, raspunse el. 

-  Ba da, dar nu sînt în afara, ci înauntru. Acolo de unde Craiasa Copila îsi trage toate puterile 
si unde ea însasi nu poate patrunde. 

- si locul acela sa-L gasesc eu? întreba Bastian îngrijorat. Piu cumva e prea tîrzîu? 

- Mu exista decît o singura dorinta ce te poate duce acolo, si anume ultima. 

Bastian se sperie: 

- în schimbul tuturor dorintelor mele împlinite prin AURYN am uitat de fiecare data cîte ceva. 
Se va întîmpla si acum la fel? 

Ea dadu încet din cap. 

- Dar nu observ nimic! 

- Cu celelalte prilejuri ai observat ceva? Odata ce-ai uitat un lucru, nu-ti mai poti aminti ca l-
ai uitat. 

- si ce uit acum? 

-  Am sa-ti spun la momentul potrivit. Caci altfel ai tine minte. 

- Oare asa trebuie, sa pierd chiar totul? 

- nimic nu se pierde, spuse ea, totul se transforma. 

-  în acest caz, spuse nelinistit Bastian, poate ca ar trebui sa ma grabesc, n-ar mai trebui sa 
ramîn aici. 

Ea-L mîngîie pe par. 
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- Nu-ti face griji. Dureaza atît cît dureaza. Cînd ti se va trezi ultima dorinta, atunci vei sti - si 
eu de asemenea. 

Din ziua aceea începu într-adevar sa se schimbe ceva, desi Bastian însusi nu observa nimic. 
Forta transformatoare a Casei Schimbarilor îsi facea efectul. Dar ca toate adevaratele 
transformari se petrecea încet si linistit ca si cresterea unei plante. 

Zilele treceau în Casa Schimbarilor, si afara, gradina era în floare. Bastian se lasa rasfatat ca 
un copil mic de Aiuola Doamna. Fructele ei îi placeau si ele tot atît de mult ca la început, dar 
treptat i se astîmparase foamea cea salbatica. Mînca mai putin. Iar ea îsi dadu seama fara a 
spune însa vreun cuvînt. si în aceeasi masura în care scadea nevoia lui de a le mînca, se trezea 



în el un dor de cu totul alt fel, o dorinta cum nu mai simtise niciodata pîna atunci si care se 
deosebea în toate privintele de toate dorintele sale trecute. Era dorinta de a iubi el însusi. Cu 
mirare si tristete îsi dadea seama ca nu era în stare. Dorinta devenea însa tot mai puternica. 

într-o seara, stînd iar de vorba cu Aiuola Doamna, îi spuse si ei. 

Dupa ce-L asculta, ea tacu multa vreme. Privirea ei îl învaluia cu o expresie pe care, n-o 
întelegea. 

- Acum ti-ai gasit ultima ta dorinta, spuse ea, adevarata ta vointa este aceea de a iubi. 

- Dar de ce nu pot, Aiuola? 

- Vei putea abia atunci cînd vei fi baut din apa vietii, raspunse ea, si nu te poti întoarce în 
lumea ta fara sa duci si altora din ea. 

Bastian tacu încurcat. 

- Dar tu, întreba el, n-ai baut înca din ea? 

-  Nu, spuse Aiuola Doamna, la mine e altfel. Eu n-am nevoie decît de cineva caruia sa-i pot 
darui din prinosul meu. 

- Deci n-a fost iubire? 

Aiuola Doamna tacu o vreme, apoi raspunse: 
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- A fost ceea ce ai dorit tu sa fie. 

- Oare fapturile din Fantâzia nu pot nici ele sa iubeasca - asemenea mie? întreba el cu teama. 

-  Se spune, raspunse ea în soapta, ca exista cîteva fapturi ale Fantâziei - putine - carora li s-a 
îngaduit sa bea din apa vietii, nimeni nu stie însa cine sînt ele. Mai exista si o fagaduiala 
despre care nu vorbim decît arareori, anume ca odata, într-un viitor îndepartat, va yeni o 
vreme cînd oamenii vor aduce iubirea si în Fantâzia. si atunci cele doua lumi nu vor mai fi 
decît una singura. Nu stiu însa ce înseamna toate acestea. 

-   Doamna   Aiuola,   întreba   Bastian  tot  în soapta, mi-ai fagaduit ca atunci cînd va Fi 
momentul potrivit îmi vei spune ce trebuia sa uit pentru a gasi ultima mea dorinta. N-a sosit 
acum momentul? 

Ea facu din cap semn ca da. 

-  Trebuia sa-ti uiti tatal si mama. Acum nu mai ai nimic altceva decît numele tau. 

Bastian se gîndi. 

- Tatal si mama? spuse el rar. 



Cuvintele acestea nu mai însemnau însa nimic pentru el. Nu-si mai amintea. 

- si ce sa fac acum? întreba el. 

-  Trebuie sa ma parasesti, raspunse ea, a trecut timpul pe care trebuia sa-L petreci în Casa 
Schimbarilor. 

- si unde sa ma duc? 

-  Te va conduce ultima ta dorinta. Sa n-o pierzi! 

- Sa plec chiar acum? 

-  Nu, acum e tîrziu. Mîine dimineata cînd se crapa   de   ziua.   Mai   ai   înca   o   noapte   în   
Casa Schimbarilor. si acum sa ne culcam. 

Bastian se ridica în picioare si se apropie de ea. Abia acum cînd era lînga ea îsi dadu seama 
prin întuneric ca toate florile ei se ofilisera. 

-  Nu te îngriji de ele, spuse ea, si nici mîine dimineata sa nu te îngrijesti de mine. Mergi pe 
calea 
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ta! Totu-i bine si asa cum trebuie sa fie. Noapte buna, baiatul meu frumos. 

-  noapte  buna,  doamna  Aiuola,  murmura Bastian. 

Pe urma urca în camera sa. 

Cînd coborî a doua zi, vazu ca Aiuola Doamna tot mai sedea în acelasi loc. Toate frunzele, 
florile si fructele cazusera de pe ea. închisese ochii si arata ca un pom negru si uscat. Bastian 
statu multa vreme în fata ei privind-o. Apoi se deschise brusc o usa ce ducea afara. 

înainte de a iesi, se mai întoarse o data si spuse fara a sti daca vorbeste cu Aiuola Doamna sau 
cu casa sau cu amîndoua: 

- Multumesc, multumesc pentru tot! 

Pe urma iesi afara. Peste noapte venise iarna. Zapada era adînca de un cot, iar din boschetele 
înflorite de trandafiri nu ramasesera decît hatisuri negre de spini. Nu adia vîntul. Era un ger 
amarnic si o liniste adînca. 

Bastian pomi sa se întoarca în casa pentru a-si lua mantia, dar usa si ferestrele disparusera. 
Casa se închisese peste tot. înfrigurat, porni la drum. 

Mina de imagini 

OR,   MINERUL  ORB,  STĂTEA  IN  FAŢA J colibei sale si asculta atent spre larga 



cîmpie înzapezita ce se întindea în toate partile. Tacerea era atît de desâvîrsita, încît urechea 
lui ascutita auzea scîrtîind pasii unui drumet foarte îndepartat prin zapada. Pasii se apropiau 
insa de coliba. 

__Yor era_y_n hatrîriJnalt^Har fata lui era Jieteda ^sJ-cufatarTotuI în înfatisarea sa, si 
îmbracamintea, si fata, si parul erau sure ca piatra. Cum statea nemiscat, parea cioplit dintr-o 
bucata mare de lava. Doar ochii sai orbi erau întunecati, iar în adîncurile lor licarea ceva ca o 
mica flacaruie. 

Cînd Bastian - caci el era drumetul - se apropie de el, îi spuse: 

-  Buna ziua. M-am ratacit. Caut o fîntîna de unde izvoraste apa vietii. Ma poti ajuta? 

Minerul asculta atent glasul ce-i vorbea. 

- Nu te-ai ratacit, sopti el. Dar vorbeste încet, altfel mi se farîma imaginile. 

îi facu semn lui Bastian, iar acesta intra dupa el în coliba.                                    " 

Se compunea dintr-o singura încapere micuta, foarte saracacioasa, fara nici o podoaba. O 
masa de lemn, doua scaune, un pat de scînduri si o polita tot de scînduri unde erau pastrate tot 
soiul de alimente si de vase. într-o vatra ardea un foc mic, si peste el atîrna un ca zânei în care 
aburea o fiertura. 

\ Yor umplu doua farfurii pentru el si pentru Bastian, le aseza pe masa si-L pofti pe oaspete cu 
o miscare a mîinii sa se aseze si sa manînce. Mîncara amîndoi în tacere. 
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Pe urma, minerul se lasa pe spate, ochii sai priveau prin Bastian în departare, si, tot în soapta, 
întreba: 

- Cine esti? 

- Ma numesc Bastian Balthasar Bux. 

- Ah, prin urmare îti mai stii numele. 

- Da. Dar tu cine esti? 

-  Sînt Yor, numit si minerul orb. Dar nu sînt orb decît la lumina. Sub pamînt, în mina mea 
unde domneste întunericul, acolo pot vedea. 

- Ce fel de mina e? 

-  Se numeste cariera Minroud. E o mina de imagini. 

-  O mina de imagini? repeta mirat Bastian. N-am ayzit niciodata asa,ceva. 

Yor parea sa asculte ceva foarte îndepartat. 



-  si totusi, murmura el, ea exista tocmai pentru unii ca tine. Pentru oameni care nu gasesc 
calea spre apa vietii. 

- Ce fel de imagini sînt acolo? întreba Bastian. Yor închise ochii si tacu un timp. Bastian nu 

stia daca sa-si repete întrebarea. Apoi îl auzi pe miner ca sopteste: 

-  Nimic nu se pierde în lumea asta. Ai visat vreodata ceva si cînd te-ai trezit n-ai mai stiut ce 
era? 

- Da, raspunse Bastian, de multe ori. 

Yor dadu gînditor din cap. Pe urma se ridica si îi facu semn lui Bastian sa-L urmeze. înainte 
de a iesi din coliba, îl apuca brutal de umar si-i murmura la ureche: 

- Dar nici un cuvînt, nici un sunet, s-a înteles? Ceea ce vei vedea reprezinta munca mea de ani 
de zile. Orice zgomot poate sa distruga totul. Asa ca sa taci si sa pasesti încetisor! 

Bastian dadu din cap în semn ca a înseles si iesira amîndoi din coliba. în spatele__ei_Jusese 
CQnstruit un turn de extractie7Tar sub el unpUt de mina ducea~^3rept în 
adîncuTpartllntuiTîi. Trecura 
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lînga el, mergînd mai departe peste întinderea înzapezita. Iar atunci Bastian_vJLzii imaginii?: 
întins^ p^ zapada ca pe o uriasa perna de matase alba, de parca ar fi fost giuvaeruri de pret.               
"    ~~~ 

Erau placi subtiri ca foita dintr-un fel de mica, transparente si colorate si de toate marimile si 
formele, dreptunghiulare si rotunde, frinte sau întregi, unele mari cît o fereastra de catedrala, 
altele mici cît o miniatura pe capacul unei tabachere. Erau aranjate oarecum dupa forma si 
marime în siruri întinzîndu-se pîna departe în zare peste sesul cel alb. 

Ceea ce aratau imaginile era foarte enigmatic. Figuri mascate care pareau a pluti într-un cuib 
de pasari, sau magari îmbracati în robe de magistrati, ceasuri prelingîndu-se ca smîntîna sau 
manechine asezate în piete strident luminate, dar pustii. Chipuri si capete alcatuite numai din 
animale si altele care, Ia rîndul lor, alcatuiau un peisaj. Dar mai erau si imagini foarte 
obisnuite, barbati cosind un cîmp cu grîu, sau femei sezînd pe un balcon. Erau sate de munte 
si privelisti marine, scene de razboi si reprezentatii de circ, strazi si camere si tot mereu 
chipuri, batrîne si tinere, întelepte si idioate, posomorite si vesele, de mascarici si regi. Erau 
unele imagini înspaimîntatoare, esafoade si hore de schelete, dar erau si imagini amuzante, cu 
doamne tinere calare pe o balena sau cu un nas pornit la plimbare si salutat de toti trecatorii. 

Cu_cltse_plimbau mai multj>ejînga imagini, cu atît mar putin se dumirea Bastian ce era cu 
ele. Un singur lucru îi era limpede: Puteai vedea orice pe ele, chiar daca de cele mai multe ori 
combinatiile erau stranii. 

Dupa ce se preumbla timp de mai multe ore împreuna cu Yor pe lîngji jiirurile de placi,Jncepu 
sa se lase amurguTpeste marea întindere înzapezita. Se întoarsera la coliba. Dupa ce închisese 
usa în urma sa, Yor întreba în soapta:                    ------------- 
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-  Ai vazut vreo imagine pe care ai recunoscut-o? 

- Mu, raspunse Bastian. Minerul clatina îngrijorat din cap. 

-  De ce? se mira Bastian. Ce fel de imagini sînt astea? 

-  Sînt visele uitate din lumea oamenilor, îl lamuri Yor. Un vis nu poate disparea o data ce a 
fost visat. Dar daca omul care I-a visat nu-L pastreaza în memorie, atunci unde ramîne? Aici 
la noi, în Fantâzia, acolo jos în adîncurile pamîntului. Acolo se depun visele uitate în straturi 
subtiri, subtiri, unul peste altul. Cu cît se sapa mai adînc, cu atît mai dense sînt straturile, 
întreaga Fantâzie se afla pe fundamente din vise uitate. 

-  Sînt si ale mele printre ele? întreba Bastian cu ochii mari, uimiti. 

Yor dadu doar din cap. 

-  si vrei sa spui ca trebuie sa le gasesc? întreba în continuare Bastian. 

-  Cel putin unul. Unul e suficient, raspunse Yor. 

- Dar pentru ce? voi sa stie Bastian. Minerul îsi întoarse spre el obrazul luminat 

acum numai de flacarile micului foc din vatra. Ochii sai orbi priveau iar prin Bastian în 
departare. 

- Asculta, Bastian Balthasar Bux, spuse el, nu prea-mi place sa vorbesc mult. Prefer tacerea. 
Dar pentru aceasta singura data îti voi spune. Cauti apa vietii. Ai vrea sa poti iubi pentru a 
gasi calea înapoiin lumea ta. A iubi - e usor de spus! Apa vietii te va întreba:   Pe cine?  Caci  
nu  poti  iubi oricum si  în general. Tu ai uitat însa totul în afara de numele tau. Iar daca nu vei 
putea raspunde, nu-ti va fi îngaduit sa bei. De aceea nu te mai poate ajuta decît vreun vis uitat 
si pe care sa-L regasesti, vreo imagine care sa te duca Ia fîntîna. în acest scop va trebui însa sa 
uiti si ultimul lucru pe care îl mai ai: Pe tine însuti. Iar 
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aceasta e o munca aspra si de mare rabdare. Pastreaza bine cuvintele mele, caci nu le voi 
repeta niciodata. 

Pe urma se culca pe patul Iui de scînduri si adormi. Lui Bastian nu-i ramase altceva de facut 
decît sa se multumeasca cu podeaua tare si rece drept culcus. Dar aceasta n-avea importanta 
pentru el. 

A doua zi de diminuate, rînri ?,r trcri întrprnit Yor plec~35g de acasa- Coborise probabil în 
cariera Minroud. Bastian îsi lua singur o farfurie din fiertura fierbinte care-L încalzi, dar nu-i 
prea placu. Fiind tare sarata, îi amintea de gustul lacrimilor si al sudorii. 

Pe urma iesi afara si umbla prin zapada întinsului ses, de-a lungul sirurilor cu nenumarate 
imagini. Privea cu atentie fiecare pe rind, caci acum stia ce importanta aveau pentru el, dar nu 



descoperi nici o imagine care sa-L impresioneze în mod deosebit. Toate îi erau complet 
indiferente. 

Catre seara îl vazu pe Yor cum urca din putul de mina într-o cusca transportoare. Pe spinare 
ducea cîteva placi de marimi^diferite din materialul acela diafarH as.ezate Jntr-un rastel de 
scînduri. Bastian îl 

 tocnxaLJLa_jcapatul 

unui sir pentru a^i_aseza_cu^ea ma]jnarje_grya în zapada molie noije sale descoperiri. Una 
din imagini înfatisa un barbat al carui piept era o colîvre"cTej)asari 
unde^^aeauTfoTp^umjseL^O^iKa^ arata o_jFemeîe de piaErlTraiaTina^obroascâ testoasa 
uriasa. O imagine foarte mica nu lasa sa se vada decît un fluture pe ale carui aripi erau pete în 
chip de litere. Mai erau si alte cîteva imagini, dar nici una din ele nu-i spunea nimic lui 
Bastian. 

Pe cînd sedea din nou cu minerul în coliba, îl întreba: 

-  Ce se întîmpla cu imaginile atunci cînd se topeste zapada? 

- Aici e întotdeauna iarna, raspunse Yor. Altceva nu mai vorbira în seara aceea. 
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în zilele urmatoare Bastian cauta mai departe printre imagini, nadajduind ca va gasi vreuna pe 
care s-o recunoasca sau care sa însemne ceva pentru el -dar zadarnic. Serile sedea cu minerul 
în coliba, si cum acesta tacea, se obisnui si Bastian sa taca. De asemenea învata treptat de la 
Yor cum sa se miste pentru a evita orice zgomot ce-ar Fi putut farîma imaginile. 

-   Acum am  vazut toate  imaginile,  spuse Bastian într-o seara, nu-i printre ele nici una 
pentru mine. 

- Foarte rau, raspunse Yor. 

-  Ce sa fac, întreba Bastian, sa astept noile imagini pe care le scoti tu Ia suprafata? 

Yor se gîndi cîtva timp, apoi clatina din cap. 

-  în locul tau, sopti el, as coborî eu singur în cariera Minroud si as sapa sub pamînt. 

-  Dar eu n-am ochii tai, spuse Bastian, nu pot vedea în întuneric. 

-  Nu ti s-a dat nici un fel de lampas pentru lunga ta calatorie, nici o piatra ce lumineaza, 
nimic ce te-ar putea ajuta acum? întreba Yor privind din nou prin Bastian. 

- Ba da, raspunse Bastian, dar l-am consumat pe Al'Tsahir în alt scop. 

- Foarte rau, repeta Yor cu fata de piatra. 

-   Ce ma sfatuiesti acum sa  fac? întreba Bastian. 



Minerul tacu din nou multa vreme înainte de a raspunde: 

-  Atunci n-ai încotro, trebuie sa lucrezi în întuneric. 

Bastian se înfiora. E drept ca înca mai avea întreaga putere si neînfricarea ce i le daruise 
AURYN, dar gîndul de a se afla acolo jos, atît de adînc în miezul pamîntului si într-o bezna 
completa, îl îngrozea. Hu mai spuse nimic, si amîndoi se culcara. 

în dimineata urmatoare minerul îl scutura de umar. 

409 

Bastian se ridica. 

- Manînca-ti fiertura si vino! porunci rastit Yor. 

Bastian îl asculta. 

îl urma pe miner pîna la putul'de mina, urca împreuna cu el în cusca transportoare, si pe urma 
coborira în cariera Minroud. Se lasau adînc si tot mai adînc. De mult disparuse ultima licarire 
slaba de lumina ce patrundea prin gura putului, dar cusca tot mai cadea în bezna. Apoi o 
smucitura le dadu în sfîrsit de veste ca ajunsesera jos. Iesira din cusca. 

Aici jos era mult mai cald decît sus pe sesul înzapezit, si în scurt timp sudoarea îi tîsnea lui 
Bastian din toti porii, în timp ce se straduia sa nu-L piarda în întuneric pe minerul care pornise 
iute înainte. Era un drum întortocheat, prin nenumarate galerii si coridoare, uneori chiar hale, 
dupa cum se putea ghici din ecoul usor al pasilor lor. De mai multe ori, Bastian se lovi de 
iesituri de stînca si de grinzi de sustinere, dar Yor nici nu-L baga în seama. 

în aceasta prima zi si de asemenea în cîteva din cele urmatoare minerul îl instrui în tacere, 
doar conducîndu-i mîinile si învatîndu-L arta de a separa si de a desprinde cu mare grija 
straturile de mica subtiri cît foita de hîrtie si atît de fragile. Aveau unelte ce la pipait pareau 
spatule de lemn sau de os, dar Bastian nu le vazu niciodata, caci ramîneau la locul de munca 
atunci cînd îsi încheiau lucrul. 

încetul cu încetul învata sa se orienteze acolo jos în întunericul desavîrsit. Recunostea 
coridoarele si galeriile cu un nou simt, pe care nu si-L putea explica. Iar într-o buna zi Yor îl 
facu sa înteleaga fara cuvinte, numafprTn atingerea miiniloTTca de aicfTnaînte avea sa 
lucreze singur intr-o galerie foarte joasa, unde nu se putea intra decît tîrîs. Bastian îl asculta. 
Locul de munca era foarte strimt, iar peste el se afla întreaga povara a muntelui de roca. 

încovrigat ca un copil nenascut în. pîntecul mamei, statea în adîncurile întunecate de la 
temeliile 
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Fantâziei si scobea cu rabdare pentru a gasi vreun vis uitat, vreo imagine care sa-L duca la apa 
vietii. 

Cum nu putea sa vada nimic în noaptea vesnica din maruntaiele pamîntului, nu putea nici sa 
aleaga sau sa ia vreo hotarire. Nu putea decît sa spere ca întîmplarea sau o soarta generoasa îi 



va aduce cîndva descoperirea asteptata. Seara de seara ducea sus, la lumina stinsa a 
amurgului, ceea ce izbutise sa desprinda în adîncurile carierei Minroud. si seara de seara îsi 
dadea seama ca munca lui fusese zadarnica. Dar Bastian nu se plîngea si nu se razvratea. Mu-i 
mai era deloc mila de sine însusi. Devenise rabdator si linistit. Desi puterile îi erau nesfîrsite, 
se simtea de multe ori foarte obosit. 

riu se poate spune cît a tinut aceasta perioada istovitoare, caci o asemenea munca nu poate fi 
masurata nici în zile si nici în luni. în orice caz, se întîmpla ca într-o seara sa aduca cu el o 
imagine care îl rascoli pe loc atît de tare, încît trebui sa se stapîneasca pentru a nu scoate 
cumva un strigat de surprindere, distrugînd astfel totul. 

/(  Pe placa fragila - nu era prea mare, avea întrucitva formatul unei pagini de carte obisnuita - 
se vedea foarte limpede si deslusit un barbat îmbracat Lîntr-un halat alb. într-o mîna tinea o 
dantura de ghips. Statea acolo, iar tinuta lui si expresia retinuta si iureroasa de   pe chipul lui îl 
facura pe Bastian sa tresara. Ceea ce-L impresiona însa cel mai mult era F faptul ca barbatul 
era prins într-un bloc de gheata stravezie ca sticla. Cu totul si din toate partile era înconjurat 
de un strat de gheata de nepatruns, dar complet transparent. 

în timp ce Bastian privea imaginea asezata pe zapada în fata lui, se trezi în el dorul de acest 
barbat pe care nu-L cunostea. Era un sentiment ce parea sa vina din mari departari, asemenea 
unui flux subit si violent al marii de care la început abia îti dai seama, pîna ce se apropie tot 
mai mult, preschimbîndu-se la 
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sfîrsit într-un val puternic, înalt cît casa si care matura totul în calea lui. Bastian simti 
ca se îneaca. îl durea inima, nu era destul de încapatoare pentru un dor atît de urias. în 
valul acela se scufunda tot ce mai avea în chip de amintiri despre sine. si uita ultimul 
lucru pe care îl mai avea: numele sau. 

Mai tîrziu, cînd intra în coliba la Yor, tacu. Mici minerul nu spuse nimic, dar privi 
multa vreme spre el, în timp ce ochii sai pareau din nou ca privesc în mari departari, 
iar dupa aceea, peste fata lui sura ca piatra, trecu usor ca o umbra un surîs fugar, 

în noaptea aceea baiatul, care acum nu mai avea nume, nu putu sa adoarma în ciuda 
oboselii. Mereu vedea în fata ochilor imaginea. I se parea ca barbatul vrea sa-i spuna 
ceva, dar nu putea fiindca era_Jncj^s_Jri[_^lo^LUjd£^hea^a. Baiatul fara nume dorea 
sa-L ajute, dorea sa faca~ceva pentru a topi gheata. Ca într-un vis se vazu pe 
sinejtnbratisînd blocul de gheata pentru a-L topi cu caldura trupului sau, lotul eranjijsa     
dl                       ~   ~ 

 ul eranjijsa zaa 

Spoi auzi brusc ce voia sa-i spuna barbatul, si auzi nu cu ureQhile, ci în adîncul 
propriei sale inimi: 

- Ajuta-ma, te rog! Nu ma parasi! Singur nu sînt în stare sa ies din gheata! Ajuta-ma! 
Numai tu ma poti elibera din ea! numai tu! 



Cînd se sculara în dimineata urmatoare o data cu mijirea zorilor, baiatul fara nume îi 
spuse lui Yor: 

-  Astazi  nu  mai  cobor cu  tine în  cariera Minroud. 

- Vrei sa ma parasesti? Baiatul dadu afirmativ din cap. 

- Vreau sa merg pentru a cauta apa vietii. 

- Ai gasit imaginea care sa te conduca? 

- Da. 

- Vrei sa mi-o arati si mie? 

Baiatul dadu din nou din cap. Amîndoi iesira afara în zapada unde era culcata 
imaginea. Baiatul o privi, dar Yor îsi îndrepta ochii sai orbi spre fata 

Ibaiatului, ca si cum ar fi privit prin el într-o mare Idepartare. Parea sa asculte ceva 
timp îndelungat. în fefirsit, dadu din cap. 

- Ia-o cu tine, sopti el, si ai grija sa n-o pierzi. Daca o pierzi sau daca e distrusa, pentru 
tine totul s-a sfîrsit. Caci nu-ti mai ramîne nimic în Fantâzia. si stii ce înseamna asta. 

Baiatul care nu mai avea nume statea cu capul r plecat si tacu un timp. Apoi spuse la 
fel de încet: 

-   îti  multumesc,  Yor,  pentru tot ce  m-ai învatat. 

îsi strînsera mîinile. 

- Ai fost un ortac destoinic, murmura Yor, si ai muncit cu harnicie. 

Cu aceste cuvinte se întoarse si pleca spre putul ce cobora în mina Minroud. Fara a se 
mai întoarce spre baiat, urca în cusca transportoare si coborî sub pamînt. 

Baiatul fara nume ridica imaginea din zapada si pasi în întinderea alba. 

Umbla de multe ore, coliba Iui Yor disparuse de mult în urma lui în zare, nu-L mai 
înconjura nimic altceva decît sesul cel alb ce se întindea în toate partile. Dar simtea 
cum imaginea pe care o tinea grijuliu cu amîndoua mîinile îl tragea într-o anumita 
directie. 

Baiatul era hotarît sa urmeze aceasta forta, caci ea avea sa-L duca la locul potrivit, fie 
ca drumul va fi lung, fie ca va fi scurt. Voia ca nimic sa nu-L mai retina. Voia sa 
gaseasca apa vietii si era sigur ca putea s-o gaseasca. 



Deodata auzi însa galagie sus în vazduh. Pareau a fi strigate si ciripituri îndepartate 
venind din multe gîtlejuri. Privi în sus spre cer si vazu un nor întunecat ca un stol de 
pasari. Abia cînd stolul se apropie mai mult, îsi dadu seama ce era în realitate, si de 
spaima ramase pironit locului. 

Era moliile-clovni! slamufele! 
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-  Doamne sfinte, gîndi baiatul fara nume, sper ca nu m-au vazut! Cu tipetele lor îmi distrug 
imaginea! 

Dar îl vazusera! 

Cu rîsete stridente si cu chiote, stolul se repezi la drumetul singuratic si se aseza în jurul lui în 
zapada. 

-  Ura, tipau cascîndu-si gurile vopsite, iata ca în sfîrsit l-am gasit pe marele nostru 
binefacator! 

si se tavaleau prin zapada, se bateau cu bulgari de zapada, faceau tumbe si se asezau cu capul 
în jos. 

-  încet! Va rog, vorbiti încet! sopti disperat baiatul fara nume. 

întregul cor striga entuziasmat: 

- Ce-a spus? A spus ca vorbim prea încet! Asa ceva nu ne-a spus înca nimeni! 

-  Ce vreti cu mine, întreba baiatul, de ce nu ma lasati în pace? 

Se roteau în vîrtej în jurul lui si flecareau: 

-  Mare binefacator! Mare binefacator! îti mai amintesti cum ne-ai salvat cînd mai eram înca 
aharai? Pe  atunci  eram  fiintele  cele  mai  nenorocite  din întreaga Fantâzie, acum însa ne e 
noua însine sila de noi. La început ne-a înveselit ceea ce ai facut din noi, dar acum ne 
plictisim de moarte. Zburatacim pretutindeni si n-avem nimic de care sa ne sprijinim. Mu 
putem nici macar, sa jucam vreun joc ca lumea, caci n-avem nici un capatîi. Miste clovni 
caraghiosi, asta e ce-ai    facut    din    noi!    Me-ai    tras    pe    sfoara, binefâcatorule! 

-  Am facut-o cu cele mai bune intentii, sopti îngrozit baiatul. 

-  Da, desigur, fata de tine însuti! strigara în cor slamufele. Ţi se parea ca esti cel mai grozav. 
Moi a trebuit sa platim însa nota pentru marinimia ta, binefacatorule! 
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-  si ce vreti sa fac? întreba baiatul. Ce vreti de Ia mine? 

-   Te-am   cautat,   zbierau   slamufele   schi-monosindu-si   fetele   lor de  clovni,   voiam  sa   
te ajungem din urma înainte s-o stergi de-aici. Iar acum te-am prins. si nu-ti vom mai da pace 
înainte de a te face    capetenia    noastra.    Trebuie   sa    fii    seful slamufelor,   slamufa   
principala,   slamufa   noastra generala! Tot ce vrei! 

-  Dar de ce, de ce? sopti implorator baiatul. Iar corul slamufelor zbiera raspunsul: 

-   Vrem   sa   ne   dai   porunci,   vrem   sa . ne comanzi, vrem sa ne silesti sa facem ceva, 
vrem sa ne interzici ceva! Vrem ca existenta noastra sa aiba un scop! 

-  Mu pot! De ce nu alegeti pe cineva dintre voi? 

-  Mu, nu, pe tine te vrem, mare binefacator! 

ITu esti cel ce-a facut din noi ceea ce sîntem acum! - Mu, gîfîi baiatul, eu trebuie sa plec de-
aici. Trebuie sa ma întorc! |          - Mu te grabi, binefacatorule! zbierara gurile 

pe clovni. Mu scapi de noi. Sigur ca ti-ar placea s-o stergi acum din Fantâzia! - Dar am ajuns 
la capat! le asigura baiatul. 

- si noi, raspunse corul, noi ce facem? 

-  Plecati de-aici, striga baiatul, nu mai pot avea si grija voastra! 

-  Atunci sa ne prefaci iar în ceea ce am fost, raspunsera glasurile stridente, atunci vrem sa fim 
din nou aharai. Lacul lacrimilor a secat, iar Amarganth-ul sta pe uscat. si nimeni nu mai toarce 
acum filigranul cel subtire din argint. Vrem sa fim dir: nou aharai. 

-  Mu mai sînt în stare! raspunse baiatul. Mu mai am nici o putere în Fantâzia. 

-  Atunci, urla întregul roi învîrtejindu-se, te luam cu noi! 
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Sute de mîini mici îl apucara încercînd sa-L ridice în vazduh. Baiatul se apara din toate 
puterile, iar moliile zburara care încotro. Dar se întorceau mereu, înversunate precum 
viespile înfuriate. 

în toiul zbieretelor si al tipetelor se auzi dintr-o data din departare un sunet stins si 
totusi puternic, asemanator cu bataia unui clopot mare de bronz. 

Cît ai clipi din ochi, slamufele o luara la goana disparind în zare ca un roi întunecat. 



Baiatul care nu mai avea nume îngenunche în zapada. în fata lui era imaginea, facuta 
praf. Acum pierduse totul, nu mai exista nimic ce sa-L fi putut duce pe calea spre apa 
vietii. 

Ftidicînd ochii, vazu nedeslusit printre lacrimi la o oarecare distanta, doua Figuri pe 
cîmpul înzapezit. Una era mare, iar una mica. îsi sterse ochii si privi mai atent. 

Erau Fuhur, balaurul-noroc cel alb, si Atreiu. 

Apele vietii 

ÂBOVI PUŢIN, APOI BĂIATUL CARE MU NAI avea nume se ridica si facu cîtiva pasi 
spre Atreiu. Pe urma se opri. Atreiu nu se misca, îl privea doar cu atentie si linistit. Rana de pe 
piept nu-i mai sîngera. 

Multa vreme statura fata-n fata, si nici unul din ei nu spuse vreun cuvînt. Tacerea era atît de 
adînca, încît fiecare din ei auzea respiratia celuilalt. 

Foarte încet, baiatul fara nume puse mîinile pe lantul de aur din jurul gîtului sau si scoase 
talismanul. Se apleca si depuse cu grija giuvaerul în zapada, în fata lui Atreiu. Nai privi înca o 
data la cei doi serpi, cel de culoare deschisa si cel închis la culoare, care îsi muscau unul altuia 
coada, formînd un oval. Apoi dadu drumul lui AURYTi. 

în aceeasi clipa luciul auriu al talismanului deveni atît de luminos si de stralucitor, ca baiatul 
închise ochii, orbit, ca si cum ar fi privit drept în soare. Cînd îi deschise din nou, vazu ca se 
afla într-o sala cu o bolta mare cît bolta cerului. Grinzile cladirii erau din lumina aurie, iar în 
mijlocul nesfîrsitei încaperi stateau cei doi serpi, uriasi precum zidul de împrejmuire al unui 
oras. 

Atreiu, Fuhur si baiatul fara nume stateau unul lînga altul pe partea capului întunecat care 
tinea în gura capatul sarpelui alb. Ochiul fix cu pupila verticala era îndreptat spre cei trei. în 
comparatie cu el erau marunti de tot, pîna si balaurul-noroc parea mic cît o omida alba. 

Trupurile uriase si nemiscate ale serpilor luceau ca un metal necunoscut, unul negru ca 
noaptea, celalalt alb-argintiu. Iar dezastrul ce l-ar fi putut provoca era stavilit doar de ei însisi, 
caci se tineau încatusati unul pe celalalt.  Daca vreodata 
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aveau sa-si dea drumul, atunci lumea avea sa se prapadeasca. Asta era sigur. 

Dar cît timp se tineau încatusati unul pe celalalt, pazeau totodata si apele vietii. Caci în 
mijlocul ovalului fosnea o fîntîna imensa al carei suvoi dansa în sus si în jos, iar în cadere 
alcatuia mii de forme, destramîndu-le din nou, mult mai repede decît putea ochiul sa le 
urmareasca. Apele spumegînde se pulverizau producînd o ceata subtire în care lumina aurie se 
spargea în toate culorile curcubeului. Era un fosnet, si un clocot, si o bucurie, si un cîntec, si 
un chiot, si rîsete, si chemari cu mii de glasuri de fericire. 



Baiatul fara nume privea însetat spre apa - dar cum ar fi putut ajunge acolo? capul de sarpe nu 
se misca. 

Dintr-o data Fuhur îsi ciuli urechile. Ochii lui rosii-rubinii începura sa scînteieze. 

- Voi întelegeti ce spun  apele? întreba el. 

- Mu, raspunse Atreiu, eu nu. 

- Nu stiu cum se face, murmura Fuhur, dar eu înteleg foarte bine. Poate fiindca sînt un balaur-
noroc. Toate limbile bucuriei sînt înrudite între ele. 

- Ce spun apele? întreba Atreiu. 

Fuhur asculta cu atentie si spuse raspicat, cuvînt cu cuvînt, urmarind ceea ce auzea: 

Noi sintem apele vietii! Fîntîna din sine izvorind! Cu cît beau mai mult drumetii Mai mult se 
revarsa curgind. 

Din nou mai asculta o vreme si spuse: 

- Striga mereu: Bea! Bea! Fa ceea ce vrei! 

- Cum putem ajunge acolo? întreba Atreiu. 

-  Fie întreaba de numele noastre, talmaci 

Fuhur. 

- Eu sînt Atreiu! striga Atreiu. 

- Eu sînt Fuhur! spuse Fuhur. Baiatul fara nume ramase mut. 
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Atreiu îl privi, pe urma îl lua de mîna si striga: 

- El e Bastian Balthasar Bux! 

-  întreaba, talmaci Fuhur, de ce nu vorbeste el singur. 

- Mu mai poate, spuse Atreiu, a uitat totul. Fuhur asculta din nou cîtva timp fosnetul si 

clocotul. 

-  Spun ca fara amintiri nu poate intra. serpii nu-L lasa sa treaca. 

-  Am pastrat eu totul pentru el, striga Atreiu, tot ce mi-a povestit despre el si despre lumea 
lui. Ma pun chezas pentru el. 

Fuhur asculta. 



- întreaba cu ce drept te pui chezas. 

- Sînt prietenul lui, spuse Atreiu. 

Din nou trecu o vreme în timp ce Fuhur asculta cu atentie. 

-  Nu e sigur, îi sopti el Iui Atreiu, ca vor admite una ca asta. Acum discuta despre rana ta. 
Vor sa stie cum s-a ajuns la ea. 

-  Aveam amîndoi dreptate, spuse Atreiu, si totusi greseam amîndoi. Acum Bastian a depus 
însa de buna voie pe AURYN. 

Fuhur asculta si apoi dadu din cap. 

-  Da, spuse el, acum au admis. Locul acesta este AURYN. Au spus ca sîntem bineveniti. 

Atreiu privi în sus spre uriasa bolta aurie. 

-  Fiecare din noi, sopti el, L-a purtat în jurul gîtului, chiar si tu, Fuhur, pentru scurt timp! 

Balaurul-noroc îi facu semn sa taca si asculta din nou cîntecul apelor. 

Pe urma le talmaci: 

-  AURYN e usa pe care-o cauta Bastian. A purtat-o de la bun început în el. Spun însa ca 
serpii nu lasa nimic din Fantâzia sa le treaca pragul. De aceea Bastian trebuia sa dea tot ce i-a 
daruit Craiasa Copila. Altfel nu poate bea din apa vietii. 

-  Dar ne aflam sub semnul ei, striga Atreiu, nu cumva e si ea aici? 
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-  Spun ca aici se sfîrseste puterea Craiese! Copile. Iar ea e singura care nu poate niciodata sa 
calce  in  acest  loc.   Nu  poate  intra  în  interiorul stralucirii, fiindca nu poate sa se lase pe 
sine însasi. 

Atreiu tacu încurcat. 

-   Acum   întreaba,   continua   Fuhur,   daca Bastian e pregatit. 

- Da, spuse Atreiu cu glas tare, e pregatit. 

în acel moment uriasul cap de sarpe negru începu sa se ridice foarte încet, fara sa dea însa 
drumul capatului sarpelui celui alb pe care-L tinea în bot. Trupurile uriase se arcuira pîna ce 
formara o poarta mare pe jumatate neagra si pe jumatate alba. 

Airpinji Hn«;t>_de mîna pe Bastian prin aceasta poarta_mfioratoare îndreptîndu-se__§pxe" 
fîntîna ce se afla acum înjF^ta_lorîn_depjinirei maretie si sp2en" doare^Juhur îi urma "pe cei 
doi. si în tTmp~~ce~se apTopîâu de~ea7~la fîe~Le pas, BastlarTpTeFdea "utruj^ 
dup1a~~altul     iiJ^n             J" 



i 

 g^^nP raJe primise. Din eroul cel fryjTTp^_p^ternicsi cutezator se prefacu din 
!Tdu~Tn~r5aîetelul scund, gras sTtimid. Pîna si îmbracaminteajui, care In cariera Minroud a 
luFTor se^zdrentuise~Ţau, disparu si ea. Astfel seJ-tezLla sŢlrsTrgokjoTut în fata 
marejiHjb^zinjjîiT^aur în al carui m^oc_apelefvielîî sSceau-îa_sus*.înalte-cîLiin jcopac de 
cristal. 

^-în aceasta ultima clipa, cînd nu mai avea nici unul din darurile Fantâziei, dar nu primise înca 
înapoi amintirea despre lumea sa si despre sine însusi, trai o stare de totala nesiguranta, 
nemaistiind din care lume facea parte si daca exista într-adevar aievea. 

Pe urma sari însa drept în apa limpede ca cristalul, se tavali în ea, stropi, pufai si lasa sa-i 
curga în gura ploaia scînteietoare a stropilor. Bau si iar bau pîna ce îsi potoli setea. Din crestet 
si pîna-n talpi era acum plin de bucurie, bucuria de a trai si bucuria de a fi el însusi. Caci 
acum stia din nou cine era si unde era locul lui. Era nou-nascuj^Jar-ceLrpai frumos lucru era 
ca acurn^doTg|rsa^fie întocmai asa ciiriTera: UacS i s-ar fi dafprilejul ^a~aleagaTdlntre toate 
posibilitatile. 
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n-ar fi ales alta. Caci acum stia: în lume exista mii si mii de forme de bucurie, dar în esenta 
toate nu erau decît una singura, bucuria de a putea iubi. Amîndoua erau unul si acelasi lucru. 

nici mai tîrziu, dupa ce Bastian se întorsese de mult în.lumea sa, cînd ajunsese adult si pîna la 
urma batrîn, aceasta bucurie nu L-a mai parasit niciodata cu totul. Chiar si în cele mai grele 
perioade din viata sa îi ramase o fericire launtrica ce-L facea sa zîmbeasca si-i înveselea pe 
ceilalti oameni. 

-    Atreiu,   îi   striga    prietenului   ramas   la marginea bazinului rotund de aur, vino si tu! 
Vino! Bea! E minunat! 

Rîzînd, Atreiu facu din cap semn ca nu vine. 

-  Mu, îsi striga el raspunsul, de data aceasta nu sîntem aici decît ca însotitori ai tai. 

-  De data aceasta, întreba Bastian, ce vrei sa spui? 

Atreiu schimba o privire cu fuhur, apoi spuse: 

-  Moi doi am  mai fost o data  aici.  M-am recunoscut imediat locul, fiindca atunci am fost 
adusi aici în timp ce dormeam si tot în timpul somnului am fost luati de-aici. Acum ne-am 
amintit însa. 

Bastian iesi din apa. 

- Acum stiu iar cine sînt, spuse stralucind de fericire. 

-  Da, spuse Atreiu, acum te recunosc si eu. Arati la fel ca si atunci cînd te-am vazut în Poarta 
Oglinzii Fermecate, 



Bastian privea în sus spre apele spumegînde si scînteietoare. 

- As dori sa-i duc si tatalui meu, striga el spre fosnetul apelor, dar cum? 

-  Mu cred sa se poata, raspunse Atreiu, stii doar ca nimic ce provine din Fantâzia nu e lasat sa 
treaca pragul. 

-  Bastian va putea! se auzi glasul lui Fuhur care îsi redobîndise rezonanta de bronz. Va izbuti! 

-   Esti  într-adevar  un  balaur aducator de noroc! spuse Bastian. 

422 

Fuhur îi facu semn sa taca si asculta fosnetul miilor de voci. 

Apoi îl lamuri: 

-  Apele spun ca acum trebuie sa pornesti la drum, si noi de asemenea. 

- Dar pe unde e drumul meu? întreba Bastian. 

-  Trebuie sa iesi pe poarta cealalta, talmaci Fuhur, acolo unde sta capul de sarpe alb. 

-  Bine, spuse Bastian, dar cum sa ies? Capul cel alb nici nu se clinteste din loc. 

într-adevar, capul sarpelui alb ramînea nemiscat. Ţinea în bot capatul sarpelui negru, iar ochii 
uriasi se holbau la Bastian. 

- Apele te întreaba, anunta Fuhur, daca ai dus pîna la sfîrsit toate povestile pe care le-ai 
început aici în Fantâzia. 

- Mu, spuse"Bastian, de fapt, pe nici una. Fuhur asculta cîtva timp. Pe fata lui se citea 

îngrijorarea. 

-  Apele spun ca în acest caz sarpele cel alb nu te lasa sa treci. Trebuie sa te întorci în Fantâzia 
si sa duci totul pîna la sfîrsit. 

-  Toate povestile? bîigui Bastian, atunci nu ma pot întoarce niciodata. Atunci totul a fost 
zadarnic. 

Fuhur asculta încordat. 

- Ce mai spun? se interesa Bastian. 

- Taci! spuse Fuhur. 

Dupa un timp suspina si-i lamuri: 

-  Au spus ca nu-i nimic de facut decît daca s-ar gasi cineva care sa preia aceasta sarcina în 
locul tau. 



-  Sînt nenumarate povesti, striga Bastian, si din fiecare rasar mereu altele noi. Mimeni n-o sa 
vrea sa preia o asemenea sarcina. 

- Ba da, spuse Atreiu, eu. 

Bastian îl privi uimit. Apoi îl îmbratisa si bîigui: 

- Atreiu! Atreiu! M-am sa uit niciodata! Atreiu zîmbea.                                           

-  Bine, Bastian, atunci n-ai sa uiti nici Fantâzia!                 . 
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îi dadu o palma prieteneasca pe obraji, apoi se întoarse repede si porni spre poarta capului de 
sarpe negru care înca mai era arcuita înalt ca si în momentul cînd intrasera acolo. 

-  Fuhur, spuse Bastian, cum o s-o scoateti la capat cu ce va las eu de facut? 

Balaurul alb clipi dintr-unul din ochii sai rosii-rubinii si raspunse: 

- Cu noroc, baiete, cu noroc! 

Cu aceste cuvinte îsi urma stapînul si prietenul. 

Bastian privi în urma lor cum ieseau pe poarta, înapoi în Fantâzia. Amîndoi se mai întoarsera 
o data si-i facura semn cu mîna. Pe urma capul de sarpe negru coborî pîna ce se afla din nou 
pe pamînt. Bastian nu-i mai putea vedea pe Atreiu si pe Fuhur. 

Acum era singur. 

Se întoarse spre celalalt cap de sarpe, cel alb, si vazu ca în acelasi timp acesta se ridicase si câ 
trupurile serpilor se arcuisera formînd o poarta la fel ca si mai înainte pe partea cealalta. 

Repede îsi afunda mîinile facute caus în apa vietii si alerga cu ea spre poarta. în spatele ei era 
întuneric. 

Bastian se arunca în întuneric si se prabusi în gol. 

- Tata, striga el, taticule! - Eu - sînt - Bastian 

- Balthasar - Bux! 

-  Tata! Taticule! - Eu - sînt - Bastian - Balthasar -Bux! 

înca in timp ce striga, se regasi în podul scolii de unde plecase cindva, cu mult timp în urma, 
spre Fantâzia. Tiu recunoscu imediat locul si citeva momente fu chiar nesigur daca nu cumva 
se mai gasea totusi în Fantâzia, din pricina lucrurilor stranii pe care Ie vedea în jurul sau: 
animale împaiate, un schelet omenesc, tablouri ciudate. Pe urma zari însa ghiozdanul sau si 
sfesnicul ruginit cu luminarile stinse, si atunci stiu unde se afla. 
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CM vreme sa fi trecut oare de cînd pornise de aici in lunga sa calatorie prin Povestea fara 
sfîrsit? Saptamîni? Luni? Poate chiar ani? Citise odata povestea unui om care se oprise doar 
o ora într-o pestera fermecata, dar cînd se întorsese, constata ca trecusera o suta de ani si 
din toti oamenii pe care-i cunoscuse nu mai traia decît unul singur: Ia plecarea lui fusese 
copil mic, iar acum era foarte batrîn. 

Prin ferestruica din acoperis intra lumina cenusie a zilei, dar nu se putea sti daca era înainte 
sau dupa-amiaza. în pod era un frig amarnic. Ia fel ca în noaptea cînd Bastian plecase de 
aici. 

Dadu la o parte maldarul de paturi militare prafuite sub care era culcat, îsi puse pantofii si 
haina si constata cu surprindere ca erau ude ca în ziua aceea cînd plouase atît de tare. 

îsi atîrna ghiozdanul de umar si cauta cartea furata, datorita careia începuse totul. Era ferm 
hotarît s-o duca înapoi ursuzului domn Koreander. Ti-avea decit sa-l pedepseasca pentru 
furtul comis, sau sa-L denunte, sau sa-i faca ceva si mai rau, pe el nu mai putea sa-l 
înspaimînte asa usor. Cartea nu mai era însa acolo. 

Bastian cauta si cauta, rascoli paturile si se uita in fiecare ungher. Era zadarnic. Povestea 
fara sfîrsit disparuse. 

- Ei bine, îsi spuse Bastian în cele din urma, atunci am sa-i spun ca a disparut. Desigur ca nu 
ma va crede, n-am ce face. Fie ce-o fi. Dar cine stie daca-si mai aminteste dupa atîta vreme? 
Poate ca pravalia lui nici nu mai exista? 

Se va vedea curînd, caci în primul rind trebuia sa treaca acum prin scoala. Daca profesorii si 
copiii întîlniti îi vor fi straini, atunci avea sa stie la ce sa se astepte. 

Dar cînd deschise usa podului si cobori în coridoarele scolii, îl întîmpina o liniste desavîrsita. 
Parea ca in toata scoala nu se gaseste tipenie de om. si totusi orologiul din turnul scolii 
tocmai batea de noua 
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ori. Prin urmafe, era înainte 'de amiaza, iar cursurile ar fi trebuit sa înceapa de mult. 

Bastian se uita în cîteva clase, dar pretutindeni era la fel de gol. Ducîndu-se la una din 
ferestre si privind jos în strada, vazu acolo cîtiva oameni si cîteva masini. Asadar, lumea cel 
putin nu se sfîrsise. 

Alerga pe scari în jos pîna la poarta mare de intrare si încerca s-o deschida, dar era 
încuiata. Se întoarse spre usa ce ducea la locuinta administratorului, suna si batu în usa, dar 
nu auzi nici o miscare. 

Bastian ramase sa se gîndeasca. Era cu neputinta sa stea si sa astepte cînd va veni totusi 
cineva. Acum voia sa ajunga la tatal sau. Chiar daca varsase toata apa vietii. 

Sa deschida o fereastra si sa'Strige pîna cînd va fi auzit si se va gasi cineva care sa-i descuie 
usa? Fiu, i se parea oarecum rusinos. Ii trecu prin minte ca ar putea iesi pe fereastra. Se 



deschideau pe dinauntru. Dar toate ferestrele de la parter aveau gratii. Pe urma îsi aminti ca, 
privind jos în strada de la primul etaj, vazuse o schela. Probabil ca se repara tocmai un 
perete exterior al scolii. 

Bastian urca din nou la primul etaj si se duse la fereastra. Se putea deschide si iesi afara prin 
ea. 

Schela era construita numai din stîlpi verticali printre care erau asezate la anumite distante 
scînduri orizontale. Scîndurile saltau în sus si în jos sub greutatea lui Bastian. O clipa îl 
cuprinse ameteala si i se facu frica, dar le înabusi pe amîndoua. Pentru unul care fusese 
stapînul Perelinului, aic^ nu era nici un fel de problema, chiar daca nu mai dispunea de 
puterile fabuloase de atunci si greutatea trupului sau atît de gras îi dadea totusi putin de 
furca. Cu atentie si cu calm îsi cauta un sprijin pentru mina si picior si coborî pe grinzile 
lunecoase. O data ii patrunse în mîna o teapa de lemn, dar asemenea fleacuri nu mai aveau 
importanta pentru el. Ajunsese jos în strada încins1 si gîfiind, dar teafar. Hu-L vazuse nimeni. 

Alerga spre casa. PenaruJ si cartile clampaneau în ghiozdan în ritmul pasilor sai, începu sa 
simta 
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junghiuri sub coaste, dar alerga mai departe. Voia sa ajunga la tatal lui. 

Cînd ajunse în sfîrsit la casa unde locuia, se opri totusi pentru o clipa si privi în sus spre 
fereastra de la laboratorul tatalui sau. si acum inima i se strînse brusc de teama, fiindca 
pentru prima oara îi trecu prin minte ca s-ar fi putut ca tatal lui sa nu mai fie acolo. 

Dar tatal era acolo si-l vazuse probabil venind, caci atunci cînd Bastian urca în fuga scarile, 
îi veni si el in întîmpinare alergînd. îsi întinse bratele, iar Bastian se arunca în ele. Tatal îl 
lua în brate si-l duse în apartament. 

-  Bastian, baiatul meu, spunea tot mereu, dragul meu, baietasul meu iubit, pe unde mi-ai 
fost? Ce ti s-a întîmplai? 

Abia cînd se asezase la masa din bucatarie, iar baiatul îsi bea laptele cald si mînca chifle pe 
care tata i le ungea grijuliu cu un strat gros de unt si de miere, îsi dadu seama Bastian cit de 
palid si slab era obrazul tatalui sau. Ochii îi erau înrositi si barba nerasa. Altfel arata însa 
exact ca pe vremea cînd plecase Bastian. l-o si spuse. 

- Pe vremea cînd ai plecat, întreba mirat tata, ce vrei sa spui? 

- Cît timp am lipsit? 

- De ieri, Bastian. De cînd te-ai dus la scoala. Cînd am vazut ca nu te-ai întors, le-am 
telefonat profesorilor si am aflat ca nici la scoala n-ai fost. Toata ziua si toata noaptea te-am 
cautat, baietasul meu. Am alertat si politia, începusem sa ma tem de ce poate fi mai rau. Of, 
Doamne! Ce s-a întîmplat, Bastian? Era sa înnebunesc de grija. Pe unde ai fost? 

si Bastian începu sa povesteasca tot ce i se întîmplase. Povesti foarte amanuntit, asa ca 
povestea lui tinu mai multe ore. 



Tatal îl asculta cum nu-l ascultase înca niciodata, întelegea ceea ce-i povestea Bastian. 

Catre amiaza îl întrerupse o data, dar numai pentru a telefona politiei ca fiul sau se întorsese 
si ca 
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totul era în buna ordine. Pe urma pregati masa de prînz pentru ei doi si Bastian continua cu 
povestirea. Se lasase seara cind Bastian ajunse cu istorisirea Ia apele vietii si-i povesti cît de 
mult ar fi vrut sa-i aduca si tatalui sau din acele ape. 

în bucatarie era aproape întuneric. Tatal sedea nemiscat. Bastian se ridica si aprinse lumina. 
Atunci vazu ceva ce nu mai vazuse niciodata mai înainte. 

Vazu lacrimi în ochii tatalui sau. 

si întelese ca izbutise totusi sa-i aduca din apa vietii. 

Fara un cuvînt, tatal îl lua pe genunchi si-I strinse la piept si se mîngîiara unul pe altul. 

Dupa ce statura astfel multa vreme, tatal rasufla adînc, îl privi pe Bastian drept în ochi si 
începu sa zîmbeasca. Era cel mai fericit zîmbet din cîte vazuse vreodata Bastian Ia el. 

-  începînd de acum, spuse tata cu o voce schimbata, începînd de acum totul va fi altfel cu noi 
doi, nu crezi? 

Bastian dadu afirmativ din cap. Nu mai era în stare sa vorbeasca, fiindca inima îi era atît de 
plina. 

în dimineata urmatoare cazuse prima zapada. Se asezase moale si neîntinata pe pervazul 
ferestrei din camera lui Bastian. Zgomotele strazii nu se mai auzeau decit înabusit. 

-  stii ce, Bastian, spuse vesel tata în timpui\ micului dejun,  sînt de parere  ca  amîndoi avemfl 
într-adevar toate motivele sa sarbatorim. O zi ca cea*l de astazi nu apare decît o singura 
data în viata - iar la unii niciodata. De aceea propun sa ne facem amîndoi un program 
grozav. Eu las lucrul deoparte si tu nu te duci Ia scoala. îti scriu o motivare? Ce parere ai? 

-  La scoala?   întreba Bastian. Da' ce, mai exista scoala? Cînd am trecut ieri prin salile de 
clasa nu era nici tipenie de om pe acolo. Nici macar administratorul. 

-  Ieri, raspunse tatal, ieri a fost duminica, Bastian. 
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Dus pe gînduri, baiatul mesteca cu lingurita în ceasca de cacao. Apoi spuse în soapta: 

- Cred ca va mai trece un timp pînâ ce ma voi obisnui din nou. 

-  Tocmai, spuse tatal dînd din cap, si de aceea ne organizam o sarbatoare, noi doi. Ce ti-ar 
placea mai mult sa facem? Am putea pleca într-o excursie, sau sa mergem la gradina 



zoologica? La prînz luam masa cea mai strasnica ce s-a vazut vreodata. Dupa-amiaza am 
putea merge la cumparaturi, sa luam tot ce-ti doresti. si seara - sa mergem la teatru, seara? 

Ochii lui Bastian straluceau. Pe urma spuse hota rit: 

- Mai întîi însa trebuie sa fac altceva. Trebuie sa merg la domnul Koreander si sa-i spun ca 
am furat cartea si apoi am pierdut-o. 

Tatal lua mina lui Bastian. 

- Asculta, Bastian, daca vrei, rezolv eu asta în locul tau. 

Bastian facu din cap semn ca nu voia. 

- Nu, hotarî el, e o treaba care ma priveste pe mine. Vreau s-o rezolv eu singur. si cel mai 
bine ar fi s-o fac chiar acum. 

Se ridica si îsi îmbraca haina. Tatal nu spuse nimic, dar privirea aruncata fiului sau era 
surprinsa si plina de respect. Mai înainte baiatul nu se purtase niciodata în felul acesta. 

-  Cred, spuse tatal în sfîrsit, ca si eu am nevoie de un timp pina ce ma voi obisnui cu schim-
barea. 

-  Ma-ntorc curînd, striga Bastian, care se si gasea în vestibul, cu siguranta n-o sa dureze 
mult. De data aceasta nu. 

Cînd se afla în fata magazinului domnului Koreander, simti ca îl lasa totusi curajul. Privi 
prin geamul unde erau pictate literele întortocheate, încercînd sa desluseasca ceva în 
interiorul pravaliei. în momentul acela domnul Koreander avea un client, si Bastian 
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prefera sa astepte pîna ce acela va fi plecat. Porni sa se plimbe de colo-colo în fata 
anticariatului. începuse iar sa ninga. 

în sfirsit, clientul iesi din magazin. 

Acum! îsi porunci Bastian. 

Se gîndi cum îl înfruntase pe Graograman în desertul culorilor Qoab. Apasa cu hotarîre pe 
clanta. 

Din spatele peretelui de carti ce închidea la celalalt capat încaperea cufundata în 
semiîntuneric, se auzea cum tuseste cineva. Bastian se apropie, apoi pasi putin palid, dar 
serios si calm, în fata domnului Koreander care se asezase iar în fotoliul sau din piele roasa. 

Bastian tacea. Se asteptase ca domnul Koreander sa se repeada la el, rosu de mînie, strigînd: 
"fiotulel Criminalule!" sau ceva asemanator. 

în loc de toate astea, batrînul îsi aprinse tacticos luleaua cea curbata în timp ce-l examina pe 
baiat prin ochelarii sai mici si caraghiosi, tinînd ochii pe jumatate închisi. 



- Ei? Ce s-aude? Ce vrei iar aici? 

- Eu, - începu sovaitor Bastian - v-am furat o carte. Voiam sa v-o restitui, dar nu se mai 
poate. Am pierdut-o sau mai curînd - în orice caz nu mai exista. 

Domnul Koreander se opri din pufait si scoase luleaua din gura. 

- Ce fel de carte? întreba el. 

-  Era cea pe care o citeati dumneavoastra cînd am fost ultima data aici. Am luat-o cu mine. 
V-ati dus dincolo la telefon, cartea era pe fotoliu si atunci am luat-o eu. 

-  Prin urmare, asa, spuse domnul Koreander si îsi drese glasul. Mie nu-mi lipseste însa nici o 
carte. Si ce fel de carte zici ca a fost? 

-  Se numeste "Povestea fara sfîrsit", explica Bastian, pe dinafara are matase rosie-aramie si 
face ape cînd o înclini într-o parte sau alta. Pe ea sînt doi serpi unul de culoare închisa si 
altul de culoare deschisa,   care  îsi musca   unul altuia  coada.   Pe 
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dinauntru e tiparita cu doua feluri de litere - si are initiale foarte mari si frumos decorate. 

-    E    destul    de    curios!    spuse    domnul Koreander. N-am avut niciodata o asemenea 
carte. Prin urmare, nici    nu mi-ai putut-o fura. Poate ai sterpelit-o din alta parte. 

-   Cu siguranta  ca  nu! îl asigura  Bastian. Trebuie sa va amintiti. Este - sovai, dar pe urma 
spuse totusi, este o carte fermecata. în timpul cititului am intrat si eu în Povestea fara sfîrsit, 
dar cînd am iesit din ea, cartea disparuse. 

Domnul Koreander îl privea peste ochelari pe 

Bastian. 

- Nu cumva vrei sa-ti bati joc de mine? 

-  Nu, raspunse Bastian aproape consternat, sigur ca nu. Ceea ce va spun e adevarat. 
Dumneavoastra doar trebuie sa stiti. 

Domnul Koreander se gîndi cîtva timp, apoi clatina din cap. 

-  Trebuie sa-mi explici totul mai limpede. Asaza-te, baiete. Te rog ia loc! 

Cu coada lulelei îi arata al doilea fotoliu pus în fata celui în care sedea el. Bastian se aseza si 
el. 

-   Asa,   spuse   domnul   Koreander,   acum povesteste-mi ce înseamna toate acestea, dar te 
rog încet si pe rînd. 

si Bastian începu sa povesteasca. 



Nu istorisi totul la fel de amanuntit ca în ajun, dar cum domnul Koreander era un ascultator 
foarte atent si cerea mereu alte informatii, trecura totusi mai mult de doua ore pîna ce 
Bastian ispravi. 

Cine stie de ce, dar in tot acest rastimp nu fura întrerupti de nici un client. 

Dupa ce Bastian îsi încheie povestirea, domnul Koreander mai pufai multa vreme din lulea. 
Parea adîncit în gînduri. în sfîrsit, îsi drese iar glasul, îsi îndrepta ochelarii cei micuti, îl privi 
cîtva timp cercetator pe Bastian si apoi spuse: 

- Un lucru e sigur: Nu mi-ai furat aceasta carte fiindca nu-mi apartine nici mie si nici tie, si 
nici 
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altcuiva. Daca nu ma-nsel, ea însasi vine din Fantâzia. Cine stie, poate ca în clipa aceasta o 
are altcineva în mîna si o citeste. 

- Prin urmare, ma credeti? întreba Bastian. 

-  Bineînteles, raspunse domnul Koreander, orice om rezonabil te-ar crede. 

-  Ca sa fiu sincer, spuse Bastian, nu ma apteptam. 

- Exista oameni care nu sînt niciodata în stare sa ajunga în Fantâzia, spuse domnul 
Koreander, si mai exista oameni care sînt în stare, dar ramîn acolo pentru totdeauna. si pe 
urma mai exista cîtiva care se duc în Fantâzia si se întorc înapoi. Ca tine. Iar acestia 
însanatosesc amîndoua lumile. 

-  O, spuse Bastian îmbujorîndu-se putin, de fapt, n-am nici un merit. Cît pe-aci era sa nu ma 
mai întorc. Daca n-ar fi fost Atreiu, cu siguranta ca acum m-as   afla  pentru   totdeauna   în   
vechiul  oras   al împaratilor. 

Domnul Koreander dadea din cap si pufaia, dus pe gînduri. 

- Mda, mormai el, ai noroc ca ai un prieten în Fantâzia. Din pacate, n-are toata lumea. 

-  Domnule Koreander, întreba Bastian, de unde le stiti pe toate - vreau sa spun - ati fost si 
dumneavoastra .cîndva in Fantâzia? 

- Bineînteles, spuse domnul Koreander. 

- Atunci, spuse Bastian, trebuie s-o cunoasteti si pe Puisorul Lunii! 

-  Da,  o cunosc pe Craiasa Copila, spuse domnul Koreander, dar nu sub acest nume. Eu o 
numeam altfel. Dar asta n-are nici o importanta. 

- Atunci trebuie sa cunoasteti si cartea, striga Bastian, înseamna ca totusi ati citit Povestea 
fara sfîrsit! 

Domnul Koreander facu semn din cap ca n-o citise. 



-  Orice poveste adevarata e o poveste fara sfirsit. 
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îsi plimba privirile peste numeroasele carti însirate de-a lungul peretilor pîna în tavan, apoi 
ie arata cu coada lulelei si continua: 

-  Exista o multime de usi spre Fantâzia, baiete. Exista si mai multe carti fermecate. Multi nu-
si dau seama. Depinde de cine ia în mîna o asemenea carte. 

-  Prin urmare. Povestea fara sfîrsit e diferita pentru fiecare? 

- Cred si eu, spuse domnul Koreander, dar pe linga aceasta nu sînt numai cartile, ci mai sint 
si alte cai de a ajunge în Fantâzia si de a veni înapoi. Cu timpul ai sa-ti dai tu însusi seama 
de asta. 

-  Credeti? întreba plin de speranta Bastian. Atunci as mai putea s-o întîlnesc înca o data pe 
Puisorul Lunii,  si se spune doar ca  fiecare n-o întîineste decît o singura data. 

Domnul Koreander se apleca spre Bastian si coborî vocea! 

- Baiete, asculta ce-ti spune un batrîn si încercat calator în Fantâzia! E o taina pe care n-o 
poate cunoaste nimeni în Fantâzia. Daca te vei gindi bine, vei întelege si de ce. La Puisorul 
Lunii nu mai poti ajunge si a doua oara, asta-i adevarat - atîta vreme cît ea e Puisorul Lunii. 
Daca esti însa în stare sa-i dai un nume nou, atunci o vei revedea. si ori de cîte ori vei izbuti, 
va fi de fiecare data pentru prima si singura oara. 

Pe fata de buldog a domnului Koreander pluti o clipa o lumina duioasa ce-L facu sa para 
tînar si aproape frumos. 

-  Va multumesc, domnule Koreander, spuse Bastian. 

-  Eu sînt cel &are trebuie sa-ti multumeasca, baiete,   raspunse   domnul  Koreander.   Mi-ar  
face placere daca ai trece din cînd în cînd pe la mine pentru a face schimb de experienta. Fiu 
sînt prea multi cei cu care se pot discuta asemenea lucruri. 

îi întinse mina lui Bastian. 

- S-a facut? 
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-  Cu placere, spuse Bastian si batu palma. Acum trebuie sa plec. Ma asteapta tata. Dar am 
sa vin curind. 

Domnul Koreander îl însoti pîna la usa. Cînd se apropiara de ea, Bastian zari prin literele 
întortocheate ale geamului ca pe cealalta parte a strazii statea tatal lui si-L astepta. Fata lui 
era o lumina stralucitoare. 

Repezindu-se afara, spre acea stralucire, Bastian deschise atît de brusc usa, încît ciorchinele 
de clopotei de alama se auzi mult timp în urma lui. 



Domnul Koreander închise grijuliu usa privind la cei doi. 

-  Bastian Balthasar Bux, mormai el, daca nu ma-nsel, vei mai arata multora calea spre 
Fantâzia, pentru a ne aduce apa vietii. 

si domnul Koreander nu se însela. 

Dar aceasta e o alta poveste si va fi povestita la timpul ei. 

Postfata 

La prima vedere, ce colectie frapanta de surprize,, antinomii împacate, de paradoxuri 
fermecatoare ne ofera cu generozitate opera si, în definitiv, viata lui Michael Ende. înainte de 
toate cum si, mai ales, unde sa-i fixezi creatia? Caci scriitorul poate fi revendicat de 
romantism -e ceea ce va face chiar marele Qustav Rene Mocke, prietenul sau, care L-a definit 
pe Ende drept ultimul mostenitor al marii aventuri romantice, descendentul direct al lui 
Novalis. Dar alaturi de romantism cîte alte calificari posibile, cîte alte identitati estetice nu-i 
revendica opera: arta fantastica, dar o arta fantastica edificîndu-si sistemul cu materialele 
oferite deseori de realitatea cea mai directa; arta pentru copii, dar adresata, în primul rînd, 
adultilor. 

Ende si-a început cariera literara ca un lup singuratic pentru a-si descoperi pe parcurs o 
familie spirituala viabila, scriitori care, asemeni lui, folosind aceleasi mijloace, încercau sa 
plaseze arta ca si destinul omului contemporan într-o noua viziune. O noua viziune care preia 
în mod declarat multe din ideile romantismului |. german. "Nu pentru a ma întoarce înapoi, ne 
spune Ende, ci pentru ca în programul romantic exista destule virtualitati, destule seminte care 
numai în secolul nostru pot germina cu adevarat." De altfel, scriitorul, ca bun datornic . ce 
este, îsi recunoaste cu sinceritate obligatiile. El si-a dorit ca romanul sau sa fie nu numai o 
oglinda a imaginatiei sale libere, dezlantuite, dar si un document conceput ca un "tesut de 
aluzii culturale", în care sa se poata descifra în filigran operele si autorii care i-au slujit 
deseori de model. Nu numai Novalis din Heinrich von 
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Ofterdingen, dar si Borges sau marele Tolkien (cu a carui opera si program estetic a fost 
deseori asociat în ultimii ani de critica europeana) sînt astfel prezenti, într-o forma aluziva, 
evident, în Povestea fara sfîrsit, alaturi de monumentele clasice: Odiseea, Gargantua si 
Pantagruel, O mie si una de nopti. 

Un motiv de inspiratie îi va fi oferit scriitorului aflat în ipostaza elaborarii de organisme 
fantastice viabile experienta vizionara a marii picturi europene din ultimele secole, începînd 
cu Bosch, marele precursor, cu Qoya pendulînd între realitate si vis - deseori, in cosmar - iar 
în zilele noastre cu inconstantul Dali, autorul unei lumii imaginare incisive, derutante, 
încorporînd în structura fantasta de atîtea ori satira si pamfletul; pentru a sugera, probabil, 
deriziunea colosala a realului contemporan. si, în fine, la toate acestea, asimilîndu-se motive 
cu un caracter mai abstract provenite din directia multor scoli filozofice din spatiul european 
sau oriental care pun accentul pe desavîrsirea morala si aflarea adevarului ultim. 

Putine cuvinte au mai ramas disponibile pentru Povestea fara sfîrsit, pentru a nu tulbura cu 
indiscretiile si subiectivismele comentatorului bucuria dialogului între singurii protagonisti 
indispensabili; scriitorul si cititorul. si totusi, ce este Povestea fara sfîrsit? Cum vom vedea 



imediat, o alegorie fixata în inima unei povesti sau, mai exact, o sinteza alegorica care 
absoarbe în structura ei multe din categoriile artei fantastice din toate timpurile ca si din toate 
spatiile culturale: legendele celtice ale Mesei Rotunde împreuna cu miturile indiene, arabe si 
elene vor fi cel mai usor de recunoscut, desi, probabil, mai exista si altele. 

si va fi una din placerile recunoscute ale lecturii cu mai multe nivele de a beneficia plenar de 
deplina libertate de-a alege acel plan al fictiunii artistice care îti convine mai mult: planul 
aventurii fantastice exterioare, cu ritmul sau trepidant, cu personajele sale paradoxale, cu 
schimbarile bruste de registru narativ, alternînd viziunea ingenua cu cea lirica sau comica, sau 
al acelui comic colosal practicat odinioara si de Rabelais si Swift, ca de pilda popasul din 
Orasul împletiturilor ai carui locuitori au drept meserie principala pîclonautica, sau, pentru 
cine are antrenamentul necesar ca si instrumentele 
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esentiale de orientare, trecerea în labirintul subteran al ideilor filozofice ale cartii unde se 
confrunta simbolurile cunoasterii si se cauta sensul salvator al existentei. 

Este posibil ca primul izvor de atractie al romanului sa fie extravaganta morfologica a 
speciilor care populeaza Fantâzia. în zoologia fantastica a cartii exista destule tipuri care 
descind din modele ilustre aflate în fondul mitologic comun, desi cu unele adaptari la specifi-
cul local: spiridusi, balauri, gnomi, sfincsi, djinni, trbli, fauni, centauri,... cei mai multi apar 
doar în obscuritatea figuratiei, nereusind sa obtina un rol de prim-plan. în schimb vedetele 
principale sînt înzestrate toate cu o ascendenta celebra, desi va fi necesar sa recurgem si la 
confesiunile autorului pentru a identifica, sub deghiza-mentul carnavalesc, modelul originar 
pe care-L reprezinta: Atreiu, de pilda, este elevul Atreus, mîncatorul de stînci e trolul Eddei 
nordice, în timp ce Fuhur, balaurul-noroc, a fost construit dupa imaginea lui Foni, dragonul 
porte-bonheur din mitologia chineza. 

Hu ignoram, fireste, nici celelalte tipuri fantastice construite dupa retete personale, bazate pe 
libera asociere a speciilor reale sau imaginare, pe combinatii morfologice hazardate care 
compun un bestiarium inventiv si memorabil: Ygramul, simbolul colectivitatii agresive, trei-
picioare, picioare-la-cap, sassafranii care se nasc batrîni si mor prunci si cîte altele. 

Esential în romanele lui Ende, în centrul meditatiilor si judecatilor sale, mi se pare a fi 
caracterul ingenuu. De fiecare data, eroul aventurii va fi copilul, simbolul puritatii initiale care 
nu poate accepta pasiv decadenta, abandonul, compromisul, sterilitatea imaginativa, care apar 
drept caracteristici notorii ale lumii adultilor. întregul patrimoniu al umanitatii, ne sugereaza 
scriitorul, este periclitat, nu numai cel concret, real, dar si cel mental, din lipsa unor structuri 
adecvate conditiilor prezente, pentru a face posibila lansarea unui nou început. Lumea copiilor 
ar putea fi posibilul model -primul model, mai exact, ne asigura scriitorul - pentru umanitatea 
viitoare, ca si pentru cea prezenta, prin energiile spirituale pe care i le-ar putea pune la 
dispozitie: .generozitatea totala, setea de puritate, fantezia care |extinde granitele realului, 
solidaritatea cu tot ce exista. 
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