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Cinci

În dup[-amiaza aurit[
pe-o ap[ curg[toare

plutim, iar mâinile pe vâsle
c-un strop de-ndemânare

ghideaz[ – ne-ar pl[cea s[ credem – 
fiin\a c[l[toare.

Treime crud[, ah! La ora
de vis, tu ceri de zor

o adiere ca-n poveste,
o boare, un fior.

Dar ce-i o voce, când vorbesc
tustrele limbi în cor?

Înfl[c[rat[, Prima tun[:
„S[-nceap[ de`ndat[!”

„Nu m[ gr[bi a§a...”, Secunda
mai blând[ se arat[.

Când Tertia reia povestea:
„A fost ca niciodat[...”



Șase

Atunci t[cerea se a§terne,
iar pe c[r[ri de vise

copilu-a §i pornit prin�\ara
pe nicio hart[-nscris[ –

în cale-i ies jivine, p[s[ri
de care n-auzise.

±i tot a§a. Curând povestea
înclin[ spre sfâr§it,

iar povesta§ul, mai s[ pice
de somn, t[cu subit:

„– Pe alt[dat[ restul...” „ – Data
aceea a venit!”

Astfel crescu întruna |ara
Minunilor. Aparte

f[pturi cum n-au mai fost §i fapte
s-au petrecut în carte,

iar noi plec[m deja... De n-ar fi
s[ le uit[m, încalte!

Alice! Povestea te a§teapt[
s-o iei de mân[ iar[,

cu visele copil[riei
p[streaz-o gr[m[joar[,

ca pelerinul flori uscate
dintr-o str[in[ \ar[.

Traducere de Em. GA LA iCu-P{uN



Capitolu l  I

În vizuina Iepurelui

A lice `ncepuse s[ se plictiseasc[ grozav st]nd pe malul apei,    

 l]ng[ sora ei, §i neav]nd nimic de f[cut. De vreo dou[ ori 

`§i arun case ochii `n cartea pe care aceasta o citea, dar cartea 

nu avea nici poze, nici dialoguri, §i la ce-i bun[ o carte   – §i-a zis 

Alice   – f[r[ desene sau dialoguri?

A§a c[ se g]ndea `n sinea ei   – c]t era `n stare, fiind n[ucit[ de 

ar§i\a zilei, ba mai era §i tare somnoroas[   – dac[ pl[cerea de a 

`mpleti o coroni\[ de margarete ar merita osteneala de a se ridica 

§i a culege flori, c]nd deodat[ un iepure alb cu ochi trandafirii 

a trecut `n goan[ pe l]ng[ ea. Nu era ceva FOARTE remarcabil; 

Alice nu a g[sit de cuviin\[ s[ se mire CINE ±TIE CE nici c]nd l-a 

auzit pe iepure zic]ndu-§i:

Șapte



  – Vai de mine §i de mine! O s[ `nt]rzii! (C]nd s-a g]ndit 

la asta mai t]rziu, §i-a dat seama c[ ar fi trebuit s[ se 

mire, dar atunci totul i s-a p[rut foarte firesc.) Dar c]nd 

iepurele a mai §i SCOS DIN BUZUNARUL VESTEI UN 

CEAS §i s-a uitat la el, lu]nd-o iar la picior, Alice a s[rit 

`n sus, fulgerat[ de g]ndul c[ nu mai v[zuse niciodat[ 

iepure nici cu vest[ cu buzunar, nici cu ceas pe care s[-l 

scoat[ de acolo. Arz]nd de curiozitate, a alergat pe c]mp 

dup[ el §i, din fericire, a apucat s[-l vad[ zbughind-o `n gaura 

larg[ a unei vizuini, sub un m[ce§. În clipa urm[toare, Alice  

s-a v]r]t dup[ el, f[r[ s[ se g]ndeasc[ o clip[ cum oare avea s[ 

ias[ de acolo. Vizuina iepurelui ducea drept `nainte ca un tunel o 

bucat[ de drum, apoi dintr-odat[ o lu[ `n jos, at]t de nea§teptat, 

`nc]t Alice nu a avut nici m[car o clip[ r[gaz s[ se opreasc[ §i 

s-a pomenit c[z]nd printr-o sco bitur[ foarte ad]nc[. Acum, fie 

scobitura era foarte ad]nc[, fie alunecarea era foarte lin[, fiindc[, 

`n timpul cobor]rii, Alice a avut destul[ vreme s[  � se uite `n jur 

§i s[ se `ntrebe ce urma s[ se mai `nt]mple. Mai `nt]i a privit `n 

jos, `ncerc]nd s[-§i dea seama unde va ajunge, dar jos era prea 

bezn[ ca s[ vad[ ceva. Atunci s-a uitat la pere\i §i a v[zut c[ peste 

tot erau policioare cu ce§ti §i rafturi cu c[r\i. Din loc `n loc erau 

at]rnate `n cuie h[r\i §i picturi. A luat `n trecere un borcan de pe 

una dintre poli\e. Pe el scria: MARMELAD{ DE PORTOCALE; dar, 
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spre marea ei dezam[gire, era gol. Nu a vrut s[-i dea drumul, de 

team[ s[ nu omoare pe cineva §i, `n c[dere, a reu§it s[-l pun[ pe 

una dintre poli\e. 

  – P[i, s-a g]ndit Alice, dup[  o pr[bu§ire ca asta, n-o s[ mai zic 

nici p]s c]nd o s[ mai vin de-a berbeleacul pe sc[ri. Ce curajoas[ 

or s[ m[ cread[ cei de acas[! Dar n-am s[ scot o vorbuli\[, nici 

de-ar fi s[ pic de pe cas[! (Ceea ce era destul de posibil.)

Jos, jos, jos. C[derea asta nu se mai termin[ ODAT{.

  – M[ `ntreb c]te mile am c[zut p]n[ acum? a spus ea cu voce  

tare. Trebuie s[ m[ aflu undeva `n apropiere de centrul  

p[m]ntului. Ia s[ v[d; asta ar `nsemna vreo patru mii de mile 

ad]n cime, cred   – c[ci, vede\i, Alice `nv[\ase c]teva lucruri de 

felul [sta la §coal[ §i, cu toate c[ nu era acum prilejul CEL MAI 

NIMERIT s[-§i etaleze §tiin\a, nefiind nimeni care s[ o asculte, 

totu§i nu strica deloc s[ mai repete   – da, cam asta-i distan\a 

exact[, numai c[ m[ `ntreb la ce latitudine §i ce longitudine 

m[ aflu? (Alice habar nu avea ce-i aia latitudine sau longitudine, 

dar g]ndi c[ nu stric[ s[ arunci ni§te cuvine r[sun[toare.)  

A continuat: 

– Nu cumva o s[ trec PRIN p[m]nt? Ce nostim 

ar fi s[ ies afar[ printre oameni care stau de 

vorb[ cu capul `n jos! La antipa\i, cred   – (Era 

foarte bucuroas[ c[ de data asta nu SE G{SEA 







nimeni care s[ o asculte, c[ci era sigur[ c[ nu nimerise 

bine cuv]ntul.)   – dar, §ti\i, va trebui s[-i `ntreb care 

este numele \[rii. V[ rog, doamn[, aceasta este Noua 

Zeeland[ sau Australia? (A `ncercat s[ fac[ o re veren\[ 

`n timp ce vorbea   – ̀ nchipui\i-v[ s[ faci REVEREN|E c]nd 

pici prin aer! Cre de\i c[ a\i reu§i?) Ce feti\[ ignorant[ m[ va crede 

c]nd va auzi ce `ntreb! Nu, nici vorb[ s[ `ntreb; poate am s[ v[d 

scris pe undeva.

Jos, jos, jos. Neav]nd altceva de f[cut, Alice a `nceput iar s[ vor-

beasc[:

  – Cred c[ lui Dinah o s[-i lipsesc tare mult disear[. (Dinah era 

pisica.) Sper ceilal\i s[-§i aminteasc[ de farfuria ei de lapte, de la 

cinci. Dinah, draga mea, a§ vrea s[ fii aici, jos, cu mine! M[ tem 

c[ nu-i niciun §oarece-n aer, dar ai putea s[ prinzi un liliac. ±tii, 

seam[n[ foarte mult cu un §oarece. Dar m[n]nc[ oare pisicile 

lilieci? Aici lui Alice a `nceput s[-i fie somn §i a continuat s[ se 

`ntrebe, mo\[ind:

  – Pisicile m[n]nc[ lilieci? Pisicile m[n]nc[ lilieci? §i, din c]nd 

`n c]nd: Liliecii m[n]nc[ pisici? pentru c[, vede\i, deoa rece nu 

putea s[ r[spund[ la niciuna dintre `ntreb[ri, nu avea prea mare 

importan\[ `n ce fel le punea. 

Era pe jum[tate adormit[ §i tocmai `ncepuse s[ viseze c[ 

mergea de m]n[ cu Dinah, pe care o `ntreba foarte serios: 

Douăsprezece



  – Hai, Dinah, spune-mi adev[rul, ai m]ncat vreodat[ un liliac? 

c]nd, deodat[, bum, burubum! s-a trezit pe o gr[mad[ de ramuri 

§i frunze uscate, §i c[derea lu[ sf]r§it.

Alice nu se lovise deloc §i a s[rit imediat `n picioare; s-a uitat 

`n sus, deasupra capului era `ntuneric, dar `n fa\a ei era alt tunel 

lung ̀ n care ̀ nc[ se vedea alerg]nd Iepurele cel Alb. Nu era vreme 

de pierdut; Alice a pornit ca v]ntul, numai bine ca s[-l aud[ spu-

n]nd, pe c]nd d[dea dup[ un col\:

  – Oh! vai de urechile §i de perciunii mei, c]t de t]rziu s-a 

f[cut!

Era aproape de el c]nd a ajuns la col\, dar Iepurele nu se mai 

vedea. S-a trezit `ntr-o sal[ lung[ §i joas[, luminat[ de un §ir de 

l[mpi care at]rnau de tavan. Erau u§i de-jur-`mprejurul s[lii, 

dar toate erau `ncuiate. Alice s-a dus pe o latur[ p]n[ la cap[t §i  

s-a `ntors pe cealalt[, `ncerc]nd fiecare u§[, §i s-a oprit apoi 

trist[ ̀ n mijloc; tocmai se ̀ ntreba cum va mai ie§i, c]nd a 

v[zut o mescioar[ cu trei picioare, f[cut[ dintr-o sticl[ 

solid[. Nu se afla nimic pe ea, ̀ n afar[ de o chei\[ de aur, 

§i primul g]nd al lui Alice a fost c[ aceasta ar putea 

fi de la una dintre u§ile s[lii. Dar, vai! fie broa§tele 

erau prea largi, fie cheia prea mic[, oricum, nu se 

deschidea nimic cu ea. Totu§i, c]nd a mai dat ocol 

o dat[, a nimerit peste o draperie joas[ pe care nu 

Treisprezece



o z[rise prima oar[. Dup[ ea era o u§[ ceva mai mare de dou[ 

§chioape. A `ncercat chei\a `n broasc[ §i, spre marea ei bucurie, 

s-a potrivit. 

A deschis u§a §i a descoperit c[ ducea `ntr-un mic pasaj, nu 

mai larg dec]t o gaur[ de §obolan. A `ngenuncheat §i, prin 

deschiz[tur[, a z[rit cea mai frumoas[ gr[din[ ce-i fusese cuiva 

dat s[ vad[ vreodat[. C]t ar fi voit s[ ias[ din acea sal[ ̀ ntunecat[ 

§i s[ umble printre acele r[zoare, sm[l\uite de flori, §i acele f]n- 

t]ni r[coroase, dar nici c[pu§orul nu i-ar fi intrat prin u§[.

  – ±i chiar de mi-ar trece capul, g]ndi biata Alice, ce folos, cu 

umerii ce m[ fac? Oh! cum a§ vrea s[ m[ str]ng ca o lunet[! Cred 

c[ a§ putea, numai s[ §tiu cum s[ `ncep. 

Asta pentru c[, vede\i, at]tea `nt]mpl[ri nemaipomenite avu-

seser[ loc `n ultimul timp, `nc]t Alice `ncepuse s[ cread[ c[ prea 

pu\ine lucruri erau cu adev[rat imposibile. 

Se p[rea c[ a§teptarea l]ng[ u§a cea mic[ nu avea rost, astfel 

c[ Alice s-a `ntors la mas[, cu ceva speran\e c[ ar putea g[si pe 

ea o alt[ cheie sau, `n orice caz, o carte cu `ndrum[ri cum se pot 

plia oamenii ca lunetele. De data asta a g[sit pe ea o sticlu\[ (Care 

sigur nu fusese acolo `nainte, a zis Alice.) pe g]tul c[reia era o 

etichet[ cu urm[toarele cuvinte frumos tip[rite cu litere mari: 

HAI S{ M{ BEI. 

Paisprezece



Cincisprezece

De mai mare dragul s[ spui hai s[ m[ bei, dar micu\a §i  

`n \eleapta Alice nu avea de g]nd s[ fac[ ASTA hodoronc-tronc. 

  – Nu, mai `nt]i o s[ m[ uit, a zis, s[ v[d dac[ nu cumva scrie 

pe ea §i „Toxic”, fiindc[ citise c]teva istorioare nostime despre 

copii care se arseser[, fuseser[ m]nca\i de fiare s[lbatice sau 

p[\iser[ alte lucruri nepl[cute, §i toate acestea pentru c[ nu 

SE SINCHISISER{ s[ \in[ minte acele reguli simple pe care cei 

binevoitori `i `nv[\aser[: de pild[, un v[trai `ncins la ro§u te 

arde dac[ `l \ii prea mult `n m]n[; dac[ te tai 

FOARTE tare la un deget cu cu\itul, de obicei 

curge s]nge; §i, ceea ce nu uitase niciodat[   – 

dac[ bei prea mult dintr-o sticl[ pe care scrie 

„Toxic”, e aproape sigur c[ vei avea ne pl[ceri, 

mai devreme sau mai t]rziu.

Totu§i aceast[ sticl[ NU era marcat[ cu 

„Toxic”, astfel c[ Alice s-a `ncumetat s[ guste 

din ea §i, g[sind-o foarte bun[ (avea un gust 

amestecat de tart[ cu cire§e, crem[ de lapte 

cu ou[, ananas, friptur[ de curcan, caramele §i 

p]ine proasp[t pr[jit[), a terminat-o imediat.      

  – Ce senza\ie curioas[, §i-a zis Alice, parc[ 

m[ str]ng ca o lu net[.



±i chiar a§a era. Se f[cuse cam de o §chioap[ §i ̀ i str[lucea fa\a de 

bucurie la g]ndul c[ ajunsese la statura potrivit[ pentru a trece 

prin u§i\[ `n gr[dina cea minunat[. A mai a§teptat totu§i c]teva 

minute ca s[ vad[ dac[ nu se mic§oreaz[ §i mai mult. Devenise 

un pic nervoas[.

  – Pentru c[, vede\i, §i-a mai zis ea, s-ar putea s[ m[ sf]r§esc 

ca o lum]nare §i m[ `ntreb cum a§ fi atunci? A `ncercat s[-§i 

`nchipuie ce se `nt]mpl[ cu flac[ra dup[ ce arde lum]narea, 

fiindc[ nu \inea minte s[ fi v[zut vreodat[ a§a ceva.

Dup[ o vreme, v[z]nd c[ nu se mai `nt]mpl[ nimic, s-a hot[r]t 

s[ intre pe dat[ `n gr[din[. Dar, vai, biata de ea! C]nd a ajuns la 

u§[, a descoperit c[ uitase chei\a de aur. S-a ̀ ntors la mas[ dup[ ea, 

dar §i-a dat seama c[ nu are cum s[ o ajung[. O vedea c]t se poate 

de limpede prin sticl[ §i `ncerc[ s[ urce pe unul dintre picioarele 

mesei, dar era prea alunecos. A tot ̀ ncercat p]n[ ce au l[sat-o pute-

rile. Atunci biata feti\[ s-a a§e zat jos §i a `nceput s[ pl]ng[. 

  – Hai, nu are rost s[ pl]ngi! §i-a spus dintr-odat[, hot[r]t[. Te 

sf[tuiesc s[ ispr[ve§ti pe loc! În 

general, `§i d[dea sfaturi foarte 

bune (cu toate c[ le urma foarte 

rar) §i uneori se dojenea at]t de 

aspru, `nc]t `i d[deau lacrimile. 

Șaisprezece



Î§i amintea c[ odat[ `ncercase s[ se pocneasc[ peste urechi 

pentru c[ se tr[sese pe sfoar[ ̀ ntr-un joc de crochet pe care-l juca 

`mpotriva sa, c[ci acest copil curios pretindea cu tot dinadinsul 

a fi dou[ persoane. 

  – Acum `ns[ nu are niciun rost, g]ndi s[r[cu\a de ea, s[ pre-

tinzi c[ e§ti dou[ persoane. De-abia dac[ a mai r[mas destul din 

mine ca s[ fac[ O SINGUR{ persoan[ onorabil[! 

Deodat[, privirea i-a c[zut pe o cutiu\[ de sticl[, aflat[ sub 

mas[. A deschis-o §i `n ea a g[sit o pl[cin\ic[ pe care cuvintele 

M{NÂNC{-M{ erau frumos scrise cu bobi\e de coac[ze. 

  – Ei, am s[ o m[n]nc §i, dac[ m[ face mai mare, pot s[ ajung la 

cheie; dac[ m[ face mai mic[, am s[ pot s[ m[ strecor pe sub u§[. 

Într-un fel sau `n cel[lalt, voi ajunge `n gr[din[ §i nu-mi pas[ 

prin care. 

A mu§cat o buc[\ic[, `ntreb]ndu-se `ngrijorat[:

  –  În care fel? În care fel? Î§i pusese o m]n[ pe cre§tetul capului, 

ca s[-§i dea seama `n ce direc\ie evolua, §i era foarte surprins[ 

c[ r[m]nea la aceea§i `n[l\ime. Bine`n\eles c[ asta se `nt]mpl[ 

c]nd cineva m[n]nc[ o pl[cint[, Alice `ns[ era at]t de pornit[ 

s[ se a§tepte numai la lucruri nemaipomenite, `nc]t i se p[rea 

banal §i chiar stupid ca via\a s[ aib[ un curs normal. Astfel c[ 

s-a pus pe treab[ §i a terminat pe loc pl[cinta.
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