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CAPITOLUL 1 

Alice coboară în vizuina iepuraşului 

e

Alice se plictisea de-a binelea şezând cu sora
ei pe marginea râului. N-avea nimic de făcut.
Tocmai se întreba dacă plăcerea de a împleti
un şirag de margarete merita efortul de a se
ridica şi de a culege florile, când văzu un iepu -
raş îmbrăcat în vestă. 

— Vai! Vai! Am să întârzii! se văită Iepu -
rele Alb.

Lui Alice nu i se păru ciudat că iepuraşul
vorbea de unul singur. Dar i se păru neobişnuit
faptul că scoase un ceas din buzunarul vestei.
Nu mai văzuse un iepure care să aibă ceas, cu
atât mai puţin un buzunar în care să-l ţină.
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Alice ardea de curiozitate. Înainte ca sora ei
s-o poată opri, o luă la fugă pe urmele Iepu -
relui Alb. Acesta, ţopăind, se făcu nevăzut într-o
vizuină măricică, iar Alice sări după el.

Şi începu să cadă. Nu se mai oprea din
cădere.

Mai adânc, mai adânc, tot mai adânc. Oare
n-avea să se mai oprească niciodată?

Neavând altceva de făcut, Alice începu să
vorbească singură. 

Dinah o să-mi simtă lipsa diseară, îşi zise.
(Dinah era pisica lui Alice.) Dinah, draga mea,
tare mi-aş fi dorit să fii cu mine! Deşi mă tem că 
nu prea sunt şoareci pe-aici. Dar ai putea prinde un
liliac. Iar un liliac seamănă cu un şoa rece. Dar oare
pisicile mănâncă lilieci?

O lua somnul. Căderea era prea lungă.
Începu să îngâne:

Oare pisicile mănâncă lilieci? Oare pisicile mă -
nâncă lilieci? 

Şi alteori:
Oare liliecii mănâncă pisici? 

ALICE ÎN ŢARA MINUNILOR
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Nu ştia răspunsul la niciuna dintre între -
bări, aşa că nu conta cum o spunea.

Şi, dintr-odată… buf ! Aterizase pe o gră -
madă de frunze uscate. Căderea în gol luase
sfârşit.

Nu se lovise deloc. În faţă, îl zări pe iepuraş
grăbindu-se de-a lungul unui hol lung. Alergă
după el, dar îl pierdu după un colţ. 

De jur-împrejurul ei se aflau uşi, dar toate
erau încuiate. Alice se întristă. Bătuse atâta
drum şi îl pierduse pe iepuraş. Şi, ce era şi mai
rău, acum era prinsă aici.

Dar observă o măsuţă din sticlă. Pe ea se
afla o cheiţă de aur. Când se întoarse, zări o uşă
tare mică, ce nu fusese acolo până atunci. Să fi
avut vreo patruzeci de centimetri înălţime.
Spre bucuria ei, cheiţa se potrivi perfect!

Uşa se deschise spre un coridor de mări -
mea unei găuri de şoarece. Alice se aşeză în
genunchi ca să privească prin deschizătură.
Văzu cea mai încântătoare grădină cu putinţă.

ALICE COBOARĂ ÎN VIZUINA IEPURAŞULUI
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Jinduia să ajungă printre florile colorate din
grădină, dar nici măcar capul nu i-ar fi trecut
prin uşiţă.

Degeaba, n-avea cum. Alice se întoarse la
măsuţă şi puse cheia la loc. Acum, pe masă,
apăruse o sticluţă. Era sigură că nu fusese
acolo mai înainte. Pe sticluţă erau scrise cuvin-
tele: „BEA-MĂ!“ 

Alice era cu mult prea înţeleaptă ca să bea
dintr-o sticluţă doar pentru că aşa i se spunea.
Ştia că, întâi de toate, trebuia să se uite după
însemnul „OTRAVĂ“. 

Sticluţa nu avea însă niciun însemn de felul
acesta, aşa că putea bea din ea. Asta şi făcu,
prin urmare.

Ce senzaţie ciudată! îşi zise Alice.
De bună seamă, ciudată. Alice se micşora.

Într-o clipită, avu douăzeci şi cinci de centi -
metri. Acum putea merge în grădină!

Dar, vai, biata Alice! Când se îndreptă spre
uşiţă, o găsi din nou încuiată. Iar când se duse
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să ia cheiţa, se trezi că era cu mult prea micuţă
ca să ajungă s-o ia de pe masă. 

Se aşeză pe jos şi începu să plângă.
N-are niciun rost să plâng! îşi spuse Alice cu

asprime. 
Îi plăcea să pretindă că întrupează două

fiinţe deo dată. Dar acum degeaba mă prefac că sunt
cât doi, îi trecu prin minte. Abia de-a mai rămas
din mine cât pentru o singură fiinţă!

Chiar în clipa aceea, privirea îi căzu pe o
cutiuţă de sticlă care se afla sub masă. În ea găsi
o prăjiturică mică, mică. Avea scrise cu stafide,
pe deasupra, cuvintele: „MĂNÂNCĂ-MĂ!“

Prea bine, am s-o mănânc! îşi spuse Alice.
Dacă mă fac mai mare, pot ajunge până la cheie.
Dacă mă fac şi mai mică, mă pot strecura pe sub
uşă. Oricum ar fi, voi ajunge în grădină!

Alice luă o fărâmă. Care dintre cele două?
se întrebă şi fu cam surprinsă când văzu că
rămă sese cum era. Asta se întâmplă de obicei
când cineva mănâncă o prăjitură, însă Alice se
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