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Na toca do coelho

S

㍅

lice começou a se cansar de ficar sentada ao lado da irmã
à beira do rio sem ter nada para fazer: olhou algumas
vezes o livro que ela estava lendo, mas não tinha imagens
nem diálogos. “E para que serve um livro sem imagens nem diálogos?”, pensou Alice.
Ficou matutando (do melhor modo possível, pois o calor a
deixava com sono e o raciocínio lento), se o prazer de fazer uma
guirlanda de margaridas valeria o esforço de ter de se levantar
para colhê-las, quando, de repente, um coelho branco de olhos
cor-de-rosa passou correndo por ela.
Isso não lhe pareceu nada muito excepcional, nem Alice pensou que fosse demais ouvir o Coelho dizer para si mesmo: “Oh,
não! Oh, não! Como estou atrasado!” (quando refletiu sobre isso
mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter achado isso estranho, mas,
naquele momento, tudo lhe pareceu muito natural), porém,
quando o Coelho tirou o relógio de bolso do colete, olhou a hora e
saiu correndo, Alice se pôs de pé imediatamente ao perceber que
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jamais vira um coelho de colete, nem com um relógio no bolso do
colete e, ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele,
a tempo de vê-lo entrar numa toca debaixo de uma cerca viva.
Alice o seguiu sem sequer pensar como sairia de lá.
O chão da toca continuava plano como um túnel logo na
entrada e logo depois descia tão abruptamente que Alice não
pôde parar antes de cair num poço muito fundo.
Ou o poço era muito fundo, ou ela estava caindo muito devagar, porque teve tempo, enquanto caía, de olhar em volta e imaginar o que aconteceria em seguida. Primeiro, tentou olhar para
baixo e adivinhar onde iria aterrissar, mas estava escuro demais
para enxergar qualquer coisa; olhou para as paredes e viu que
estavam cheias de armários de cozinha e estantes; aqui e ali, viu
mapas e quadros pendurados. Pegou um pote assim que passou
por uma prateleira: no rótulo estava escrito “GELEIA DE LARANJA”,
mas, para a sua grande decepção, ele estava vazio; não quis largar
o pote com medo de bater em alguém lá embaixo, então colocou-o de volta em outra prateleira.
“Bem!”, pensou Alice, “depois de uma queda dessas, cair da
escada não será nada demais! Todos em casa pensarão que sou
muito corajosa! Ora, não me importaria nem se caísse do
telhado!” (o que de fato poderia acontecer).
Caindo, caindo, caindo. Mas essa queda não termina nunca?
— Quantos quilômetros eu já caí até agora? — perguntou
Alice em voz alta. — Devo estar chegando perto do centro da
Terra! Deixe-me ver: isso seriam seis mil quilômetros de profundidade, eu acho... (porque, como sabemos, Alice aprendeu muitas
dessas coisas em sala de aula e, embora não fosse a melhor hora
para demonstrar seus conhecimentos, pois não havia ninguém ali
para ouvi-la, ainda assim seria um bom exercício repeti-los) —
sim, esta é a distância certa, mas fico pensando em que Latitude e
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Longitude estou? (Alice não sabia o que eram Latitude e Longitude, mas achou que fossem boas palavras de se dizer).
Então, recomeçou:
— Fico imaginando se eu atravessarei a Terra! Será engraçado sair entre aquelas pessoas que andam de cabeça para baixo!
Eu acho que são os Antipáticos... (estava feliz por não ter ninguém para ouvi-la desta vez, pois achou que esta não deveria ser
a palavra certa) — mas terei de perguntar o nome do país, não é?
“Por favor, Senhora, esta é a Nova Zelândia ou a Austrália?” (E
tentou fazer uma mesura enquanto falava: imagine fazer uma
reverência durante uma queda! Acha que é fácil?) E que menininha ignorante ela pensará que sou por fazer esta pergunta! Não,
de nada adiantará perguntar: talvez consiga ler isso escrito em
algum lugar.
Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer,
Alice tornou a tagarelar:
— Diná sentirá muito a minha falta hoje à noite, imagino!
(Diná era sua gata.*) Espero que se lembrem do seu pires de leite
na hora do chá. Diná querida! Queria que estivesse aqui embaixo
comigo! Não há ratos voadores, mas talvez consiga caçar um
morcego, que se parece muito com um rato, como sabe. Mas será
que gatos comem morcegos?
Alice começou a sentir sono e continuou falando consigo
mesma, como se estivesse sonhando:
— Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos?
E, às vezes:
— Morcegos comem gatos?

* As irmãs Liddell, Lorina (13), Alice (10) e Edith (8) tinham uma gata que se chamava Diná.
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Porque, como não conseguia responder nenhuma dessas
perguntas, a ordem das palavras não importava mais. Ficou com
muito sono e começou a sonhar que estava andando de mãos
dadas com Diná, dizendo-lhe, muito séria:
— Agora, Diná, diga-me a verdade: já comeu um morcego?
Quando, de repente: “Tum-tum!”, caiu numa pilha de gravetos e folhas secas no fundo do poço.
Alice não se machucara nem um pouco, e pôs-se de pé imediatamente: olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante
dela, havia outra longa passagem, e logo avistou o Coelho Branco
correndo à frente. Não havia mais nem um segundo a perder:
Alice seguiu-o bem a tempo de ouvi-lo dizer ao virar:
— Pelas minhas orelhas e meus bigodes, como estou atrasado!
Alice estava correndo logo depois dele, mas o Coelho desapareceu: ela se viu num corredor rebaixado e longo, iluminado
por uma fileira de lâmpadas no teto.
Havia portas em todo o corredor, mas estavam todas trancadas e, depois de percorrer de um lado e voltar pelo outro tentando abrir cada porta, veio andando muito triste até o meio,
pensando no que deveria fazer para sair dali.
De repente, viu uma mesinha toda de vidro apoiada num
tripé; em cima, havia apenas uma pequena chave dourada, e Alice
imaginou que poderia servir para abrir uma das portas do corredor, mas, que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a
chave era muito pequena, e ela não conseguiu abrir nenhuma
delas. No entanto, ao olhar de novo, encontrou uma cortina
baixa que não vira antes e, atrás dela, havia uma portinha com
trinta centímetros de altura: testou a chavinha dourada na fechadura e, para a sua grande alegria, ela serviu!
Alice abriu a porta, e viu uma estreita passagem, não muito
maior do que um buraco de rato: abaixou-se e, após a passagem,
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vislumbrou o mais lindo jardim que já vira em toda a sua vida!
Como queria sair daquele corredor escuro e andar entre os canteiros de flores viçosas e fontes límpidas, mas nem a sua cabeça
passava pela porta; “e mesmo que passasse”, pensou a pobre Alice,
“de nada adiantaria sem meus ombros. Ah, como queria poder
encolher como um telescópio! Acho até que eu conseguiria, se
soubesse como”. Depois de tantas coisas estranhas que haviam
acontecido até ali, Alice começou a acreditar que poucas de fato
seriam realmente impossíveis.
Como não adiantava ficar esperando do lado da portinha,
voltou até a mesa, pensando em encontrar outra chave, ou até
mesmo um manual que a ensinasse a encolher como um telescópio: desta vez, viu uma garrafinha (“que, definitivamente, não
estava ali antes”, pensou Alice) e, no gargalo, tinha uma etiqueta
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pendurada, onde se lia “BEBA-ME” lindamente impresso em letras
bem grandes.
Tudo bem que dissesse “Beba-me”, mas Alice, que era muito
esperta, não iria beber sem checar antes.
— Não, eu vou verificar primeiro — ela disse — e ver se está
escrito “veneno” ou não.
Alice havia lido muitas histórias sobre crianças que tinham se
queimado, ou que foram devoradas por animais selvagens, entre
outras coisas desagradáveis, só porque não se lembraram de regras
simples que tinham aprendido como um ferro em brasa que
queima se o segurarmos por muito tempo; se cortarmos o dedo
muito fundo com uma faca, ele irá sangrar; e nunca esqueceu que,
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se bebesse o líquido de uma garrafa onde estivesse escrito ‘veneno’,
muito provavelmente lhe faria mal, mais cedo ou mais tarde.
No entanto, a garrafa não tinha um rótulo escrito ‘veneno’,
por isso, Alice arriscou experimentar e, ao sentir um sabor muito
bom (de fato era uma mistura de torta de cereja, pudim, abacaxi,
peru assado, caramelo e torrada quente com manteiga), logo acabou bebendo todo o conteúdo.

E

— Que sensação esquisita! — disse Alice. — Devo estar encolhendo como um telescópio!
E, de fato, isso aconteceu: estava agora com apenas vinte e
cinco centímetros de altura, e seu rosto se iluminou ao perceber
que esse era o tamanho certo para passar pela portinha e entrar
naquele maravilhoso jardim. Primeiro, porém, esperou alguns
segundos para ver se iria encolher mais ainda; ficou um pouco
nervosa por causa disso, “porque, como sabe”, disse Alice a si
mesma, “isso pode me extinguir como uma vela. Como eu ficaria,
então?” E tentou imaginar a chama de uma vela apagada, sem
saber se já havia visto isso.
Depois de algum tempo, ao ver que não acontecia mais nada,
decidiu ir até o jardim, mas, pobre Alice! Ao chegar à porta, percebeu que esquecera a chavinha dourada e, ao voltar à mesa para
pegá-la, não podia mais alcançá-la: conseguia vê-la claramente
através do tampo de vidro, e tentou escalar uma das pernas da
mesinha, mas estava muito escorregadio e, ao se cansar, a pobrezinha se sentou no chão e chorou.
— Vamos, não adianta chorar assim! — disse Alice para si
mesma, de um modo um tanto ríspido. — Faça o favor de parar
imediatamente!
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Um mar de lágrimas

—

q

H

ue curiosidade mais curiosa! —
gritou Alice (ela estava tão surpresa que, naquele momento,
esqueceu-se por completo de como
falar corretamente). — Agora estou
espichando como o maior telescópio
do mundo! Adeus, pezinhos! (porque,
ao olhar para baixo, eles pareciam ter
sumido de tão longe que estavam).
“Pobres pezinhos, não sei quem
calçará os seus sapatos e meias, queridos. Pois tenho certeza que não serei
eu! Estarei longe demais para me ocupar com vocês: deverão se cuidar da
melhor forma que puderem, mas
devo ser educada com eles”, pensou
Alice, “senão, quem sabe, não me
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levarão para onde quero ir! Deixe-me ver: darei a eles um novo
par de botas todo Natal”. E continuou a planejar como deveria
fazer isso.
“Terei de enviá-las pelo correio”, ela pensou. “Será muito
engraçado mandar presentes para os meus próprios pés! E o
endereço será muito esquisito!”
Ao Sr. Pé Direito da Alice,
   Tapete da Lareira,
      Perto do Guarda-fogo
         (Com amor, Alice)
— Minha nossa, quanta bobagem estou dizendo!
Nessa hora, bateu a cabeça no teto do corredor: de fato,
estava com quase três metros de altura. Pegou imediatamente a
chavinha dourada, e correu até a porta do jardim.
Pobre Alice! O máximo que conseguiu fazer foi se deitar de
lado para espiar o jardim com apenas um olho, mas para passar
para o outro lado seria mais difícil ainda: sentou-se e começou a
chorar de novo.
— Deveria se envergonhar — disse Alice, — uma menina tão
grande como você (ela bem que podia dizer isso) chorando desse
jeito! Pare imediatamente neste segundo!
Mas continuou a chorar, derramando litros e litros de lágrimas, até se formar um enorme mar à sua volta com quase dez
centímetros de profundidade, inundando a metade do corredor.
Depois de um tempo, ouviu passinhos vindo ao longe, e rapidamente enxugou os olhos para ver quem se aproximava. Era o
Coelho Branco que voltara elegantemente trajado, com um parzinho de luvas brancas numa das mãos e um imenso leque na
outra: saltitava apressado, murmurando para si mesmo:
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— Oh! A Duquesa, a Duquesa! Oh! Como ela ficará furiosa,
se precisar me esperar!
Alice sentia desesperada a ponto de pedir ajuda a qualquer
um, então, quando o Coelho chegou perto, começou a falar baixinho, de modo tímido:
— Por favor, Senhor...
O Coelho parou de súbito, deixou cair as luvinhas brancas e
o leque, e sumiu na escuridão o mais rápido que pôde.
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Uma corrida eleitoral
e uma história bem
comprida

S

o

grupo que se juntou na margem era realmente muito
estranho — as aves estavam com as penas encharcadas e
os outros animais com os pelos colados no corpo, todos
pingando, aborrecidos e extremamente incomodados.
A primeira pergunta, claro, foi como iriam se secar: discutiram sobre isso e, após alguns minutos, Alice achou muito natural conversar com eles como se fosse íntima. De fato, discutiu
com o Papagaio, que ficou muito mal-humorado, e apenas disse:
— Sou mais velho do que você e sei o que é melhor.
Alice não aceitou isso sem que ele lhe dissesse a sua idade e,
como o Papagaio se recusou a revelar, não havia mais o que dizer.
Afinal, o Rato, que parecia ter alguma autoridade sobre eles,
gritou:
— Sentem-se todos! Ouçam-me! Eu vou secá-los logo!
Todos se sentaram de imediato, fazendo um grande círculo,
com o Rato no centro. Alice encarou-o, ansiosa, pois sabia que
acabaria se resfriando se não se secasse logo.
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— Aham! — disse o Rato, com ar imponente. — Estão todos
prontos? Esta é a história mais seca que eu conheço. Silêncio,
todos, por favor: “Guilherme, o Conquistador, cuja causa era favorecida pelo Papa, foi logo submetido pelos ingleses, que buscavam
líderes, e estavam, há muito, habituados à usurpação e à conquista. Edwin e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria...”
— Argh! — interrompeu o Papagaio, com um arrepio.
— Perdão? — retorquiu o Rato, franzindo a testa, porém de
modo muito educado. — Disse alguma coisa?
— Eu, não! — respondeu o Papagaio.
— Achei que tivesse dito — concluiu o Rato. — Continuando: “Edwin e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria, o
apoiaram, e mesmo Stigand, o patriótico Arcebispo da Cantuária,
achou isso aconselhável...”
— Achou o quê? — perguntou o Pato.
— Achou isso! — replicou o Rato, um pouco irritado. —
Claro que sabe o que “isso” significa.
— Sei bem o que “isso” é, quando eu o acho — respondeu o
Pato. — Em geral, é uma rã ou uma minhoca. A pergunta é: o que
o Arcebispo achou?
O Rato não deu atenção à pergunta e prosseguiu rapidamente:
— “...achou aconselhável ir com Edgar Atheling encontrar
Guilherme e oferecer-lhe a coroa. A atitude de Guilherme, a princípio, foi razoável. A insolência dos seus normandos...” Como
está se sentindo agora, querida? — o Rato perguntou a Alice,
virando-se para ela.
— Tão molhada quanto antes... — ela respondeu, em tom
melancólico. — Não parece que isso vá me secar.
— Nesse caso — anunciou o Dodô, solenemente, colocando-se de pé, — voto pelo adiamento da reunião, para a adoção imediata de soluções mais enérgicas...
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— Fale em língua que todos entendam! — interrompeu o
Filhote de Águia. — Não sei o significado de metade dessas palavras compridas e, ademais, acho que nem você sabe!
E o Filhote de Águia baixou a cabeça para esconder o riso:
alguns dos outros pássaros também começaram a rir.
— O que eu ia dizer — continuou o Dodô, ofendido — era que
o melhor para nos secarmos agora seria uma corrida eleitoral.
— O que é uma corrida eleitoral? — perguntou Alice, não que
ela realmente quisesse saber, mas o Dodô fez uma pausa, pensando que alguém fosse dizer alguma coisa, mas logo viu que ninguém iria falar.
— Ora — respondeu o Dodô, — a melhor forma de explicar
é fazer.
(Bem, como talvez queira experimentar fazer isso num dia de
inverno, contarei como o Dodô fez.)
Primeiro, marcou o trajeto da corrida em uma espécie de círculo (“a forma exata não importa”, ele disse), e o grupo se postou
ao longo do percurso, em vários lugares. Ninguém gritou: “Um,
dois, três e já!”, mas começaram a correr e paravam quando queriam, por isso não foi fácil determinar quando a corrida terminou. Porém, após correr por quase meia hora, quando todos já
estavam secos, de repente, o Dodô gritou:
— Acabou a corrida!
Todos pararam em círculo, ofegantes, e perguntaram:
— Mas, quem ganhou?
O Dodô não podia responder a esta pergunta sem parar para
pensar bastante, então ele se sentou por um bom tempo com um
dedo apoiando a testa (a posição em que normalmente se vê Shakespeare representado nas ilustrações), enquanto os demais
esperavam em silêncio.
Finalmente, o Dodô disse:
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— Todos ganharam e todos receberão prêmios.
— Mas, quem entregará os prêmios? — perguntaram em coro.
— Ora, ela, é claro! — respondeu o Dodô, apontando para
Alice, e o grupo todo a cercou imediatamente, gritando todos ao
mesmo tempo:
— Prêmios! Prêmios!

U

U
c 20 c

[miolo] Alice no país das maravilhas - OGF - 03.indd 32

12/08/2020 10:31

AAB
4

O coelho manda o
pequeno Bill
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as era o Coelho Branco que vinha saltitando devagar,
olhando em volta, aflito, como se tivesse perdido alguma
coisa. Ela o ouviu murmurar para si mesmo:
— A Duquesa! A Duquesa! Oh, minhas queridas patinhas! Oh,
meu pelo e meus bigodes! Ela mandará cortar minha cabeça, tão
certo quanto dois e dois são quatro! Nem imagino onde eu os perdi.
Alice logo adivinhou que ele estivesse procurando pelo leque
e o par de luvas brancas e, por ser sempre gentil, começou a procurá-los também, mas não os via mais em lugar nenhum — tudo
parecia diferente depois de ter nadado naquele mar de lágrimas,
e o corredor, a mesinha de vidro e a portinha haviam desaparecido também.
O Coelho logo avistou Alice enquanto ela procurava, e chamou-a, zangado:
— Ora, Mary Ann, o que está fazendo aqui? Vá até em casa
correndo agora mesmo e pegue um par de luvas e um leque para
mim! Rápido, já!
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Alice se assustou de tal modo, que correu na mesma hora
na direção que lhe apontou, sem tentar explicar o erro que ele
havia cometido.
— Ele pensou que eu fosse sua criada — murmurou Alice
para si mesma, enquanto corria. — Que susto levará quando descobrir quem eu sou! Mas é melhor eu buscar o leque e as luvas,
ou seja, se eu conseguir encontrá-los!
Assim que disse isso, chegou a uma linda casinha, onde havia
uma placa de latão brilhante pendurada na porta com os dizeres:
“Coelho B.” Entrou sem bater e subiu as escadas com medo de ver
a verdadeira Mary Ann e ser expulsa da casa antes de achar as
luvas e o leque.
— Como é estranho — pensou Alice — receber ordens de
um Coelho! Daqui a pouco, Diná começará a mandar em mim
também!
E passou a imaginar o que poderia acontecer:
— Senhorita Alice! Venha já aqui e arrume-se para ir passear!
— Num minuto, babá! Porém, preciso vigiar este buraco até
Diná voltar para não deixar que o rato fuja! Só acho — continuou
Alice — que não deixariam Diná em casa, se ela começasse a me
dar ordens desse jeito!
Nesse momento, entrou num quartinho todo arrumado, com
uma mesa junto à janela e, em cima (como ela esperava), havia um
leque e dois ou três pares de luvinhas brancas: pegou o leque e um
par de luvas, e estava a ponto de sair do quarto, quando viu uma
garrafinha do lado do espelho. Desta vez, não havia uma etiqueta
escrito “BEBA-ME”, mas, mesmo assim, tirou a rolha e bebeu. “Sei
que algo interessante sempre acontece”, pensou, “quando como
ou bebo alguma coisa: assim, verei o que esta garrafinha vai fazer.
Realmente, espero que me faça aumentar de novo de tamanho,
pois estou cansada de ser tão pequenininha!”
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Esse foi o resultado e muito mais cedo do que ela pensou:
antes de beber a metade da garrafa, sua cabeça bateu no teto e
precisou se abaixar para não quebrar o pescoço. Largou a garrafa
imediatamente, dizendo para si mesma:
— Isso já é o bastante: espero logo parar de crescer. Assim
não consigo mais passar pela porta. Por que fui beber tanto?
Ah, mas era tarde demais para isso! Continuou crescendo e
crescendo, e logo precisou se agachar: em mais um minuto, não
haveria espaço nem para isso, e deitou-se com um cotovelo
apoiado contra a porta e o outro braço em volta da cabeça. Ela
continuava a crescer e, como último recurso, esticou um braço

U

U
c 23 c

[miolo] Alice no país das maravilhas - OGF - 03.indd 39

12/08/2020 10:31

[miolo] Alice no país das maravilhas - OGF - 03.indd 48

12/08/2020 10:31

AAB
5

O conselho da lagarta

S

a

Lagarta e Alice se entreolharam sem dizer nada por
algum tempo: afinal, a Lagarta tirou o narguilé da boca e
dirigiu-se a ela, com uma voz lânguida e sonolenta:
— Quem... é... você?... — inquiriu a Lagarta.
Essa não foi uma forma muito animada de iniciar uma conversa. Alice respondeu, tímida:
— Eu… Neste momento, não sei dizer muito bem, Senhora.
Ao menos, sei quem eu era quando acordei hoje de manhã, mas
creio que deva ter mudado várias vezes desde então.
— O que quer dizer com isso? — perguntou a Lagarta, muito
séria. — Explique-se!
— Creio que eu não saiba me explicar, Senhora — respondeu
Alice, — porque não sou eu mesma, entende?
— Não entendo — respondeu a Lagarta.
— Creio que eu não possa ser mais clara — replicou Alice,
muito educadamente, — porque nem eu entendo, para começo de
conversa, e ter vários tamanhos num mesmo dia é muito confuso.
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— Não é, não — atalhou a Lagarta.
— Bem, talvez ainda não saiba disso — explicou Alice, — mas
quando se transformar numa crisálida e, um dia, certamente, se
transformará e, depois disso, numa borboleta, acho que se sentirá um pouco estranha, não é?
— Nem um pouco — replicou a Lagarta.
— Bom, talvez seus sentimentos mudem — respondeu Alice,
— mas tudo o que sei é que seria muito esquisito para mim.
— Você! — exclamou a Lagarta, com desdém. — Quem é
você?
Isso levou-as de volta ao início da conversa. Alice ficou um
pouco irritada com as respostas muitos curtas da Lagarta e,
depois de suspirar fundo, disse, bem séria:
— Creio que, primeiro, deveria me dizer quem você é.
— Por quê? — perguntou a Lagarta.
Essa era outra pergunta confusa e, desconhecendo um bom
motivo, e a Lagarta parecesse muito mal-humorada, Alice virou
as costas.
— Volte aqui! — exclamou a Lagarta. — Tenho algo importante para lhe dizer!
Isso parecia bom, com certeza. Alice deu meia-volta e aproximou-se de novo.
— Controle-se — disse a Lagarta.
— Só isso? — perguntou Alice, engolindo a raiva em seco.
— Não — completou a Lagarta.
Alice pensou em esperar, por não ter mais nada para fazer e,
talvez, afinal, pudesse lhe falar algo que valesse a pena ouvir. Por
alguns minutos, a Lagarta deu umas baforadas sem dizer nada e,
por fim, descruzou os braços, tirou o narguilé de novo da boca e
comentou:
— Então você pensa que mudou, não é?
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Há um grande número de portadores do vírus
hiv e de hepatite que não se trata.
Gratuito e sigiloso, fazer o teste de hiv e hepatite
é mais rápido do que ler um livro.

Faça o teste. Não fique na dúvida!
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