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Sobre o Repositório Cristão 
 
 

O repositório Cristão é um projeto criado para armazenar e 
divulgar conteúdo cristão clássico e novo. Nosso objetivo é 
proporcionar acesso a bibliografias confiáveis para pesquisa, levando 
em conta originalidade e fidelidade da informação. Por conta disso, 
necessitamos sempre se ajuda com relação às traduções e de quesitos 
técnico-históricos pertinentes, para que as pesquisas realizadas 
obtenham o máximo de certeza quanto ao conteúdo. 

Nosso foco principal é a tradução de artigos e livros que já 
estejam em domínio público, buscando primeiramente aqueles dos 
quais não estão disponíveis facilmente - ou seja, que possuem pouca 
disponibilidade tanto para venda quanto para pesquisa em português. 
Neste primeiro momento, optamos por traduzir alguns livros clássicos - 
tais como O Peregrino, de Bunyan, e Pensamentos, de Pascal -, além de 
artigos históricos que possuem relevância para pesquisas acadêmicas - 
artigos e trechos de livros, tais como Uma defesa da revelação contra as 
objeções dos livres pensadores, de Euler, e Loci Comunnes de 1549, de 
Melanchthon, que são raros de se encontrar na internet. 

Em seguida, faremos traduções de artigos novos, nas seguintes 
temáticas: teologia, filosofia cristã, apologética e temas atuais. 

Além disso, este trabalho visa a divulgação deste material de 
forma gratuita. Para isso, dentro do que está a disposição sem custos, 
obtemos o material para divulgação e tradução principalmente nos 
portais Gutenberg, CCEL, Britannica de 1911, Sermon Index, Andrew 
Bailey, Archive, Domínio Público, sites de universidades e de pesquisas 
cristãs que possuam preferencialmente arquivos gratuitos ou em 
domínio público. Até 2019, o projeto possuía mais de 500 publicações, 
entre artigos, capítulos de livros e biografias. 
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Capítulo 1 
 
Por que a princesa tem uma história sobre ela 
 
 
Era uma vez uma princesinha cujo pai era rei sobre um grande país 
cheio de montanhas e vales. Seu palácio foi construído sobre uma das 
montanhas e era muito grande e bonito. A princesa, cujo nome era 
Irene, nasceu lá, mas foi enviada logo após o nascimento, porque sua 
mãe não era muito forte, para ser educada por pessoas do campo em 
uma casa grande, meio castelo, meia fazenda, ao lado de outra 
montanha, a meio caminho entre sua base e seu pico. 
 
A princesa era uma pequena criatura doce e, no momento em que 
minha história começa, tinha cerca de oito anos, eu acho, mas ela 
envelheceu muito rápido. Seu rosto era claro e bonito, com olhos como 
dois pedaços do céu noturno, cada um com uma estrela dissolvida no 
azul. Aqueles olhos que você pensaria que deviam saber que vieram de 
lá, com tanta frequência que apareceram nessa direção. O teto de seu 
quarto de bebê era azul, com estrelas, tão igual ao céu quanto podiam. 
Mas duvido que alguma vez ela tenha visto o céu real com as estrelas, 
por uma razão que é melhor mencionar de uma vez. 
 
Essas montanhas estavam cheias de lugares vazios embaixo; imensas 
cavernas e caminhos sinuosos, alguns com água passando por eles e 
outros brilhando com todas as cores do arco-íris quando uma luz foi 
absorvida. Não se sabia muito sobre eles, se não houvesse minas, 
grandes poços profundos, com longas galerias e passagens saindo deles, 
escavadas para chegar ao minério de onde as montanhas estavam 
cheias. No decurso da escavação, os mineiros encontraram muitas 
dessas cavernas naturais. Alguns deles tinham aberturas distantes ao 
lado de uma montanha ou em um barranco. 
 
Agora, nessas cavernas subterrâneas, vivia uma estranha raça de seres, 
chamada por alguns gnomos, por alguns kobolds [1], por alguns goblins 
[2]. Havia uma lenda atual no país que eles viviam acima do solo e eram 
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muito parecidos com outras pessoas. Mas, por alguma razão ou outra, 
sobre a qual existiam diferentes teorias lendárias, o rei cobrara impostos 
que eles achavam muito severos, ora exigia a observância de que não 
gostavam, ou começava a tratá-los com mais severidade de uma 
maneira ou de outra, e impunha leis mais rígidas; e a consequência foi 
que todos haviam desaparecido da face do país. Segundo a lenda, no 
entanto, em vez de irem para outro país, todos se refugiaram nas 
cavernas subterrâneas, de onde nunca saíam senão à noite e depois 
raramente se mostravam em número, e nunca para muitas pessoas ao 
mesmo tempo. Dizia-se que apenas nas partes menos frequentadas e 
mais difíceis das montanhas se reuniam mesmo à noite ao ar livre. 
Aqueles que avistaram qualquer um deles disseram que haviam mudado 
muito no curso de gerações; e não é de admirar, vendo que eles viviam 
longe do sol, em lugares frios, úmidos e escuros. Eles eram agora, não 
normalmente feios, mas absolutamente hediondos ou ridiculamente 
grotescos, tanto na face quanto na forma. Segundo eles, não havia 
invenção da imaginação mais sem lei expressa por caneta ou lápis que 
pudesse superar a extravagância de sua aparência. Mas suspeito que 
aqueles que o disseram confundiram alguns de seus companheiros 
animais com os duendes - dos quais mais aos poucos. Os próprios 
goblins não estavam tão longe do ser humano, como uma descrição 
desse tipo implica. E, à medida que se tornaram deformados no corpo, 
cresceram em conhecimento e inteligência, e agora eram capazes de 
fazer coisas que nenhum mortal podia ter a possibilidade. Mas, à 
medida que cresciam em astúcia, cresciam em travessuras, e seu grande 
prazer era em todos os aspectos que podiam pensar em irritar as 
pessoas que viviam no andar ao ar livre acima delas. Eles tinham 
afeição suficiente um pelo outro para preservá-los de serem 
absolutamente cruéis por causa da crueldade com aqueles que vinham 
em seu caminho; mas ainda assim eles acalentavam tão profundamente 
o rancor ancestral contra aqueles que ocupavam seus bens anteriores e 
especialmente contra os descendentes do rei que causaram sua 
expulsão, que procuraram todas as oportunidades de atormentá-los de 
maneiras tão estranhas quanto seus inventores; e, embora 
empequenecidos e deformados, tinham força igual à sua astúcia. No 
processo, eles conseguiram um rei e um governo próprios, cujo negócio 
principal, além de seus simples assuntos, era inventar problemas para os 
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vizinhos. Agora ficará bem evidente por que a princesinha nunca tinha 
visto o céu à noite. Eles tinham muito medo dos duendes para deixá-la 
sair de casa, mesmo na companhia de tantos atendentes; e eles tinham 
boas razões, como veremos aos poucos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
[1] Um espírito que assombra casas ou vive no subsolo em cavernas ou 
minas. 
[2] Ou duendes. 
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 Capítulo 2 
 
A princesa se perde 
 
 
Eu disse que a princesa Irene tinha cerca de oito anos quando minha 
história começou. E é assim que começa. 
 
Um dia muito chuvoso, 
quando a montanha estava 
coberta de névoa que se 
acumulava constantemente 
em pingos de chuva e 
despejava nos telhados da 
grande casa antiga, de onde 
caía em uma franja de água 
dos beirais ao redor a 
princesa não podia, é claro, 
sair. Ela ficou muito 
cansada, tão cansada que 
nem seus brinquedos a 
divertiam mais. Você se 
perguntaria se eu tivesse 
tempo de descrever para 
você metade dos 
brinquedos que ela tinha. 
Mas então você não teria os 
brinquedos, e isso faz toda a 
diferença: você não pode se cansar de nada antes de tê-lo. Com uma 
foto, no entanto, vale a pena ver - a princesa sentada no berçário com o 
teto do céu sobre a cabeça, em uma grande mesa coberta com seus 
brinquedos. Se o artista quiser desenhar isso, devo aconselhá-lo a não se 
intrometer nos brinquedos. Tenho medo de tentar descrevê-los, e acho 
melhor ele não tentar desenhá-los. Melhor não. Ele pode fazer mil 
coisas que eu não posso, mas não acho que ele possa desenhar esses 
brinquedos. Porém, nenhum homem poderia ser a princesa melhor do 
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que ele - inclinando-se com as costas curvadas nas costas da cadeira, a 
cabeça baixa e as mãos no colo, muito infeliz como diria a si mesma, 
nem mesmo sabendo o que ela gostaria, exceto que deveria sair e se 
molhar completamente, pegar um resfriado particularmente agradável e 
ter que ir para a cama e pegar mingau. No momento seguinte, depois de 
vê-la sentada, a babá sai da sala. 
 
Até isso é uma mudança, e a princesa acorda um pouco e olha em volta. 
Então ela salta da cadeira e sai correndo pela porta, não a mesma porta 
pela qual a babá saiu, mas uma que se abriu ao pé de uma velha 
e curiosa escada de carvalho comido por vermes, que parecia como se 
ninguém tivesse posto os pés antes. Ela já havia subido seis degraus, e 
isso era motivo suficiente, em tal dia, para tentar descobrir o que estava 
no topo. 
 
Ela correu de um lado para o outro - por um longo caminho que lhe 
apareceu! - até chegar ao topo do terceiro plano. Lá, ela descobriu que o 
andar era o fim de uma longa passagem. Para lá, ela correu. Estava 
cheio de portas de cada lado. Havia tantos que ela não quis abrir, mas 
correu até o fim, que se transformou em outra passagem, também cheia 
de portas. Quando ela se virou mais duas vezes e ainda viu portas e 
apenas portas a seu redor, começou a ficar assustada. Foi tão silencioso! 
E todas essas portas devem esconder quartos sem ninguém! Isso foi 
terrível. Também a chuva fez um grande ruído de atropelamento no 
telhado. Ela se virou e correu a toda velocidade, seus pequenos passos 
ecoando através dos sons da chuva - de volta para as escadas e seu 
quarto seguro. Então ela pensou, que na verdade havia se perdido há 
muito tempo. Não significa que ela estava perdida, mas que ela se 
perdeu, no entanto. 
 
Ela correu por alguma distância, virou várias vezes e depois começou a 
ter medo. Muito em breve ela teve certeza de que havia perdido o 
caminho de volta. Quartos em todos os lugares, e nenhuma escada! Seu 
pequeno coração batia tão rápido quanto seus pezinhos corriam, e um 
nó de lágrimas crescia em sua garganta. Mas ela estava ansiosa demais e 
talvez assustada demais para chorar por algum tempo. Por fim, sua 
esperança fracassou. Nada além de passagens e portas por toda parte! 
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Ela se jogou no chão e soltou um grito de lamento quebrado por 
soluços. 
 
Ela não chorou muito, no entanto, pois era tão corajosa quanto se 
poderia esperar de uma princesa de sua idade. Depois de um bom grito, 
ela se levantou e limpou a poeira do vestido. Oh, que poeira era essa! 
Então ela enxugou os olhos com as mãos, pois as princesas nem 
sempre têm seus lenços nos bolsos, assim como outras garotinhas que 
eu conheço. Em seguida, como uma verdadeira princesa, resolveu 
trabalhar com sabedoria para encontrar o caminho de volta: passaria 
pelas passagens e procuraria em todas as direções a escada. Isso ela fez, 
mas sem sucesso. Ela passou pelo mesmo terreno novamente sem 
saber, pois as passagens e portas eram todas iguais. Por fim, num canto, 
através de uma porta entreaberta, ela viu uma escada. Mas ai de mim! 
Seguiu o caminho errado: em vez de cair, subiu. Assustada como estava, 
no entanto, não pôde deixar de desejar ver aonde ainda mais a escada 
poderia levar. Era muito estreito e tão íngreme que ela continuava 
como uma criatura de quatro patas nas mãos e nos pés. 
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Capítulo 3 
 
A princesa e - veremos quem 
 
 
Quando chegou ao topo, encontrou-se em um pequeno local quadrado, 
com três portas, duas opostas uma à outra e uma oposta ao topo da 
escada. Ela ficou parada por um momento, sem ter uma ideia na 
cabecinha do que fazer a 
seguir. Mas quando ela se 
levantou, começou a ouvir 
um zumbido curioso. 
Poderia ser a chuva? Não. 
Era muito mais gentil e até 
monótono que o som da 
chuva, que agora ela mal 
ouvia. O zumbido baixo e 
doce continuava, às vezes 
parando um pouco e depois 
recomeçando. Era mais 
como o zumbido de uma 
abelha muito feliz que havia 
encontrado um rico poço 
de mel em alguma flor 
globular, do que qualquer 
outra coisa que eu possa 
pensar neste momento. De 
onde poderia vir? Ela 
colocou o ouvido primeiro em uma das portas para ouvir se estava lá - 
depois em outra. Quando ela encostou a orelha na terceira porta, não 
havia dúvida de onde ela veio: deve ser de alguma coisa naquela sala. O 
que poderia ser? Ela estava com muito medo, mas sua curiosidade era 
mais forte que seu medo, e ela abriu a porta com muita delicadeza e 
espiou. O que você acha que ela viu? Uma senhora muito velha que 
estava sentada girando. 
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Talvez você se pergunte como a princesa poderia dizer que a velhinha 
era uma velhinha, quando eu lhe informei que ela não era apenas 
bonita, mas sua pele era lisa e branca. Eu vou lhe contar mais. Seu 
cabelo estava penteado para trás, da testa e do rosto, e pendia solto, 
muito abaixo e nas costas. Isso não é muito parecido com uma velha - 
não é? Ah! Mas era branco quase como neve. E, embora seu rosto fosse 
tão suave, seus olhos pareciam tão sábios que você não poderia deixar 
de ver que ela devia estar velha. A princesa, embora não pudesse lhe 
dizer o porquê, realmente a achava muito velha - cinquenta anos, ela 
disse a si mesma. Mas ela era bem mais velha que isso, como você deve 
perceber. 
 
Enquanto a princesa olhava perplexa, com a cabeça do lado de fora da 
porta, a velha senhora levantou a dela e disse, com uma voz doce, mas 
velha e bastante trêmula, que se misturava muito agradavelmente com o 
zumbido contínuo de sua roda: 
 
“Entre, minha querida; entre. Fico feliz em vê-la.” 
 
Que a princesa era uma princesa real, você pode ver agora claramente; 
pois ela não se agarrava à maçaneta da porta e olhava sem se mexer, 
como eu já sabia que algumas que deveriam ser princesas, mas que eram 
apenas menininhas bastante vulgares. Ela fez o que foi mandado, 
entrou na porta imediatamente e fechou-a gentilmente atrás dela. 
 
“Venha a mim, minha querida”, disse a velha senhora. 
 
E novamente a princesa fez como lhe foi dito. Ela se aproximou da 
velha - bem devagar, confesso -, mas não parou até ficar ao lado dela e 
olhou para o rosto com os olhos azuis e as duas estrelas derretidas 
neles. 
 
- O que você tem feito com os olhos, criança? Perguntou a velha 
senhora. 
 
“Chorando”, respondeu a princesa. 
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“Por que criança?” 
 
“Porque não consegui encontrar o caminho de novo.” 
 
“Mas você pode encontrar o seu caminho.” 
 
“Não a princípio, não por muito tempo.” 
 
- Mas seu rosto está listrado como as costas de uma zebra. Você não 
tinha um lenço para limpar os olhos? 
 
“Não.” 
 
- Então por que você não veio me procurar para limpá-los? 
 
“Por favor, eu não sabia que você estava aqui. Eu vou da próxima vez.” 
 
"Há um bom filho!" disse a velha senhora. 
 
Então ela parou o volante, levantou-se e, saindo da sala, voltou com 
uma pequena bacia de prata e uma toalha branca e macia, com a qual 
lavou e limpou o rostinho brilhante. E a princesa pensou quão suas 
mãos eram suaves e agradáveis! 
 
Quando ela carregou a bacia e a toalha, a princesinha se perguntou 
como era alta e ereta, pois, embora fosse velha, não se curvava nem um 
pouco. Ela estava vestida de veludo preto com uma grossa renda branca 
de aparência pesada; e no vestido preto seus cabelos brilhavam como 
prata. Quase não havia mais mobília na sala do que a de uma velha mais 
pobre que fazia o pão girando. Não havia tapete no chão - não havia 
mesa em lugar nenhum - nada além do volante e da cadeira ao lado. 
Quando voltou, sentou-se e, sem dizer uma palavra, começou a girar 
mais uma vez, enquanto Irene, que nunca tinha visto uma roda 
giratória, ficou ao seu lado e olhou. Quando a velhinha conseguiu 
retomar o fio, ela disse à princesa, mas sem olhar para ela: 
 
- Você sabe meu nome, criança? 
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“Não, eu não sei”, respondeu a princesa. 
 
“Meu nome é Irene.” 
 
“Esse é o meu nome!” chorou a princesa. 
 
“Eu sei disso. Eu deixei você ter o meu. Eu não tenho seu nome. Você 
tem o meu.” 
 
'Como pode ser?' perguntou a princesa, confusa. “Sempre tive meu 
nome.” 
 
- Seu pai, o rei, me perguntou se eu tinha alguma objeção a você; e, 
claro, eu não tinha. Eu deixo você com prazer. 
 
- Foi muito gentil de sua parte me dar seu nome - e um nome tão 
bonito - disse a princesa. 
 
“Oh, não tão gentil!” disse a velha senhora. 'Um nome é uma daquelas 
coisas que se pode dar e manter da mesma forma. Eu tenho muitas 
dessas coisas. Você não gostaria de saber quem eu sou, criança? 
 
“Sim, eu deveria... muito.” 
 
- Sou sua tataravó - disse a dama. 
 
“O que é isso?”, perguntou a princesa. 
 
“Eu sou a mãe do pai de sua mãe.” 
 
“Oh céus! Não consigo entender isso” - disse a princesa. 
 
“Ouso dizer que não. Eu não esperava que você esperasse. Mas não é 
por isso que não devo dizer.” 
 
“Ah não!”, respondeu a princesa. 
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- Vou explicar tudo para você quando for mais velha - continuou a 
dama. - Mas você poderá entender isso agora: vim aqui para cuidar de 
você. 
 
- Faz muito tempo que você veio? Foi ontem? Ou foi hoje, porque 
estava tão molhado que não consegui sair? 
 
“Estou aqui desde que você chegou.” 
 
“Há quanto tempo!” disse a princesa. “Eu não me lembro de nada.” 
 
“Não. Suponho que não.” 
 
“Mas eu nunca te vi antes.” 
 
“Não. Mas você me verá novamente.” 
 
- Você mora nesta sala desde sempre? 
 
“Não durmo nela. Eu durmo no lado oposto do andar. Eu fico aqui a 
maior parte do dia.” 
 
“Eu não deveria gostar disso. Meu berçário é muito mais bonito. Você 
deve ser uma rainha também, se você é minha bisavó.” 
 
“Sim, eu sou uma rainha.” 
 
- Onde está sua coroa então?  
 
“No meu quarto.” 
 
“Eu gostaria de ver.” 
 
- Você deve ver algum dia, não hoje. 
 
- Eu me pergunto por que a babá nunca me contou. 
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“Babá não sabe. Ela nunca me viu.” 
 
“Mas alguém sabe que você está em casa?” 
 
“Não; ninguém.” 
 
- Como você janta, então? 
 
“Eu mantenho aves de capoeira - de uma espécie.” 
 
'Onde você as guarda?' 
 
“Eu vou te mostrar.” 
 
“E quem faz o caldo de galinha para você?” 
 
“Eu nunca mato nenhuma das minhas galinhas.” 
 
“Então... eu não consigo entender.” 
 
- O que você tomou no café da manhã? Perguntou a senhora. 
 
“Oh! Tive pão, leite e um ovo... Ouso dizer que você come os ovos 
deles.” 
 
“Sim é isso. Eu como os ovos deles.” 
 
- É isso que deixa seu cabelo tão branco? 
 
“Não, minha querida. É velhice. Eu estou muito velha.” 
 
“Eu pensei assim. Você tem cinquenta?” 
 
“Sim, mais do que isso.” 
 
“Você tem cem?” 
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“Sim, mais que isso. Eu sou velha demais para você adivinhar. Venha 
ver minhas galinhas.” 
 
Mais uma vez, ela parou de girar. Ela se levantou, pegou a princesa pela 
mão, levou-a para fora da sala e abriu a porta em frente à escada. A 
princesa esperava ver muitas galinhas e frangos, mas, em vez disso, viu 
primeiro o céu azul e depois os telhados da casa, com uma multidão de 
pombos mais adoráveis, a maioria brancos, mas de todas as cores, 
andando por aí, fazendo uma reverência e falando uma língua que ela 
não conseguia entender. Ela bateu palmas com prazer, e se levantou 
tantas asas que ela, por sua vez, ficou assustada. 
 
- Você assustou minhas aves - disse a velha senhora, sorrindo. 
 
“E eles me assustaram”, disse a princesa, sorrindo também. - Mas que 
aves de capoeira muito legais! Os ovos são bons? 
 
“Sim, muito bons.” - Que colherzinha de ovo você deve ter! Não seria 
melhor manter galinhas e obter ovos maiores? 
 
- Como devo alimentá-los? 
 
“Entendo”, disse a princesa. Os pombos se alimentam. Eles têm asas. 
 
“Só então. Se eles não podiam voar, eu não podia comer os ovos 
deles.” 
 
- Mas como você chega aos ovos? Onde estão os ninhos? 
 
A senhora segurou um pequeno laço de corda na parede ao lado da 
porta e, levantando uma persiana, mostrou muitos buracos de pombos 
com ninhos, alguns com filhotes e outros com ovos. Os pássaros 
chegaram do outro lado e ela tirou os ovos deste lado. Ela rapidamente 
fechou outra vez, para que os filhotes não ficassem assustados. 
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“Oh, que maneira legal!” chorou a princesa. 'Você vai me dar um ovo 
para comer? Estou com muita fome. 
 
- Eu irei algum dia, mas agora você deve voltar, ou a babá ficará infeliz 
com você. Ouso dizer que ela está procurando por você em todos os 
lugares. 
 
“Exceto aqui”, respondeu a princesa. “Oh, como ela ficará surpresa 
quando eu contar a ela sobre minha tataravó!” 
 
“Sim, que ela vai!”, disse a velha com um sorriso curioso. - Importe-se 
de contar exatamente a ela tudo. 
 
“Eu vou. Por favor, me leve de volta para ela?” 
 
- Não posso ir até o fim, mas vou levá-lo ao topo da escada, e então 
você deve correr muito rápido para o seu próprio quarto. 
 
A princesinha pôs a mão na da velha, que, olhando para um lado e para 
o outro, a levou ao topo da primeira escada e depois ao final da 
segunda, e não a deixou até que ela a visse no meio do caminho abaixo 
o terceiro. Quando ouviu o grito de prazer de sua babá em encontrá-la, 
virou-se e subiu as escadas novamente, muito rápido para uma avó tão 
grande, e sentou-se a girar com outro sorriso estranho em seu doce e 
velho rosto. 
 
Sobre essa fiação dela, vou contar mais uma vez. 
 
Adivinha o que ela estava girando. 
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 Capítulo 4 
 
 

O que a babá pensou sobre isso 
 
 
“Por que, onde você poderia estar, princesa?”, perguntou a babá, 
abraçando-a. - É muito cruel da sua parte se esconder por tanto tempo. 
Comecei a ter medo... Aqui ela se controlou. 
 
- Do que você estava com medo, babá? Perguntou a princesa. 
 
“Não importa”, respondeu ela. Talvez eu te conte outro dia. Agora me 
diga onde você esteve. 
 
“Eu percorri um longo caminho para ver minha bisavó muito grande e 
velha”, disse a princesa. 
 
“O que você quer dizer com isso?”, perguntou a babá, que achou que 
ela estava tirando sarro. 
 
- Quero dizer, estive em um longo caminho para ver minha grande avó. 
Ah, babá, você não sabe que linda mãe de avós eu tenho lá em cima. 
Ela é uma senhora tão velha, com cabelos brancos tão adoráveis - tão 
brancos quanto minha xícara de prata. Agora, quando penso nisso, acho 
que o cabelo dela deve ser prateado. 
 
- Que bobagem você está falando, princesa! Disse a babá. 
 
- Não estou falando bobagem - retrucou Irene, bastante ofendida. Vou 
lhe contar tudo sobre ela. Ela é muito mais alta que você e muito mais 
bonita. 
 
“Oh, ouso dizer!”, comentou a babá. 
 
“E ela vive com ovos de pombos.” 
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“Provavelmente”, disse a babá. 
 
- E ela fica sentada em uma sala vazia, girando o dia inteiro. 
 
“Não tenho dúvida”, disse a babá. 
 
“E ela mantém a coroa no quarto.” 
 
- Claro... O lugar certo para guardar sua coroa. Ela a usa na cama, deve 
estar amarrada. 
 
“Ela não disse isso. E eu não acho que ela faz. Isso não seria 
confortável - seria? Eu não acho que meu pai usa sua coroa como touca 
de noite. Ele, berçário?” 
 
Eu nunca perguntei a ela. Ouso dizer que sim. 
 
- E ela está lá desde que eu vim para cá, há tantos anos. 
 
“Alguém poderia ter lhe dito isso”, disse a babá, que não acreditava em 
uma palavra que Irene estava dizendo. 
 
“Por que você não me contou?” 
 
“Não havia necessidade. Você poderia fazer tudo por si mesmo.” 
 
- Você não acredita em mim, então! Exclamou a princesa, atônita e 
zangada, como ela poderia estar. 
 
- Você esperava que eu acreditasse em você, princesa? Perguntou 
a babá friamente. - Sei que as princesas costumam fazer de conta, mas 
você é a primeira que ouvi falar de quem esperava que elas acreditassem 
- acrescentou ela, vendo que a criança era estranhamente sincera. 
 
A princesa caiu em prantos. 
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“Bem, devo dizer”, comentou a babá, agora completamente irritada 
com ela por chorar, “não é de todo tornar-se uma princesa contar 
histórias e esperar que se acredite apenas porque ela é uma princesa.” 
 
“Mas é bem verdade, eu lhe digo.” 
 
- Você sonhou, então, criança. 
 
“Não, eu não sonhei. Subi as escadas e me perdi; se não tivesse 
encontrado a bela dama, nunca teria me encontrado.” 
 
“Oh, ouso dizer!” 
 
“Bem, você acabou de vir comigo e ver se eu não estou dizendo a 
verdade.” 
 
“Na verdade, tenho outro trabalho a fazer. É a sua hora do jantar, e não 
vou ter mais esse absurdo.” 
 
A princesa enxugou os olhos e seu rosto ficou tão quente que logo 
ficaram bastante secos. Ela se sentou para o jantar, mas comeu quase 
nada. Não se acreditar em nada do que se diz não combina com 
princesas: pois uma princesa real não pode mentir. Então, durante toda 
a tarde, ela não falou uma palavra. Somente quando a babá falou com 
ela, ela respondeu, pois uma princesa de verdade nunca é rude - 
mesmo quando ela faz bem em se sentir ofendida. 
 
É claro que a babá não estava confortável em sua mente - não que 
suspeitasse da menor verdade na história de Irene, mas que a amava 
profundamente e se irritou consigo mesma por ter ficado irritada com 
ela. Ela pensou que sua irritação era a causa da infelicidade da princesa, 
e não tinha ideia de que estava realmente e profundamente magoada 
por não ser acreditada. Mas, à medida que a noite se tornava cada vez 
mais clara, em todos os seus movimentos e olhares, embora ela tentasse 
se divertir com seus brinquedos, seu coração estava muito irritado e 
preocupado para apreciá-los, o desconforto de sua babá cresceu e 
aumentou. Quando chegou a hora de dormir, ela se despiu e a deitou, 
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mas a criança, em vez de segurar a boquinha para ser beijada, afastou-se 
dela e ficou imóvel. Então o coração da babá cedeu completamente, e 
ela começou a chorar. Ao som de seu primeiro soluço, a princesa se 
virou novamente e segurou o rosto para beijá-la como sempre. Mas 
a babá estava com o lenço nos olhos e não viu o movimento. 
 
“Babá”, disse a princesa, “por que você não acredita em mim?” 
 
“Porque eu não posso acreditar em você”, disse a babá, ficando com 
raiva de novo. 
 
“Ah! então, você não pode evitar” - disse Irene – “e não ficarei mais 
irritado com você. Vou te dar um beijo e vou dormir.” 
 
“Seu anjinho!”, gritou a babá, pegou-a na cama e caminhou pelo quarto 
com ela nos braços, beijando-a e abraçando-a. 
 
- Você me deixa levá-lo para ver minha querida bisavó, não é? Disse a 
princesa, enquanto a deitava novamente. 
 
- E você não vai mais dizer que sou feia, vai, princesa? “Babá, eu nunca 
disse que você era feia. Como assim?” 
 
“Bem, se você não disse, você quis dizer isso.” 
 
“De fato, eu nunca quis.” 
 
“Você disse que eu não era tão bonita assim...”. 
 
“Como minha linda avó - sim, eu disse isso; e digo de novo, pois é bem 
verdade.” 
 
“Então eu acho que você é cruel!”, disse a babá e colocou o lenço nos 
olhos novamente. 
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- Babá, querida, todo mundo não pode ser tão bonito quanto qualquer 
outro corpo, você sabe. Você é muito bonita, mas se você fosse tão 
bonita quanto minha avó... 
 
“Incomode sua avó!”, disse a babá. 
 
“Babá, isso é muito rude. Você não está preparado para falar com você 
até que possa se comportar melhor.” 
 
A princesa se afastou mais uma vez e, novamente, a babá tinha 
vergonha de si mesma. 
 
- Tenho certeza de que peço desculpas, princesa - disse ela, embora 
ainda em tom ofendido. Mas a princesa deixou o tom passar e atendeu 
apenas as palavras. 
 
- Você não vai repetir, tenho certeza - respondeu ela, voltando-se mais 
uma vez para a babá. - Eu só diria que, se você fosse duas vezes mais 
bonita do que você é, um rei ou outro se casaria com você, e então o 
que seria de mim? 
 
“Você é um anjo!”, repetiu a babá, abraçando-a novamente. “Agora”, 
insistiu Irene, “você vem ver minha avó, não é?”. 
 
- Eu irei com você aonde você quiser, meu querubim - ela respondeu; e 
em dois minutos a princesinha cansada estava dormindo 
profundamente. 
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Capítulo 5 
 
A princesa deixa tudo em paz 
 
 
Quando ela acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que ouviu foi 
a chuva ainda caindo. De fato, este dia foi tão parecido com o último 
que teria sido difícil dizer onde estava o uso dele. A primeira coisa que 
ela pensou, no entanto, não foi a chuva, mas a dama na torre; e a 
primeira pergunta que ocupou seus pensamentos foi se ela não deveria 
pedir à babá que cumprisse sua promessa hoje de manhã e ir com ela 
encontrar a avó assim que tomasse o café da manhã. Mas chegou à 
conclusão de que talvez a dama não ficaria satisfeita se levasse alguém 
para vê-la sem antes pedir licença; especialmente porque era bastante 
evidente, vendo que ela vivia com ovos de pombos e os cozinhava 
sozinha, que não queria que a família soubesse que estava lá. Então a 
princesa resolveu aproveitar a primeira oportunidade de correr sozinha 
e perguntar se poderia trazer a babá. Ela acreditava que o fato de não 
conseguir convencê-la de que estava dizendo a verdade teria muito peso 
com a avó. 
 
A princesa e sua babá eram as melhores amigas de todos os tempos de 
vestir, e a princesa, em consequência, tomou um pequeno e enorme 
café da manhã. 
 
- Eu me pergunto, Lootie - esse era o apelido da babá -, como são os 
ovos dos pombos? - Ela disse, enquanto comia seu ovo - não muito 
comum, pois eles sempre pegavam os pequenos para ela. 
 
“Vamos pegar um ovo de pombo e você julgue por si mesmo”, disse 
a babá. 
 
“Oh não, não!”, retornou Irene, refletindo repentinamente que 
poderiam perturbar a velha senhora e que, mesmo que não o fizessem, 
ela teria menos uma em consequência. 
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“Que criatura estranha você é”, disse a babá, “primeiro a quer uma 
coisa e depois a recusa!”. 
 
Mas ela não disse isso de maneira irracional, e a princesa nunca se 
importou com comentários que não fossem hostis. 
 
- Bem, Lootie, existem razões - ela retornou e não disse mais nada, pois 
não queria abordar o assunto de seu antigo conflito, para que 
sua babá não se oferecesse antes de receber a permissão de trazer a avó. 
É claro que ela poderia se recusar a levá-la, mas então acreditaria nela 
menos do que antes. 
 
Agora a babá, como se dizia depois, não podia estar a todo o momento 
na sala; e como nunca antes a princesa havia lhe dado o menor motivo 
de ansiedade, ainda não lhe ocorrera vê-la mais de perto. Então ela logo 
lhe deu uma chance e, a primeira que ofereceu, Irene saiu e subiu as 
escadas novamente. 
 
A aventura deste dia, no entanto, não saiu como a de ontem, embora 
tenha começado desse jeito; e hoje realmente é muito diferente de 
ontem, se as pessoas notassem as diferenças - mesmo quando chove. A 
princesa percorreu passagem após passagem e não conseguiu encontrar 
a escada da torre. Minha suspeita é que ela não havia subido o suficiente 
e estava procurando no segundo e não no terceiro andar. Quando ela se 
virou para voltar, falhou igualmente em sua busca pela escada. Ela 
estava perdida mais uma vez. 
 
Algo tornou ainda mais difícil suportar dessa vez, e não era de admirar 
que ela chorasse novamente. De repente, ocorreu-lhe que, depois de ter 
chorado antes, havia encontrado a escada da avó. Ela se levantou de 
uma vez, enxugou os olhos e começou uma nova missão. 
 
Dessa vez, embora não tenha encontrado o que esperava, encontrou o 
que era o melhor: não subiu uma escada que subia, mas deparou com 
uma que desceu. Evidentemente, não era a escada que ela subira, mas 
era muito melhor do que nenhuma; então ela desceu e estava cantando 
alegremente antes de chegar ao fundo. Lá, para sua surpresa, ela se viu 
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na cozinha. Embora não lhe fosse permitido ir sozinha, sua babá a 
levara com frequência, e ela era uma das grandes favoritas dos criados. 
Portanto, houve uma pressa geral no momento em que ela apareceu, 
pois todos queriam tê-la; e o relato de onde ela foi logo chegou aos 
ouvidos da babá. Ela veio imediatamente buscá-la; mas ela nunca 
suspeitou como chegou lá, e a princesa seguiu seu próprio conselho. 
 
Seu fracasso em encontrar a velha senhora não apenas a decepcionou, 
mas a deixou muito pensativa. Às vezes, quase chegava à opinião 
da babá de que havia sonhado tudo aquilo com ela; mas essa fantasia 
nunca durou muito tempo. Ela se perguntava muito se deveria vê-la 
novamente, e achou muito triste não poder encontrá-la quando a 
desejava particularmente. Ela resolveu não dizer mais nada à babá sobre 
o assunto, vendo que era tão pouco em seu poder provar suas palavras. 
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Capítulo 6 
 
O pequeno mineiro 
 
 
No dia seguinte, a grande nuvem ainda pairava sobre a montanha, e a 
chuva caía como água de uma esponja cheia. A princesa gostava muito 
de estar ao ar livre, e quase chorou ao ver que o tempo não estava 
melhor. Mas a névoa não 
era de um cinza sombrio 
tão escuro; havia luz nele; e 
com o passar das horas, 
ficou cada vez mais 
brilhante, até que era quase 
brilhante demais para se 
olhar; e no final da tarde o 
sol apareceu tão 
gloriosamente que Irene 
bateu palmas, chorando: 
 
- Veja, veja, Lootie! O sol 
teve seu rosto lavado. Olha 
como ele é brilhante! Pegue 
meu chapéu e vamos dar 
uma volta. Oh céus! Oh 
céus! Como estou feliz! 
 
Lootie ficou muito feliz em 
agradar a princesa. Ela pegou o chapéu e a capa e partiram juntas para 
uma caminhada pela montanha; pois a estrada era tão dura e íngreme 
que a água não podia repousar sobre ela, e sempre estava seca o 
suficiente para caminhar alguns minutos depois que a chuva parava. As 
nuvens estavam rolando em pedaços partidos, como grandes ovelhas 
com excesso de lã, cuja lã o sol alvejara até ficar quase branca demais 
para os olhos suportarem. Entre eles, o céu brilhava com um azul mais 
profundo e mais puro, por causa da chuva. As árvores na beira da 
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estrada estavam cobertas de gotas, que brilhavam ao sol como joias. As 
únicas coisas que não eram mais brilhantes que a chuva eram os riachos 
que desciam a montanha; eles mudaram da claridade do cristal para um 
marrom enlameado; mas o que eles perderam em cor ganharam em 
som - ou pelo menos em ruído, para um riacho quando está inchado 
não é tão musical quanto antes. Mas Irene estava em êxtase, com as 
grandes correntes marrons caindo por toda parte; e Lootie 
compartilhou sua alegria, pois ela também ficou confinada em casa por 
três dias. 
 
Por fim, ela observou que o sol estava se pondo e disse que era hora de 
voltar. Ela fez o comentário repetidas vezes, mas, toda vez, a princesa 
implorava para que ela continuasse um pouco mais e mais; lembrando a 
ela que era muito mais fácil descer ladeira abaixo, disse que quando eles 
se virassem, estariam em casa em um momento. E assim por diante eles 
continuaram, agora olhando para um grupo de samambaias sobre cujos 
topos um riacho despejava um arco aquoso, ora para pegar uma pedra 
brilhante de uma rocha à beira do caminho, ora para observar o voo de 
algum pássaro. De repente, a sombra de um grande pico de montanha 
surgiu por trás e disparou na frente delas. Quando a babá viu, 
ela começou a tremer e, segurando a mão da princesa, virou-se e 
começou a correr ladeira abaixo. 
 
- Qual é a pressa, baba? Perguntou Irene, correndo ao lado dela. 
 
“Não devemos ficar por aqui mais tempo.” 
 
“Mas não podemos ficar fora por muito tempo mesmo.” 
 
Era verdade demais. A babá quase chorou. Eles estavam muito longe 
de casa. Era contra ordens expressas sair com a princesa um momento 
depois que o sol se punha; e eles estavam a quase uma milha acima da 
montanha! Se Sua Majestade, o pai de Irene, soubesse disso, Lootie 
seria certamente demitida; e deixar a princesa partiria seu coração. Não 
era de admirar que ela corresse. Mas Irene não estava nem um pouco 
assustada, não sabia de nada que lhe pudesse assustar. Ela continuou 
conversando o melhor que pôde, mas não foi fácil. 
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“Lootie! Lootie! Por que você corre tão rápido? Fico tremendo quando 
falo.” 
 
“Então não fale”, disse Lootie. 
 
Mas a princesa continuou falando. Ela estava sempre dizendo: “Olha, 
olha, Lootie!”, mas Lootie não prestou mais atenção ao que ela disse, 
apenas continuou. 
 
“Olha, olha, Lootie! Você não vê aquele homem engraçado espiando 
por cima da rocha?”. 
 
Lootie só correu mais rápido. Eles tiveram que passar pela pedra e, 
quando se aproximaram, a princesa viu que era apenas um pedaço da 
pedra que ela havia achado que era um homem. 
 
“Olha, olha, Lootie! Há uma criatura tão curiosa ao pé daquela velha 
árvore. Olhe para isso, Lootie! Está fazendo caretas para nós, eu acho.” 
 
Lootie deu um grito abafado e correu ainda mais rápido - tão rápido 
que as perninhas de Irene não conseguiram acompanhá-la, e ela caiu 
com um estrondo. Era uma estrada difícil e ela estava correndo muito 
rápido - então não era de admirar que ela começasse a chorar. Isso 
colocou a babá quase fora de si; mas tudo que ela podia fazer era fugir, 
no momento em que colocava a princesa de pé novamente. 
 
“Quem está rindo de mim?”, disse a princesa, tentando conter os 
soluços, e correndo rápido demais para os joelhos roçados. 
 
“Ninguém, criança”, disse a babá, quase com raiva. 
 
Mas naquele instante houve uma explosão de risos grosseiros de algum 
lugar próximo e uma voz rouca e indistinta que parecia dizer: 
“Mentiras! Mentiras! Mentiras!”. 
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“Oh!”, gritou a babá com um suspiro que era quase um grito, e correu 
mais rápido do que nunca. 
 
“Babá! Lootie! Eu não posso mais correr. Vamos andar um pouco.” 
 
“O que eu devo fazer?”, disse a babá. “Aqui, eu vou carregá-la.” 
 
Ela a alcançou; mas a achou muito pesada para correr, e teve que deitá-
la novamente. Então ela olhou loucamente para ela, deu um grande 
grito e disse: 
 
- Demos a volta errada em algum lugar e não sei onde estamos. 
Estamos perdidos, perdidos! 
 
O terror em que ela estava a deixou perplexa. Era verdade que elas 
haviam perdido o caminho. Eles estavam correndo para um pequeno 
vale no qual não havia casa à vista. 
 
Agora Irene sabia que havia uma boa razão para o terror de sua babá, 
pois os criados tinham todas as ordens estritas para nunca mencionar os 
goblins, mas era muito desconcertante vê-la tão assustada. Antes, 
porém, ela teve tempo de ficar completamente alarmada como ela, 
ouviu o som de assobios e isso a reviveu. Logo ela viu um garoto 
subindo a estrada do vale para encontrá-los. Ele era o assobiador; mas 
antes que eles se encontrassem, seu assobio mudou para canto. E isso é 
algo como o que ele cantou: 
 

Ring! Esquive! Bang! 
Vá, barulho dos martelos! 

Bater e virar e furar! 
Zumbido e sopro e rugido! 

Assim, nós rachamos as rochas, 
Force as trancas 

Dos duendes. - Veja o minério brilhante! 
Um, dois, três - 

Brilhante como o ouro pode ser! 
Quatro, cinco, seis. 
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- pás, picaretas, picaretas! 
Sete, oito, nove - 

Acenda sua lâmpada na minha. 
Dez, onze, doze... 

Segure frouxamente o elmo. 
Nós somos os garotos alegres, 

faça com que os duendes mantenham seu barulho. 
 
- Gostaria que você parasse com o barulho - disse a babá com grosseria, 
pois a própria palavra GOBLIN naquele momento e em tal lugar a fazia 
tremer. Isso traria os duendes sobre eles com certeza, ela pensou, 
desafiá-los dessa maneira. Mas, se o menino a ouviu ou não, ele não 
parou de cantar. 
 
 

'Treze, quatorze, quinze - 
vale a pena peneirar'; 

Dezesseis, dezessete, dezoito 
... Aí está o fósforo, e não está lá. 

Dezenove, vinte... 
Goblins em abundância. 

 
"Fique quieto", gritou a babá, em um grito sussurrado. Mas o garoto, 
que agora estava por perto, continuava. 
 

'Silêncio! Escarneça! Corra! 
Lá vai você com pressa! 
Devore! Devorar! goblin! 
Lá vai você balançando; 

Marcando, mancando, mancando - 
Godo! Godo! goblin '! 

Hob-bob-goblin! - 
Huuuuuh! 

 
“Veja!”, disse o garoto, parado em frente a elas. “Veja!” isso afastará 
eles. Eles não suportam cantar e não gostam dessa música. Eles não 
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podem cantar a si mesmos, pois não têm mais voz que um corvo; e eles 
não gostam que outras pessoas cantem. 
 
O garoto estava vestido com uma roupa de mineiro, com um curioso 
boné na cabeça. Ele era um garoto muito bonito, com olhos tão 
escuros quanto as minas em que trabalhava e tão cintilantes quanto os 
cristais em suas rochas. Ele tinha cerca de doze anos de idade. Seu rosto 
estava quase pálido demais para a beleza, que resultava de ser tão pouco 
ao ar livre e à luz do sol - pois até os vegetais cultivados no escuro são 
brancos; mas ele parecia feliz, realmente alegre - talvez com o 
pensamento de ter derrotado os goblins; e sua postura diante de si não 
tinha nada de palhaço ou rude. 
 
“Eu os vi”, continuou ele, “quando cheguei; e estou muito feliz por ter 
feito. Eu sabia que eles estavam atrás de alguém, mas não conseguia ver 
quem era. Eles não vão tocar em você enquanto eu estiver com você.”. 
 
“Quem é você?”, perguntou a babá, ofendida com a liberdade com a 
qual ele falou com eles. 
 
“Sou o filho de Peter.” 
 
“Quem é Peter?” 
 
“Peter, o mineiro.” 
 
“Eu não o conheço.”  
 
“Mas eu sou filho dele.” 
 
- E por que os duendes deveriam cuidar de você, rezar? 
 
“Porque eu não me importo com eles. Estou acostumado com eles.” 
 
“Que diferença isso faz?” 
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“Se você não tem medo deles, eles têm medo de você. Eu não tenho 
medo deles. Isso é tudo. Mas é tudo o que se quer - aqui em cima, é 
isso. Mas é bem diferente lá em baixo. Eles nem sempre se importam 
com essa música, lá embaixo. E se alguém canta, eles ficam sorrindo 
para a pessoa terrivelmente; e se a pessoa fica assustada e erra uma 
palavra, ou diz uma palavra errada, eles - oh! Nem queira saber!” 
 
“O que eles fazem com ele?”, perguntou Irene, com uma voz trêmula. 
 
“Não vá assustar a princesa”, disse a babá. 
 
“A princesa!”, repetiu o garimpeiro, tirando o curioso boné. “Eu 
imploro seu perdão; mas você não deveria sair tão tarde. Todo mundo 
sabe que isso é contra a lei.” 
 
“Sim, de fato é!”, disse a babá, começando a chorar novamente. “E 
terei que sofrer por isso.” 
 
“O que importa?”, disse o menino. “Deve ser sua culpa. É a princesa 
que sofrerá por isso. Espero que eles não tenham ouvido você chamá-la 
de princesa. Se o fizeram, certamente a conhecerão de novo: são muito 
afiadas.” 
 
“Lootie! Lootie!”, chorou a princesa. 'Me leve para casa.' 
 
"Não continue assim", disse a babá ao garoto, quase ferozmente. 
“Como eu pude evitar? Eu me perdi.” 
 
- Você não deveria ter saído tão tarde. Você não se perderia se não 
tivesse medo - disse o garoto. 'Venha comigo. Em breve eu vou te 
acertar novamente. Devo levar sua pequena Alteza? 
 
'Impertinência!' murmurou a babá, mas ela não disse isso em voz alta, 
pois pensou que, se o deixasse com raiva, ele poderia se vingar 
contando a alguém pertencente à casa e, com certeza, chegaria aos 
ouvidos do rei. "Não, obrigado", disse Irene. - Eu consigo andar muito 
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bem, embora não possa correr tão rápido quanto o berçário. Se você 
me der uma mão, Lootie me dará outra, e então me darei famoso. 
 
Eles logo a tiveram entre eles, segurando uma mão de cada um. 
 
"Agora vamos correr", disse a babá. 
 
'Não não!' disse o pequeno mineiro. Essa é a pior coisa que você pode 
fazer. Se você não tivesse corrido antes, não teria se perdido. E se você 
correr agora, eles estarão atrás de você em um momento. 
 
"Eu não quero correr", disse Irene. 
 
"Você não pensa em mim", disse a babá. 
 
Sim, Lootie. O garoto diz que não vai nos tocar se não corrermos. 
 
- Sim, mas se eles souberem em casa que eu te mantive fora até tarde, 
serei afastada e isso partiria meu coração. 
 
- Se virou, Lootie! Quem te afastaria? 
 
"Seu pai, criança." 
 
- Mas eu direi a ele que tudo foi culpa minha. E você sabe que foi, 
Lootie. 
 
Ele não se importa. Tenho certeza que ele não vai. 
 
- Então vou chorar, ajoelhar-me e implorar para que não tire meu 
próprio Lootie. 
 
A babá ficou consolada ao ouvir isso e não disse mais nada. Eles 
continuaram andando muito rápido, mas tomando cuidado para não 
dar um passo. 
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"Quero falar com você", disse Irene ao pequeno mineiro; 'mas é tão 
estranho! Eu não sei o seu nome. 
 
- Meu nome é Curdie, princesinha. 
 
Que nome engraçado! Curdie! O que mais?' 
 
Curdie Peterson. Qual o seu nome, Por favor?' 
 
Irene. 
 
'O que mais?' 
 
Não sei mais o que. Qual é o meu nome, Lootie? 
 
- Princesas não têm mais de um nome. Eles não querem isso. 
 
- Ah, então, Curdie, você deve me chamar de Irene e não mais. 
 
- Não mesmo - disse a babá, indignada. "Ele não fará tal coisa." 
 
- Como ele me chamará, Lootie? 
 
Sua Alteza Real. 'Minha Alteza Real! O que é isso? Não, não, Lootie. Eu 
não serei chamado de nomes. Eu não gosto deles. Você me disse uma 
vez que são apenas crianças rudes que chamam nomes; e tenho certeza 
que Curdie não seria rude. Curdie, meu nome é Irene. 
 
"Bem, Irene", disse Curdie, olhando para a babá, mostrando que ele 
gostava de provocá-la; - é muito gentil da sua parte deixar que eu lhe 
chame qualquer coisa. Gosto muito do seu nome. 
 
Ele esperava que a babá interferisse novamente; mas ele logo viu que 
ela estava com muito medo de falar. Ela estava olhando para algo a 
alguns metros à frente deles no meio do caminho, onde se estreitava 
entre as rochas para que apenas uma pudesse passar de cada vez. 
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- É muito gentil da sua parte fazer o possível para nos levar para casa - 
disse Irene. 
 
"Ainda não vou sair do meu caminho", disse Curdie. - É do outro lado 
daquelas rochas que o caminho segue para o do meu pai. 
 
- Você não pensaria em nos deixar até estarmos em casa seguros, tenho 
certeza - ofegou a babá. 
 
"Claro que não", disse Curdie. 
 
- Seu querido, bom e gentil Curdie! Vou te dar um beijo quando 
chegarmos em casa ', disse a princesa. 
 
A babá deu-lhe um grande puxão pela mão que ela segurava. Mas, 
naquele instante, algo no meio do caminho, que parecia um grande 
pedaço de terra derrubado pela chuva, começou a se mover. Um após o 
outro, disparavam quatro coisas longas, como dois braços e duas 
pernas, mas agora estava escuro demais para dizer o que eram. 
A babá começou a tremer da cabeça aos pés. Irene apertou a mão 
de Curdie ainda mais rápido, e Curdie começou a cantar novamente: 
 

'Um, dois ... 
Bata e corte! 

Três, quatro - 
Explosão e chatice! 

Cinco, seis 
... Há uma solução! 

Sete, oito - 
Segure-o em linha reta! 

Nove, dez ... 
Bata de novo! 
Pressa! corra! 

Incomodar! sufocar! 
Há um sapo 
na estrada! 
Esmagá-lo! 
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Squash it! 
Frite! 
Seque! 

Você é outro! 
Para cima e para fora! 

Já chega! - 
Huuuuuh! 

 
Enquanto pronunciava as últimas palavras, Curdie soltou o 
companheiro e correu para a coisa na estrada como se fosse pisotear. 
Deu uma ótima primavera e subiu uma das rochas como uma aranha 
enorme. Curdie voltou a rir e pegou a mão de Irene novamente. Ela a 
agarrou com muita força, mas não disse nada até que tivessem passado 
pelas pedras. Mais alguns metros e ela se viu em uma parte da estrada 
que conhecia e conseguiu falar novamente. 
 
"Você sabe, Curdie, eu não gosto muito da sua música: me parece meio 
rude", disse ela. 
 
"Bem, talvez seja", respondeu Curdie. 'Eu nunca pensei nisso; é uma 
maneira que temos. Fazemos isso porque eles não gostam. 
 
"Quem não gosta?" 
 
"As espigas, como as chamamos." 
 
"Não!" disse a babá. 
 
'Por que não?' disse Curdie. 
 
'Eu imploro que você não vai. Por favor, não faça isso. 
 
'Oh! se você me perguntar assim, é claro, não vou; embora eu não saiba 
um pouco o porquê. Veja! há as luzes da sua grande casa lá embaixo. 
Você estará em casa em cinco minutos agora. 
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Nada mais aconteceu. Chegaram em casa em segurança. Ninguém 
sentira falta deles, nem sabia que eles haviam saído; e chegaram à porta 
pertencente à parte da casa sem que ninguém os visse. 
A babá estava correndo com uma boa noite apressada e não muito 
graciosa para Curdie; mas a princesa puxou a mão da dela e estava 
apenas jogando os braços em volta do pescoço de Curdie, quando a 
pegou de novo e a arrastou para longe. 
 
Lootie! Lootie! Prometi um beijo - exclamou Irene. 
 
'Uma princesa não deve dar beijos. Não é nada apropriado - disse 
Lootie. 
 
"Mas eu prometi", disse a princesa. 
 
Não há ocasião; ele é apenas um garoto mineiro. 
 
“Ele é um bom garoto, um corajoso, e tem sido muito gentil conosco. 
Lootie! Lootie! Eu prometi.' 
 
"Então você não deveria ter prometido." 
 
'Lootie, eu prometi a ele um beijo.' 
 
"Sua Alteza Real", disse Lootie, subitamente respeitosa, "deve entrar 
diretamente." 
 
"Babá, uma princesa não deve quebrar sua palavra", disse Irene, 
levantando-se e parada imóvel. 
 
Lootie não sabia qual seria o pior rei para deixar a princesa sair depois 
do pôr do sol ou para beijar um garoto mineiro. Ela não sabia que, 
sendo um cavalheiro, como muitos reis foram, ele não teria considerado 
nenhum deles pior. Por mais que ele não gostasse da filha de beijar o 
garoto mineiro, ele não a faria quebrar a palavra para todos os goblins 
da criação. Mas, como eu disse, a babá não era dama o suficiente para 
entender isso, e por isso estava em uma grande dificuldade, pois, se 
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insistisse, alguém poderia ouvir a princesa chorar e correr para ver, e 
então tudo sairia. Mas aqui Curdie voltou ao resgate. 
 
"Não importa, princesa Irene", disse ele. 'Você não deve me beijar hoje 
à noite. Mas você não quebra sua palavra. Eu virei outra hora. Você 
pode ter certeza que sim. 
 
"Oh, obrigada, Curdie!" disse a princesa e parou de chorar. 
 
Boa noite, Irene. boa noite, Lootie - disse Curdie, virou-se e sumiu de 
vista em um momento. 
 
"Gostaria de vê-lo!" murmurou a babá, enquanto carregava a princesa 
para o berçário. 
 
"Você o verá", disse Irene. - Você pode ter certeza de que Curdie 
manterá sua palavra. Ele com certeza voltará. 
 
"Gostaria de vê-lo!" repetiu a babá e não disse mais nada. Ela não 
queria abrir uma nova causa de conflito com a princesa dizendo mais 
claramente o que ela queria dizer. Feliz por ter conseguido chegar em 
casa despercebida e impedir que a princesa beijasse o garoto mineiro, 
resolveu observá-la muito melhor no futuro. Seu descuido já havia 
dobrado o perigo em que estava. Antigamente, os duendes eram seu 
único medo; agora ela também tinha que proteger sua acusação de 
Curdie. 
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Capítulo 7 
 
As minas 
 
 
Curdie foi para casa assobiando. Ele resolveu não dizer nada sobre a 
princesa por medo de causar problemas à babá, pois, embora gostasse 
de provocá-la por causa de seu absurdo, teve o cuidado de não fazer 
mal a ela. Ele não viu mais os duendes e logo dormiu profundamente 
em sua cama. 
 
Ele acordou no meio da noite e pensou ter ouvido ruídos curiosos lá 
fora. Ele sentou-se e ouviu; depois se levantou e, abrindo a porta muito 
silenciosamente, saiu. Quando espiou pela esquina, viu, sob a sua 
própria janela, um grupo de criaturas atarracadas, que ele reconheceu 
imediatamente pela forma delas. Dificilmente, porém, ele começara o 
seu 'Um, dois, três!' quando se separaram, se apressaram e 
desapareceram. Ele voltou a rir, voltou a dormir e dormiu rapidamente 
em um momento. 
 
Refletindo um pouco sobre o assunto pela manhã, ele chegou à 
conclusão de que, como nada disso havia acontecido antes, eles devem 
estar irritados com ele por interferir na proteção da princesa. No 
momento em que ele estava vestido, no entanto, ele estava pensando 
em algo bem diferente, pois ele não valorizava nem um pouco a 
inimizade dos duendes. Assim que tomaram o café da manhã, ele partiu 
com o pai para a mina. 
 
Eles entraram na colina por uma abertura natural sob uma enorme 
rocha, onde um pequeno riacho saiu correndo. Eles seguiram o seu 
curso por alguns metros, quando a passagem deu uma volta e se 
inclinaram abruptamente no coração da colina. Com muitos ângulos, 
enrolamentos e ramificações, e às vezes com degraus onde chegava a 
um abismo natural, os levou profundamente para a colina antes de 
chegarem ao local onde estavam escavando o minério precioso. Isso era 
de vários tipos, pois a montanha era muito rica nos melhores tipos de 
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metais. Com pederneira, aço e caixa de isca, eles acenderam suas 
lâmpadas, depois as fixaram em suas cabeças, e logo trabalharam duro 
com suas picaretas, pás e martelos. Pai e filho estavam trabalhando 
perto um do outro, mas não na mesma gangue - as passagens das quais 
o minério foi escavado, eles chamavam de gangues - pois quando o 
filão ou veia do minério era pequeno, um mineiro teria que cavar 
sozinho em uma passagem não maior do que lhe dava apenas espaço 
para trabalhar - às vezes em posições desconfortáveis e apertadas. Se 
parassem por um momento, podiam ouvir todos os lugares ao seu 
redor, alguns mais próximos, outros mais distantes, os sons de seus 
companheiros escavando em todas as direções no interior da grande 
montanha - alguns buracos na rocha para explodi-la com pólvora, 
outros jogando o minério quebrado em cestos para serem 
transportados para a boca da mina, outros jogando fora com suas 
picaretas. Às vezes, se o mineiro estivesse em uma parte muito solitária, 
ouvia apenas um toque, não mais alto que o de um pica-pau, pois o 
som vinha de uma grande distância através da sólida rocha da 
montanha. 
 
O trabalho foi duro, na melhor das hipóteses, pois é muito quente no 
subsolo; mas não era particularmente desagradável, e alguns mineiros, 
quando queriam ganhar um pouco mais de dinheiro para um fim 
específico, paravam atrás do resto e trabalhavam a noite toda. Mas você 
não podia dizer a noite a partir do dia, exceto se sentir cansado e com 
sono; pois nenhuma luz do sol jamais chegou àquelas regiões sombrias. 
Alguns que ficaram para trás durante a noite, embora certos de que não 
havia nenhum companheiro no trabalho, declarariam na manhã 
seguinte que ouviam, toda vez que paravam por um momento para 
respirar, um tapinha ao redor deles, como se a montanha estivesse mais 
cheia de mineiros do que nunca durante o dia; e alguns em 
consequência nunca ficariam da noite para o dia, pois todos sabiam que 
eram os sons dos duendes. Eles trabalhavam apenas à noite, pois a 
noite dos mineiros era o dia dos duendes. De fato, o maior número de 
mineiros tinha medo dos duendes; pois havia histórias estranhas bem 
conhecidas entre eles sobre o tratamento que alguns haviam recebido a 
quem os duendes haviam surpreendido por seu trabalho durante a 
noite. Os mais corajosos, no entanto, entre eles Peter Peterson e 
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Curdie, que depois disso perseguiram seu pai, permaneceram na mina a 
noite toda de novo e de novo, e apesar de terem encontrado várias 
vezes alguns goblins perdidos, nunca haviam falhado em afastá-los. 
Como já indiquei, a principal defesa contra eles era o verso, pois 
odiavam versos de todo tipo, e alguns tipos que não podiam suportar. 
Eu suspeito que eles não puderam fazer nada eles mesmos, e foi por 
isso que eles não gostaram tanto. De qualquer forma, aqueles que mais 
tinham medo deles eram aqueles que não podiam fazer versos eles 
mesmos nem se lembrar dos versos que outras pessoas fizeram para 
eles; enquanto aqueles que nunca tiveram medo eram aqueles que 
podiam fazer versos por si mesmos; pois, embora houvesse certas rimas 
antigas que eram muito eficazes, era sabido que uma nova rima, se fosse 
do tipo certo, era ainda mais desagradável para eles e, portanto, mais 
eficaz em colocá-las em fuga. 
 
Talvez meus leitores possam estar se perguntando sobre o que os 
duendes poderiam ser, trabalhando a noite toda, vendo que nunca 
carregaram o minério e o venderam; mas quando os tiver informado 
sobre o que Curdie aprendeu na noite seguinte, eles serão capazes de 
entender. 
 
Pois Curdie havia decidido, se seu pai o permitisse, ficar ali sozinho esta 
noite - e isso por duas razões: primeiro, ele queria obter salários extras 
para comprar uma saia vermelha muito quente para sua mãe, que 
começara a reclamar do frio do ar da montanha mais cedo do que o 
habitual neste outono; e segundo, ele tinha apenas uma fraca esperança 
de descobrir o que eram os duendes debaixo da janela na noite anterior. 
 
Quando ele contou ao pai, ele não fez objeção, pois tinha grande 
confiança na coragem e recursos de seu filho. 
 
"Sinto muito por não poder ficar com você", disse Peter; - mas quero ir 
visitar o pastor esta noite e, além disso, tive um pouco de dor de cabeça 
o dia todo. 
 
"Sinto muito, pai", disse Curdie. 
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'Oh, não é muito. Você vai se cuidar, não é? 
 
'Sim, Pai; Eu vou. Vou ficar atento, prometo. Curdie foi o único que 
permaneceu na mina. Por volta das seis horas, o resto foi embora, 
todos lhe deram boa noite e disseram para ele se cuidar; pois ele era um 
grande favorito com todos eles. 
 
"Não esqueça suas rimas", disse uma delas. 
 
"Não, não", respondeu Curdie. 
 
"Não importa se ele faz", disse outro, "pois ele só precisará fazer um 
novo." 
 
"Sim: mas ele pode não ser capaz de fazê-lo rápido o suficiente", disse 
outro; 'e enquanto ele cozinhava em sua cabeça, eles poderiam tirar 
uma vantagem mesquinha e colocá-lo sobre ele.' 
 
"Farei o meu melhor", disse Curdie. 'Eu não estou com medo.' 'Todos 
sabemos disso', eles voltaram e o deixaram. 
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Capítulo 8 
 
Os goblins 
 
 
Por algum tempo, Curdie trabalhou rapidamente, jogando todo o 
minério que ele havia retirado de um lado atrás dele, para estar pronto 
para a execução da manhã. Ele ouviu muitas batidas de duendes, mas 
tudo soou longe na colina, e ele prestou pouca atenção. Por volta da 
meia-noite, começou a sentir fome; então ele largou a picareta, pegou 
um pedaço de pão que, de manhã, havia colocado em um buraco úmido 
na rocha, sentou-se em uma pilha de minério e comeu a ceia. Então ele 
recostou-se por cinco minutos antes de começar seu trabalho 
novamente e apoiou a cabeça na rocha. Ele não mantinha a posição por 
um minuto antes de ouvir algo que o fez aguçar os ouvidos. Parecia 
uma voz dentro da rocha. Depois de um tempo, ele ouviu novamente. 
Era uma voz de duende - não havia dúvida sobre isso - e desta vez ele 
conseguiu entender as palavras. 
 
"É melhor não nos mudarmos?", Dizia. 
 
Uma voz mais áspera e profunda respondeu: 
 
'Não há pressa. Essa pequena toupeira miserável não vai acabar hoje à 
noite, se ele trabalhar tanto. Ele não está de forma alguma no lugar mais 
fino. 
 
- Mas você ainda acha que o filão entra em nossa casa? disse a primeira 
voz. 
 
- Sim, mas um pouco mais longe do que ele precisa. Se ele tivesse dado 
um golpe mais para o lado bem aqui - disse o duende, batendo na 
própria pedra, como parecia a Curdie, contra o qual a cabeça dele estava 
-, ele teria passado; mas ele está a alguns metros agora, e se ele seguir a 
fila, levará uma semana para levá-lo a entrar. Você a vê lá de volta - um 
longo caminho. Ainda assim, talvez, em caso de acidente, seria melhor 
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sair disso. Helfer, você vai pegar o grande baú. Isso é da sua conta, você 
sabe. 
 
"Sim, pai", disse uma terceira voz. - Mas você deve me ajudar a colocar 
nas minhas costas. É muito pesado, você sabe. 
 
- Bem, não é apenas um saco de fumaça, admito. Mas você é tão forte 
quanto uma montanha, Helfer. 
 
- Você diz, pai. Eu acho que estou bem. Mas eu poderia carregar dez 
vezes mais se não fosse pelos meus pés. 
 
"Esse é o seu ponto fraco, confesso, meu garoto." - Não é seu também, 
pai? 
 
'Bem, para ser sincero, é uma fraqueza dos duendes. Por que eles são 
tão suaves, declaro que não faço ideia. 
 
- Especialmente quando sua cabeça está tão dura, você sabe, pai. 
 
'Sim meu garoto. A glória do duende é a cabeça dele. Pensar como os 
companheiros lá em cima têm que usar capacetes e outras coisas 
quando vão lutar! Ha! ha! 
 
- Mas por que não usamos sapatos como eles, pai? Eu gostaria, 
especialmente quando tenho um baú como esse na minha cabeça. 
 
'Bem, você vê, não é a moda. O rei nunca usa sapatos. 
 
"A rainha faz." 
 
'Sim; mas isso é para distinção. A primeira rainha, você vê - quero dizer, 
a primeira esposa do rei - usava sapatos, é claro, porque ela veio do 
andar de cima; e assim, quando ela morresse, a próxima rainha não seria 
inferior a ela, como ela chamava, e usaria sapatos também. Foi tudo 
orgulho. Ela é a mais difícil em proibi-los para o resto das mulheres. 
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- Tenho certeza de que não usaria - não, não - que não usaria! disse a 
primeira voz, que era evidentemente a da mãe da família. "Não consigo 
pensar por que os dois deveriam." 
 
- Eu não disse que a primeira foi do andar de cima? disse o outro. - 
Essa foi a única coisa boba de que soube que Sua Majestade era 
culpada. Por que ele deveria se casar com uma mulher estranha como 
essa - um dos nossos inimigos naturais também? 
 
Suponho que ele se apaixonou por ela. 'Pooh! pooh! Ele está tão feliz 
agora com um de seu próprio povo. 
 
Ela morreu muito em breve? Eles não a provocaram até a morte, não é? 
 
'Oh, querida, não! O rei adorou suas próprias pegadas. 
 
'O que a fez morrer, então? O ar não estava de acordo com ela? 
 
"Ela morreu quando o jovem príncipe nasceu." 
 
- Que bobagem da parte dela! Nós nunca fazemos isso. Deve ter sido 
porque ela usava sapatos. 
 
"Eu não sei disso." 
 
"Por que eles usam sapatos lá em cima?" 
 
'Ah, agora essa é uma pergunta sensata, e eu responderei. Mas, para 
fazer isso, devo primeiro contar-lhe um segredo. Uma vez vi os pés da 
rainha. 
 
"Sem os sapatos dela?" 
 
Sim, sem os sapatos dela. 
 
'Não! Você fez? Como foi?' 
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- Não importa como foi. Ela não sabia que eu os vi. E o que você acha! 
Eles tinham dedos! 
 
'Dedos do pé! O que é isso?' 
 
- Você pode perguntar! Eu nunca deveria saber se não tivesse visto os 
pés da rainha. Apenas imagine! as pontas dos pés foram divididas em 
cinco ou seis pedaços finos! 
 
'Oh, horrível! Como o rei se apaixonou por ela? 
 
- Você esquece que ela usava sapatos. Por isso ela os usava. É por isso 
que todos os homens e mulheres também usam sapatos no andar de 
cima. Eles não podem suportar ver seus próprios pés sem eles. 
 
Ah! agora eu entendo. Se você desejar sapatos de novo, Helfer, eu vou 
bater em seus pés, eu irei. 
 
'Não, não, mãe; reze não. 
 
"Então você não." 
 
"Mas com uma caixa tão grande na minha cabeça..." 
 
Um grito horrível se seguiu, que Curdie interpretou como resposta a 
um golpe de sua mãe nos pés de seu duende mais velho. 
 
'Bem, eu nunca soube tanto disso antes!' comentou uma quarta voz. 
 
"Seu conhecimento ainda não é universal", disse o pai. - Você tinha 
apenas cinquenta no mês passado. Lembre-se de ver a cama e a roupa 
de cama. Assim que terminarmos o jantar, estaremos prontos. Ha! ha! 
ha! 
 
- Do que você está rindo, marido? 
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- Estou rindo ao pensar em que confusão os mineiros se encontrarão - 
em algum lugar antes deste dia, dez anos. 
 
"Como assim?" 
 
'Oh nada.' 
 
'Oh, sim, você quer dizer alguma coisa. Você sempre significa alguma 
coisa. 
 
- Então é mais do que você, esposa. 'Isso pode ser; mas não é mais do 
que eu descubro, você sabe. 
 
'Ha! ha! Você é afiada. Que mãe você tem, Helfer! 
 
'Sim, Pai.' 
 
- Bem, suponho que devo lhe contar. Eles estão todos no palácio 
consultando sobre isso hoje à noite; e assim que nos afastarmos desse 
lugar fino, eu vou lá para ouvir em que noite eles se fixam. Gostaria de 
ver aquele jovem rufião do outro lado, lutando com as agonias de ... 
 
Ele baixou a voz tão baixo que Curdie pôde ouvir apenas um rosnado. 
O rosnado continuou no baixo baixo por um bom tempo, tão 
desarticulado como se a língua do duende tivesse sido uma salsicha; e 
não foi até que sua esposa falou novamente que ele subiu ao seu tom 
anterior. 
 
- Mas o que faremos quando você estiver no palácio? ela perguntou. 
 
- Vejo você em segurança na nova casa que tenho procurado por você 
nos últimos dois meses. Podge, você se importa com a mesa e as 
cadeiras. Eu os comprometo aos seus cuidados. A mesa tem sete pernas 
- cada cadeira três. Vou exigir todos eles em suas mãos. 
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Depois disso, surgiu uma conversa confusa sobre os vários utensílios 
domésticos e seu transporte; e Curdie não ouviu mais nada que tivesse 
importância. 
 
Ele agora conhecia pelo menos uma das razões do som constante dos 
martelos e picaretas duendes à noite. Eles estavam construindo novas 
casas para si, para os quais poderiam recuar quando os mineiros 
ameaçassem invadir suas habitações. Mas ele havia aprendido duas 
coisas de muito maior importância. A primeira foi que alguma 
calamidade grave estava se preparando e quase pronta para cair sobre as 
cabeças dos mineiros; a segunda era - o único ponto fraco do corpo de 
um duende; ele não sabia que seus pés eram tão sensíveis quanto ele 
agora tinha motivos para suspeitar. Ele ouvira dizer que eles não tinham 
dedos dos pés: ele nunca teve a oportunidade de inspecioná-los com 
atenção suficiente, no crepúsculo em que eles sempre apareciam, para 
se certificar de que era um relatório correto. De fato, ele não foi capaz 
nem de se convencer se eles não tinham dedos, embora isso também 
fosse comum. Um dos mineiros, de fato, que tinha mais escolaridade do 
que o resto, costumava argumentar que essa deveria ter sido a condição 
primordial da humanidade e que a educação e o artesanato haviam 
desenvolvido dedos dos pés e das mãos - com a proposta que Curdie 
ouvira uma vez. seu pai concorda sarcasticamente, alegando que é a 
probabilidade de que as luvas dos bebês sejam um remanescente 
tradicional do antigo estado das coisas; enquanto as meias de todas as 
idades, sem levar em consideração os dedos dos pés, apontavam na 
mesma direção. Mas o que era importante era o fato relativo à 
suavidade dos pés duendes, que ele previa que poderia ser útil a todos 
os mineiros. Entretanto, o que ele teve que fazer foi descobrir, se 
possível, o projeto maligno especial que os duendes tinham agora em 
suas cabeças. 
 
Embora ele conhecesse todas as gangues e todas as galerias naturais 
com as quais se comunicavam na parte minada da montanha, ele não 
tinha a menor ideia de onde ficava o palácio do rei dos gnomos; caso 
contrário, ele teria começado imediatamente a descobrir qual era o 
design. Ele julgou, e com razão, que deveria estar em uma parte mais 
distante da montanha, entre a qual e a mina ainda não havia 
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comunicação. No entanto, deve haver um quase concluído; pois 
poderia ser apenas uma partição fina que agora os separava. Se ele 
pudesse passar a tempo de seguir os goblins enquanto eles se retiravam! 
Alguns golpes, sem dúvida, seriam suficientes - exatamente onde estava 
o ouvido dele; mas se ele tentasse atacar ali com sua picareta, ele apenas 
apressaria a partida da família, os guardaria e talvez perdesse sua 
orientação involuntária. Ele então começou a sentir a parede com as 
mãos e logo descobriu que algumas das pedras estavam soltas o 
suficiente para serem arrancadas com pouco barulho. 
 
Segurando um grande com as duas mãos, ele o puxou gentilmente e o 
deixou cair suavemente. 
 
'O que foi aquele barulho?' disse o pai goblin. 
 
Curdie apagou sua luz, para que não brilhasse. 
 
"Deve ser aquele mineiro que ficou atrás do resto", disse a mãe. 
 
'Não; ele se foi há um bom tempo. Eu não ouvi um golpe por uma 
hora. Além disso, não foi assim. 
 
- Então acho que deve ter sido uma pedra carregada pelo riacho lá 
dentro. 
 
'Possivelmente. Vai ter mais espaço aos poucos. 
 
Curdie ficou quieto. Depois de um tempo, ouvindo apenas os sons de 
seus preparativos para a partida, misturados com uma palavra ocasional 
de direção, e ansioso para saber se a remoção da pedra havia aberto a 
casa dos duendes, ele colocou a mão na mão. sentir. Foi de uma 
maneira boa e depois entrou em contato com algo macio. Ele teve 
apenas um momento para refletir sobre isso, e foi tão rapidamente 
retirado: era um dos pés duendes sem dedos. O dono deu um grito de 
medo. 
 
- Qual é o problema, Helfer? perguntou a mãe dele. 
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Um animal saiu do muro e lambeu meu pé. 
 
'Absurdo! Não há animais selvagens em nosso país ', disse seu pai. 
 
'Mas foi, pai. Eu senti.' 
 
'Bobagem, eu digo. Você vai maltratar seus reinos nativos e reduzi-los a 
um nível com o país no andar de cima? Isso está repleto de bestas 
selvagens de todas as descrições. 
 
"Mas eu senti, pai." 
 
- Eu digo para você segurar sua língua. Você não é patriota. 
 
Curdie reprimiu o riso e ficou imóvel como um rato - mas não mais 
calmo, a cada momento ele continuava mordiscando com os dedos as 
bordas do buraco. Ele estava lentamente aumentando, pois aqui a pedra 
havia sido muito destruída com a explosão. 
 
Parecia haver muitos na família, a julgar pela massa de conversas 
confusas que de vez em quando vinham pelo buraco; mas quando 
todos estavam conversando juntos, e como se tivessem escovas de 
garrafa - cada uma pelo menos uma - em suas gargantas, não foi fácil 
distinguir o que foi dito. Por fim, ouviu mais uma vez o que o pai 
goblin estava dizendo. 
 
'Agora, então', disse ele, 'coloque seus pacotes nas costas. Aqui, Helfer, 
eu vou ajudá-lo com seu peito. 
 
"Gostaria que fosse meu peito, pai." 
 
'Sua vez chegará a tempo! Apresse-se. Eu devo ir à reunião no palácio 
hoje à noite. Quando isso acabar, podemos voltar e esclarecer as 
últimas coisas antes que nossos inimigos retornem pela manhã. Agora 
acenda suas tochas e venha. Que distinção é fornecer nossa própria luz, 
em vez de depender de algo pendurado no ar - um artifício mais 
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desagradável - sem dúvida pretendia nos cegar quando nos 
aventuramos sob sua influência desoladora! Bastante flagrante e vulgar, 
eu o chamo, embora sem dúvida seja útil para as criaturas pobres que 
não têm a inteligência de iluminar a si mesmas. 
 
Curdie mal conseguia se impedir de telefonar para saber se eles fizeram 
o fogo acender suas tochas. Mas um momento de reflexão mostrou a 
ele que eles teriam dito que sim, na medida em que golpearam duas 
pedras e o fogo veio. 
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Capítulo 9 
 
O salão do palácio dos duendes 
 
 
Um som de muitos pés macios se seguiu, mas logo cessou. Então 
Curdie voou no buraco como um tigre, rasgou e puxou. Os lados 
cederam, e logo foi grande o suficiente para ele rastejar. Ele não se 
trairia reacendendo sua lâmpada, mas as tochas da companhia em 
retirada, que ele achou partir em linha reta por uma longa avenida da 
porta da caverna, iluminaram o suficiente para lhe dar uma olhada na 
casa deserta dos goblins. Para sua surpresa, ele não conseguiu descobrir 
nada para diferenciá-lo de uma caverna natural comum na rocha, sobre 
a qual muitos haviam encontrado o restante dos mineiros no 
andamento de suas escavações. Os duendes haviam falado em voltar 
para o resto do equipamento doméstico: ele não viu nada que o fizesse 
suspeitar que uma família se abrigara ali por uma única noite. O chão 
era áspero e pedregoso; as paredes cheias de cantos salientes; o teto em 
um lugar a seis metros de altura, em outro, pondo em risco sua testa; 
enquanto, de um lado, um riacho, não mais grosso que uma agulha, é 
verdade, mas ainda assim suficiente para espalhar uma grande umidade 
sobre a parede, fluía pela face da rocha. Mas a tropa à sua frente estava 
trabalhando sob cargas pesadas. Ele podia distinguir Helfer de vez em 
quando, sob a luz tremeluzente e a sombra, com o peito pesado nos 
ombros dobrados; enquanto o segundo irmão estava quase enterrado 
no que parecia uma grande cama de penas. - De onde eles tiram as 
penas? pensou Curdie; mas em um momento a tropa desapareceu em 
um rumo inverso, e agora era seguro e necessário para Curdie segui-los, 
para que eles não contornassem a próxima curva antes que ele os visse 
novamente, pois assim ele poderia perdê-los completamente. Ele correu 
atrás deles como um galgo. Quando chegou à esquina e olhou 
cautelosamente ao redor, viu-os novamente a certa distância, por outra 
longa passagem. Nenhuma das galerias que ele viu naquela noite 
apresentava sinais do trabalho do homem - ou dos duendes. 
Estalactites, muito mais antigas que as minas, pendiam de seus telhados; 
e seus pisos eram ásperos com pedras e grandes pedras redondas, 



George MacDonald 

 

 
58 

mostrando que ali a água deve ter escorrido uma vez. Ele esperou 
novamente nesta esquina até que eles desaparecessem na outra e os 
seguiu por um longo caminho através de uma passagem após a outra. 
As passagens se tornavam cada vez mais elevadas e eram cada vez mais 
cobertas no telhado com estalactites brilhantes. 
 
Foi uma procissão estranha o suficiente que ele seguiu. Mas a parte 
mais estranha disso eram os animais domésticos que se amontoavam 
entre os pés dos duendes. Era verdade que eles não tinham animais 
selvagens lá embaixo - pelo menos eles não conheciam nenhum; mas 
eles tinham um número maravilhoso de mansos. No entanto, devo 
reservar quaisquer contribuições para a história natural delas para uma 
posição posterior na minha história. 
 
Por fim, virando uma esquina muito abruptamente, ele quase entrou 
correndo no meio da família dos duendes; pois ali já haviam depositado 
todos os seus fardos no chão de uma caverna consideravelmente maior 
do que o que haviam deixado. Eles ainda estavam sem fôlego para falar, 
caso contrário, ele teria avisado da prisão deles. Ele voltou, no entanto, 
antes que alguém o visse, e recuando um bom caminho, ficou 
observando até o pai sair para ir ao palácio. 
 
Em pouco tempo, ele e seu filho Helfer apareceram e continuaram na 
mesma direção de antes, enquanto Curdie os seguia novamente com 
precaução renovada. Por um longo tempo, ele não ouviu nenhum som, 
exceto algo como a corrente de um rio dentro da rocha; mas, por fim, o 
que parecia o ruído distante de um grande grito chegou aos seus 
ouvidos, que, no entanto, atualmente cessaram. Depois de avançar um 
bom caminho, ele pensou ter ouvido uma única voz. Parecia cada vez 
mais claro enquanto ele prosseguia, até que finalmente ele quase 
conseguiu distinguir as palavras. Em um momento ou dois, mantendo-
se atrás dos goblins na outra esquina, ele mais uma vez recuou - dessa 
vez espantado. 
 
Ele estava na entrada de uma magnífica caverna, de forma oval, uma 
vez provavelmente um enorme reservatório natural de água, agora o 
grande salão dos duendes. Chegou a uma altura tremenda, mas o teto 
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era composto por materiais tão brilhantes, e a multidão de tochas 
carregadas pelos duendes que apinhavam o chão iluminou o lugar com 
tanta intensidade que Curdie pôde ver o topo muito bem. Mas ele não 
tinha ideia de quão imenso era o lugar até que seus olhos se 
acostumaram, o que não durou muitos minutos. As projeções ásperas 
nas paredes e as sombras lançadas sobre eles pelas tochas faziam os 
lados da câmara parecerem como se estivessem apinhados de estátuas 
sobre suportes e pedestais, alcançando camadas irregulares do chão ao 
teto. As próprias paredes eram, em muitas partes, de substâncias 
gloriosamente brilhantes, algumas delas maravilhosamente coloridas, 
que contrastavam poderosamente com as sombras. Curdie não pôde 
deixar de se perguntar se suas rimas teriam alguma utilidade contra uma 
multidão de duendes que enchiam o chão do salão e, de fato, sentiu-se 
consideravelmente tentado a começar seu grito de 'Um, dois, três!', Mas 
como havia não havia motivo para derrotá-los e muito esforço para 
descobrir seus projetos, ele se manteve perfeitamente quieto e, espiando 
pela beirada da porta, ouvia com as duas orelhas afiadas. 
 
No outro extremo do corredor, bem acima das cabeças da multidão, 
havia uma saliência semelhante a um terraço, de altura considerável, 
causada pelo recuo da parte superior da parede da caverna. Sobre isso 
estava o rei e sua corte: o rei em um trono escavava um imenso bloco 
de minério de cobre verde, e sua corte nos assentos mais baixos ao seu 
redor. O rei estava fazendo um discurso para eles, e os aplausos que se 
seguiram foram o que Curdie ouvira. Um dos tribunais estava agora se 
dirigindo à multidão. O que ele o ouviu dizer foi o seguinte: 'Portanto, 
parece que há dois planos juntos há algum tempo trabalhando na 
cabeça forte de Sua Majestade para a libertação de seu povo. 
Independentemente do fato de termos sido os primeiros possuidores 
das regiões em que agora habitam; independentemente igualmente do 
fato de termos abandonado a região dos motivos mais elevados; 
independentemente também do fato evidente de que nós os superamos 
tanto em capacidade mental quanto em estatura, eles nos consideram 
uma raça degradada e zombam de todos os nossos sentimentos mais 
refinados. Mas chegou a hora de, graças ao gênio inventivo de Sua 
Majestade, estar ao nosso alcance uma completa vingança contra eles de 
uma vez por todas, por causa de seu comportamento hostil. 
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"Que por favor, Vossa Majestade ...", gritou uma voz perto da porta, 
que Curdie reconheceu como a do duende que ele havia seguido. 
 
Quem é que interrompe o chanceler? gritou outro perto do trono. 
 
'Glump', respondeu várias vozes. 
 
"Ele é o nosso fiel sujeito", disse o próprio rei, numa voz lenta e 
imponente: "que ele se apresente e fale". 
 
Uma faixa foi dividida entre a multidão, e Glump, subindo a plataforma 
e curvando-se ao rei, falou o seguinte: 
 
'Senhor, eu teria mantido minha paz, se eu não soubesse que só sabia 
quão próximo estava o momento, ao qual o chanceler acabara de se 
referir. 
 
Com toda a probabilidade, antes que outro dia passe, o inimigo invadirá 
minha casa - a partição entre estar agora mesmo com menos de um pé 
de espessura. 
 
"Nem tanto", pensou Curdie para si mesmo. 
 
- Nessa mesma noite, tive que remover meus objetos domésticos; 
portanto, quanto antes estivermos prontos para executar o plano, para 
cuja execução Sua Majestade tem feito preparativos tão magníficos, 
melhor. Devo acrescentar que, nos últimos dias, percebi um pequeno 
surto na minha sala de jantar que, combinado com observações sobre o 
curso do rio que escapava onde os homens maus entram, me 
convenceu de que perto do local deve ser um abismo profundo em seu 
canal. Acredito que esta descoberta aumentará consideravelmente as 
forças imensas à disposição de Sua Majestade. 
 
Ele parou, e o rei graciosamente reconheceu seu discurso com uma 
inclinação de cabeça; então Glump, depois de uma reverência a Sua 
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Majestade, deslizou entre o resto da multidão indistinta. Então o 
chanceler levantou-se e recomeçou. 
 
'A informação que o digno Glump nos deu', disse ele, 'pode ter sido de 
considerável importância no momento atual, mas para aquele outro 
projeto já mencionado, que naturalmente tem precedência. Sua 
Majestade, relutante em avançar para extremidades, e ciente de que tais 
medidas, mais cedo ou mais tarde, resultam em reações violentas, 
exaltou uma medida mais fundamental e abrangente, da qual não 
preciso dizer mais nada. Sua Majestade deve ser bem-sucedida - como 
quem ousa duvidar? - então uma paz, tudo para a vantagem do reino 
dos duendes, será estabelecida por pelo menos uma geração, tornada 
absolutamente segura pela promessa que Sua Alteza Real o príncipe terá 
e manter o bom comportamento de seus parentes. Deveria Sua 
Majestade fracassar - o que quem ousará imaginar em seus pensamentos 
mais secretos? - então será o momento de executar com rigor o projeto 
a que Glump se referiu, e para o qual nossos preparativos ainda estão 
quase completos. O fracasso do primeiro tornará o último imperativo. 
 
Curdie, percebendo que a assembléia estava chegando ao fim e que 
havia poucas chances de um dos planos ser descoberto mais 
completamente, agora achava prudente fugir antes que os duendes 
começassem a se dispersar e se afastou silenciosamente. 
 
Não havia muito perigo de encontrar duendes, pois pelo menos todos 
os homens foram deixados para trás no palácio; mas havia um risco 
considerável de ele dar uma volta errada, pois agora não tinha luz e, 
portanto, dependia de sua memória e de suas mãos. Depois de deixar 
para trás o brilho que saía da porta da nova morada de Glump, ele ficou 
totalmente sem guia, no que dizia respeito a seus olhos. 
 
Ele estava mais ansioso para voltar pelo buraco antes que os duendes 
retornassem para buscar os restos de seus móveis. Não era que ele 
estivesse com menos medo deles, mas, como era da maior importância 
que ele descobrisse minuciosamente quais eram os planos que estavam 
acalentando, ele não deve ocasionar a menor suspeita de que eles foram 
vigiados por um mineiro. 
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Ele se apressou, sentindo o caminho pelas paredes de pedra. Se não 
tivesse sido muito corajoso, devia estar muito ansioso, pois não podia 
deixar de saber que, se perdesse o rumo, seria a coisa mais difícil do 
mundo encontrá-lo novamente. A manhã não traria luz para essas 
regiões; e em relação a ele, menos do que tudo, que era conhecido 
como um cantor e perseguidor especial, poderia-se esperar que os 
duendes exercessem cortesia. Bem, ele gostaria de ter trazido sua 
lâmpada e caixa de isca com ele, das quais ele não pensava quando se 
arrastava tão ansiosamente pelos goblins! Ele desejou ainda mais 
quando, depois de um tempo, encontrou seu caminho bloqueado, e não 
pôde ir mais longe. Não adiantava voltar atrás, pois ele não tinha a 
menor idéia de onde começara a dar errado. Mecanicamente, no 
entanto, ele continuava sentindo as paredes que o cercavam. Sua mão 
chegou a um lugar onde um pequeno fluxo de água corria pela face da 
rocha. "Que idiota eu sou!" ele falou pra si próprio. 'Estou realmente no 
final da minha jornada! E há duendes voltando para buscar suas coisas! 
ele acrescentou, quando o brilho vermelho de suas tochas apareceu no 
final da longa avenida que levava à caverna. Em um momento ele se 
jogou no chão e se contorceu para trás através do buraco. O chão do 
outro lado estava vários metros mais baixo, o que tornava mais fácil 
voltar. Era tudo o que ele podia fazer para levantar a maior pedra que 
ele havia tirado do buraco, mas ele conseguiu empurrá-la novamente. 
Ele se sentou na pilha de minério e pensou. 
 
Ele tinha certeza de que o último plano dos duendes era inundar a mina 
rompendo a água acumulada nos reservatórios naturais da montanha, 
além de atravessar partes dela. Enquanto a parte escavada pelos 
mineiros permaneceu isolada da habitada pelos duendes, eles não 
tiveram oportunidade de feri-los dessa maneira; mas agora que uma 
passagem foi rompida e a parte dos duendes se mostrou a mais alta da 
montanha, ficou claro para Curdie que a mina poderia ser destruída em 
uma hora. A água sempre foi o principal perigo a que os mineiros 
estavam expostos. Às vezes, eles se encontravam com um pouco de 
umidade, mas nunca com o fogo explosivo tão comum nas minas de 
carvão. Por isso, foram cuidadosos assim que viram alguma aparência 
de água. Como resultado de suas reflexões enquanto os duendes 
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estavam ocupados em sua antiga casa, parecia a Curdie que seria melhor 
construir toda essa gangue, enchendo-a de pedra, argila ou mentira, 
para que não houvesse mais. menor canal para a água entrar. Não havia, 
contudo, nenhum perigo imediato, pois a execução do plano dos 
duendes dependia do fracasso daquele projeto desconhecido que 
deveria prevalecer sobre ele; e ele estava mais ansioso para manter 
aberta a porta da comunicação, para descobrir, se possível, qual era o 
plano anterior. Ao mesmo tempo, eles não poderiam retomar seus 
trabalhos intermitentes para a inundação sem que ele descobrisse; 
quando colocando todas as mãos no trabalho, a única saída existente 
pode, em uma única noite, tornar-se impenetrável a qualquer peso de 
água; pois enchendo a gangue inteiramente, o aterro deles seria 
sustentado pelos lados da própria montanha. 
 
Assim que ele descobriu que os duendes haviam se retirado novamente, 
ele acendeu sua lâmpada e começou a preencher o buraco que ele havia 
feito com as pedras que ele poderia retirar quando quisesse. Ele então 
pensou que era melhor, pois poderia ter a oportunidade de acordar 
muitas noites depois disso, voltar para casa e dormir um pouco. 
 
Quão agradável era o ar noturno do lado de fora da montanha depois 
do que ele passara por dentro! Ele correu morro acima sem encontrar 
um único duende no caminho, e chamou e bateu na janela até acordar 
seu pai, que logo se levantou e o deixou entrar. Ele contou a história 
toda; e, como ele esperava, seu pai achou melhor trabalhar que não 
demorasse mais, mas, ao mesmo tempo, fingir que ocasionalmente 
estava trabalhando lá ainda para que os duendes não tivessem suspeitas. 
Pai e filho foram para a cama e dormiram profundamente até de 
manhã. 
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Capítulo 10 
 
O Rei-Papai da princesa 
 
 
O tempo continuou bom por semanas, e a princesinha saiu todos os 
dias. Por muito tempo, nunca se soube um período de bom tempo 
naquela montanha. A única coisa desconfortável era que sua babá 
estava tão nervosa e especial 
por estar antes que o sol se 
pusesse, que muitas vezes 
ela se arrastava quando nada 
pior do que uma nuvem 
veloz atravessando o sol 
projetava uma sombra na 
encosta; e muitas noites eles 
estavam em casa uma hora 
antes que a luz do sol 
deixasse o galo do tempo 
nos estábulos. Se não fosse 
por um comportamento tão 
estranho, Irene já teria 
esquecido os goblins. Ela 
nunca se esqueceu de 
Curdie, mas ele se lembrava 
por ele mesmo, e de fato 
teria se lembrado dele, 
apenas porque uma princesa 
nunca esquece suas dívidas até que sejam pagas. 
 
Num dia esplêndido e ensolarado, cerca de uma hora depois do meio 
dia, Irene, que estava brincando em um gramado no jardim, ouviu o 
som distante de uma corneta. Ela pulou com um grito de alegria, pois 
sabia por aquela explosão em particular que seu pai estava a caminho de 
vê-la. Esta parte do jardim ficava na encosta da colina e permitia uma 
visão completa do país abaixo. Então, ela protegeu os olhos com a mão 



A princesa e o goblin 

 

 
65 

e olhou para longe, para vislumbrar a primeira armadura brilhante. Em 
alguns instantes, uma pequena tropa chegou brilhando no ombro de 
uma colina. Lanças e capacetes brilhavam e cintilavam, bandeiras 
voavam, cavalos empinavam, e novamente veio o som de corneta que 
era para ela como a voz de seu pai chamando ao longe: 'Irene, eu vou'. 
 
Eles continuaram até que ela pudesse distinguir claramente o rei. Ele 
montou um cavalo branco e era mais alto que qualquer um dos homens 
com ele. Ele usava um círculo estreito de ouro cravejado de jóias em 
torno do capacete e, quando se aproximou, Irene pôde discernir o 
brilho das pedras ao sol. Fazia muito tempo que ele não a via, e seu 
pequeno coração batia cada vez mais rápido à medida que a tropa 
brilhante se aproximava, pois ela amava muito o rei-Papai e não estava 
tão feliz em seus braços. Quando eles chegaram a certo ponto, após o 
qual ela não podia mais vê-los do jardim, ela correu para o portão, e lá 
se levantaram, soando, batendo e batendo, com mais uma explosão de 
clarim que dizia: 'Irene, Eu vim. 
 
A essa altura, todas as pessoas da casa estavam reunidas no portão, mas 
Irene estava sozinha na frente deles. Quando os cavaleiros pararam, ela 
correu para o lado do cavalo branco e levantou os braços. O rei parou e 
pegou as mãos dela. Em um instante, ela estava na sela e apertada em 
seus grandes braços fortes. 
 
Eu gostaria de poder descrever o rei para que você pudesse vê-lo em 
sua mente. Ele tinha olhos azuis suaves, mas um nariz que o fazia 
parecer uma águia. Uma longa barba escura, riscada de linhas prateadas, 
escorria de sua boca quase até a cintura e, quando Irene se sentou na 
sela e escondeu o rosto alegre no peito, misturou-se aos cabelos 
dourados que sua mãe lhe dera, e os dois juntos eram como uma 
nuvem com faixas de sol entrelaçadas. Depois de segurá-la em seu 
coração por um minuto, ele falou com seu cavalo branco, e a grande e 
bela criatura, que empinava com tanto orgulho há pouco tempo, andava 
tão gentilmente como uma dama - pois sabia que tinha uma pequena 
dama. de costas - através do portão e até a porta da casa. Então o rei a 
colocou no chão e, desmontando, pegou a mão dela e caminhou com 
ela até o grande salão, que dificilmente era entrado, exceto quando ele 
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vinha ver sua princesinha. Lá ele se sentou, com dois de seus 
conselheiros que o acompanhavam, para tomar um refresco, e Irene 
sentou-se na mão direita e bebeu o leite de uma tigela de madeira 
esculpida com curiosidade. 
 
Depois que o rei comeu e bebeu, ele se virou para a princesa e disse, 
acariciando seus cabelos: 
 
Agora, minha filha, o que devemos fazer a seguir? 
 
Essa era a pergunta que ele quase sempre colocava para ela depois da 
refeição juntos; e Irene esperava por isso com alguma impaciência, por 
enquanto, ela pensou, deveria poder resolver uma pergunta que a 
deixava constantemente perplexa. 
 
- Gostaria que você me levasse para ver minha bisavó. 
 
O rei parecia sério e disse: 
 
"O que minha filha quer dizer?" 
 
- Quero dizer a rainha Irene que mora na torre - a senhora muito velha, 
você sabe, com os longos cabelos prateados. 
 
O rei apenas olhou para sua princesinha com um olhar que ela não 
conseguia entender. 
 
"Ela tem a coroa no quarto", continuou; 'mas eu não estive lá ainda. 
Você sabe que ela está lá, não é? 
 
"Não", disse o rei, muito baixo. 
 
"Então tudo deve ser um sonho", disse Irene. 'Eu meio que pensei que 
era; mas eu não tinha certeza. Agora tenho certeza disso. Além disso, 
não consegui encontrá-la na próxima vez que subi. 
 



A princesa e o goblin 

 

 
67 

Naquele momento, um pombo branco voou por uma janela aberta e 
pousou na cabeça de Irene. Ela deu uma risada alegre, se encolheu um 
pouco e colocou as mãos na cabeça, dizendo: 
 
- Caro Dovey, não me bique. Você vai arrancar meu cabelo com suas 
longas garras, se não se importar. 
 
O rei estendeu a mão para pegar o pombo, mas ele abriu as asas e voou 
novamente pela janela aberta, quando sua brancura fez um relâmpago 
ao sol e desapareceu. O rei colocou a mão na cabeça da princesa, 
segurou-a um pouco, olhou-a no rosto, sorriu meio sorriso e suspirou 
meio suspiro. 
 
'Venha, meu filho; vamos passear juntos no jardim - ele disse. 
 
- Você não vem ver minha avó enorme, ótima e linda, então, rei-papá? 
disse a princesa. 
 
'Não desta vez', disse o rei com muita delicadeza. - Ela não me 
convidou, você sabe, e grandes velhinhas como ela não escolhem ser 
visitadas sem permissão e permissão. 
 
O jardim era um lugar muito agradável. Estando em uma encosta da 
montanha, havia partes onde as rochas atravessavam em grandes 
massas, e todos imediatamente a seu redor permaneciam bastante 
selvagens. Tufos de urze cresciam sobre eles, e outras plantas e flores 
resistentes da montanha, enquanto perto deles havia lindas rosas e lírios 
e todas as agradáveis flores do jardim. Essa mistura da montanha 
selvagem com o jardim civilizado era muito singular, e era impossível 
para muitos jardineiros fazer esse jardim parecer formal e rígido. 
 
Contra uma dessas pedras havia uma cadeira de jardim, sombreada pelo 
sol da tarde pela projeção da própria rocha. Havia um pequeno 
caminho sinuoso até o topo da rocha e em cima outro assento; mas eles 
se sentaram no assento aos seus pés porque o sol estava quente; e lá 
eles conversaram juntos de muitas coisas. Por fim, o rei disse: 
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- Você saiu tarde uma noite, Irene. 
 
'Sim papai. Foi minha culpa; e Lootie sentiu muito. 
 
"Eu preciso falar com Lootie sobre isso", disse o rei. 
 
- Não fale alto com ela, por favor, papai - disse Irene. 'Ela tem tanto 
medo de se atrasar desde então! Na verdade, ela não foi malcriada. Foi 
apenas um erro pela primeira vez. 
 
"Uma vez pode ser com muita frequência", murmurou o rei para si 
mesmo, enquanto acariciava a cabeça do filho. 
 
Eu não posso te dizer como ele veio a saber. Tenho certeza de que 
Curdie não havia contado a ele. Alguém no palácio deve tê-los visto, 
afinal. 
 
Ele ficou sentado por um bom tempo pensando. Não se ouvia nenhum 
som, exceto o de um pequeno riacho que corria alegremente para fora 
de uma abertura na rocha onde eles estavam sentados, e acelerava 
descendo a colina pelo jardim. Então ele se levantou e, deixando Irene 
onde ela estava, entrou em casa e chamou Lootie, com quem ele teve 
uma conversa que a fez chorar. 
 
Quando, à noite, cavalgou sobre seu grande cavalo branco, deixou seis 
de seus atendentes para trás, com ordens para que três deles vigiassem a 
casa todas as noites, dando voltas e voltas do pôr do sol ao nascer do 
sol. Ficou claro que ele não estava muito à vontade com a princesa. 
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Capítulo 11 
 
Quarto da velha senhora 
 
 
Valeu a pena contar mais nada por algum tempo. O outono chegou e 
passou. Não havia mais flores no jardim. O vento soprava forte e 
uivava entre as rochas. A chuva caiu e encharcou as poucas folhas 
amarelas e vermelhas que não conseguiam sair dos galhos nus. Uma e 
outra vez haveria uma manhã gloriosa seguida de uma tarde torrencial e, 
às vezes, durante uma semana juntos, haveria chuva, nada além de 
chuva, durante todo o dia, e então a mais adorável noite sem nuvens, 
com o céu todo cheio estrelas sopradas - nenhuma falta. Mas a princesa 
não pôde ver muitos deles, pois foi dormir cedo. O inverno continuou, 
e ela achou as coisas cada vez mais sombrias. Quando estava muito 
tempestuoso para sair, e ela se cansava de seus brinquedos, Lootie a 
levava pela casa, às vezes até o quarto da empregada, onde a 
empregada, que era uma boa e gentil velhinha, fazia muito dela ... às 
vezes, no salão dos empregados ou na cozinha, onde ela não era apenas 
uma princesa, mas uma rainha absoluta, e corria um grande risco de ser 
mimada. Às vezes, ela corria para a sala onde estavam sentados os 
homens de armas que o rei havia deixado, e eles lhe mostraram seus 
braços e apetrechos e fizeram o que podiam para diverti-la. Ainda 
assim, às vezes, achava isso muito triste e muitas vezes desejava que sua 
enorme bisavó não tivesse sido um sonho. 
 
Uma manhã, a babá a deixou com a governanta por um tempo. Para 
diverti-la, ela entregou o conteúdo de um armário velho sobre a mesa. 
A princesinha encontrou seus tesouros, estranhos ornamentos antigos e 
muitas coisas que ela não conseguia imaginar, muito mais interessantes 
que seus próprios brinquedos, e ficou sentada brincando com eles por 
duas horas ou mais. Mas, por fim, ao manusear um curioso broche à 
moda antiga, ela passou o alfinete no polegar e soltou um grito com a 
nitidez da dor, mas teria pensado um pouco mais se a dor não 
aumentasse e o polegar começou a inchar. Isso alarmou bastante a 
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governanta. A babá foi buscada; o médico foi chamado; a mão dela 
estava em cataplasma e, muito antes do horário habitual, ela foi 
colocada na cama. A dor ainda continuava e, embora ela adormecesse e 
sonhasse muitos sonhos, sempre havia dor em todos os sonhos. Por 
fim, acordou-a. 
 
A lua estava brilhando intensamente na sala. O cataplasma caiu da mão 
dela e estava queimando quente. Ela imaginou se poderia segurá-lo na 
luz da lua que o esfriaria. Então ela saiu da cama, sem acordar 
a babá que estava deitada no outro extremo do quarto, e foi até a janela. 
Quando olhou para fora, viu um dos homens de armas andando no 
jardim com o luar olhando a armadura dele. Ela ia apenas bater na 
janela e ligar para ele, pois queria contar tudo a ele, quando pensou que 
isso poderia acordar Lootie e a colocaria em sua cama novamente. 
Então ela resolveu ir até a janela de outro quarto e ligar para ele de lá. 
Era muito melhor ter alguém com quem conversar do que ficar 
acordado na cama com a dor ardente na mão. Ela abriu a porta com 
muita delicadeza e passou pelo viveiro, que não dava para o jardim, para 
ir para a outra janela. Mas quando ela chegou ao pé da velha escadaria, 
havia a lua brilhando de alguma janela no alto e fazendo o carvalho 
comido por vermes parecer muito estranho, delicado e adorável. Em 
um momento ela estava colocando os pezinhos um após o outro no 
caminho prateado da escada, olhando para trás enquanto passava, para 
ver a sombra que eles faziam no meio da prata. Algumas meninas 
teriam medo de se encontrar assim sozinhas no meio da noite, mas 
Irene era uma princesa. 
 
Enquanto subia a escada devagar, sem ter certeza de que não estava 
sonhando, de repente um grande desejo despertou em seu coração para 
tentar mais uma vez se não conseguia encontrar a velha senhora com os 
cabelos prateados. "Se ela é um sonho", disse ela a si mesma, "então 
sou mais provável encontrá-la, se estiver sonhando." 
 
Ela foi subindo e subindo escada após escada, até chegar aos muitos 
aposentos - tudo como os vira antes. Através de passagem após 
passagem, ela acelerou suavemente, confortando-se de que, se ela se 
perdesse, isso não importaria muito, porque quando ela acordava, se 
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encontrava em sua própria cama com Lootie não muito longe. Mas, 
como se soubesse todos os passos, caminhou direto para a porta, aos 
pés da escada estreita que levava à torre. 
 
- E se eu fosse real, realmente encontraria minha linda avó lá em cima! 
ela disse para si mesma enquanto subia os degraus íngremes. 
 
Quando chegou ao topo, ficou parada um momento ouvindo no 
escuro, pois não havia lua ali. Sim! isso foi! Era o zumbido da roda 
giratória! Que avó diligente trabalhar dia e noite! Ela bateu suavemente 
na porta. 
 
"Entre, Irene", disse a voz doce. 
 
A princesa abriu a porta e entrou. Havia a luz da lua entrando pela 
janela e, no meio da luz da lua, estava a velha senhora de vestido preto 
com renda branca, e os cabelos prateados se misturando à luz da lua, 
para que você não pudesse dizer qual era qual. "Entre, Irene", ela disse 
novamente. "Você pode me dizer o que eu estou girando?" 
 
“Ela fala”, pensou Irene, “como se tivesse me visto cinco minutos 
atrás, ou ontem no mais distante.” - Não - ela respondeu; “Eu não sei o 
que você está girando. Por favor, pensei que você fosse um sonho. Por 
que eu não te encontrei antes, tataravó?”. 
 
- Que você quase não tem idade para entender. Mas você teria me 
encontrado mais cedo se não tivesse pensado que eu era um sonho. 
Vou lhe dar uma razão para você não me encontrar. Não queria que 
você me encontrasse. 
 
'Por que, por favor?' 
 
"Porque eu não queria que Lootie soubesse que eu estava aqui." 
 
- Mas você me disse para contar a Lootie. 
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'Sim. Mas eu sabia que Lootie não acreditaria em você. Se ela me visse 
sentada girando aqui, também não acreditaria em mim. 
 
'Por quê?' 
 
Porque ela não podia. Esfregava os olhos e se afastava e dizia que se 
sentia estranha, esquecia metade e mais e depois dizia que tudo tinha 
sido um sonho. 
 
"Assim como eu", disse Irene, sentindo muito vergonha de si mesma. 
 
Sim, muito como você, mas não apenas como você; porque você veio 
novamente; e Lootie não teria voltado. Ela teria dito: Não, não - ela já 
se cansara dessas bobagens. 
 
- Então Lootie é safado? 
 
- Seria impertinente da sua parte. Eu nunca fiz nada por Lootie. 
 
- E você lavou meu rosto e as mãos para mim - disse Irene, começando 
a chorar. 
 
A velha senhora deu um sorriso doce e disse: 
 
- Não estou irritada com você, meu filho, nem com Lootie também. 
Mas não quero que você diga mais nada a Lootie sobre mim. Se ela 
perguntar, você deve ficar calado. Mas acho que ela não vai perguntar. 
 
O tempo todo conversavam, a velha senhora continuava girando. 
 
"Você ainda não me contou o que estou girando", disse ela. 
 
Porque eu não sei. São coisas muito bonitas. 
 
Era realmente uma coisa muito bonita. Havia um bom monte na rampa 
presa à roda giratória, e à luz da lua brilhava como - como devo dizer 
que era? Não era branco o suficiente para prata - sim, era como prata, 
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mas brilhava cinza em vez de branco e brilhava apenas um pouco. E o 
fio que a velha retirou era tão fino que Irene mal conseguia vê-lo. 
"Estou girando isso para você, meu filho." 
 
'Para mim! O que devo fazer com isso, por favor? 
 
- Vou lhe contar aos poucos. Mas primeiro vou lhe dizer o que é. É 
uma teia de aranha - de um tipo particular. Meus pombos me trazem do 
alto do mar. Existe apenas uma floresta onde vivem as aranhas que 
fazem esse tipo específico - a melhor e mais forte de todas. Eu quase 
terminei meu trabalho atual. O que está na rocha agora será suficiente. 
Ainda tenho uma semana de trabalho lá - acrescentou ela, olhando para 
o grupo. 
 
- Você trabalha o dia todo e a noite toda também, tataravó? disse a 
princesa, pensando em ser muito educada com tantos grandes nomes. 
 
"Eu não sou tão bom assim", ela respondeu, sorrindo quase 
alegremente. 'Se você me chamar de avó, isso servirá. Não, eu não 
trabalho toda noite - apenas noites enluaradas, e então não mais do que 
a lua brilha na minha roda. Não vou trabalhar muito mais esta noite. 
 
- E o que você fará a seguir, avó? 'Ir para a cama. Você gostaria de ver 
meu quarto? 
 
"Sim, eu deveria." 
 
- Então acho que não vou mais trabalhar esta noite. Estarei em boa 
hora. 
 
A velha levantou-se e deixou o volante em pé exatamente como estava. 
Veja bem, não adiantava guardá-lo, pois onde não havia móveis, não 
havia o risco de ficar desarrumado. 
 
Então ela pegou Irene pela mão, mas era sua mão ruim e Irene deu um 
pequeno grito de dor. 'Meu filho!' disse a avó, 'qual é o problema?' 
 



George MacDonald 

 

 
74 

Irene segurou a mão na luz da lua, para que a velha senhora pudesse vê-
la, e contou tudo a ela, na qual parecia grave. Mas ela apenas disse: 'Me 
dê sua outra mão'; e, levando-a para fora do pequeno patamar escuro, 
abriu a porta do lado oposto. Qual foi a surpresa de Irene ao ver o 
quarto mais adorável que ela já viu em sua vida! Era grande, elevado e 
em forma de cúpula. Do centro pendia uma lâmpada redonda como 
uma bola, brilhando como se estivesse com a luz da lua mais brilhante, 
o que tornava tudo visível na sala, embora não tão claramente que a 
princesa pudesse dizer o que muitas coisas eram. Uma grande cama 
oval estava no meio, com uma manta de cor rosa e cortinas de veludo 
em volta de um adorável azul pálido. As paredes também eram azuis - 
cobertas com o que pareciam estrelas de prata. 
 
A velha deixou-a e, indo para um armário de aparência estranha, abriu-
o e pegou um curioso caixão de prata. Então ela se sentou em uma 
cadeira baixa e, chamando Irene, a fez se ajoelhar diante dela enquanto 
olhava para a mão dela. Depois de examiná-lo, ela abriu o caixão e tirou 
um pouco de pomada. O odor mais doce encheu a sala - como a de 
rosas e lírios - enquanto ela esfregava a pomada suavemente por toda a 
mão quente e inchada. Seu toque era tão agradável e frio que parecia 
afastar a dor e o calor onde quer que viesse. 
 
'Oh, avó! é tão legal! disse Irene. 'Obrigado; obrigado.' 
 
Então a velha senhora foi até uma cômoda e tirou um lenço grande de 
cambraia, que ela amarrou em volta da mão. 
 
"Acho que não posso deixar você ir hoje à noite", disse ela. 'Você 
gostaria de dormir comigo?' 
 
- Ah, sim, sim, querida avó - disse Irene, e teria batido palmas, 
esquecendo que não podia. 
 
- Você não terá medo, então, de ir para a cama com uma mulher tão 
velha? 
 
'Não. Você é tão linda, avó. 
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"Mas eu sou muito velho." 
 
Suponho que sou muito jovem. Você não se importa de dormir com 
uma mulher tão jovem, avó? 
 
"Sua doce pequena pertença!" disse a velha senhora, puxou-a em sua 
direção e beijou-a na testa, na bochecha e na boca. Então ela pegou 
uma grande bacia de prata e, depois de derramar um pouco de água, 
Irene se sentou na cadeira e lavou os pés. Feito isso, ela estava pronta 
para dormir. E oh, que cama deliciosa estava onde a avó a deitou! Ela 
dificilmente poderia ter dito que estava mentindo sobre qualquer coisa: 
não sentia nada além da suavidade. 
 
A velha senhora, despindo-se, deitou-se ao lado dela. 
 
"Por que você não apaga sua lua?" perguntou a princesa. 
 
"Isso nunca sai noite ou dia", respondeu ela. - Na noite mais escura, se 
algum dos meus pombos estiver em uma mensagem, eles sempre vêem 
minha lua e sabem para onde voar. 
 
- Mas se alguém além dos pombos o visse - alguém da casa, quero dizer 
- eles viriam olhar o que era e te encontrar. 
 
"Melhor para eles, então", disse a velha. 'Mas isso não acontece mais de 
cinco vezes em cem anos que alguém vê. 
 
A maior parte daqueles que o pegam como meteoro, piscam os olhos e 
esquecem novamente. Além do mais, ninguém conseguia encontrar o 
quarto, exceto eu. Além disso, novamente - vou lhe contar um segredo 
-, se essa luz se apagar, você imagina estar deitado em um sótão nu, em 
um monte de palha velha, e não vê uma das coisas agradáveis ao seu 
redor o tempo todo . ' 
 
"Espero que nunca saia", disse a princesa. 
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'Espero que não. Mas é hora de nós dois irmos dormir. Devo levá-lo 
em meus braços? 
 
A princesinha se aninhou perto da velhinha, que a abraçou e a abraçou. 
 
'Oh céus! isso é tão legal!' disse a princesa. 'Eu não sabia que nada no 
mundo poderia ser tão confortável. Eu gostaria de ficar aqui para 
sempre. 
 
- Você pode, se quiser - disse a velha. - Mas devo submetê-lo a um 
julgamento - não muito difícil, espero. Nesta semana da noite você deve 
voltar para mim. Se não, eu não sei quando você poderá me encontrar 
novamente, e em breve você vai me querer muito. 
 
'Oh! por favor, não me deixe esquecer. 
 
'Você não deve esquecer. A única questão é se você acreditará que 
estou em qualquer lugar - se você acreditará que sou tudo, menos um 
sonho. Pode ter certeza de que farei tudo o que puder para ajudá-lo a 
vir. Mas vai descansar consigo mesmo, afinal. Na noite da próxima 
sexta-feira, você deve vir até mim. Mente agora. 
 
"Vou tentar", disse a princesa. 
 
- Então boa noite - disse a velha senhora e beijou a testa que estava em 
seu peito. 
 
Mais um instante, a princesinha sonhava no meio dos sonhos mais 
encantadores - mares de verão, luar, nascentes cobertas de musgo e 
grandes árvores murmurantes, e canteiros de flores silvestres com 
odores como nunca havia sentido antes. Mas, afinal, nenhum sonho 
poderia ser mais adorável do que o que ela havia deixado para trás 
quando adormeceu. 
 
De manhã, ela se viu em sua própria cama. Não havia lenço ou 
qualquer outra coisa em sua mão, apenas um odor doce persistia nele. 
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O inchaço havia diminuído; a picada do broche havia desaparecido - na 
verdade, sua mão estava perfeitamente bem. 
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Capítulo 12 
 
Um breve capítulo sobre Curdie 
 
 
Curdie passou muitas noites na mina. Seu pai e ele haviam levado a Sra. 
Peterson em segredo, pois sabiam que a mãe podia segurar sua língua, o 
que era mais do que se poderia dizer de todas as esposas dos mineiros. 
 
Mas Curdie não disse a ela que todas as noites que passava na mina, 
parte disso ganhava uma nova saia vermelha para ela. 
 
A Sra. Peterson era uma boa mãe tão boa! Todas as mães são boas e 
boas mais ou menos, mas a Sra. Peterson era boa e boa tudo mais e 
nada menos. Ela fez e manteve um pequeno paraíso naquele pobre 
chalé na colina alta para que seu marido e filho voltassem para casa, 
para fora da terra baixa e bastante sombria em que trabalhavam. 
Duvido que a princesa fosse muito mais feliz, mesmo nos braços de sua 
enorme bisavó, do que Peter e Curdie, nos braços da Sra. Peterson. É 
verdade que suas mãos eram duras, rachadas e grandes, mas estava com 
trabalho para elas; e, portanto, aos olhos dos anjos, suas mãos eram 
muito mais bonitas. E se Curdie trabalhava duro para conseguir uma 
anágua, ela trabalhava todos os dias para conseguir confortos que ele 
teria perdido muito mais do que ela faria com uma anágua nova, 
mesmo no inverno. Não que ela e Curdie tivessem pensado em quanto 
eles trabalhavam um para o outro: isso teria estragado tudo. 
 
Quando deixado sozinho na mina, Curdie sempre trabalhava por uma 
ou duas horas a princípio, seguindo o filão que, segundo Glump, 
finalmente levaria à habitação deserta. Depois disso, ele partiria para 
uma expedição de reconhecimento. Para lidar com isso, ou melhor, 
com o retorno, melhor do que na primeira vez, ele comprou uma bola 
enorme de barbante fino, depois de aprender o truque com O Pequeno 
Polegar, cuja história sua mãe costumava contar para ele. Não que O 
Pequeno Polegar alguma vez tivesse usado uma bola de barbante - eu 
deveria me desculpar por estar tão longe nos meus clássicos - mas o 
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princípio era o mesmo que o dos seixos. No final desta corda, ele 
prendeu a picareta, que não apresentava má âncora e, com a bola na 
mão, desenrolando-a enquanto avançava, partiu no escuro através das 
gangues naturais do território dos goblins. Na primeira noite ou duas, 
ele não encontrou nada que valesse a pena lembrar; viu apenas um 
pouco da vida doméstica das espigas nas várias cavernas que eles 
chamavam de casas; falhou em encontrar algo para lançar luz sobre o 
projeto anterior que mantinha em segundo plano a inundação do 
presente. Mas, por fim, acho que na terceira ou quarta noite, ele 
encontrou, em parte guiado pelo barulho de seus implementos, uma 
companhia dos evidentemente os melhores sapadores e mineiros entre 
eles, trabalhando duro. O que eles estavam fazendo? Não poderia 
muito bem ser a inundação, já que, entretanto, havia sido adiada para 
outra coisa. Então o que foi? Ele espreitava e observava, de vez em 
quando, correndo o maior risco de ser detectado, mas sem sucesso. Ele 
teve que recuar de novo e de novo às pressas, um processo que tornava 
mais difícil o fato de ele ter que juntar as cordas ao retornar ao curso. 
Não que ele estivesse com medo dos duendes, mas que eles tivessem 
descoberto que eles eram vigiados, o que poderia ter impedido a 
descoberta para a qual ele mirava. Às vezes, sua pressa tinha que ser tal 
que, quando chegasse em casa de manhã, sua corda, por falta de tempo 
para enrolá-la enquanto ele "esquivava as espigas", estaria no que 
parecia um emaranhado sem esperança; mas depois de um bom sono, 
embora curto, ele sempre achava que sua mãe estava certa de novo. Lá 
estava ele, enrolado em uma bola respeitável, pronto para o uso no 
momento em que ele queria! 
 
"Não consigo pensar em como você faz isso, mãe", dizia ele. 
 
"Eu sigo o fio", ela respondeu - "assim como você faz no meu." Ela 
nunca teve mais a dizer sobre isso; mas quanto menos inteligente ela era 
com suas palavras, mais inteligente ela era com as mãos; e quanto 
menos sua mãe falava, mais Curdie acreditava que ela tinha a dizer. Mas 
ele ainda não havia descoberto sobre o que eram os mineiros duendes. 
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Capítulo 13 
 
As criaturas das espigas 
 
 
Por volta dessa época, os cavalheiros que o rei deixara para cuidar da 
princesa tinham cada ocasião duvidar do testemunho de seus próprios 
olhos, pois mais do que estranhos eram os objetos dos quais 
testemunhariam. Eles eram de um tipo - criaturas -, mas tão grotescos e 
deformados que pareciam mais desenhos de uma criança em sua lousa 
do que qualquer coisa natural. Eles os viam apenas à noite, enquanto 
vigiavam a casa. O testemunho do homem que primeiro relatou ter 
visto um deles foi que, enquanto caminhava lentamente pela casa, ainda 
na sombra, avistou uma criatura de pé sobre as patas traseiras à luz da 
lua, com os pés dianteiros. uma borda da janela, olhando para a janela. 
Seu corpo poderia ter sido o de um cachorro ou lobo, ele pensou, mas 
declarou em sua honra que sua cabeça tinha o dobro do tamanho que 
deveria ser do tamanho de seu corpo, e redonda como uma bola, 
enquanto o rosto , que virou sobre ele quando fugia, era mais como um 
esculpido por um menino no nabo dentro do qual ele vai colocar uma 
vela do que qualquer outra coisa que ele pudesse pensar. Apressou-se 
no jardim. Ele enviou uma flecha atrás dela e pensou que devia ter 
acertado; pois deu um uivo sobrenatural, e ele não pôde encontrar sua 
flecha mais do que a besta, embora tenha procurado por todo o lugar 
onde ela desapareceu. Eles riram dele até que ele foi levado a segurar a 
língua e disseram que ele deve ter demorado demais no jarro de cerveja. 
 
Mas, antes que duas noites terminassem, ele tinha um lado a seu lado, 
pois ele também tinha visto algo estranho, apenas bem diferente do 
relatado pelo outro. A descrição que o segundo homem deu da criatura 
que vira era ainda mais grotesca e improvável. Os dois riram do resto; 
mas noite após noite outro se aproximava, até que restava apenas um 
para rir de todos os seus companheiros. Mais duas noites se passaram e 
ele não viu nada; mas no terceiro ele veio correndo do jardim para os 
outros dois diante da casa, com tanta agitação que eles declararam - pois 
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era a vez deles agora - de que o elo do capacete estava rachando sob o 
queixo com os cabelos subindo dentro dele. Correndo com ele para a 
parte do jardim que eu já descrevi, eles viram várias criaturas, das quais 
nenhuma delas poderia dar um nome, e nenhuma delas era como outra, 
hedionda e ridícula ao mesmo tempo, jogando o gramado ao luar. A 
feiura sobrenatural ou bastante subnatural de seus rostos, o 
comprimento das pernas e pescoços em alguns, a aparente ausência de 
ambos ou de outros, fizeram os espectadores, embora com um 
consentimento quanto ao que viram, ainda que duvidosos, como eu 
disse. , da evidência de seus próprios olhos - e ouvidos também; pois os 
barulhos que eles faziam, embora não fossem altos, eram tão rudes e 
variados quanto suas formas, e não podiam ser descritos nem como 
grunhidos, nem guinchos, nem rugidos, nem uivos, nem latidos, nem 
gritos, nem gritos, nem grunhidos, nem sussurros, nem miados, nem 
gritos, mas apenas como algo como todos eles se misturavam em uma 
horrível dissonância. Mantendo-se na sombra, os observadores tiveram 
alguns momentos para se recuperar antes que a horrenda assembleia 
suspeitasse de sua presença; mas de uma só vez, como se de comum 
acordo, eles fugiram na direção de uma grande rocha e desapareceram 
antes que os homens chegassem a si mesmos o suficiente para pensar 
em segui-los. 
 
Meus leitores suspeitarão do que eram; mas agora darei a eles 
informações completas sobre eles. Eles eram, é claro, animais 
domésticos pertencentes aos duendes, cujos ancestrais os haviam 
levado muitos séculos antes das regiões superiores da luz para as 
regiões inferiores da escuridão. Os estoques originais dessas criaturas 
horríveis eram praticamente os mesmos dos animais agora vistos sobre 
fazendas e casas no país, com exceção de alguns deles, que eram 
criaturas selvagens, como raposas, lobos e ursos pequenos , que os 
duendes, desde a propensão à criação animal, capturaram quando 
filhotes e domaram. Mas, com o tempo, todos sofreram mudanças 
ainda maiores do que os que haviam passado. Eles haviam alterado - 
isto é, seus descendentes haviam mudado - em criaturas que eu não 
tentei descrever, exceto da maneira mais vaga - as várias partes de seus 
corpos assumindo, de uma maneira aparentemente arbitrária e 
voluntariosa, os desenvolvimentos mais anormais . De fato, tão pouco 
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predominou algum tipo distinto em alguns dos resultados 
desconcertantes, que você só poderia ter adivinhado qualquer animal 
conhecido como o original e, mesmo assim, a semelhança restante seria 
mais uma expressão geral do que uma conformação definível. Mas o 
que aumentou em dez vezes a horribilidade era que, devido à constante 
associação doméstica, ou melhor, familiar com os duendes, suas 
expressões tinham crescido em uma semelhança grotesca com o 
humano. 
 
Ninguém entende os animais que não veem que cada um deles, mesmo 
entre os peixes, pode estar com uma obscuridade e imprecisão 
infinitamente remotas, mas sombreia o humano: no caso destes, a 
semelhança humana aumentou muito: enquanto seus donos afundaram 
na direção deles, subiram na direção de seus donos. Mas as condições 
da vida subterrânea eram igualmente antinaturais para ambos, enquanto 
os duendes eram piores, as criaturas não haviam melhorado com a 
aproximação, e seu resultado teria parecido muito mais ridículo do que 
consolar o amante mais caloroso da natureza animal. Vou agora 
explicar como foi então que esses animais começaram a se mostrar 
sobre a casa de campo do rei. 
 
Os duendes, como Curdie descobrira, estavam explorando - 
trabalhando dia e noite, em divisões, insistindo no esquema após o qual 
ele estava esperando. No decurso do túnel, haviam invadido o canal de 
um pequeno riacho, mas, como o rompimento estava no topo, não 
havia escapado água para interferir no trabalho deles. Algumas das 
criaturas, pairando como costumavam fazer com seus senhores, haviam 
encontrado o buraco e, com a curiosidade que se tornara uma paixão 
pelas restrições de suas circunstâncias não naturais, começaram a 
explorar o canal. O córrego era o mesmo que escorria pelo assento em 
que Irene e seu rei-papá estavam sentados, como já contei, e as criaturas 
duendes acharam muito divertido sair para brincar em um gramado 
macio como nunca haviam visto. em todas as suas pobres vidas 
miseráveis. Mas, embora tivessem participado da natureza de seus 
proprietários o bastante para irritar e alarmar qualquer pessoa que 
encontrassem na montanha, eles eram, é claro, incapazes de planejar 
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seus próprios projetos ou de promover intencionalmente os de seus 
senhores. . 
 
Por várias noites, depois que os homens de armas pensaram 
longamente sobre o fato das visitas de algumas criaturas horríveis, 
corporais ou espectrais que eles ainda não podiam dizer, observaram 
com atenção especial a parte do jardim onde os vira pela última vez. 
Talvez, de fato, eles tenham dado pouca atenção à casa. Mas as criaturas 
eram espertas demais para serem facilmente capturadas; nem os 
observadores tinham olhos rápidos o suficiente para avistar a cabeça, 
ou os olhos aguçados nela, que, desde a abertura de onde o córrego 
emitia, os observavam, prontos, no momento em que deveriam deixar o 
gramado, para relatar o local claro. 
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Capítulo 14 
 
Naquela semana noturna 
 
 
Durante toda a semana, Irene pensara em todos os outros momentos 
de sua promessa à velha senhora, embora, mesmo agora, ela não 
pudesse ter certeza de que não estava sonhando. Será que realmente 
uma velha morava no topo da casa, com pombos, uma roda giratória e 
uma lâmpada que nunca se apagava? No entanto, ela estava 
determinada a, na próxima sexta-feira, subir as três escadas, atravessar 
as passagens com muitas portas e tentar encontrar a torre em que vira 
ou sonhara com a avó. 
 
Sua babá não pôde deixar de se perguntar o que havia acontecido com a 
criança - ela ficava tão silenciosamente pensativa e, mesmo no meio de 
um jogo com ela, de repente entrava em um estado de espírito 
sonhador. Mas Irene teve o cuidado de não trair nada, quaisquer que 
sejam os esforços que Lootie possa fazer para obter seus pensamentos. 
E Lootie teve que dizer para si mesma: 'Que criança estranha ela é!' e 
desista. 
 
Por fim, chegou a tão esperada sexta-feira e, para que Lootie não se 
sentisse observá-la, Irene procurou manter-se o mais quieta possível. À 
tarde, ela pediu a casa de sua boneca e continuou organizando e 
reorganizando os vários cômodos e seus habitantes por uma hora 
inteira. Então ela suspirou e se jogou de volta na cadeira. Um dos 
bonecos não se sentava e o outro não se sustentava, e todos eram 
muito cansativos. De fato, havia um que nem se deitaria, o que era 
muito ruim. Mas agora estava escurecendo, e quanto mais escuro ficava 
mais animado Irene ficava, e mais ela sentia que precisava ser 
composta. 
 
- Vejo que você quer seu chá, princesa - disse a babá: - Eu vou buscá-
lo. A sala parece fechada: vou abrir um pouco a janela. A noite é amena: 
não vai machucá-lo. 
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- Não há medo disso, Lootie - disse Irene, desejando ter adiado o chá 
até que ficasse mais escuro, quando poderia ter tentado com todas as 
vantagens. 
 
Imagino que Lootie demorou mais para voltar do que ela pretendia; 
pois quando Irene, que estava perdida em pensamentos, olhou para 
cima, viu que estava quase escuro e, ao mesmo tempo, avistou um par 
de olhos, brilhando com uma luz verde, olhando-a furiosamente pela 
janela aberta. No instante seguinte, algo pulou na sala. Era como um 
gato, com pernas do tamanho de um cavalo, disse Irene, mas seu corpo 
não era maior e as pernas não eram mais grossas do que as de um gato. 
Ela estava com muito medo de gritar, mas não com muito medo de 
pular da cadeira e correr da sala. 
 
É bastante claro para cada um dos meus leitores o que ela deveria ter 
feito - e, de fato, Irene pensou nisso; mas quando ela chegou ao pé da 
velha escada, do lado de fora da porta do quarto, ela imaginou a criatura 
subindo aquelas longas subidas atrás dela e perseguindo-a pelas 
passagens escuras - que, afinal, poderiam levar a nenhuma torre! Esse 
pensamento foi demais. Seu coração falhou, e, saindo da escada, ela 
correu para o corredor, onde, encontrando a porta da frente aberta, 
correu para a quadra perseguida - pelo menos pensava assim - pela 
criatura. Ninguém por acaso vê-la, ela correu, incapaz de pensar em 
medo e pronta para correr a qualquer lugar para iludir a terrível criatura 
com pernas de pau. Não ousando olhar para trás, ela correu direto para 
fora do portão e subiu a montanha. Era realmente tolice - assim, fugir 
cada vez mais de todos os que podiam ajudá-la, como se ela estivesse 
procurando um local adequado para a criatura goblin a comer em seu 
lazer; mas é assim que o medo nos serve: está sempre do lado do que 
temos medo. 
 
A princesa logo ficou sem fôlego com a subida; mas ela continuou, pois 
imaginava a horrível criatura logo atrás dela, esquecendo-se disso, se ela 
estivesse atrás de suas pernas tão longas como aquelas que a deviam ter 
ultrapassado há muito tempo. Por fim, não conseguiu mais correr e 
caiu, incapaz de gritar, na beira da estrada, onde ficou por algum tempo 
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meio morta de terror. Mas, não encontrando nada que a prendesse, e 
sua respiração começou a voltar, ela se aventurou por muito tempo 
para se levantar e espiar ansiosamente sobre ela. Agora estava tão 
escuro que ela não podia ver nada. Nem uma única estrela estava fora. 
Ela nem sabia dizer em que direção estava a casa, e entre ela e sua casa 
imaginava a terrível criatura pronta para atacá-la. Ela viu agora que 
deveria ter subido as escadas ao mesmo tempo. Foi bom que ela não 
gritasse; pois, embora poucos dos duendes saíssem por semanas, um ou 
dois vagabundos perdidos a teriam ouvido. Ela se sentou em uma 
pedra, e ninguém além de alguém que havia feito algo errado poderia 
ter sido mais infeliz. Ela havia esquecido completamente sua promessa 
de visitar a avó. Uma gota de chuva caiu em seu rosto. Ela olhou para 
cima e por um momento seu terror se perdeu de espanto. A princípio, 
ela pensou que a lua nascente havia deixado seu lugar e se aproximou 
para ver o que poderia acontecer com a menininha, sentada sozinha, 
sem chapéu ou capa, na montanha escura e nua; mas ela logo viu que 
estava enganada, pois não havia luz no chão a seus pés, nem sombra em 
lugar algum. Mas um grande globo de prata pairava no ar; e enquanto 
ela olhava para a coisa adorável, sua coragem reviveu. Se ela estivesse 
dentro de casa novamente, não teria medo de nada, nem mesmo a 
terrível criatura de pernas longas! Mas como ela poderia encontrar o 
caminho de volta? O que poderia ser essa luz? Poderia ser-? Não, não 
podia. Mas e se deveria ser - sim - deve ser - o abajur de sua tataravó, 
que guiou seus pombos para casa na noite mais escura! Ela pulou: tinha 
que manter a luz à vista e precisava encontrar a casa. Seu coração ficou 
forte. Rapidamente, mas suavemente, ela desceu a colina, na esperança 
de passar despercebida à criatura observadora. Por mais escuro que 
fosse, havia pouco perigo agora de escolher o caminho errado. E - o 
que era mais estranho - a luz que encheu seus olhos da lâmpada, em vez 
de cegá-los por um momento ao objeto sobre o qual caíram, permitiu-
lhe um momento para vê-lo, apesar da escuridão. Ao olhar para a 
lâmpada e depois abaixar os olhos, ela podia ver a estrada por um ou 
dois metros à sua frente, e isso a salvou de várias quedas, pois a estrada 
era muito acidentada. Mas de repente, para seu desespero, desapareceu, 
e o terror da besta, que a abandonara no momento em que ela 
começara a voltar, novamente dominava seu coração. No mesmo 
instante, porém, ela captou a luz das janelas e soube exatamente onde 



A princesa e o goblin 

 

 
87 

estava. Estava escuro demais para correr, mas ela se apressou e 
alcançou o portão em segurança. Ela encontrou a porta da casa ainda 
aberta, correu pelo corredor e, sem sequer olhar para o quarto das 
crianças, subiu a escada e a seguinte e a seguinte; depois, virando à 
direita, atravessou a longa avenida de salas silenciosas e encontrou o 
caminho imediatamente até a porta ao pé da escada da torre. 
 
Quando a babá sentiu sua falta, ela imaginou que estava fazendo um 
truque para ela e, por algum tempo, não teve problemas com ela; mas 
finalmente, assustada, começou a procurar; e quando a princesa entrou, 
toda a casa estava aqui e ali, procurando-a. Alguns segundos depois que 
ela alcançou a escada da torre, eles começaram a vasculhar as salas 
negligenciadas, nas quais nunca pensariam em olhar se ainda não 
tivessem procurado em qualquer outro lugar em que pudessem pensar 
em vão. Mas a essa altura ela estava batendo na porta da velha. 
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Capítulo 15 
 
Tecida e depois girada 
 
 
"Entre, Irene", disse a voz prateada de sua avó. 
 
A princesa abriu a porta e espiou. Mas a sala estava bastante escura e 
não havia som da roda 
giratória. Ela ficou 
assustada mais uma vez, 
pensando que, embora a 
sala estivesse lá, a velha 
poderia ser um sonho, 
afinal. Toda garotinha sabe 
como é terrível encontrar 
um quarto vazio onde ela 
achava que alguém estava; 
mas Irene teve que imaginar 
por um momento que a 
pessoa que ela veio 
encontrar não estava em 
lugar algum. Lembrou-se, 
no entanto, de que à noite 
girava apenas à luz da lua e 
concluiu que devia ser por 
isso que não havia um 
zumbido doce e parecido 
com uma abelha: a velha poderia estar em algum lugar na escuridão. 
Antes que ela tivesse tempo de pensar em outro pensamento, ela ouviu 
a voz novamente, dizendo como antes: "Entre, Irene". Pelo som, ela 
entendeu imediatamente que não estava na sala ao lado dela. Talvez ela 
estivesse no quarto dela. Ela virou a passagem, sentindo o caminho 
para a outra porta. Quando a mão dela caiu na fechadura, novamente a 
velha senhora falou: 
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Feche a outra porta atrás de você, Irene. Sempre fecho a porta da 
minha sala de trabalho quando vou ao meu quarto. 
 
Irene pensou em ouvir sua voz com tanta clareza através da porta: 
depois de fechar a outra, ela a abriu e entrou. Oh, que refúgio adorável 
para se alcançar da escuridão e do medo por onde havia chegado! A luz 
suave a fez sentir como se estivesse entrando no coração da pérola 
leitosa; enquanto as paredes azuis e suas estrelas de prata por um 
momento a deixaram perplexa com a fantasia de que na realidade eram 
o céu que ela deixara do lado de fora há um minuto, coberta de nuvens 
de chuva. 
 
- Acendi uma fogueira para você, Irene: você está com frio e úmido - 
disse a avó. 
 
Então Irene olhou novamente e viu que o que ela havia levado para um 
enorme buquê de rosas vermelhas em uma posição baixa contra a 
parede era de fato um fogo que queimava nas formas das rosas mais 
lindas e mais vermelhas, brilhando maravilhosamente entre as cabeças e 
as asas de dois querubins de prata brilhante. E quando ela se 
aproximou, descobriu que o cheiro de rosas com o qual a sala estava 
cheia vinha das rosas de fogo na lareira. A avó estava vestida com o 
mais lindo veludo azul pálido, sobre o qual os cabelos, não mais 
brancos, mas de uma rica cor dourada, escorriam como uma catarata, 
caindo aqui em montões reunidos e embotados, correndo lá em 
cascatas suaves e brilhantes. E sempre que ela olhava, o cabelo parecia 
escorrendo da cabeça e desaparecendo em uma névoa dourada antes de 
chegar ao chão. Fluía sob a borda de um círculo de prata brilhante, 
cravejado de pérolas e opalas alternadas. No vestido, não havia nenhum 
ornamento, nem um anel na mão, nem um colar ou carcaneta no 
pescoço. Mas seus chinelos brilhavam com a luz da Via Láctea, pois 
estavam cobertos de pérolas e opalas em uma massa. Seu rosto era o de 
uma mulher de três e vinte anos. 
 
A princesa ficou tão perplexa com espanto e admiração que mal podia 
agradecer e aproximou-se com timidez, sentindo-se suja e 
desconfortável. A dama estava sentada em uma cadeira baixa ao lado do 
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fogo, com as mãos estendidas para segurá-la, mas a princesa recuou 
com um sorriso perturbado. 
 
'Por que, qual é o problema?' perguntou a avó. - Você não fez nada de 
errado - eu sei disso pela sua cara, embora seja bastante infeliz. Qual é o 
problema, minha querida? 
 
E ela ainda estendeu os braços. 
 
'Querida avó', disse Irene, 'não tenho tanta certeza de não ter feito algo 
errado. Eu deveria ter corrido até você imediatamente quando o gato de 
pernas longas entrou pela janela, em vez de correr para a montanha e 
me assustar tanto. 
 
- Você foi pega de surpresa, meu filho, e não é provável que faça isso 
de novo. É quando as pessoas fazem coisas erradas voluntariamente 
que são mais propensas a fazê-las novamente. Venha.' 
 
E ainda assim ela estendeu os braços. 
 
- Mas, avó, você é tão linda e grandiosa com sua coroa; e eu estou tão 
sujo de lama e chuva! Eu deveria estragar seu lindo vestido azul. 
 
Com uma risadinha alegre, a dama levantou-se da cadeira, mais 
levemente do que a própria Irene, pegou a criança no peito e, beijando 
o rosto manchado de lágrimas repetidamente, sentou-se com ela no 
colo. 
 
'Oh, avó! Você vai se fazer uma bagunça! gritou Irene, agarrando-se a 
ela. 
 
'Você querido! você acha que eu me importo mais com meu vestido do 
que com minha garotinha? Além disso, olhe aqui. 
 
Enquanto ela falava, ela a colocou no chão, e Irene viu, consternada, 
que o lindo vestido estivesse coberto com a lama de sua queda na 
estrada da montanha. Mas a senhora inclinou-se para o fogo e, tirando 
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dele, pelo pedúnculo em seus dedos, uma das rosas ardentes, passou 
por uma e outra vez e uma terceira vez pela frente do vestido; e quando 
Irene olhou, nenhuma mancha foi descoberta. 
 
'Lá!' disse a avó, 'você não se importa de vir até mim agora?' 
 
Mas Irene novamente se afastou, olhando a rosa flamejante que a dama 
segurava na mão. 
 
- Você não tem medo da rosa, tem? ela disse, prestes a jogá-lo na lareira 
novamente. 
 
'Oh! não, por favor! chorou Irene. - Você não o segura no meu vestido, 
nas minhas mãos e no meu rosto? E temo que meus pés e joelhos 
também o desejem. 
 
- Não, respondeu a avó, sorrindo um pouco triste, enquanto jogava a 
rosa dela; ainda está quente demais para você. Isso colocaria seu vestido 
em chamas. Além disso, não quero fazer você ficar limpo esta noite. 
 
Quero que sua babá e o resto das pessoas o vejam como você é, pois 
terá que contar a eles como fugiu por medo do gato de pernas longas. 
Eu gostaria de lavar você, mas eles não acreditariam em você então. 
Você vê aquele banho atrás de você? 
 
A princesa olhou e viu uma grande banheira oval de prata, brilhando 
intensamente à luz da maravilhosa lâmpada. 
 
"Vá dar uma olhada", disse a dama. 
 
Irene foi e voltou muito silenciosa com os olhos brilhando. 
 
'O que você viu?' perguntou a avó. 
 
"O céu, a lua e as estrelas", respondeu ela. "Parecia que não havia 
fundo." 
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A senhora deu um sorriso satisfeito e satisfeito, e ficou em silêncio 
também por alguns momentos. Então ela disse: 
 
- Quando quiser tomar banho, venha até mim. Sei que você toma 
banho todas as manhãs, mas às vezes também quer um à noite. 
 
'Obrigado avó; Eu irei - na verdade - respondeu Irene, e ficou 
novamente em silêncio por alguns momentos pensando. Então ela 
disse: 'Como foi, avó, que vi sua linda lâmpada - não apenas a luz dela -, 
mas a grande lâmpada prateada redonda, pendurada sozinha no grande 
ar livre, lá em cima? Foi o seu abajur que vi... não foi? 
 
"Sim, meu filho - era minha lâmpada." 
 
'Então como foi? Não vejo uma janela toda a volta. 
 
“Quando eu quiser, posso fazer a lâmpada brilhar através das paredes - 
brilhar tão forte que as derrete antes da vista e se mostra como você a 
viu. Mas, como eu te disse, nem todos podem ver.” 
 
'Como é que eu posso, então? Tenho certeza de que não sei. 
 
'É um presente nascido com você. E um dia, espero que todos tenham. 
 
"Mas como você faz brilhar através das paredes?" 
 
Ah! que você não entenderia se eu tentasse tanto fazê-lo - ainda não - 
ainda não. Mas - acrescentou a dama, levantando-se -, você deve se 
sentar na minha cadeira enquanto eu lhe trago o presente que eu tenho 
preparado para você. Eu te disse que minha fiação era para você. Está 
terminado agora, e eu vou buscá-lo. Tenho mantido o calor sob um dos 
meus pombos. 
 
Irene se sentou na cadeira baixa e sua avó a deixou, fechando a porta 
atrás de si. A criança estava sentada olhando, agora para o fogo rosa, 
agora para as paredes estreladas, agora para a luz prateada; e uma 
grande quietude cresceu em seu coração. Se todos os gatos de pernas 
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longas do mundo viessem correndo para ela, ela não teria medo deles 
por um momento. Como era isso, ela não sabia dizer - sabia apenas que 
não havia medo nela, e tudo estava tão certo e seguro que não podia 
entrar. 
 
Ela estava olhando fixamente para a adorável lâmpada por alguns 
minutos: virando os olhos, descobriu que a parede havia desaparecido, 
pois estava olhando para a noite escura e nublada. Mas, embora ela 
ouvisse o vento soprando, nada disso soprava sobre ela. Em um 
momento mais as próprias nuvens se abriram, ou melhor, 
desapareceram como a parede, e ela olhou diretamente para os 
rebanhos estrelados, brilhando gloriosamente no azul escuro. Foi só 
por um momento. As nuvens se reuniram novamente e fecharam as 
estrelas; o muro se reuniu novamente e fechou as nuvens; e lá estava a 
dama ao seu lado com o sorriso mais adorável no rosto e uma bola 
cintilante na mão, do tamanho de um ovo de pombo. 
 
'Lá, Irene; existe o meu trabalho para você! ela disse, estendendo a bola 
para a princesa. 
 
Ela pegou na mão e olhou para tudo. Brilhava um pouco e brilhava 
aqui e ali, mas não muito. Era de uma espécie de brancura cinza, algo 
como vidro fiado. 
 
- Isso é tudo sua avó, avó? ela perguntou. 
 
- Desde que você veio para casa. Há mais do que você pensa. 
 
'Como é bonito! O que devo fazer com isso, por favor? 
 
"Isso agora vou explicar para você", respondeu a dama, virando-se e 
indo para o armário. Ela voltou com um pequeno anel na mão. Então 
ela pegou a bola de Irene e fez algo com o anel - Irene não sabia dizer o 
quê. 
 
"Me dê sua mão", disse ela. Irene levantou a mão direita. 
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"Sim, essa é a mão que eu quero", disse a dama, e colocou o anel no 
dedo indicador. 
 
'Que anel lindo!' disse Irene. Como se chama a pedra? 
 
É uma opala de fogo. "Por favor, devo ficar com ela?" 
 
'Sempre.' 'Oh, obrigada, avó! É mais bonito do que qualquer coisa que 
eu já vi, exceto aquelas ... de todas as cores ... na sua ... Por favor, essa é 
a sua coroa? 
 
'Sim, é minha coroa. A pedra no seu anel é do mesmo tipo - só que não 
tão boa. Só tem vermelho, mas o meu tem todas as cores, entende? 
 
Sim, avó. Eu vou cuidar disso! Mas ... - ela acrescentou, hesitando. 
 
'Mas o que?' perguntou a avó. 
 
- O que devo dizer quando Lootie me perguntar onde eu o comprei? 
 
- Você vai perguntar a ela onde conseguiu - respondeu a dama, 
sorrindo. 
 
"Não vejo como posso fazer isso." 
 
"Você vai, no entanto." 
 
- Claro que sim, se você diz. Mas, você sabe, não posso fingir que não 
sei. 
 
'Claro que não. Mas não se preocupe com isso. Você verá quando 
chegar a hora. 
 
Dizendo isso, a dama se virou e jogou a bolinha no fogo da rosa. 
 
'Oh, avó!' exclamou Irene; "Eu pensei que você tinha girado para mim." 
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- Eu também, meu filho. E você conseguiu. 
 
'Não; está queimado no fogo! 
 
A dama colocou a mão no fogo, tirou a bola, brilhando como antes, e a 
segurou em sua direção. Irene estendeu a mão para pegá-lo, mas a moça 
se virou e, indo para o armário, abriu uma gaveta e colocou a bola nele. 
 
- Fiz alguma coisa para irritá-la, avó? disse Irene com pena. 
 
Não, minha querida. Mas você deve entender que ninguém nunca dá 
algo a outro de maneira adequada e realmente sem mantê-lo. Essa bola 
é sua. 
 
'Oh! Eu não devo levar comigo! Você vai guardar para mim! 
 
'Você deve levar com você. Prendi a ponta do anel no seu dedo. 
 
Irene olhou para o anel. 
 
- Não vejo lá, avó - disse ela. 
 
"Sinta-se - um pouco longe do ringue - em direção ao armário", disse a 
dama. 
 
'Oh! Eu sinto isso! exclamou a princesa. "Mas eu não consigo ver", 
acrescentou, olhando perto da mão estendida. 
 
'Não. A discussão é muito boa para você ver. Você só pode sentir isso. 
Agora você pode imaginar quanta rotação girou, embora pareça uma 
bolinha. 
 
- Mas que utilidade posso fazer se estiver no seu gabinete? 
 
É isso que vou explicar para você. Seria inútil para você - não seria seu 
se não estivesse no meu gabinete. Agora escute. Se alguma vez você se 
encontrar em perigo - como, por exemplo, na mesma noite - deve tirar 
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o anel e colocá-lo debaixo do travesseiro da cama. Depois, coloque o 
dedo, o mesmo que usava o anel, sobre o fio e siga o fio aonde quer 
que ele o leve. 
 
'Oh, que prazer! Isso vai me levar até você, avó, eu sei! 
 
'Sim. Mas lembre-se, isso pode lhe parecer uma maneira muito indireta, 
e você não deve duvidar da discussão. De uma coisa, você pode ter 
certeza de que, enquanto a segura, eu também a seguro. 
 
'É muito maravilhoso!' disse Irene, pensativa. Então, de repente, 
percebendo, ela pulou, chorando: 
 
'Oh, avó! aqui eu estive sentado todo esse tempo em sua cadeira e você 
em pé! Eu imploro seu perdão.' 
 
A dama colocou a mão no ombro e disse: 
 
Sente-se de novo, Irene. Nada me agrada melhor do que ver alguém 
sentado na minha cadeira. Fico feliz em permanecer enquanto alguém 
se sentar nela. 
 
"Que gentileza sua!" disse a princesa e sentou-se novamente. 
 
"Isso me faz feliz", disse a dama. 
 
- Mas - disse Irene, ainda intrigada -, o fio não ficará no caminho de 
alguém e será quebrado, se uma das extremidades estiver rápida no meu 
anel e a outra colocada no seu armário? 
 
Você encontrará tudo o que se organizar. Receio que esteja na hora de 
você partir. 
 
- Não posso ficar e dormir com você hoje à noite, avó? 'Não, não hoje 
à noite. Se eu quisesse que você ficasse esta noite, eu deveria ter lhe 
dado um banho; mas você sabe que todo mundo na casa é infeliz por 
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você e seria cruel mantê-los assim a noite toda. Você deve descer as 
escadas. 
 
- Estou tão feliz, avó, que você não disse "Vá para casa", pois esta é 
minha casa. Não posso chamar isso de minha casa? 
 
- Você pode, meu filho. E eu acredito que você sempre achará sua casa. 
Agora vem. Preciso te levar de volta sem que ninguém te veja. 
 
"Por favor, quero lhe fazer mais uma pergunta", disse Irene. - É porque 
você tem sua coroa que parece tão jovem? 
 
"Não, criança", respondeu a avó; é porque me senti tão jovem esta 
noite que vesti minha coroa. E achei que você gostaria de ver sua avó 
de sua melhor forma. 
 
'Por que você se diz velha? Você não é velha, avó. 
 
'Eu sou muito velho mesmo. É tão bobo das pessoas - não quero dizer 
você, pois você é tão pequeno e não poderia saber melhor -, mas é tão 
bobo das pessoas imaginar que a velhice significa tortura e secura, 
fraqueza, fraqueza e óculos. e reumatismo e esquecimento! É tão bobo! 
A velhice não tem nada a ver com tudo isso. A velhice certa significa 
força, beleza, alegria e coragem, olhos claros e membros fortes e sem 
dor. Eu sou mais velho do que você é capaz de pensar e ... 
 
"E olhe para você, avó!" gritou Irene, pulando e jogando os braços em 
volta do pescoço. - Não serei tão bobo de novo, prometo. Pelo menos - 
estou com muito medo de prometer - mas se estiver, prometo me 
desculpar por isso - sim. Queria ter a idade que você, avó. Acho que 
você nunca tem medo de nada. 
 
- Não por muito tempo, pelo menos, meu filho. Talvez quando eu tiver 
dois mil anos de idade, nunca tenha mais medo de nada. Mas confesso 
que às vezes tenho medo dos meus filhos, às vezes de você, Irene. 
 
'Oh, me desculpe, avó! Esta noite, suponho, você quer dizer. 
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Sim, um pouco esta noite; mas muita coisa quando você tinha decidido 
que eu era um sonho, e não uma tataravó de verdade. Você não deve 
supor que estou culpando você por isso. Ouso dizer que você não pode 
evitar. 
 
"Eu não sei, avó", disse a princesa, começando a chorar. “Nem sempre 
consigo me fazer como gostaria. E eu nem sempre tento. Sinto muito 
de qualquer maneira. 
 
A senhora curvou-se, levantou-a nos braços e sentou-se com ela na 
cadeira, segurando-a perto do peito. Em alguns minutos a princesa 
soluçara para dormir. Quanto tempo ela dormiu eu não sei. Quando ela 
se recuperou, estava sentada em sua própria cadeira alta à mesa do 
berçário, com a casa da boneca diante dela. 
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Capítulo 16 
 
O anel 
 
 
No mesmo momento em que sua babá entrou no quarto, soluçando. 
Quando a viu sentada lá, ela voltou com um grito alto de espanto e 
alegria. Então, correndo para ela, ela a pegou nos braços e a cobriu com 
beijos. 
 
Minha preciosa princesa querida! Onde você esteve? O que aconteceu 
com você? Todos nós estamos chorando e procurando na casa de cima 
para baixo por você. 
 
"Não exatamente do topo", pensou Irene consigo mesma; e ela poderia 
ter acrescentado, "não muito ao fundo", talvez, se soubesse tudo. Mas o 
que ela não quis, e o outro não sabia dizer. Oh, Lootie! Eu tive uma 
aventura tão terrível! Ela respondeu, e contou-lhe tudo sobre o gato 
com pernas longas, e como ela correu para a montanha e voltou 
novamente. Mas ela não disse nada da avó nem do abajur. 
 
- E lá estamos procurando por você por toda a casa há mais de uma 
hora e meia! exclamou a babá. - Mas não importa, agora temos você! 
Apenas princesa, devo dizer - acrescentou ela, seu humor mudando -, o 
que você deveria ter feito era pedir que seu próprio Lootie viesse ajudá-
lo, em vez de sair correndo de casa e subir a montanha, que selvagem, 
devo dizer, moda tola. 
 
- Bem, Lootie - disse Irene calmamente -, talvez se você tivesse um gato 
grande, todas as pernas correndo em sua direção, talvez não soubesse 
exatamente o que era a coisa mais sensata a fazer no momento. 
 
"Eu não correria pela montanha", retrucou Lootie. 
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- Não se você tivesse tempo para pensar sobre isso. Mas quando 
aquelas criaturas chegaram até você naquela noite na montanha, você 
ficou tão assustado que perdeu o caminho de casa. 
 
Isso acabou com as reprovações de Lootie. Ela estava a ponto de dizer 
que o gato de pernas longas devia ter sido uma fantasia crepuscular da 
princesa, mas a lembrança dos horrores daquela noite e das conversas 
que o rei lhe dera em consequência a impediu dizendo o que, afinal, ela 
nem acreditava - tendo uma forte suspeita de que o gato era um 
duende; pois ela não sabia nada da diferença entre os duendes e suas 
criaturas: contava todos eles apenas duendes. 
 
Sem outra palavra, ela foi buscar chá e pão fresco para a princesa. Antes 
que ela voltasse, toda a família, chefiada pela governanta, entrou no 
berçário para exultar com a querida. Os senhores de armas os seguiram 
e estavam prontos o suficiente para acreditar em tudo o que ela lhes 
contou sobre o gato de pernas longas. De fato, apesar de sábios o 
suficiente para não dizer nada sobre isso, eles se lembraram, com pouco 
horror, de uma criatura desse tipo entre aqueles que haviam 
surpreendido suas brincadeiras no gramado da princesa. 
 
Em seus próprios corações, eles se culparam por não terem vigiado 
melhor. E o capitão ordenou que, a partir desta noite, a porta da frente 
e todas as janelas do térreo fossem trancadas imediatamente ao pôr do 
sol, e abertas depois sem pretensão alguma. Os homens de armas 
redobraram a vigilância e, por algum tempo, não houve mais causa de 
alarme. 
 
Quando a princesa acordou na manhã seguinte, sua babá estava curvada 
sobre ela. - Como seu anel brilha esta manhã, princesa! ... exatamente 
como uma rosa ardente! Ela disse. 
 
Lootie? Retornou Irene. Quem me deu o anel, Lootie? Eu sei que tenho 
isso há muito tempo, mas onde eu consegui? Eu não lembro. 
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- Acho que sua mãe deve ter dado a você, princesa; mas, na verdade, 
desde que você o use, não me lembro de ter ouvido falar ”, respondeu 
a babá. 
 
- Vou perguntar ao meu rei-papai na próxima vez que ele vier - disse 
Irene. 
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Capítulo 17 
 
Primavera 
 
 
A primavera tão querida para todas as criaturas, jovens e velhas, chegou 
finalmente e, antes que os primeiros dias passassem, o rei atravessou 
seus vales em brotamento para ver sua filha. Ele esteve em uma parte 
distante de seus domínios durante todo o inverno, pois não tinha o 
hábito de parar em uma grande cidade ou de visitar apenas suas casas 
de campo favoritas, mas se mudou de um lugar para outro, para que 
todo o seu povo pudesse conhecê-lo. Onde quer que ele viajasse, ele 
mantinha uma constante observação dos melhores e mais capazes 
homens para ocupar o cargo; e onde quer que se encontrasse enganado, 
e aqueles que designara incapazes ou injustos, ele os removia 
imediatamente. Portanto, você vê que foram os cuidados dele com as 
pessoas que o impediram de ver sua princesa tantas vezes quanto ele 
gostaria. Você pode se perguntar por que ele não a levou com ele; mas 
havia várias razões contra ele fazê-lo, e eu suspeito que sua tataravó 
teve a mão principal na prevenção. Mais uma vez, Irene ouviu o som da 
corneta, e mais uma vez ela estava no portão para encontrar seu pai 
enquanto ele montava em seu grande cavalo branco. 
 
Depois de ficarem sozinhos por um tempo, ela pensou no que tinha 
resolvido perguntar. 
 
- Por favor, rei-papá - disse ela -, você pode me dizer onde eu consegui 
esse anel bonito? Não me lembro. 
 
O rei olhou para ele. Um sorriso estranho e bonito se espalhou como o 
sol sobre o rosto, e um sorriso de resposta, mas ao mesmo tempo um 
questionador, se espalhou como o luar sobre o de Irene. - Já foi sua 
rainha-mãe - ele disse. 
 
- E por que não é dela agora? perguntou Irene. 
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"Ela não quer isso agora", disse o rei, parecendo sério. 
 
"Por que ela não quer isso agora?" 
 
"Porque ela foi onde todos os anéis são feitos." 
 
E quando a verei? perguntou a princesa. 
 
"Ainda não faz tempo", respondeu o rei, e as lágrimas caíram em seus 
olhos. 
 
Irene não se lembrava da mãe e não sabia por que o pai parecia assim e 
por que as lágrimas caíram nos olhos dele; mas ela colocou os braços 
em volta do pescoço dele, beijou-o e não fez mais perguntas. 
 
O rei ficou muito perturbado ao ouvir o relato dos cavalheiros de armas 
sobre as criaturas que eles haviam visto; e presumo que teria levado 
Irene com ele naquele mesmo dia, mas pelo que a presença do anel em 
seu dedo lhe assegurava. Cerca de uma hora antes de partir, Irene o viu 
subir a velha escada; e ele não desceu novamente até que estivessem 
prontos para começar; e ela pensou consigo mesma que ele tinha ido 
ver a velha senhora. Quando ele foi embora, deixou outros seis 
cavalheiros para trás, para que houvesse seis deles sempre em guarda. 
 
E agora, no adorável clima de primavera, Irene passava a maior parte 
do dia na montanha. Nas cavidades mais quentes, havia adoráveis 
prímulas, e não tantas que ela se cansava delas. Sempre que via um 
novo abrindo um olho de luz na terra cega, batia palmas de alegria e, ao 
contrário de algumas crianças que conheço, em vez de puxá-lo, tocava-
o com ternura como se fosse um novo bebê, e, tendo-o conhecido, 
deixaria-o tão feliz quanto ela o encontrou. Ela tratou as plantas nas 
quais eles cresceram como ninhos de pássaros; toda flor fresca era 
como um novo passarinho para ela. Ela fazia visitas a todos os ninhos 
de flores que conhecia, lembrando-se de cada um por si. Ela se 
ajoelhava ao lado de uma e dizia: 'Bom dia! Todos vocês estão 
cheirando muito doce esta manhã? Adeus!' e então ela iria para outro 
ninho e diria o mesmo. Era uma diversão favorita para ela. Havia 
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muitas flores para cima e para baixo, e ela adorava todas, mas as 
prímulas eram suas favoritas. 
 
"Eles não são muito tímidos e não avançam um pouco", dizia Lootie. 
 
Havia também cabras por cima da montanha, e quando as crianças 
chegaram, ela ficou tão satisfeita com elas quanto com as flores. As 
cabras pertenciam principalmente aos mineiros - alguns deles à mãe de 
Curdie; mas havia muitos selvagens que pareciam não pertencer a 
ninguém. Esses duendes contavam deles, e foi com eles em parte que 
eles viveram. Eles prepararam armadilhas e cavaram poços para eles; e 
não teve escrúpulos em pegar o que era manso; mas eles não tentaram 
roubá-los de nenhuma outra maneira, porque tinham medo dos cães 
que as pessoas das colinas mantinham para observá-los, pois os cães 
que sabiam sempre tentavam morder os pés. Mas os duendes tinham 
uma espécie de ovelha - criaturas muito esquisitas, que eles dirigiam 
para alimentar à noite, e as outras criaturas duendes eram sábias o 
suficiente para vigiá-las, pois sabiam que deveriam ter seus ossos por e 
por. 
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Capítulo 18 
 
Pista de Curdie 
 
 
Curdie estava mais vigilante do que nunca, mas estava quase se 
cansando do seu mau sucesso. Todas as noites, mais ou menos, ele 
seguia os goblins, enquanto eles continuavam cavando e aborrecendo, e 
chegando o mais perto 
possível dele, os 
observavam por trás de 
pedras e rochas; mas até 
agora ele parecia não estar 
mais perto de descobrir o 
que eles tinham em vista. 
Como a princípio, ele 
sempre segurava a ponta da 
corda, enquanto sua 
picareta, deixada do lado de 
fora do buraco pelo qual ele 
entrava na mina dos 
duendes, continuava a servir 
de âncora e segurava firme a 
outra ponta. Os duendes, 
que não ouviram mais 
barulho naquele bairro, 
deixaram de apreender uma 
invasão imediata e não 
vigiaram. 
 
Uma noite, depois de se esquivar e ouvir até quase adormecer de 
cansaço, começou a enrolar a bola, pois havia resolvido ir para casa 
dormir. Não demorou muito, no entanto, antes que ele começasse a 
ficar confuso. Um após o outro, ele passou por casas de duendes, 
cavernas, ou seja, ocupadas por famílias de duendes, e finalmente teve 
certeza de que eram muito mais do que ele havia passado quando ele 
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veio. Ele teve que tomar muito cuidado para passar despercebido - eles 
estavam tão juntos. Sua corda poderia ter levado ele errado? Ele ainda o 
seguia enrolando, e ainda assim o levou a bairros mais densamente 
povoados, até que ficou bastante inquieto e até apreensivo; pois, 
embora não tivesse medo das espigas, tinha medo de não encontrar a 
saída. Mas o que ele poderia fazer? Não adiantava sentar e esperar a 
manhã - a manhã não fazia diferença aqui. Estava escuro e sempre 
escuro; e se sua corda falhou, ele estava desamparado. Ele pode até 
chegar a um quintal da mina e nunca saber disso. Vendo que ele não 
podia fazer nada melhor, ele pelo menos descobriria onde estava o fim 
de sua corda e, se possível, como isso havia lhe causado um truque. Ele 
sabia pelo tamanho da bola que estava ficando bem próximo da última, 
quando começou a sentir um puxão e puxão. O que isso poderia 
significar? Virando uma esquina afiada, ele pensou ter ouvido sons 
estranhos. Estes aumentaram, como ele prosseguiu, para uma briga, 
rosnando e guinchando; e o barulho aumentou, até que, dobrando uma 
segunda esquina, ele se viu no meio dela, e o mesmo momento caiu 
sobre uma massa chata, que ele sabia que devia ser um nó das criaturas 
das espigas. Antes que ele pudesse recuperar os pés, ele pegou alguns 
grandes arranhões no rosto e várias mordidas graves nas pernas e 
braços. Mas quando ele se levantou, sua mão caiu sobre a picareta e, 
antes que as bestas horríveis lhe causassem algum dano sério, ele estava 
deitado com ela direita e esquerda no escuro. Os gritos hediondos que 
se seguiram lhe deram a satisfação de saber que ele havia punido alguns 
deles de maneira esperta por sua grosseria, e por seus uivos fugitivos e 
recuados, ele percebeu que os havia derrotado. Ele ficou um pouco 
parado, pesando o machado de batalha na mão como se tivesse sido o 
pedaço mais precioso de metal - mas, na verdade, nenhum pedaço de 
ouro poderia ter sido tão precioso na época como aquela ferramenta 
comum - e depois desamarrou o fim da corda, colocou a bola no bolso 
e ainda ficou pensando. Ficou claro que as criaturas das espigas haviam 
encontrado seu machado, o tinham levado entre elas e o haviam levado 
a tal ponto que ele não sabia onde. Mas, apesar de todo o seu 
pensamento, ele não sabia dizer o que deveria fazer, até que de repente 
se deu conta de um lampejo de luz à distância. Sem um momento de 
hesitação, ele partiu para ele, o mais rápido que o caminho 
desconhecido e áspero permitiria. Mais uma vez, dobrando uma 
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esquina, liderado pela penumbra, ele avistou algo bastante novo em sua 
experiência nas regiões subterrâneas - uma pequena forma irregular de 
algo brilhando. Indo até ele, descobriu que era um pedaço de mica, ou 
vidro de Moscóvia, chamado prata de ovelha na Escócia, e a luz 
tremeluzia como se fosse um incêndio atrás dela. Depois de tentar em 
vão por algum tempo descobrir uma entrada para o local onde estava 
queimando, ele chegou a uma pequena câmara na qual uma abertura, no 
alto da parede, revelava um brilho além. A essa abertura, ele conseguiu 
se levantar e então viu uma visão estranha. 
 
Abaixo, havia um pequeno grupo de duendes em volta de uma fogueira, 
cuja fumaça desapareceu na escuridão no alto. Os lados da caverna 
estavam cheios de minerais brilhantes como os da sala do palácio; e a 
companhia era evidentemente de ordem superior, pois todos usavam 
pedras na cabeça, braços ou cintura, brilhando cores deslumbrantes à 
luz do fogo. Curdie também não olhou muito antes de reconhecer o 
próprio rei e descobriu que havia entrado no apartamento interior da 
família real. Ele nunca teve uma chance tão boa de ouvir alguma coisa. 
Ele rastejou pelo buraco o mais suavemente possível, subiu a parede em 
direção a eles sem atrair atenção e depois se sentou e ouviu. O rei, 
evidentemente a rainha, e provavelmente o príncipe herdeiro e o 
primeiro-ministro estavam conversando juntos. Ele tinha certeza da 
rainha pelos seus sapatos, pois quando ela aqueceu os pés no fogo, ele 
os viu claramente. 
 
"Isso vai ser divertido!" disse o que ele levou para o príncipe herdeiro. 
Foi a primeira frase inteira que ele ouviu. 
 
- Não vejo por que você deveria pensar em um caso tão grandioso! 
disse a madrasta, jogando a cabeça para trás. 
 
"Você deve se lembrar, minha esposa", interpôs Sua Majestade, como 
se desculpando por seu filho ", ele tem o mesmo sangue nele. A mãe 
dele-' 
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'Não fale comigo da mãe dele! Você encoraja positivamente suas 
fantasias não naturais. O que quer que pertença a essa mãe deve ser 
cortado dele. 
 
- Você se esquece, minha querida! disse o rei. 
 
"Eu não", disse a rainha, "nem você. Se você espera que eu aprove 
gostos tão grosseiros, você se enganará. Não uso sapatos à toa. 
 
"Você deve reconhecer, no entanto", disse o rei, com um pequeno 
gemido, "que isso pelo menos não é um capricho de Harelip, mas uma 
questão de política do Estado. Você está bem ciente de que a 
gratificação dele vem puramente do prazer de se sacrificar para o bem 
público. 
 
Harelip, não é? 
 
'Sim, Pai; Claro que sim. Só será bom fazê-la chorar. Vou tirar a pele 
entre os dedos dos pés e amarrá-los até que cresçam juntos. Então os 
pés dela serão como os de outras pessoas, e não haverá ocasião para ela 
usar sapatos. 
 
- Você quer insinuar que tenho dedos, seu desgraçado antinatural? 
chorou a rainha; e ela se mudou com raiva em direção a Harelip. O 
conselheiro, no entanto, que estava entre eles, inclinou-se para frente, a 
fim de impedir que ela o tocasse, mas apenas como se dirigisse ao 
príncipe. 
 
"Sua Alteza Real", disse ele, "possivelmente precisa ser lembrado de 
que você tem três dedos - um em um pé, dois no outro." 
 
'Ha! ha! ha! gritou a rainha triunfantemente. 
 
O vereador, encorajado por essa marca de favor, continuou. 
 
Parece-me, Alteza Real, que isso o agradaria muito ao seu futuro povo, 
provando a eles que você não é o menos um deles, que teve a 
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infelicidade de nascer de uma mãe-sol, se você comande a si mesmo a 
operação relativamente leve que, de uma forma mais extensa, você 
medita com tanta sabedoria a respeito de sua futura princesa. 
 
'Ha! ha! ha! riu a rainha mais alto do que antes, e o rei e o ministro 
juntaram-se à risada. Harelip rosnou e, por alguns instantes, os outros 
continuaram a expressar seu prazer por seu desconforto. 
 
A rainha era a única que Curdie podia ver com alguma distinção. Ela se 
sentou de lado para ele, e a luz do fogo brilhou em seu rosto. Ele não 
podia considerá-la bonita. Seu nariz era certamente mais largo no final 
do que seu comprimento extremo, e seus olhos, em vez de serem 
horizontais, estavam dispostos como dois ovos perpendiculares, um na 
largura e outro na extremidade pequena. Sua boca não era maior que 
uma pequena casa de botão até que ela ria, quando se estendia de orelha 
a orelha - só que, com certeza, suas orelhas estavam quase no meio das 
bochechas. 
 
Ansioso por ouvir tudo o que eles poderiam dizer, Curdie se aventurou 
a deslizar uma parte lisa da rocha logo abaixo dele, para uma projeção 
abaixo, sobre a qual ele pensou em descansar. Mas, se ele não foi 
cuidadoso o suficiente, ou a projeção cedeu, ele desceu apressado pelo 
chão da caverna, trazendo consigo uma grande chuva de pedras. 
 
Os duendes saltaram de seus assentos com mais raiva do que 
consternação, pois nunca haviam visto nada a temer no palácio. Mas 
quando viram Curdie com a picareta na mão, a raiva se misturou ao 
medo, pois o levaram pela primeira vez na invasão de mineiros. Não 
obstante, o rei se ergueu a toda a sua altura de quatro pés, espalhou-se a 
toda a sua largura de três e meio, pois era o mais bonito e quadrado de 
todos os duendes, e caminhando até Curdie, plantou-se com os pés 
abertos antes e disse com dignidade: 
 
- Reze que direito você tem no meu palácio? 
 
"O direito da necessidade, Majestade", respondeu Curdie. "Eu me perdi 
e não sabia para onde estava vagando." 
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'Como é que entraste?' 
 
"Por um buraco na montanha." 
 
'Mas você é um mineiro! Olhe sua picareta! 
 
Curdie olhou para ele, respondendo: 
 
- Eu o encontrei deitado no chão, um pouco longe daqui. Caí sobre 
alguns animais selvagens que estavam brincando com ele. Olha, 
Majestade. E Curdie mostrou como ele foi arranhado e mordido. 
 
O rei ficou satisfeito ao vê-lo se comportar de maneira mais educada do 
que esperava do que seu povo lhe dissera sobre os mineiros, pois ele o 
atribuiu ao poder de sua própria presença; mas ele não se sentiu 
amistoso com o intruso. 
 
"Você vai me obrigar saindo dos meus domínios de uma vez", disse ele, 
sabendo muito bem que zombaria nas palavras. 
 
"Com prazer, se Vossa Majestade me der um guia", disse Curdie. 
 
"Eu te darei mil", disse o rei com um ar debochado de magnífica 
liberalidade. 
 
"Um será suficiente", disse Curdie. 
 
Mas o rei soltou um grito estranho, meio alô, meio rugido, e em 
duendes apressados até que a caverna estava fervilhando. Ele disse algo 
ao primeiro deles, que Curdie não conseguiu ouvir, e foi passado de um 
para o outro até que, no momento em que o mais distante da multidão 
evidentemente o tivesse ouvido e entendido. Eles começaram a se 
juntar a ele de uma maneira que ele não gostava, e ele se retirou em 
direção ao muro. Eles pressionaram contra ele. 
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- Afaste-se - disse Curdie, segurando a picareta com mais força pelo 
joelho. 
 
Eles apenas sorriram e pressionaram mais perto. Curdie se esforçou e 
começou a rimar. 
 

Dez, vinte, trinta... 
Vocês são todos muito sujos! 

Vinte, trinta, quarenta 
Vocês são todos tão grossos e cheios de sorrisos! 

Trinta, quarenta, cinquenta... 
Vocês são todos tão fofos! 

Quarenta, cinquenta, sessenta... 
Besta e homem tão confuso! 

Cinquenta, sessenta, setenta... 
Mixty, maxty, cinquenta! 
Sessenta, setenta, oitenta - 

Todas as suas bochechas tão ardilosas! 
Setenta, oitenta, noventa, 

Todas as suas mãos tão pedregosas! 
Oitenta, noventa, cem, 

Ao todo cem! 
 
Os duendes recuaram um pouco quando ele começou, e fizeram caretas 
horríveis por toda a rima, como se estivessem comendo algo tão 
desagradável que os dentes deles se irritavam e os arrepiavam; mas se as 
palavras que rimavam eram, na maioria das vezes, nenhuma palavra, 
pois, uma nova rima sendo considerada a mais eficaz, Curdie chegou no 
calor do momento ou se era a presença do rei e a rainha lhes deu 
coragem, não sei dizer; mas no momento em que a rima terminou, eles 
se amontoaram nele novamente, e dispararam cem braços compridos, 
com uma multidão de dedos grossos e sem ponta nas extremidades 
deles, para agarrá-lo. Então Curdie levantou o machado. Mas, sendo tão 
gentil quanto corajoso e não desejando matar nenhum deles, ele virou a 
ponta quadrada e rombuda como um martelo, e com isso desferiu um 
grande golpe na cabeça do duende mais próximo. Por mais duras que 
sejam as cabeças de todos os duendes, ele pensou que devia sentir isso. 
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E assim ele fez, sem dúvida; mas ele apenas deu um grito horrível e 
pulou na garganta de Curdie. Curdie, no entanto, recuou no tempo e, 
naquele momento crítico, lembrou-se da parte vulnerável do corpo dos 
duendes. Ele correu repentinamente para o rei e bateu com todas as 
suas forças nos pés de Sua Majestade. O rei soltou um uivo inusitado e 
quase caiu no fogo. Curdie então correu para a multidão, batendo na 
direita e na esquerda. Os duendes recuaram, uivando de todos os lados 
quando ele se aproximou, mas estavam tão lotados que poucos 
daqueles que ele atacou conseguiram escapar de seus passos; e os gritos 
e rugidos que enchiam a caverna teriam horrorizado Curdie, exceto pela 
boa esperança que isso lhe dava. Eles estavam caindo um sobre o outro 
em montes, ansiosos para sair correndo da caverna, quando um novo 
agressor o encarou de repente - a rainha, com olhos flamejantes e 
narinas dilatadas, com o cabelo meio levantado da cabeça, correu para 
ele. Ela confiava em seus sapatos: eles eram de granito - escavados 
como tamancos franceses. Curdie teria sofrido muito mais do que 
machucado uma mulher, mesmo que ela fosse um duende; mas havia 
um caso de vida e morte: esquecendo os sapatos dela, ele fez um grande 
carimbo em um dos pés dela. Mas ela imediatamente o devolveu com 
um efeito muito diferente, causando-lhe uma dor terrível e quase o 
incapacitando. Sua única chance com ela teria sido atacar os sapatos de 
granito com sua picareta, mas antes que ele pudesse pensar que ela o 
pegara nos braços e corria com ele pela caverna. Ela o jogou em um 
buraco na parede, com uma força que quase o atordoou. Mas, embora 
ele não pudesse se mover, ele não estava muito longe para ouvi-la 
chorar e a corrida de multidões de pés macios, seguidos pelos sons de 
algo levantado contra a rocha; após o que veio um tamborilar de pedras 
caindo sobre ele. O último não cessou quando ele ficou muito fraco, 
pois sua cabeça estava muito cortada e, por fim, insensível. 
 
Quando ele voltou a si, havia um silêncio perfeito sobre ele, e uma 
escuridão absoluta, a não ser por um mero vislumbre em um pequeno 
ponto. Ele rastejou até ele e descobriu que eles haviam arremessado 
uma laje contra a boca do buraco, além da borda da qual um brilho 
fraco e pobre encontrava o caminho do fogo. Ele não conseguiu movê-
lo nem um fio de cabelo, pois eles haviam empilhado uma grande pilha 
de pedras contra ele. Ele rastejou de volta para onde estava deitado, na 
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fraca esperança de encontrar sua picareta. Mas, depois de uma busca vã, 
ele foi finalmente obrigado a reconhecer-se em uma situação ruim. Ele 
se sentou e tentou pensar, mas logo caiu no sono. 
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Capítulo 19 
 
Conselhos de Goblins 
 
 
Ele deve ter dormido muito tempo, pois, quando acordou, sentiu-se 
maravilhosamente restaurado - de fato quase bem - e com muita fome. 
Havia vozes na caverna externa. 
 
Mais uma vez, então, era noite; pois os duendes dormiam durante o dia 
e cuidavam de seus assuntos durante a noite. 
 
Na escuridão universal e constante de sua habitação, eles não tinham 
motivos para preferir um arranjo ao outro; mas, da aversão ao povo do 
sol, eles escolheram estar ocupados quando havia menos chances de 
serem encontrados pelos mineiros abaixo, quando estavam escavando, 
ou pelas pessoas da montanha acima, quando estavam alimentando suas 
ovelhas ou capturando suas cabras. E, de fato, foi apenas quando o sol 
estava longe que a parte externa da montanha era como suas próprias 
regiões sombrias para suportar seus olhos toupeiras, tão completamente 
que eles se acostumaram a qualquer luz além da de seus próprios fogos 
e tochas. 
 
Curdie ouviu e logo descobriu que eles estavam falando de si mesmo. 
 
'Quanto tempo vai demorar?' perguntou Harelip. 
 
"Acho que não há muitos dias", respondeu o rei. “São criaturas pobres 
e fracas, aquelas pessoas do sol, e querem estar sempre comendo. 
Podemos passar uma semana de cada vez sem comida e sermos 
melhores por isso; mas me disseram que eles comem duas ou três vezes 
por dia! Você acredita nisso? Eles devem ser muito ocos por dentro - 
nem um pouco como nós, nove décimos dos quais em massa são ossos 
e carne sólida. Sim ... acho que uma semana de fome fará por ele. 
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- Se me permitem uma palavra - interpôs a rainha - e acho que devo ter 
alguma voz sobre o assunto... 
 
- O desgraçado está inteiramente à sua disposição, minha esposa - 
interrompeu o rei. Ele é sua propriedade. Você o pegou você mesmo. 
Nós nunca deveríamos ter feito isso. 
 
A rainha riu. Ela parecia com um humor melhor do que na noite 
anterior. 
 
"Eu estava prestes a dizer", ela recomeçou, "que parece uma pena 
desperdiçar tanta carne fresca". 
 
- Em que você está pensando, meu amor? Disse o rei. "A própria noção 
de matá-lo de fome implica que não lhe daremos carne, nem sal nem 
fresca." 
 
- Não sou tão estúpido quanto isso - retrucou Sua Majestade. - O que 
quero dizer é que, quando ele passar fome, dificilmente haverá uma 
picareta em seus ossos. 
 
O rei deu uma grande risada. 
 
"Bem, minha esposa, você pode tê-lo quando quiser", disse ele. Não 
gosto dele da minha parte. Tenho certeza de que ele é uma pessoa 
difícil de comer. 
 
"Isso seria honrar em vez de punir sua insolência", retrucou a rainha. 
'Mas por que nossas pobres criaturas deveriam ser privadas de tanta 
nutrição? Nossos cachorrinhos, gatos, porcos e ursinhos gostariam 
muito dele. 
 
- Você é a melhor empregada doméstica, minha adorável rainha! disse o 
marido. 'Seja assim por todos os meios. Vamos deixar nosso pessoal 
entrar, tirá-lo e matá-lo imediatamente. Ele merece. O mal que ele 
poderia ter causado sobre nós, agora que ele havia penetrado até a 
nossa cidadela mais aposentada, é incalculável. Ou melhor, amarremos-
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lhe as mãos e os pés e tenhamos o prazer de vê-lo despedaçado à luz 
das tochas no grande salão. 
 
'Melhor e melhor!' gritaram a rainha e o príncipe juntos, batendo 
palmas. E o príncipe fez um barulho feio com o lábio de lebre, como se 
pretendesse ser um no banquete. 
 
"Mas", acrescentou a rainha, pensando em si mesma, "ele é tão 
problemático. Para as criaturas pobres como elas são, há algo nessas 
pessoas do sol que é muito problemático. Não consigo imaginar como 
é que, com força, habilidade e entendimento superiores aos nossos, 
permitimos que eles existam. Por que não os destruímos inteiramente e 
usamos o gado e as pastagens a nosso prazer? É claro que não 
queremos viver em seu país horrível! É muito evidente para os nossos 
gostos mais calmos e refinados. Mas podemos usá-lo como uma espécie 
de casinha, você sabe. Até os olhos de nossas criaturas poderiam se 
acostumar com isso, e se eles ficassem cegos, isso não teria importância, 
desde que eles também engordassem. Mas podemos até manter suas 
grandes vacas e outras criaturas, e então teremos mais alguns luxos, 
como creme e queijo, que no momento só provamos ocasionalmente, 
quando nossos bravos homens conseguem levar algumas de suas 
fazendas. " 
 
"Vale a pena pensar", disse o rei; - e não sei por que você deve ser o 
primeiro a sugerir, exceto que tem um gênio positivo pela conquista. 
Mas, ainda assim, como você diz, há algo muito problemático neles; e 
seria melhor, como eu o sugiro sugerir, que o matássemos de fome por 
um dia ou dois primeiro, para que ele fique um pouco menos 
brincalhão quando o levarmos embora. 
 

"Uma vez houve um duende 
Vivendo em um buraco; 

Ocupado, ele estava cobrindo 
Um sapato sem sola. 

'Por veio um passarinho: 
"Goblin, o que você faz?" 

"Godo em um sturdie 
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Sapato de couro superior. " 
- O que há de bom nisso, senhor? 

Disse o passarinho. 
"Por que é muito Pat, senhor- 

Simples sem uma palavra. 
"Onde está tudo um buraco, senhor, 

Nunca pode haver buracos: 
Por que seus sapatos devem ter solas, senhor, 

Quando eles não têm alma". 
 
- Que barulho horrível é esse? gritou a rainha, estremecendo da cabeça 
do pote de metal para os sapatos de granito. 
 
- Declaro - disse o rei com indignação solene - é a criatura do sol no 
buraco! 
 
"Pare com esse barulho nojento!" gritou o príncipe herdeiro 
bravamente, levantando-se e parado diante do monte de pedras, com o 
rosto voltado para a prisão de Curdie. "Faça agora, ou eu vou quebrar 
sua cabeça." 
 
"Afaste-se", gritou Curdie, e começou a cantar novamente: 
 
'Uma vez houve um duende, 
Vivendo em um buraco ... 
 
"Eu realmente não posso suportar", disse a rainha. - Se eu pudesse pisar 
nos pés horríveis dele com meus chinelos de novo! 
 
"Acho melhor irmos para a cama", disse o rei. 
 
"Não é hora de ir para a cama", disse a rainha. 
 
- Eu faria se fosse você - disse Curdie. 
 
"Miserável impertinente!" disse a rainha, com o maior desprezo em sua 
voz. 
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"Um impossível se", disse Sua Majestade com dignidade. 
 
'Bastante', retornou Curdie, e começou a cantar novamente: 
 

'Ir para a cama, 
Goblin, faça. 

Ajude a rainha 
Tire o sapato dela. 

 
'Se você fizer, 

Divulgará 
Um conjunto horrível 
De dedos emergentes. 

 
'Que mentira!' rugiu a rainha furiosa. 
 
- A propósito, isso me lembra - disse o rei - que, desde que estivemos 
casados, nunca vi seus pés, rainha. Eu acho que você pode tirar os 
sapatos quando for para a cama! Às vezes me machucam positivamente. 
 
- Farei o que quiser - replicou a rainha, amuada. 
 
"Você deve fazer o que seu próprio marido desejar", disse o rei. 
 
"Não vou", disse a rainha. 
 
"Então eu insisto nisso", disse o rei. 
 
Aparentemente, Sua Majestade se aproximou da rainha com o objetivo 
de seguir o conselho dado por Curdie, pois este ouviu uma briga e 
depois um grande rugido do rei. 
 
- Você vai ficar quieto, então? Disse a rainha perversamente. 
 
Sim, sim, rainha. Eu só pretendia convencê-lo. 
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'Tire as mãos!' exclamou a rainha triunfantemente. Vou para a cama. 
Você pode vir quando quiser. Mas enquanto eu for rainha, dormirei no 
meu lugar. É meu privilégio real. Harelip, vá para a cama. 
 
- Estou indo - disse Harelip, sonolento. 
 
"Eu também", disse o rei. 
 
"Venha então", disse a rainha; - e lembre-se de que você é bom, ou eu... 
 
'Oh, não, não, não!' gritou o rei no tom mais suplicante. 
 
Curdie ouviu apenas uma resposta murmurada à distância; e então a 
caverna estava bem quieta. 
 
Eles deixaram o fogo aceso, e a luz veio mais brilhante do que antes. 
Curdie pensou que era hora de tentar novamente se algo pudesse ser 
feito. Mas ele descobriu que não conseguia passar nem um dedo pela 
fenda entre a laje e a rocha. Ele deu uma grande investida com o ombro 
contra a laje, mas ela cedeu não mais do que se tivesse feito parte da 
rocha. Tudo o que ele pôde fazer foi sentar e pensar novamente. 
 
Pouco a pouco, ele chegou à resolução de fingir que estava morrendo, 
na esperança de que o tirassem antes que sua força estivesse muito 
exausta para deixá-lo ter uma chance. Então, para as criaturas, se ele 
pudesse encontrar seu machado novamente, ele não teria medo delas; e 
se não fosse pelos horríveis sapatos da rainha, ele não teria medo 
algum. 
 
Enquanto isso, até que voltassem à noite, não havia mais nada a fazer, 
além de criar novas rimas, agora suas únicas armas. Ele não tinha 
intenção de usá-los no momento, é claro; mas era bom ter um estoque, 
pois ele poderia viver para o querer, e a fabricação deles ajudaria a 
passar o tempo. 
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Capítulo 20 
 
Pista de Irene 
 
 
Naquela mesma manhã cedo, a princesa acordou com um susto terrível. 
Havia um barulho hediondo no quarto dela - criaturas rosnando, 
assobiando e disparando como se estivessem brigando. No momento 
em que ela voltou a si mesma, lembrou-se de algo em que nunca mais 
havia pensado - o que sua avó lhe disse para fazer quando estava 
assustada. Ela imediatamente tirou o anel e o colocou debaixo do 
travesseiro. Ao fazê-lo, imaginou sentir um dedo e um polegar tirá-lo 
com delicadeza da palma da mão. "Deve ser minha avó!" ela disse para 
si mesma, e o pensamento lhe deu tanta coragem que ela parou para 
colocar seus chinelos delicados antes de correr da sala. Enquanto fazia 
isso, avistou uma longa capa azul-celeste, jogada sobre as costas de uma 
cadeira ao lado da cama. Ela nunca tinha visto isso antes, mas estava 
evidentemente esperando por ela. Ela o colocou e, sentindo o dedo 
indicador da mão direita, logo encontrou o fio da avó, que ela seguiu 
imediatamente, esperando que isso a levasse a subir a velha escada. 
Quando alcançou a porta, descobriu que ela descia e corria pelo chão, 
de modo que quase teve que engatinhar para segurá-la. Então, para sua 
surpresa e um pouco para sua consternação, ela descobriu que, em vez 
de levá-la para a escada, ela girava na direção oposta. Isso a levou 
através de certas passagens estreitas em direção à cozinha, virando-se 
antes de alcançá-la e guiando-a até uma porta que se comunicava com 
um pequeno quintal. Algumas criadas já estavam de pé e esta porta 
estava aberta. Do outro lado do pátio, o fio ainda corria pelo chão, até 
que a levou a uma porta na parede que dava para o lado da montanha. 
Quando ela passou, o fio subiu para cerca da metade de sua altura, e ela 
pôde segurá-lo com facilidade enquanto caminhava. Isso a levou direto 
para a montanha. 
 
A causa do alarme dela era menos assustadora do que ela supunha. O 
grande gato preto da cozinheira, perseguido pelo cão de guarda da 
empregada, bateu contra a porta do quarto, que não havia sido 
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devidamente presa, e os dois invadiram a sala juntos e começaram uma 
batalha real. Como a babá dormiu com isso foi um mistério, mas eu 
suspeito que a velha senhora tivesse algo a ver com isso. 
 
Era uma manhã clara e quente. O vento soprava deliciosamente sobre o 
lado da montanha. Aqui e ali ela viu uma prímula tardia, mas não parou 
para chamá-las. O céu estava manchado de nuvens pequenas. 
 
O sol ainda não havia nascido, mas algumas de suas bordas macias 
haviam captado sua luz e pendiam franjas alaranjadas e douradas no ar. 
O orvalho caía em gotas redondas sobre as folhas e pendia como 
pequenos brincos de diamante das lâminas de grama ao redor de seu 
caminho. 
 
- Que adorável fofura! Pensou a princesa, olhando para uma longa linha 
ondulante que brilhava a alguma distância dela, subindo a colina. Não 
era hora de fofocas; e Irene logo descobriu que era seu próprio fio que 
ela brilhava diante dela à luz da manhã. Estava levando ela que ela não 
sabia para onde; mas ela nunca havia saído antes do nascer do sol, e 
tudo era tão fresco, fresco, animado e cheio de algo que chegava, que 
ela se sentiu muito feliz por ter medo de qualquer coisa. 
 
Depois de levá-la a uma boa distância, o fio virou para a esquerda e no 
caminho em que ela e Lootie haviam conhecido Curdie. Mas ela nunca 
pensou nisso, pois agora, à luz da manhã, com sua visão distante do 
país, nenhum caminho poderia ter sido mais aberto, arejado e alegre. 
Ela podia ver a estrada quase no horizonte, ao longo da qual ela sempre 
assistira seu rei-papai e sua tropa brilhando, com a rajada de clarim 
cortando o ar diante deles; e era como um companheiro para ela. 
Desceu e desceu o caminho, depois subiu e desceu e subiu novamente, 
ficando cada vez mais acidentado; e ainda ao longo do caminho seguia 
o fio prateado, e ainda ao longo do fio seguia o pequeno dedo indicador 
de ponta rosada de Irene. Pouco a pouco, ela chegou a um pequeno 
riacho que tagarelava e tagarelava descendo a colina, e subiu a lateral do 
riacho pelo caminho e pelo fio. E o caminho continuava mais áspero e 
íngreme, e a montanha ficou mais selvagem, até Irene começar a pensar 
que estava indo muito longe de casa; e quando ela se virou para olhar 
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para trás, viu que o país nivelado havia desaparecido e a montanha nua 
e áspera se aproximara dela. Mas ainda continuava a discussão, e 
continuava a princesa. Tudo ao seu redor estava ficando cada vez mais 
brilhante quando o sol se aproximava; até que finalmente seus 
primeiros raios pousaram no topo de uma rocha diante dela, como uma 
criatura dourada fresca do céu. Então ela viu que o pequeno riacho 
corria para fora de um buraco naquela rocha, que o caminho não 
passava da rocha e que o fio a levava direto até ela. Um calafrio 
percorreu-a da cabeça aos pés quando descobriu que o fio estava 
realmente levando-a para o buraco pelo qual o riacho corria. Acabou 
balbuciando alegremente, mas ela teve que entrar. 
 
Ela não hesitou. Diretamente no buraco que ela foi, que era alta o 
suficiente para deixá-la andar sem se curvar. Por um pouco, houve um 
brilho marrom, mas, no primeiro turno, tudo parou, e antes que ela 
desse muitos passos, estava na escuridão total. Então ela começou a 
ficar realmente assustada. A cada momento, ela continuava sentindo o 
fio para trás e para frente, e à medida que avançava cada vez mais na 
escuridão da grande montanha oca, continuava pensando cada vez mais 
sobre sua avó, tudo o que havia dito a ela e como ela tinha sido gentil, e 
quão bonita ela era, e por todo o seu adorável quarto, o fogo das rosas 
e a grande lâmpada que enviava sua luz através das paredes de pedra. E 
ela se tornou cada vez mais certa de que o fio não poderia ter ido por si 
só e que a avó deveria ter enviado. Mas a experimentou terrivelmente 
quando o caminho desceu muito íngreme, e especialmente quando 
chegou a lugares onde tinha que descer escadas ásperas e, às vezes, uma 
escada. Através de uma passagem estreita após a outra, sobre pedaços 
de rocha, areia e argila, o fio a guiou, até que ela chegou a um pequeno 
buraco pelo qual tinha que rastejar. Não encontrando nenhuma 
mudança do outro lado, 'Devo voltar?' ela pensou, repetidamente, 
imaginando a si mesma que não estava dez vezes mais assustada, e 
muitas vezes sentindo como se estivesse apenas andando na história de 
um sonho. Às vezes, ouvia o barulho da água, um barulho surdo dentro 
da rocha. Pouco a pouco, ela ouviu os sons de golpes que se 
aproximavam cada vez mais; mas, novamente, ficaram mais monótonos 
e quase morreram. Em uma centena de direções, ela se virou, obediente 
ao fio condutor. 
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Por fim, ela avistou um brilho vermelho opaco, e chegou à janela de 
mica, e depois se afastou e deu a volta, e à direita, até uma caverna, 
onde brilhavam as brasas vermelhas de uma fogueira. Aqui o fio 
começou a subir. Subiu tão alto quanto a cabeça e mais alto ainda. O 
que ela deveria fazer se perdesse o controle? Ela estava puxando para 
baixo: ela pode quebrar! Ela podia vê-lo lá de cima, brilhando tão 
vermelho quanto sua opala à luz das brasas. 
 
Mas, no momento, chegou a um monte enorme de pedras, empilhadas 
em uma ladeira contra a parede da caverna. Nelas, ela subiu e logo 
recuperou o nível do fio, mas, no momento seguinte, desapareceu 
através do monte de pedras e a deixou de pé, com o rosto voltado para 
a rocha sólida. Por um momento terrível, ela sentiu como se sua avó a 
tivesse abandonado. O fio que as aranhas giraram para além do mar, 
que sua avó sentou à luz da lua e girou novamente para ela, que ela 
temperou no fogo das rosas e amarrou seu anel de opala, a deixou - foi 
para onde ela não podia mais segui-lo - a trouxera para uma caverna 
horrível e lá a deixou! Ela foi realmente abandonada! 
 
"Quando devo acordar?" ela disse para si mesma em agonia, mas o 
mesmo momento soube que não era um sonho. Ela se jogou na pilha e 
começou a chorar. Era bom que ela não soubesse que criaturas, uma 
delas com sapatos de pedra nos pés, estavam na caverna seguinte. Mas 
ela também não sabia quem estava do outro lado da laje. 
 
Por fim, pensou-lhe que pelo menos ela poderia seguir o fio para trás e, 
assim, sair da montanha e voltar para casa. Ela se levantou de uma vez e 
encontrou o fio. Mas no instante em que ela tentou senti-lo ao 
contrário, desapareceu de seu toque. Adiante, levou a mão dela até a 
pilha de pedras - para trás não parecia a lugar algum. Nem ela podia vê-
lo como antes à luz do fogo. Ela soltou um grito de lamento e 
novamente se jogou nas pedras. 
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Capítulo 21 
 
A fuga 
 
 
Enquanto a princesa se deitava e soluçava, ela continuou sentindo o fio 
mecanicamente, seguindo-o com o dedo muitas vezes até as pedras em 
que desapareceu. Pouco a pouco, ela começou, ainda mecanicamente, a 
enfiar o dedo entre as 
pedras o máximo que podia. 
De repente, ocorreu-lhe que 
ela poderia remover 
algumas das pedras e ver 
para onde ia o fio. Quase 
rindo de si mesma por 
nunca ter pensado nisso 
antes, ela se levantou. O 
medo dela desapareceu; 
mais uma vez, tinha certeza 
de que o fio de sua avó não 
a teria trazido para lá apenas 
para deixá-la lá; e ela 
começou a jogar fora as 
pedras do topo o mais 
rápido que podia, às vezes 
duas ou três em um 
punhado, às vezes pegando 
as duas mãos para levantar 
uma. Depois de afastá-los um pouco, ela descobriu que o fio girava e 
descia diretamente. Por isso, como a pilha se inclinava bastante, 
crescendo naturalmente em direção à sua base, ela teve que jogar fora 
uma infinidade de pedras para seguir o fio. Mas isso não foi tudo, pois 
ela logo descobriu que o fio, depois de descer um pouco, virou 
primeiro de lado em uma direção, depois de lado em outra e depois 
atirou em vários ângulos, aqui e ali dentro da pilha, para que ela 
começasse a temer que, para limpar o fio, ela precisasse remover toda a 
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enorme multidão. Ela ficou consternada com a ideia, mas, sem perder 
tempo, começou a trabalhar com vontade; e com as costas doloridas e 
os dedos e mãos sangrando, ela continuou, sustentada pelo prazer de 
ver a pilha diminuir lentamente e começar a aparecer do lado oposto do 
fogo. Outra coisa que ajudou a manter sua coragem foi que, sempre que 
ela descobria uma volta do fio, em vez de se soltar sobre a pedra, ela se 
apertava; isso a fez ter certeza de que sua avó estava no fim em algum 
lugar. 
 
Ela estava na metade do caminho quando começou e quase caiu de 
susto. Perto de seus ouvidos, parecia que uma voz começou a cantar: 
 
 

'Jabber, incomoda, esmaga! 
Você terá tudo em um acidente. 

Jabber, esmaga, incomode! 
Você terá o pior do incômodo. 

Esmagar, incomodar, tagarelar! 
 
Aqui Curdie parou, porque não conseguia encontrar uma rima para 
'tagarelar', ou porque se lembrava do que havia esquecido quando 
acordou ao som do trabalho de Irene, que seu plano era fazer com que 
os duendes pensassem que estava ficando fraco. Mas ele havia 
pronunciado o suficiente para deixar Irene saber quem ele era. 
 
"É Curdie!" ela chorou alegremente. 
 
'Silêncio! Silêncio!' veio a voz de Curdie novamente de algum lugar. 
'Fale suavemente.' 
 
"Ora, você estava cantando alto!" disse Irene. 
 
'Sim. Mas eles sabem que eu estou aqui e não sabem que você está. 
Quem é Você?' 
 
'Eu sou Irene', respondeu a princesa. Eu sei quem você é muito bem. 
Você é Curdie. 
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- Por que você veio aqui, Irene? 
 
- Minha tataravó me enviou; e acho que descobri o porquê. Você não 
pode sair, suponho? 
 
Não, não posso. O que você está fazendo?' 
 
'Limpando um monte enorme de pedras.' 
 
'Há uma princesa!' exclamou Curdie, num tom de prazer, mas ainda 
falando em pouco mais que um sussurro. - Mas não consigo pensar em 
como você chegou aqui. 
 
"Minha avó me enviou depois do fio." 
 
"Não sei o que você quer dizer", disse Curdie; "mas você está aí, não 
importa muito." 
 
'Oh, sim, é verdade!' retornou Irene. "Eu nunca deveria estar aqui, a 
não ser por ela." 
 
- Você pode me contar tudo quando sairmos, então. Não há tempo a 
perder agora - disse Curdie. 
 
E Irene foi trabalhar, tão fresca como quando começou. 
 
'Há tantas pedras!' ela disse. - Vou levar muito tempo para tirá-los 
todos. 
 
- Até onde você chegou? Perguntou Curdie. 
 
"Eu tenho a metade de distância, mas a outra metade é muito maior." 
 
'Eu não acho que você terá que mudar a metade inferior. Você vê uma 
laje apoiada contra a parede? 
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Irene olhou e sentiu com as mãos, e logo percebeu os contornos da laje. 
 
"Sim", respondeu ela, "sim". 
 
"Então, penso", reuniu Curdie, "quando você tiver limpado a laje na 
metade do caminho, ou um pouco mais, poderei empurrá-la". 
 
Devo seguir meu fio - retrucou Irene -, o que quer que eu faça. 
 
'O que você quer dizer?' exclamou Curdie. "Você verá quando sair", 
respondeu a princesa, e continuou mais do que nunca. 
 
Mas ela logo ficou satisfeita com o que Curdie queria fazer e o que o fio 
queria fazer eram a mesma coisa. Pois ela não apenas viu que, seguindo 
as curvas da linha, estava limpando a face da laje, mas que, um pouco 
mais da metade do caminho, a linha passou pela fenda entre a laje e a 
parede para o local onde Curdie estava confinado, para que ela não 
pudesse segui-lo mais até que a laje estivesse fora de seu caminho. 
Assim que encontrou isso, ela disse em um sussurro alegre: 
 
- Agora, Curdie, acho que se você desse um grande empurrão, a laje 
tombaria. 
 
- Então fique bem claro - disse Curdie - e deixe-me saber quando 
estiver pronto. 
 
Irene saiu do monte e ficou de lado. "Agora, Curdie!" ela chorou. 
 
Curdie deu uma grande corrida com o ombro contra ele. Fora caiu a 
laje sobre a pilha, e arrastou Curdie por cima. 
 
- Você salvou minha vida, Irene! ele sussurrou. 
 
Oh, Curdie! Estou tão feliz! Vamos sair deste lugar horrível o mais 
rápido que pudermos. 
 
"É mais fácil falar do que fazer", ele respondeu. 
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"Ah, não, é bem fácil", disse Irene. 'Temos apenas que seguir meu 
tópico. Tenho certeza de que isso vai nos tirar agora. 
 
Ela já começara a segui-lo sobre a laje caída no buraco, enquanto 
Curdie procurava sua picareta no chão da caverna. 
 
'Aqui está!' ele chorou. "Não, não é", acrescentou, num tom 
decepcionado. 'O que pode ser, então? Eu declaro que é uma tocha. 
Isso é alegre! É melhor quase do que minha picareta. Muito melhor se 
não fosse por esses sapatos de pedra! ele continuou, enquanto acendia a 
tocha soprando as últimas brasas do fogo que expirava. 
 
Quando ele olhou para cima, com a tocha acesa lançando um olhar para 
a grande escuridão da enorme caverna, ele viu Irene desaparecendo no 
buraco do qual ele próprio acabara de chegar. 
 
- Para onde você vai? ele chorou. 'Essa não é a saída. É onde eu não 
pude sair. 
 
"Eu sei disso", sussurrou Irene. "Mas é assim que meu fio funciona, e 
devo segui-lo." 
 
"Que bobagem a criança fala!" disse Curdie para si mesmo. Mas devo 
segui-la e ver que ela não se machuca. Ela logo descobrirá que não pode 
sair dessa maneira e depois virá comigo. 
 
Então ele rastejou sobre a laje mais uma vez no buraco com a tocha na 
mão. Mas quando ele olhou em volta, ele não podia vê-la em lugar 
nenhum. E agora ele descobriu que, embora o buraco fosse estreito, era 
muito mais longo do que ele supunha; pois em uma direção o teto 
desceu muito baixo e o buraco se abriu em uma passagem estreita, da 
qual ele não podia ver o fim. A princesa deve ter entrado lá. Ele ficou 
de joelhos e uma mão, segurando a tocha com a outra, e rastejou atrás 
dela. O buraco se contorcia, em algumas partes tão baixas que ele mal 
conseguia passar, em outras tão altas que ele não conseguia ver o teto, 
mas em todo lugar era estreito - muito estreito para um duende 
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atravessar, e presumo que eles nunca pensei que Curdie pudesse. Ele 
estava começando a se sentir muito desconfortável para que algo não 
tivesse acontecido com a princesa, quando ouviu a voz dela quase perto 
de seu ouvido, sussurrando: 
 
- Você não vem, Curdie? 
 
E quando ele virou a esquina seguinte, ela ficou esperando por ele. 
 
"Eu sabia que você não podia dar errado naquele buraco estreito, mas 
agora você deve ficar comigo, pois aqui é um ótimo lugar", disse ela. 
 
- Não consigo entender - disse Curdie, meio para si mesmo, meio para 
Irene. 
 
"Não importa", ela retornou. "Espere até sairmos." 
 
Curdie, totalmente surpreso por ela já ter chegado tão longe, e por um 
caminho que ele não sabia nada, achou melhor deixá-la fazer o que 
quisesse. - De qualquer forma - ele disse novamente para si mesmo -, 
não sei nada sobre o caminho, mineiro como sou; e ela parece pensar 
que sabe alguma coisa sobre isso, apesar de como deve passar pela 
minha compreensão. Portanto, é provável que ela encontre seu 
caminho como eu e, como ela insiste em assumir a liderança, devo 
segui-lo. De qualquer maneira, não podemos estar muito pior do que 
somos. Raciocinando assim, ele a seguiu alguns passos e saiu em outra 
grande caverna, através da qual Irene caminhava em linha reta, tão 
confiante como se soubesse cada passo do caminho. Curdie continuou 
atrás dela, acendendo sua tocha e tentando ver algo do que havia à sua 
volta. De repente, ele recuou um passo quando a luz caiu sobre algo 
próximo pelo qual Irene estava passando. Era uma plataforma de pedra 
erguida a alguns metros do chão e coberta de peles de ovelha, sobre as 
quais jaziam duas figuras horríveis adormecidas, reconhecidas por 
Curdie como o rei e a rainha dos duendes. Ele abaixou a lanterna 
instantaneamente, para que a luz não os acordasse. Ao fazê-lo, 
relampejou sobre sua picareta, ao lado da rainha, cuja mão estava 
próxima à maçaneta. 
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- Pare um momento - ele sussurrou. 'Segure minha tocha e não deixe a 
luz em seus rostos.' 
 
Irene estremeceu ao ver as criaturas assustadoras, pelas quais passara 
sem observá-las, mas fez o que ele pediu e, dando as costas, manteve a 
tocha baixa na frente dela. Curdie afastou a picareta com cuidado e, ao 
fazê-lo, espiou um dos pés dela, projetando-se sob as peles. O grande 
sapato de granito desajeitado, exposto assim à sua mão, era uma 
tentação de não resistir. Ele a segurou e, com esforços cautelosos, 
retirou-o. No momento em que conseguiu, viu com espanto que o que 
havia cantado na ignorância, para irritar a rainha, era realmente verdade: 
ela tinha seis dedos horríveis. Muito feliz com o seu sucesso e, vendo o 
enorme solavanco na pele de ovelha onde estava o outro pé, ele 
começou a levantá-los suavemente, pois, se ele conseguisse levar o 
outro sapato também, não teria mais medo de os duendes do que tantas 
moscas. Mas quando ele puxou o segundo sapato, a rainha rosnou e 
sentou na cama. No mesmo instante o rei também acordou e sentou-se 
ao lado dela. 
 
Corra, Irene! - exclamou Curdie, pois, embora não estivesse agora com 
menos medo de si mesmo, estava com a princesa. 
 
Irene olhou em volta, viu as criaturas assustadas acordadas e, como a 
princesa sábia que era, jogou a tocha no chão e a apagou, gritando: 
 
- Aqui, Curdie, pegue minha mão. 
 
Ele correu para o lado dela, esquecendo nem o sapato da rainha nem a 
picareta, e segurou a mão dela, enquanto ela acelerava sem medo onde 
seus fios a guiavam. Eles ouviram a rainha dar um grande berro; mas 
eles tiveram um bom começo, pois levaria algum tempo até que 
pudessem acender tochas para persegui-los. Assim como eles pensaram 
ter visto um brilho atrás deles, o fio os levou a uma abertura muito 
estreita, através da qual Irene rastejou facilmente, e Curdie com 
dificuldade. 
 



A princesa e o goblin 

 

 
131 

"Agora", disse Curdie; Acho que estaremos seguros. 
 
- Claro que sim - respondeu Irene. "Por que você acha isso?", 
Perguntou Curdie. 
 
"Porque minha avó está cuidando de nós." 
 
"Isso é bobagem", disse Curdie. "Eu não sei o que você quer dizer." 
 
- Então, se você não sabe o que quero dizer, qual o direito de chamá-lo 
de bobagem? perguntou a princesa, um pouco ofendida. 
 
"Desculpe-me, Irene", disse Curdie; - Não pretendia irritá-lo. 
 
"Claro que não", respondeu a princesa. "Mas por que você acha que 
estaremos seguros?" 
 
"Porque o rei e a rainha são fortes demais para passar por aquele 
buraco." 
 
"Pode haver caminhos", disse a princesa. 
 
"Para ter certeza: talvez ainda não saibamos", reconheceu Curdie. 
 
- Mas o que você quer dizer com rei e rainha? perguntou a princesa. 
"Eu nunca deveria chamar criaturas como essas de rei e rainha." 
 
"O pessoal deles é verdade", respondeu Curdie. 
 
A princesa fez mais perguntas, e Curdie, enquanto caminhavam 
vagarosamente, deu a ela um relato completo, não apenas do caráter e 
dos hábitos dos goblins, tanto quanto ele os conhecia, mas de suas 
próprias aventuras com eles, começando pelo muito na noite seguinte 
àquela em que ele a conheceu e Lootie na montanha. Quando 
terminou, implorou a Irene que lhe dissesse como ela havia vindo em 
seu socorro. Por isso, Irene também teve que contar uma longa história, 
o que ela fez de maneira indireta, interrompida por muitas perguntas 
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sobre coisas que ela não havia explicado. Mas a história dela, como ele 
não acreditava em mais da metade, deixou tudo tão inexplicável para ele 
como antes, e ele estava quase tão perplexo quanto o que deveria 
pensar da princesa. Ele não podia acreditar que ela estava 
deliberadamente contando histórias, e a única conclusão a que ele 
chegou foi que Lootie estava fazendo truques para crianças, inventando 
infinitas mentiras para assustá-la para seus próprios propósitos. 
 
"Mas como Lootie chegou a deixá-lo sozinho nas montanhas?", 
Perguntou ele. 
 
Lootie não sabe nada sobre isso. Deixei-a dormindo profundamente - 
pelo menos acho que sim. Espero que minha avó não a deixe entrar em 
problemas, pois não foi culpa dela, como minha avó sabe muito bem. 
 
- Mas como você encontrou o meu caminho? persistiu Curdie. 
 
"Eu já te disse", respondeu Irene; "mantendo o dedo no fio da minha 
avó, como estou fazendo agora." 
 
- Você não quer dizer que tem o fio lá? 
 
'Claro que eu faço. Eu já te disse isso dez vezes. Quase não tirei o dedo, 
exceto quando estava removendo as pedras. Lá!' ela acrescentou, 
guiando a mão de Curdie até o fio, 'você sente você mesmo, não é?' 
 
"Não sinto nada", respondeu Curdie. 'Então, qual pode ser o problema 
com o seu dedo? Eu sinto isso perfeitamente. Para ter certeza de que é 
muito fino, e a luz do sol se parece com o fio de uma aranha, embora 
haja muitos deles entrelaçados para fazê-lo - mas, apesar de tudo, não 
consigo pensar por que você não deveria sentir isso. bem como eu. 
 
Curdie foi educado demais para dizer que não acreditava que houvesse 
qualquer discussão lá. O que ele disse foi: 
 
"Bem, eu não posso fazer nada disso." 
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"Eu posso, no entanto, e você deve se alegrar com isso, pois isso servirá 
para nós dois." 
 
Ainda não saímos disse Curdie. 
 
- Logo estaremos - retrucou Irene, confiante. E agora o fio desceu e 
levou a mão de Irene a um buraco no chão da caverna, de onde vinha 
um som de água corrente que eles ouviam há algum tempo. 
 
- Agora ele cai no chão, Curdie - disse ela, parando. 
 
Ele ouvia outro som que seu ouvido experiente havia captado há muito 
tempo e que também estava ficando mais alto. Era o barulho que os 
mineiros-duendes faziam em seu trabalho, e eles pareciam não estar a 
grande distância agora. Irene ouviu no momento em que parou. 
 
'Que barulho é esse?' ela perguntou. "Você sabe, Curdie?" 
 
'Sim. São os duendes cavando e escavando - ele respondeu. 
 
- E você não sabe para que eles fazem isso? 
 
'Não; Eu não tenho a menor ideia. Você gostaria de vê-los? ele 
perguntou, desejando tentar outra vez o segredo deles. 
 
'Se meu fio me levou até lá, não me importo muito; mas não quero vê-
los e não posso deixar meu tópico. Isso me leva ao buraco, e é melhor 
irmos imediatamente. 
 
'Muito bem. Devo entrar primeiro? disse Curdie. 
 
'Não; melhor não. Você não pode sentir o fio - respondeu ela, 
descendo por uma fenda estreita no chão da caverna. "Oh!" ela gritou: 
'Estou na água. Está forte - mas não é profundo, e há apenas espaço 
para caminhar. Apresse-se, Curdie. 
 
Ele tentou, mas o buraco era pequeno demais para ele entrar. 
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- Vá um pouco, ele disse, colocando a picareta no ombro. Em alguns 
momentos, ele abriu uma abertura maior e a seguiu. Continuaram, 
descendo e descendo com a água corrente, Curdie ficando cada vez 
mais com medo de que os levasse a um abismo terrível no coração da 
montanha. Em um ou dois lugares, ele teve que quebrar a rocha para 
abrir espaço antes que Irene pudesse passar - pelo menos sem se 
machucar. Mas finalmente eles espiaram um vislumbre de luz e, em um 
minuto a mais, estavam quase cegos pela luz do sol, na qual emergiram. 
Demorou um pouco para que a princesa pudesse ver bem o suficiente 
para descobrir que eles estavam em seu próprio jardim, perto do 
assento em que ela e seu rei-papai se sentaram naquela tarde. Saíram 
pelo canal do pequeno riacho. Ela dançou e bateu palmas com prazer. 
 
"Agora, Curdie!" ela gritou: 'você não vai acreditar no que eu te contei 
sobre minha avó e o fio dela?' 
 
Pois ela sentira o tempo todo que Curdie não estava acreditando no que 
ela dizia. 
 
- Pronto! Você não vê isso brilhando diante de nós? ela adicionou. 
 
- Não vejo nada - persistiu Curdie. 
 
"Então você deve acreditar sem ver", disse a princesa; 'porque você não 
pode negar que nos tirou da montanha.' 
 
- Não posso negar que estamos fora da montanha e devo ficar muito 
ingrato por negar que você me tirou dela. 
 
"Eu não poderia ter feito isso, a não ser pelo fio", persistiu Irene. 
 
"Essa é a parte que eu não entendo." 
 
- Bem, venha, e Lootie lhe dará algo para comer. Tenho certeza que 
você deve querer muito. 
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'De fato eu faço. Mas meu pai e minha mãe ficam tão ansiosos comigo 
que preciso me apressar. Primeiro suba a montanha para contar à 
minha mãe e depois desça novamente na mina para avisar meu pai. 
 
'Muito bem, Curdie; mas você não pode sair sem vir por aqui, e eu vou 
levá-lo pela casa, pois é o mais próximo. 
 
Eles não encontraram ninguém por sinal, pois, de fato, como antes, as 
pessoas estavam aqui e ali e em todos os lugares procurando a princesa. 
Quando eles entraram, Irene descobriu que o fio, como ela esperava, 
subiu a velha escada, e um novo pensamento a atingiu. Ela se virou 
para Curdie e disse: 
 
Minha avó me quer. Venha comigo e a veja. Então você saberá que eu 
tenho lhe dito a verdade. Venha, para me agradar, Curdie. Não suporto 
que você pense que o que eu digo não é verdade. 
 
- Nunca duvidei que você acreditasse no que disse - retrucou Curdie. - 
Pensei que você tivesse alguma ideia na cabeça que não estivesse 
correta. - Mas venha, querido Curdie. 
 
O pequeno mineiro não pôde suportar esse apelo e, embora se sentisse 
tímido no que lhe parecia uma grande casa grande, ele cedeu e a seguiu 
escada acima. 
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Capítulo 22 
 
A Velha Senhora e Curdie 
 
 
Subiram as escadas e depois a seguinte e a seguinte, e através das longas 
filas de salas vazias, e subiram a pequena escada da torre, Irene ficando 
cada vez mais feliz ao subir. Não houve resposta quando ela bateu 
longamente na porta da sala de trabalho, nem podia ouvir qualquer som 
da roda giratória, e mais uma vez seu coração afundou dentro dela, mas 
apenas por um momento, quando ela se virou e bateu na porta. outra 
porta. 
 
"Entre", respondeu a doce voz de sua avó, e Irene abriu a porta e 
entrou, seguida por Curdie. 
 
'Você querido!' gritou a dama, que estava sentada por um fogo de rosas 
vermelhas misturadas com branco. - Eu estava esperando por você, e 
realmente ficando um pouco ansioso por você, e começando a pensar 
se não era melhor eu ir buscá-lo eu mesmo. 
 
Enquanto falava, pegou a princesinha nos braços e a colocou no colo. 
Agora estava vestida de branco e, se possível, parecia mais adorável do 
que nunca. 
 
Trouxe Curdie, avó. Ele não acreditou no que eu disse e por isso o 
trouxe. 
 
Sim, eu o vejo. Ele é um bom garoto, Curdie, e um garoto corajoso. 
Você não está feliz por tirá-lo de lá? 
 
Sim, avó. Mas não foi muito bom ele não acreditar em mim quando eu 
estava lhe dizendo a verdade. 
 



A princesa e o goblin 

 

 
137 

'As pessoas devem acreditar no que podem e os que acreditam mais não 
devem ser duros com aqueles que acreditam menos. Duvido que você 
acreditasse em tudo, se não tivesse visto um pouco. 
 
Ah! sim, avó, ouso dizer. Tenho certeza que você está certo. Mas ele vai 
acreditar agora. 
 
"Não sei", respondeu a avó. 
 
- Você não quer, Curdie? disse Irene, olhando em volta para ele 
enquanto fazia a pergunta. Ele estava parado no meio do chão, olhando 
e parecendo estranhamente confuso. Isso ela pensou veio de seu 
espanto com a beleza da dama. 
 
"Faça uma reverência à minha avó, Curdie", disse ela. 
 
- Não vejo avó - respondeu Curdie, bruscamente. 
 
- Não vê minha avó quando estou sentada no colo dela? exclamou a 
princesa. 
 
- Não, não - reiterou Curdie, num tom ofendido. 
 
- Você não vê o adorável fogo das rosas, brancas entre elas desta vez? 
perguntou Irene, quase tão confusa quanto ele. 
 
- Não, não - respondeu Curdie, quase de mau humor. 
 
Nem a cama azul? Nem a manta cor de rosa? - Nem a luz bonita, como 
a lua, pendurada no telhado? 
 
- Você está brincando comigo, Alteza Real; e depois do que fizemos 
juntos hoje, não acho que seja da sua parte - disse Curdie, sentindo-se 
muito magoado. 
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"Então o que você vê?" perguntou Irene, que percebeu imediatamente 
que ela não acreditar nele era pelo menos tão ruim quanto ele não 
acreditar nela. 
 
- Vejo um quarto grande e vazio, como o do chalé da mãe, grande o 
suficiente para abrigar o chalé e deixar uma boa margem o tempo todo 
- respondeu Curdie. 
 
"E o que mais você vê?" 
 
- Vejo uma banheira, um monte de palha mofado, uma maçã murcha e 
um raio de sol entrando por um buraco no meio do telhado e brilhando 
em sua cabeça, e fazendo todo o lugar parecer um marrom escuro e 
curioso. Acho melhor você deixar para lá, princesa, e ir para o berçário, 
como uma boa menina. 
 
- Mas você não ouve minha avó falando comigo? perguntou Irene, 
quase chorando. 
 
'Não. Eu ouço o barulho de muitos pombos. Se você não descer, eu irei 
sem você. Eu acho que assim será melhor, pois tenho certeza de que 
ninguém que nos conheceu acreditaria em uma palavra que dissemos a 
eles. Eles pensariam que inventamos tudo. Não espero que ninguém, 
exceto meu pai e minha mãe, acredite em mim. Eles sabem que eu não 
contaria uma história. 
 
- E você não vai acreditar em mim, Curdie? expôs a princesa, agora 
chorando bastante com irritação e tristeza no abismo entre ela e Curdie. 
 
'Não. Não posso e não posso evitar - disse Curdie, virando-se para sair 
da sala. 
 
- O que devo fazer, avó? soluçou a princesa, virando o rosto para o 
peito da dama e tremendo com soluços reprimidos. 
 
"Você deve dar tempo a ele", disse a avó; 'e você deve se contentar em 
não acreditar por um tempo. É muito difícil de suportar; mas eu tive 
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que suportar, e terei que suportar muitas vezes ainda. Vou cuidar do 
que Curdie pensa de você no final. Você deve deixá-lo ir agora. 
 
- Você não vem, não é? perguntou Curdie. 
 
Não, Curdie; minha avó diz que devo deixar você ir. Vire à direita 
quando chegar ao pé de todas as escadas, e isso o levará ao corredor 
onde está a grande porta. 
 
'Oh! Não duvido que consiga encontrar o meu caminho - sem você, 
princesa, nem o fio da sua avó - disse Curdie, com grosseria. 
 
Oh, Curdie! Curdie! 
 
'Gostaria de ter ido para casa imediatamente. Sou muito grato a você, 
Irene, por me tirar desse buraco, mas gostaria que você não tivesse me 
enganado depois. 
 
Ele disse isso ao abrir a porta, que ele deixou aberta, e, sem outra 
palavra, desceu a escada. Irene ouviu com consternação os passos que 
partiam. Então se voltando novamente para a dama: 
 
- O que tudo isso significa, avó? Ela soluçou e explodiu em novas 
lágrimas. 
 
'Quer dizer, meu amor, que eu não pretendia me mostrar. Curdie ainda 
não é capaz de acreditar em algumas coisas. Ver não é acreditar - é 
apenas ver. Lembre-se de que eu lhe disse que, se Lootie me visse, ela 
esfregaria os olhos, esqueceria a metade que viu e chamaria a outra 
metade de bobagem. 
 
'Sim; mas eu deveria ter pensado que Curdie... 
 
'Você está certo. Curdie é muito mais distante que Lootie, e você verá o 
que virá disso. Entretanto, entretanto, você deve estar contente, digo, 
por ser incompreendido por um tempo. Estamos todos muito ansiosos 
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para ser entendidos, e é muito difícil não ser. Mas há uma coisa muito 
mais necessária. 
 
- O que é isso, avó? 
 
"Para entender outras pessoas." 
 
Sim, avó. Devo ser justo - pois, se não sou justo com outras pessoas, 
não valho a pena ser compreendido. Entendo. Então, como Curdie não 
pode evitar, não ficarei irritado com ele, apenas espere. 
 
"Aí está minha filha querida", disse a avó e a pressionou contra o peito. 
 
- Por que você não estava na sua sala de trabalho quando chegamos, 
avó? perguntou Irene, depois de alguns momentos de silêncio. 
 
'Se eu estivesse lá, Curdie teria me visto bem o suficiente. Mas por que 
eu deveria estar lá, e não nesta sala bonita? 
 
"Eu pensei que você estaria girando." 
 
- Não tenho ninguém para quem girar no momento. Eu nunca giro sem 
saber para quem estou girando. 
 
- Isso me lembra - há uma coisa que me intriga - disse a princesa: - 
como você consegue tirar o fio da montanha novamente? Certamente 
você não terá que fazer outro para mim? Isso seria um problema! 
 
A dama a colocou no chão, levantou-se e foi ao fogo. Colocando na 
mão, ela puxou novamente e levantou a bola brilhante entre o dedo e o 
polegar. 
 
- Eu já comprei agora - disse ela, voltando para a princesa -, tudo 
pronto para você quando você quiser. 
 
Indo para o armário, ela colocou na mesma gaveta de antes. 
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- E aqui está o seu anel - ela acrescentou, pegando-o com o dedo 
mínimo da mão esquerda e colocando-o no dedo indicador da mão 
direita de Irene. 
 
'Oh, obrigada, avó! Eu me sinto tão seguro agora! 
 
- Você está muito cansado, meu filho - continuou a dama. - Suas mãos 
estão feridas com as pedras, e contei nove contusões em você. Apenas 
veja como você é. 
 
E ela ergueu para ela um pequeno espelho que ela trouxera do armário. 
A princesa deu uma risada alegre com a visão. Ela estava tão arrasada 
com o riacho e suja com rastejando por lugares estreitos, que se ela 
tivesse visto o reflexo sem saber que era um reflexo, ela teria se levado 
para uma criança cigana cujo rosto estava lavado e cabelos penteados 
uma vez por mês. A senhora também riu e, erguendo-a novamente 
sobre o joelho, tirou a capa e a camisola. Então ela a levou para o lado 
da sala. Irene se perguntou o que ia fazer com ela, mas não fez 
perguntas - apenas começando um pouco quando descobriu que a 
deitaria no grande banho de prata; pois, ao olhar para ela, novamente 
não viu fundo, mas as estrelas brilhavam a quilômetros de distância, 
como parecia, em um grande abismo azul. Suas mãos se fecharam 
involuntariamente nos belos braços que a seguravam, e isso foi tudo. 
 
A senhora apertou-a mais uma vez contra o peito, dizendo: 
 
"Não tenha medo, meu filho." 
 
"Não, avó", respondeu a princesa, com um pequeno suspiro; e no 
instante seguinte ela afundou na água limpa e fria. 
 
Quando ela abriu os olhos, não viu nada além de um adorável azul 
estranho por cima e por baixo e por toda parte. A dama e a bela sala 
desapareceram de vista e ela parecia totalmente sozinha. Mas, em vez de 
ter medo, ela se sentiu mais do que feliz - perfeitamente feliz. E de 
algum lugar veio a voz da senhora, cantando uma estranha canção doce, 
da qual ela podia distinguir cada palavra; mas do sentido que ela tinha 
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apenas um sentimento - sem entendimento. Tampouco conseguia se 
lembrar de uma única linha depois que ela se foi. Ele desapareceu, 
como a poesia de um sonho, tão rápido quanto veio. Depois de anos, 
no entanto, ela às vezes imaginava que fragmentos de melodia subindo 
repentinamente em seu cérebro deviam ser pequenas frases e 
fragmentos do ar daquela música; e a própria fantasia a deixaria mais 
feliz e mais disposta a cumprir seu dever. 
 
Quanto tempo ela ficou na água, ela não sabia. Pareceu um longo 
tempo - não de cansaço, mas de prazer. Mas finalmente sentiu que as 
mãos bonitas a seguravam e, através da água borbulhante, foi levada 
para o adorável quarto. A dama levou-a ao fogo, sentou-se com ela no 
colo e secou-a ternamente com a toalha mais macia. Era tão diferente 
da secagem de Lootie. Quando a dama terminou, ela se inclinou para o 
fogo e tirou dela a camisola, branca como a neve. 
 
'Que delícia!' exclamou a princesa. - Acho que cheira a todas as rosas do 
mundo. 
 
Quando ela se levantou no chão, sentiu como se tivesse sido magoada 
de novo. Todo machucado e todo cansaço se foram, e suas mãos 
estavam macias e inteiras como sempre. 
 
“Agora vou colocar você na cama para dormir bem”, disse a avó. 
 
- Mas o que Lootie estará pensando? E o que devo lhe dizer quando ela 
me perguntar onde eu estive? 
 
Não se preocupe com isso. Você vai descobrir que tudo deu certo - 
disse a avó e a deitou na cama azul, embaixo da manta rosada. 
 
"Só há mais uma coisa", disse Irene. Estou um pouco preocupada com 
Curdie. Quando o trouxe para casa, eu deveria tê-lo visto a salvo em 
seu caminho de casa. 
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"Eu cuidei de tudo isso", respondeu a dama. “Eu disse para você deixá-
lo ir e, portanto, eu era obrigado a cuidar dele. Ninguém o viu e agora 
ele está jantando bem no chalé de sua mãe, no alto da montanha. 
 
"Então eu vou dormir", disse Irene, e em alguns minutos ela estava 
dormindo profundamente. 
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Capítulo 23 
 
Curdie e sua mãe 
 
 
Curdie subiu a montanha sem assobiar nem cantar, pois estava irritado 
com Irene por recebê-lo, como ele chamava; e ele ficou irritado consigo 
mesmo por ter falado com ela com tanta raiva. Sua mãe soltou um grito 
de alegria quando o viu e começou a pedir algo para ele comer, fazendo 
perguntas o tempo todo, que ele não respondeu tão alegremente como 
sempre. Quando a refeição estava pronta, ela o deixou para comer e 
correu para a mina para avisar o pai que ele estava seguro. Quando 
voltou, encontrou-o dormindo profundamente em sua cama; nem 
acordou até o pai chegar em casa à noite. 
 
"Agora, Curdie", disse a mãe, enquanto estavam sentados no jantar, 
"conte-nos toda a história do começo ao fim, exatamente como tudo 
aconteceu." 
 
Curdie obedeceu e contou tudo até o ponto em que saíram pelo 
gramado no jardim da casa do rei. 
 
"E o que aconteceu depois disso?" perguntou a mãe dele. Você não 
contou a todos nós. Você deveria estar muito feliz por ter escapado 
daqueles demônios e, em vez disso, nunca te vi tão triste. Deve haver 
algo mais. Além disso, você não fala dessa criança adorável, como eu 
gostaria de ouvi-lo. Ela salvou sua vida por risco próprio, e, de alguma 
forma, você parece não pensar muito nisso. 
 
"Ela falou tanta bobagem", respondeu Curdie, "e me contou um monte 
de coisas que não eram nem um pouco verdadeiras; e não consigo 
superar isso. 
 
'O que eles eram?' perguntou o pai. "Sua mãe pode ser capaz de lançar 
alguma luz sobre eles." 
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Então Curdie fez um peito limpo e contou tudo a eles. 
 
Todos ficaram em silêncio por algum tempo, pensando na estranha 
história. Por fim, a mãe de Curdie falou. 
 
"Você confessa, meu filho", disse ela, "há algo em todo o caso que você 
não entende?" 
 
"Sim, claro, mãe", respondeu ele. - Não consigo entender como uma 
criança que não sabe nada sobre a montanha, ou mesmo que eu estava 
calada nela, deveria ir sozinha até o local onde estava; e depois de me 
tirar do buraco, leve-me também para fora da montanha, onde eu não 
deveria ter percebido um passo se tivesse sido tão leve quanto ao ar 
livre. 
 
- Então você não tem o direito de dizer o que ela disse que não era 
verdade. Ela levou você para fora e deve ter algo para guiá-la: por que 
não um fio, uma corda ou qualquer outra coisa? Há algo que você não 
pode explicar, e a explicação dela pode ser a correta. 
 
'Não é nenhuma explicação, mãe; e eu não posso acreditar. 
 
Isso pode ser apenas porque você não entende. Se você o fizesse, 
provavelmente descobriria que era uma explicação e acreditaria 
profundamente. Não culpo você por não poder acreditar, mas culpo 
você por imaginar que uma criança tentaria enganá-lo. Por que ela 
deveria? Depende disso, ela lhe disse tudo o que sabia. Até você 
encontrar uma maneira melhor de explicar tudo isso, você pode pelo 
menos ter poupado mais seu julgamento. 
 
"Isso é o que algo dentro de mim tem dito o tempo todo", disse Curdie, 
abaixando a cabeça. - Mas o que você acha da avó? É isso que eu não 
consigo superar. Levar-me a um velho sótão e tentar me convencer 
diante dos meus próprios olhos de que era um quarto bonito, com 
paredes azuis e estrelas prateadas e sem fim, quando não havia nada 
além de um banheira velha, uma maçã murcha, um monte de palha e 
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um raio de sol! Isso foi muito ruim! Ela poderia ter tido uma velha lá 
pelo menos para passar por sua preciosa avó! 
 
- Ela não falou como se tivesse visto essas outras coisas, Curdie? 
 
'Sim. Isso é o que me incomoda. Você pensaria que ela realmente quis 
dizer e acreditou que viu todas as coisas sobre as quais falou. E nenhum 
deles lá! Foi muito ruim, eu digo. 
 
"Talvez algumas pessoas possam ver coisas que outras não, Curdie", 
disse sua mãe com muita seriedade. - Acho que vou lhe contar uma 
coisa que me vi uma vez, só que talvez você também não acredite em 
mim! 
 
'Oh mãe, mãe!' exclamou Curdie, chorando; "Eu não mereço isso, com 
certeza!" 
 
"Mas o que vou lhe dizer é muito estranho", insistiu a mãe; - e, se o 
ouvi dizer, devo dizer que devo estar sonhando, não sei se teria o 
direito de ser irritado com você, embora saiba pelo menos que não 
estava dormindo. 
 
'Diga-me mãe. Talvez me ajude a pensar melhor na princesa. 
 
"É por isso que estou tentado a contar", respondeu a mãe. - Mas, 
primeiro, devo mencionar que, de acordo com velhos sussurros, há algo 
mais do que comum na família do rei; e a rainha era do mesmo sangue, 
pois eram primos de algum grau. Havia histórias estranhas contadas a 
respeito deles - todas boas histórias - mas estranhas, muito estranhas. 
Não sei dizer o que eles eram, pois só me lembro dos rostos de minha 
avó e minha mãe enquanto conversavam sobre eles. Havia admiração e 
reverência - não medo - em seus olhos, e eles sussurraram, e nunca 
falaram em voz alta. Mas o que eu me vi foi o seguinte: seu pai ia 
trabalhar na mina uma noite e eu jantara com ele. Foi logo depois que 
nos casamos, e não muito antes de você nascer. Ele veio comigo até a 
boca da mina e me deixou em casa sozinha, pois eu conhecia o 
caminho quase tão bem quanto o chão de nossa própria casa. Estava 
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muito escuro, e em algumas partes da estrada, onde as rochas se 
penduravam quase completamente escuras. Mas me dei muito bem, 
sem pensar em ter medo, até chegar a um ponto que você conhece 
bastante, Curdie, onde o caminho precisa fazer uma curva acentuada no 
caminho de uma grande rocha no lado esquerdo. Quando cheguei lá, 
fiquei subitamente cercado por cerca de meia dúzia de espigas, a 
primeira que eu já havia visto, embora já tivesse ouvido falar delas com 
bastante frequência. Um deles bloqueou o caminho, e todos 
começaram a me atormentar e me provocar de uma maneira que me faz 
tremer pensar agora. 
 
'Se eu estivesse com você!' chorou pai e filho em uma respiração. 
 
A mãe deu um sorrisinho engraçado e continuou. 
 
- Eles também tinham algumas de suas horríveis criaturas, e devo 
confessar que fiquei terrivelmente assustado. Eles rasgaram minhas 
roupas muito, e eu tinha medo de que me rasgassem em pedaços, 
quando de repente uma grande luz branca brilhou sobre mim. Eu olhei 
para cima. Um raio largo, como uma estrada brilhante, desceu de um 
grande globo de luz prateada, não muito alto, na verdade não tão alto 
quanto o horizonte - então não poderia ter sido uma nova estrela ou 
outra lua ou qualquer coisa desse tipo. As espigas caíram me 
perseguindo, e pareciam atordoadas, e eu pensei que elas iriam fugir, 
mas logo começaram de novo. No mesmo momento, no entanto, no 
caminho do globo de luz, veio um pássaro, brilhando como prata ao 
sol. Ele deu algumas batidas rápidas primeiro e depois, com as asas 
esticadas, disparou, deslizando pela encosta da luz. Parecia-me um 
pombo branco. Mas, seja o que for, quando as espigas a viram caindo 
diretamente sobre eles, elas se aproximaram e saíram correndo pela 
montanha, me deixando em segurança, apenas com muito medo. Assim 
que os enviou, o pássaro voltou a deslizar para cima da luz e, no 
momento em que alcançou o globo, a luz desapareceu, como se uma 
persiana tivesse sido fechada sobre uma janela e eu não a vi mais. Mas 
não tive mais problemas com as espigas naquela noite ou para sempre. 
 
'Que estranho!' exclamou Curdie. 
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Sim, foi estranho; mas não posso deixar de acreditar, acredite ou não - 
disse a mãe. 
 
"É exatamente como sua mãe me contou na manhã seguinte", disse o 
pai. 
 
- Você não acha que estou duvidando da minha própria mãe? gritou 
Curdie. "Há outras pessoas no mundo tão dignas de acreditar quanto 
sua própria mãe", disse a mãe dele. - Não sei se ela é tão apta a acreditar 
que por acaso é sua mãe, senhor Curdie. Há mães muito mais 
propensas a mentir do que a menininha que vi conversando com as 
prímulas há algumas semanas. Se ela mentisse, começaria a duvidar da 
minha própria palavra. 
 
"Mas as princesas contam mentiras, assim como outras pessoas", disse 
Curdie. 
 
Sim, mas não princesas como aquela criança. Ela é uma boa garota, 
tenho certeza, e isso é mais do que ser uma princesa. Depende, você 
terá que se desculpar por se comportar assim com ela, Curdie. Você 
deveria pelo menos ter segurado sua língua. 
 
"Sinto muito agora", respondeu Curdie. 
 
"Você deveria ir e dizer a ela, então." 
 
'Não vejo como eu poderia lidar com isso. Eles não deixariam um 
garoto mineiro como eu falar com ela sozinha; e eu não podia contar a 
ela antes daquela babá dela. Ela estaria fazendo tantas perguntas, e eu 
não sei quantas a princesinha gostaria que eu respondesse. Ela me disse 
que Lootie não sabia nada sobre ela vir me tirar da montanha. Estou 
certo de que ela a teria impedido de alguma forma se soubesse. Mas 
posso ter uma chance em breve e, enquanto isso, devo tentar fazer algo 
por ela. Acho que pai, finalmente cheguei à pista. 
 



A princesa e o goblin 

 

 
149 

- Você realmente meu garoto? disse Peter. Tenho certeza de que você 
merece algum sucesso; você trabalhou muito para isso. O que você 
descobriu? 
 
- Sabe, é difícil, pai, dentro da montanha, principalmente no escuro, e 
não saber que reviravoltas, contar a mentira das coisas lá fora. 
 
"Impossível, meu garoto, sem um gráfico, ou pelo menos uma bússola", 
retrucou o pai. 
 
- Bem, acho que quase descobri em que direção as espigas estão 
minando. Se estou certo, sei de outra coisa que posso colocar e então 
um e um farão três. 
 
- Frequentemente, Curdie, como nós, mineiros, devemos estar muito 
conscientes. Agora diga-nos, meu garoto, quais são as duas coisas e veja 
se conseguimos adivinhar o mesmo terço que você. 
 
"Não vejo o que isso tem a ver com a princesa", interpôs sua mãe. 
 
- Logo deixarei você ver isso, mãe. Talvez você possa me achar tolo, 
mas até que eu tenha certeza de que não há nada na minha fantasia 
atual, estou mais determinado do que nunca a continuar com minhas 
observações. No momento em que chegamos ao canal pelo qual 
saímos, ouvi os mineiros trabalhando em algum lugar próximo - penso 
embaixo de nós. Agora, desde que comecei a observá-los, eles minaram 
meia milha em linha reta; e até onde sei, eles não estão trabalhando em 
nenhuma outra parte da montanha. Mas eu nunca sabia em que direção 
eles estavam indo. Quando saímos no jardim do rei, pensei 
imediatamente se era possível que eles estivessem trabalhando na casa 
do rei; e o que eu quero fazer hoje à noite é ter certeza de que estão ou 
não. Vou levar uma luz comigo... 
 
"Oh, Curdie", exclamou a mãe, "então eles verão você." 
 
"Não tenho mais medo deles agora do que antes", voltou Curdie, 
"agora que tenho esse sapato precioso. Eles não podem fazer outro 
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com pressa, e um pé descalço servirá para o meu propósito. Por mais 
que seja mulher, não a pouparei da próxima vez. Mas tomarei cuidado 
com minha luz, pois não quero que eles me vejam. Não vou enfiar no 
meu chapéu. 
 
"Continue, então, e diga-nos o que você pretende fazer." 
 
- Quero levar um pouco de papel comigo e um lápis e entrar na boca 
do riacho por onde saímos. Marcarei no papel o mais próximo possível 
do ângulo de cada volta que fizer até encontrar as espigas no trabalho e, 
assim, ter uma boa ideia em que direção eles estão indo. Se for quase 
paralelo à corrente, saberei que é para a casa do rei que eles estão 
trabalhando. 
 
E se você devesse? Quão mais sábio você será então? 
 
- Espere um pouco, mãe querida. Eu lhe disse que, quando me deparei 
com a família real na caverna, eles estavam conversando com seu 
príncipe - Harelip, o chamavam - se casando com uma mulher do sol - 
ou seja, um de nós - um com os dedos dos pés. Agora, no discurso que 
um deles fez naquela noite em sua grande reunião, da qual ouvi apenas 
uma parte, ele disse que a paz seria garantida por uma geração pelo 
menos pela promessa que o príncipe manteria pelo bom 
comportamento de seus parentes: foi o que ele disse, e ele deve ter 
pensado na mulher do sol com quem o príncipe se casaria. Tenho 
certeza de que o rei está orgulhoso demais para desejar que o filho se 
case com outra princesa que não seja uma princesa, e sabendo que 
gosta de ter uma camponesa como esposa seria de grande vantagem 
para eles. 
 
"Entendo o que você está dirigindo agora", disse a mãe. 
 
"Mas", disse seu pai, "nosso rei cavaria a montanha até a planície antes 
de ter sua princesa a esposa de uma espiga, se ele fosse dez vezes um 
príncipe." 
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'Sim; mas eles pensam muito em si mesmos! disse a mãe dele. 'Pequenas 
criaturas sempre fazem. A galinha anã é o galo mais orgulhoso do meu 
quintal. 
 
"E eu acho", disse Curdie, "se eles a pegassem, diriam ao rei que a 
matariam, a menos que ele consentisse no casamento." 
 
"Eles podem dizer", disse o pai, "mas não a matariam; eles a manteriam 
viva por causa do domínio que lhes dava sobre o nosso rei. O que quer 
que ele fizesse, eles ameaçariam fazer o mesmo com a princesa. 
 
- E eles são ruins o suficiente para atormentá-la apenas por diversão - 
sei disso - disse a mãe. 
 
"De qualquer forma, vou vigiá-los e ver o que eles estão fazendo", disse 
Curdie. - É horrível pensar demais. Eu não me deixei fazer isso. Mas 
eles não a têm - pelo menos se eu puder evitar. Então, minha querida 
mãe - minha pista está certa - você vai me dar um pouco de papel, um 
lápis e um pedaço de pudim, e eu partirei imediatamente. Vi um lugar 
onde posso escalar o muro do jardim com bastante facilidade. 
 
"Você deve se preocupar e ficar fora do caminho dos homens que estão 
vigiando", disse a mãe. 
 
'Eu vou. Não quero que eles saibam nada sobre isso. Eles estragariam 
tudo. As espigas só tentariam outro plano - são criaturas tão obstinadas! 
Eu cuidarei bem, mãe. Eles também não vão me matar e me comer, se 
vierem contra mim. Então você não precisa se importar com eles. 
 
Sua mãe pegou o que ele havia pedido e Curdie partiu. Perto da porta 
pela qual a princesa deixava o jardim para a montanha havia uma 
grande pedra e, subindo, Curdie subiu o muro. Ele amarrou sua pista a 
uma pedra dentro do canal e levou sua picareta com ele. Ele não tinha 
ido muito longe antes de encontrar uma criatura horrível vindo em 
direção à boca. O local era muito estreito para dois de quase qualquer 
tamanho ou forma, e além de Curdie não queria deixar a criatura passar. 
Não sendo capaz de usar sua picareta, no entanto, ele teve uma luta 
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intensa com ele, e foi somente depois de receber muitas mordidas, 
algumas delas ruins, que ele conseguiu matá-lo com seu canivete. Tendo 
o arrastado para fora, ele se apressou a entrar novamente antes que 
outro parasse no caminho. 
 
Não preciso segui-lo mais longe nas aventuras desta noite. Ele voltou 
para o café da manhã, satisfeito por os duendes estarem minando na 
direção do palácio - em um nível tão baixo que sua intenção deve, ele 
pensou, ser enterrar-se sob as paredes da casa do rei e subir dentro dela 
- ordem, ele acreditava plenamente, de pôr as mãos na princesinha e 
levá-la como esposa para o horrível Harelip. 
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Capítulo 24 
 
Irene se comporta como uma princesa 
 
 
Quando a princesa acordou do sono mais doce, encontrou 
a babá  curvada sobre ela, a empregada olhando por cima do ombro 
da babá e a empregada olhando por cima da empregada. A sala estava 
cheia de criadas; e os cavalheiros de armas, com uma longa coluna de 
criados atrás deles, estavam espiando ou tentando espiar na porta do 
quarto das crianças. 
 
- Essas criaturas horríveis se foram? Perguntou a princesa, lembrando-
se primeiro do que a havia aterrorizado pela manhã. 
 
- Sua princesinha travessa, travessa! Gritou Lootie. 
 
Seu rosto estava muito pálido, com manchas vermelhas, e ela parecia 
como se fosse sacudi-la; mas Irene não disse nada - apenas esperou 
ouvir o que viria a seguir. 
 
- Como você pôde ficar por baixo dessa roupa e nos fazer pensar que 
estava perdido! E mantenha-o o dia todo também! Você é a criança 
mais obstinada! É tudo menos divertido para nós, posso lhe dizer! 
 
Era a única maneira de a babá explicar seu desaparecimento. 
 
- Não fiz isso, Lootie - disse Irene, muito calmamente. 
 
'Não conte histórias!' gritou sua babá com grosseria. 
 
- Não direi nada a você - disse Irene. 
 
"Isso é tão ruim", disse a babá. 
 



George MacDonald 

 

 
154 

- É tão ruim não dizer nada como contar histórias? Exclamou a 
princesa. - Vou perguntar ao meu pai sobre isso. Ele não vai dizer isso. 
E acho que ele não quer que você diga. 
 
"Diga-me diretamente o que você quer dizer com isso!" gritou a babá, 
meio selvagem de raiva da princesa e assustado com as possíveis 
consequências para si mesma. 
 
"Quando digo a verdade, Lootie", disse a princesa, que de alguma 
forma não se zangou ", você me diz:" Não conte histórias ": parece que 
devo contar histórias antes que você acredite em mim." 
 
"Você é muito rude, princesa", disse a babá. 
 
- Você é tão rude, Lootie, que não voltarei a falar com você até que 
você se arrependa. Por que eu deveria, quando sei que você não vai 
acreditar em mim? Devolveu a princesa. Pois ela sabia muito bem que, 
se ela dissesse a Lootie o que ela tinha falado, quanto mais ela contasse, 
menos ela acreditaria nela. 
 
"Você é a criança mais provocadora!" chorou sua babá. "Você merece 
ser bem punido por seu comportamento perverso." 
 
- Por favor, sra. Governanta - disse a princesa -, você me leva para o 
seu quarto e fica comigo até meu rei papai chegar? Vou pedir que ele 
venha o mais rápido possível. 
 
Todo mundo olhou para essas palavras. Até aquele momento, todos a 
consideravam pouco mais que um bebê. 
 
Mas a governanta tinha medo da babá e procurou consertar as coisas, 
dizendo: 
 
- Tenho certeza, princesa, berçário não quis ser rude com você. 
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- Acho que meu pai não gostaria que eu tivesse uma babá que falasse 
comigo como Lootie. Se ela acha que eu digo mentiras, é melhor dizer 
isso ao meu pai ou ir embora. Sir Walter, você vai cuidar de mim? 
 
"Com o maior prazer, princesa", respondeu o capitão dos senhores de 
armas, caminhando com seu grande passo para dentro da sala. 
 
A multidão de criados abriu caminho para ele, e ele se curvou diante da 
cama da pequena princesa. - Mandarei meu criado imediatamente, no 
cavalo mais rápido do estábulo, para dizer ao seu rei papai que Sua 
Alteza Real deseja sua presença. Quando você escolher um desses 
servos para esperar por você, ordenarei que a sala seja limpa. 
 
"Muito obrigado, sir Walter", disse a princesa, e seus olhos olharam 
para uma garota de bochechas rosadas que recentemente vinha à casa 
como empregada de copa. 
 
Mas quando Lootie viu os olhos de sua querida princesa procurando 
por outra em vez dela, ela caiu de joelhos ao lado da cama e explodiu 
em um grande grito de angústia. 
 
Acho que sir Walter disse a princesa, ficarei com Lootie. Mas eu me 
coloco sob seus cuidados; e você não precisa incomodar meu rei-Papai 
até eu falar com você novamente. Vocês todos podem ir embora? 
Estou bem e seguro, e não me escondi por diversão, nem por 
incomodar meu povo. Lootie, por favor, me vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



George MacDonald 

 

 
156 

Capítulo 25 
 
Curdie chega ao sofrimento 
 
 
Durante algum tempo, tudo ficou quieto acima do solo. O rei ainda 
estava longe em uma parte distante de seus domínios. Os homens de 
armas ficavam vigiando a casa. Eles ficaram consideravelmente 
surpresos ao encontrar no pé da rocha no jardim o corpo hediondo da 
criatura goblin morta por Curdie; mas eles chegaram à conclusão de que 
fora morto nas minas e se arrastara para lá para morrer; e, exceto por 
um vislumbre ocasional de um vivo, eles não viam nada para causar 
alarme. Curdie continuou observando a montanha, e os duendes 
continuavam cavando mais fundo na terra. Contanto que fossem mais 
fundo, Curdie julgou que não havia perigo imediato. 
 
Para Irene, o verão estava tão cheio de prazer como sempre, e por um 
longo tempo, embora ela pensasse na avó durante o dia e sonhasse com 
ela à noite, não a viu. As crianças e as flores estavam mais felizes do que 
nunca, e ela fez tanta amizade com os filhos dos mineiros que conheceu 
na montanha quanto Lootie permitiria; mas Lootie tinha noções muito 
tolas a respeito da dignidade de uma princesa, sem entender que a 
princesa mais verdadeira é apenas quem mais ama todos os seus irmãos 
e irmãs, e quem é mais capaz de fazer bem por serem humildes em 
relação a elas. Ao mesmo tempo, ela foi consideravelmente alterada 
para melhor seu comportamento com a princesa. Ela não pôde deixar 
de ver que não era mais uma mera criança, mas mais sábia do que sua 
idade seria responsável. No entanto, ela continuava sussurrando 
tolamente aos criados - às vezes que a princesa não estava certa em sua 
mente, às vezes que ela era boa demais para viver e outras bobagens do 
mesmo tipo. 
 
Todo esse tempo Curdie teve que se arrepender, sem chance de 
confessar, que se comportara tão mal com a princesa. Isso talvez o 
tenha tornado mais diligente em seus esforços para servi-la. Sua mãe e 
ele costumavam conversar sobre o assunto, e ela o confortou, e lhe 
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disse que tinha certeza de que algum dia ele teria a oportunidade que 
tanto desejava. 
 
Aqui, gostaria de observar, em nome de príncipes e princesas em geral, 
que é uma coisa baixa e desprezível recusar confessar uma falha ou 
mesmo um erro. Se uma verdadeira princesa cometeu um erro, ela fica 
sempre inquieta até ter a oportunidade de jogar fora a injustiça dizendo: 
'Consegui; e eu gostaria de não ter; e sinto muito por ter feito isso. 
Então você vê que há algum motivo para supor que Curdie não era 
apenas um mineiro, mas também um príncipe. Muitos desses casos são 
conhecidos na história do mundo. 
 
Por fim, porém, ele começou a ver sinais de uma mudança nos 
procedimentos das escavadeiras duendes: elas não estavam indo mais 
fundo, mas começaram a correr em um nível; e ele os observou, 
portanto, mais de perto do que nunca. De repente, uma noite, 
chegando a um declive de rochas muito duras, começaram a subir ao 
longo do plano inclinado de sua superfície. Chegando ao topo, voltaram 
a subir por uma ou duas noites, depois das quais começaram a subir 
mais uma vez e continuaram em um ângulo bastante íngreme. Por fim, 
Curdie julgou que era hora de transferir sua observação para outro 
quarto e, na noite seguinte, ele não foi à mina; mas, deixando sua 
picareta e pista em casa, e levando apenas seus pedaços de pão e pudim 
de ervilha, desceu a montanha até a casa do rei. Ele pulou o muro e 
permaneceu no jardim a noite inteira, rastejando de mãos dadas e 
joelhos de um lugar para o outro e deitado de corpo inteiro com a 
orelha no chão, ouvindo. Mas ele não ouviu nada, exceto o passo dos 
homens de armas enquanto marchavam, cuja observação, como a noite 
estava nublada e não havia lua, ele teve pouca dificuldade em evitar. Por 
várias noites seguintes, continuou a assombrar o jardim e a ouvir, mas 
sem sucesso. 
 
Por fim, no início de uma noite, se ele havia se descuidado de sua 
própria segurança ou se a lua crescente se tornara forte o suficiente para 
expô-lo, sua observação terminou repentinamente. Ele estava 
rastejando por trás da rocha, onde o riacho corria, pois estava ouvindo 
tudo ao redor, na esperança de que isso pudesse transmitir aos seus 
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ouvidos alguma indicação do paradeiro dos mineiros duendes, quando 
ele chegou à luz da lua. gramado, um zumbido no ouvido e um golpe 
na perna o assustaram. Ele se agachou instantaneamente na esperança 
de iludir mais atenção. Mas quando ouviu o som de pés correndo, ele 
pulou para ter a chance de escapar em fuga. Ele caiu, no entanto, com 
uma forte pontada de dor, pois o raio de uma besta havia ferido sua 
perna, e o sangue agora estava escorrendo dela. Ele foi imediatamente 
posto em espera por dois ou três homens de armas. Era inútil lutar, e 
ele se submeteu em silêncio. 
 
É um menino! choraram vários deles juntos, em um tom de espanto. 
Pensei que fosse um daqueles demônios. O que você faz aqui? 
 
- Aparentemente, vai ter uma utilidade grosseira - disse Curdie, rindo, 
enquanto os homens o balançavam. 
 
A impertinência não fará bem a você. Você não tem nenhum negócio 
aqui nos terrenos do rei e, se não der conta de si mesmo, se sairá como 
ladrão. 
 
'Por que, o que mais ele poderia ser?' disse um. 
 
"Ele poderia estar atrás de um garoto perdido, você sabe", sugeriu 
outro. 
 
Não vejo razão em tentar desculpá-lo. De qualquer forma, ele não tem 
negócios aqui. 
 
- Deixe-me ir embora, por favor - disse Curdie. 
 
- Mas não agradamos, a não ser que você dê uma boa conta de si 
mesmo. 
 
"Não tenho certeza se posso confiar em você", disse Curdie. 
 
"Somos os homens de armas do rei", disse o capitão com cortesia, pois 
foi pego com a aparência e a coragem de Curdie. 
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- Bem, vou lhe contar tudo, se você prometer me ouvir e não fazer 
nada precipitado. 
 
"Eu chamo isso de legal!" disse uma das pessoas, rindo. "Ele vai nos 
dizer que travessuras ele teve, se prometermos fazer o que quiser." 
 
"Eu não tinha brincadeira", disse Curdie. 
 
Mas antes que ele pudesse dizer mais, desmaiou e caiu sem sentido na 
grama. Então, primeiro, descobriram que o raio que haviam disparado, 
levando-o para uma das criaturas duendes, o havia ferido. 
 
Eles o carregaram para dentro de casa e o deitaram no corredor. A 
notícia espalhou-se de que eles haviam pegado um ladrão, e os criados 
se aproximaram para ver o vilão. Entre o resto veio a babá. No 
momento em que o viu, exclamou com indignação: 
 
- Declaro que é o mesmo jovem patife de mineiro que foi rude comigo 
e com a princesa na montanha. Ele realmente queria beijar a princesa. 
Eu cuidei bem disso - o desgraçado! E ele estava rondando, estava? 
Assim como a insolência dele! A princesa dormindo profundamente, 
poderia deturpar-se a seu gosto. 
 
Quando ouviu isso, o capitão, embora tivesse considerável dúvida de 
sua verdade, resolveu manter Curdie prisioneiro até que pudessem 
investigar o caso. Então, depois que o trouxeram um pouco e cuidaram 
de sua ferida, que era bastante ruim, eles o deitaram, ainda exaustos 
com a perda de sangue, sobre um colchão em uma sala fora de uso - 
uma das que já com tanta frequência mencionado - e trancou a porta e 
o deixou. Ele passou uma noite conturbada e, pela manhã, eles o 
encontraram falando loucamente. À noite, ele voltou a si, mas sentiu-se 
muito fraco e sua perna foi extremamente dolorosa. Pensando onde 
estava, e vendo um dos homens de armas na sala, ele começou a 
questioná-lo e logo se lembrou dos acontecimentos da noite anterior. 
Como ele próprio não conseguia mais assistir, ele contou ao soldado 
tudo o que sabia sobre os duendes, e implorou que ele contasse a seus 
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companheiros e os incitasse a assistir com dez vezes mais vigilância; 
mas se ele não falava de maneira bastante coerente ou se a coisa toda 
parecia incrível, certamente o homem concluiu que Curdie ainda estava 
delirando e tentou convencê-lo a segurar a língua. Isso, é claro, irritava 
Curdie terrivelmente, que agora sentia por sua vez o que não se podia 
acreditar, e a consequência foi que sua febre voltou e, no momento em 
que, com seus pedidos persistentes, o capitão era chamado, podia não 
há dúvida de que ele estava delirando. Eles fizeram por ele o que 
podiam e prometeram tudo o que ele queria, mas sem intenção de 
realização. Por fim, ele foi dormir e, quando finalmente seu sono ficou 
profundo e pacífico, eles o deixaram, trancaram a porta novamente e se 
retiraram, com a intenção de revisitá-lo de manhã cedo. 
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Capítulo 26 
 
Os Mineiros Goblins 
 
 
Naquela mesma noite, vários criados conversaram antes de irem para a 
cama. 
 
- Que barulho pode ser esse? disse uma das empregadas, que estava 
escutando por um momento ou dois. 
 
"Ouvi nas últimas duas noites", disse a cozinheira. - Se houvesse 
alguma coisa no local, eu deveria tê-la levado para ratos, mas meu Tom 
os mantém longe o suficiente. 
 
"Ouvi dizer, porém", disse a criada, "que os ratos se movimentam em 
grandes empresas às vezes. Pode haver um exército deles nos 
invadindo. Ouvi barulhos ontem e hoje também. 
 
"Vai ser muito divertido, então, para o meu Tom e Bob da dona-de-
casa", disse a cozinheira. “Eles serão amigos pela primeira vez na vida e 
lutarão do mesmo lado. Vou envolver Tom e Bob juntos e colocar em 
fuga qualquer número de ratos. 
 
"Parece-me", disse a babá, "que os ruídos são altos demais para isso. 
Ouvi-os o dia todo e minha princesa me perguntou várias vezes o que 
poderiam ser. Às vezes, parecem trovões distantes e, às vezes, os ruídos 
que você ouve na montanha daqueles mineiros horríveis embaixo. 
 
"Não deveria me perguntar", disse o cozinheiro, "se afinal eram os 
mineiros. Eles podem ter chegado a algum buraco na montanha através 
do qual os barulhos chegam até nós. Eles são sempre chatos, 
explodindo e quebrando, você sabe. 
 
Enquanto ele falava, houve um grande estrondo embaixo deles, e a casa 
tremeu. Todos começaram bem, e correndo para o salão também 
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encontraram os cavalheiros em consternação. Eles haviam enviado para 
acordar o capitão, que disse pela descrição que deveria ter sido um 
terremoto, uma ocorrência que, embora muito rara naquele país, 
ocorrera quase dentro do século; e depois foi dormir de novo, estranho 
dizer, e adormeceu sem pensar em Curdie, nem associar os ruídos que 
ouviram ao que ele lhes dissera. Ele não tinha acreditado em Curdie. Se 
tivesse, pensaria imediatamente no que dissera e tomaria precauções. 
Como não ouviram mais nada, concluíram que Sir Walter estava certo e 
que o perigo havia acabado por talvez outros cem anos. O fato, como 
foi descoberto posteriormente, foi que os duendes, ao trabalharem uma 
segunda face inclinada de pedra, chegaram a um imenso bloco que 
ficava embaixo das adegas da casa, dentro da linha das fundações. 
 
Era tão redondo que, quando conseguiram, depois de muito trabalho, 
desalojá-lo sem explodir, rolou trovejando ladeira abaixo com um ruído 
estridente, que sacudiu as fundações da casa. Os duendes ficaram 
consternados com o barulho, pois sabiam, espiando e medindo com 
cuidado, que agora deveriam estar muito perto, se não debaixo da casa 
do rei, e temiam dar um alarme. Eles, portanto, permaneceram calados 
por um tempo e, quando começaram a trabalhar novamente, sem 
dúvida se acharam muito afortunados por encontrar uma veia de areia 
que preenchia uma fissura sinuosa na rocha sobre a qual a casa estava 
construída. Ao recolher isso, eles saíram na adega do rei. 
 
Assim que descobriram onde estavam, voltaram correndo, como ratos 
para seus buracos, e correndo a toda velocidade para o palácio dos 
duendes, anunciaram seu sucesso ao rei e à rainha com gritos de 
triunfo. 
 
Em um momento, a família real dos duendes e todo o povo dos 
duendes estavam a caminho, apressados, para a casa do rei, cada um 
ansioso por participar da glória de levar a princesa Irene na mesma 
noite. 
 
A rainha foi cambaleando com um sapato de pedra e um de pele. 
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Isso não poderia ter sido agradável, e meus leitores podem se perguntar 
que, com trabalhadores tão habilidosos a seu respeito, ela ainda não 
havia substituído o sapato levado por Curdie. Como o rei, no entanto, 
tinha mais de um motivo de objeção a seus sapatos de pedra, ele sem 
dúvida se aproveitou da descoberta dos dedos dos pés e ameaçou expor 
sua deformidade se ela fizesse outro. Presumo que ele insistiu em que 
ela se contivesse com sapatos de pele e permiti que ela usasse o restante 
de granito na presente ocasião apenas porque estava saindo para a 
guerra. 
 
Eles logo chegaram à adega do rei e, independentemente de seus 
enormes vasos, dos quais não conheciam o uso, procederam 
imediatamente, mas o mais silenciosamente possível, para forçar a porta 
que levava para cima. 
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Capítulo 27 
 
Os Goblins na casa do Rei 
 
 
Quando Curdie adormeceu, começou imediatamente a sonhar. Ele 
pensou que estava subindo o lado da montanha da boca da mina, 
assobiando e cantando 'Ring, dod, bang!' quando ele se deparou com 
uma mulher e criança que se perderam; e a partir daí ele continuou 
sonhando tudo o que lhe acontecera desde que conhecera a princesa e 
Lootie; como ele observara os duendes, como fora levado por eles, 
como fora resgatado pela princesa; tudo, de fato, até que ele foi ferido, 
capturado e aprisionado pelos homens de armas. E agora ele achava 
que estava deitado bem acordado onde eles o haviam deitado, quando 
de repente ele ouviu um grande estrondo. 
 
"As espigas estão chegando!" ele disse. 'Eles não acreditaram em uma 
palavra que eu disse a eles! As espigas vão levar a princesa debaixo de 
seus narizes estúpidos! Mas eles não! que eles não devem! 
 
Ele pulou, como ele pensava, e começou a se vestir, mas, para sua 
consternação, descobriu que ainda estava deitado na cama. 
 
"Agora eu vou!" ele disse. 'Aqui vai! Estou de pé agora! 
 
Mas mais uma vez ele se viu confortável na cama. Vinte vezes ele 
tentou e vinte vezes falhou; pois de fato ele não estava acordado, 
apenas sonhando que estava. Por fim, em agonia de desespero, 
imaginando ouvir os duendes por toda a casa, deu um grande grito. 
Então chegou, como ele pensou, uma mão na fechadura da porta. Ele 
se abriu e, olhando para cima, viu uma dama de cabelos brancos, 
carregando uma caixa de prata na mão, entrar no quarto. Ela veio para a 
cama dele, pensou, acariciou a cabeça e o rosto com as mãos frias e 
macias, tirou o curativo da perna, esfregou-o com algo que cheirava a 
rosas e depois acenou com as mãos três vezes. Na última onda de suas 
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mãos, tudo desapareceu, ele sentiu-se afundar no sono mais profundo e 
não se lembrou de mais nada até acordar a sério. 
 
A lua poente lançava uma luz fraca através do caixão, e a casa estava 
cheia de tumulto. Houve um suave e pesado estampido multitudinário, 
um choque e um barulho de armas, as vozes dos homens e os gritos das 
mulheres, misturados com um berro hediondo, que parecia vitorioso. 
As espigas estavam em casa! Ele pulou da cama, apressou-se em 
algumas de suas roupas, sem esquecer os sapatos, que estavam armados 
de pregos; depois, espionando uma velha faca de caça, ou espada curta, 
pendurada na parede, ele a pegou e desceu correndo as escadas, guiada 
pelos sons de conflito, que se tornavam cada vez mais altos. 
 
Quando chegou ao térreo, encontrou todo o lugar cheio. 
 
Todos os duendes da montanha pareciam reunidos lá. Ele correu entre 
eles, gritando: 

 
'Um dois, 

Bata e corte! 
Três quatro, 

Explosão e chatice! 
 
e a cada rima ele despejava um grande carimbo no pé, cortando ao 
mesmo tempo o rosto deles - executando, de fato, uma dança da espada 
da descrição mais selvagem. Longe, os duendes espalhavam-se em todas 
as direções - em armários, escadas, chaminés, vigas e porões. Curdie 
continuou batendo e cortando e cantando, mas não viu nada das 
pessoas da casa até que ele chegou ao grande salão, no qual, no 
momento em que entrou, deu um grande grito de duende. O último 
dos homens de armas, o próprio capitão, estava no chão, enterrado sob 
uma multidão enfurecida de duendes. Pois, enquanto cada cavaleiro 
estava ocupado se defendendo o melhor que podia, apunhalando os 
corpos grossos dos duendes, pois logo achou suas cabeças quase 
invulneráveis, a rainha atacou suas pernas e pés com seu horrível sapato 
de granito. e ele logo caiu; mas o capitão estava de costas para a parede 
e se destacava por mais tempo. Os duendes teriam despedaçado todos 
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eles, mas o rei havia ordenado que os levassem vivos, e sobre cada um 
deles, em doze grupos, havia um nó de duendes, enquanto todos que 
encontrassem espaço estavam sentados em cima deles. corpos 
prostrados. 
 
Curdie começou a dançar, girar, bater e cantar como um pequeno 
turbilhão encarnado. 
 

'Onde está tudo um buraco, senhor, 
Nunca pode haver buracos: 

Por que seus sapatos devem ter solas, senhor, 
Quando eles não têm almas? 
- Mas ela está de pé, senhor, 
Tem um sapato de granito: 

A bota de couro mais forte, senhor, 
Seis terminariam em breve. 

 
A rainha deu um uivo de raiva e consternação; e antes que ela 
recuperasse sua presença de espírito, Curdie, tendo começado com o 
grupo mais próximo dele, tinha onze dos cavaleiros nas pernas 
novamente. 
 
'Carimbo nos pés deles!' ele chorou quando cada homem se levantou, e 
em poucos minutos o salão estava quase vazio, os duendes correndo 
dele o mais rápido que podiam, uivando, gritando e mancando, e se 
encolhendo de vez em quando enquanto corriam para abraçar seus pés 
feridos. suas mãos duras, ou para protegê-los do terrível carimbo dos 
homens armados. 
 
E agora Curdie se aproximou do grupo que, confiando na rainha e no 
sapato, mantinha a guarda sobre o capitão prostrado. O rei estava 
sentado na cabeça do capitão, mas a rainha estava na frente, como um 
gato enfurecido, com os olhos perpendiculares brilhando em verde e os 
cabelos caídos pela cabeça horrível. Seu coração estava tremendo, no 
entanto, e ela continuou movendo-se sobre o pé com a pele calada, 
com apreensão nervosa. Quando Curdie estava a alguns passos, ela 
correu para ele, fez uma tremenda marca no pé oposto, que felizmente 
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ele se retirou a tempo e o pegou pela cintura, para jogá-lo no chão de 
mármore. Mas assim que ela o pegou, ele desceu com todo o peso de 
seu sapato de ferro sobre o pé com a pele, e com um uivo horrível ela o 
largou, agachou no chão e segurou o pé com as duas mãos. Enquanto 
isso, o resto avançava contra o rei e o guarda-costas, os fazia voar e 
levantava o capitão prostrado, quase morto de morte. Alguns 
momentos antes dele recuperar a respiração e a consciência. 
 
Onde está a princesa? Gritou Curdie, repetidamente. 
 
Ninguém sabia, e lá todos eles correram em busca dela. 
 
Eles passaram por todos os cômodos da casa, mas em nenhum lugar ela 
foi encontrada. Nenhum dos servos era visto. Mas Curdie, que se 
mantivera na parte inferior da casa, que agora estava quieta o suficiente, 
começou a ouvir um som confuso a partir de uma algazarra distante, e 
partiu para descobrir de onde vinha. O barulho aumentou quando seus 
ouvidos afiados o levaram a uma escada e depois à adega. Estava cheio 
de duendes, que o mordomo fornecia vinho o mais rápido que podia. 
 
Enquanto a rainha e seu grupo encontraram os homens de armas, 
Harelip com outra companhia saiu para revistar a casa. Eles capturaram 
cada um que conheceram e, quando não conseguiram encontrar mais, 
correram para levá-los a salvo para as cavernas abaixo. Mas quando o 
mordomo, que estava entre eles, descobriu que o caminho deles 
passava pela adega, ele se convenceu de convencê-los a provar o vinho 
e, como ele esperava, eles não sabiam mais do que queriam mais. Os 
duendes derrotados, no caminho abaixo, juntaram-se a eles, e quando 
Curdie entrou, todos estavam, com as mãos estendidas, nos quais havia 
vasos de todas as descrições, desde a panela até a xícara de prata, 
pressionando o mordomo, que estava sentado ao toque de um barril 
enorme, enchimento e enchimento. Curdie lançou um olhar ao redor 
do local antes de iniciar seu ataque, e viu no canto mais distante um 
grupo aterrorizado de agentes domésticos, mas se encolhendo sem 
coragem para tentar escapar. Entre eles estava o rosto aterrorizado de 
Lootie; mas em nenhum lugar ele podia ver a princesa. Apreendido 
com a horrível convicção de que Harelip já a carregara, ele correu entre 
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eles, incapaz de a ira cantar mais, mas batendo e cortando com maior 
fúria do que nunca. 
 
'Carimbo nos pés deles; carimbo nos pés deles! ele gritou, e em um 
momento os duendes estavam desaparecendo pelo buraco no chão 
como ratos e camundongos. 
 
Eles não podiam desaparecer tão rápido, no entanto, mas muitos outros 
pés duendes tiveram que voltar mancando pelos caminhos subterrâneos 
da montanha naquela manhã. 
 
Atualmente, porém, eles foram reforçados de cima pelo rei e seu grupo, 
com a rainha redobrável à sua frente. Encontrando Curdie novamente 
ocupado entre seus assuntos infelizes, ela correu para ele mais uma vez 
com a raiva do desespero, e desta vez deu-lhe uma contusão no pé. 
Então uma briga regular de estamparia entre eles, Curdie, com a ponta 
de sua faca de caça, impedindo-a de apertar seus poderosos braços 
sobre ele, enquanto observava sua oportunidade de obter mais uma vez 
um bom golpe no pé com a pele calçada. Mas a rainha era mais 
cautelosa e ágil do que até agora. 
 
Enquanto isso, o resto, encontrando o adversário assim, coincidia com 
o momento, pararam com uma pressa precipitada e se voltaram para o 
grupo trêmulo de mulheres no canto. Como se estivesse determinado a 
imitar seu pai e ter uma mulher do sol de algum tipo para dividir seu 
futuro trono, Harelip correu para eles, pegou Lootie e correu com ela 
para o buraco. Ela deu um grande grito, e Curdie a ouviu e viu a 
situação em que estava. Reunindo toda sua força, ele deu à rainha um 
corte repentino no rosto com sua arma, desceu quando ela começou a 
voltar, com todo o seu peso. no pé adequado, e saltou para o resgate de 
Lootie. O príncipe tinha dois pés indefesos e, nos dois, Curdie bateu 
com força no momento em que alcançava o buraco. Ele largou o fardo 
e rolou gritando na terra. Curdie fez uma facada nele quando ele 
desapareceu, agarrou Lootie sem sentido e, arrastando-a de volta para o 
canto, montou guarda sobre ela, preparando-se mais uma vez para 
encontrar a rainha. 
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Com o rosto coberto de sangue e os olhos brilhando com um raio 
verde, ela entrou com a boca aberta e os dentes rindo como os de um 
tigre, seguidos pelo rei e seu guarda-costas dos goblins mais grossos. 
Mas o mesmo momento apressou o capitão e seus homens, e correu 
para eles batendo furiosamente. Eles não ousaram encontrar esse início. 
Fora eles correram, a rainha em primeiro lugar. É claro que a coisa certa 
seria levar os prisioneiros do rei e da rainha e mantê-los reféns da 
princesa, mas eles estavam tão ansiosos para encontrá-la que ninguém 
pensou em detê-los até que fosse tarde demais. 
 
Tendo assim resgatado os criados, eles começaram a revistar a casa mais 
uma vez. Nenhum deles poderia dar o mínimo de informação sobre a 
princesa. Lootie era quase bobo de terror e, embora mal conseguisse 
andar, não sairia do lado de Curdie por um único momento. Mais uma 
vez, ele permitiu que os outros vasculhassem o resto da casa - onde, 
exceto um duende consternado espreitando aqui e ali, não encontravam 
ninguém - enquanto ele solicitava que Lootie o levasse ao quarto da 
princesa. Ela era tão submissa e obediente como se ele tivesse sido o 
rei. 
 
Ele encontrou as roupas de cama jogadas, e a maioria no chão, 
enquanto as roupas da princesa estavam espalhadas por todo o quarto, 
o que estava na maior confusão. Era evidente que os duendes estavam 
lá, e Curdie não tinha mais dúvida de que ela havia sido levada logo no 
início do caminho. Com uma pontada de desespero, ele viu como eles 
estavam errados em não garantir o rei, a rainha e o príncipe; mas ele 
decidiu encontrar e resgatar a princesa como ela o havia encontrado e 
resgatado, ou encontrar o pior destino que os duendes poderiam 
condená-lo. 
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Capítulo 28 
 
Guia de Curdie 
 
 
No momento em que o consolo dessa decisão surgiu em sua mente e 
ele estava se virando para o 
porão seguir os goblins até 
o buraco, algo tocou sua 
mão. Foi o menor toque e, 
quando olhou, não viu 
nada. Sentindo e espiando 
no meio do amanhecer, 
seus dedos encontraram um 
fio apertado. Ele olhou de 
novo e por pouco, mas 
ainda não conseguia ver 
nada. Ocorreu-lhe que esse 
devia ser o fio da princesa. 
Sem dizer uma palavra, pois 
sabia que ninguém 
acreditaria nele mais do que 
ele acreditava na princesa, 
ele seguiu o fio com o dedo, 
conseguiu dar a Lootie o 
escorregão e logo saiu de 
casa e na montanha - surpreso que, se o fio fosse de fato o mensageiro 
da avó, deveria ter levado a princesa, como ele supunha, até a 
montanha, onde ela certamente encontraria os duendes que corriam de 
volta enfurecidos pela derrota. Mas ele se apressou na esperança de 
ultrapassá-la primeiro. Quando ele chegou, no entanto, ao local em que 
o caminho desviava para a mina, ele descobriu que o fio não girava com 
ele, mas subia a montanha. Será que o fio o estava levando para casa na 
casa de sua mãe? A princesa poderia estar lá? Ele subiu a montanha 
como uma cabra própria e, antes que o sol nascesse, o fio o levou de 
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fato à porta de sua mãe. Lá desapareceu de seus dedos, e ele não 
conseguiu encontrá-lo, procure como poderia. 
 
A porta estava trancada e ele entrou. Ali estava a mãe dele junto ao 
fogo, e nos braços dela estava a princesa, dormindo profundamente. 
 
"Calma, Curdie!" disse a mãe dele. Não a acorde. Estou tão feliz que 
você veio! Pensei que as espigas devessem ter pegado você de novo! 
 
Com o coração cheio de alegria, Curdie sentou-se em um canto da 
lareira, em um banquinho em frente à cadeira de sua mãe, e olhou para 
a princesa, que dormia em paz como se estivesse em sua própria cama. 
De repente, ela abriu os olhos e os fixou nele. 
 
Oh, Curdie! você veio! ela disse calmamente. "Eu pensei que você 
faria!" 
 
Curdie levantou-se e ficou diante dela com os olhos abatidos. 
 
'Irene', disse ele, 'sinto muito por não ter acreditado em você.' 
 
- Ah, deixa pra lá, Curdie! respondeu a princesa. Você não podia, sabia. 
Você acredita em mim agora, não é? 
 
Não posso evitar agora. Eu deveria ter ajudado isso antes. 
 
"Por que você não pode evitar agora?" 
 
"Porque, assim que eu estava indo para a montanha para procurá-lo, 
peguei seu fio e ele me trouxe aqui." 
 
- Então você veio da minha casa, não é? 
 
'Sim, eu tenho.' 
 
"Eu não sabia que você estava lá." 
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"Estou aqui há dois ou três dias, acredito." 
 
'E eu nunca soube disso! Então talvez você possa me dizer por que 
minha avó me trouxe aqui? Não consigo pensar. Algo me acordou - eu 
não sabia o quê, mas estava assustada e senti o desejo, e lá estava ele! 
Fiquei ainda mais assustado quando me trouxe para a montanha, pois 
pensei que ia me levar de novo e gosto mais do lado de fora. Supus que 
você estava com problemas de novo e tinha que tirá-lo. Mas me trouxe 
aqui em vez disso; e, oh, Curdie! sua mãe tem sido tão gentil comigo, 
assim como minha própria avó! 
 
Aqui a mãe de Curdie deu um abraço na princesa, e a princesa se virou 
e deu um sorriso doce, e levantou a boca para beijá-la. 
 
"Então você não viu as espigas?", Perguntou Curdie. 
 
'Não; Eu não estive na montanha, já lhe disse, Curdie. 
 
- Mas as espigas já entraram em sua casa - por toda parte - e no seu 
quarto, criando uma briga! 
 
'O que eles queriam lá? Foi muito rude da parte deles. 
 
- Eles queriam que você o levasse para a montanha com eles, como 
esposa para o príncipe Harelip. 
 
"Oh, que horror", gritou a princesa, estremecendo. 
 
- Mas você não precisa ter medo, sabe. Sua avó cuida de você. 
 
Ah! você acredita na minha avó, então? Estou tão feliz! Ela me fez 
pensar que você faria um dia. 
 
De repente, Curdie lembrou-se de seu sonho e ficou em silêncio, 
pensando. 
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- Mas como você chegou à minha casa e eu não sabia disso? perguntou 
a princesa. 
 
Então Curdie teve que explicar tudo - como ele a observara, como fora 
ferido e calado pelos soldados, como ouvia os barulhos e não conseguia 
se erguer, e como a bela velhinha o procurara e tudo mais. que se 
seguiu. 
 
Pobre Curdie! deitar lá magoado e doente, e eu nunca saber disso! 
exclamou a princesa, acariciando sua mão áspera. - Eu teria vindo e 
cuidado de você, se eles tivessem me contado. 
 
"Eu não vi você ser coxo", disse a mãe. 
 
'Eu sou mãe? Ah, sim, acho que deveria estar! Declaro que nunca 
pensei nisso desde que me levantei para cair entre as espigas! 
 
"Deixe-me ver a ferida", disse a mãe. 
 
Ele abaixou a meia - quando eis que, exceto uma grande cicatriz, sua 
perna estava perfeitamente sã! 
 
Curdie e sua mãe se entreolharam, cheios de admiração, mas Irene 
chamou: 
 
'Eu pensei assim, Curdie! Eu tinha certeza que não era um sonho. Eu 
tinha certeza que minha avó tinha ido vê-lo. Você não cheira as rosas? 
Foi minha avó que curou sua perna e enviou você para me ajudar. 
 
"Não, princesa Irene", disse Curdie; Não fui suficientemente bom para 
poder ajudá-lo: não acreditei em você. Sua avó cuidou de você sem 
mim. 
 
- De qualquer forma, ela enviou você para ajudar meu povo. Eu 
gostaria que meu rei-papai viesse. Quero que lhe diga como você tem 
sido bom! 
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'Mas', disse a mãe, 'estamos esquecendo o quão assustado o seu povo 
deve estar. Você deve levar a princesa para casa imediatamente, Curdie 
- ou pelo menos ir e dizer a eles onde ela está. 
 
'Sim mãe. Só que estou com muita fome. Deixe-me tomar um café da 
manhã primeiro. Eles deveriam ter me escutado e não seriam pegos de 
surpresa como estavam. 
 
Isso é verdade, Curdie; mas não cabe a você culpá-los muito. Você 
lembra?' 
 
'Sim mãe, sim. Só preciso mesmo comer alguma coisa. 
 
- Você deve, meu garoto, o mais rápido que puder - disse a mãe, 
levantando-se e colocando a princesa em sua cadeira. 
 
Mas antes que seu café da manhã estivesse pronto, Curdie deu um salto 
tão repentino que assustou os dois companheiros. 
 
Mãe, mãe! ele gritou: 'Eu estava esquecendo. Você deve levar a princesa 
para casa. Eu devo ir e acordar meu pai. 
 
Sem uma palavra de explicação, ele correu para o lugar onde seu pai 
estava dormindo. Depois de despertá-lo completamente com o que ele 
disse, saiu correndo da cabana. 
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Capítulo 29 
 
Alvenaria 
 
 
De repente, lembrou-se da resolução dos duendes de realizar seu 
segundo plano após o fracasso do primeiro. Sem dúvida, eles já estavam 
ocupados e, portanto, a mina corria o maior risco de ser inundada e 
inútil - sem falar nas vidas dos mineiros. 
 
Quando chegou à boca da mina, depois de despertar todos os mineiros 
ao seu alcance, encontrou o pai e muitos mais entrando. Todos 
correram para a gangue pela qual ele havia encontrado um caminho 
para o país dos duendes. Lá, a previsão de Pedro já havia colecionado 
muitos blocos de pedra, com cimento, prontos para edificar o lugar 
fraco - bem conhecido pelos duendes. Embora não houvesse espaço 
para mais de dois estarem construindo de uma só vez, eles 
conseguiram, colocando todo o resto para trabalhar na preparação do 
cimento e na passagem das pedras, para terminar ao longo do dia um 
enorme contraforte que enchia toda a gangue , e apoiado em todos os 
lugares pelo rock ao vivo. Antes da hora em que geralmente deixavam o 
trabalho, estavam satisfeitos com a segurança da mina. 
 
Ouviram martelos e picaretas duendes ocupados o tempo todo e, por 
fim, imaginaram ouvir sons de água que nunca haviam ouvido antes. 
Mas isso foi explicado de outra maneira quando eles deixaram a mina, 
pois eles entraram em uma tremenda tempestade que estava assolando 
toda a montanha. O trovão estava berrando, e os raios lançando-se 
sobre uma enorme nuvem negra que pairava sobre ele e pendia sobre as 
bordas da névoa espessa. Os raios também irrompiam da montanha e 
brilhavam na nuvem. Do estado dos riachos, agora inchados em 
torrentes furiosas, era evidente que a tempestade estava assolando o dia 
todo. 
 
O vento soprava como se fosse soprá-lo da montanha, mas, ansioso 
por sua mãe e pela princesa, Curdie disparou através da densa 
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tempestade. Mesmo que eles não tivessem partido antes que a 
tempestade chegasse, ele não os julgava seguros, pois em tal tempestade 
até a pobre casinha deles estava em perigo. De fato, ele logo descobriu 
que, exceto por uma enorme rocha contra a qual foi construída, e que a 
protegia das explosões e das águas, ela deveria ter sido varrida se não 
fosse levada pelo vento; pois as duas torrentes pelas quais essa rocha 
separava a corrente de água atrás dela se uniram novamente em frente à 
cabana - dois riachos ruidosos e perigosos, pelos quais sua mãe e a 
princesa não poderiam ter passado. Foi com grande dificuldade que ele 
abriu caminho através de um deles e subiu à porta. 
 
No momento em que sua mão caiu na trava, por todo o alvoroço dos 
ventos e Waters, veio o alegre grito da princesa: 
 
'Há Curdie! Curdie! Curdie! 
 
Ela estava sentada embrulhada em cobertores na cama, sua mãe 
tentando pela centésima vez acender o fogo que havia sido afogado pela 
chuva que descia pela chaminé. O chão de barro era uma massa de lama 
e todo o lugar parecia miserável. Mas os rostos da mãe e da princesa 
brilhavam como se seus problemas apenas os tornassem mais felizes. 
Curdie desatou a rir ao vê-los. 
 
"Eu nunca me diverti tanto!" disse a princesa, seus olhos brilhando e 
seus bonitos dentes brilhando. "Que bom que deve ser viver em uma 
cabana na montanha!" 
 
"Tudo depende de que tipo é a sua casa", disse a mãe. 
 
"Eu sei o que você quer dizer", disse Irene. "Esse é o tipo de coisa que 
minha avó diz." 
 
Quando Peter retornou, a tempestade estava quase no fim, mas os 
riachos estavam tão ferozes e inchados que não era apenas questão de a 
princesa descer a montanha, mas era mais perigoso que Peter even ou 
Curdie tentassem na escuridão crescente. 
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"Eles ficarão terrivelmente assustados com você", disse Peter à 
princesa, "mas não podemos evitar. Temos que esperar até a manhã. 
 
Com a ajuda de Curdie, o fogo finalmente acendeu, e a mãe começou a 
jantar; e depois do jantar, todos contaram histórias à princesa até que 
ela ficou com sono. Então a mãe de Curdie a deitou na cama de Curdie, 
que ficava em um minúsculo quarto de vestir. Assim que estava na 
cama, através de uma pequena janela no teto, avistou a lâmpada da avó 
brilhando lá embaixo, e olhou para o belo globo prateado até 
adormecer. 
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Capítulo 30 
 
O rei e o beijo 
 
 
Na manhã seguinte, o sol nasceu tão forte que Irene disse que a chuva 
havia lavado seu rosto e deixado a luz limpa. As torrentes ainda rugiam 
pela encosta da montanha, mas eram muito menores para não serem 
perigosas à luz do dia. Depois de um café da manhã, Peter começou a 
trabalhar e Curdie e sua mãe partiram para levar a princesa para casa. 
Eles tiveram dificuldade em secá-la através dos riachos, e Curdie teve 
que segui-la várias vezes, mas finalmente se salvaram na parte mais larga 
da estrada e desceram suavemente em direção à casa do rei. E o que 
eles deveriam ver quando viraram a última esquina, a não ser a última 
tropa do rei que passava pelo portão! 
 
"Oh, Curdie!" gritou Irene, batendo palmas alegremente, 'meu rei papai 
chegou'. 
 
No momento em que Curdie ouviu isso, ele a pegou nos braços e partiu 
a toda velocidade, chorando: 
 
'Vamos, mãe querida! O rei pode partir seu coração antes que ele saiba 
que ela está segura. 
 
Irene agarrou seu pescoço e ele correu com ela como um cervo. 
Quando ele entrou no portão da corte, estava sentado o rei em seu 
cavalo, com todas as pessoas da casa a seu redor, chorando e abaixando 
a cabeça. O rei não estava chorando, mas seu rosto estava branco como 
um homem morto, e ele parecia como se a vida tivesse desaparecido. 
Os homens de armas que ele trouxera com ele sentavam-se com rostos 
horrorizados, mas olhos brilhando de raiva, esperando apenas que a 
palavra do rei fizesse alguma coisa - eles não sabiam o quê e ninguém 
sabia o quê. 
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No dia anterior, os homens de armas pertencentes à casa, assim que 
ficaram satisfeitos com o fato de a princesa ter sido levada, correram 
atrás dos duendes para o buraco, mas descobriram que eles já haviam 
habilmente bloqueado a parte mais estreita. muitos metros abaixo do 
porão, que sem mineiros e suas ferramentas eles não poderiam fazer 
nada. Nenhum deles sabia onde ficava a boca da mina, e alguns dos que 
se dispuseram a encontrá-la haviam sido atingidos pela tempestade e 
ainda não haviam retornado. O pobre Sir Walter estava especialmente 
cheio de vergonha, e quase esperava que o rei ordenasse que sua cabeça 
fosse cortada, pois pensar naquele doce rostinho entre os duendes era 
insuportável. 
 
Quando Curdie entrou no portão com a princesa nos braços, todos 
estavam tão absorvidos em sua própria miséria e admirados pela 
presença e tristeza do rei, que ninguém observou sua chegada. Ele foi 
direto ao rei, onde estava sentado no cavalo. 
 
'Papa! papai! a princesa chorou, estendendo os braços para ele; 'aqui 
estou!' 
 
O rei começou. A cor correu para o rosto dele. Ele deu um grito 
inarticulado. Curdie levantou a princesa, e o rei se inclinou e a pegou de 
seus braços. Quando ele a abraçou, suas grandes lágrimas caíram por 
suas bochechas e barba. E tal grito surgiu de todos os espectadores que 
os cavalos assustados saltitaram e saltitaram, a armadura tocou e caiu, e 
as rochas da montanha ecoaram de volta aos barulhos. A princesa 
cumprimentou a todos enquanto se aninhava no seio de seu pai, e o rei 
não a colocou no chão até que ela lhes contasse toda a história. Mas ela 
tinha mais a contar sobre Curdie do que sobre si mesma, e o que ela 
disse sobre si mesma que nenhum deles conseguia entender - exceto o 
rei e Curdie, que estavam ao lado do joelho do rei, acariciando o 
pescoço do grande cavalo branco. E, ainda assim, ao contar o que 
Curdie havia feito, Sir Walter e outros contribuíram para o que ela 
contou, até Lootie se juntando aos elogios de sua coragem e energia. 
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Curdie manteve a paz, olhando silenciosamente para o rosto do rei. E a 
mãe dele ficou nos arredores da multidão ouvindo com alegria, pois os 
atos do filho eram agradáveis em seus ouvidos, até que a princesa a viu. 
 
- E lá está sua mãe, rei-papá! ela disse. 'Veja lá. Ela é uma mãe tão legal 
e tem sido muito gentil comigo! 
 
Todos se separaram quando o rei fez um sinal para ela se apresentar. 
Ela obedeceu e ele lhe deu a mão, mas não conseguiu falar. 
 
- E agora, rei-papá - continuou a princesa -, devo lhe dizer outra coisa. 
Há uma noite, Curdie afastou os duendes e levou Lootie e eu a salvo da 
montanha. Prometi-lhe um beijo quando chegamos em casa, mas 
Lootie não me deixou dar a ele. Não quero que você repreenda Lootie, 
mas quero que diga a ela que uma princesa deve fazer o que promete. 
 
"De fato, ela deve, meu filho, exceto que esteja errado", disse o rei. - 
Pronto, dê um beijo em Curdie. 
 
E enquanto ele falava, ele a segurou em sua direção. 
 
A princesa se abaixou, passou os braços em volta do pescoço de Curdie 
e o beijou na boca, dizendo: 'Pronto, Curdie! Há o beijo que prometi a 
você! 
 
Então todos entraram em casa, e a cozinheira correu para a cozinha e 
os empregados para o trabalho. Lootie vestiu Irene com suas roupas 
mais brilhantes, e o rei tirou a armadura e vestiu roxo e ouro; e um 
mensageiro foi enviado para Peter e todos os mineiros, e houve um 
grande e um grande banquete, que continuou muito depois que a 
princesa foi colocada na cama. 
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Capítulo 31 
 
Guia de Curdie 
 
 
O harpista do rei, que sempre fazia parte de sua escolta, estava 
cantando uma balada que ele fazia enquanto tocava seu instrumento - 
sobre a princesa e os duendes e a coragem de Curdie, quando de 
repente ele cessava, com seus olhos em uma das portas do corredor. 
Então os olhos do rei e de seus convidados também se voltaram para 
lá. No momento seguinte, pela porta aberta veio a princesa Irene. Ela 
foi direto para o pai, com a mão direita esticada um pouco para o lado e 
o dedo indicador, como o pai e Curdie entendiam, percorrendo o fio 
invisível. O rei a pegou de joelhos e ela disse em seu ouvido: 
 
'Rei papai, você ouve esse barulho?' 
 
'Não ouço nada', disse o rei. 
 
"Escute", disse ela, erguendo o dedo indicador. 
 
O rei ouviu e uma grande quietude caiu sobre a companhia. Cada 
homem, vendo que o rei ouvia, também ouvia, e o harpista sentava-se 
com a harpa entre os braços, e o dedo silencioso nas cordas. 
 
- Ouço um barulho - disse o rei longamente - um barulho como o de 
um trovão distante. Está chegando cada vez mais perto. O que pode 
ser?' 
 
Todos eles ouviram agora, e cada um parecia pronto para começar a se 
levantar enquanto ele ouvia. No entanto, tudo ficou perfeitamente 
imóvel. O barulho se aproximou rapidamente. 
 
'O que pode ser?' disse o rei novamente. 
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Acho que deve haver outra tempestade sobre a montanha disse Sir 
Walter. 
 
Então Curdie, que na primeira palavra do rei havia escorregado de seu 
assento e apoiado o ouvido no chão, levantou-se rapidamente e, 
aproximando-se do rei, falou muito rápido: 
 
'Por favor, Majestade, acho que sei o que é. Não tenho tempo para 
explicar, pois isso pode tornar tarde demais para alguns de nós. Sua 
Majestade dará ordens para que todos saiam de casa o mais rápido 
possível e subam a montanha? 
 
O rei, que era o homem mais sábio do reino, sabia bem que havia um 
tempo em que as coisas deveriam ser feitas e as perguntas deixadas para 
depois. Ele tinha fé em Curdie e levantou-se instantaneamente, com 
Irene nos braços. "Todo homem e mulher me seguem", disse ele, e 
caminhou para a escuridão. 
 
Antes de chegar ao portão, o barulho se transformou em um estrondo 
estrondoso, e o chão tremeu sob seus pés. Antes que o último 
atravessasse a quadra, atrás deles, pela porta do grande salão, veio uma 
enorme onda turva de água e quase os varreu. Mas eles saíram em 
segurança do portão e subiram a montanha, enquanto a torrente rugia 
pela estrada no vale abaixo. 
 
Curdie havia deixado o rei e a princesa para cuidar de sua mãe, a quem 
ele e seu pai, um de cada lado, alcançaram quando o córrego os 
alcançou e os carregou a salvo e seco. 
 
Quando o rei saiu do caminho da água, um pouco mais acima da 
montanha, ele ficou com a princesa nos braços, olhando para trás com 
espanto a torrente que brilhava feroz e espumosa durante a noite. Lá 
Curdie se juntou a eles. 
 
'Agora, Curdie', disse o rei, 'o que isso significa? É isso que você 
esperava? 
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"É, Majestade", disse Curdie; e passou a lhe contar sobre o segundo 
esquema dos duendes, que, imaginando os mineiros de maior 
importância para o mundo superior do que eram, haviam resolvido, se 
deixassem de levar a filha do rei, inundar a mina e afogar a mina. 
mineiros. Depois, ele explicou o que os mineiros haviam feito para 
evitá-lo. Os duendes haviam, em cumprimento de seu projeto, soltado 
todos os reservatórios e córregos subterrâneos, esperando que a água 
caísse na mina, que era mais baixa que a parte da montanha, pois eles, 
como supunham, não sabiam de nada. a parede sólida logo atrás, abriu 
uma passagem. Mas a saída mais rápida que a água pôde encontrar se 
transformou no túnel que eles fizeram para a casa do rei, cuja 
possibilidade de catástrofe não ocorreu ao jovem mineiro até que ele 
encostou a orelha no chão do salão. 
 
O que então deveria ser feito? A casa parecia correr o risco de cair e a 
cada momento a torrente aumentava. 
 
"Temos de partir imediatamente", disse o rei. "Mas como chegar aos 
cavalos!" 
 
- Devo ver se conseguimos lidar com isso? disse Curdie. 
 
'Faça', disse o rei. 
 
Curdie reuniu os homens de armas e os levou por cima do muro do 
jardim, e então pelos estábulos. Eles encontraram seus cavalos 
aterrorizados; a água estava subindo rapidamente ao redor deles e já era 
hora de saírem. Mas não havia como tirá-los, exceto montando-os no 
riacho, que agora caía das janelas inferiores e da porta. Como um cavalo 
era suficiente para que qualquer homem conseguisse atravessar uma 
torrente dessas, Curdie pegou o carregador branco do rei e, liderando o 
caminho, trouxe todos em segurança para o terreno ascendente. 
 
"Olha, olha, Curdie!" gritou Irene, no momento em que, desmontado, 
conduziu o cavalo até o rei. 
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Curdie olhou e viu, no alto, em algum lugar no topo da casa do rei, um 
grande globo de luz brilhando como a prata mais pura. 
 
"Oh!" ele chorou, consternado, 'essa é a lâmpada da sua avó! Nós 
devemos tirá-la. Eu vou encontrá-la. A casa pode cair, você sabe. 
 
- Minha avó não corre perigo - disse Irene, sorrindo. 
 
"Aqui, Curdie, leve a princesa enquanto eu monto", disse o rei. 
 
Curdie pegou a princesa novamente e ambos voltaram os olhos para o 
globo de luz. No mesmo momento, disparou um pássaro branco que, 
descendo com asas estendidas, fez um círculo em volta do rei, Curdie e 
da princesa, e depois voltou a subir. A luz e o pombo desapareceram 
juntos. 
 
"Agora, Curdie!" disse a princesa, quando a ergueu para os braços do 
pai. - Você vê minha avó sabe tudo sobre isso e não está assustada. 
Acredito que ela poderia atravessar a água e não a molharia nem um 
pouco. 
 
- Mas, meu filho - disse o rei -, você sentirá frio se não tiver algo a mais. 
Corra, Curdie, meu garoto, e busque qualquer coisa em que possa pôr 
as mãos, para manter a princesa aquecida. Temos uma longa viagem 
pela frente. 
 
Curdie se foi em um momento, e logo voltou com um pêlo muito rico, 
e a notícia de que duendes mortos estavam lançando a corrente pela 
casa. Eles foram pegos em sua própria armadilha; em vez da mina, 
haviam inundado seu próprio país, de onde agora foram varridos 
afogados. Irene estremeceu, mas o rei a segurou perto de seu peito. 
Então ele se virou para Sir Walter e disse: 
 
- Traga o pai e a mãe de Curdie aqui. 
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'Eu desejo', disse o rei, quando eles estavam diante dele, 'levar seu filho 
comigo. Ele entrará no meu guarda-costas de uma vez e esperará mais 
promoção. 
 
Peter e sua esposa, vencidos, apenas murmuraram agradecimentos 
quase inaudíveis. Mas Curdie falou em voz alta. 
 
'Por favor, Majestade', disse ele, 'não posso deixar meu pai e minha 
mãe.' 
 
- Isso mesmo, Curdie! Chorou a princesa. "Eu não faria se fosse você." 
 
O rei olhou para a princesa e depois para Curdie com um brilho de 
satisfação no rosto. 
 
- Eu também acho que você está certo, Curdie - ele disse -, e não 
voltarei a perguntar. Mas terei a chance de fazer algo por você algum 
tempo. 
 
- Sua Majestade já me permitiu servi-lo - disse Curdie. 
 
- Mas, Curdie - disse a mãe -, por que você não deveria ir com o rei? 
Podemos nos dar muito bem sem você. 
 
"Mas não posso me dar muito bem sem você", disse Curdie. 'O rei é 
muito gentil, mas eu não poderia ter metade da utilidade para ele que 
sou para você. Por favor, Majestade, se você não se importa de dar uma 
anágua vermelha para minha mãe! Eu deveria tê-la comprado há muito 
tempo, exceto pelos duendes. 
 
"Assim que chegarmos a casa", disse o rei, "Irene e eu procuraremos o 
mais quente a ser encontrado e o enviaremos por um dos cavalheiros”. 
 
- Sim, sim, Curdie! Disse a princesa. "E no próximo verão, voltaremos e 
a veremos usar, mãe de Curdie", acrescentou. - Não vamos, rei papai? 
 
'Sim meu amor; Espero que sim - disse o rei. 
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Depois, voltando-se para os mineiros, ele disse: 
 
- Você fará o melhor que puder pelos meus criados hoje à noite? 
Espero que eles possam voltar para casa amanhã. 
 
Os mineiros com uma só voz prometeram sua hospitalidade. Então o 
rei ordenou a seus servos que se importassem com o que Curdie lhes 
dissesse, e depois de cumprimentá-lo, seu pai e sua mãe, o rei, a 
princesa e toda a sua companhia cavalgaram pelo lado do novo riacho, 
que já havia devorado metade da estrada, na noite estrelada. 
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Capítulo 32 
 
O último capítulo 
 
 
Todo o resto subiu a montanha e se separou em grupos para as casas 
dos mineiros. Curdie, seu pai e mãe levaram Lootie com eles. E durante 
todo o caminho uma luz, da qual todos, exceto Lootie, entendiam a 
origem, brilhou em seu caminho. Mas quando olhavam em volta, não 
viam nada do globo prateado. 
 
Durante dias e dias a água continuou a correr das portas e janelas da 
casa do rei, e alguns corpos de duendes foram arrastados para a estrada. 
 
Curdie viu que algo precisava ser feito. Ele falou com o pai e o resto 
dos mineiros, e eles imediatamente começaram a fazer outra saída para 
as águas. Ao colocar todas as mãos no trabalho, escavando um túnel 
aqui e construindo ali, eles logo conseguiram; e, tendo também feito um 
pequeno túnel para drenar a água debaixo da casa do rei, eles logo 
conseguiram entrar na adega, onde encontraram uma multidão de 
duendes mortos - entre os demais a rainha, sem o sapato de pele. e a 
pedra rápida no tornozelo - pois a água havia varrido a barricada, o que 
impedia que os homens de armas seguissem os duendes e ampliava 
bastante a passagem. Eles o construíram com segurança e depois 
voltaram ao trabalho na mina. 
 
Muitos dos duendes com suas criaturas escaparam da inundação na 
montanha. Mas a maioria deles logo deixou aquela parte do país, e a 
maioria dos que permaneceram se tornaram mais amenos e, de fato, se 
tornaram muito parecidos com os brownies escoceses. Seus crânios 
ficaram mais macios, assim como seus corações, e seus pés ficaram 
mais duros, e aos poucos eles se tornaram amigos dos habitantes da 
montanha e até dos mineiros. Mas os últimos foram impiedosos com 
qualquer uma das criaturas das espigas que surgiram em seu caminho, 
até que finalmente desapareceram. 
 



George MacDonald 

 

 
188 

O resto da história de "A princesa e Curdie" ficará para outro livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A princesa e o goblin 

 

 
189 

George MacDonald 
 
George MacDonald (1824-1905), romancista e poeta escocês, nasceu 
em Huntly, Aberdeenshire. Seu pai, um fazendeiro, era um dos 
Macdonalds de Glencoe e descendente direto de uma das famílias que 
sofreram no massacre. A juventude de Macdonald foi passada em sua 
cidade natal, sob a influência imediata da Igreja Congregacional e em 
uma atmosfera 
fortemente impregnada 
de calvinismo. Ele se 
formou na Universidade 
de Aberdeen e migrou 
para Londres, estudando 
no Highbury College para 
o ministério 
Congregacional. Em 
1850, foi nomeado pastor 
da Igreja Congregacional 
da Trindade, Arundel, e, 
depois de renunciar à sua 
cura por lá, estava 
envolvido em um 
trabalho ministerial em 
Manchester. Sua saúde, 
no entanto, era desigual à 
tensão e, após uma curta 
permanência em Argel, 
estabeleceu-se em 
Londres e adotou a 
profissão de literatura. Em 1856, ele publicou seu primeiro livro, Within 
and Without, um poema dramático; seguindo-o em 1857 com um 
volume de poemas e em 1858 pelo delicioso "romance das fadas" 
Phantastes. Seu primeiro sucesso conspícuo foi alcançado em 1862 com 
David Elginbrod, o precursor de uma série de romances populares, que 
incluem Alec Forbes de Howglen (1865), Anais de um bairro tranquilo 
(1866), Robert Falconer (1868), Malcolm (1875), O Marquês de Lossie 
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(1877) e Donal Grant (1883). Foi editor de tempo de Boas Palavras para 
os Jovens e deu palestras com sucesso na América em 1872-1873. Ele 
escreveu histórias admiráveis para os jovens e publicou alguns volumes 
de sermões. Em 1877, ele recebeu uma pensão civil. Morreu em 18 de 
setembro de 1905. 
 
Tanto como pregador quanto como conferencista sobre temas 
literários, a sinceridade e o entusiasmo moral de George Macdonald 
exerceram grande influência sobre mentes pensativas. Seu verso é 
caseiro e direto, e marcado por fervor religioso e simplicidade. Como 
retratista da vida camponesa escocesa na ficção, ele foi o precursor de 
uma grande escola, que se beneficiou de seu exemplo e superou seu 
líder original em popularidade. O tom religioso de seus romances é 
aliviado pela tolerância e um amplo espírito de humor, e as emoções 
mais simples da vida humilde são tratadas com simpatia. 
 
De sua literatura para adultos, Phantastes: Um Romance das Fadas para 
Homens e Mulheres (1858) e Lilith (1895) são bons exemplos. Embora 
seu livro mais conhecido para crianças seja At the Back of the North 
Wind - Na parte de trás do vento norte (1871), seus melhores e mais 
duradouros trabalhos são A princesa e o Goblin (1872) e sua sequência The 
Princess and Curdie (1873). 
 
Seus escritos foram citados como uma grande influência literária por 
muitos autores notáveis, incluindo Lewis Carroll, W.H. Auden, J.M. 
Barrie, Lord Dunsany, Elizabeth Yates, Mark Twain, Hope Mirrlees, L. 
Frank Baum, Richard Adams, Lloyd Alexander, Hilaire Belloc, G.K. 
Chesterton, C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Neil Gaiman e Madeleine 
L'Engle. 

~ 
 

Jessie Willcox Smith (1863-1935) foi uma ilustradora americana 
durante a Era de Ouro da ilustração. Ela foi considerada "uma das 
maiores ilustradoras puras". Além de “A princesa e o goblin”, ilustrou 
obras como “O jardim de versos de uma criança”, de Stevenson, 
“Heidi”, de Spyri, e “Na parte de trás do vento norte”, de MacDonald. 
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