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A NYÚL ÜREGÉBEN

Alice már elunta, hogy tétlenül üldögéljen nénje mellett az 
árokparton. Hát csak ült-üldögélt,  amikor hirtelenül elsurrant 
mellette a piros szemű fehér Nyuszi. A Nyuszi ezt mondogatta 
magában:

- Jaj, istenem, még elkésem!

Amikor a Nyuszi kihúzott egy órát a mellényzsebéből, és 
megnézte rajta, hogy hány óra, s aztán elrohant, Alice tüstént 
talpra ugrott. Szerencsére még éppen láthatta, amint a Nyuszi 
besurrant egy jókora lyukba a sövény alatt.

A következő pillanatban Alice utána ugrott, meg se gondolva, 
hogy is kerül majd vissza onnan. Egy szemvillanás alatt máris 
zuhant lefelé, egy roppant mély kútba.

Alice csak zuhant, zuhant, zuhant. Hát ennek már sohase lesz 
vége? Alice-nak nemsokára hiányozni kezdett a macskája.

Ekkor egyszerre - zsupsz! - egy halom rőzsére és száraz 
falevélre pottyant, ezzel vége is volt a zuhanásnak.

Előtte hosszú folyosó nyílt, s abban a rohanvást rohanó fehér 
Nyuszit pillantotta meg. Nem volt vesztegetni való ideje. Alice 
uccu utána, mint a szélvész.

Egy fordulónál elvesztette szem elől. Most egy hosszú, 
alacsony csarnokba ért, amelynek mennyezetéről egy sor lámpa 
világított lefelé. Körös-körül ajtók voltak itt, de valamennyi 
zárva.

Hirtelen egy háromlábú asztalkát pillantott meg, csupa-csupa 
üvegből. Ezen nem volt semmi egyéb, mint egy icike-picike 
aranykulcs. Amikor Alice másodszor is körülnézett, 
megpillantott egy függönykét, amelyet eddig nem vett észre. A 
függöny mögött egy parányi, alig harminc centiméter magas 
ajtócska volt. Beledugta az icike-picike aranykulcsot a zárba, 
és roppant boldog volt, mert a kulcs beleillett.
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Kinyitotta az ajtót, és látta, hogy egy szűk folyosóra nyílik, 
alig szélesebbre, mint holmi patkánylyuk. Letérdepelt, és a 
folyosón át olyan gyönyörű kertet pillantott meg, amilyent még 
soha életében nem látott. De még a fejét se tudta 
keresztüldugni az ajtón.

Nem sok értelme volt, hogy a parányi ajtónál ácsorogjon, hát 
visszament az asztalkához. Most egy kis üveget talált rajta. 
Az üveg nyakára papírszelet volt ragasztva, erre pedig 
gyönyörű nagy betűkkel ezt írták: Igyál meg!

Alice hősiesen belekóstolt, s roppantul ízlett neki.

Az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. 
Örült, hogy már kifér a parányi ajtón, és kimehet abba a 
gyönyörű kertbe.

De amikor a parányi ajtóhoz ért, szegényke, akkor vette észre, 
hogy ott felejtette az icike-picike aranykulcsot. Visszatipegett 
érte az asztalkához, de már nem ért fel odáig. Végül pedig, 
amikor belefáradt a sok nekirugaszkodásba, leült szegényke a 
földre, és sírva fakadt.

Alice hirtelen egy kis üvegszelencét pillantott meg az asztal 
alatt a földön. Kinyitotta. Egy vékony szeletke süteményt 
talált benne. A süteményen mazsolaszőlőből gyönyörűen 
kirakva ezt olvasta: Egyél meg!

Beleharapott a süteménybe, közben pedig remegve mondogatta:

- Jaj, mi lesz? Jaj, mi lesz?

Legnagyobb meglepetésére azt vette észre, hogy se nem nőtt, 
se nem törpült. Így hát Alice tovább evett, s hamarosan 
bekebelezte az egész süteményt.
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