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A KÖNNYEK TAVA

Ebben a pillanatban Alice nőni kezdett. Feje a mennyezetbe 
ütődött. Most több mint három méter magas volt.

Szegény Alice! Legföljebb azt tehette, hogy a földön fekve a 
fél szemével átkukucskált a kertbe. De hogy keresztül is 
juthasson rajta, ahhoz még kevesebb reménye volt, mint 
valaha. Leült hát a földre, és sírva fakadt. Literszámra folytak 
könnyei, míg egy jókora tó nem támadt körülötte. 

Egy kis idő múlva tipegést hallott a távolból, gyorsan 
megtörülte szemét, hogy lássa, ki jön. A fehér Nyuszi tért 
vissza, csuda mód kiöltözködve. Egyik kezében fehér 
glaszékesztyűt, másikban egy nagy legyezőt tartott. 

Alice annyira kétségbe volt esve, hogy bárkitől is segítséget 
kért volna. Amikor a Nyuszi a közelébe ért, halkan, félénken 
megszólította őt:

- Bocsánatot kérnék, tisztelt uram...

A Nyuszi erre visszahőkölt, elejtette a fehér glaszékesztyűt 
meg a legyezőt, s hanyatt-homlok rohant neki a sötétségnek.

Alice fölkapta a legyezőt meg a kesztyűt, s mivel a 
csarnokban iszonyú hőség volt, legyezgetni kezdte magát. 
Közben azon gondolkodott, vajon még mindig az-e, aki szokott 
lenni. Mivel rosszul emlékezett a szorzótáblára és a 
földrajzleckéjére, és egy verset sem tudott felmondani, arra 
jutott, bizonyára átváltozott egy másik kislánnyá az elmúlt 
éjjel.

Amíg így okoskodott, kezére pillantott, és ámulva látta, hogy 
közben fölhúzta a Nyuszi egyik fehér glaszékesztyűjét.

"Hogy lehet ez? - gondolta. - Úgy látszik, megint kisebb 
lettem!"

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!
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táblázat, rajz stb.
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Látta, hogy most körülbelül fél méter magas, és hogy egyre 
összébb zsugorodik. Hamarosan rájött, hogy az a legyezőtől 
van, melyet a kezében tart. Ezért gyorsan eldobta, még 
mielőtt véglegesen semmivé zsugorodott volna.

- Most pedig egy-kettő, ki a kertbe - szólt, és rohant vissza 
a parányi ajtóhoz. De hát, sajnos, a parányi ajtó megint be 
volt zárva, s az icike-picike aranykulcs ott hevert az 
üvegasztalon, mint az imént.

Ekkor a lába megcsuszamlott, s a következő pillanatban -
zsupsz! - nyakig csücsült a sós vízben. Első gondolata az 
volt, hogy valahogyan beleesett a tengerbe, de hamarosan 
ráocsúdott, hogy abba a könnytóba pottyant, amelyet ő sírt 
össze, amikor még három méter magas volt.

Ebben a pillanatban Alice egy kis egeret vett észre a vízben, 
amelyik belepottyant, akárcsak ő maga. Megszólította, és 
cicájáról meg a szomszéd kutyáról kezdett beszélni neki, de 
ettől az Egér rettentően megrémült. Az Egér halkan remegve 
azt súgta:

- Gyerünk ki a partra. Elmesélem élettörténetemet, s akkor 
meg fogod érteni, miért gyűlölöm a kutyákat meg a macskákat.

Éppen ideje volt, hogy kiússzanak, mert közben a tóba 
beleesett mindenféle madár és állat, s egymás hegyén-hátán 
nyüzsögtek. Volt ott Kacsa meg Struccmadár, Papagáj meg 
Sas meg sok más furcsa teremtés. Alice előreúszott, s az 
egész társaság utána, ki a partra.
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