
Aceasta este a doua parte a poveștii.
Citește-o și apoi…  recreaz-o!

S9 T2
L2

PISCINA DE LACRIMI

Deodată, Alice a început să crească, să crească și să crească 
până a ajuns extrem de înaltă. Săraca Alice! Să treacă prin 
ușiță acum era și mai greu, așa că a început iar să plângă și să 
plângă până ce camera a început să se umple cu lacrimi 
asemeni unei piscine. După un timp, Iepurele Alb s-a întors, 
splendid îmbrăcat, având o pereche de mănuși albe și un 
evantai. Alice i-a cerut ajutorul, dar el s-a speriat de 
înălțimei fetei și a scăpat mănușile și evantaiul și a luat-o la 
goană. Alice le-a ridicat și a început să își facă vânt cu 
evantaiul. A decis că probabil s-a schimbat în altă fată peste 
noapte din moment ce nu își mai amintește nici tabla înmulțirii 
nici geografia prea bine și nici nu reușește să recite corect o 
poezie.
În același timp s-a uitat în jos, spre mâinile ei și a descoperit 
cu surprindere că și-a pus una dintre mănușile albe ale 
iepurelui în timp ce vorbea singură. Curând a început să se 
micșoreze rapid, iar cauza acestei schimbări era chiar evantaiul
așa că i-a dat drumul din mână. A încercat din nou să intre pe 
ușiță, dar aceasta era în continuare încuiată, iar cheia era tot 
pe masă; străduindu-se să ia cheia a alunecat și a căzut în 
piscina formată din propriile lacrimi.
Apoi a auzit un șoarece sărind în apă, dar acesta s-a speriat 
atunci când Alice început să vorbească despre pisica ei Dinah 
și un câine. El i-a promis că îi spune de ce îi este frică de 
pisici și câini și au început să înoate împreună spre mal, luând 
cu ei și alte ființe care căzuseră în piscină: Duck și Dodo, Lory 
și Eaglet, precum și alte creaturi curioase.
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