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TANÁCSOK EGY HERNYÓTÓL

A Hernyó meg Alice egy darabig némán nézték egymást. Végül 
a Hernyó kivette szájából a tajtékpipát, s unott, álmos hangon 
ezt kérdezte tőle:

- Hát te kicsoda vagy?

Alice félénken rebegte:

- Ezt e percben aligha tudom. Csak azt tudom, hogy ki voltam 
ma reggel, amikor fölébredtem. De azóta már rengetegszer 
megváltoztam.

- Szóval te azt hiszed, hogy átváltoztál? – szólt a Hernyó.

- Attól tartok, hogy igen - szólt Alice. - Elfelejtettem, amit 
tudtam, s minden tíz percben hol megnövök, hol 
összezsugorodom.

- Szavald el a Te öreg vagy, apámat - szólt a Hernyó.

Alice meghajolt és elszavalta a verset.

- Az elejétől a végéig rosszul mondtad - állapította meg 
határozottan a Hernyó.

- Nagyobb szeretnék lenni - mondta végül Alice.

- Egyik felétől óriás leszel, másik felétől törpe - felelte a 
Hernyó.

Minek az egyik felétől és minek a másik felétől? - tanakodott 
magában Alice.

- A gombától - felelt rá a Hernyó, mintha meghallotta volna 
Alice gondolatát, s már el is tűnt.

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: gondolattérkép, 
táblázat, rajz stb.

ALICE 
CSODAORSZÁGBAN
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Alice egy darabig nézte-nézte a gombát. Azon törte a fejét, 
vajon melyik az egyik és melyik a másik fele. Végül is a 
kezével letört a pereméről egy-egy darabkát. Beleharapott a 
jobb kezében levő gombadarabkába, hogy lássa a hatást.

A következő pillanatban icipicire zsugorodott. Rettenetesen 
megijedt ettől a hirtelen változástól. Tüstént bekapta a bal 
kezében levő gombadarabkát.

A nyaka éktelenül hosszúra nyúlt. A feje azoknak a fáknak a 
koronája fölé emelkedett, amelyek alatt az imént sétált.

Hirtelen egy jókora galamb röppent az arcába, s szárnyával 
hatalmas csapást mért rá.

- Kígyó - visította a Galamb.

- Ne bántson engem - mondta sértődötten Alice -, én nem 
vagyok kígyó. Én, kérem, kislány vagyok.

- Hiszi a piszi - mondta a Galamb mélységes megvetéssel. -
Egy-kettő, el innen - mondta dühösen, s visszaült a fészkére.

Alice-nak eszébe jutott, hogy a gomba még kezében van, s 
beleharapott, így végre akkora lett, mint azelőtt volt.

Továbbment, s egyszerre egy nagy térre érkezett. A téren egy 
házikó állott, körülbelül másfél méter magas.

"Akárkié is ez a ház - gondolta Alice -, nem nyithatok be így, 
mert lakója halálra rémülne ilyen nagy lánytól."

Hát újra beleharapott a jobb kezében levő gombadarabba, s 
addig nem is ment a ház közelébe, amíg megint félméternyire 
nem törpült.

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: gondolattérkép, 
táblázat, rajz stb.
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