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EGY ŐRÜLT TEADÉLUTÁN
Künn a ház előtt, a fa árnyékában terített asztal. Ott ült 
Április Bolondja meg a Kalapos, és teázott. Kettejük között 
egy mormota szunyókált. Az asztal hosszú volt, de azért 
mindhárman az egyik sarkán szorongtak.

- Nincs hely, nincs hely - kiáltozták, amikor megpillantották 
Alice-t.

- Dehogyis nincs - méltatlankodott Alice, s leült egy székre 
az asztal végén.

- De kócos a hajad - mondta a Kalapos.

- Nem illik mást megszólni - figyelmeztette Alice haragosan.

A Kalapos erre csak ennyit mondott:

- Mi a különbség a holló meg az íróasztal között?

Alice megörült, mert szerette a találós kérdéseket. - Mindjárt 
kitalálom - mondta. Törte a fejét, de nemigen tudta kisütni.

- Hányadika is van ma? - kérdezte a Kalapos Alice-től.

Kihúzta zsebóráját, megrázta, aztán a füléhez nyomta.

- Negyedike. – mondta Alice.

- Akkor az órám két napot késik - sóhajtott a Kalapos.

Alice kíváncsian kandikált az órára.

- Jaj, de fura egy óra - mondotta. - A napokat mutatja, de a 
perceket meg az órákat nem.

- No, kitaláltad-e már, mi a különbség a holló meg az 
íróasztal közt? - vallatta a Kalapos.

- Nem. Tessék megmondani - kérlelte Alice.

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: gondolattérkép, 
táblázat, rajz stb.

ALICE 
CSODAORSZÁGBAN

Csoport:
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- Nekem halvány sejtelmem sincs róla - felelte a Kalapos.

- Nekem se - mondotta Április Bolondja.

- Hát nem sajnálják az időt ilyen ostobaságokra pazarolni –
méltatlankodott Alice.

- Én meg az Idő nem beszélünk egymással. - rázta fejét búsan 
a Kalapos. - Összevesztünk. Most április elsején történt. 
Akkor a Királynőnél hangverseny volt. Nekem kellett énekelni. 
Egyszer csak a Királynő fölugrott, és elkiáltotta magát: "Ez 
sosem tartja meg az ütemet. Üssétek le a fejét.„ Azóta 
haragszik rám az Idő. Az órám mindig hatot mutat.

Alice fejében derengeni kezdett valami.

- Ezért van itt az asztal uzsonnához terítve? - kérdezte.

- Úgy van, úgy van - sóhajtotta a Kalapos -, nálunk minden 
idő uzsonnaidő.

- Beszéljünk másról - ásított Április Bolondja. - Unom. Most 
a Mormota meséljen nekünk valamit.

- Mormota, ébredj! - kiáltották. S bökdösték jobbról-balról.

A Mormota lassan fölpillantott.

- Mesélj nekünk valamit - biztatta Április Bolondja.

- Egyszer volt, hol nem volt - kezdte a Mormota -, volt 
egyszer három kislány. Ez a három kislány egy kút fenekén élt.

- Az lehetetlenség - jegyezte meg Alice mosolyogva. – Kút 
fenekén nem lehet élni.

A Kalapos meg Április Bolondja lepisszegte. A Mormota is 
megpirongatta Alice-t.

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: gondolattérkép, 
táblázat, rajz stb.
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- Ne tessék haragudni – szabadkozott Alice.

- Szóval ez a három kislány csak elkezdett merni - folytatta a 
Mormota, nagyokat ásítva, minthogy már roppant elálmosodott. 
- Mindent mert az a három kislány, ami m betűvel kezdődik.

- Miért éppen m betűvel? - csodálkozott Alice.

- Azért - felelt Április Bolondja -, mert mert.

A Mormota közben elszundított, a Kalapos azonban jól oldalba 
böködte, arra nyikkant egyet, fölriadt és folytatta:

- Mindent mertek, ami m betűvel kezdődik, úgymint mézet, 
mákot, mulatságot. Láttál te már mulatságot merni?

- Igazán nem tudom - hebegte Alice.

- Akkor ki se nyisd a szádat! - ripakodott rá a Kalapos.

Ez már több volt a soknál. Sértődötten fölkelt, s otthagyta 
őket. A Mormota tüstént elszenderedett, a másik kettő pedig 
nem törődött azzal, hogy elmegy.

"Ezekhez aztán nem megyek többet” - gondolta Alice, amikor 
már a erdőn ballagott. 

Ekkor észrevette, hogy egyik fatörzsbe valami ajtó van vájva. 
Kinyitotta az ajtót, s belépett rajta.

Ismét ott volt a hosszú folyosón, a kis üvegasztalka mellett.

- Na, most okosabb leszek - biztatta magát.

Fogta az icipici aranykulcsot, kinyitotta vele a parányi ajtót, 
amely a kertbe nyílt, majd kihúzta zsebéből a gombamaradékot, 
beleharapott, s megint húsz centiméternyire törpült. Aztán 
lement a szűk átjárón; s végre-valahára ott volt a gyönyörű 
kertben, a tündöklő virágágyak meg a hűs szökőkutak között.

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: gondolattérkép, 
táblázat, rajz stb.

ALICE 
CSODAORSZÁGBAN

Csoport:


