




• 
Lewis Carroll to pseudonim angielskiego matema

tvka, Charlesa L. Dodgsona (1832-1898). 
i'o ukończeniu Rugby School i Chr1ist Church College 
w Oksfordzie, pozostał w tymże college'u przez kilka
d z i e siąt lat, jako wykładowca matematyki, ogłaszając 
szereg prac z tej dziedziny. 
Znony jest jednak w całym świecie jako Lewis Carroll, 
a utor opublikowanych w 1865 roku „Przygód Alicji 
v1 Kra i n ie Cza rów" . Książka zyskała tak ogrom ny roz
głos, że Lewis Carroll postanowił napisać jej drugą 
c zę5ć, „O tym, co Alicja widziała po drugiej stronie 
lustra " , która ukazała się w 1872 roku. 



Alicja siedziała na brzegu obok siostry i była już 
bard zo znużona tym, że zupełnie nie ma co robić: raz 
czy dwa zajrzała do książki czytanej przez siostrę, ale 
nie było tam ani ilustracji, ani konwersacji. „A jaki 
może być pożytek z książki - pomyślała Alicja -
w której nie ma ani ilustracji, ani konwersacji?". 

Zaczęła więc rozważać w myśl i (to znaczy, próbo
wała rozważać, bo upaln y dzień s prawił, że stała się 
bard:rn senna i niemąd ra), czy przyj e mność uplecenia 
w ianka ze stokrotek będzi e większa niż wysiłek zwią
zu ny z wstaniem i zrywaniem tych stokrotek, gdy nie
spodzi ewanie przebiegł obok niej B i a ły Królik o różo
wych oczach. 

Nie było w tym niczego, aż tak bard zo godnego uwa
gi, ani też Alicja n ie pomyślała, że to coś bardzo nie-
7wykłego usłyszeć Królika mówiącego do siebie: 

Och, mili moi! Och, mili moi! S późnię się - (kie
dy rozmyślała nad tym później, przyszło jej do głowy, 
że powinno było ją to zdziwić, lecz w owej chwili 
wszystko wydawało się zupełnie normalne); ale kiedy 
Królik naprawdę wyjął z kieszonki kamizelki zegarek 
i spojrzawszy nań pobi eg ł dalej, Alicja zerwała się, 
bo błysnęła jej myś l, że nigdy jeszcze nie widziała 
Królika mającego kieszonkę kamizelki i zegarek, któ
ry mógłby z niej wyj ąć; więc płonąc z ciekawości prze
biegło łąkę w pościgu zo nim, w sam czas, żeby za
u ważyć, że wskoczył do wielkiej nory króliczej na skra
ju żywopłotu . 
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Wkrótce oko jej spoczęło na leżącym pod stołem 
niewielkim, szklanym pudelku: otworzyła je i znalazła 
wewnątrz maleńkie ciasteczko, na którym słowa: 
„ZJEDZ MNIE" zostały pięknie wypisane porzeczkami. 
- \No, to je zjem - powiedziała Alicja - a jeżeli 
sprawi ono, że urosnę, będę mogła wziąć ten klucz; 
a jeżeL ::.prnwi, że zmaleję, to przeczołgam się pod 
drzwiami: tak czy inaczej wejdę do ogrodu i nie dbam 
o to, co się stanie! 

Zjadła mały kawałek i powiedziała do siebie z nie
pokojem: -- W którą stronę? W którą stronę? - po
łożywszy dłoń na czubku głowy, żeby wyczuć, "" którą 
stronę będzie rosła ; była zupełnie zaskoczona stwier
dziwszy, że nie zmienia wymiarów. Zapewne zwykle 
tak bywa, kiedy ktoś zje ciastko, ale Alicja zaszła już 
tak daleko w oczekiwaniu wyłącznie niecodziennych 
zdarzeń, że życie przebiegojace w zwykły sposób wy
dawało się jej nudn e i głupie. 
Wzięła się vvięc do dzieła i bardzo s;1:yblko skończyła to 
c i,astko . 



• Żyła sobie mała Ala, 
Nie za molo, lecz w sam raz. 
No, umówmy się, że miało, 
Ukończonych kilko klas . 

By nie skrywać prawdy całej 
Chcecie - wierzcie, nie - to nie. 
Oto w jednej Ali malej. 
Były sobie A 1e dwie. 

J'edno Ala - to mądralo, 
która nie wie, co to strach. 
Gdy zobaczy :ont - podpala, 
Aby zrobić wielk·ie bach! 

Druga Ala przy tym loncie, 
Gdyby zoś znalazło się -
Najpierw zocz.nie beczeć w kącie, 
Potem zwieje, czort wie gdzie. 

I tok dalej, i tak dolej, 
Moż.no dać porównań sto. 
Niby jedno Ala, o'e 
W jednej Ali aż dwie są . 

I to Ala włośnie teraz, 
Zamiast z nami bawić się, 
Zamiast biegać albo śpiewać, 
To zopadlo w błogi sen. 

N.ikt z nos budzić jej nie myśli 
'Niech spokojnie sobie śpi 
Może jej się coś tom przyśni 
Ciekawego„. o więc ciii„. 

Spodom„. Spodom.„ 

Zjedz mnie! Wypij mnie! 
A urośniesz bardzo dużo.„ 
Zjedz mnie! Wypij mnie! 
Lepiej zawsze jest no górze„. 

Zjedz mnie! Wypij mnie! 
Staniesz się natychmiast molo .„ 
Zjedz mnie! Wypij mnie! 
W każdą szparkę wejdziesz śmiało„. 

Zjedz mnie! Wypij mnie! 
A zobaczysz wszystko z góry„. 
Zjedz mnie! Wypij mnie! 
Wemkniesz się do mysiej dziury „. 

Zjedz mnie! Wypij mnie! 
To c i będzie smakowało „ 
Zjedz mnie! Wypij mnie' 
To nie będzie nic bolało„ . 
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