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Σαμαρτζή

Η Αλίκη βαριόταν πολύ εκείνο το απόγευμα. Να φτιάξω ένα στεφάνι
από μαργαρίτες; αναρωτιόταν, ή να διαβάσω το βιβλίο που διαβάζει κι η
αδερφή μου; Αλλά, τι νόημα έχει ένα βιβλίο χωρίς εικόνες και διαλόγους;
Εκείνη τη στιγμή, πέρασε τρεχάτο από μπροστά της ένα άσπρο κουνέλι.
– Πω πω! Θα αργήσω, θα αργήσω πολύ, είπε το κουνέλι. Κοντοστάθηκε
λίγο να συμβουλευτεί το ρολόι του, κι άρχισε πάλι να τρέχει.
Κουνέλι που μιλά και κοιτάζει το ρολόι του;

Αυτό μάλιστα!
Η Αλίκη πετάχτηκε πάνω κι όλο
περιέργεια άρχισε να το ακολουθεί,
ώσπου το είδε να χώνεται σε μια
κουνελότρυπα. Χωρίς στιγμή να σκεφτεί
πώς θα ξανάβγαινε από κει μέσα,
μπήκε κι εκείνη.

Έπεφτε, έπεφτε, έπεφτε τόση ώρα που είχε χρόνο να
παρατηρήσει τα τοιχώματα του πηγαδιού. Τι παράξενο!
Ήταν γεμάτα κάδρα, χάρτες, ντουλαπάκια και ραφάκια.
Μάλιστα πέφτοντας, άρπαξε ένα βαζάκι που έγραφε
Μαρμελάδα Πορτοκάλι, αλλά –τι κρίμα– ήταν άδειο.
Η Αλίκη το ακούμπησε προσεκτικά σε κάποιο άλλο
ράφι –μην της φύγει και πέσει σε κανένα κεφάλι στον
πάτο του πηγαδιού– κι άρχισε να αναρωτιέται:
Για πόσο θα πέφτω; Σε λίγο θα φτάσω στο κέντρο της Γης!

Κι αν το περάσω και βγω από την άλλη;

ΦΡΡΡΡΡΑΠ!

Η Αλίκη
προσγειώθηκε χωρίς να πάθει
το παραμικρό σε έναν σωρό από
ξερά φύλλα. Άκουσε πάλι το
κουνέλι να λέει, Ω, θα αργήσω
πολύ, και το είδε να χάνεται
στο βάθος ενός διαδρόμου.
Έτρεξε πίσω του και βρέθηκε
σε ένα χολ γεμάτο πόρτες.
Η Αλίκη τις δοκίμασε, αλλά
ήταν όλες κλειδωμένες. Τότε
ήταν που πρόσεξε ένα μικρό
γυάλινο τραπεζάκι που το μόνο
που είχε πάνω του ήταν ένα
χρυσό κλειδί.

Δοκίμασε το κλειδί αλλά ήταν
πολύ μικρό και δεν ταίριαζε σε καμιά τους.
Πίσω από μια κουρτίνα, είδε μια μικρή
πορτούλα που δεν την είχε προσέξει πριν.
Έβαλε το κλειδί κι η πορτούλα άνοιξε.
Η Αλίκη έσκυψε να κοιτάξει μέσα και είδε
τον πιο υπέροχο κήπο που είχε αντικρίσει ποτέ!
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Πάνω στο τραπέζι είδε ένα μπουκαλάκι που έγραφε ΠΙΕΣ ΜΕ.
Τι παράξενο! Ήταν σίγουρη ότι δεν ήταν εκεί πριν. Η Αλίκη έλεγξε
πρώτα ότι δεν γράφει ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ, και ήπιε. Είχε γεύση ανανά,
τάρτα κεράσι και γαλοπούλα ψητή. Και – τι παράξενο!– μόλις το
ήπιε, η Αλίκη άρχισε να μικραίνει! Όταν μίκρυνε αρκετά, έτρεξε
να ανοίξει την πορτούλα, όμως είχε ξεχάσει το κλειδί πάνω στο
τραπέζι! Κακόμοιρη Αλίκη! Τώρα; Όσο κι αν προσπαθούσε, ήταν
πια πολύ μικρή για να το φτάσει. Έβαλε τα κλάματα.

Μην κλαις Αλίκη, είπε η Αλίκη στον εαυτό της.
Της άρεσε πολύ να παριστάνει ότι είναι δύο κορίτσια αντί
για ένα και να παρηγορεί τον εαυτό της.

Τότε ήταν που πρόσεξε κάτω
από το τραπέζι ένα μικρό
γυάλινο κουτάκι με ένα κέικ.
Πάνω του ήταν γραμμένο
με σταφίδες ένα ΦΑΕ ΜΕ.
Η Αλίκη το δοκίμασε…

Στο χρυσαφένιο δειλινό,
στον Τάμεση απαλά κωπηλατούμε
κι οι τρεις μικρές μου φίλες μού ζητούν
μια ιστορία να πούμε.
«Άντε λοιπόν! Ξεκίνα να μας λες»
φωνάζει ανυπόμονα η πρώτη.
Η δεύτερη ζητά να είναι ιστορία τρελούτσικη.
Η τρίτη όλο τη διακόπτει.
Σε κείνη τη βαρκάδα είναι που γεννήθηκε τούτη η παράξενη Χώρα των Θαυμάτων,
αστεία, παράλογη μα και σοφή, πατρίδα των πιο αλλόκοτων πλασμάτων.
Κι εσύ, Αλίκη μου αληθινή, τώρα που η ιστορία σου είναι έτοιμη, γραμμένη
στην παιδική καρδιά σου κράτα τη, σαν δώρο και σαν όνειρο, για πάντα φυλαγμένη.
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