Bag Spejlet

og hvad Alice fandt der
af Lewis Carroll, tegninger af John Tenniel (1871)
Barnlil, hvis sind er fuld af drøm hvis klare øjne smiler!
Skønt vi er skilt af tidens strøm,
og år og dage iler,
ta'r du med sødt fortrolig ånd
mod eventyret af min hånd.
Jeg så dig aldrig, lille ven har aldrig hørt din latter.
Når tænker du på mig igen?
Når mindes du mig atter?
Og dog er det min bøn,
at du vil høre min fortælling nu.
Den fødtes jo en sommerdag,
som tog mit hjerte fangen små fine, lette åretag,
solskinnet, fuglesangen,
hvis ekko mindet lever i,
skønt tiden hvisker sit "forbi!"
Så lyt, min pige, før en streng
og myndig stemme kalder,
og du skal puttes i din seng,
skønt et par tårer falder.
Vi voksne er kun store børn,
som ta'r endnu en lille tørn.
Derude sne og vinternød
og blæstens vilde vrede.
Herinde ovnens røde glød
og glædens lune rede.
Dig holder trylleriet fast du ænser ikke stormens kast.
Og hvis jeg sukker lidt,
fordi jeg husker mig tilbage
til dage, der er længst forbi de skønne sommerdage,
så lad det ej forstyrre dig
i eventyrets drømmeleg!

Kapitel 1 - Spejlhuset
Een ting var sikkert -, at den hvide killing ikke havde haft noget med det her at gøre; det var
udelukkende den sorte killings skyld! Den hvide killing var nemlig blevet vasket i ansigtet af den gamle
kat det sidste kvarterstid og havde opført sig pænt imens, så den kunne ikke være skyld i ulykken.
Når Dina vaskede sine børn i ansigtet, bar den sig således ad: først trykkede den de små kræ ned mod
jorden ved at lægge en pote på deres ene øre, og så gned den dem med den anden pote i hele ansigtet,
imod hårene, fra snuden og opefter ... Lige i øjeblikket var den altså - som jeg fortalte - godt i gang med
den hvide killing, der lå ganske stille og forsøgte at spinde - den var åbenbart klar over, at moderen
mente det så godt ...
Den sorte killing var blevet vasket tidligere på eftermiddagen, og mens Alice sad helt sammenkrøbet i et
hjørne af den store lænestol og snakkede med sig selv i halvsøvne, havde den leget og tumlet med et
Side 1 af 84

nøgle uldgarn, som Alice var i færd med at vinde op. Og killingen havde trillet frem og tilbage med det,
indtil alt garnet kom i vildrede, og nu lå det - fuldstændig sammenfiltret - på tæppet foran kaminen,
mens katten rendte rundt efter sin egen hale ...
"Fy, din slemme, slemme lille fyr!" sagde Alice, idet hun løftede killingen op på sit skød og gav den et
flygtigt kys, for at den skulle forstå, at hun var vred på den. "Dina burde sandelig have givet dig en bedre
opdragelse! Hører du det, Dina, det burde du have gjort!" fortsatte hun, mens hun så bebrejdende på
den gamle kat og gjorde sin stemme så streng, som hun kunne ... Så kravlede hun op i lænestolen igen,
tog killingen og garnet med sig ag begyndte at vikle det op, een gang til. Men det gik ikke særlig hurtigt,
for hun snakkede hele tiden, dels med killingen og dels med sig selv. Kitty sad pænt på hendes skød og
lod, som om den var meget interesseret i det, hun foretog sig. En gang imellem rakte den poten frem og
rørte forsigtigt ved garnnøglet, som om den gerne ville hjælpe med - hvis den kunne.

"Ved du, hvad det er for en dag i morgen, Kitty?" begyndte Alice. "Du ville have vidst det, hvis du havde
siddet oppe i vinduet sammen med mig - men det er sandt, det kunne du ikke, for Dina var jo i færd med
at gøre dig fin. Jeg sad og så på drengen, der samlede kviste sammen til bålet - og der skal mange kviste
til, Kitty! Det blev imidlertid så koldt, og det sneede sådan, at de måtte holde op. Men det er nu lige
meget, Kitty, vi går alligevel hen ag ser på bålet i morgen."
Nu snoede Alice lidt af garnet omkring killingens hals - bare for at se, hvordan det ville tage sig ud. Det
gav anledning til et heftigt slagsmål, så garnnøglet trillede ned på gulvet og viklede sig op igen, meter
efter meter ...
"Ved du, Kitty," fortsatte Alice, da hun atter havde sat sig behageligt tilrette sammen med katten, "at jeg
blev så vred på dig, da jeg så alle de ulykker, du havde lavet .. at jeg var lige ved at åbne vinduet og
smide dig ud i sneen! Og du havde minsandten fortjent det, dit lille, søde utyske! Hvad har du at sige til
dit forsvar? Nej, afbryd mig ikke!" fortsatte hun og holdt en finger i vejret. "Nu skal jeg fortælle dig, hvor
mange synder du har på samvittigheden. For det første, så peb du to gange, da Dina vaskede dit ansigt i
morges. Ja, det kan ikke nytte noget, at du nægter det, Kitty, for jeg hørte det selv! Hvad siger du? (Hun
lod, som om kattekillingen talte til hende). Du fik hendes pote i øjet? Ja, det var virkelig din skyld hvorfor holdt du øjnene åbne? Hvis du havde lukket dem, ville det ikke være sket. Nej, kom nu ikke med
flere undskyldninger, men hør på mig! For det andet: du trak Snehvide i halen, lige netop i det øjeblik, da
jeg havde sat mælkeskålen foran den! Var du tørstig - sagde du det? Hvordan kunne du vide, at den ikke
også var tørstig? Og for det tredie: du viklede hele garnnøglet op, da jeg vendte ryggen til!
Det er altså tre synder, du har begået, Kitty, og du er ikke blevet straffet for nogen af dem. Du ved, at
jeg gemmer alle dine straffe til på onsdag otte dage. Tænk, hvis de voksne sparede alle mine straffe
sammen!" fortsatte hun. (Denne bemærkning var dog mere møntet på hende selv end på killingen.)
"Hvad ville de så gøre ved mig, når året var forbi? Jeg ville sikkert blive sat i fængsel, til den tid. Eller lad mig nu engang se - hvis hver enkelt straf bestod i ... at jeg skulle undvære middagsmad - så måtte
jeg pludselig give afkald på halvtreds middage, når den ulyksalige dag kom ... Nå, det var nu ikke så
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slemt! Jeg ville meget hellere give afkald på dem end at være nødt til at spise dem, fordi man tvang mig
til det!
Hører du, hvordan sneen slår mod vinduesruderne, Kitty? Det er en yndig, blød lyd, ikke? Det er nøjagtig,
som om nogen kyssede hele ruden derude. Mon sneen elsker træerne og markerne, eftersom den kysser
dem så blidt? Og så dækker den dem med et hvidt tæppe, så de får det lunt og godt ... og så siger den
måske: Sov nu, kære børn, til det bliver sommer igen. - Og når de så vågner, og det er blevet sommer,
klæder de sig allesammen i grønt og danser omkring - hver gang vinden blæser - åh, hvor er det yndigt!"
udbrød Alice og gav slip på garnnøglet for at klappe i hænderne. "Jeg ville ønske, at det var sandt! Jeg er
sikker på, at skovene ser søvnige ud om efteråret, når bladene begynder at blive gule.

Kitty, kan du spille skak? Nej, lad være med at le, lille ven, det er alvorligt ment. Da vi spillede for lidt
siden, kiggede du jo på os, som om du forstod det hele, og da jeg sagde: "Skak!" begyndte du at spinde!
Ja, det var virkelig et fornøjeligt parti, Kitty, og jeg ville sikkert have vundet, hvis den fjollede springer
ikke var rendt ind mellem mine brikker. Kære Kitty, nu lader vi, som om -." jeg ville ønske, jeg nu kunne
fortælle dig bare halvdelen af det, Alice plejede at sige, når hun begyndte med sit yndlingsudtryk: "Nu
lader vi, som om -." Så sent som i går havde hun haft en lang diskussion med sin søster - Alice havde
nemlig sagt: "Nu lader vi, som om vi er konger og dronninger." Men så havde hendes søster, der altid var
så nøjeregnende, erklæret, at det var ganske umuligt, eftersom de kun var to, og til sidst havde Alice
været nødt til at sige: "Nå, så kan du være een af dem - og jeg alle de andre." Og engang havde hun
gjort sin gamle barnepige alvorligt forskrækket ved pludselig at råbe ind i øret på hende: "Nu lader vi,
som om jeg er en sulten hyæne, og du er et ben!"
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Men nu kommer vi vist for langt bort fra det, Alice sagde til kattekillingen: "Nu lader vi, som om du er
den røde dronning, Kitty!" fortsatte hun. "Ved du - jeg tror, du ville komme til at ligne hende fuldstændig,
hvis du satte dig op og lagde armene over kors. Prøv engang, så er du rar!" Alice tag den røde dronning
på bordet og anbragte hende foran kattekillingen - for at den skulle gøre nøjagtig som hun. Det lykkedes
imidlertid ikke særlig godt, og det skyldtes hovedsagelig - sagde Alice - at katten ikke ville holde sine
arme rigtigt. For at straffe den løftede Alice den op foran spejlet, så den kunne se, hvor styg den var. "Og
hvis du ikke straks bliver sød igen," tilføjede hun, "så sætter jeg dig ind i spejlhuset. Hvad siger du til
det?

Og hvis du nu bare ville høre efter, Kitty, og ikke snakke så meget, ville jeg fortælle dig, hvad jeg mener
om spejlhuset. For det første: det værelse, du kan se i spejlet - det er nøjagtig det samme som vores
dagligstue ... der er blot den forskel, at alting er bagvendt. Jeg kan se hele stuen, hvis jeg klatrer op på
en stol - ja, det altsammen undtagen et lille stykke bag ved kaminen. Åh, hvor ville jeg ønske, at jeg
også kunne se det! Jeg kunne sandelig godt lide at vide, om de også tænder ild i kaminen om vinteren ...
derinde i spejlet. Man kan jo aldrig vide - det vil sige, når vores kamin ryger, så kommer der også røg i
stuen derinde - men det er måske bare for at narre os og få os til at tro, at de også har ild i kaminen. Og
bøgerne ligner ganske vores bøger, selv om ordene går den forkerte vej. Det ved jeg, for jeg har holdt en
af vore bøger op foran pc spejlet, og så holdt de også en bog op derinde i den stue.

Side 4 af 84

"Hvad ville du sige til at bo i spejlhuset, Kitty? Mon de ville give dig mælk derinde? Det er måske ikke så
rart at drikke spejl-mælk - men, Kitty, nu skal vi snakke om, hvordan vi kommer derind. Du kan se et
ganske lille-bitte stykke af vejen til spejlhuset, hvis du åbner døren ind til vores dagligstue på vid gab.
Vejen ligner nøjagtig vores egen korridor - så langt som man kan se - men det kan jo være, at den
alligevel er helt anderledes på den anden side! Tænk, Kitty, hvor ville det være morsomt, hvis vi kunne
komme ind i spejlhuset! jeg er sikker på, at der findes mange vidunderlige ting derinde! Nu lader vi, som
om vi kan komme derind, på en eller anden måde, Kitty. Nu lader vi, som om glasset er blevet et blødt
slør, så vi kan smutte igennem det. Ja, se, nu er det ved at forvandle sig til en slags tåge, så nu er det
let at komme derind ..." Mens hun sagde dette, var hun kravlet op på kaminhylden - skønt hun knap nok
vidste, hvordan det egentlig var gået til. Og spejlet var virkelig begyndt at opløses, så det så ud som en
sølvklar tåge.
I næste øjeblik kravlede Alice ind gennem spejlet og sprang - uden mindste besvær - ind i spejlstuen.
Det første, hun gjorde, var at se efter, om der var ild i kaminen, og hun blev vældig glad, da hun
opdagede, at der virkelig var tændt op, og at ilden brændte lige så lystigt som i det værelse, hun havde
forladt. "Så behøver jeg heller ikke at fryse her," tænkte Alice, "ja, jeg får det sikkert meget varmere, for
her er der ingen, som jager mig væk fra ilden. Åh, hvor bliver det morsomt, når de ser mig herinde i
spejlet og ikke kan få fat i mig!"
Så begyndte hun at se sig omkring og opdagede, at alt det, hun kunne se af den gamle stue, var ganske
almindeligt og uinteressant, men at det øvrige var helt - helt anderledes. De billeder, der hang på
væggen ved siden af kaminen f. eks. - de så ud, som om de var levende allesammen, og uret på kaminhylden (du ved nok, at man kun kan se bagsiden af det i spejlet) - lignede en gammel mand i ansigtet og
grinede til hende.
"Man holder ikke den her stue så pænt som den anden," tænkte Alice, da hun opdagede, at flere af
skakbrikkerne lå i asken ... derinde i kaminen. Men i næste øjeblik udstødte hun et lille skrig af
forbavselse og lagde sig på knæ for bedre at kunne se dem. Skakbrikkerne spadserede jo omkring, to og
to!

"Her er den røde konge og den røde dronning," sagde Alice (hun hviskede for ikke at skræmme dem),
"og der er den hvide konge og den hvide dronning - de sidder på kanten af skovlen - og her spadserer to
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tårne, arm i arm - jeg tror ikke, de kan høre, hvad jeg siger," fortsatte hun og bøjede hovedet længere
ned imod dem, "og jeg er næsten sikker på, at de ikke kan se mig. Jeg har på fornemmelsen, at jeg er
usynlig ..."
I det samme begyndte nogen at skrige på bordet. Alice drejede hovedet og nåede lige netop at se en af
de hvide bønder vælte omkuld og sparke i luften. Hun kiggede på den og var meget nysgerrig efter at få
at vide, hvad der nu ville ske.
"Det er mit barn, der skriger," råbte den hvide dronning og fløj så hurtigt forbi kongen, at hun væltede
ham om i asken. "Min dyrebare skat! Min kejserlige kattekilling!" Så begyndte hun at klatre op ad
kaminen i en rasende fart.
"Kejserligt snik-snak!" sagde kongen og gned sig på næsen, som han havde skrabet, da han faldt
omkuld. Han havde god grund til at være en lille smule vred, for han var dækket af aske fra top til tå.
Alice var meget ivrig efter at hjælpe til, og da den stakkels, lille unge var lige ved at hyle sig fordærvet,
greb hun hurtigt dronningen og stillede hende på bordet ved siden af hendes lille, grædende datter.
Dronningen snappede efter vejret og satte sig ned. Den hurtige rejse" gennem luften havde gjort hende
helt forpustet, og i begyndelsen kunne hun blot trykke barnet til sit bryst - uden at sige et ord. Men så
snart hun var kommet lidt til sig selv igen, råbte hun til den hvide konge, der sad i asken og så sur ud:
"Pas på vulkanen!"
"Hvad for en vulkan?" sagde kongen og kiggede forskrækket ind i ilden, som om han mente, det var mest
sandsynligt, at den var dér ...
"Den - der - hvirvlede mig - herop!" stønnede dronningen, som endnu var lidt forpustet. "Husk at gå op ad den sædvanlige vej - lad dig ikke blæse her op".
Alice kiggede på den hvide konge, der langsomt kravlede op ad kamingitteret, fra den ene stang til den
anden. Til sidst sagde hun: "Hør nu her - med den fart vil det tage mange timer, inden du kommer op på
bordet. Må jeg ikke hellere hjælpe dig?" Men kongen brød sig ikke det mindste om hendes spørgsmål han kunne åbenbart hverken høre eller se hende.
Alice greb meget forsigtigt fat i ham og bar ham langsommere hen til bordet, end da hun flyttede
dronningen, for at han ikke skulle tabe vejret. Men inden hun satte ham ned på bordet, syntes hun, at
hun lige så godt kunne børste ham lidt - han var jo helt griset til med aske.

Hun sagde bagefter, at hun aldrig - i hele sit liv - havde set et ansigt som det, kongen stillede op, da han
blev løftet i vejret og børstet af en usynlig hånd. Han var så forbavset, at han ikke kunne skrige, men
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hans øjne ag mund blev større og større ... og rundere og rundere. Til sidst lo Alice så voldsomt, at
hendes hånd rystede, og hun var lige ved at tabe ham på gulvet.
"Åh, lille ven, lav dog ikke sådan nogle grimasser!" råbte hun og glemte fuldstændig, at kongen ikke
kunne høre hende. "Du får mig til at le, så jeg knap nok kan holde fast på dig! Og lad være med at åbne
munden sådan på rid gab! Du får jo hele munden fuld af aske! Så - nu tror jeg, du er fin nok!" tilføjede
hun, idet hun glattede hans hår og stillede ham meget forsigtigt på bordet ved siden af dronningen.
Kongen faldt straks om på ryggen og lå fuldstændig stille. Alice blev lidt forskrækket over det, hun havde
gjort, og gik rundt i stuen for at se, om hun kunne finde noget vand at stænke ham med. Men hun kunne
ikke finde andet end en flaske blæk, og da hun kom tilbage med den, så hun, at kongen var vågnet op
igen. Han og dronningen snakkede sammen, de så meget forskrækkede ud og hviskede så sagte til
hinanden, at Alice knap nok kunne høre, hvad de talte om.
Kongen sagde: "Jeg forsikrer dig, kære du, at jeg blev kold helt ud i spidsen af mine bakkenbarter."
Dronningen svarede: "Men du har jo ingen bakkenbarter!"
"Det forfærdelige øjeblik," fortsatte kongen, "skal jeg aldrig, aldrig glemme!"
"Åh jo, det vil du sikkert gøre," sagde dronningen, hvis du ikke skriver det op i din lommebog."
Alice stirrede meget interesseret på kongen, da han halede en kæmpestor lommebog frem og begyndte
at skrive. Så fik hun pludselig en ide: hun greb fat i blyanten, der stak et stykke op over hans skulder, og
gav sig til at skrive for ham.
Den arme konge så både forvirret og ulykkelig ud, og han kæmpede i nogen tid med blyanten uden at
sige et ord. Men Alice var for stærk for ham, og til sidst stønnede han: "Nej, kære du, jeg må have fat i
en tyndere blyant. Jeg kan slet ikke magte denne her ... den skriver en masse ting, som jeg slet ikke vil
..."

"Hvad er det for en masse ting?" spurgte dronningen og kiggede i bogen, hvor Alice havde skrevet: den
hvide springer rutscher ned ad ildrageren. Han har meget svært ved at holde balancen, - "men," sagde
dronningen, "det er jo ikke noget, der angår dine følelser!"
Der lå en bag på bordet ved siden af Alice, og mens hun sad og iagttog den hvide konge (hun var stadig
lidt ængstelig for ham og holdt blækket parat, så hun kunne hælde det over ham, hvis han besvimede
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igen) - ja, mens hun sad der, bladede hun i bogen for at finde noget, hun kunne læse. "Alt det her er jo
trykt på et sprog, som jeg ikke kender," sagde hun til sig selv.
Det så sådan ud:

Hun grublede over det et stykke tid, og til sidst gik der et lys op for hende. "Åh, det er naturligvis en
spejlbog! Hvis jeg holder den op foran et spejl, vil ordene selvfølgelig vende den rigtige vej."
Og så læste Alice dette digt:

JABBERWOCKY
"Et slidigt gravben vridrede
i brumringen på tidvis plent,
og lappingen var vaklig, og
det borte grøfgrin grent.
"Min søn, pas godt på Jabberwock!
Han river, og hans tand er hvas.
Pas på den onde jubjub-fugl
og gribbekloens krads."
Han søgte længe fjendens spor
med sværd i hånd og meget mod
og rasted siden tankefuld
ved tumtumtræets fod.
Men mens han grod og stublede,
jog gennem skoven glammende
den frygtelige Jabberwock
med øjet flammende.
Da svang han sværdet,
en, to, tre!
og ho'det røg af troldens krop,
og med det døde monstrum gik
det hjemad i galop.
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"Oh, har du fældet Jabberwock!
Vær priset, søn, for dåd og dyd.
Hurra for denne glædesdag!"
Han vrinsked højt af fryd.
Et slidigt gravben vridrede
i brumringen på tidvis plent,
og lappingen var vaklig,
og det borte grøfgrin grent."

"Det lyder jo meget fornøjeligt," sagde hun, da hun havde læst det færdigt, "men det er temmelig svært
at forstå!" (ja, ser du - hun ville ikke engang indrømme over for sig selv, at hun ikke forstod et ord af det
hele.) "Det får mig til at tænke på en masse ting - jeg ved bare ikke rigtigt, hvad det er! Men - så meget
er givet: en eller anden dræbte et eller andet ... det er tydeligt nok ..."
"Men det er sandt!" tænkte Alice og sprang op i en vældig fart, "hvis jeg ikke skynder mig, må jeg krybe
tilbage gennem spejlet, inden jeg har fået set, hvordan der ser ud i det øvrige hus! Lad os først kaste et
blik på haven!" Hun gik straks ud af stuen og løb ned ad trapperne - ja, det vil sige: hun løb slet ikke,
men hun kom hurtigt og let ned ad trapperne - på en helt ny måde, sagde hun til sig selv. Hun lagde blot
fingerspidserne på gelænderet og svævede af sted, uden at hun behøvede at røre ved trappen med
fødderne. Så svævede hun videre gennem hallen, og hun ville være kommet lige ud ad porten på samme
måde, hvis hun ikke havde grebet fat i dørkarmen. Hun var nemlig ved at blive lidt ør i hovedet af at
svæve så meget i luften, og hun blev glad, da hun atter kunne gå, som hun plejede ...
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Kapitel 2 - Haven med de levende
blomster
"Jeg ville kunne se haven meget bedre," sagde Alice til sig selv, "hvis jeg kunne komme op på den der
høj. Og her er en sti, som går lige derop eller - nej, det gør den ikke ..." fortsatte hun, da hun havde
fulgt den et kort stykke og set, hvordan den snoede sig - "men jeg skal nu nok komme derop alligevel.
Det er dog mærkeligt, så den bugter sig! Den ligner mere en proptrækker end en gangsti! Nå ja, hvis
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man nu også tager det her sving, kommer man vel op på højen -- nej, det gør man ikke ... Nu fører stien
lige tilbage til huset! Ja, så vil jeg prøve at gå den anden vej."
Det gjorde hun. Hun travede frem og tilbage, gik snart til højre og snart til venstre, men hun kom stadig
tilbage til huset, hvad hun så end gjorde. Engang, da hun fulgte en af stiens drejninger hurtigere end
ellers, løb hun lige mod huset, inden hun fik tid til at standse.
"Der er slet ikke noget at tale om," sagde Alice og kiggede op på huset (hun lod, som om det snakkede
med hende). "Jeg har ikke i sinde at gå ind endnu, for så ved jeg, at jeg må krybe ud gennem spejlet
igen - og ind i det gamle værelse - og så ville det være forbi med alle mine spændende oplevelser!"
Hun vendte derfor resolut ryggen til huset og begyndte at traske hen ad stien igen, fast besluttet på, at
hun ville blive ved, indtil hun nåede højen. Det gik udmærket et stykke tid, og hun sagde netop til sig
selv: "Denne gang skal det lykkes mig ..." da stien pludselig drejede brat og rystede sig (ja, sådan
beskrev hun det bagefter!), og i næste øjeblik opdagede hun, at hun var på vej ind gennem døren.
"Det er minsandten for galt!" råbte hun, "jeg har aldrig set magen til hus - sådan som det går i vejen for
en. Aldrig!"
Hun kunne stadig se højen ganske tydeligt, så der var ikke andet at gøre end at prøve igen. Denne gang
kom hun lige hen til et stort blomsterbed, der var kantet med bellis. Midt i bedet stod der et piletræ ...

"Åh, kære tiger-lilje," sagde Alice til en broget blomst, der svajede så smukt i vinden. "Jeg ville ønske, du
kunne tale!"
"Vi kan tale," sagde liljen, "når der er noget, det er umagen værd at snakke om ..."
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Alice blev så forbavset, at hun ikke kunne sige et ord i længere tid ... hun snappede ligefrem efter vejret.
Men til sidst, da liljen blot blev ved med at svaje for vinden, sagde hun meget forsigtigt, ja, hun hviskede
næsten: "Kan alle blomster da tale?"
"Ja, lige så godt som du," sagde liljen. "Og ikke så lidt højere."
"Det passer sig ikke rigtigt for os at begynde, forstår du nok," sagde rosen, "og jeg spekulerede netop
på, hvornår du mon ville sige noget ... Jeg sagde til mig selv: Der er dog en lille smule forstand i hendes
ansigt, skønt hun ikke ser særlig klog ud! Men du har den rette farve, og det betyder ja straks en hel
del."
"Jeg bryder mig ikke om farven," bemærkede liljen. "Men hvis hendes kronblade var bøjet lidt mere
tilbage, ville hun være udmærket."
Alice kunne ikke lide at blive kritiseret, så derfor begyndte hun at spørge dem ud: "Er I bange ... somme
tider ... for at gro herude, når der ikke er nogen til at passe jer?"
"Vi har jo træet her i midten," sagde rosen. "Hvad skulle vi ellers have det til?"
"Men hvad kan det gøre, hvis der sker noget ... faretruende?"
"Det kan gø," sagde rosen.
"Det siger: Vuf-vaf!" råbte en bellis, "så det er altså en meget sjælden hund-pil ..."
"Vidste du ikke det?" råbte en anden bellis, og nu begyndte de allesammen at tale i munden på
hinanden, indtil hele luften var fuld af spæde, skingrende stemmer ... "Ti stille, allesammen!" skreg liljen,
der svajede ivrigt frem og tilbage og rystede af ophidselse. "De ved, at jeg ikke kan få fat i dem!"
stønnede den og bøjede sit skælvende hoved frem mod Alice, "ellers ville de aldrig turde gøre den slags
ting!"
"Det skal du ikke bryde dig om!" sagde Alice i en beroligende tone. Så bøjede hun sig ned over
bellisblomsterne, der netop skulle til at tage fat igen, og hviskede til dem: "Hvis I ikke holder mund, så
plukker jeg jer!"
Der blev tavshed med det samme, og nogle af de - lyserøde - bellisblomster blev helt kridhvide.
"Det var udmærket!" sagde liljen. "De der bellis ... er de værste af dem allesammen. Hvis man siger
noget, råber de alle på en gang, og det kan næsten få en til at visne - sådan skaber de sig."
"Hvordan kan det være, at I kan tale så nydeligt allesammen?" spurgte Alice, der håbede, at hun kunne
få liljen i bedre humør ved at smigre den. "Jeg har været i mange haver før, men ingen af blomsterne der
kunne tale."
"Læg din hånd på jorden og føl ..." sagde liljen. "Så vil du forstå hvorfor -."
Det gjorde Alice. "Den er meget hård," sagde hun, "men jeg kan ikke rigtig begribe, hvad det har med
den sag at gøre."
"I de fleste haver," sagde liljen, "er bedene og græstæpperne for bløde -- så blomsterne altid sover."
Det lød jo meget fornuftigt, og Alice var glad, fordi hun fik det at vide. "Det har jeg aldrig tænkt over
før!" sagde hun.
"Ja, efter min mening, så tænker du overhovedet aldrig," sagde rosen temmelig spidst.
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"Jeg har aldrig set nogen, der så dummere ud end du," sagde en viol så pludseligt, at det gav et sæt i
Alice - den havde nemlig ikke sagt noget før.
"Hold mund!" råbte liljen. "Som om du nogen sinde havde set nogen! Du gemmer jo hovedet under
bladene og sover tiden hen, så du ikke ved mere om det, der foregår i verden, end hvis du var en knop."
"Er der andre mennesker her i haven foruden mig?" sagde Alice, uden at bryde sig om rosens sidste
bemærkning.
"Ja, der er en blomst til i haven ... en blomst, der kan gå omkring ligesom du," sagde rosen. "Jeg
spekulerer på, hvordan du egentlig bærer dig ad -" ("Du spekulerer altid på et eller andet," sagde liljen),
"men hun er mere busket end du."
"Ligner hun mig?" spurgte Alice ivrigt - det slog nemlig pludselig ned i hende: Der er en anden lille pige
et eller andet sted i haven!
"Ja, hun er lige så klodset skabt som du," sagde rosen, "men hun er rødere - og hendes kronblade er vist
nok kortere."
"Hendes kronblade er rullet sammen ligesom en georgines," indskød liljen, "de stritter ikke til alle sider
som dine."
"Men det kan du jo ikke gøre ved," tilføjede rosen venligt. "Du er begyndt at visne, og så kan det ikke
undgås, at ens kronblade bliver lidt sjuskede."
Alice kunne ikke rigtig lide den tanke. Hun ville hellere snakke om noget andet, og derfor spurgte hun:
"Kommer hun aldrig her ud?"
"Jo, jeg tror nok, du snart vil få hende at se," sagde rosen. "Hun hører til dem, der har torne."
"Hvor har hun de torne?" spurgte Alice nysgerrigt. "Rundt omkring hovedet, naturligvis," svarede rosen.
"Jeg spekulerede netop på, hvorfor du ikke også har nogle. Jeg troede, det var det almindelige."
"Nu kommer hun!" råbte riddersporen. "Jeg kan høre hendes skridt på grusgangen, dunk, dunk!"
Alice vendte sig nysgerrigt omkring og så, at det var den røde dronning. "Hun er vokset ikke så lidt,"
tænkte hun straks. Og det var hun virkelig. Dengang Alice fandt hende i asken, havde hun knap nok
været ti centimeter høj, og nu var hun et halvt hoved højere end Alice!
"Det er den friske luft, som gør det," sagde rosen. "Det er en vidunderlig luft, vi har herude."
"Jeg tror, jeg vil gå hen og hilse på hende," sagde Alice. Selv om blomsterne var meget interessante,
syntes hun nu alligevel, at det var meget finere at tale med en rigtig dronning.
"Det kan du absolut ikke gøre," sagde rosen. "Jeg vil råde dig til at gå den anden vej."
Det lød fuldstændig tåbeligt, syntes Alice. Hun sagde derfor ikke et ord og begyndte straks at gå hen
mad dronningen. Men til sin store forbavselse tabte hun hende pludselig af syne og opdagede, at hun var
på vej ind gennem døren igen. Det ærgrede hende en smule, og hun gik derfor tilbage, mens hun
kiggede sig omkring efter dronningen til alle sider. Endelig opdagede hun hende langt borte, men så
besluttede hun, at hun denne gang ville prøve at gå i den modsatte retning.
Nu var hun heldigere! Hun havde ikke gået ret langt, før hun stod ansigt til ansigt med den røde dronning
- og ganske tæt ved den høj, hun havde forsøgt at komme op på, i så lang tid.
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"Hvor kommer du fra?" spurgte den røde dronning. "Og hvor skal du hen? Se på mig, tal ordentligt og stå
ikke der og flet fingre hele tiden."
Alice adlød pænt og forklarede, så godt hun kunne, at hun var gået vild.
"Jeg ved ikke, hvad du mener med det," sagde dronningen. "Gået vild? Hvem har givet dig lov til at gå
vild i min have og på mine veje? Hvordan er du for resten kommet herud?" fortsatte hun lidt venligere.
"Nej pænt, mens du tænker på, hvad du skal svare, så sparer du tid."
Alice var lidt forbavset over dette, men hun havde så stor respekt for dronningen, at hun ikke turde tvivle
på det, hun sagde. "Jeg vil prøve det derhjemme," tænkte hun ved sig selv, "- næste gang jeg kommer
for sent til middagen."
"Nu er det på tide, at du svarer," sagde dronningen og kiggede på sit ur. "Luk munden lidt mere op, når
du taler, og husk, at du altid skal sige: Deres Majestæt."
"Jeg ville bare se, hvordan haven så ud, Deres Majestæt -."
"Det var rigtigt," sagde dronningen og klappede hende på hovedet, naget Alice slet ikke kunne lide. "Der
er blot en ting: når du siger "have", så tænker jeg på, at dette her nærmest er et vildnis i sammenligning
med de haver, jeg har set."
Alice turde ikke sige hende imod. Hun fortsatte derfor: - "Og så syntes jeg, at jeg ville prøve på at finde
vejen op til den høj -."
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"Du siger "høj"," afbrød dronningen hende, "men den er en dal i sammenligning med andre høje, som jeg
kunne vise dig."
"Nej, det tror jeg ikke!" sagde Alice, der var forbavset over, at hun omsider turde sige dronningen imod.
"En høj kan da ikke være en dal. Det er ja noget vrøvl -".
Den røde dronning rystede på hovedet. "Kald det noget "vrøvl", hvis du vil," sagde hun, "men det her er
fornuftigt som et leksikon i sammenligning med det vrøvl, jeg har hørt."
Alice nejede igen - hun var bange for, at dronningen skulle være en lille smule fornærmet. Det lød faktisk
sådan.
Så spadserede de videre i tavshed, indtil de nåede op på toppen af den lille høj.
Alice stod et stykke tid uden at sige noget og kiggede ud over landskabet til alle sider - og det var et
højst besynderligt landskab! En masse små bække løb forbi, fra den ene side til den anden, og jorden
imellem dem var delt i firkanter af et stort antal hække, der gik fra bæk til bæk.

"Det ligner jo nøjagtig et stort skakbræt!" sagde Alice omsider. "Der burde findes nogle mennesker der ...
mennesker som flyttede sig - men det er der jo også!" tilføjede hun henrykt, og hendes hjerte bankede
hurtigere af iver. "Det er et stort spil skak, de er i færd med at spille - det dækker jo hele verden - hvis
det her da er verden. Det er vel nok morsomt! Hvor ville jeg ønske, at jeg var med! Det gjorde ikke
noget, at jeg kun var en bonde, bare jeg måtte være med - men jeg ville naturligvis hellere være
dronning."
Hun kiggede temmelig forskrækket på den rigtige dronning, da hun sagde det, men hendes ledsagerske
smilede bare venligt og sagde: "Det kan vi let ordne. Du kan blive den hvide dronnings bonde, hvis du
vil, for min datter er for lille til at spille. Og du skal være i den anden firkant, til at begynde med, men
når du kommer til den ottende, bliver du dronning ..." I det samme begyndte de begge to at løbe,
hvordan det end kunne være ...

Side 15 af 84

Da Alice tænkte på det bagefter, kunne hun ikke rigtig forstå, hvorfor de var begyndt at løbe - hun kunne
bare huske, at de løb hånd i hånd, og at dronningen rendte så hurtigt, at hun knap nok kunne følge med.
Men dronningen råbte alligevel hele tiden: "Hurtigere, hurtigere!" Alice følte imidlertid, at hun ikke kunne
løbe stærkere - selv om hun var så forpustet, at hun ikke kunne sige det.
Det mærkeligste af det hele var, at træerne og de andre ting, der omgav dem, slet ikke skiftede
udseende eller flyttede sig. Hvor hurtigt de end løb - så kom de ikke forbi noget nyt! "Men alting flytter
sig samtidig med os!" tænkte den stakkels fortumlede Alice. Og dronningen var åbenbart klar over, hvad
hun tænkte, for hun råbte: "Hurtigere! Og lad være med at snakke!"
Det havde Alice sandelig heller ikke tænkt sig at gøre! Hun var så forpustet, at hun havde på
fornemmelsen, hun aldrig nogen sinde ville komme til at tale mere! Men dronningen råbte stadigvæk:
"Hurtigere! Hurtigere!" og halede af sted med hende. - Omsider lykkedes det dog Alice at fremstamme:
"Er vi der ikke snart?"
Er der snart?" gentog dronningen. "Vi løb jo forbi dem for ti minutter siden! Hurtigere!" - Så løb de videre
et stykke tid uden at sige noget. Vinden peb Alice om ørerne, og håret blæste næsten af hovedet på
hende - syntes hun.
"Kom! Kom!" råbte dronningen. "Hurtigere! Hurtigere!" Og nu løb de så stærkt, at det til sidst var, som
om de svævede gennem luften og knap nok rørte jorden med fødderne - men pludselig, da Alice følte sig
fuldstændig udmattet, standsede de - og hun satte sig straks ned, helt forpustet og svimmel.
Dronningen anbragte hende op ad et træ og sagde venligt: "Nu kan du hvile dig lidt."
Alice så sig omkring og blev meget forbavset. "Ja, men - jeg tror, vi har været under dette træ hele
tiden! Alting er jo nøjagtig som før!"
"Ja, naturligvis!" sagde dronningen. "Hvad havde du ellers tænkt dig?"
"Jo, se - i vores land," sagde Alice, der stadig var lidt forpustet, "plejer man at komme et eller andet sted
hen, hvis man løber meget stærkt i lang tid, sådan som vi gjorde."
"Det må være et sendrægtigt land!" sagde dronningen. "Her må man - som du ser - løbe alt, hvad man
kan for at blive på samme sted. Hvis du vil et eller andet sted hen, må du løbe mindst dobbelt så
hurtigt!"
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"Det har jeg sandelig ikke lyst til at prøve på!" sagde Alice. "Jeg er udmærket tilfreds med at blive her bare jeg ikke var så varm og tørstig!"
"Jeg ved, hvad du vil have!" sagde dronningen venligt og trak en lille æske op af lommen. "En kiks værs'go'! "
Alice tænkte, at det ville være uhøfligt at sige nej - skønt det ikke lige netop var det, hun helst ville have.
Hun tog derfor en kiks og spiste den, så godt hun kunne - den var nemlig forfærdelig tør, og hun havde
aldrig nogen sinde i sit liv været så nær ved at blive kvalt.
"Mens du nu forfrisker dig lidt," sagde dronningen, "vil jeg foretage mine opmålinger." Så tog hun et
målebånd op af lommen og begyndte at måle grunden, mens hun stak nogle små pinde ned her og der ...
"Når jeg har målt to meter," sagde dronningen og stak en pind i jorden for at markere afstanden, "skal
jeg give dig dine forskrifter. En kiks til?"
"Nej tak," sagde Alice. "Én er mere end nok."
"Nå, nu er du vel ikke tørstig længere?" sagde dronningen.
Alice vidste ikke, hvad hun skulle svare, men dronningen ventede heldigvis ikke på svaret. Hun fortsatte
bare: "Når jeg har målt tre meter op, skal jeg gentage forskrifterne, så du ikke glemmer dem. Ved den
fjerde meter siger jeg farvel, og ved den femte meter går jeg min vej."
Nu havde hun fået alle pindene stukket ned i jorden, og Alice så meget interesseret til, da hun kom
tilbage til træet og langsomt begyndte at gå hen langs pindene.
Da hun nåede to-meter-pinden, vendte hun sig om og sagde: "En bonde går to felter i første træk. Så du
vil meget hurtigt komme gennem tredje felt - det bliver pr. jernbane, vil jeg tro - og så befinder du dig
straks i fjerde felt. Og det tilhører Tweedledum og Tweedledee. Det femte består hovedsagelig af vand det sjette tilhører Klumpe-Dumpe - men hvorfor siger du ikke noget?"
"Ja - men jeg ved jo ikke, hvad jeg skal sige," stammede Alice.
"Du skulle naturligvis have sagt," fortsatte dronningen i en meget bebrejdende tone, "at det er uhyre
elskværdigt af Deres Majestæt at forklare mig alt dette - men nu tænker vi os, at du har sagt det! - Det
syvende felt består udelukkende af skov, men en af springerne vil vise dig vej - og i ottende felt bliver vi
dronninger, og så skal vi sandelig feste og more os, kan du tro!" Alice rejste sig op og nejede. Så satte
hun sig igen.
Ved den næste pind vendte dronningen sig atter om og sagde: "Tal fransk, når du ikke kan huske, hvad
en ting hedder på dit modersmål - vend tæerne udad, når du går - og glem ikke, hvem du er." Denne
gang ventede hun ikke på, at Alice skulle neje, hun skyndte sig blot videre til den næste pind, hvor hun
vendte sig om og sagde farvel, og så fløj hun hen til den sidste.
Det gik aldrig op for Alice, hvordan det egentlig skete - men lige i det øjeblik, dronningen nåede den
sidste pind, var hun forsvundet! Det var ikke godt at vide, om hun var fløjet op i luften eller løbet ind i
skoven i en vældig fart (og hun kan sandelig rende stærkt, tænkte Alice), men borte var hun! Og nu kom
Alice i tanker om, at hun var en bonde, og at hun snart skulle begynde at flytte på sig.

Kapitel 3 - Spejl-insekterne
Det første, Alice gjorde, var naturligvis at skaffe sig et overblik over det land, hun skulle rejse igennem.
"Det her er omtrent som at lære geografi," tænkte Alice og stillede sig på tæerne, i håb om, at hun så
kunne se lidt mere. "De vigtigste floder - der er ingen. De vigtigste bjerge - jeg står jo på det eneste,
som findes, men jeg tror ikke, det har noget navn. De vigtigste byer - nej, men hvad er det dog for
skabninger, der samler honning derhenne? Det kan da ikke være bier - for man ville ikke kunne se en bi
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på så lang afstand!" - Hun stod fuldstændig tavs et stykke tid og så på et af dyrene, der tumlede rundt
mellem blomsterne og stak sin snabel ind i dem - "nøjagtigt, som om det var en rigtig bi," tænkte Alice.
Det var imidlertid alt andet end en almindelig bi. Det var i virkeligheden en - elefant. Det opdagede hun
snart, skønt hun ikke ville tro sine egne øjne og var lige ved at tabe vejret af forbavselse. "Og det må jo
være nogle kæmpestore blomster!" tænkte hun i næste øjeblik. "De må jo ligne en slags huse, hvor taget
er løftet af ... og så må der være stilke underneden - og sikke en masse honning, der må være i dem!
Jeg tror, jeg vil gå derned - nej, jeg vil ikke gå rigtigt endnu," fortsatte hun og standsede, netop som hun
var begyndt at løbe ned ad højen. Og samtidig prøvede hun at finde en passende undskyldning, der
skulle forklare, hvorfor hun pludselig var blevet så bange: "Det kan ikke nytte noget at gå ned til dem
uden at have en god, lang gren til at jage dem bort med. Og hvor bliver det morsomt, når man spørger
mig, hvordan det var at spadsere derhen ... Så vil jeg svare: "Åh, det var rigtig rart -" (her slog hun med
nakken, som hun plejede), "men det var så støvet og varmt, og så stak elefanterne sådan!"
"Jeg tror, jeg vil gå den anden vej ned," sagde hun lidt efter. "Jeg kan måske gå hen og hilse på
elefanterne bagefter. Jeg vil jo også så gerne ind i tredje felt!"
Og med den undskyldning løb hun ned ad højen og sprang over den første af de seks små bække.
*

*

*

*

*

*

*

"Må jeg bede om billetten," sagde togmanden og stak hånden ind gennem vinduet. Alle rakte straks
deres bil letter frem. De var næsten lige så store som de rejsende selv, og man havde på fornemmelsen,
at de fyldte hele kupeen.
"Nå, du dér! Lad mig se din billet!" fortsatte togmanden og så strengt på Alice. Nu sagde en hel masse
stemmer på en gang (det lød nøjagtig som et sangkor, tænkte Alice): "Lad ham dog ikke vente, barn!
Hans tid er mange, mange penge værd i minuttet!"
"Jeg tror ikke, jeg har nogen," sagde Alice forskrækket. "Der var ikke noget billetsalg, der hvor jeg steg
på." Nu tog de mange stemmer fat igen -: "Der var ikke plads til noget billetsalg der, hvor hun steg på.
For jorden koster mange, mange penge pr. centimeter!"
"Nu bare ingen undskyldninger," sagde togmanden, "du skulle have købt en billet af lokomotivføreren."
Så hørte man atter et kor af stemmer -: "Ham, der kører lokomotivet ... alene røgen er mange, mange
penge værd pr. sky."
Alice tænkte for sig selv: "Det kan ikke betale sig at sige noget." Denne gang hørte man ikke et kor af
stemmer, eftersom hun jo ikke havde sagt noget - men til hendes store forbavselse tænkte de
allesammen i kor (jeg håber, du forstår, hvad det vil sige at tænke i kor - jeg må nemlig indrømme, at
det gør jeg ikke) ... de tænkte altså: "Det er bedst slet ikke at sige noget. Sproget er mange, mange
penge værd pr. ord!"
"Jeg kommer sikkert til at drømme om en mængde store pengesedler i nat," tænkte Alice.
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Togmanden havde hele tiden stået og stirret på hende - først gennem et stort teleskop, så gennem et
mikroskop og til sidst gennem en teaterkikkert. Så sagde han: "Du kører den forkerte vej," hvorefter han
lukkede vinduet og gik.
"Sådan en lille pige," sagde en herre, der sad lige over for hende (hans tøj var af hvidt papir), "burde
vide, hvilken vej hun kører, selv om hun ikke kender sit eget navn!"
En gedebuk, der sad ved siden af manden i det hvide papir, lukkede øjnene og sagde med høj stemme:
"Hun burde kunne finde billetsalget, selv om hun ikke kender bogstaverne!"
Der sad en bille ved siden af geden (ja, det var virkelig en meget mærkelig samling rejsende), og da det
åbenbart var en slags regel, at de skulle skiftes til at tale, så fortsatte han: "Hun kommer til at rejse
tilbage herfra som fragtgods!"
Alice kunne ikke se, hvem der sad ved siden af billen, men nu hørte man en hæs stemme, der sagde:
"Skift lokomotiv ..." Resten blev kvalt i et hosteanfald.
"Det lød, som om det var en hest," tænkte Alice. I det samme peb en meget fin, lille stemme lige ved
hendes øre: "Det kan du lave en vittighed af - noget med "hæs" og "hes-te"."
Så sagde en mild og venlig stemme lidt længere borte: "Der må klistres en lap på hende, hvor der står:
Pige - forsigtig ..."
Og nu fortsatte den ene efter den anden ("Sikke en masse rejsende, der er i denne kupe!" tænkte Alice):
"Hun må sendes med posten, for hun har jo et hoved ..." "Hun må sendes som telegram ..." "Hun må
selv trække toget resten af vejen ..." o. s. v.
Den herre, der var i hvidt papir, bøjede sig frem og hviskede hende i øret: "Bryd dig ikke om alt det, de
siger, kære barn, men køb en returbillet, hver gang toget holder."
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"Nej, det vil jeg ikke," sagde Alice. "Jeg har slet ikke noget at gøre i det her tog - jeg var i en skov for lidt
siden - og jeg ville ønske, jeg var der igen!"
"Det kan du lave en vittighed af," sagde den spæde stemme ved hendes øre: "Noget med "vil" og
"vildnis".
"Plag mig dog ikke sådan," sagde Alice og kiggede sig omkring, men hun kunne ikke opdage, hvor
stemmen kom fra. "Hvis du er så interesseret i vittigheder, hvorfor laver du dem så ikke selv?"
Den spinkle stemme sukkede dybt. Det lød, som om den var meget ulykkelig. Alice ville gerne have sagt
nogle venlige ord for at trøste den -"men bare den dog ville sukke som andre mennesker!" tænkte hun.
Det var imidlertid et så mærkværdig sagte suk, at hun slet ikke ville have hørt det, hvis lyden ikke havde
været ganske tæt ved hendes øre. Følgen var, at det kildede hendes øre så forfærdeligt, og derfor havde
hun svært ved at føle medlidenhed med den lille stakkel.
"Du er jo min ven, det ved jeg," fortsatte den spinkle stemme, "en kær ven og en gammel ven. Og du vil
ikke gøre mig fortræd, selv om jeg kun er et insekt."
"Hvad for et insekt?" spurgte Alice lidt forskrækket. Det, hun især ville vide, var, om det kunne stikke
eller ikke, men hun syntes ikke rigtigt, at det var høfligt at spørge om den slags ting.
"Nå - så kan du ikke -" begyndte den spæde stemme igen, men den druknede fuldstændig i et
skingrende hyl fra lokomotivet. Alle sprang forskrækket op fra deres pladser. Alice også.
Hesten, der havde stukket hovedet ud ad vinduet, trak det sindigt ind igen og sagde: "Det er bare en
bæk, vi skal hoppe over." De blev alle sammen rolige, da de hørte dette, men Alice var dog lidt ængstelig
ved tanken om tog, der hoppede. "Nå ja," sagde hun til sig selv, "så kommer vi da ind i fjerde felt; det er
jo altid en trøst!" I næste øjeblik fløj kupeen lige op i luften, og i sin forskrækkelse greb hun fat i det, der
var nærmest ved hånden - gedebukkens skæg.
*

*

*

*

*

*

*

Men skægget smeltede ligesom væk, da hun rørte ved det, og så sad hun pludselig, fredeligt og roligt,
under et træ, mens myggen - det var nemlig det insekt, hun havde snakket med! - sad og gyngede på en
gren lige over hendes hoved og viftede hende med sine vinger.
Det var virkelig en vældig stor myg - "næsten på størrelse med en kylling," tænkte Alice. Men hun var
ikke det mindste bange for den alligevel; de havde jo talt så længe med hinanden.
" - Nå - så kan du ikke lide alle insekter?" fortsatte myggen ganske roligt, som om intet var hændt.
"Jo, jeg kan godt lide dem, når de kan tale," sagde Alice. "Men ingen insekter kan tale, der hvor jeg
kommer fra."
"Hvad slags insekter holder du så af ... der, hvor du bor?"
"Jeg bryder mig slet ikke om insekter," erklærede Alice, "jeg er tværtimod bange for dem - i hvert fald
for de store. Men jeg kan sige dig navnet på nogle af dem."
"De lyder naturligvis deres navn?" sagde myggen skødesløst.
"Det har jeg aldrig hørt!"
"Men hvad kan det så nytte, at de har et navn," sagde myggen, "hvis de ikke lyder det?"
"Det er ikke nogen nytte til for dem selv," sagde Alice, "men det er vel en fordel for menneskene, der har
givet dem et navn, tænker jeg. Hvorfor skulle de forskellige ting ellers have et navn?"
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"Det ved jeg ikke," sagde myggen. "I skoven derhenne ... har man ikke navne. Men fortsæt med dine
insekter!"
"Ja, først så er der hestefluen," begyndte Alice og talte på fingrene.

"Udmærket!" sagde myggen. "Et stykke oppe i den busk kan du se en gyngehesteflue, hvis du kigger
godt efter. Den er lavet helt af træ, og den kommer frem ... ved at svinge sig fra den ene gren til den
anden."
"Hvad lever den af?" spurgte Alice meget nysgerrigt. "Af splinter og savsmuld," sagde myggen. "Fortsæt
..."
Alice så meget forbavset på gyngehestefluen og kom til det resultat, at den måtte være nymalet, for den
så så fin og skinnende ud. Så fortsatte hun:
"Og så er der stue-fluen."
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"Se på grenen over dit hoved," sagde myggen, "der sidder en stue-juleflue. Dens krop er lavet af
plumbudding, vingerne er af kristtjørn, og hovedet er en rosin, der brænder - den er nemlig dyppet i
cognac."
"Og hvad lever den af?" spurgte Alice igen.
"Vælling og kødpostejer," svarede myggen. "Og den bygger sin rede i en julegave-æske."
"Og så er der oste-fluen," fortsatte Alice, efter at hun havde set længe på insektet med det brændende
hoved og sagt til sig selv: "Mon det er derfor, insekterne er så glade for at flyve ind i et lys - de vil måske
gerne være stue-julefluer?"

"Der kravler noget ved dine fødder," sagde myggen (her blev Alice så forskrækket, at hun trak sig
baglæns). "Det er en oste-smørrebrødsflue. Vingerne består af tynde skiver brød med smør og ost,
kroppen er en skorpe, og hovedet er et stykke sukker."
"Og hvad lever så den af?"
"Tynd te med fløde i."
Nu blev Alice bekymret igen: "Men," sagde hun, "hvis den nu ikke kan få fat i noget te, hvad så?"
"Så dør den naturligvis."
"Men det må da ske temmelig ofte," sagde Alice tankefuldt.
"Det sker altid," sagde myggen.
Alice sad et øjeblik og spekulerede i tavshed. Imens morede myggen sig med at summe rundt om hendes
hoved. Til sidst satte den sig ned og sagde: "Jeg formoder, at du ikke ville bryde dig om at miste dit
navn?"
"Nej, selvfølgelig ikke," sagde Alice lidt ængstelig.
"Ja, sig nu ikke det," fortsatte myggen i en let henkastet tone, "tænk, hvor det ville være rart, om du
kunne komme hjem uden navn! Hvis nu f. eks. din lærerinde ville kalde på dig, når undervisningen
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begyndte, så kunne hun kun sige: Kom her - men hun kunne ikke fortsætte, for der var ikke noget navn,
hun kunne bruge, og så behøvede du naturligvis ikke at komme."
"Det ville sikkert aldrig gå!" sagde Alice. "Lærerinden ville ikke lade mig slippe af den grund. Hvis hun
ikke kunne huske navnet, ville hun bare sige: Pist - Dorte eller sådan noget lignende ..."
"Nå, ja, hvis hun gjorde det," sagde myggen, "så ville det jo lyde, som om hun råbte: Pist - borte, og så
behøvede du jo heller ikke at komme. Ja - det var en vittighed. Den burde du have fundet på, synes jeg."
"Hvorfor det?" sagde Alice. "Det var da ikke særlig morsomt."
Myggen sukkede blot dybt, og to store tårer trillede ned ad dens kinder.
"Du burde ikke lave vittigheder," sagde Alice, "når det gør dig så melankolsk!"
Myggen sukkede igen meget bedrøvet, og denne gang sukkede det arme kræ åbenbart sig selv helt væk,
for da Alice kiggede op, sad der ikke længere nogen på grenen ... Så rejste hun sig og gik videre - hun
frøs nemlig, fordi hun havde siddet stille så længe.
Hun kom snart til en åben mark, der lå foran en ny skov. Den var meget mørkere end den forrige skov,
og Alice var en lille smule bange for at gå derind. Men da hun fik tænkt sig lidt om, besluttede hun, at
hun ville fortsætte, "jeg vil nemlig ikke gå tilbage igen," tænkte hun, og det var jo også den eneste vej,
som førte til det ottende felt.
"Det må bestemt være den skov, hvor de forskellige ting ikke har noget navn," sagde hun eftertænksomt
til sig selv. "Jeg kunne godt lide at vide, hvordan det vil gå med mit navn, når jeg kommer derind? Jeg
ville slet ikke bryde mig om at miste det - for så måtte man give mig et nyt, og det ville sikkert blive
grimt. Men det ville jo også være morsomt, om jeg - i så tilfælde - kunne finde den, der havde fået mit
gamle navn! Det minder om de annoncer, hvor folk efterlyser en hund, der er løbet bort - en hund "med
messinghalsbånd og lydende navnet "Dash". Tænk, hvor det ville være besynderligt, om man skulle råbe
"Alice" til alle dem, man mødte, lige til en eller anden svarede ja! Men hvis de var kloge, ville de nu slet
ikke svare ..."
Sådan fantaserede hun frem og tilbage, da hun omsider nåede skoven. Den så meget kølig og skyggefuld
ud. "Nå, det er da i hvert fald godt," sagde hun, da hun gik ind mellem træerne, "når man er så varm, at
komme ind - ind - i hvad?" fortsatte hun og var meget forbavset over, at hun ikke kunne finde det
rigtige. "Jeg mener naturligvis at komme ind under - under det her!" sagde hun og lagde hånden på en
træstamme. "Hvad hedder det? Jeg tror ikke, det hedder noget - nej, det gør det bestemt ikke."
Hun stod stille et øjeblik uden at sige noget og i dybe tanker. Så begyndte hun igen: "Så er det altså
virkelig sket! Og hvem er så jeg? Jeg vil huske det, hvis jeg da kan! Jeg har besluttet, at jeg vil!" Men det
hjalp ikke, at hun havde taget den beslutning, og det eneste, hun kunne sige - efter mange grublerier var: - "L, jeg ved, det begynder med L!"
I samme øjeblik kom et lille dådyr forbi ... Det kiggede på Alice med sine store, blide øjne og var
åbenbart slet ikke forskrækket. "Kom så da! Kom så da!" sagde Alice og rakte hånden ud - hun ville
nemlig så gerne klappe det. Men dådyret trak sig en lille smule tilbage og så atter på hende.
"Hvad hedder du?" sagde dådyret omsider. - Hvor havde det dog en fin og mild stemme!
"Ja, bare jeg vidste det?" svarede den stakkels Alice bedrøvet. "Ikke noget lige i øjeblikket!"
"Tænk dig om en gang til," sagde dådyret. "Det her går ikke ..."
Alice spekulerede voldsomt, men det hjalp ikke. "Du vil måske være så rar at fortælle mig, hvad du
hedder," sagde hun forsigtigt. "Det kunne måske hjælpe mig lidt på gled."
"Det skal jeg sige dig, hvis du vil komme lidt længere ind i skoven," sagde dådyret. "Jeg kan ikke huske
det her."
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Så fulgtes de ad længere ind i skoven, og Alice lagde armene kærligt omkring dådyrets bløde hals. Lidt
efter kom de til en ny mark, og nu sprang dådyret pludselig højt op i luften og rev sig løs fra Alice. "Jeg
er et dådyr," råbte det henrykt. "Og hjælp - du er et menneske!" Der kom pludselig et meget
forskrækket udtryk i dets smukke, brune øjne, og i næste øjeblik fløj det bort i en vældig fart.
Alice stod og kiggede efter dådyret, og hun var lige ved at græde af ærgrelse over, at hun pludselig
havde mistet sin søde, lille rejsekammerat. "Men nu ved jeg i hvert fald, hvad jeg hedder," sagde hun,
"det er da altid en slags trøst. Alice - Alice - nu vil jeg ikke glemme det mere. Men ... hvilken af de her
vejvisere skal jeg mon følge?"
Det var ikke vanskeligt at svare på det spørgsmål, for der var kun en vej, og begge vejvisere pegede i
samme retning. "Jeg vil bestemme mig," sagde Alice, "når vejen deler sig, og de peger i hver sin
retning."
Men det blev åbenbart ikke til noget! Hun gik og gik i lang tid, men alle de steder, hvor vejen delte sig,
kunne man være aldeles sikker på, at der var to vejvisere, som pegede i samme retning. På den ene stod
der: "TIL TWEEDLEDUMS HUS" og på den anden: "TIL HUSET, HVOR TWEEDLEDEE BOR".
"Jeg tror," sagde Alice til sidst, "at de bor i samme hus! Det er mærkeligt, at jeg ikke har tænkt på det
noget før, - men jeg vil ikke blive der ret længe. Jeg vil blot kigge indenfor og sige god dag og spørge
dem om vej ud af skoven. Bare jeg dog kunne nå til det ottende felt, inden det bliver mørkt!" Så
vandrede hun videre og snakkede hele tiden med sig selv ... indtil hun pludselig - et sted, hvor vejen
drejede brat - løb lige mod to små, tykke mænd. Det gav uvilkårligt et sæt i hende, men hun faldt hurtigt
til ro, for hun var sikker på, at det var –
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Kapitel 4 - Tweedledum og Tweedledee

De stod under et træ med armen omkring halsen på hinanden, og Alice vidste straks, hvem der var
hvem, fordi den ene havde ordet "DUM" broderet på kraven og den anden "DEE". "Så står der vel
"TWEEDLE" bagpå deres kraver," sagde hun til sig selv.
De stod så stille, at hun fuldstændig glemte, at de var levende, og hun skulle netop til at se efter, om der
virkelig stod "TWEEDLE" på bagsiden af deres kraver, da han, der stod "DUM" på, pludselig - til hendes
forbavselse - begyndte at tale.
"Hvis du tror, vi er voksfigurer," sagde han, "så må du betale, forstår du nok. Voksfigurer fremvises ikke
gratis. Ne-ej!"
"Tværtimod," sagde den anden - ham, der stod "DEE" på - "hvis du tror, vi er levende, burde du sige
noget."
"Åh, om forladelse," sagde Alice - og mere kunne hun ikke sige ... Ordene i den gamle vise sang nemlig i
hendes hoved - nøjagtig som et ur, der tikker - og hun kunne ikke lade være med at sige dem højt:
"Mellem Tweedledum og Tweedledee
skal et håndgemæng aldrig mangle,
for Tweedledum siger, at Tweedledee
har smadret hans nye rangle.
Men kommer så den store, kanut,
en vældig, tjæresort krage,
er deres batalje pludselig slut
og heltene - meget spage!"
"Jeg ved, hvad du tænker på," sagde Tweedledum, "men sådan forholder det sig ikke, ne-ej!"
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"Tværtimod," fortsatte Tweedledee, "hvis det var sådan, så kunne det jo være, og var det sådan, ville det
være sådan, men eftersom det ikke er det, så er det det ikke. Det er da logisk."
"Jeg spekulerede på," sagde Alice meget høfligt, "hvordan man bedst kommer ud af denne skov. Det
bliver så mørkt nu. Vil I ikke være så venlige at sige mig det?"
Men de to små, tykke mænd kiggede bare på hinanden og grinede.
De lignede i den grad et par store skoledrenge, at Alice ikke kunne lade være med at pege på
Tweedledum ag sige: "Første dreng!"
"Ne-ej," råbte Tweedledum hurtigt. Men han lukkede øjeblikkelig munden med et smæld.
"Næste dreng!" sagde Alice og pegede på Tweedledee, skønt hun var aldeles sikker på, at han ville råbe:
Tværtimod! - og det gjorde han ganske rigtigt også.
"Du begyndte forkert!" råbte Tweedledum. "Det første, man skal gøre, når man besøger folk, er at sige
goddag og trykke dem i hånden!" Her omfavnede de to brødre hinanden og rakte dernæst de to hænder
frem, der var frie, for at trykke hende i hånden.
Alice kunne ikke lide at trykke en af dem i hånden først - hun var nemlig bange for, at hun så ville såre
den anden. For at slippe uden om vanskelighederne trykkede hun dem derfor i hånden begge to på en
gang og - i næste øjeblik dansede de rundt i ring alle tre. Det var fuldstændig naturligt - huskede hun
bagefter - og hun blev ikke engang forbavset, da hun også hørte musik. Det lød, som om den kom fra
det træ, de dansede under, og (så vidt hun kunne forstå) opstod den ved, at grenene gned mod
hinanden - som en violinbue mod strengene.
"Men det mest tossede var," sagde Alice bagefter, da hun fortalte sin søster det hele, "at jeg pludselig
opdagede, at jeg sang: Her går vi rundt om en enebærbusk. Jeg ved ikke, hvornår jeg begyndte, men jeg
syntes, jeg havde sunget i lang, lang tid."
De to tyksakke blev hurtigt forpustede af at danse. "Fire gange rundt er nok i en dans," sagde
Tweedledum og så holdt de op lige så hurtigt, som de var begyndt. I samme øjeblik tav musikken.
Så gav de slip på Alices hænder og stod og kiggede på hende et stykke tid. Der opstod en lidt pinlig
tavshed, for Alice vidste ikke, hvordan man skulle indlede en konversation med folk, man lige havde
danset med. "Det kan da ikke nytte noget at sige goddag nu," sagde hun til sidst, "det skulle jeg have
gjort for længe siden!"
"Jeg håber ikke, I er alt for trætte?" sagde hun endelig.
"Ne-ej. Og tak, overordentlig mange tak, fordi du spørger," sagde Tweedledum.
"Takker underdanigst!" sagde Tweedledee. "Synes du om poesi?"
"Ja-a, det gør jeg - en vis slags poesi," sagde Alice tvivlrådigt. "Men vil I ikke nok fortælle mig, hvilken
vej der fører ud af skoven?"
"Hvad skal jeg fremsige for hende?" sagde Tweedledee og kiggede på Tweedledum med store, alvorlige
øjne ag uden at bryde sig om Alices spørgsmål.
"Hvalrossen og tømmermanden" er det længste," svarede Tweedledum og omfavnede sin broder meget
ømt.
Tweedledee begyndte øjeblikkelig:
"Den lyse sol gik over hav -"

Side 26 af 84

Her tog Alice mod til sig og afbrød ham: "Hvis digtet er meget langt," sagde hun, så høfligt som hun
kunne, "vil I måske først sige mig, hvilken vej ..."
Tweedledee smilede venligt og begyndte igen:
"Den lyse sol gik over hav
i sine fine klæ'er.
Den tyssede alvorlig på
de muntre bølgers hær.
Og det var meget mærkeligt,
for midnatstid var nær.
Det kiggede nu månen på,
lidt ærgerlig, fordi
den tænkte: "Hvad skal solen her,
når dagen er forbi?
Han er en uopdragen fyr,
der ganske mangler pli."
Og havet var så vådt, så vådt,
og sandet rent og tørt.
Og ingen sky af ingen vind
blev over himlen ført,
og der blev intet vingeslag
af ingen fugle hørt.

Hr. hvalros kom spadserende.
Med ham hr. tømmermand.
Og begge græd, fordi der var
så græsseligt med sand.
Hvis alt det sand blev ryddet væk,
var det en prægtig strand.
Hr. hvalros sa': "Såfremt og hvis
syv piger nu tog fat
og fejed her et halvt års tid,
så tror jeg næsten at ..."
"Jeg tvivler!" sa' hr. tømmermand
og græd en liden sjat.
"Kom østers, lad os gå en tur!"
(Hr. hvalros bad så smukt!)
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"En yndig tur med snik og snak
langs med den havblå bugt.
Nu ta'r vi stranden hånd i hånd,
i ære og i tugt."
Den ældste østers kiggede,
så tavs som nogen fisk.
Den rystede på hovedet
og blinkede polisk den holdt sig til sin banke, ja,
hvor der var klart og frisk.
Men fire unge østers sa',
det tilbud var dem kært.
De pudsed sig og pynted sig
med sko, der skinned svært.
Og da de ingen fødder har,
er dette meget sært.
Og fire andre fulgte dem så fire nok en gang.
Og der kom stadig flere til
i østers-gåsegang.
De hopped over stok og sten
og gennem skum og tang.
Hr. hvalros og hr. tømmermand
afskridted søens bred,
og da de fandt en tjenlig sten,
så satte de sig ned,
mens alle de små østers stod
og vented i geled.

Hr. hvalros sa': "Nu er det tid
at drøfte dit og dat.
Nu kan vi snakke skib og sko
og kål og smedens kat.
Hvorfor er grisen flyvegal
og vandet varmt i nat?"
"Nej', tøv en kende,"
råbte nu de østers små i kor.
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"Vi er så trætte alle mand
og vores fedme stor."
"Vi tøver! "sa' hr. tømmermand,
"det haster ikke spor!"
Hr. hvalros sa': "En skive brød nu mangler bare det.
Med eddike og peber til
bli'r gildet en succes!
Hvis I er klare, lille børn,
begynder vor dinér."
"I vil da ikke spise os?"
sa' østersflokken bleg,
"for efter al den venlighed
var det en lumpen streg."
Hr. hvalros sa': "En dejlig nat!
Beundrer I den ej?"
"Hvor var det lifligt, at I kom hvor var det venligt gjort!"
Hr. tømmermand sa': "Mere brød!"
og ellers ikke stort,
undtagen: "Du er pokkers døv to gange har jeg spur't!"
Hr. hvalros sa': "Man spiller dem
et puds! Hvor er det stygt!
De løb så langt for vores skyld
og stønner nu så sygt."
Hr. tømmermand bemærked blot,
at smørret var for tykt.
Hr. hvalros sa': "Jeg græder, børn!
Jeg føler med jer, ja!"
Og snøftende sortered han
de største af dem fra
og trykkede sin lommeklud
mod øjet nu og da.
"Så, østers!" sa' hr. tømmermand,
"nu vender vi vel om?
Det var en yndig tur!" - Mon svaret
nogen sinde kom?
Ak nej - og det er mærkeligt,
når hver en skal var tom!"
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"Jeg kan bedst lide hvalrossen," sagde Alice, "den var da i hvert fald en lille smule ked af, at de stakkels
østers blev spist."
"Men den spiste flere end tømmermanden," sagde Tweedledee. "Og så holdt den lommetørklædet for, så
han ikke kunne tælle, hvor mange den tog. Tværtimod! "
"Fy, det var tarveligt!" sagde Alice vredt. "Så synes jeg bedst om tømmermanden - når han ikke spiste så
mange som hvalrossen."
"Men han spiste lige så mange, som han kunne få fat i," sagde Tweedledum.
Det var sandelig vanskeligt, det her! Efter et øjebliks tavshed begyndte Alice igen: "Nå, så var de begge
to stygge ..." Her holdt hun forskrækket inde, fordi hun hørte noget, der lød som en stor, pustende
dampmaskine, larme inde i skoven, ganske tæt ved dem ... Men hun var bange for, at det snarere var et
vildt dyr. "Er der løver eller tigre her på egnen?" spurgte hun forskrækket.
"Det er bare den røde konge, der snorker," sagde Tweedledee.
"Kom og se på ham," råbte de to brødre. Så tog de Alice i hver sin hånd og førte hende hen til det sted,
hvor kongen lå og sov.
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"Er han ikke nydelig?" sagde Tweedledum.
Det kunne Alice ikke gå med til -- hvis hun da skulle holde sig til sandheden. Han var iført en stor, rød
nathue - med en kvast på - og lå så underligt sammenkrøllet og uordentligt. Desuden snorkede han så
højt, at - "han var lige ved at snorke hovedet af sig," som Tweedledum sagde.
"Jeg er bange for, at han bliver forkølet, når han ligger der i det våde græs," sagde Alice, der var en
meget betænksom lille pige.
"Han drømmer," sagde Tweedledee, "og hvad tror du, han drømmer?"
Alice sagde: "Det er da ikke godt at vide."
"Jo - han drømmer om dig!" udbrød Tweedledee og klappede begejstret i hænderne. "Og hvis han holdt
op med at drømme om dig, hvor tror du så, du ville være?"
"Der, hvor jeg er, naturligvis," sagde Alice.
"Nej, nej," svarede Tweedledee hånligt. "Du ville ikke være nogen steder. For du er kun noget, der
eksisterer i hans drømme."
"Og hvis kongen vågnede," tilføjede Tweedledum, "så ville du gå ud - puf! - fuldstændig som et lys!"
"Nej, jeg ville ikke!" sagde Alice fornærmet. "Og hvis jeg kun er noget, der eksisterer i hans drømme,
hvad er så I, om jeg må spørge?"
"Ditto," sagde Tweedledum. "Ditto, ditto!" råbte Tweedledee.
Han råbte det så højt, at Alice ikke kunne lade være med at sige: "Hyss! I vækker ham jo, hvis I laver
sådan en støj!"
"Åh, det er vist ikke værd, at du snakker om at vække ham," sagde Tweedledee, "du, der kun er noget,
der eksisterer i hans drømme. Du ved jo udmærket godt, at du ikke er virkelig."
"Jo, jeg er," sagde Alice og begyndte at græde. "Du bliver ikke et spor mere virkelig, fordi du græder,"
sagde Tweedledee. "Der er ingenting at græde for ..."
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"Hvis jeg ikke er virkelig," sagde Alice, der både lo og græd på en gang, fordi alting var så komisk - "ville
jeg jo ikke være i stand til at græde."
"Du tror da vel ikke, at det er virkelige tårer," afbrød Tweedledum hende i en meget hånlig tone.
"Jeg ved jo, at det er noget vrøvl, det, de siger," sagde Alice til sig selv, "og det er dumt at græde over
det." Så tørrede hun tårerne bort og fortsatte så fornøjet, som hun kunne: "Nå, det er vist bedst, jeg ser
at komme ud af skoven, for det bliver jo mørkere og mørkere. Tror I, det begynder at regne?"
Tweedledum spændte en stor paraply op - over sig selv og broderen. Så stirrede han op i den og sagde:
"Næh, det tror jeg ikke ... i hvert fald ikke under den her. Næ-hæh."
"Men det bliver måske regnvejr udenfor?"
"Ja, det må det såmænd gerne, hvis det vil," sagde Tweedledee. "Det har vi ikke noget imod. Tværtimod!
"
"Hvor er de egoistiske!" tænkte Alice, og hun skulle lige til at sige "god nat" og gå sin vej, da
Tweedledum kom frem under paraplyen og greb hende om håndledet.

"Kan du se det der?" sagde han og pegede med en skælvende finger på en lille, hvid tingest, der lå under
træet. (Han kunne næsten ikke tale af bare ophidselse, og hans øjne var store og helt gule!)
"Det er bare en rangle," sagde Alice, da hun havde undersøgt den lille, hvide genstand grundigt. "Og ikke
nogen klapperslange, der ringler og rangler med halen," skyndte hun sig at tilføje, fordi hun troede, han
var blevet bange. "Det er bare en rangle - gammel og i stykker ..."
"Ja, tænkte jeg det ikke nok!" råbte Tweedledum og begyndte at stampe rasende i jorden og rive sig i
håret. "Den er naturligvis helt ødelagt!" Så kiggede han på Tweedledee, der øjeblikkelig satte sig ned og
prøvede på at skjule sig under paraplyen.
Alice lagde sin hånd på hans arm og sagde i en beroligende tone: "Du behøver da ikke at blive så
rasende over en gammel rangle."
"Men den er ikke gammel!" råbte Tweedledum endnu mere rasende end før. "Den er ny, vil jeg bare sige
dig - jeg købte den i går - min fine nye RANGLE!" brølede han med høj stemme.
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Imens forsøgte Tweedledee - så godt det lod sig gøre - at slå paraplyen sammen og selv blive liggende i
den! Det så så komisk ud, at Alice helt glemte hans rasende broder. Men det ville ikke rigtig lykkes for
ham, og det endte med, at han trillede omkuld og viklede sig ind i paraplyen, så kun hovedet stak
udenfor. Der lå han nu og lukkede munden op og i samt glippede med sine store øjne. "Han ligner mest
af alt en fisk," tænkte Alice.
"Du er vel parat til at slås?" sagde Tweedledum lidt roligere.
"Ja, der er vel ingen anden udvej," svarede Tweedledee vredt og kravlede ud af paraplyen. "Men hun må
hjælpe os i klæderne."
Så traskede de to brødre længere ind i skoven - hånd i hånd - og vendte lidt efter tilbage med favnen
fuld af forskellige ting såsom puder, tæpper, gulvtæpper, lyseduge, grydelåg og kulkasser. "Jeg håber,
du er dygtig til at knappe knapper og binde bånd?" sagde Tweedledee. "Alt det her må vi have på os hvordan det så end skal gå til."

Alice sagde bagefter, at hun aldrig nogen sinde have været med til så mange dikkedarer ... de løb frem
og tilbage ... de skulle have en masse ting hængt på sig ... og hun måtte binde bånd og knappe knapper,
i det uendelige! "De kommer da til at ligne en bylt gamle klude, når de bliver færdige - langt om længe!"
sagde hun til sig selv, da hun lagde en pude omkring halsen på Tweedledee -- "for at hans hoved ikke
skulle blive hugget af," som han selv sagde.
"Ja, du forstår nok," erklærede han meget alvorligt, "noget af det værste, der kan hænde en i kampens
hede, er at få hovedet hugget af."
Alice lo højt, men hun lod, som om det var et hosteanfald, for ikke at såre hans følelser.
"Ser jeg meget bleg ud?" spurgte Tweedledum, der kom hen til hende for at få sin hjelm bundet fast.
(Han kaldte det en hjelm, skønt den i høj grad lignede en kasserolle.)
"Åh ja - en lille smule," svarede Alice venligt.
"Jeg er som regel meget tapper," fortsatte han med dæmpet stemme, "men i dag har jeg sådan en
hovedpine."
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"Og jeg har tandpine!" sagde Tweedledee, der tilfældigvis havde hørt, hvad han sagde. "Jeg er meget
sløjere end du."
"Så må I hellere lade være med at slås i dag," sagde Alice, der gerne ville benytte lejligheden til at stifte
fred imellem dem.
"Nej, vi må slås et stykke tid, men jeg bryder mig ikke om at blive ved alt for længe," sagde
Tweedledum. "Hvad er klokken nu?"
Tweedledee så på sit ur og sagde: "Halv fem."
"Så slås vi til klokken seks og bagefter spiser vi til middag," sagde Tweedledum.
"Udmærket," svarede den anden lidt sørgmodigt. "Og så kan hun se til - men det er nok bedst, du ikke
kommer os for nær," tilføjede han, "jeg slår som regel løs på alt, hvad jeg ser, når jeg bliver rigtig
ophidset."
"Og jeg slår løs på alt, hvad der er indenfor rækkevidde, hvad enten jeg kan se det eller ikke!" råbte
Tweedledum.
Alice lo. "Så må I hamre løs på træerne temmelig ofte - ikke også?" sagde hun.
Tweedledum kiggede sig omkring med et tilfreds smil. "Jeg tror ikke, der bliver et eneste træ tilbage her i
nærheden, når vi er færdige!" sagde han.
"Og al den ståhej laver I bare for en rangles skyld!", sagde Alice, der stadig håbede på, at hun kunne få
dem til at skamme sig - fordi de sloges om sådan en bagatel.
"Jeg ville ikke have brudt mig om det, hvis den ikke havde været ny," sagde Tweedledum.
"Jeg ville ønske, at den store krage kom nu!" tænkte Alice.
"Der er kun et sværd, ved du nok," sagde Tweedledum til sin broder, "men du kan bruge paraplyen - den
er lige så skarp. Så - nu må vi skynde os at begynde. Det er så mørkt, som det kan blive."
"Ak nej, det kan blive endnu mørkere!" sagde Tweedledee.
Mørket kom så pludseligt, at Alice troede, det var ved at blive uvejr.
"Sikke en stor, mørk sky!" sagde hun. "Hvor den dog kommer hurtigt! Nej, men den har jo vinger!"
"Det er kragen!" råbte Tweedledum forskrækket og med skingrende stemme. De to brødre stak af så
hurtigt, de kunne, og var borte i løbet af et øjeblik.
Alice løb er, stykke ind i skoven og stillede sig under et stort træ. "Her kan den da ikke få fat i mig,"
tænkte hun. "Den er så stor, at den ikke kan komme ind mellem træerne. Bare den dog ville lade være
med at baske sådan med vingerne - der opstår jo en hel orkan herinde i skoven -- og der kommer et sjal
flyvende - hvis mon det kan være?"
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Kapitel 5 - Et uldent får strikker
uldstrømper
Hun greb sjalet - mens hun endnu talte - og kiggede sig omkring for at se, hvem der havde tabt det. I
næste sekund kom den hvide dronning løbende gennem skoven i en vældig fart. Hun holdt begge armene
udstrakte, som om hun fløj, og Alice gik hende meget høfligt i møde for at give hende sjalet.
"Jeg er sandelig glad for, at jeg netop stod der ... så jeg kunne gribe det," sagde Alice, da hun hjalp
hende med at tage sjalet på.
Den hvide dronning stirrede imidlertid blot på hende med en hjælpeløs og forskrækket mine og blev ved
med at hviske noget, der lød som "Brød-og-smør, brød-og-smør ..." Alice var klar over, at hun selv måtte
begynde at sige noget, hvis der overhovedet skulle komme en samtale i gang. Hun spurgte derfor meget
forsigtigt: "Er det den hvide dronning, jeg tiltaler -?"
"Ja, hvis du kalder din opførsel for tiltalende, så ... men det er nu absolut ikke min mening," sagde
dronningen.
Alice tænkte, at det var bedst ikke at sige hende imod lige med det samme. Derfor smilede hun og
sagde: "Hvis Deres Majestæt vil sige mig, hvordan jeg så skal bære mig ad, vil jeg gøre det så godt, jeg
kan ... og prøve på at hjælpe Dem."
"Det interesserer mig ikke det mindste," sukkede den stakkels dronning. "Jeg har forsøgt at klæde mig
selv på i de sidste to timer."
Det ville have været langt bedre, tænkte Alice, hvis hun havde haft nogen til at hjælpe sig, for hun så
forfærdelig sjusket ud. "Alting sidder jo skævt på hende," tænkte Alice, "og hun er helt oversået med
knappenåle! - Må jeg stramme Deres sjal lidt mere?" sagde hun højt.
"Jeg kan ikke forstå, hvad der er i vejen med det," sagde dronningen bedrøvet. "Det har helt tabt
humøret, tror jeg. Jeg har sat nåle i, både her Ø der, men det hjælper ikke et spor!"
"Det kan ikke sidde ordentligt, forstår De nok, når alle nålene er anbragt i den ene side," sagde Alice og
rettede forsigtigt på det. "Og du glade verden - hvor Deres hår dog er forpjusket!"
"Hårbørsten har viklet sig ind i det!" sagde dronningen med et suk. "Og jeg tabte min kam i går."
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Alice løsnede børsten forsigtigt og gjorde, hvad hun kunne, for at bringe dronningens hår i orden. "Så nu ser det meget bedre ud!" sagde hun, da hun havde flyttet de fleste af hårnålene. "Men De burde
virkelig have en kammerjomfru!"
"Ja, jeg vil med fornøjelse antage dig!" sagde dronningen. "Du får femten øre om ugen og syltetøj
hveranden dag."
Alice kunne ikke lade være med at le, da hun svarede: "Tak, men jeg vil ikke have den plads - og jeg
bryder mig for resten heller ikke om syltetøj."
"Men det er fint syltetøj," sagde dronningen.
"Ja, i dag vil jeg i hvert fald ikke have noget."
"Nej, det kunne du heller ikke få, selv om du aldrig så gerne ville," svarede dronningen. "For reglen er -:
Syltetøj i morgen og syltetøj i går - men aldrig syltetøj i dag."
"Men en gang imellem må det vel blive syltetøj i dag," indvendte Alice.
"Nej, det kan det aldrig blive," sagde dronningen. "Det er syltetøj hveranden dag, men i dag er det ikke
hveranden dag, forstår du -."
"Nej, det forstår jeg ikke," sagde Alice, "det er så skrækkelig indviklet!"
"Det er følgen af at leve baglæns," sagde dronningen venligt, "det bliver man altid lidt fortumlet af ... i
begyndelsen ..."
"Leve baglæns!" gentog Alice meget forbavset. "Det har jeg da aldrig hørt tale om før!"
"Men det har den store fordel, at ens hukommelse virker til begge sider."
"Ja, min hukommelse virker kun til en side," sagde Alice. "Jeg kan ikke huske noget, før det er sket."
"Det er en dårlig hukommelse, der kun virker bagud," bemærkede dronningen.
"Hvad husker De bedst ... hvilke slags ting?" dristede Alice sig til at spørge.
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"Åh, det, der skete i næste uge efter den uge, der kommer," svarede dronningen i en ligegyldig tone.
"Der er nu f. eks. kongens løber," fortsatte hun og satte et stort hæfteplaster på sin ene finger, mens hun
talte. "Han sidder i fængsel nu og afsoner sin straf, men sagen bliver ikke behandlet af retten før næste
onsdag, og hans forbrydelse er naturligvis det allersidste, der sker -."
"Men tænk - hvis han nu aldrig begår den?" sagde Alice.
"Ja, det ville naturligvis være det bedste - ville det ikke?" sagde dronningen og bandt hæfteplastret fast
til fingeren med en stump bånd.
Alice syntes, at det var ganske indlysende. "Ja, det ville selvfølgelig være det bedste," sagde hun, "men
var det ikke endnu bedre, hvis han heller ikke blev straffet?"
"Nej, der tager du fejl," sagde dronningen. "Er du nogen sinde blevet straffet?"
"Kun når jeg har gjort noget forkert," sagde Alice.
"Og så blev du et bedre menneske!" sagde dronningen triumferende.
"Ja - men jeg havde jo gjort det, jeg blev straffet for," sagde Alice. "Det er forskellen -."
"Men hvis du ikke havde gjort det," sagde dronningen, "så ville det have været endnu bedre - bedre og
bedre og bedre!" Hun hævede stemmen for hver gang, hun sagde: "Bedre", og til sidst skreg hun næsten
...
Alice skulle lige til at sige: "Der må være en fejltagelse et eller andet sted ...," da dronningen begyndte at
hyle så højt, at hun ikke kunne fuldende sætningen. "Av, av, av!" skreg dronningen og rystede hånden,
som om hun ville ryste den af. "Min finger bløder! Av, av, av!"
Når hun hylede, lød det nøjagtigt som en dampfløjte, så Alice måtte holde sig for ørerne.
"Hvad er der i vejen?" spurgte hun, så snart hun kunne få et ord indført. "Har De stukket Dem i
fingeren?"
"Jeg har ikke stukket mig, endnu," sagde dronningen, "men det gør jeg snart - av, av, av!"
"Hvornår tror De, det sker?" spurgte Alice og kunne næsten ikke lade være med at le.
"Når jeg skal fæste sjalet sammen igen," sukkede den stakkels dronning, "så vil brochen gå op. Av, av!" I
det øjeblik, hun sagde det, sprang brochen virkelig op. Dronningen greb ivrigt efter den og forsøgte at
lukke den.
"Pas dog på!" råbte Alice. "De holder den skævt!" Hun prøvede at holde på brochen, men det var for sent
- nålen smuttede og stak dronningen i fingeren.
"Det var derfor, den blødte," sagde hun til Alice med et smil. "Nu forstår du vel, hvordan det går til her?"
"Men hvorfor hyler De ikke nu?" spurgte Alice og var parat til at holde sig for ørerne.
"Nej, jeg har jo allerede skreget - det, der skal skriges," sagde dronningen. "Så det ville jo være ganske
overflødigt at gøre det en gang til!"
Nu var det ved at blive lyst igen. "Kragen må være fløjet bort," sagde Alice. "Det er jeg sandelig glad for.
Jeg troede, det begyndte at blive nat."
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"Jeg ville ønske, at jeg også kunne blive glad," sagde dronningen. "Men jeg kan aldrig huske, hvordan
man bærer sig ad. Du må da være lykkelig - du, der bor i denne skov, og som kan være glad, når du selv
vil!"
"Ja, bare man ikke følte sig så skrækkelig ensom her!" sagde Alice bedrøvet. Og den tanke, at hun var
ensom, fik to store tårer til at trille ned over hendes kinder.
"Å nej - det må du ikke!" råbte den arme dronning og vred sine hænder i fortvivlelse. "Tænk dog på, at
du er en stor pige! Tænk på, hvilken lang vej du har rejst i dag! Tænk på, hvad klokken er. Tænk på,
hvad som helst, men græd ikke!"
Nu kunne Alice ikke lade være med at le - trods tårerne, der løb ned aver hendes kinder. "Kan De undgå
at græde ved at tænke på noget?" spurgte hun.
"Ja, det er sådan, man bærer sig ad!" sagde dronningen meget bestemt. "Ingen kan gøre to ting på en
gang, som du ved. Lad os begynde med at tænke på din alder - hvor gammel er du?"
"Jeg er nøjagtig syv et halvt år."
"Du behøver ikke at sige "nøjagtig"," erklærede dronningen. "Jeg tror på dig alligevel. Nu skal jeg give
dig noget at tænke på: Jeg er lige bestemt hundrede et år, fem måneder og én dag."
"Det tror jeg nu ikke på!" sagde Alice.
"Ikke det?" sagde dronningen medlidende. "Prøv en gang til - træk vejret dybt og luk øjnene."
Alice lo. "Det kan ikke nytte noget at prøve," sagde hun. "Man kan ikke tro på noget, der er umuligt."
"Så har du ikke øvet dig ret meget," sagde dronningen. "Da jeg var i din alder, øvede jeg mig en halv
time hver dag. Undertiden troede jeg på seks umulige ting fer frokost. Så nu blæser sjalet væk igen!"
Brochen var gået op, mens hun snakkede, og et pludseligt vindstød førte sjalet hen over en lille bæk.
Dronningen rakte atter armene ud og styrtede af sted efter det, og denne gang lykkedes det hende at
gribe det selv. "Jeg har det!" råbte hun triumferende. "Nu skal du få at se, at jeg selv kan sætte det fast
- helt alene! "
*

*

*

*

*

*

*

"Så håber jeg, at Deres finger har det bedre?" sagde Alice meget høfligt og fulgte efter dronningen over
den lille bæk.
"Åh ja - meget bedre!" råbte dronningen og hævede hele tiden stemmen, mens hun gik. "Meget bedre!
Be-edre! B-e-edre! Be-e-e!" Til sidst lød det, som om det var et får, der brægede - så Alice blev helt
forskrækket.
Hun kiggede på dronningen, der pludselig var blevet indhyllet i en masse uld. Alice gned sine øjne og
kiggede en gang til. Hun kunne ikke rigtig forstå, hvad der egentlig var sket. Var hun i en forretning? Og
var det virkelig ... var det virkelig et får, der sad på den anden side af disken? Men hvor meget hun end
gned sine øjne, kunne hun ikke se andet, end at hun befandt sig i en lille, mørk forretning ... hun
støttede albuerne til disken, og lige over for hende sad der et gammelt får og strikkede i en lænestol. En
gang imellem løftede det hovedet og så på hende gennem et par store briller.
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"Hvad skulle det være?" sagde fåret omsider og kiggede et øjeblik op fra sit strikketøj.
"Jeg ved det ikke rigtigt endnu," sagde Alice undseligt. "Jeg vil helst se mig lidt om først, hvis jeg må."
"Du kan se lige ud og til begge sider, hvis du har lyst," sagde fåret, "men du kan ikke se bagud, hvis du
da ikke har øjne i nakken."
Men det havde Alice jo ikke, så hun nøjedes derfor med at gå omkring og kigge på hylderne, efterhånden
som hun kom til dem.
Forretningen var åbenbart fuld af de mærkeligste ting - men det besynderligste var dog, at når hun
undersøgte en af hylderne meget nøje for at se, hvad der stod på den, så var den hylde altid fuldstændig
tom, skønt de andre var så fulde af varer, som de kunne være.
"Hvor dog alting flyver omkring her!" sagde hun til sidst i en klagende tone, da hun forgæves havde jaget
efter en stor og flot ting et stykke tid - en ting, der undertiden lignede en dukke og undertiden et syskrin
- og som altid befandt sig på hylden oven over. "Og det er den her tingest, der ærgrer mig mest - men
jeg skal nok ..." - her fik hun en lys ide - "jeg vil følge efter den helt op til den øverste hylde. Og det
bliver vel temmelig vanskeligt for den at smutte ud gennem loftet, vil jeg tro ..."
Men også det slog fejl, for "tingen" gik uden videre op gennem loftet, som om det var ganske naturligt.
"Er du et barn eller en snurretop?" sagde fåret og tog et par nye strikkepinde frem. "Du gør mig snart
helt svimmel, hvis du bliver ved med at snurre rundt på den måde." Fåret strikkede nu med fjorten par
pinde på en gang, og Alice stirrede meget forbavset på det ...
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"Hvordan kan det dog strikke med så mange pinde?" tænkte Alice meget overrasket. "Det får kommer da
mere og mere til at ligne et pindsvin for hver minut, (ler går!"
"Kan du ro?" spurgte fåret og rakte hende et par strikkepinde.
"Ja, en lille smule - men ikke på land - og ikke med strikkepinde -" begyndte Alice at sige, da pindene
pludselig forvandlede sig til årer i hendes hænder, og samtidig opdagede hun, at de sad i en lille båd, der
gled langsomt langs bredderne - der var altså ikke andet for hende at gøre end at ro, så godt hun kunne.

"Åre!" råbte fåret og tog endnu et par strikkepinde frem.
Det lød ikke, som om fåret ventede at få svar. Alice sagde derfor ingenting og roede blot videre. Det var
noget højst besynderligt vand - syntes hun - for en gang imellem hang årerne fast i det, så hun knap
kunne få dem løs igen.
"Åre! Åre!" råbte fåret på ny og halede flere strikkepinde frem. "Du vil sikkert snart "fange en ugle"."
"En sød, lille ugle!" tænkte Alice. "Det ville sandelig være morsomt!"
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"Hørte du ikke, at jeg sagde "åre"?" spurgte fåret vredt og trak et helt bundt strikkepinde frem.
"Jo, det gjorde jeg," sagde Alice. "Du har sagt det adskillige gange - og meget højt. Men sig mig engang,
hvor er de ugler?"
"Oppe i træerne, naturligvis!" svarede fåret og stak nogle af nålene i håret - det havde nemlig hænderne
fulde. "Åre, siger jeg!"
"Hvorfor siger du "åre" så ofte?" spurgte Alice temmelig irriteret.
"Fordi du er så dum og fantasiløs," sagde fåret, "du mangler ganske åre."
Alice blev en lille smule fornærmet, og der var derfor tavshed imellem dem et stykke tid. Imens gled
båden langsomt af sted, snart gennem en tæt skov af vandplanter (hvor årerne hang endnu mere fast
end før), og snart under høje træer. Men bredderne var stadig de samme - stejle og truende ...
"Åh, nej, nu må du undskylde - der er nogle af de siv, som lugter så dejligt!" råbte Alice pludselig, helt
ude af sig selv af henrykkelse. "Se - hvor er det kønt!"
"Du behøver ikke at sige "undskyld" til mig af den grund," sagde fåret uden at se op fra sit strikketøj.
"Jeg har ikke anbragt dem der, og jeg har heller ikke i sinde at fjerne dem."
"Nej, men jeg mente - undskyld, kan vi ikke nok holde stille her og plukke nogen af dem?" sagde Alice
bønligt. "Har du noget imod, at vi lader båden ligge stille et øjeblik?"
"Hvordan skulle jeg få den til at ligge stille?" sagde fåret. "Hvis du holder op med at ro, standser den vel
af sig selv."
Så fik båden lov til at drive ned ad strømmen, som den ville - indtil den gled ganske sagte ind mellem de
svajende siv ... Alice smøgede omhyggeligt ærmerne op og stak sine små arme ned i vandet - lige til
albuerne - for at få fat i sivene, et godt stykke nede, inden hun brækkede dem af. Hun glemte
fuldstændig både fåret og dets strikketøj, mens hun lænede sig så langt ud over bådens ræling, at
hendes udslåede hår dyppede i vandet ... og plukkede en stor buket af de duftende siv ... med strålende
øjne.
"Bare båden nu ikke kæntrer," sagde hun til sig selv. "Næh, hvor er det dog kønt ... det der siv! Tænk,
om jeg kunne få fat i det!" Hvor var det irriterende, at skønt hun plukkede en masse kønne siv - mens
båden gled forbi - var der stadig et, der var endnu smukkere, som hun ikke kunne få fat i! Det så næsten
ud, som om de gjorde det med vilje ... tænkte hun.
"De kønneste er altid længst borte!" sagde hun til sidst og sukkede, fordi sivene absolut skulle vokse så
langt væk ... Så kravlede hun tilbage til sin plads med brændende kinder for at ordne sine nyerobrede
skatte, mens vandet dryppede fra hendes hår og hænder ...
I det øjeblik brød hun sig ikke det mindste om, at sivene var begyndt at visne og miste deres duft,
umiddelbart efter at hun havde plukket dem. Rigtige siv holder heller ikke ret længe, som du ved, og
eftersom det her var drømme-siv, smeltede de næsten som sne ... da de lå der i en stor bunke ved
hendes fødder. Men Alice lagde knap nok mærke til det, for hun havde så mange andre besynderlige ting
at tænke på.
De havde ikke roet ret langt, før en af årerne blev hængende i vandet og ikke var til at få løs igen (sådan
forklarede Alice det i hvert fald bagefter!), og resultatet var, at årens skaft ramte hende under hagen.
Alice råbte: "Av, av, av!" men hun blev alligevel puffet ned fra toften og væltede om i sivene.
Hun slog sig imidlertid ikke det mindste, og kom hurtigt op igen, mens fåret blev ved med at strikke, som
om der ikke var sket noget. "Det var en nydelig ugle, du fangede dér!" sagde fåret, da Alice satte sig ned
(og hvor var hun glad, fordi hun stadig befandt sig i båden!)
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"Såh? Det så jeg ikke!" sagde Alice og kiggede forsigtigt op under de mørke træer. "Bare jeg dog ikke
havde ladet den flyve - jeg ville så gerne have en lille ugle med mig hjem." Fåret lo bare hånligt og blev
ved med at strikke.
"Er der mange ugler her?" spurgte Alice.
"Ja - og meget andet," svarede fåret. "Der er masser af ting at vælge imellem - bestem selv! Nå, hvad vil
du så købe?"
"Købe?" gentog Alice, forskrækket og forbavset - årerne, båden og bækken var nemlig pludselig
forsvundet, og hun stod atter i den lille, mørke butik.
"Jeg vil gerne købe et æg," sagde hun ængsteligt. "Hvordan sælger du dem?"
"De koster fyrretyve øre stykket - og to for femten øre," svarede fåret.
"Så er altså to billigere end et?" sagde Alice forbavset og tog sin pung frem.
"Men du må spise dem begge hvis du køber to," sagde fåret.
"Tak, så vil jeg kun have ét," sagde Alice og lagde pengene på disken. Hun tænkte nemlig: "De er måske
slet ikke gode."
Fåret tog pengene, lagde dem ned i en skuffe og sagde: "Jeg rækker aldrig folk noget -- det duer ikke du må selv tage det ned." Så gik det hen i den anden ende af butikken og stillede ægget på en hylde.
"Jeg kunne godt lide at vide, hvorfor det ikke duer?" tænkte Alice, da hun famlede sig frem mellem stole
og borde ... der var nemlig meget mørkt i den ende af forretningen. "Ægget rykker åbenbart længere og
længere væk, jo nærmere jeg kommer. Hvad er det her? - en stol? Men den har jo grene! Det er da
besynderligt, at der gror træer herinde! Og her er der jo en lille bæk' Det er den mærkeligste butik, jeg
nogen sinde har set!"
*

*

*

*

*

*

*

Hun gik videre og blev mere og mere forbavset, for hvert skridt hun tog: Alting forvandlede sig nemlig til
træer, så snart hun kom i nærheden af det, og nu ventede hun hare på, at det skulle gå ligesådan med
ægget.

Kapitel 6 - Klumpe-Dumpe
Ægget blev imidlertid større og større og kom mere og mere til at ligne et menneske. Da Alice kun var
nogle få skridt borte, kunne hun se, at det havde øjne, næse og mund, og da hun var ganske tæt ved, så
hun tydeligt, at det var selveste KLUMPE-DUMPE. "Det kan ikke være nogen anden!" sagde hun til sig
selv. "Jeg er lige så sikker på det, som om navnet stod skrevet på hans ansigt!"
Man kunne have skrevet det mindst hundrede gange på det kolossale ansigt. Klumpe-Dumpe sad med
korslagte ben - som en tyrker - oppe på en høj mur ... den var så smal, at Alice ikke kunne begribe,
hvorledes han var i stand til at holde balancen ... og da han hele tiden så til den anden side og ikke tog
den mindste notits af hende, troede hun, at han var udstoppet.
"Og hvor han dog ligner et æg!" sagde hun højt og stod med hænderne parat til at fange ham - hun
ventede nemlig hvert øjeblik, at han skulle falde ned!
"Det er overordentlig irriterende," sagde Klumpe-Dumpe efter lang tids tavshed ... og han kiggede slet
ikke på Alice, da han sagde det ... "at blive kaldt et æg - overordentlig irriterende!"
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"Jeg sagde, at De så ud som et æg, hr.," forklarede Alice ham venligt. "Og nogle æg er jo meget
smukke," tilføjede hun og håbede, at hendes bemærkning så skulle blive opfattet som en slags
kompliment.
"Nogle mennesker," sagde Klumpe-Dumpe og kiggede stadig til den anden side, "har ikke mere forstand i
hovedet end et nyfødt barn!"
Alice vidste ikke, hvad hun skulle svare. Det var jo ikke nogen rigtig samtale, syntes hun, eftersom han
aldrig sagde noget til hende. Hans sidste bemærkning var åbenbart rettet til et træ. Alice stod derfor
stille og mumlede dette vers ganske sagte for sig selv:
Klumpe-Dumpe sad på en mur.
Klumpe-Dumpe røg sig en tur.
Alle kongens heste og alle kongens mænd
kunne ikke få Klumpe-Dumpe derop igen.
"Den sidste linie er alt for lang, den passer ikke rigtig til verset," sagde hun næsten højt og tænkte slet
ikke på, at Klumpe-Dumpe kunne høre det.
"Stå dog ikke der og snak sådan med dig selv," sagde Klumpe-Dumpe og kiggede på hende for første
gang. "Fortæl mig hellere, hvad du hedder, og hvad du bestiller her."
"Jeg hedder Alice, men ..."
"Det var da et usædvanligt fjollet navn!" sagde Klumpe-Dumpe utålmodigt. "Hvad betyder det?"
"Skal et navn absolut betyde noget?" spurgte Alice tvivlende.
"Selvfølgelig," sagde Klumpe-Dumpe og lo kort. "Mit navn hentyder til min figur - og jeg har en særdeles
nydelig figur. Men når man hedder som du, kan man jo næsten have en hvilken som helst figur, ikke?"
"Hvorfor sidder du herude helt alene?" spurgte Alice, der ikke ville skændes med ham.
"Nå - fordi jeg ikke er sammen med nogen!" råbte Klumpe-Dumpe. "Troede du, at jeg ikke kunne svare
på det? Spørg om mere."
"Ville det ikke være sikrere at sidde nede på jorden?" fortsatte Alice. (Og det var slet ikke hendes
mening, at det skulle være en gåde - hun var blot ængstelig for den besynderlige skabning, fordi hun
havde sådan et godt hjerte.) "Den mur er jo skrækkelig smal!"
"Ih, hvor dine gåder dog er lette!" brummede Klumpe-Dumpe. "Næh, det tror jeg ikke ... jeg mener - at
det er mere sikkert at sidde på jorden! Hvis jeg skulle falde ned - og det er højst usandsynligt - men hvis
jeg skulle ..." Her trak han munden sammen og så så højtidelig og vigtig ud, at Alice ikke kunne lade
være med at le. "Hvis jeg skulle falde ned," fortsatte han, "så har kongen lovet mig - ja, ja, du må gerne
blegne, hvis det passer dig! - det troede du naturligvis ikke, jeg ville sige, vel? - jo, kongen har lovet mig
- med egen mund - at - at ..."
"At sende alle sine heste og alle sine mænd," udbrød Alice - og det var måske ikke særlig klogt.
"Nej, det her er dog for galt!" råbte Klumpe-Dumpe pludselig meget vredt. "Du må have lyttet ved
dørene - og bag træerne - og ved skorstenene - ellers kunne du ikke vide det!"
"Nej, det har jeg virkelig ikke!" sagde Alice meget venligt. "Jeg har læst det i en bog."
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"Såh? Skriver man den slags i bøger?" sagde Klumpe-Dumpe
en lille smule roligere. "Det er naturligvis det, der kaldes
fædrelandshistorie ... Se nu godt på mig! Jeg har talt med en
konge - ja, det har jeg! Du træffer måske aldrig mere nogen,
at vise dig, at jeg ikke er der har gjort det, men for spor
vigtig af den grund, skal du få lov til at trykke mig i hånden."
Han bøjede sig forover og rakte Alice hånden (han var lige
ved at falde ned, da han gjorde det!) ... og samtidig grinede
han, så munden nåede fra det ene øre til det andet. Alice
kiggede lidt ængsteligt på ham, da hun trykkede hans hånd.
"Hvis han griner en lille smule til, ender det med, at
mundvigene mødes omme i nakken," tænkte hun, "men
hvordan vil det så gå med hans hoved? Mon det så ikke
falder af?"
"Ja, med alle sine heste og alle sine mænd," fortsatte
Klumpe-Dumpe. "De vil hjælpe mig op på muren igen i løbet
af et øjeblik - ja, det vil de! Men vi snakker alt for hurtigt lad os vende tilbage til den næstsidste bemærkning."
"Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var," sagde Alice meget høfligt.
"I så fald begynder vi helt forfra," sagde Klumpe-Dumpe. "Og så er det min tur til at finde på et
samtaleemne ..." ("Han snakker jo nøjagtigt, som om det var en selskabsleg," tænkte Alice.) - "Ja, nu
har jeg et spørgsmål til dig. Hvor gammel var det, du sagde, du var?"
Alice tænkte sig om et øjeblik. Så sagde hun: "Syv år og seks måneder."
"Forkert!" råbte Klumpe-Dumpe triumferende. "Det har du aldrig sagt et ord om!"
"Jeg troede, du mente, hvor gammel jeg var?" sagde Alice.
"Hvis jeg havde ment det, ville jeg også have sagt det," sagde Klumpe-Dumpe.
Da Alice ikke havde lyst til at skændes med ham igen, svarede hun ikke.
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"Syv år og seks måneder!" gentog Klumpe-Dumpe eftertænksomt. "Det var en trist alder. Hvis du havde
spurgt mig til råds, ville jeg have sagt: Bliv ikke mere end syv år -- men nu er det for sent."
"Jeg har aldrig spurgt folk til råds - med hensyn til min alder og vækst," sagde Alice fornærmet.
"Du er naturligvis for vigtig, ikke?" sagde Klumpe-Dumpe.
Nu blev Alice endnu mere fornærmet. "Jeg mente," sagde hun, "at man kan da ikke forhindre, at man
bliver ældre."
"Det kan man måske ikke, hvis man er alene om det," sagde Klumpe-Dumpe, "men hvis man er to, så
lader det sig nok gøre. Hvis du havde fået den rette hjælp, kunne du være blevet stående ved de syv år
..."
"Sikke et smukt bælte, du har!" sagde Alice pludselig. (De havde talt mere end nok om hendes alder,
syntes hun, og hvis de skulle skiftes til at vælge samtaleemne, så var det hendes tur nu.) "Eller hvad jeg
ville sige ..." rettede hun sig selv, da hun havde tænkt sig lidt mere om ... "et kønt slips, mener jeg
naturligvis - nej, et bælte - åh, De må meget undskylde!" sagde hun forskrækket, for Klumpe-Dumpe så
meget stødt ud, og hun ønskede straks, at hun havde fundet på noget andet at snakke om. "Bare jeg dog
vidste," tænkte hun, "hvad der er hals på ham, og hvad der er liv."
Klumpe-Dumpe var åbenbart meget fornærmet - men han sagde ikke noget et stykke tid. Og da han
begyndte at tale igen, lød det næsten, som om han knurrede.
"Det er - højst - irriterende," sagde han omsider, "når folk ikke kan kende forskel på et slips og et
bælte!"
"Ja, jeg ved, at det er meget tåbeligt af mig," sagde Alice så ydmygt, at Klumpe-Dumpe blev en lille
smule blødgjort.
"Det er et slips, mit barn, og et meget smukt slips, som du jo også sagde. Det er en gave fra den hvide
konge og hans dronning. Kig nu på det!"
"Nej, virkelig?" sagde Alice, der var glad, fordi hun trods alt havde fundet et udmærket samtaleemne.
"Jeg fik det af dem," fortsatte Klumpe-Dumpe tankefuldt, idet han lagde det ene ben op over det andet
og foldede hænderne omkring knæene, "jeg fik det i ikke-fødselsdagsgave. "
"Undskyld -?" sagde Alice og så lidt forvirret ud. "Ja, bevar's - ingen årsag."
"Jeg mente - hvad er en ikke-fødselsdagsgave?"
"Det er en gave, man får, når det ikke er ens fødselsdag - hvad ellers?"
Alice tænkte sig lidt om. Så sagde hun omsider: "Jeg synes nu bedst om fødselsdagsgaver."
"Åh, du ved ikke, hvad du taler om!" råbte Klumpe-Dumpe. "Hvor mange dage går der på et år?"
"Tre hundrede fem og tres," sagde Alice. "Og hvor mange fødselsdage har du?"
"En."
"Og hvis du trækker en fra tre hundrede fem og tres - hvad bliver der så tilbage?"
"Tre hundrede fire og tres - naturligvis."
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Klumpe-Dumpe så lidt usikker ud. "Jeg må vist hellere skrive det på et stykke papir," sagde han.
Alice kunne ikke lade være med at smile, da hun trak sin lommebog frem og skrev tallene op for ham:
365
1
364
Klumpe-Dumpe tog bogen og kiggede meget omhyggeligt på det, Alice havde skrevet. "Det ser ud til at
være rigtigt ..." begyndte han.
"Men du holder jo bogen på hovedet," indskød Alice.
"Nåh, ja," sagde Klumpe-Dumpe fornøjet, da hun vendte bogen rigtigt. "Jeg syntes jo nok, det så lidt
mærkeligt ud. Ja, hvad var det, jeg sagde ... jo - det ser ud til at være rigtigt, selv om jeg ikke har tid til
at gå det så nøje igennem - og det beviser altså, at der er tre hundrede og fire tres dage, hvor du kan få
ikke-fødselsdagsgaver ..."
"Ja, det har du ret i," sagde Alice.
"Og kun én, hvor du kan få fødselsdagsgaver. Der fik du den!"
"Hvad mener du med "den" - hvad for en den?" spurgte Alice.
Klumpe-Dumpe smilede hånligt. "Det kunne jeg nok tænke - at du ikke vidste. Det skal jeg sige dig - jeg
mener: der stoppede jeg munden på dig!"
"Men "få den" og hvad for en den? - det kan da ikke betyde at "stoppe munden på nogen" - kan det?"
indvendte Alice.
"Når jeg anvender et ord," sagde Klumpe-Dumpe temmelig hånligt, "så betyder det lige netop, hvad jeg
vil have, det skal betyde - hverken mere eller mindre."
"Men spørgsmålet er," sagde Alice, "om du kan få ordene til at betyde vidt forskellige ting."
"Spørgsmålet er," sagde Klumpe-Dumpe, "hvem det er, der bestemmer - det er det, der er det
afgørende."
Alice var så fortumlet, at hun slet ikke kunne sige noget, og lidt efter begyndte Klumpe-Dumpe igen: "De
har et lidt vanskeligt sind, nogle af dem - især verberne - det er de mest opblæste - adjektiverne kan
man gøre hvad som helst med, men ikke verberne - skønt jeg kan nu ordne dem alle sammen! Uransageligt! Ja, det var det, jeg ville sige!"
"Vil du ikke nok fortælle mig," sagde Alice, "hvad det betyder?"
"Nu taler du som et forstandigt barn," sagde Klumpe-Dumpe og så meget tilfreds ud. "Da jeg sagde:
uransageligt, mente jeg, at vi havde snakket nok om det - og nu må du hellere fortælle, hvad du vil gøre
senere hen - jeg formoder nemlig, at du ikke har i sinde at blive her resten af dit liv."
"Det var ikke så lidt, et eneste ord kunne betyde," sagde Alice eftertænksomt.
"Når jeg lader et ord arbejde så meget," sagde Klumpe-Dumpe, "betaler jeg det altid ekstra -"
"Såh!" sagde Alice. Hun var så forbavset, at hun ikke kunne sige mere.
"Åh, du skulle bare se dem, når de flokkes omkring mig hver lørdag aften," fortsatte Klumpe-Dumpe ag
rystede alvorligt på hovedet - "for at få deres løn, ser du!"
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(Alice turde ikke spørge ham om, hvad han betalte dem med, så det kan jeg altså ikke fortælle dig.)
"Du er vist meget dygtig til at forklare ord," sagde Alice. "Vil du ikke være så venlig at fortælle mig, hvad
ordene i digtet om "Jabberwocky" egentlig betyder?"
"Lad mig høre det," sagde Klumpe-Dumpe, "jeg kan forklare alle de digte, der eksisterer - og adskillige af
dem, der endnu ikke er skrevet."
Det lød jo meget lovende, og Alice fremsagde det første vers:
"Et slidigt gravben vridrede
i brumringen på tidvis plent,
og lappingen var vaklig, og
det borte grøfgrin grent."
"Det er nok til at begynde med," indskød Klumpe-Dumpe. "Der er sandelig svære ord. "Slidigt" - det
betyder både "slimet" og "smidigt" ... på en gang. Det er f. eks. ligesom ordet pelikanariefugl, der både
er en pelikan og en kanariefugl."
"Nå ja, nu forstår jeg det," sagde Alice tankefuldt, "og hvad er så "et gravben"?"

"Det er en mellemting mellem en grævling og et firben - og så ligner den også en proptrækker ..."
"Det må være en højst besynderlig skabning," sagde Alice.
"Det er det også," sagde Klumpe-Dumpe, "og det bygger sin rede under solure og lever af ost."
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"Og hvad er så "vridrede"?"
"At "vridre" er at bore og vride sig som et vridbor."
"Og "brumringen"?" sagde Alice. "Er det det samme som skumringen?"
"Ja, omtrent, når skumringen falder på, så bruner man jo middagsmaden, og ilden brummer under
gryderne ..."
"Og "tidvis plent" - det er så vel pladsen og plænen omkring soluret, der jo viser tiden," sagde Alice og
var selv forbavset over, at hun var så udspekuleret.
"Ja, naturligvis -. Og "Lap-pingen", det er en stakkels, forpjusket fugl, hvis fjer stritter til alle sider noget i retning af en levende svaber ... af lapper og klude. Man kunne måske også sige, at det var en
slags blanding af en pingvin og en lappedykker -. Og "vaklig" er "vakkelvorn" og "skrøbelig" - ja, der har
du pelikanariefuglen igen!"
"Og vil du så også forklare mig, hvad "det borte grøfgrin" er for noget?" spurgte Alice. "Hvis du da ikke
synes, det er for stor ulejlighed."
"Ja - "grøfgrin", det er en slags grøn gris, der siger øf ... det hører man jo straks. Men "borte" - det er jeg
ikke rigtig sikker på. Jeg tror, det er det samme som "væk" ... Grøfgrinet er blevet væk - er faret vild og
kan ikke finde hjem, skønt den jo ikke sådan burde blive borte."
"Og hvad betyder så "grent"?"
"Jo - "grent", det er en mellemting mellem grynte, grine stygt og græde - nå, det kan jo være, at du får
den lyd at høre derovre i skoven - og når du først har hørt den, så bliver du sikkert fuldt ud tilfreds -.
Hvem har for resten læst det indviklede vers højt for dig?"
"Jeg har læst det i en bog," sagde Alice. "Men der var nogen - det var vistnok Tweedledee - som læste et
digt for mig, og det var meget lettere."
"Med hensyn til digte," sagde Klumpe-Dumpe og slog ud med en af sine store hænder, "så kan jeg læse
digte lige så godt, som alle andre, hvis det skulle komme an på det ..."
"Åh, nej, lad det endelig ikke komme så vidt!" skyndte Alice sig at sige - hun håbede nemlig, at hun
kunne få ham til at lade være.
"Det digt, jeg nu læser højt," fortsatte han uden at bryde sig om det, Alice havde sagt, "... det digt er
udelukkende skrevet for at more dig."
Alice var klar over, at i så tilfælde måtte hun høre på det. Hun satte sig ned og sagde tak, selv om hun
egentlig var godt ked af det.
"Når vinteren kommer med sne og is,
synger jeg for dig på denne vis ja, det vil sige, jeg synger det jo ikke," sagde han.
"Nej, det kan jeg se, du ikke gør," sagde Alice.
"Hvis du kan se, om jeg synger eller ikke, så har du skarpere øjne end de fleste," sagde Klumpe-Dumpe
strengt. Alice tav.
"Til våren, når skoven står grøn igen,
skal jeg forklare dig alt, min ven."
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"Mange tak," sagde Alice.
"Til sommer, når dagen atter er lang,
vil du måske forstå min sang.
I høst, når vissent løv hvirvles væk,
må du skrive det ned med pen og blæk."
"Det skal jeg nok gøre, hvis jeg kan huske det så længe," sagde Alice.
"Du behøver ikke at komme med bemærkninger hele tiden," sagde Klumpe-Dumpe. "De er ikke særlig
kloge, og jeg kommer bare ud af det."
"jeg sendte et brev til fiskene: Hej!
Her skal I se, hvad jeg ønsker mig!
Fra fiskene udi bølgen blå
kom der et underligt svar herpå.
Og her er det svar, som fra fiskene kom:
Det kan vi skam ikke, eftersom .. -"
"Det dér forstod jeg ikke rigtig," sagde Alice.
"Det bliver lettere senere hen," svarede Klumpe-Dumpe.
"Da sendte jeg atter bud derned,
at det var nok bedst med lidt lydighed.
Det lo nu fiskene meget a':
"Er herren i dårligt humør i da'?"
Een gang og to gange slog jeg på'ed,
men nej, de tog ikke mod gode råd.
Jeg hented en stor, ny gryde ned,
tjenlig og god for mit øjemed.
Mit hjerte slog over al forstand,
da jeg fyldte gryden med pumpevand.
Da kom der en og fortalte mig, at
de kære fisk havde sagt godnat.
Det svared jeg ham med fynd og klem,
at han måtte gå og vække dem.
Jeg sagde delte så højt og fast,
at trommehinderne næsten brast."
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Klumpe-Dumpe hævede stemmen, da han læste det sidste vers - han skreg næsten! - og Alice tænkte
med en gysen: "Jeg ville ikke have været den budbringer, hvor meget jeg så end havde fået for det!"
"Men han var temmelig stikken og tvær:
"Skrig ikke så højt - lad hellere vær'!"
Og han var temmelig stikken og spids:
han sa': "Jeg skal gå og vække dem, hvis ..
Fra hylden tog jeg en proptrækker frem
for selv at gå ned og vække dem.
Men døren var stænget med lås og slå.
Jeg rev og rusked og dundrede på.
Jeg prøved at lukke den op igen
og drejede hårdt på håndtaget, men ..."
Her blev der en lang pause.
"Er det forbi nu?" spurgte Alice forsigtigt.
"Ja, der er ikke mere!" sagde Klumpe-Dumpe. "Farvel."
Det kom lidt pludseligt, syntes Alice. Men når hun havde fået så tydeligt et vink om, at hun burde gå, var
hun klar over, at det ville være uhøfligt at blive længere. Hun rakte derfor hånden frem og sagde så
muntert, som hun kunne: "Farvel - til vi ses Igen!"
"Jeg ville såmænd ikke kunne kende dig igen, hvis vi virkelig mødtes en gang til," svarede KlumpeDumpe gnavent og rakte hende en finger. "Du ligner fuldstændig alle andre mennesker."
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"Det er som regel ansigtet, man lettest kender igen," bemærkede Alice tankefuldt.
"Ja, men det er netop det værste ved det," sagde Klumpe-Dumpe. "Dit ansigt er nøjagtigt som alle andre
menneskers - to øjne, sådan -" (han beskrev dem i luften med tommelfingeren) - "en næse midt imellem
og en mund underneden. Altid det samme! Hvis du f. eks. havde begge øjnene på samme side af næsen
- eller munden øverst - så ville det straks hjælpe noget."
"Men det ville ikke se kønt ud," indvendte Alice. Klumpe-Dumpe lukkede blot øjnene og sagde: "Vent, til
du har prøvet det."
Alice ventede lidt, for at høre, om han ville sige mere, men da han hverken åbnede øjnene igen eller
bekymrede sig det mindste om hende, sagde hun farvel en gang til, og da han ikke svarede, gik hun
roligt sin vej. Men hun kunne ikke lade være med at sige til sig selv, mens hun vandrede af sted: "Af alle
de misfornøjede" ... (hun gentog det højt, for det var vidunderligt at sige sådan et langt ord) ... "af alle
de misfornøjede mennesker, jeg har mødt ..." Hun nåede ikke at fuldende sætningen, for i dette øjeblik
lød der et voldsomt brag, som fik hele skoven til at ryste ...

Kapitel 7 - Løven og enhjørningen
Lidt efter kom der nogle soldater løbende gennem skoven, først to-tre stykker ad gangen, så ti eller tyve
og til sidst kom der så mange, at de næsten fyldte hele skoven. Alice smuttede om bag ved et træ, for at
de ikke skulle vælte hende, og der stod hun så og kiggede på dem, mens de løb forbi.
Hun syntes, at hun aldrig nogen sinde i hele sit liv havde set soldater, der stod så usikkert på benene. De
snublede snart over det ene og snart over det andet, og når en af dem faldt omkuld, var der altid flere,
som snublede over ham, så jorden til sidst var fuld af soldater - i bunkevis.
Så kom hestene. Da de jo havde fire ben, klarede de sig bedre end fodfolkene, men de snublede også en
gang imellem, og det var som regel sådan, at når en hest snublede, så faldt rytteren øjeblikkelig af!
Forvirringen voksede for hvert minut, og Alice blev meget glad, da hun kom ud på en åben plads i
skoven, hvor hun traf den hvide konge. Han sad på jorden og skrev meget ivrigt i sin lommebog.
"Jeg har sendt dem alle sammen af sted!" råbte kongen henrykt, da han fik øje på Alice. "Mødte du ikke
nogle soldater, da du gik gennem skoven, lille ven?"
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"Jo, det gjorde jeg," sagde Alice. "Mange tusind, vil jeg tro."
"Fire tusind, to hundrede og syv - det er det nøjagtige tal," sagde kongen og kiggede efter i bogen. "Jeg
kunne ikke sende alle mine heste, forstår du nok, fordi der er brug for de to af dem i spillet. Og jeg har
heller ikke sendt de to løbere. De er taget ind til byen, begge to. Vil du se ned ad vejen og sige mig, om
du kan se nogen af dem?"
"Nej, jeg ser ingen på vejen."
"Ak, hvor ville jeg ønske, at jeg havde sådan nogle øjne!" sagde kongen utålmodigt. "Tænk, at kunne se
ingen! og så oven i købet på så lang afstand! Jeg kan knap nok se de rigtige mennesker, i den her
belysning!"
Men alt dette var ganske spildt på Alice, der stadig kiggede ivrigt ned ad vejen, med den ene hånd for
øjnene. "Nu kan jeg se nogen!" udbrød hun omsider. "Men hvor går han dog langsomt - og sikke
mærkeligt han bevæger sig!" (Løberen hoppede nemlig op og ned og snoede sig som en ål, mens han gik
- og så bredte han sine store hænder ud til begge sider, som om det var vifter. )
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"Nej, slet ikke," sagde kongen. "Det er en anglosaksisk løber - og de bærer sig sådan ad. Han opfører sig
kun på den måde, når han er glad. Han hedder Haigha."
"Min elskedes navn begynder med H.," sagde Alice (hun kunne ikke lade være!), "jeg elsker ham af mit
fulde hjerte, fordi han er så herlig. Jeg hader ham med harme, fordi han er så hæslig. Den mad, jeg giver
ham, er - er hakkebøf og hø. Han hedder Haigha, og han bor ..."
"Han bor oppe på højen," sagde kongen blot - og tænkte slet ikke på, at han derved kom med i legen ...
"Den anden løber," fortsatte kongen - mens Alice stadig spekulerede på en by, der begyndte med H. "hedder Hatta. Jeg må have to løbere, der kommer og går. En kommer, og en går."
"Jeg beder Dem undskylde - men jeg hørte ikke rigtig . . . " sagde Alice.
"Det er ikke pænt at bede folk om noget - det er jo en slags tiggeri," sagde kongen.
"Jeg mente blot, at jeg ikke forstod, hvad De sagde," svarede Alice. "Hvorfor skal den ene komme ag den
anden gå?"
"Men det sagde jeg jo," svarede kongen utålmodigt. "Jeg må have to - en til at hente og en til at bringe
..."
I det samme kom løberen. Han var så forpustet, at han ikke kunne sige et ord; han viftede blot med
hænderne og skar de skrækkeligste ansigter ad den stakkels konge.
"Den her unge dame elsker dig med H.," sagde kongen og præsenterede Alice for løberen i håb om, at
han derved kunne bortlede løberens opmærksomhed fra sig selv, men det hjalp ikke det mindste løberen fægtede ivrigere og ivrigere med armene, og de store øjne rullede frem Ø tilbage i hovedet på
ham.

"Du gør mig så forskrækket!" sagde kongen. "Jeg tror, jeg besvimer - giv mig et stykke med hakkebøf!"
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Nu åbnede løberen - til stor forbavselse for Alice - en pose, han havde i en snor om halsen, ag rakte
kongen et stykke smørrebrød, som han hurtigt satte til livs.
"Et stykke til!" sagde kongen.
"Der er kun hø tilbage," sagde løberen og kikkede ned i posen.
"Så giv mig noget hø," mumlede kongen med svag stemme.
Alice så til sin store glæde, at det kvikkede op på ham. "Intet er så godt som hø, når man er lige ved at
besvime," sagde kongen til Alice og gumlede løs.
"Jeg ville dog tro, at det var bedre at stænke Dem med koldt vand," sagde Alice. "Eller bruge lugtesalt."
"Jeg sagde ikke, at der ikke fandtes noget bedre," svarede kongen. "Jeg sagde, at der ikke var noget så
godt som hø." Og det turde Alice ikke benægte.
"Hvem kom du forbi på vejen?" fortsatte kongen og rakte hånden ud mod løberen for at få mere hø.
"Ingen," svarede løberen.
"Ja - det passer," sagde kongen, "denne unge dame så ham også. Ingen går altså langsommere end du."
"Jeg gør mit bedste," sagde løberen gnavent. "Jeg er sikker på, at ingen kan gå hurtigere end jeg!"
"Nej, det kan han ikke," sagde kongen, "for så ville han jo have været her før dig. Men nu er du ikke
længere så forpustet - måske du så vil fortælle os, hvad der er sket inde i byen?"
"Jeg vil hviske det," sagde løberen. Så satte han hænderne for munden som en trompet og bøjede sig
tæt hen mod kongens øre. Det var Alice meget ked af - hun ville nemlig også gerne høre nyhederne.
Løberen hviskede imidlertid ikke. Tværtimod - han skreg så højt, som han bare kunne: "Nu er de ved det
igen!"
"Kalder du det at hviske?" råbte den arme konge, idet han hoppede i vejret med et sæt og rystede sig.
"Hvis du gør det en gang til, skal jeg sørge for, at du bliver smurt ordentlig igennem! Det ramlede i mit
hoved - som et jordskælv!"
"Det må have været et meget lille jordskælv," tænkte Alice. Så tog hun mod til sig og sagde højt: "Hvem
er det, der er ved det igen?"
"Løven og enhjørningen naturligvis," sagde kongen.
"Hvad er de ved? ... slås de om kronen?"
"Ja," svarede kongen, "og det bedste ved det alt sammen er, at det er min krone hele tiden! Kom - lad os
løbe hen og se på dem!"
Så begav de sig på vej, og mens de løb, mumlede Alice den gamle sang for sig selv ...
"Enhjørningen og løven kæmped om kronens glans,
og løven jog enhjørningen om byen rundt i dans.
Een gav dem hvidt brød, og een gav dem sort een gav dem plumkage og trommede dem bort."
"Og den - der - vinder - han får - vel kronen?" sagde Alice, så godt hun kunne - hun var nemlig blevet
helt forpustet af den lange løbetur.

Side 54 af 84

"Nej, bevar os vel!" sagde kongen. "Sikke en ide!"
"Vil De - ikke nok - være så rar ..." stønnede Alice, da de havde løbet et stykke til, "at standse - et
øjeblik - så - jeg - kunne - få vejret?"
"Jo-e, jeg er såmænd rar nok," sagde kongen, "men jeg er ikke stærk nok. Et øjeblik går så forfærdelig
hurtigt. Du kan lige så godt prøve på at standse en raket!"
Alice var så medtaget, at hun ikke kunne sige mere. De løb altså videre i tavshed, indtil de fik øje på en
masse personer, der stod omkring løven og enhjørningen, som var i færd med at slås. De var indhyllet i
så tæt en støvsky, at Alice til at begynde med ikke kunne se, hvem der var hvem, men efterhånden
kunne hun dog genkende enhjørningen på hornet.

De anbragte sig lige ved siden af Hatta, den anden løber, der stod og så på kampen, med en kop te i den
ene hånd og et stykke smørrebrød i den anden.
"Han er lige kommet ud af fængslet, og han havde ikke drukket sin te færdig, da han blev sat derind,"
hviskede Haigha til Alice. "Og i fængslet får man ikke andet end østers-skaller, så derfor er han meget
sulten og tørstig. - Nå, hvordan har du det, kære barn?" fortsatte han og lagde armen kærligt omkring
Hatta.
Hatta vendte sig om og nikkede. Så gnavede han videre på sit smørrebrød.
"Havde du det godt i fængslet, kære barn?" spurgte Haigha.
Hatta vendte sig om igen, og denne gang løb der et par tårer ned over hans kinder, men han sagde ikke
et ord.
"Kan du da ikke sige noget?" råbte Haigha utålmodigt. Men Hatta gumlede bare videre og drak lidt mere
te.
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"Kan du da ikke sige noget?" råbte kongen. "Hvordan går det med slagsmålet?"
Hatta anstrengte sig voldsomt og slugte et stort stykke af sit smørrebrød. "Det går udmærket," sagde
han og var lige ved at kvæles, "de har begge to ligget på jorden ... sådan omtrent syv og firs gange."
"Så kommer man vel snart med det hvide og det sorte brød?" sagde Alice modigt.
"Ja, det kan komme når som helst," sagde Hatta. "Jeg er netop i færd med at spise lidt af det."
Nu blev der en pause i kampen. Løven og enhjørningen satte sig ned og snappede efter vejret, mens
kongen råbte: "Ti minutters ophold ... til forfriskninger!" Haigha og Hatta begyndte straks at bære nogle
bakker omkring med hvidt og sort brød. Alice smagte på et stykke - og det var meget tørt!
"Jeg tror ikke, de slås mere i dag," sagde kongen til Hatta. "Gå hen og sig til trommeslagerne, at de skal
begynde." Hatta sprang straks af sted som en græshoppe.
Alice stod lidt og kiggede på ham. Og pludselig strålede hendes ansigt. "Se! Se!" råbte hun og pegede
ivrigt. "Der kommer den hvide dronning løbende - tværs gennem landet! Hun kom farende ud af skoven
derhenne - ja, de dronninger kan sandelig løbe!"
"Så har hun vel en eller anden fjende i hælene på sig," sagde kongen uden så meget som at se sig
omkring. "Skoven er fuld af dem."
"Men skal De da ikke løbe hen og hjælpe hende?" spurgte Alice, der var meget forbavset over, at han tog
det så roligt.
"Det behøves ikke - slet ikke!" sagde kongen. "Hun render så forfærdelig hurtigt. Man kunne såmænd
lige så godt prøve på at fange en raket! Men jeg vil skrive lidt om hende i bogen, hvis du ønsker det. Hun
har sådan et venligt og behageligt væsen," mumlede han ganske sagte for sig selv og åbnede bogen.
"Sig mig engang - staver du "væsen" med hv?"
I dette øjeblik gik enhjørningen forbi dem med hænderne i bukselommen. "Denne gang klarede jeg mig
bedst!" sagde den til kongen og så flygtigt på ham, da den slentrede forbi.
"Ja-e - jae," sagde kongen lidt nervøst, "måske ... men du burde ikke have jaget dit horn igennem
løven."
"Den tog ikke skade af det," sagde enhjørningen let henkastet og skulle lige til at gå videre, da den fik
øje på Alice. Den vendte sig straks om og stod lidt og kiggede Ø hende - med et meget hånligt udtryk i
ansigtet.
"Hvad - er - det der - for noget?" spurgte den omsider.
"Det er et barn!" svarede Haigha ivrigt og skyndte sig derhen for at præsentere Alice. Samtidig rakte han
begge hænderne ud mod hende - på sin angel-saksiske maner. "Vi har først fundet det i dag. Det er lige
så stort som selve livet og dobbelt så naturligt!"
"Jeg har altid troet, at børn kun var noget, der fandtes i eventyrene!" sagde enhjørningen. "Er det
levende?"
"Det kan tale," sagde Haigha højtideligt.
Enhjørningen kiggede drømmende på Alice og sagde: "Tal, barn!"
Alice kunne ikke lade være med at smile lidt, da hun sagde: "Jeg har altid troet, at enhjørningen kun var
noget, der eksisterede i eventyrene! Jeg har aldrig før set en levende enhjørning!"
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"Nå - men nu har vi altså set hinanden," sagde enhjørningen. "Og hvis du vil tro på mig, så vil jeg tro på
dig. Er det en aftale?"
"Ja, hvis du gerne vil have det," sagde Alice.
"Nå, du gamle!" fortsatte enhjørningen og vendte sig fra Alice til kongen. "Kom så frem med plumkagen!
Jeg skal ikke have noget af dit sorte brød!"
"Nej, naturligvis ikke - naturligvis!" mumlede kongen og gjorde tegn til Haigha. "Åbn posen!" hviskede
han. "Hurtigt! Nej, ikke den der - den er fuld af hø!"

Haigha tog en stor kage op af posen og bad Alice holde den, mens han halede et fad og en forskærerkniv
frem. Hun kunne ikke begribe, hvor alt det kom fra. Det så fuldstændig ud som en slags tryllekunst,
syntes hun.
Nu havde løven også sluttet sig til dem. Den så meget træt og søvnig ud og lukkede øjnene halvt. "Hvad
er det her?" sagde den og blinkede sløvt til Alice. Den talte med en dyb og hul stemme - det lød
fuldstændig, som om det var en stor klokke ...
"Ja, hvad er det her for noget?" råbte enhjørningen ivrigt. "Det kan du absolut ikke gætte! Jeg kunne i
hvert fald ikke."
Løven kiggede meget træt på Alice. "Er du et dyr - en plante - eller en slags sten?" sagde den og gabede
ved hvertandet ord.
"Det er en skabning, der forekommer i eventyrene!" råbte enhjørningen, inden Alice fik tid til at svare.
"Så lad plumkagen gå rundt - du, eventyr-skabning," sagde løven og lagde sig ned med hovedet mod
poterne. "Og sæt jer så, begge to," (sagde den til kongen og enhjørningen) "og det skal gå ærligt til med
kagen, forstår I!"
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Kongen syntes åbenbart, at det var meget ubehageligt at sidde mellem de to store dyr, men der var ikke
plads til ham andre steder.
"Tænk engang, hvilken kamp vi kunne få nu - om kronen!" sagde enhjørningen og kiggede polisk op på
kronen, som kongen var lige ved at ryste af sit hoved - sådan skælvede han!
"Så ville jeg nemt kunne vinde," sagde løven.
"Det er jeg nu ikke så sikker på," svarede enhjørningen.
"Jeg ville jage dig rundt em hele byen, din hanekylling!" sagde løven vredt og rejste sig halvt op.
Her greb kongen ind, for at de ikke skulle begynde at slås igen. Han var meget ængstelig, og hans
stemme skælvede. "Rundt om hele byen?" sagde han. "Det er en lang vej. Gik I over den gamle bro eller
over torvet? Den bedste udsigt har man fra broen ..."
"Det ved jeg virkelig ikke," brummede løven Ø lagde sig ned igen. "Der var så meget støv, at man ikke
kunne se noget. - Det var dog en forskrækkelig tid, det varer, inden eventyr-skabningen får skåret den
kage i stykker!"
Alice havde sat sig ved bredden af en lille bæk med fadet på skødet og skar ihærdigt løs med kniven.
"Det er så irriterende!" sagde hun til løven (hun havde efterhånden vænnet sig til at blive kaldt for en
"eventyrskabning"), "jeg har allerede skåret flere skiver af, men de vokser straks fast igen!"
"Du ved ikke, hvordan man skal behandle spejlkager," bemærkede enhjørningen. "Du skal først byde
kagen rundt, og så skal du skære den ud bagefter!"
Det lød jo fuldstændig tosset, men Alice rejste sig lydigt op og bar fadet omkring, og nu delte kagen sig
selv i tre stykker. "Nu kan du skære den ud," sagde løven, da hun kom tilbage til sin plads med det
tamme fad.
"Det her er uretfærdigt!" råbte enhjørningen, da Alice satte sig ned med kniven i hånden og spekulerede
på, hvordan hun skulle begynde. "Eventyr-skabningen har givet løven dobbelt så meget, som jeg har
fået!"
"Men hun har ikke selv fået noget," sagde løven. "Kan du ikke lide plumkage, hvad - du, eventyrskabning?"
Men inden Alice nåede at svare, begyndte trommerne at larme.
Hun kunne ikke begribe, hvor lyden egentlig kom fra. Luften var ligesom helt opfyldt af den, og det
rumlede i hendes hoved, så hun følte sig helt døv. Hun sprang op, og hoppede i sin forskrækkelse over
bækken.

Side 58 af 84

*

*

*

*

*

*

*

Hun fik lige netop tid til at se løven og enhjørningen rejse sig - de så rasende ud, fordi de blev
forstyrrede i deres festmåltid! - inden hun lagde sig på knæ og prøvede på at lukke den frygtelige larm
ude ved at holde sig for ørerne.
"Hvis det her ikke trommer dem væk fra byen," tænkte hun, "så er der intet, som kan gøre det."

Kapitel 8 - "Det er min egen
opfindelse"
Lidt efter døde larmen gradvis hen, og til sidst blev der fuldstændig dødsstille. Alice løftede hovedet, en
lille smule forskrækket. Der var ingen at se, og hendes første tanke var, at hun havde drømt om løven og
enhjørningen ag de mærkelige angelsaksiske løbere. Men det store fad, hvor hun havde prøvet på at
skære kagen ud, stod stadig ved hendes fødder. "Ja, så kan jeg jo ikke have drømt det," sagde hun til sig
selv, "med mindre - med mindre vi alle hører til den samme drøm. Men jeg vil da håbe, at det er min
drøm og ikke den røde konges! Jeg bryder mig ikke om at høre til andre personers drømme!" fortsatte
hun i en klagende tone. "Jeg har stor lyst til at gå hen og vække ham for at se, hvad der så sker!"
I dette øjeblik blev hun revet ud af sine tanker ved at nogen råbte højt: "Halløj! Halløj! Skak!" ... og
samtidig kom en ridder galoperende. Han var iført en funklende rød rustning og svingede en stor kølle i
luften. Da han nåede hen til hende, standsede hesten med et ryk. "Du er min fange!" råbte ridderen og faldt af hesten.
Skønt Alice var meget forskrækket, var hun lige i øjeblikket mere urolig for ham end for sig selv, og hun
kiggede på ham med en vis ængstelse, da han steg til hest igen. Da han atter sad trygt i sadlen, råbte
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han igen: "Du er min..." men nu sagde en anden stemme: "Halløj! Halløj! Skak!", og Alice kiggede sig
forbavset omkring for at se, hvad det var for en ny fjende, der kom.
Denne gang var det en hvid ridder. Han red hen til Alice og faldt af hesten nøjagtig som den røde ridder.
Så svang han sig op i sadlen igen, og nu sad de to riddere og stirrede på hinanden uden at sige et ord.
Alice kiggede temmelig forvirret fra den ene til den anden.
"Hun er min fange!" sagde den røde ridder omsider.
"Ja, men - så kom jeg og reddede hende!" svarede den hvide ridder.
"Så må vi slås om hende," sagde den røde ridder og halede en hjelm frem, som han satte på sit hoved
(den hang ved saddelknappen og havde omtrent samme form som et hestehoved).
"Du overholder naturligvis kampreglerne?" sagde den hvide ridder, der ligeledes tog sin hjelm på.

"Det gør jeg altid," sagde den røde ridder. Og så begyndte de at slå løs på hinanden med et sådant
raseri, at Alice krøb bag ved et træ for ikke at blive ramt af slagene.
"Hvordan mon egentlig kampreglerne er?" sagde hun til sig selv, da hun kiggede forsigtigt frem fra sit
gemmested og så på kampen. "En af reglerne kræver åbenbart, at hvis en ridder rammer ved siden af,
så falder han selv af hesten, og hvis han rammer rigtigt, falder den anden af - og så er der åbenbart også
en regel om, at de skal holde på køllerne - som var det mester Jakel og hans kone! Og sikke en støj de
laver, når de falder af hesten! Det lyder nøjagtig som en samling ildragere, der vælter omkuld! Og hvor
hestene dog er skikkelige! De finder sig tålmodigt i, at ridderne kravler op og ned ... man skulle næsten
tro, at det var mekaniske heste!"
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Der var også en anden regel (som Alice ikke havde lagt mærke til), og den krævede åbenbart, at
ridderne skulle styrte på hovedet af hesten, og kampen endte med, at de begge to faldt af på den måde,
side om side. Da de atter kom på benene, trykkede de hinanden i hånden. Dernæst svang den røde
ridder sig i sadlen og galoperede bort.
"Var det ikke en strålende sejr?" sagde den hvide ridder meget forpustet, da han rejste sig op.
"Det ved jeg ikke," sagde Alice lidt tvivlrådigt. "Jeg har ikke lyst til at være fange hos nogen. Jeg vil være
dronning."
"Det bliver du også, når du kommer over den næste bæk," sagde den hvide ridder. "Jeg skal følge dig
gennem skoven, så der ikke sker dig noget ondt, men så må jeg vende om ... jeg må nemlig ikke flytte
mig længere bort, ser du."
"Mange tak," sagde Alice. "Må jeg hjælpe dig med at tage hjelmen af?" (Det var åbenbart noget, han ikke
kunne klare selv, men det lykkedes hende dog omsider at ryste ham ud af den).
"Nu kan man da trække vejret lidt friere," sagde ridderen og strøg sit forpjuskede hår tilbage med begge
hænder. Så vendte han sig om mad Alice med et venligt smil og stirrede på hende med sine store, milde
øjne. Hun syntes, at hun aldrig nogen sinde i sit liv havde set en soldat, der så så besynderlig ud!
Han var iført en tin-rustning, der passede meget dårligt til ham, og han havde en mærkelig lille trækasse
bundet til sine skuldre. Den hang og daskede med åbent låg ... Alice så meget nysgerrigt på den.
"Jeg ser, at du beundrer min lille kasse," sagde ridderen i en venlig tone. "Det er min egen opfindelse - til
at have klæder og smørrebrød i. Som du ser, så bærer jeg den på højkant, for at det ikke skal regne ned
i den."
"Men så kan tingene jo falde ud," sagde Alice forsigtigt. "Ved du, at låget står åbent?"
"Nej, det vidste jeg ikke," sagde ridderen og satte et fortrædeligt ansigt op. "Så er alle tingene nok faldet
ud! Og uden dem er kassen jo ingen nytte til." Han løsnede den, mens han sagde dette, og han skulle
lige til at kaste den ind mellem buskene, da han åbenbart pludselig kom i tanker om noget - for han
hængte den omhyggeligt op i et træ. "Kan du gætte, hvorfor jeg gjorde det?" sagde han til Alice.
Hun rystede på hovedet.
"Jo, jeg håber, at der vil komme nogle bier og bygge rede i den - så ville jeg jo få honning."
"Men du har jo en bikube - eller noget, der ligner det - bundet fast til sadlen," sagde Alice.
"Ja, det er en udmærket bikube," sagde ridderen misfornøjet, "af allerbedste sort. Men endnu har der
ikke vist sig en eneste bi. Og den anden ting - det er en musefælde. Jeg formoder, at det er musene, der
jager bierne bort - eller bierne, der skræmmer musene væk, jeg ved ikke rigtig, hvordan og hvorledes."
"Jeg spekulerede netop på, hvad den musefælde skulle være til," sagde Alice. "Det er jo ikke meget
sandsynligt, at der kommer mus op på hestens ryg, vel?"
"Nej, det er det måske ikke," sagde ridderen, "men hvis der skulle komme nogle, ville jeg foretrække
ikke at have dem rendende overalt."
"Ser du," fortsatte han efter et øjebliks tavshed, "det er godt at være forberedt på alle eventualiteter. Det
er også derfor, hesten har pigge omkring benene."
"Men hvorfor har den dog det?" spurgte Alice meget forbavset.
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"De skal beskytte den mod hajbid," svarede ridderen. "Det er min egen opfindelse. Og vil du nu hjælpe
mig op på hesten? Jeg skal følge dig lige til udkanten af skoven - hvad skal du for resten bruge det fad
til?"
"Til plumkage," svarede Alice.
"Vi må hellere tage det med os," sagde ridderen. "Det vil jo være udmærket at have, hvis vi får fat i
noget plumkage. Hjælp mig med at putte det ned i den her pose."
Det tog lang tid at få det gjort, skønt Alice meget omhyggeligt holdt posen åben - ridderen bar sig nemlig
så skrækkelig klodset ad, da han skulle putte fadet derned. De to-tre første gange, han forsøgte, faldt
han selv ned i posen. "Der er lidt dårlig plads," sagde han, da de omsider fik fadet derned, "for der er så
mange lysestager i forvejen." - Så hængte han posen ved sadlen, der allerede var fuld af store bundter
gulerødder, ildragere og mange andre ting.
"Dit hår sidder vel ordentlig fast?" fortsatte han, da de satte sig i bevægelse.
"Ikke mere end det plejer," sagde Alice med et smil.
"Det er vist ikke tilstrækkeligt," sagde han uroligt. "For, ser du, blæsten er meget stærk her. Den er lige
så stærk som kødsuppe."
"Har du opfundet en metode, der kan forhindre, at håret blæser af hovedet på folk?" spurgte Alice.
"Endnu ikke," sagde ridderen, "men jeg har fundet på noget, der kan hindre det i at falde af."
"Hvad er det? - det vil jeg meget gerne høre!"
"Først tager man en stok og stiller den på højkant," sagde ridderen. "Så lader man håret sno sig opad
stokken, som en vinranke. Sagen er nemlig den, at håret falder af, fordi det hænger nedad - der er jo
aldrig noget, der falder opad, som du ved. Det er min egen opfindelse. Og du må gerne prøve den, hvis
du har lyst."
"Det lød jo temmelig fjollet," tænkte Alice, og hun gik i nogle minutter uden at sige noget, mens hun
spekulerede over opfindelsen ... Og hun måtte hele tiden standse for at hjælpe den stakkels ridder, der
sandelig ikke var nogen god rytter.
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Hver gang hesten stod stille (ag det gjorde den ofte), faldt han på næsen; og hver gang den satte sig i
bevægelse igen (og det skete som regel temmelig pludseligt), faldt han baglæns ned af hesten. Men
ellers sad han ganske godt fast - bortset fra, at han havde den vane, at han en gang imellem faldt af til
den ene side, og da han som regel faldt af til den side, hvor Alice gik, fandt hun det snart rådeligst ikke
at gå alt for tæt ved hesten.
"Jeg tror ikke, du har megen øvelse i at ride," dristede hun sig til at sige, da hun hjalp ham op efter den
femte kolbøtte.
Ridderen så meget overrasket ud, og en lille smule fornærmet. "Hvorfor siger du det?" spurgte han, da
han kravlede op i sadlen igen ... og greb fat i Alices hår med den ene hånd, for at han ikke skulle falde af
til den modsatte side.
"Fordi folk ikke plejer at falde så ofte af hesten, når de har nogen øvelse."
"Jeg har øvet mig meget," sagde ridderen alvorligt. "Særdeles meget!"
Det eneste, Alice kunne finde på at sige, var: "Såh - virkelig?" men hun sagde det så elskværdigt, som
hun kunne. Nu gik de videre et stykke tid i tavshed. Ridderen lukkede øjnene og mumlede for sig selv ...
Og Alice ventede ængsteligt på hans næste kolbøtte ...
"Kunsten at ride," begyndte ridderen pludselig med høj stemme og svingede med højre arm, mens han
talte, "består i at holde-." Her tav han lige så pludseligt, som han var begyndt - eftersom han styrtede
hovedkulds til jorden, lige midt på stien hvor Alice gik. Denne gang blev hun meget forskrækket og
spurgte ængsteligt, da hun hjalp ham op: "Du har vel ikke brækket et eller andet ben?"
"Det er ikke noget at tale om," sagde ridderen, som om det var ham aldeles ligegyldigt, om han
brækkede to-tre ben. "Ja, som jeg sagde før -- kunsten at ride består i at - holde balancen. Således ... "
Han gav slip på tøjlerne og strakte begge armene ud for at vise Alice, hvad han mente, og denne gang
faldt han baglæns til jorden, lige under hestens fødder.
"Masser af øvelse!" blev han ved med at sige, da Alice hjalp ham op igen. "Masser af øvelse!"
"Nej, det her er sandelig for komisk!" råbte Alice, der nu var ved at miste tålmodigheden. "Du burde have
en træhest på hjul, ja, det var lige, hvad du burde!"
"Går den slags roligt og jævnt?" spurgte ridderen meget interesseret og lagde i det samme armene
omkring hestens hals for at undgå at slå en ny kolbøtte.
"Ja, meget roligere end levende heste," sagde Alice og udstødte en kort latter, skønt hun gjorde alt, hvad
hun kunne, for at holde sig alvorlig.
"Så vil jeg skaffe mig en," sagde ridderen tankefuldt til sig selv. "En eller to - mange."
Nu blev der et øjebliks tavshed. Så begyndte ridderen igen: "Jeg er meget dygtig til at opfinde forskellige
ting. - Du lagde måske mærke til, sidste gang du hjalp mig op, at jeg så lidt tankefuld ud?"
"Ja, du så virkelig lidt alvorlig ud," sagde Alice.
"Ja, og i det øjeblik opfandt jeg netop en ny metode til ... til at komme over et stakit på - vil du høre,
hvad det drejer sig om?"
"Ja, det vil jeg da meget gerne," sagde Alice høfligt.
"Så skal jeg fortælle dig, hvordan jeg kom til at tænke på det," svarede ridderen. "Jeg sagde til mig selv
-: Fødderne er jo den eneste vanskelighed, ikke også? - for hovedet sidder højt nok i forvejen. Nå, hvis
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jeg først lægger hovedet på ledstolpen, så er det jo højt nok oppe - og så stiller jeg mig på hovedet, og
så kommer fødderne højt nok op - og på den måde slipper jeg over!"
"Ja, jeg tror nok, du ville komme over på den måde," sagde Alice tankefuldt, "men mener du ikke, det er
temmelig anstrengende?"
"Jeg har ikke prøvet det endnu," sagde ridderen alvorligt, "så jeg kan ikke sige det med sikkerhed ... men
jeg er virkelig bange for, at det bliver lidt anstrengende."
Han så så irriteret ud ved tanken, at Alice skyndte sig at skifte samtale-emne. "Det var da en mærkelig
hjælm, du har!" sagde hun muntert. "Er det også din egen opfindelse?"
Ridderen kastede et stolt blik på hjælmen, der hang ved saddelknappen. "Ja," sagde han, "men jeg har
opfundet en, der er endnu bedre - den lignede en sukkertop. Når jeg havde den på, rørte den næsten
straks ved jorden, hvis jeg faldt af hesten, og så havde jeg kun et ganske kort stykke vej at falde. Men
der var naturligvis den risiko, at man kunne falde ned i den -. Det hændte engang, ag det værste af det
hele var, at inden jeg nåede at krybe ud igen, kom den anden hvide ridder og tog den på. Han troede,
det var hans hjælm."
Ridderen så så højtidelig ud, da han fortalte dette, at Alice ikke turde le. "Men gjorde du ham ikke
fortræd," sagde hun med skælvende stemme, "da du sad oven på hans hoved?"
"Jeg måtte naturligvis sparke ham," sagde ridderen meget alvorligt. "Og så tog han hjælmen af igen men det varede mange, mange timer, inden jeg kom ud. Jeg sad lige så fast som - et lyn."
"Men et lyn plejer da netop ikke at sidde fast," indvendte Alice.
Ridderen rystede på hovedet. "Jeg sad fast på alle mulige måder, det kan jeg forsikre dig for!" sagde han
og løftede armene - han var åbenbart en smule ophidset! - men i samme øjeblik trillede han ned af
sadlen og faldt på hovedet i en dyb grøft.

Alice løb hen til grøften og kiggede efter ham. Denne gang blev hun meget overrasket, da han styrtede af
hesten, for han havde holdt sig strunk i længere tid, og nu var hun bange for, at han virkelig havde slået
sig. Hun kunne ikke se andet af ham end skosålerne, men hun blev straks roligere, da hun hørte, at han
snakkede på sin sædvanlige manér. "På alle mulige måder..." gentog han, "men det var tankeløst af ham
at tage en anden mands hjælm på - når den mand oven i købet sad inde i hjælmen."
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"Hvordan kan du dog blive ved med at snakke så roligt, når du har hovedet nedad?" spurgte Alice, da
hun halede ham op ved benene og lagde ham på kanten af grøften, i en uformelig bunke.
Ridderen blev åbenbart forbavset over hendes spørgsmål. "Betyder det noget som helst, hvor min krop
befinder sig?" sagde han. "Mine tanker arbejder lige godt for det. Ja - jo mere jeg har hovedet nedad,
desto lettere opfinder jeg noget nyt."
"Det fineste, jeg nogen sinde har gjort," fortsatte han efter et øjebliks tavshed, "det var, da jeg opfandt
en ny budding lige midt i kødretten."
"Så den kunne tilberedes som næste ret?" sagde Alice. "Ja, det var virkelig hurtigt gjort!"
"Nej, ikke som næste ret," sagde ridderen langsomt og tankefuldt. "Nej, absolut ikke ..."
"Så blev den vel færdig til næste dag, for man kan da ikke godt spise budding to gange til den samme
middag."
"Nej, heller ikke næste dag," sagde ridderen igen. "Ikke næste dag - nej," fortsatte han med sænket
hoved og en stemme, der blev lavere og lavere ... "jeg tror slet ikke, den budding nogen sinde blev lavet!
Nej, og jeg tror heller ikke, at den nogen sinde vil blive lavet! Og så var det endda meget vanskeligt at
finde på den."
"Hvad havde du tænkt dig, den skulle laves af?" spurgte Alice - hun ville nemlig gerne opmuntre ham
lidt, for han så så bedrøvet ud ...
"Jo," sagde ridderen med et suk, "først og fremmest af trækpapir ..."
"Men det må da ikke smage godt..."
"Nej, det gør det heller ikke alene," afbrød han hende ivrigt. "Men du kan ikke tænke dig, hvilken forskel
der er ... hvis man blander det med andre ting - som f. eks. krudt og lak. Og nu må jeg desværre forlade
dig."
Alice så temmelig forvirret ud - hun kunne ikke andet, for hun tænkte nemlig på buddingen.
"Du er ked af det," sagde ridderen uroligt. "Jeg vil synge en vise for dig - det kan måske trøste dig."
"Er den meget lang?" spurgte Alice, for hun havde jo hørt temmelig mange viser den dag.
"Ja, den er lang," svarede ridderen, "men den er meget, meget smuk. Alle de, der hører mig synge den får enten tårer i øjnene eller -."
"Eller hvad?" sagde Alice, for ridderen tav så pludseligt.
"Eller også, får de det ikke, ser du ... Visens navn kaldes "Kullerens øjne"."
"Nå, er det visens navn?" sagde Alice og lod, som om hun var interesseret.
"Nej, du forstår ikke, hvad jeg mener," sagde ridderen og så lidt ærgerlig ud. "Navnet kaldes bare sådan.
Det rigtige navn er "Den gamle, gamle mand"."
"Så burde jeg altså have sagt -: kaldes visen sådan?" rettede Alice sig selv.
"Nej, det skulle du ikke have sagt - det er noget helt andet. Visen kaldes: "Udveje og midler", men det er
blot noget, den kaldes, ser du!"
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"Nå ja, men hvad er det så for en vise?" sagde Alice, der nu var fuldstændig rundtosset.
"Jeg var netop ved at komme til det," sagde ridderen. "Visen er: "Der sad en gammel, gammel mand og
hvilte på et led", og melodien er min egen opfindelse."
Da han sagde dette, holdt han hesten an og lod tøjlerne ligge på dens hals. Så slog han langsomt takt
med den ene hånd og begyndte at synge, mens et svagt smil opklarede hans venlige og dumme ansigt.
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Af alle de mærkelige ting, Alice oplevede på sin rejse bag spejlet, var der intet, hun huskede så tydeligt
som netop dette ... Mange år efter kunne hun se det altsammen for sig igen, som om hun havde oplevet
det i går - ridderens milde, blå øjne og venlige smil - den dalende sol, der lyste gennem hans hår og
funklede i hans rustning med en glans, der næsten blændede hende - hesten, der gik fredeligt omkring
med løse tøjler og nippede til græsset ved hendes fødder - og bagved ... den mørke skov - det hele
lignede et maleri ... da hun stod der, lænet til et træ med den ene hånd for øjnene ... og kiggede på det
besynderlige par ... og lyttede, halvt i drømme, til visens melankolske toner ...
"Men melodien er nu ikke hans egen opfindelse," sagde hun til sig selv. "Det er jo den samme melodi
som til ... "Jeg giver dig alt, jeg kan ej mer"." Hun stod og lyttede opmærksomt, men hun fik ikke tårer i
øjnene.
"Det er så lidt - dog vil jeg nu
fortælle, hvad jeg ved.
Der sad en gammel, gammel mand
og hvilte på et led.
"Hvem er du?" spurgte jeg,
"hvad gør du her på dette hold?"
Hans svar gik gennem hovedet
som vandet i et sold.
"Jeg fanger sommerfugle små
i hveden på min vej
og sælger dem i gaderne
som lækker kød-postej.
Jeg sælger dem til sømænd,
thi de døjer savn og nød.
Ja, sådan tjener jeg såmænd
til mit beskedne brød."
Men jeg, som netop havde tænkt
at farve skægget grønt
og siden gå med vifte for,
fordi det var så kønt,
jeg råbte, da jeg ikke fandt
et andet svar at gi':
"Fortæl mig, hvad du laver her!"
- og slog ham oveni.
Han svarede med venlig røst:
"Jeg går, som bedst jeg kan,
for - når jeg ser en bjergbæk - straks
at stikke den i brand.
Det bli'r til en slags olie,
som man smører i sit hår.
Det er dog ikke store ting,
jeg for min møje får."
Jeg tænkte just at finde mig
en bedre levevis man kunne gradvis spise sig
så buttet som en gris!
jeg ruskede ham ordentlig,
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til han var ganske blå
og råbte :"Hvad bestiller du?
Det må du svare på!"

"Jeg plukker kuller-øjne, du,
imellem lyng og strå.
Dem gør jeg vesteknapper af,
når natten falder på.
Men ikke guld og ikke sølv
kan købe dem, fordi
du for en enkelt kobberslant
kan få dig hele ni.
Jeg graver efter gifler, og
ta'r krabber med en pind.
Jeg leder efter droschehjul,
smidt ud i vejr og vind.
Jeg skaffer mig (han blinkede!)
mit brød på denne vis
og vil med glæde ta' et glas
til nådigherrens pris."
Og mens han talte, fik jeg en
idé, som jeg fandt fin:
man kunne koge flod-broen
helt ren for rust i vin!
Jeg takked for hans skildring af,
hvordan han leved selv og særligt for hans tilbud om
at drikke på mit held.
Og nu, når jeg tilfældigvis
får klister på en klo,
og når jeg stikker højre fod
ned i min venstre sko,
og når jeg taber på min tå
et lispundslod, du ved,
så græder jeg og tænker på
den gamle mand, jeg den gang så...
Hans stemme, blid som himlens blå,
hans hår, der hvidt om panden lå,
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hans blik, der slægted kragens på,
hans øje, rødt som ild i strå,
men stundom pint, som suk i vrå,
hans rokken som et siv i å,
hans mumlen, hørlig kun for få,
som om hans mund var fuld af skrå,
hans snøften som en bøffel grå den sommerkvæld, han hvilte på
det gamle vangeled."
Da ridderen sang de sidste ord i visen, samlede han tømmerne og vendte hestens hoved den vej, de var
kommet ... "Du behøver blot at gå nogle få meter," sagde han, "ned ad bakken og over den lille bæk - så
bliver du dronning. Men du venter vel et øjeblik og ser, hvordan jeg kommer af sted?" tilføjede han, da
Alice ivrigt vendte sig om for at gå. "Det varer ikke så længe. Du venter vel og vinker til mig med
lommetørklædet, når jeg kommer til vejsvinget der ...? Jeg tror, det ville styrke mit mod."
"Ja, selvfølgelig vil jeg det," sagde Alice. "Og tak skal du have, fordi du fulgte mig så langt - Ø for visen jeg kunne vældig godt lide den."
"Det håber jeg da også," sagde ridderen lidt tvivlende. "Men du græd ikke så meget, som jeg havde
ventet.
Så gav de hinanden hånden, og ridderen red langsomt hen mod skoven. "Det vil ikke vare ret længe, før
man ser ham - trille af," sagde Alice til sig selv, mens hun stod og kiggede efter ham. "Ja, der røg han!
Lige på hovedet - som sædvanlig! Nå, men han klarer sig jo temmelig let op igen - det skyldes vel alle de
mange ting, der hænger rundt om på hesten ..." Sådan blev hun ved at snakke med sig selv, mens hun
stod og så på hesten, der travede langsomt hen ad vejen - og ridderen, der faldt af, snart til den ene side
og snart til den anden. Da han havde slået sine kolbøtter en fire-fem gange, nåede han vejsvinget, og så
viftede hun med lommetørklædet, lige indtil hun tabte ham af syne.
"Jeg håber da, at det opmuntrede ham," sagde hun, da hun vendte sig om for at løbe ned ad bakken.
"Ja, nu mangler der altså blot den sidste bæk - og så bliver jeg dronning! Det lyder vel nok flot!" Hun gik
nogle ganske få skridt og stod så ved bækken. "Ottende felt - endelig!" råbte hun, da hun sprang over
den
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og lagde sig på en græsplæne, der var lige så blød som mos og fuld af en masse små blomsterbede. "Åh,
hvor er jeg glad, fordi jeg er her! Men hvad er dog det, jeg har på hovedet?" råbte hun forskrækket og
følte efter ... det var noget meget tungt, der lige netop passede til hendes hoved.
"Men hvordan kan det være kommet der, uden at jeg har mærket noget?" sagde hun til sig selv, da hun
tog den tunge tingest af og lagde den på sit skød for at se, hvad det dog kunne være.
Det var en guldkrone.
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Kapitel 9 - Dronning Alice

"Det her er vel nok storartet!" sagde Alice. "Jeg havde aldrig troet, jeg skulle blive dronning så hurtigt men nu vil jeg sige Deres Majestæt en ting," fortsatte hun strengt (det havde altid moret hende at
skælde sig selv ud), "det går sandelig ikke an at ligge og drive i græsset på denne måde! En dronning må
tænke på sin værdighed!"
Så rejste hun sig op og begyndte at spadsere omkring - lidt stift i begyndelsen ... hun var nemlig bange
for, at kronen skulle falde af. Men hun trøstede sig med, at der ikke var nogen, som så hende, "og hvis
jeg virkelig er dronning," sagde hun og satte sig ned igen, "skal jeg nok klare mig efterhånden ..."
Alt var så besynderligt, at hun ikke blev den mindste smule forbavset, da hun opdagede, at den røde og
den hvide dronning sad ganske tæt ved hende - en på hver side. Hun ville meget gerne have spurgt dem,
hvordan de var kommet der, men hun tænkte, at det måske ikke var rigtig høfligt. Men det kunne da
ikke gøre noget - syntes hun - at spørge, om spillet var forbi. "Undskyld, vil De ikke nok sige mig..."
begyndte hun og kiggede ængsteligt på den røde dronning.
"Sig ikke noget, før man taler til dig!" sagde den røde dronning strengt.
"Men hvis alle fulgte den regel," svarede Alice, der altid var parat til at sige folk imod, "og hvis De kun
sagde noget, når De selv blev tiltalt, og den anden altid ventede på, at De skulle begynde, så ville ingen
jo sige noget, og så,..."
"Åh, snak!" råbte dronningen. "Forstår du da ikke, barn ..." Her tav hun pludselig og så meget alvorlig
ud, og da hun havde tænkt sig om et stykke tid, skiftede hun hurtigt samtale-emne. "Hvad mener du
med at sige: Hvis jeg virkelig er dronning? Hvilken ret har du til at kalde dig det? Du kan ikke blive
dronning, før du har taget den eksamen, der hører til. Og jo før vi begynder, desto bedre."
"Men jeg sagde jo blot "hvis" ..." indvendte Alice i en ynkelig tone.
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De to dronninger så på hinanden, og den røde dronning bemærkede med en let gysen: "Hun siger, at
hun bare sagde hvis ..."
"Men hun sagde ikke så lidt mere end det!" stønnede den hvide dronning og vred sine hænder. "Ja, hun
sagde langt mere end det!"
"Ja, det gjorde du - og det ved du også godt!" sagde den røde dronning til Alice. "Tal altid sandhed tænk, før du taler - og skriv det ned bagefter."
"Jamen - det var virkelig ikke meningen," begyndte Alice, men hun blev afbrudt af den røde dronning.
"Det er netop det, jeg ikke synes om! Du skulle have ment noget! Hvad glæde tror du, man har af et
barn, der ikke mener noget? Selv en vittighed bør have en mening - og et barn er dog vigtigere end en
vittighed, håber jeg da. Det kan du ikke nægte, selv om du så prøver med begge hænder ..."
"Jeg nægter ikke noget, med hænderne," indvendte Alice.
"Det er der da heller ingen, som har sagt!" svarede den røde dronning. "Jeg sagde blot, at du ikke kunne,
selv om du prøvede på det."
"Hun er åbenbart i det humør," sagde den hvide dronning, "hvor hun absolut skal benægte et eller andet,
skønt hun ikke ved, hvad hun skal benægte!"
"Et meget vanskeligt og slet humør," sagde den røde dronning - og så blev der en ubehagelig tavshed et
par minutter.
Den røde dronning brød tavsheden ved at sige til den hvide dronning: "Jeg inviterer dig til middag hos
Alice i dag."
Den hvide dronning smilede svagt og sagde: "Og jeg inviterer dig."
"Jeg vidste slet ikke, at jeg skulle have selskab," sagde Alice, "men hvis jeg skal det, så burde jeg vel
invitere gæsterne."
"Vi gav dig jo lejlighed til at gøre det," sagde den røde dronning, "men du har vist endnu ikke fået ret
mange timer i god tone?"
"Man får ikke timer i god tone," sagde Alice. "Men man får undervisning i regning og den slags ting."
"Kan du lægge tal sammen?" spurgte den hvide dronning. "Hvad er en og en og en og en og en og en og
en og en og en ag en?"
"Det ved jeg ikke," sagde Alice. "Jeg kunne ikke følge med."
"Hun kan ikke lægge tal sammen," afbrød den røde dronning. "Kan du trække fra? Hvad er ni fra otte?"
"Ni fra otte, det kan jeg ikke," svarede Alice hurtigt, "men ..."
Hun kan ikke trække fra," sagde den hvide dronning. "Nå, men kan du så dividere? Del et brød med en
kniv - hvad bliver det?"
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"Jeg tror ..." begyndte Alice, men den røde dronning svarede i hendes sted. "Det bliver smørrebrød,
naturligvis. Prøv et andet regnestykke! Hvis man tager et ben fra en hund - hvad bliver der så tilbage?"
Alice tænkte sig længe om. "Benet ville naturligvis ikke være tilbage, hvis jeg tog det - og hunden ville
heller ikke være tilbage. Den ville bide mig - og så ville jeg jo heller ikke være tilbage!"
"Du mener altså, at der slet ikke ville blive noget tilbage?"
"Ja."
"Forkert - som sædvanlig!" sagde dronningen. "Hundens tålmodighed ville blive tilbage."
"Men jeg forstår ikke rigtig ..."
"Jo, hør nu her!" udbrød den røde dronning. "Hunden ville tabe tålmodigheden, ikke sandt?"
"Jo, det ville den måske," svarede Alice forsigtigt.
"Nå, hvis hunden så går sin vej, så ville jo dens tålmodighed blive tilbage!" udbrød dronningen.
Alice svarede så alvorligt, som hun kunne: "De ville måske gå hver sin vej." Men hun kunne ikke lade
være med at tænke inderst inde: "Ah, sikke dog en masse vrøvl, vi står og siger!"
"Hun kan ikke regne det allermindste!" sagde begge dronningerne på en gang og med eftertryk.
"Kan De regne?" spurgte Alice og vendte sig pludselig om mod den hvide dronning - hun kunne nemlig
ikke lide at blive kritiseret så meget.
Dronningen gabede og lukkede øjnene. "Ja, jeg kan lægge tal sammen," sagde hun. "Hvis man da giver
mig tid - men trække fra ... det kan jeg ikke - under ingen omstændigheder."
"Du kan naturligvis din ABC?" sagde den røde dronning.
"Ja, selvfølgelig," sagde Alice.
"Det kan jeg også," hviskede den hvide dronning. "Så skal vi to ofte høre hinanden i bogstaverne, ikke
også - lille ven? Og jeg kan betro dig en hemmelighed - jeg kender ord, der består af et bogstav. Er det
ikke flot? Men du skal ikke tabe modet - du lærer det også nok med tiden."
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Nu begyndte den røde dronning igen. "Kan du svare på fornuftige og praktiske spørgsmål?" spurgte hun.
"Hvordan laver man brød?"
"Ja, det ved jeg da!" råbte Alice ivrigt. "Man tager noget mel og sigter -."
"Hvad vil det sige - hvem sigter man på?" spurgte den hvide dronning. "På ovnen eller kokkepigen?"
"Nej, nej!" sagde Alice. "Slet ikke, man sier det -."
"Hvad for noget! Siger man det? Højt eller lavt? - Du må ikke springe så mange vigtige ting over," sagde
den hvide dronning.
"Vift hende i ansigtet!" sagde den røde dronning ængsteligt. "Hun kan nemt få feber af at tænke så
meget!" - Og så begyndte de at vifte hende med en dusk blade - indtil hun måtte bede dem holde op,
fordi hendes hår blev så forpjusket ...
"Nu har hun det godt igen," sagde den røde dronning. "Kan du sprog? Hvad hedder hokuspokus på
fransk?"
"Hokuspokus - det er da slet ikke noget sprog," svarede Alice alvorligt.
"Næh, hvem har også sagt det?" svarede den røde dronning. "Jeg spurgte jo bare: - hvad hedder det på
fransk?"
Hvordan skulle Alice klare sig uden om den vanskelighed? Pludselig fik hun en lys ide. Hun sagde
triumferende: "Hvis De vil fortælle mig, hvad hokuspokus er for et sprog, så skal jeg sige Dem, hvad det
hedder på fransk."
Den røde dronning rankede sig imidlertid - temmelig fornemt - og sagde: "Dronninger købslår aldrig med
hinanden."
"Jeg ville sandelig ønske, at de heller aldrig kom med spørgsmål," tænkte Alice indvendigt.
"Lad os nu ikke skændes," sagde den hvide dronning i en bekymret tone. "Hvordan opstår et lyn?"
"Et lyn?" sagde Alice meget bestemt - for nu følte hun sig fuldstændig sikker - "det frembringes af
tordenen - nej, nej," rettede hun sig selv i en fart, "jeg mente - lige omvendt!"
"Det er for sent at skifte mening," sagde den røde dronning, "nu har du sagt noget, der afgør sagen, og
så må du også tage følgerne -."
"Det minder mig om -" sagde den hvide dronning, idet hun slog øjnene ned og vred sine hænder meget
nervøst, "at vi havde sådan et skrækkeligt tordenvejr i tirsdags - ja, jeg mener naturligvis i tirsdages
"I tirsdages?" sagde Alice. "Hjemme hos os har vi da kun en tirsdag ad gangen!"
"Det var usselt!" sagde den røde dronning. "Her hos os har vi som regel to-tre dage og nætter på en
gang, og om vinteren hænder det endogså, at vi samler hele fem nætter sammen - for varmens skyld,
forstår du."
"Er fem nætter da varmere end en nat?" dristede Alice sig til at spørge.
"Ja, selvfølgelig - de er fem gange så varme!"
"Men så må de da også være fem gange så kolde ...?"
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"Ja, netop!" råbte den rode dronning. "Fem gange så varme og fem gange så kolde ... på samme måde
som jeg er fem gange så rig, som du, og fem gange så klog!"
Alice sukkede og opgav det hele. "Det her er fuldstændig som en gåde uden løsning!" tænkte hun.
"Klumpe-Dumpe så det også," fortsatte den hvide dronning med sagte stemme, som om hun blot, talte
med sig selv. "Han kom hen til døren med en proptrækker i hånden."
"Hvorfor det?" spurgte den røde dronning.
"Han sagde, at han ville ind," fortsatte den hvide dronning, "fordi han ledte efter en flodhest. Men der var
tilfældigvis ikke nogen flodhest i huset den morgen."
"Plejer der da at være det?" spurgte Alice forbavset.
"Ja - men kun om torsdagene," sagde dronningen.
"Jeg ved, hvorfor han kom," sagde Alice, "han ville straffe fisken, fordi -."
Her begyndte den hvide dronning igen: "Du kan rigtignok tro, at det var et skrækkeligt tordenvejr!"
("Hun troede det knap nok selv," sagde den røde dronning). "Et stykke af taget blæste af, og en masse
torden kom ind i huset - og rullede rundt i stuen i store klumper - og væltede bordene og de andre ting og til sidst blev jeg så forskrækket, at jeg ikke engang kunne huske mit eget navn!"
Alice tænkte ved sig selv: "Jeg ville ikke engang prøve på at huske mit navn - midt under en eller anden
ulykke - for hvad skulle det tjene til?" Men hun sagde det ikke højt, eftersom hun nødigt ville såre den
stakkels dronning.
"Deres Majestæt må undskylde hende," sagde den røde dronning til Alice, idet hun greb den hvide
dronnings hånd og klappede den forsigtigt. "Hun mener det så godt - hun kan jo ikke gøre for, at hun
som regel siger så mange fjollede ting."
Den hvide dronning så ængsteligt på Alice, der følte, at hun burde sige noget venligt, men hun kunne
ikke finde ud af, hvad det skulle være.
"Hun har ikke fået nogen ordentlig opdragelse," fortsatte den røde dronning, "men hun er altid i et
forbavsende godt humør! Klap hende på hovedet, så skal du se, hvor glad hun bliver!" Men det var mere,
end Alice havde mod til at gøre.
"Hvis man er lidt venlig imod hende - og giver hende papillotter i håret - kan man få hende til næsten alt
Den hvide dronning sukkede dybt og lagde sit hoved på skulderen af Alice. "Jeg er så søvnig!" klagede
hun.
"Hun er træt, den stakkel," sagde den røde dronning. "Glat hendes hår - lån hende din nathue - og syng
en beroligende vuggevise for hende."
"Jeg har ikke nogen nathue med mig," sagde Alice, idet hun forsøgte at glatte dronningens hår, "og jeg
kan ingen vuggeviser."
"Så må jeg vel synge en selv," sagde den røde dronning, og begyndte:
"Visselulle, min smukke, i Alices skød.
Mens festbordet dækkes, er søvnen sød.
Og siden så træder vi dansen her begge de to dronninger, skøn Alice og enhver!"
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"Nu kender du ordene," tilføjede hun og lagde hovedet på Alices anden skulder, "så kan du synge den for
mig. Jeg er også ved at blive søvnig." I næste øjeblik sov begge dronningerne trygt og snorkede højlydt.

"Hvad skal jeg dog gøre?" sagde Alice og så sig forskrækket omkring, da først det ene hoved og så det
andet hoved trillede ned fra hendes skulder og lå som tunge klumper i hendes skød. "Jeg tror aldrig, det
er sket før, at nogen har måttet tage sig af to sovende dronninger på en gang! Nej, ikke i hele landets
historie - nå, det er for resten også umuligt, for der har aldrig eksisteret mere end en dronning ad
gangen. Vågn op, I tunge tingester!" fortsatte hun utålmodigt, men det eneste svar hun fik, var en sagte
snorken.
Den snorkende lyd blev mere og mere markeret for hvert øjeblik og lød næsten som en slags melodi. Til
sidst kunne hun også høre nogle ord, og nu lyttede hun så ivrigt, at hun knap nok lagde mærke til, at de
to store hoveder pludselig forsvandt fra hendes skød.
Hun befandt sig foran en hvælvet port. Oven over den stod med store bogstaver: DRONNING ALICE, og
på hver side af porten var der en klokkestreng. På den ene stod der: "For besøgende" og på den anden:
"Til personalet!"
"Jeg vil vente, til sangen er forbi," tænkte Alice, _og så vil jeg ringe på - ja, hvad for en klokke skal jeg
bruge?" fortsatte hun - de to forskellige indskrifter forvirrede hende nemlig lidt. "Jeg er ikke gæst, og jeg
horer heller ikke til personalet. Der burde virkelig findes en klokke, hvor der stod: For dronninger ..."
I det samme blev døren åbnet på klem, og et væsen med et langt næb stak hovedet udenfor et øjeblik
og sagde: "Adgang forbudt til næst-næste uge!" Så blev døren lukket igen med et voldsomt smæld.
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Alice bankede og ringede i lang tid - men forgæves! En ældgammel frø, der sad under et træ, rejste sig
omsider og stavrede langsomt hen til hende. Den var iført noget lysegult tøj og havde et par vældige
støvler på fødderne.
"Hvad er der i vejen?" hviskede frøen med en dyb og hæs stemme.
Alice vendte sig om - og var straks parat til at kritisere alting. "Hvor er egentlig den tjener, der skal
passe døren?" begyndte hun.
"Hvilken dør?" spurgte frøen.
Alice var lige ved at stampe i jorden af irritation over, at frøen talte så langsomt og drævende. "Den her
dør, naturligvis!"
Frøen kiggede et stykke tid på døren med sine store, dumme øjne. Så gik den derhen og gned på den
med tommelfingeren, som om den ville undersøge, om malingen smittede af. Dernæst kiggede den igen
på Alice.
"Passe døren?" sagde den. "Har den måske bedt om at blive passet, hvad?" Frøen var så hæs, at Alice
knap nok kunne høre, hvad den sagde.
"Jeg forstår ikke, hvad du mener," sagde hun.
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"Jeg taler da ellers tydeligt nok, gør jeg ikke?" fortsatte frøen. "Er du døv? Hvorfor skulle man passe
døren? - Er den syg, eller vil den rende væk?"
"Jeg bryder mig ikke om dit sludder!" sagde Alice utålmodigt. "Jeg har jo banket på den."
"Det skal man ikke gøre - det skal man ikke," mumlede frøen. "Det tirrer den, ser du!" Så gik den hen og
gav døren et spark med en af sine store fødder. "Du har ladet den være alene," stønnede frøen, da den
humpede tilbage til træet, "og så lader den også dig være alene, forstår du."
I dette øjeblik fløj døren op, og man hørte en pibende stemme synge:
"Til spejllandets folk talte Alice som så:
"Jeg har scepter i hånden og guldkrone på.
Kom til gilde, I godtfolk fra gade og vej,
med den røde dronning, den hvide og mig!""
Og hundredvis af stemmer sang med på omkvædet:
"Så fylder vi glassene alle mand!
strø klid over bordet så hurtigt I kan.
Put katte i kaffen, kom mus i din te.
Leve dronning Alice, tredve gange tre!"
Så lød der en forvirret larm af stemmer og hurraråb, og Alice tænkte for sig selv: "Tredive gange tre det er halvfems. Er der mon nogen, der tæller?" Så blev der stille igen, og den samme skingrende
stemme sang et vers til:
"O spejlfolk!" sa' Alice, "at jeg er jer nær,
er en ære og øjenlyst for enhver,
som nyder den gunst at befinde sig
hos den røde dronning, den hvide og mig!"
Og nu faldt de mange stemmer ind igen:
"Så fylder vi glasset med sirup og blæk
og alt, hvad der ellers gør munter og kæk.
Hæld sand i pokalen, kast hårtotter i!
Leve dronning Alice, halvfems gange ni!"
"Halvfems gange ni!" gentog Alice fortvivlet. "Det her får jo aldrig ende! Jeg må hellere gå derind straks
..." Det gjorde hun, ag i samme øjeblik, hun viste sig, blev der dødsstille.
Alice skævede ængsteligt til bordet, da hun gik op gennem den store sal, og lagde samtidig mærke til, at
der var et halvt hundrede gæster af alle slags - nogle af dem var firbenede skabninger, og andre var
fugle, ja, der var til og med en hel del blomster. "Det glæder mig, at de er kommet - uden at vente på en
indbydelse," tænkte hun, "for jeg ville sandelig ikke have vidst, hvem jeg egentlig burde invitere!"
Der stod tre stole ved den øverste ende af bordet. Den røde og den hvide dronning havde sat sig på de
to, men den midterste stod tom. Alice satte sig ned, men det generede hende, at der var så stille, og hun
længtes efter, at nogen skulle snakke med hende.
Til sidst begyndte den røde dronning: "Du er gået glip af suppen og fisken," sagde hun. - "Kom med
stegen!" råbte hun, og så anbragte tjeneren et stort fårelår foran Alice, der kiggede lidt forskrækket på
det - hun havde nemlig aldrig nogen sinde skåret en steg for.
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"Du ser lidt ængstelig ud," sagde den røde dronning. "- må jeg ikke præsentere dig for dette fårelår. Alice
- fårelår; fårelår - Alice." Fårelåret rejste sig op på fadet og bukkede ganske let for Alice, der hilste igen
... men hun vidste ikke rigtig, om hun skulle være forskrækket eller more sig over det I
"Vil I have en skive?" sagde hun og greb kniv og gaffel, mens hun så fra den ene dronning til den anden.
"Nej, absolut ikke," sagde den røde dronning meget bestemt. "Det passer sig da ikke at skære i nogen,
man lige er blevet præsenteret for. Tag den steg væk!" råbte hun, ag så bar tjeneren den bort og kom
med en stor plumbudding i stedet for.
"Ja, jeg vil ikke så gerne præsenteres for buddingen," skyndte Alice sig at sige. "Ellers får vi jo ingen
middagsmad. Må jeg give jer et stykke?"
Men den røde dronning så gnaven ud og mumlede: "Budding - Alice. Alice - budding. Tag buddingen
væk!" råbte hun, og så tog tjeneren den bort, inden Alice fik tid til at gengælde dens hilsen.
Alice kunne imidlertid ikke begribe, hvorfor den røde dronning skulle være den eneste, der kunne
udstede befalinger ... derfor tog hun mod til sig og råbte: "Tjener! Kom med buddingen igen!" Og straks
stod den på bordet - som ved et trylleslag! Den var så star, at hun var en lille smule bange for den,
nøjagtig som hun havde været bange for fårelåret. Hun overvandt imidlertid sin skræk ved hjælp af en
kraftanstrengelse, og rakte et stykke til den røde dronning.
"Det er vel nok uforskammet!" sagde buddingen. "Hvad ville du sige, hvis jeg skar et stykke af dig, dit
bæst!"
Alice kunne ikke lade være med at stirre på den og måbe af forbavselse.
"Sig dog noget!" sagde den røde dronning. "Det er da for latterligt at overlade hele samtalen til
buddingen!"
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"Jeg har hørt så mange digte i dag," begyndte Alice. (Det forskrækkede hende en hel del, at der blev
dødsstille, hver gang hun åbnede munden, og at alle stirrede på hende). "Og jeg synes, det er så
besynderligt, at de allesammen handlede om fisk. Hvorfor mon man er så glad for fisk her?"
Hun sagde det til den røde dronning, der imidlertid ikke svarede direkte på hendes spørgsmål. "Ja, med
hensyn til fisk," sagde hun meget langsomt og højtideligt, med munden tæt ved Alices øre, "så kan
Hendes hvide Majestæt en vidunderlig gåde den er helt og holdent på vers - og handler udelukkende om
fisk. Skal vi bede hende fremsige den?"
"Det er venligt af Hendes røde Majestæt at omtale det," hviskede den hvide dronning i Alices andet øre med en stemme, der lød som en dues kurren ... "Det ville sandelig være morsomt! Må jeg?"
"Ja, vær så god," sagde Alice meget høfligt.
Den hvide dronning lo fornøjet og klappede Alice på kinden. Så begyndte hun:
"Først fanges en fisk.
Det er let - det kan også et pattebarn gøre;
og ved fiskemands disk
er den let nok at købe - den koster en øre.
Så koger vi den.
Det er let, for på knap et minut er den rede.
Nu i fadet, min ven!
Det er let, for den er allerede dernede.
Kom så og tag fra!
Det er let - sætte fad på et bord kan jo alle.
Men låget må a'!
Det er sært, hvor forskrækkeligt svært det kan falde.
Thi med kræfter for to
har det klistret sig fast på den stædigste måde.
Hvad er lettest monstro:
at løsne et låg, eller løse en gåde?"
"Brug et minut til at tænke over gåden - og gæt den så!" sagde den røde dronning. "Imens vil vi drikke
din skål - dronning Alices skål!" råbte hun så højt, hun kunne, og alle gæsterne begyndte straks at
drikke, men de bar sig meget besynderligt ad: nogle stillede glasset omvendt - på hovedet - og drak det,
der løb ned over ansigtet - andre væltede karaflerne og drak den vin, der dryppede ned fra bordkanten og tre af gæsterne (de så ud til at være kænguruer) kravlede op på det fad, hvor fårelåret lå, og
begyndte at slikke sovsen i sig - "som grise, der snasker i et trug!" tænkte Alice.
"Du må holde en pæn tale og sige tak," sagde den røde dronning til Alice med rynkede øjenbryn.
"Vi må støtte dig," hviskede den hvide dronning, da Alice rejste sig lydigt op, men - en lille smule
forskrækket.
"Tak, mange tak," svarede hun hviskende, "men jeg klarer mig nok endda!"
"Åh nej, det kan du slet ikke," svarede den røde dronning meget bestemt, så Alice sagde ikke noget og
forsøgte blot at holde gode miner ...
("Og hvor de dog puffede!" sagde hun bagefter, da hun fortalte sin søster om festen. "Jeg troede næsten,
at de ville klemme mig helt flad!")
Det var faktisk svært for hende at blive stående på sin plads, mens hun talte, for de to dronninger
skubbede så voldsomt til hende fra hver side, at hun næsten blev løftet op i luften. "Jeg løfter mit ..."
begyndte Alice, men det var sandelig hende, der blev løftet et godt stykke i vejret! Men hun tog fat i
bordkanten, og på den måde lykkedes det hende at komme ned igen ...
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"Pas på!" råbte den hvide dronning og greb Alice i håret med begge hænder. "Der sker noget!"

Ja, nu skete der en masse ting i løbet af et øjeblik (således fortalte Alice i hvert fald bagefter). Alle lysene
voksede helt op til loftet og lignede nærmest siv med fyrværkeri foroven. Flaskerne snappede
allesammen et par tallerkner, som de hurtigt satte på ryggen - som vinger - og så flagrede de omkring med gafler som ben - og "lignede nøjagtig fugle," tænkte Alice, så godt som det nu lod sig gøre at tænke
i den skrækkelige forvirring.
I det samme hørte hun en hæs latter lige ved siden af og vendte sig om for at se, hvad der var i vejen
med den hvide dronning, men nu var det fårelåret, der sad på stolen i stedet for hende. "Her er jeg,"
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hørte man en stemme sige i suppe-terrinen, og da Alice vendte sig om igen, nåede hun lige netop at se
dronningens godmodige og brede ansigt grine sig i møde i et kort øjeblik - over kanten af terrinen - inden
hun forsvandt i suppen.
Der var ikke et sekund at spilde. Adskillige af gæsterne lå allerede på tallerknerne, og suppesleven kom
spadserende hen over bordet, lige imod Alice. Og den gjorde samtidig tegn til hende, at hun skulle flytte
sig.
"Nej, nu kan jeg ikke holde det ud længere!" råbte hun og greb fat i dugen med begge hænder. Et
ordentligt ryk - og tallerkner, fade, gæster og lys dejsede ned på gulvet med et brag og blev liggende i
en stor bunke.
"Og med hensyn til dig," fortsatte hun og vendte sig vredt om mod den røde dronning - det var jo hende,
der var skyld i hele ulykken, syntes Alice - men hun sad ikke længere ved siden af hende ... hun var
pludselig skrumpet sammen til en lille, bitte størrelse, der løb nok så fornøjet rundt på bordet efter sit
eget sjal, som slæbte efter hende.
Alice ville være blevet forbavset over dette ved enhver anden lejlighed, men nu var hun så ophidset, at
hun ikke kunne blive forbavset over noget som helst.
"Med hensyn til dig," gentog hun og fangede den lille skabning lige i det øjeblik, da den var ved at hoppe
over en flaske, der lå væltet på bordet . . . "hvad dig angår, så vil jeg ruske dig, så du bliver til en
kattekilling - ja, det vil jeg!" ...

Kapitel 10 - Det er - rystende

Alice løftede hende ned fra bordet, mens hun talte, og rystede hende frem og tilbage af alle kræfter.

Side 80 af 84

Den røde dronning gjorde slet ikke nogen modstand. Men hendes ansigt blev meget lille og hendes øjne
meget store og grønne, og mens Alice rystede hende, blev hun mindre - og tykkere - og blødere - og
rundere - og _

Kapitel 11 - og av for katten!

- og så var det virkelig en kat.

Kapitel 12 - Hvem var det, der drømte?
"Deres røde Majestæt skulle ikke spinde så højlydt," sagde Alice og gned sine øjne. Hun talte meget
ærbødigt til katten, men også med en vis strenghed. "Du vækkede mig - og jeg drømte endda så dejligt!
Og du fulgte med mig, Kitty - gennem hele spejlverdenen. Vidste du det, min søde ven?"
Katte har en særdeles væmmelig vane (Alice havde sagt det før) -: de spinder altid, hvad man så end
siger til dem. "Bare de dog ville spinde, når de mente "ja" og miave, når de mente "nej" eller noget i den
retning, havde hun sagt, "så kunne man jo snakke ordentligt med dem! Men hvordan skal man dog
kunne tale med en, der siger det samme hele tiden?"
Lige i øjeblikket spandt katten - og det var derfor umuligt at gætte, om den mente "ja" eller "nej".
Alice ledte blandt skakbrikkerne på bordet, indtil hun fandt den røde dronning. Så lagde hun sig på knæ
på tæppet foran kaminen og anbragte katten og dronningen sådan, at de kunne se på hinanden.
"Nå, Kitty!" råbte hun og klappede triumferende i hænderne, "indrøm nu, at du blev forvandlet til hende!"
("Men katten ville ikke se på hende," sagde Alice, da hun fortalte sin søster det hele. "Den vendte
hovedet bort og lod, som om den ikke så hende. Men den så nu lidt skamfuld ud, så jeg tror derfor
bestemt, at den var den røde dronning.")
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"Sid dog lidt mere strunk, lille ven!" råbte Alice med en munter latter. "Og nej så, mens du tænker på,
hvad du - hvad du skal spinde. Derved sparer du tid, husk det!" - Så tog hun katten op i sine arme og
gav den et lille kys - "netop fordi den havde været en rød dronning! "

"Snehvide, søde Snehvide! - fortsatte hun og kiggede over sin ene skulder på den hvide kattekilling, der
stadig fandt sig tålmodigt i at blive vasket ... "Hvornår mon Dina egentlig bliver færdig med Deres hvide
Majestæt? Det var vel derfor, du var så forpjusket i drømmen. - Dina! Ved du, at du skrubber en hvid
dronning? Det er egentlig højst respektløst af dig, og jeg er meget forbavset over dig!
"Og hvad mon Dina blev forvandlet til - det kunne jeg godt lide at vide?" vrøvlede Alice videre og lagde
sig mageligt ned, med den ene albue på tæppet og hånden under hagen - for bedre at kunne se på
kattekillingerne. "Sig mig engang, Dina, blev du til Klumpe-Dumpe? Det tror jeg næsten - men det er
Ikke værd at du fortæller det til dine gode venner, for jeg er ikke helt sikker i min sag.
Og det er sandt, Kitty - hvis du virkelig har været sammen med mig i drømmen, så var der en ting, du
ville have glædet dig over ... Jeg hørte sådan en masse digte, og de handlede allesammen om fisk! I
morgen tidlig skal du komme til at more dig rigtigt -- mens du spiser din morgenmad, skal jeg fremsige
"hvalrossen og tømmermanden" for dig, og så kan du jo bilde dig ind, at det er østers, du får ... ikke
også, lille ven?
Og nu, Kitty, skal vi tænke efter ... hvem var det, der drømte alt det? Det er et meget alvorligt
spørgsmål, lille ven, og du burde ikke blive ved med at slikke din pote på den måde, som om Dina ikke
havde vasket dig i morges! Ja, du forstår, Kitty, det må enten have været mig eller den røde konge. Han
var naturligvis en del af min drøm - men så var jeg jo også en del af hans! Var det den røde konge,
Kitty? Du var jo hans kone, min ven, så du burde vide det - åh, Kitty, hjælp mig dog med at opklare det
her! Din pote kan såmænd godt vente!" - Men den drilagtige kat tog bare fat på den anden pote, og lod,
som om den ikke havde hørt, hvad Alice sagde.
Hvem tror du det var?
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Forord og noter
Rød

Hvid
Hvid bonde (Alice) begynder og vinder i elleve træk
1. Alice møder den røde dronning
2. Alice gennem D3 (med jernbane) til D4
(Tweedledum og Tweedledee)

1. Den røde dronning til H5
2. Den hvide dronning til C4 (efter
sjalet)
3. Den hvide dronning til C5 (bliver til
3. Alice møder den hvide dronning (med sjal)
et får)
4. Den hvide dronning til F8 (lægger
4. Alice til D5 (butik, flod)
ægget på hylden)
5. Den hvide dronning til C8 (flygter
5. Alice til D6 (Klumpe Dumpe)
for den røde springer)
6. Alice til D7 (skov)
6. Den røde springer til E7
7. Den hvide springer tager den røde
7. Den hvide springer til F5
springer
8. Den røde dronning til E8
8. Alice til D8 (får dronninge-krone)
(eksamen)
9. Alice bliver dronning
9. Dronningerne rokerer
10. Alice rokerer (fest)
10. Den hvide dronning til A6 (suppe)
11. Alice tager den røde dronning og vinder

Forord af Lewis Caroll
Da den skakopgave, der står på foregående side, har voldt nogle af mine læsere en del hovedbrud, bør
det måske siges, at den er fuldstændig korrekt udarbejdet med hensyn til selve trækkene. Reglen om, at
rød og hvid skiftes til at trække, er måske ikke overholdt så nøje, som den burde være, men enhver, der
gør sig den ulejlighed at stille brikkerne op - og følge de givne anvisninger - vil opdage, at det er ganske i
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overensstemmelse med spillets regler, når den hvide konge "står i skak" ved sjette træk, den røde
springer slås i syvende træk, og at den røde konge omsider bliver "skakmat".

Noter til Internet-udgaven
Den danske tekst stammer fra "Bag Spejlet" oversat af Kjeld Elfelt, digtene oversat af Mogens Jermiin
Nissen, udgivet på forlaget Spektrum 1964, Gyldendals Bogklub 1977.

Tekstkilde: http://www.ebbemunk.dk/index.html
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