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Viharos kezdet

Már éjszaka elkezdődött. Vadul fújt a szél a tengerpart felől. 
A koromfekete ég hátterében fenyegetően hajladoztak a sötét bok-
rok és fák körvonalai. Zörögtek a tetőcserepek, a kopár ágak szünet 
nélkül verték az ablaküveget.

Alma Magdi egész éjjel le sem hunyta a szemét. Időről időre 
odament az ablakhoz, nézte a tombolást, és azon tűnődött, vajon 
a barátai épségben megússzák-e a vihart. Már az is eszébe jutott, 
hogy kiszalad a vén tölgyfához, amelynek göcsörtös gyökerei között 
Süni lakott, fent az ágakon pedig Mókusék. Aztán mégsem szaladt 
ki. Butaság is lett volna: ahogy ismerte őket, biztos lehetett benne, 
hogy egyszerűen a fülükre húzzák a párnájukat-takarójukat, és észre 
sem veszik, mi történik körülöttük. Nem maradt más hátra, mint 
nyugton maradni, és megvárni a reggelt.

Ó, elnézést, kedves Olvasóim! Én csak itt mesélek, mesélek, 
pedig lehet, hogy ti még nem is ismeritek Alma Magdit. Ha így 
van, sürgősen változtatok rajta: még mielőtt igazán elkezdődne 
a történet, gyorsan bemutatom nektek. Szóval Alma Magdi egy 
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egér. Olyan fehér, mint a bodzavirág. Igazi templomi egér, mert 
egy templom falának tövében lakik kicsiny házikójában.

Ha egyszer eljuttok a dombok ölelésében fekvő kis faluba, keres-
sétek meg a templomtornyot. Nem tudjátok szem elől téveszteni: 
amilyen kicsi a falu, olyan magas a templomtorony. Na, ott lakik 
Magdi. Mindenki ismeri és szereti a faluban. És ez nem véletlen. 
Hogy miért? Mire ennek a könyvnek a végére értek, megtudjátok.

Reggel Magdi madárcsicsergésre ébredt. A nap is kikuk-
kantott a felhők közül: elvonult a vihar. Magdi megkönnyebbül-
ten kelt föl.

„Rémes volt álmatlanul feküdni egész éjjel”, gondolta a kisegér. 
„Megérdemlek egy rendes reggelit. Még hogy rendeset?! Ízletes és 
laktató legyen!”
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Milyen egy ízletes és laktató reggeli? Nem kérdés: friss pirítós 
kenyér narancslekvárral. Lehetőleg házi készítésűvel.

Magdi feltette a teafőzőt a tűzre. Aztán észrevette, hogy egy mor-
zsányi pirítósnak való kenyér sincs a háznál. Ráadásul a kiváló, saját 
készítésű narancslekvárja is elfogyott! Jó, ha egy kiskanálra valót 
lehetett még összekaparni az aljáról. Ami nem lett volna baj: ilyen-
kor csak ki kell menni a konyha melletti éléskamrába, és hozni egy 
üveggel. Gondolta Magdi. De csalódnia kellett.

A kisegér és barátai egész évben gyűjtögették, amit a természet 
adott. Magdi egyvégtében főzte a lekvárt és a kompótot, még zöld-
séget is eltett nagy szakértelemmel. A krumplit, répát elvermelte – 
és így tovább. Az éléskamra polcai meghajlottak a kincset érő teher 
alatt. Csakhogy most, a viharos éjszakát követő reggelen hiába állt 
meg a polc előtt, hiába böngészte végig. Eper… Eper-rebarbara… 
Málna… Szeder… Meggy… Kajszi… Szilva… Füge… Volt ott 
sokféle lekvár, csak éppen a narancs hiányzott közülük. Elfelejtett 
gondoskodni az utánpótlásról.

– Nagyon hanyag vagy, Alma Magdi! – korholta magát a kis-
egér. – Kifejezetten hanyag. – De hiába szidta magát, abból még 
nem termett narancslekvár. Nem maradt más hátra, mint levenni 
a tűzről a halkan fütyülő teafőzőt, alaposan felöltözni, és bemenni 
a faluba bevásárolni.

Az éjszakai viharos szél időközben fuvallattá szelídült, de Mag-
di nak jó szorosan meg kellett kötnie a sálját, nehogy elfújja a nya-
kából.

Süni még alszik, állapította meg, ahogy elhaladt a vén tölgy tö-
vében épült házikó mellett. A függönyök mindenesetre be voltak 
húzva. Nem csodálkozott. Megszokta, hogy az év vége felé Süni 
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egyre álmosabb lett. Egyszer át-
jött teára Magdihoz, és elbóbis-
kolt a csésze fölött… A kisegér 
elmosolyodott. Süni egyszerű-
en elaludt. Ráadásul úgy, hogy 
a teáscsészét a mancsában tar-
totta!

Ahogy mendegélt tovább a 
Vadrózsa utcában, az ámulat-
tól tágra nyílt a szeme. A vihar 
olyan tisztára mosta a levegőt, 
hogy a háztetők fölött szokat-
lanul messzire el lehetett látni. 
A nap bújócskát játszott a fel-
hőkkel: világos és sötétebb csí-
kok tarkították a dombokat.

Az aranylóan hullámzó me-
ző kön éppen zajlott az őszi ara-
tás. A bokrok sűrűje töméntelen 
mennyiségű bo gyót és mogyo-
rót rejtett. Ha Magdi felnézett, 
láthatta, hogy a fák koronájáról 
már hullanak az első színes le-
velek. Világító sárgák és piro-
sak: meg-megcsillantak a nap-
fényben.

Alma Magdi csak ek kor értet-
te meg, mit üzent éjszaka a tom-
boló szé l: megérkezett az ősz.

alma_magdi_beliv.indd   9 2019. 09. 13.   21:16




