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Tüncsi születésnapjaTüncsi születésnapja
  

TTe tudod, mikor van a születésnapod? Az nem kérdés, hogy Tüncsi pontosan 
tudta az övét. És segített is a többi denevérnek, hogy véletlenül se felejtsék 
el ezt a fontos eseményt. Mindenfelé cetliket rakott ki a barlangban. Ki ne Ki ne 
hagyd! hagyd! – állt például az egyiken! Vagy egy másikon: Figyelem, álomszuszékok! Figyelem, álomszuszékok! 
Már csak két nap…Már csak két nap…

Így aztán semmi sem sikerülhetett félre. Vagy mégis? 
Végre eljött a nagy nap! A kis denevérlány óvatosan kilesett a szárnyai alól. 

Az izgalomtól már nagyon korán felébredt. Vajon most rögtön megpillantja a ha
talmas tortát, ami minden denevérszületésnapi bulin terítékre kerül? Rengeteg 
csokival és marcipánnal? Nem, Tüncsi mindenfelé nézelődött, de nem látott 
semmi még csak hasonlót sem. 

Hegyezte a fülét. Lehet, hogy a többiek már gyakorolják a ma este felcsen
dülő szülinapi szerenádot? 

A kis denevérlány nagy elvárásokkal nyitotta ki a szárnyait, és nézett körül. 
Közel s távol nem volt más, csak hortyogva szundizó denevérek. Akkor hát ma 
este. Sutty! Sutty! – és azzal kisuhant a barlangból. 

Meleg őszi nap várta odakint. Tüncsi a szárnyai szelével néhány tarka őszi leve
let kavart fel a levegőben. Ettől egy kicsit jobb kedve kerekedett. De ami tényleg 
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felderítette volna, az nem volt más, mint egy szép szelet körtetorta! 
És hol kaphat belőle? Hát Hódnál, mi sem természe tesebb! 

Ám nem fogadta finom süteményillat,Ám nem fogadta finom süteményillat, amikor megérkezett Hód vára elé. 
A máskor oly szívélyesen hívogató otthon most csendes és sötét volt. Még 
a macska se bukkant fel.  

Fura. Vajon hol lehetnek? Hiszen mégiscsak szülinapom van, gondolta Tüncsi. 
Hm. Hód nyilván már vár az erdei tisztáson. 

De ott sem volt senki. Mindössze néhány madár repde
sett a bokrok között, és eszegette az érett bogyókat. Ám 
Tüncsi ilyen gyorsan azért nem adta fel. Csak kutatnia 
kell még egy kicsit. 

Éppen a tó fölött repült, amikor valami tarka, 
úszó tárgyat vett észre odalent. 

– Húha!– Húha! – kiáltotta lelkesen. – Ez tényleg 
meseszép!

Kicsit közelebb repült, és rájött, hogy egy hajó 
úszik a vízen, feldíszítve tarka fényfüzérekkel és 
lampionokkal. 

Amikor még jobban megközelítette, már azt is látta, hogy Mókus ül a kor
mány mögött. 

A szíve csak úgy kalapált örömében. 
– Tüncsi!– Tüncsi! –  kiáltotta lelkesen. –– Jövök!Jövök! 
Megpróbált leszállni az árbócra, de megcsúszott, és a deszkákra zuhant. 

Éppen Bagoly lába elé, aki rengeteg ajándékot rejtegetett a szárnyai alatt. 
Bagoly megbotlott, és a következő pillanatban a barátok egy hatalmas aján
dékhegy alatt találták magukat. Két fej bukkant elő, és bámult egymásra. 

– Tüncsi! – kiáltott fel Bagoly meglepetten. – Túl korán jöttél!
– Tipikus Tüncsi… – szögezte le nevetve Hód, amikor a zajt meghallotta, 

és egy tepsi frissen illatozó tortával lépett ki a kabinjából. – Simán csak be
csapódik a saját születésnapi meglepetése kellős közepébe.
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És aztán Hód, Bagoly és Mókus elénekeltek egy tényleg csodás szülinapi dalt 
a kis denevérlány tiszteletére. 

A macska a kabin tetején ült, és egy fűszálat szopogatott. 
Tüncsi elfújta az ünnepi gyertyákat, és annyira bol

dog volt, hogy lelkesen megölelgette a barátait. 
Micsoda meglepetés!
Aztán a kis denevérlány kicsomagolta az ajándé
kokat. Csíkos sál Bagolytól, házi készítésű csoko
ládés keksz, természetesen Hódtól. Mókus meg 
új, pihepuha zoknit kötött neki.

A négy barát egész nap hajókázott a tavon, ünnepeltek, nevetgéltek, és külön
féle történeteket meséltek egymásnak. Lassan bealkonyodott, és olyan aranyló 
fénybe öltözött az egész táj, ami csak ebben az évszakban szokott feltűnni. 
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