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O sovičce hlídačce
 
„Hluboko v lese Řáholci, kde jsem žil dlouhá léta," vyprávěl starý jelen Johan,  „kam noha lidská nikdy nevkročila, tam 
čarodějná babice připravovala kouzelné lektvary. Lidé se jí báli a hlubokému lesu se vyhýbali obloukem. Jen rusalky, 
hejkalové a lesní skřítci si přicházeli k lesní čarodějnici pro pomoc a rady. Jednoho letního dne na dveře lesního domku 
zaklovala malá sovička." 
„Copak se ti stalo, maličká?" zeptala se čarodějka.
„Víte," začala nesměle sovička, „trápí mě, že nemůžu v noci spát a ve dne být vzhůru. Ve dne bych si mohla hrát s 
vlaštovičkami a poštolkami. Možná i se sojkou bych si mohla zahrát na schovávanou. Ale v noci všichni chodí spát a já 
už si nemám s kým hrát. Ráno,  když jsou všichni ptáčci zase plni energie, vyprávějí si své sny a plánují, co budou celý 
den dělat, já jsem malátná a ospalá."
„A pročpak si ,milá sovičko, nenajdeš kamaráda stejného druhu?"
„Od loňského jarního lovu jsem tu zbyla jen já," odpověděla sovička smutně a slzička se jí zaleskla v hnědém oku.
„S tím já ti moc nepomohu. Znám jen  lektvary a čáry. Ale poradím ti. Leť blíže ke kraji lesa, tam v jeskyni bydlí někdo, 
kdo by ti mohl pomoci." 
Sovička v duchu zajásala a položila na práh chatrče na oplátku za dobou radu čarodějnici snítku voňavého vřesu.
Potom letěla nějakou chvíli podél okraje lesa. Byla unavená a křidélka ji začínala bolet.  V tom spatřila jeskyni. Nejistě 
se rozhlížela, ale najednou si všimla malé postavy muže v červeném klobouku a ženy s blonďatými vlasy svázanými 
červenou stužkou do copu. Ale nejvíc ji zaujal malý batolící se chlapeček, držící se matčiny sukně jako klíště. Měl hnědé
vlasy a vypadal jako andílek. Už o těch třech slyšela různé historky, ale pravda byla, že od příchodu loupežníka 
Rumcajse lovy v lese téměř ustaly. Proč ji sem čarodějnice ale posílala?, pomyslela si sovička a slétla níž. Usedla na kraj
dětské dřevěné postýlky. Malý chlapec ťapal na vratkých nožkách a vesele mával ručičkami.
„Kdopak nám to přiletěl," podivila se Manka, sáhla do kapsy sukně a vytáhla hrstku zrní. Natáhla ruku.  „Vezmi si 
maličká."
Sovička zaváhala a nejistě se rozhlížela ze strany na stranu. 
Malý rozjásaný chlapeček vytrhl zbrkle Mance zrní a přiběhl k sovičce. „Ham, ham," ukázal a strčil si zrní do pusy. „To 
se papá," vysvětloval s plnou pusou.
Sovičku to bezstarostné chování překvapilo, ale nebála se a nechala se přesvědčit. To zrní z chlapečkovy ruky bylo 
sladké a hřálo ji v bříšku.
„To se podívejme," smál se Rumcajs, „ta sovička je také mládě jako náš Cipísek." Podupával nohou a nepřestával se 
smát pod vousy.
„Tak budeme nakonec čtyři," řekla Manka s úsměvem a něžně pohladila sovičku po hnědých křídlech.
A tak s nimi sovička začala žít. Měla rodinu i kamaráda, tak jak jí poradila čarodějnice. Od prvního dne se od Cipíska 
nehnula v noci na krok a bedlivě ho hlídala. Cipísek byl neposeda, a tak se spolu často po večerech a někdy i v noci 
potulovali kolem jeskyně.
Jednoho podzimního večera šel Rumcajs na žaludy do své bambitky. Padla tma, ale on se stále nevracel. Manka sklidila
už ze stolu a večeři Rumcajsovi dala stranou, až přijde, že si ji sní. 
S večerem zívala čím dál víc, až nakonec usnula v sedě u ohniště.
Do jeskyně se tiše přikradl tlustý starosta Humpál. Měl vysoké kožené boty a tmavou kazajku. Rozhlédl se. Jedním 
skokem sebral Cipíska z jeho postýlky. Sovička vytřeštila kukadla. Vlétla na Humpála, ale ten ji tlustou chlupatou rukou 
odehnal a odkradl se s Cipískem do lesa. Cipísek se bránil, ale byl maličký a Humpál ho rychle odnášel lesem pryč. 
Hluk probudil Manku a ta se rozeběhla do lesa, ale přes slzy a tmu nic neviděla. 
Mezitím sovička letěla, co jí síly stačily za Rumcajsem.  Ten si pískal na cestu a nesl nůši nasbíraných žaludů do své 
bambitky. Sovička mu prolétla kolem hlavy. Rumsajs hned věděl, že je zle. Vzal si hrst žaludů do kapsy, odhodil nůši a 
uháněl za sovičkou, která i přes hlubokou tmu viděla jako ve dne.
Humpála dohnali až na kraji lesa. Jak byl Humpál tlustý, šel pomalu.
Rumcajs nabil svou bambitku a bum bác … Humpál dostal jednu do zadku. Pustil Cipíska a ten začal plakat. Ale když 
uviděl sovičku, rozevřel náruč a ona mu do ní vlétla.
Humpál uháněl pryč jako o život.
„Paprlapá," zvolal Rumcajs. „Tak nám to nakonec všechno dobře dopadlo!" Vzal Cipíska na ramena a společně se 
sovičkou se vydali domů za Mankou.


