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A kis bagoly
Egy nagy sötét erdőben, egy falu közelében, élt egy kis bagoly.
Éjjel egérre vadászott. De ahogyan hajnalodott, a kedvenc helyére repült, egy nagy öreg
tölgyfaágra. Ott letelepedett a kis bagoly, és a sűrű lombkorona védelmében aludt naplementig.
Egy napon azonban, a kis bagoly borzasztó lármára ébredt. És még mielőtt, magához tért volna,
az ág, amin ült, hirtelen remegni kezdett. A kis bagoly felreppent. Amilyen gyorsan csak tudott, az
erdő felé szállt, hogy megmeneküljön a lármától. Addig szállt, amíg kevesebb zajt és lármát hallott.
Egy hársfa nagy ágán pihent meg. A kis szíve még mindig gyorsan vert a félelemtől, és eltartott egy
ideig, amíg megnyugodott.
De jaj! Alighogy elaludt a kis bagoly, egy mókus család jelent meg a nagy hársfán. A
mókuskölykök pedig fogócskázni kezdtek. Kergették egymást fel és le a fán, azt megint fel az ágak
mentén, ameddig a legkisebbik mókus izgalmában össze nem ütközött a kis bagollyal. A kis bagoly
ijedten felébredt, de addigra a mókuskölyök már régen egy másik ágra ugrott, ahol megpróbálta
elkapni a testvérét.
A kis bagoly megint felszállt, remélte, hogy talán talál majd csendesebb alvóhelyet. Túl fáradt
volt ahhoz, hogy sokat keresgéljen, ezért a legközelebbi nyírfára szállt.
A nap azonban hamarosan magasan járt az égen, és a nyírfa levelei nem nyújtottak védelmet a
vakító fény elől. A kis bagoly álmossan pislogott. Itt lehetetlen volt aludni. És ismét felszállt az
égbe hogy megfelelőbb alvóhelyet keressen. A kedvenc helye még mindig nagyon zajos volt. Így a
kis bagoly egy öreg fenyőfa ágai közé menekült. Itt sötétebb volt. Később megszűnt a zaj a kedvenc
helye felől, de hamarosan olyan hangos ropogás hallatszott az erdőn át, hogy a kis bagoly teljessen
összerezzent ijedtében. Azután csend töltötte be az erdőt, és a kis bagoly szorosan a fenyő
törzséhez simult, és behunyta a szemét.
De a kis bagoly itt sem talált nyugalmat, mert ez a fenyő a kék cinegéknek volt a kedvenc
játszóhelye. És ezek most énekeltek és csiripeltek és szökdécseltek és ide-oda szálltak, úgy hogy a
kis bagolynak az alvás elképzelhetetlen volt.
És megint felszállt a kis bagoly. Ezúttal visszaszállt a kedvenc helyéhez.
De jaj! Ott, ahol a reggel a nagy öreg tölgyfa állt, most csak egy nagy kopár tisztaság volt. Csak
néhány öreg tölgyfalevél és egy pár kis gally mutatta hogy valamikor ott egy hatalmas fa állt.
A kis bagoly megzavarodva körülszállt az egész tisztás fölött, amikor hirtelen meghallotta egy
ragadozómadár kiáltását. Amilyen gyorsan tudott, a gesztenyefa ágához menekült. Itt védelmet
nyújtott neki a fa sűrű lombkoronája, nem csak a vadász de a vakító napsugarak elől is. A kis
bagoly fáradtan és kimerülten simult a gesztenyefa törzséhez.
De egy kicsit később a bagoly hangot hallott "Nézd Anyuka, bagoly!"
A kis bagoly arra gondolt, hogy újra el kellene repülnie, de olyan fáradt volt és úgy ki volt
merülve, hogy már nem volt ereje új alvóhelyet keresni. Tegyenek vele az emberek azt, amit
akarnak! És a kis bagoly megadta magát a jövendő sorsának.
"Pszt," az anya az ujját az ajkához tette, és suttogta, "Ne ébresszük fel."
Anya és fia egy darabig csendesen állt a gesztenyefa alatt, és csodálták a bagolyt. Azután, az
anya megfogta a kisfia kezét, és tovább mentek.
De a kis bagoly ezt már észre sem vette, mert mély álomba merült.
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