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W

Zagórskim Parku, w ukryciu przed
oczyma ludzkimi, w labiryntach
Zamku Zagórskiego działał Tajny Klub Sów
Kłobuckich.
Ważni panowie i ważne panie sowy
w ciemnym upierzeniu, spotykali się na tajnych zebraniach i wspólnie czytali Kroniki
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Jana Długosza, swego mistrza. Cóż za mądre głowy zasiadały w tej tajnej organizacji!
Najbardziej znani w całym powiecie! I Sów
Sigmor i Kawron, i sów Białobroda, Sowice Hedwiga czy Izyda. Oj wymieniać by ich
długo! I wśród
tak
zacnego
grona starych
sów, pojawiła się młoda, piękna
i wyjątkowa Bubo.
Bubo była
białą sówką,
czym
wyróżniała się na tle sów szarych, czarnych
i posępnych. Wciąż zadawała pytania, była
ciekawa świata, krążyła labiryntami zam6
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czyska i odkrywała jego
zakamarki. Doskwierał jej brak przyjaciół, gdyż poza
starymi i posępnymi sowami nie
miała żadnego towarzystwa. Poza tym,
oni wciąż kłócili się
i wymądrzali, a ona chciała tylko poznawać świat! Była jedna rzecz, która jej w tym
przeszkadzała. Jedna jedyna, maluśka, malusieńka. Nie umiała latać. Wszystkie stare
sowy wyśmiewały się z niej, bo oprócz tego,
że była biała i nie pasowała do nich, to jeszcze nie umiała latać! Czy ktoś widział kiedyś sowę, która nie umie latać?... No właśnie. A żadna ze starych szarych sów nie
chciała jej nauczyć. Ciągle słyszała, że nie
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mają czasu na głupoty, że mają ważniejsze
sprawy, że są zajęte i tak dalej. – Ale Sowico, proszę, pomóż mi pofrunąć. Ten jeden
jedyny raz! – prosiła Bubo. – Ty mała paskudo, idź sobie. Nie mam czasu na twoje
zabawy. Jestem zajęta
– mówiła Hedwiga. – Właśnie czytam pasjonującą
lekturę Bubo, nie
teraz – odpowiadał Kawron.
Bubo
kwiliła
nocami, kiedy wszystkie
sowy ruszały na
nocne wojaże po Zagórskim Parku. A ona
sama siedziała w zamczysku, jak królewna zamknięta i zapomniana. Pewnego dnia
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Bubo ponownie poprosiła o pomoc swoją rodzinę Sów Szarych, a kiedy usłyszała, że jest głupiutką niezdarą i nie
wróżą jej nic dobrego, postanowiła sama nauczyć się latać! Kiedy wszyscy jak zwykle opuścili zamek, wspięła się na balkon
z wieżą zegarową
i postanowiła
pofrunąć.
Zamknęła
oczy i zrobiła
krok. Jednak Bubo nie pofrunęła. Spadała i spadała.
Serce tupotało jej coraz
mocniej. Bała się otworzyć oczy. I kiedy już, już
zbliżała się do ziemi, nagle
dotknęła czegoś miękkiego.
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Leżała tak chwilę, aż nagle COŚ ją zrzuciło
i zaczęło wydawać dziwne, chrzęszczące dźwięki. Bubo otworzyła
oczy i wstała. Patrzyła swoimi
wielkimi
oczyma
na jakiegoś
stwora, który
stał przed nią,
charczał
i pokazywał zęby ostre jak sztylety! – Dzień
dobry. Jestem Bubo – przedstawiła się niezrażona sówka – Hry... a idź sobie... grzbiet
mi pogruchotałaś! – odcharczało to COŚ.
I wtedy Bubo zaczęła kwilić. Łzy kapały
po jej brzuszku i nie mogła się uspokoić.
A stwór stał i patrzył najpierw zły, póź10
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niej zaskoczony, aż wreszcie zdziwiony
– Mała sowo, dziecko kochane. Uspokój się.
Przecież nic się nie stało – mówił do niej.
Ale ona płakała i szlochała jeszcze głośniej.
Nie zauważyła, kiedy stwór do niej podszedł (a może zrobił to tak sprytnie i cicho?)
i otoczył jej małe, sowie ciało tak że zrobiło się jej ciepło, miękko i cicho. I usnęła.
Spała długo. Nie słyszała, kiedy jej rodzina
szarych sów wróciła z wojaży, nie widziała,
że jej szukali i nie słyszała, jak się cieszyli, że
wreszcie pozbyli się tej "niedorajdy". Tylko
stwór i widział, i słyszał, i jeszcze mocniej
otulał sówkę swoim ciałem. Kiedy wzeszło
słońce, Bubo obudziła się zaskoczona i trochę oślepiona jego blaskiem. Obok niej leżał stwór i w pysku trzymał pyszną przekąskę – małą polną myszkę. – Masz, zjedz
mała sowo. Dobrze ci zrobi – i rzucił pod
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jej nóżki przekąskę. Bubo szybko złapała jedzenie, bo w brzuszku miała pusto. – A teraz powiedz mi, dlaczego wczoraj spadłaś
z nieba prosto na moją głowę? – zapytał
stwór. Ale Bubo milczała. – No dobrze, to
może zacznijmy od początku. Jestem Rik.
Kot ryczący Rik. Miło mi cię poznać. Z tego
co pamiętam Ty jesteś Bubo. Witaj Bubo.
Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego wczoraj spadłaś z nieba jak gwiazda i rozbiłaś się
na mojej głowie? – zaczął Rik. Bubo nadal
milczała. Bała się, ale też poczuła sympatię do stwora. – No dobrze Bubo, zatem
do widzenia – powiedział Rik, po czym wstał
i ruszył przed siebie. Mała sówka niewiele
myśląc, ruszyła za swoim wybawicielem.
– Zaczekaj kocie Riku! Zaczekaj na mnie! –
sapała biegnąc za kotem. I tak oto, kot
Rik i biała sowa Bubo, ruszyli przed sie12
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bie. Bubo nie wiedziała dokąd idą, ale
kot Rik był dla niej miły i opiekuńczy,
czego jeszcze nigdy nie doświadczyła.
Szli długo, a Bubo opowiadała Rikowi o swojej rodzinie, o tym, że nie umie
latać, jak ją źle traktowali, jak śmiali się
z niej. – Bubo, sowy szare to nie
była twoja rodzina! Jesteś inna
niż oni, jesteś biała, wyjątkowa!
Dlatego nie mogłaś z nimi znaleźć wspólnego języka.
Oni się ciebie obawiali! Jesteś młoda, mądra,
jak to sowa, i do
tego masz
głowę pełną
p omysłów!
Nie chowasz
się przed
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nieznajomymi, jesteś towarzyska i miła.
W przeciwieństwie do nich, którzy to obrośli w swoje mądralińskie piórka. Jesteś inna,
a nikt nie lubi innych, bo ich nie rozumie
i często boi się tego co nieznane – powiedział spokojnie, ale pewnie kot Rik. Bubo
pokręciła swoją maleńką głową, ale nie zdążyła nic odpowiedzieć,
bo nagle potknęła się i poturlikała jak piłeczka.
Kot Rik szybko
znalazł się obok
niej i pomógł jej
wstać. - Jeżu Jerzyku, musisz chodzić ostrożniej. Nie wszyscy mają oczy na
wysokości moich kocich kolan i nie widzą,
że akurat wybierasz się na spacer – powie14
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dział z reprymendą kot Rik do jakiegoś
kolczastego jegomościa. – Drogi Riku, tak
mi przykro, że twoja znajoma poturbowała się o mój kolczasty kark. Jednak roztargnienie i zdenerwowanie mnie zaślepiło.
Kret Albinos znowu ryje moje rabatki! Taki
piękny ogródek wyhodowałem przed swoją
jamką na skwerze, a ten wstrętny kret niszczy wszystko! – skarżył się, prawie płacząc
zdenerwowany jeż Jerzyk. – Nie martw
się Jerzyku, chodź z nami. Kiedy wrócimy,
rozprawię się z Albinosem. Ale teraz nie
mam czasu. Spieszę się. Mam pilną rzecz
do załatwienia. Chodź z nami! – zawołał
kot Rik wciąż idąc, tylko odwrócił głowę.
– Jaką sprawę? O czym mówił kot Rik? –
myślała Bubo coraz bardziej wystraszona,
jednak nie odważyła się zapytać. Jeż Jerzyk
dołączył do nich i tak, opowiadając sobie
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różne zabawne historie, szli przed siebie,
nie znając celu podróży. Tylko kot Rik wiedział, ale milczał jak zaklęty. Wieczorem
doszli do stóp Czarodziejskiej Góry.

Nikt oprócz kota Rika jeszcze tu nie był,
ale wszyscy słyszeli o tym magicznym
miejscu, i o tym, że raz w roku wszystkie
czarownice i wszyscy czarodzieje wspinają
się na sam szczyt góry i tam... no właśnie.
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Każde zwierzątko opowiadało co innego,
bo to, co tam się dzieje jest osnute tajemnicą i niedostępne dla żadnego człowieka,
ani żadnego zwierzęcia z okolicy! Kot Rik
nawet się nie zatrzymał, kiedy Bubo zaskrzeczała – Kocie Riku, boję się! Tam nie
wolno wchodzić! To Czarodziejska Góra!
– zawołała pełna obaw. – Mała sówko,
to miejsce nazywa się Dębowa Góra
i to jedyne miejsce, gdzie możesz nauczyć się latać. Zaufaj mi i chodź za mną
– powiedział jej kot Rik. Bubo nie chciała
iść. Bała się, ale tak bardzo pragnęła fruwać, latać, szybować w przestworzach!
Cokolwiek, byleby unieść kuper wysoko nad
ziemię! Cała się trzęsła, nastroszyła piórka.
Nie wiedziała co robić. Iść. Zostać. Zawrócić... W jej małej główce kręciło się od wątpliwości i strachu. Jednak Bubo marzyła
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o lataniu całe życie! Tak bardzo marzyła,
że żaden strach nie był w stanie jej zniechęcić, a tym bardziej zatrzymać! Ruszyła truchtem za kotem Rikiem i jeżem Jerzykiem.
Pod łapkami czuła tylko szeleszczące liście.
Jak dobrze, że doskonale widzę w ciemności! – pomyślała Bubo – bo mój strach ma
już nie tylko wielkie oczy... – a strach powoli
otulał całą trójkę. Również jeż Jerzyk schował się pod liśćmi i malutkimi kroczkami
dreptał za swoimi towarzyszami. Przyjaciele starali się nie zgubić, bo las o zmierzchu
staje się niebezpieczny! Jednak kot Rik okazał się świetnym przewodnikiem. Już dostrzegli szczyt, już byli u celu... I nagle zerwała się straszna wichura! Liście tańczyły
wysoko nad drzewami, a drzewa kładły się
na ziemię, jakby składały komuś pokłony.
I zaczął sypać śnieg! Trzej przyjaciele
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przytulili się do siebie i czekali, aż burza
śnieżna minie. Sekunda stawała się minutą, a minuta godziną. Wreszcie wszystko
ucichło. Liście opadły, drzewa wyprostowały się, a tuż przed Bubo, Rikiem i Jerzykiem
stanęła piękna pani o złotych włosach.
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Obdarzyła ich uśmiechem i... wichura rozpoczęła się ponownie.
Tym razem kot Rik,
mimo przeciwności
natury, machnął łapą
na przyjaciół i powoli ruszyli przed siebie. Po trudnej i męczącej wspinaczce
wreszcie dotarli na
szczyt. Nie zauważyli, że ani jeden listek
nie drgnął! Idealna cisza panowała na całej
Dębowej Górze. – No Bubo. Teraz twoja kolej, moja mała przyjaciółko! Magia Dębowej
Góry jest nieograniczona! Stań na szczycie
i... fruń! – po tych słowach kota Rika, wszyscy usłyszeli cichutkie dzwoneczki.
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Zdziwieni zaczęli się rozglądać, ale do ich
uszu dotarł głos – Witajcie w moim domu.
Długą drogę pokonaliście, aby tutaj dotrzeć.
Wiele przeciwności losu przezwyciężyliście. Wasza odwaga i determinacja są dla
mnie zdumiewające. – Kim jesteś i czego
od nas chcesz?
– zapytał drżącym głosem jeż
Jerzyk. – Jestem
Boginią Matką.
Ta góra jest
moim domem,
zwierzęta to moi
bracia, a wszystkie
rośliny to moje
siostry – odpowiedział głos.
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– Skąd mamy wiedzieć, że mówisz prawdę?
Tam, na dole już próbowano nas zatrzymać! – zaskrzeczała Bubo. – Tam na dole
próbowała wystraszyć was moja siostra Marzana, bogini zimy i śmierci. Jest okrutna
oraz zimna jak lód. Jednak pomimo strachu
przyszliście do mnie. Tak rzadko odwiedzają mnie goście i czuję się
tutaj samotna. Chciałabym, aby częściej przychodzono na Dębową
Górę – powiedziała
Bogini Matka.
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– W podziękowaniu za waszą obecność
spełnione zostanie życzenie, z którym
tu przyszliście. Bubo, wejdź na wieżę.
A kiedy już będziesz wysoko, rozejrzyj się
uważnie dookoła i po prostu rozstaw skrzydła. Będę z tobą cały czas. Nie opuszczę cię,
aż do chwili, kiedy poczuję, że dojrzałaś
do latania. Moje czary są potężne – powiedziała Bogini Matka. Bubo z niedowierzaniem popatrzyła na kota Rika, który tylko mruczał zadowolony i na jeża Jerzyka,
delikatnie uśmiechnęła się do nich i zaczęła wspinaczkę. Kiedy weszła na samą górę,
uważnie rozejrzała się dookoła i dostrzegła,
że wszystkie leśne stworzonka patrzą w jej
stronę. Bała się, ale w głowie słyszała słowa
Bogini Matki „rozstaw skrzydła, rozstaw
skrzydła” więc Bubo rozstawiła skrzydła i...
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...pofrunęła. Leciała, leciała i leciała...
zachwyt mieszał się z niedowierzaniem.
Szybowała po niebie! Była najszczęśliwszą
sową na świecie! W dole widziała swoich
przyjaciół! A ona, choć bardzo ich lubiła,
nie chciała wcale wracać na ziemię. Latanie było takie przyjemne! Jednak nie mogła
zostawić kota Rika i jeża Jerzyka na tej dziwnej górze. I do tego musiała podziękować Bogini Matce. Po chwili
Bubo wylądowała
przy łapach kota
Rika – Bubo,
ale z lądowaniem to masz
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problem. Jeszcze trochę musisz poćwiczyć – wymruczał do niej zachwycony kot. – Z przyjemnością! – odpowiedziała zadowolona i szczęśliwa sowa.
– Bogini Matko, dziękuję ci za pomoc.
– Bubo, to twoja wiara i potęga umysłu
pozwoliły ci pofrunąć. Uwierzyłaś w siebie
i pozwoliłaś, aby inni też uwierzyli. Bubo,
masz olbrzymią moc, która w tobie dojrzewa
i z dnia na dzień będzie silniejsza – odparła
Bogini Matka – A teraz już żegnajcie przyjaciele, bo moi bracia i moje siostry wzywają. Wróbelek właśnie wyćwierkał, że w tym
momencie, jacyś źli ludzie wyrzucają śmieci do lasu. Muszę zaradzić temu problemowi. Odwiedźcie mnie znowu! – powiedziała
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Bogini Matka i rozpłynęła się we mgle.
Do widzenia! Do zobaczenia! – krzyknęła cała trójka. – No, moi przyjaciele. A teraz czas wracać do domu – powiedział jeż
Jerzyk. Bubo posmutniała i powiedziała
– Ale ja nie mam domu. – Jak to nie masz?
Od dzisiaj już masz! Zapraszamy do labiryntów pod Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Tam mieszkamy i dla ciebie znajdzie się
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miejsce – rzekł kot Rik. I ruszyli w drogę
powrotną, do nowego wspólnego domu.
Bubo ze swoim przyjacielem kotem
Rikiem zamieszkali w podziemiach
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.
Jeż Jerzyk osiedlił się na skwerze przed
budynkiem, wśród pięknych, kolorowych
rabatek, a szare sowy ze złości zamieniły
się w kamienie i do tej pory stoją przy kwietniku, gdzie wszyscy patrząc na nie przypominają sobie, że dobro zawsze zwycięża.
Tylko trzeba w to wierzyć!
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