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Byla to bezpochyby ta nejkrásnější šelma, jaká kdy chodila po zemi. Přivírala slastně víčka,
když se slunila na malé skalce, porostlé bochníky měkkého mechu. Její dlouhá srst se leskla
zlatem, když na ní dopadaly hřejivé paprsky poledního slunce. Mohla jsem ji sledovat každý
den od rána do večera a stále jsem se nemohla toho pohledu nabažit. Nechápala jsem, co mě
na ní tolik fascinuje: byla to přece lvice jako každá jiná. Avšak bylo na ní cosi kouzelného, co
mě přitahovalo.
Jednoho dne jsem jako každý jiný den předstoupila k jejímu výběhu a pohlédla na skalku,
kde se tak ráda slunila. Ale skalka byla prázdná, stejně jako celý výběh. Nechápala jsem, co
se stalo. Proč je moje krásná lvice pryč?
Měla jsem ráda všechna zvířata, ale kočky mě vždy fascinovaly ze všeho nejvíce. A tak,
když moje lvice beze zmizela, rozhodla jsem se, že si pořídím kočku. Když jsem s tímto
návrhem předstoupila před svou matku, nebyla zdaleka tak nadšená jako já. Představa, že by
se k naší bohaté fauně, které jsem v našem domě zasvětila kromě svého pokoje i obývák a
kuchyň, přidala ještě všudypřítomná a hravá kočka, která by jistě vyžadovala ještě mnohem
více pozornosti než třeba naše morčata, se jí zřejmě vůbec nezamlouvala.
Já se však nevzdala a přemlouvala dál. Už jsem se začala po okolí rozhlížet po vhodném
kotěti. Z nějakého důvodu jsem velmi ráda zachraňovala z ulice opuštěné mazlíčky, stejným
způsobem jsem před několika lety přitáhla domů naši starou fenku Alici, která bohužel před
pár dny odešla. Ale ačkoliv kočky i koťata jsem vídala v okolí našeho domu velmi často, když
jsem začala nějaké opuštěné koťátko hledat, nezahlédla jsem z nich ani ocásek. Stavila jsem
se proto v kočičím útulku. Ze všech stran tam na mne koukaly páry velikých očí a já měla
potřebu je zachránit všechny.. Ale protože jsem věděla, že to nejspíš nepůjde, a bylo by mi
všech těch koček na úkor té jediné vyvolené líto, rychle jsem z útulku zase odešla. Srdce se
mi svíralo, jak mě vyprovázely svým smutným mňaučením.
Byl nádherný letní den. Z košatých korun stromů se ke mně nesla veselá melodie ptačího
orchestru. Jemný vánek mne hladil po obličeji a hrál si s mými vlasy. Cestou dlážděnou
slunečními paprsky jsem si vesele vykračovala lesem. Posadila jsem se do hebké trávy a
opřela se o kmen mohutného dubu. Uvolněná a oproštěná od veškerých strastí a dotěrných
myšlenek jsem se zaposlouchala do zvuků přírody a nechala se jimi unášet do říše snů. Viděla
jsem alej javorů, které nade mnou rozpínaly své větve. Mezi nimi vedla cestička sypaná
zlatavým pískem. Úplně vzadu sedělo to nejkrásnější kotě, jaké jsem kdy viděla. Jeho hebký
kožíšek se lesknul jako naolejovaný. Bříško mělo smetanově bílé, stejně jako vespod tlapičky.
Upíralo na mne své veliké, bezelstné oči. Jeho čumáček byl z poloviny růžový, zatímco druhá
polovina byla černá. Kotě sedělo naproti mně a ocáskem mávalo ze strany na stranu. Chtěla
jsem se vrhnout za ním, ale něco mi bránilo. Potom kotě tence zamňoukalo a obraz se
rozplynul.
Ze snění mne probudilo hučení motoru auta. Prudce jsem otevřela oči. Slunce se sklánělo
k obzoru a zalévalo krajinu naoranžovělým světlem. Prudce jsem otevřela oči. Slunce se
sklánělo k obzoru a zalévalo krajinu naoranžovělým světlem. Nechápala jsem, jak jsem mohla
snít tak dlouho, ale vstala jsem a pomalu se vydala k domovu.
Obrázek toho kotěte jsem nemohla vyhnat z hlavy. Ptala jsem se každého, koho jsem
potkala, jestli někde takové kotě neviděl, ale všichni jen vrtěli hlavou.

Ačkoliv se zdálo nesmyslné, že by zvíře z mého snu mohlo skutečně existovat, v nitru duše
jsem cítila, že až přijde čas, ukáže se mi mé vysněné kotě samo. Stále jsem chodila do ZOO a
stála před výběhem lvů s nadějí, že se snad lvice zase objeví. Ale neobjevila.
Jednoho dne jsem se vracela ze školy kolem domu, kde žil můj spolužák Adam se svým
bratrem. Nebylo to žádné honosné sídlo, spíš naopak. O bratrech bylo navíc známo, že jsou
krutí a často týrají zvířata. Za plotem se ozývaly hlasy. Zajímalo mě co asi Adam s bratrem
provádějí. Vyšplhala jsem se na vysokou zídku a nahlédla dovnitř. Zahrada byla neudržovaná
a ponurá. Všude se válelo kdejaké harampádí. Uprostřed zahrady stál dům ve velmi
zuboženém stavu. Ze stěn opadávala omítka, okna určitě nikdo už dlouho nemyl a do střechy
přes mnohé díry jistě zatékalo. K jedné stěně domu přiléhalo malé políčko osázené mrkvemi,
které však utlačoval všudypřítomný plevel. V odlehlém koutu zahrady stála stará suchá
jabloň, a pod ní se krčil Adam se svým bratrem. Mezi sebou drželi starou rezavou klec, ve
které se třepetal malý ptáček. Adam mu vždy přiotevřel dvířka. Ptáček se rozradostnil nad
vidinou svobody, vrhl se tím směrem - v tu chvíli Adam se zlomyslným smíchem dvířka zase
přibouchl a ptáček zůstal ve svém vězení. Nad krutostí bratrů se mi udělalo mdlo a chystala
jsem se tam vrhnout, abych ptáčka zachránila. Ihned jsem se zarazila. Tohle chtělo důkladný
plán. Potichu jsem přelezla zeď a s žuchnutím dopadla na zem. Zalezla jsem hned za hromadu
starého dřeva, které se rozvalovalo u plotu, a skrze škvíru mezi dvěma trámy sledovala
počínání bratrů. Adam zrovna odložil klec s ptáčkem na zem a společně s bratrem zamířili do
domu. Slyšela jsem, jak si povídají o malé svačině. To byla moje příležitost. Jakmile se za
nimi zabouchly dveře, vyskočila jsem zpoza svého úkrytu a běžela ke kleci. Ptáček, který až
do té doby bezmocně poletoval po kleci, se náhle zarazil a pohlédl na mne. V očích se mu
zračila prosba o pomoc.
Pokusila jsem se otevřít dvířka, ale byla zajištěná maličkým zámkem. Klíček od něho
musel mít u sebe Adam, takže jediná šance, jak ho získat, byla jít za nimi do domu.
Hlubokým nádechem jsem si dodala odvahy a vykročila ke dveřím. Opatrně jsem je otevřela,
ani nevrzly. Nacházela jsem se teď v dlouhé chodbě, na jejímž konci ležely otevřené dveře do
kuchyně. Hned za dveřmi stála lednička a po pravé straně stůl obestavěný židlemi. Adam se
svým bratrem stáli u otevřené lednice a nalévali džus do skleniček.
Skrčila jsem se do temného rohu chodby a sledovala jejich počínání. Zatím jsem se
rozhlížela po klíčku. Zahlédla jsem záblesk na kuchyňském stole – to musel být on. Bratři
stáli u lednice a hledali něco k snědku. Potichoučku jsem se vydala směrem k nim a skrývala
se, kde se dalo. Zrovna jsem stála uprostřed chodby, když se bratři otočili. Strnula jsem, ale
Zřejmě si mě nevšimli, protože se smíchem zamířili dál do místnosti, kam jsem skrze škvíru
mezi dveřmi nemohla vidět. Uslyšela jsem bouchnutí dveří. To byla moje šance. Vyrazila
jsem a popadla klíček, který ležel stále na stole. Hned jsem se otočila a pádila ven, ani jsem
nedbala na to, aby mne neslyšeli. A na to jsem doplatila. Už jsem byla skoro u hlavních dveří,
když jsem si uvědomila, že hovor ve vedlejší místnosti ztichnul. Na nic jsem nečekala a
vyběhla na zahradu. Za sebou jsem slyšela dupání, jak se bratři hnali za mnou chodbou.
Popadla jsem zámek, ale roztřesenou rukou se mi nedařilo trefit se do klíčové dírky. Bratři už
se s křikem řítili za mnu. Křik ptáčka, který byl z povyku skoro stejně vyděšený jako já, mně
na klidu nedodával. Dovolila jsem si jeden rychlý pohled dozadu. Rychle se blížili. Už byli
skoro u mne – v tu chvíli zámek cvakl. Prudce jsem otevřela dveře.
Čas jako by se zpomalil. Ptáček roztáhl křídla, několikrát jimi mávl a vyletěl k nebi. Mé
divoce bušící srdce se po chvíli zpomalilo a já se zadostiučiněním sledovala výrazy obou
bratrů. Zračil se v nich vztek, ale také tichá bezmoc. Cítila jsem se skvěle: právě jsem zhatila
plány dvou tyranů a zachránila nevinný život. Zároveň jsem si právě nadělala nepřátele na
život a na smrt.

Tak začala moje válka proti násilí na zvířatech a tyranům jako jsou Adam a jeho bratr.
Několik týdnů po tomto incidentu jsem se znovu vracela ze školy, tentokrát pro změnu
okolo starého kravína, který je už velmi dlouho opuštěný. Netušila jsem, proč tam jdu. Hustě
pršelo a byla mi zima, bundu jsem měla mokrou, že by se dala ždímat. Něco mě však k té
strašidelné budově táhlo. Vešlo jsem dovnitř. Kapky vody dopadaly na střechu pobitou
plechem a já se bála, aby snad budova nespadla, také to byly rány. Pomalu jsem se začínala
třást – tentokrát však ne zimou, ale strachem. Procházela jsem stáními, ve kterých kdysi
stávaly krávy, a pomalu se otáčela k odchodu, když v tom jsem to zaslechla.
Z rohu místnosti, někde mezi trámy podpírajícími střechu, se ozývalo zděšené mňoukání.
Pohlédla jsem nahoru a uviděla malé koťátko. Poznala jsem ho. Bylo to ONO kotě z mého
snu. O stěnu byl opřený vysoký žebřík. Vzala jsem ho a opřela vrchní část o trám, na kterém
se drželo vyděšené kotě. Když jsem položila nohu na první příčku, poznala jsem, že žebřík
určitě nebude ani zdaleka tak bytelný, jak na první pohled vypadal, jenom jsem doufala, že se
pode mnou nepropadne, když polezu nahoru. Opatrně jsem začala stoupat vzhůru. Žebřík se
celý třásl a dřevo bylo vlhké a ztrouchnivělé. Přesto jsem lezla dál, i když se mě pomalu
zmocňoval strach, že se pode mnou žebřík propadne. Už mi chyběl jen kousek a na kotě bych
dosáhla, když se pod mou nohou jedna příčka zlomila. Zpanikařila jsem a málem žebřík sama
shodila. Udržela jsem se nahoře. Natáhla jsem ruku a poněkud neopatrně kotě zdvihla. Jeho
tělíčko mne hřálo v dlani. Rychle jsem slézala dolů a podařilo se mi vyhnout se zlomené
příčce. Když jsem však byla asi v polovině žebříku, přibližně čtyři metry nad zemí, dřevo
pode mnou zapraskalo. Modlila jsem se, aby žebřík ještě chvíli vydržel a zrychleně lezla dál.
To už se však žebřík začal celý hroutit, praskat, až se nakonec zlomil v půli a já sletěla na
zem. Zatmělo se mi před očima. Vstala jsem a ujistila se, že nemám nic zlomeného. To mne
v tu chvíli však ani moc netrápilo. Ohlédla jsem se na koťátko – bylo otřesené a vylekané
z pádu, ale živé a zdálo se, že ani jemu nic není.
Hned další den jsem se vypravila znovu do zoologické zahrady. Lvice se slunila na malé
skalce, porostlé bochníky měkkého mechu. Její dlouhá srst se leskla zaletem, když na ní
dopadaly hřejivé paprsky poledního slunce. Tři malá lvíčata se zvědavě motala kolem jejich
nohou.
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