Sirotek

Vycházející slunce už pohladilo hřeben Poledníku a rozzářilo
bílou věž rozhledny. Našlo i oba Roklany na jihu i pásmo kopců
na severu. Jen na příkré stráně nad horskou bystřinou zapomnělo. Pod horou Křemelnou se řeka stejného jména hluboko zařízla do údolí. Jak hledala nejvhodnější cestu, vytvořila
spoustu záhybů a oblouků. Někde se dokonce i trochu vracela,
jako by se jí nechtělo lesní divočinu opustit. Několikrát se s hučením a šuměním prodírala soutěskami mezi skalami, příkře
se vypínajícími vzhůru, po obou březích. Vodní páry nad peřejemi houstly v mlhu, stoupaly výš a pak se pomalu valily údolím nad pospíchající řekou.
Z jeskyňky vymleté povodní pod kořeny starého smrku
vyletěl střízlík. Posadil se těsně nad hladinu na samý konec
větve, protřepal peříčka a zazpíval. Střízličí písnička je pořádně
hlučná. Ani se nechce věřit, že ji zpívá tak malý ptáček. V temném koutě, odkud vyletěl, seděla v kulovitém hnízdě spleteném
z tenkých větviček samička a pokoušela se snést první vajíčko.
Snad ze strachu, aby rodinné tajemství neprozradil, střízlík
několikrát poskočil a odlétl do keřů, které vyrůstaly ze skalních štěrbin. Se zdviženým ocáskem skákal mezi větvemi, prolézal pod polomy, stoupal výš a výš a neustále si prozpěvoval.
Trylek drobného sólisty přehlušoval monotónní zvuk zpěněné
vody. Byl to jediný hlas živého tvora, který se tak brzy údolím
rozléhal.
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Skalní stěny ve výšce zhruba patnácti metrů nad řekou
přerušila úzká římsa. Nad ní ležely obrovské balvany navršené
přes sebe tak, jak se kdysi dávno za skalním hřbetem zastavily.
Zelenaly se mechem a na spodních stranách je porůstaly stříbrné koláče lišejníků. Tam, kde mech zachytil jehličí a tlející
dřevo, se už uchytily kapradiny a dokonce i malé smrčky. Na
vrcholek nejvyššího z nich usedl střízlík a najednou jeho zpěv
přešel ve vzrušenou morseovku. Pohupoval se na větvi, poskakoval a kmital zdviženým ocáskem. Bylo zřejmé, že křikem chce
upozornit na blízké nebezpečí.

Na udusaném jehličí před nevelkou slují ležela dvě rysí koťata. Obě byla stejně velká, a jak sledovala přelétajícího ptáčka,
současně za ním otáčela hlavičky. Po chvilce jedno mládě pomalu couvlo do nejvzdálenější části doupěte a ukrylo se ve tmě.
Druhé neohrabaně vylezlo na balvan, popošlo až na samý okraj,
ale neudrželo rovnováhu a skutálelo se dolů. Vylézt zpátky už
bylo nad jeho síly. Rysátko se pustilo dál tou nejsnazší cestou
a bylo mu jedno, že se vzdaluje od domova. Dost možná, že to
ani nevědělo. Takový mrňous si nepamatuje směr a snadno se
ztratí. Chůze mu ještě dělala potíže. Zakopával o větvičky, občas
se převalil a nakonec se spíš dokutálel, než dolezl na skalní římsu. Hluboko pod ním mezi kameny hučela řeka.
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Mládě se vydalo po úzké stezce. Ne však do vysokého lesa, ale
dál do skal. Cestu mu po několika krůčkách přehradil vyvrácený strom. Kořeny na jedné straně sice držely pevně v zemi,
ale kmen visel ze stráně přímo do propasti. Suché větve smrku
se proplétaly a vytvořily pro neobratné kotě nepřekonatelnou
překážku. Rysík se ji pokoušel prolézt. Po několika pokusech
se v ní zapletl jemnou srstí a za krček se chytil do vidlice větví.
Teď nemohl ani dopředu ani zpátky. Drobnými zoubky kousal
větvičky kolem sebe, zatínal drápy do kůry, ale vysvobodit se
nedokázal. Pak se mu z hrdélka ozvalo hluboké zavrčení. Ještě
několikrát je zopakoval, znělo stále vztekleji, až začal hlasitě
vřískat. Když ani to nepomohlo, usilovně naříkal. Větev svírala
jeho krček tak, že se dusil a hlas mu slábl.

Zápas rysího mláděte sledovaly z koruny smrku velké oranžové oči. Výr se právě vracel z lovu, a když přelétl údolí Křemelné, zaslechl rysí bědování. Nejprve chtěl na naříkajícího tvora
uhodit, ale opatrnost ho varovala. Na chvíli usedl do krytu větví
a pozoroval okolí. Pak roztáhl křídla, spustil se z větve a klouzavým letem se snesl nad stezku. Špatně však odhadl vzdálenost
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a ve chvíli, kdy uchopil rysátko, narazil křídly do vývratu.
Dosedl na chodník, ale mládě nepustil. Poskočil, těžkopádně
zamával křídly a i s kořistí zmizel za záhybem řeky právě ve
chvíli, kdy mlhu v korunách stromů prozářily první sluneční
paprsky.
Aleš ani Madla volání rysího mláděte neslyšeli, i když je od
místa lesní tragédie dělilo jen pár desítek metrů. Od svítání byli
na cestě – vlastně ne tak docela. Po břehu Křemelné žádná cesta
nevedla. Jen pomalu postupovali proti proudu. Chvilku šli po
balvanech vyčnívajících nad hladinou, jinde zase až při samé
skalní stěně, kde chyběla místa, kterých by se člověk mohl
zachytit. Tam, kde se šlo pohodlněji, Aleš zastavoval a prohlížel
mělčiny i nánosy písku a bláta omývané vlnami. Na několika
místech se mu zdálo, že uviděl okrouhlé rysí stopy. Všechny
ale byly nezřetelné nebo staré. Madla špatný terén zvládala
s lehkostí, jako by běžela po cestě v sušickém parku. Občas se
zastavila a zkoumavým pohledem sledovala Aleše. Jakmile se
na některém místě zdržel, vracela se a kontrolovala, co objevil.
Hromádka válečkovitého trusu ji vzrušila. S nataženým krkem
se k ní blížila. Na hřbetě mezi lopatkami se jí naježila srst a čenich otáčela ze strany na stranu.
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„V noci tu lovila vydra,“ řekl Madle tiše Aleš. „V tom, co zde
nechala, jsou nestrávené kostičky ryb a stopy srsti. Běž hezky
hledat!“ pobídl Madlu a sám už stoupal vzhůru do skal. Štěně
se na chvilku ztratilo mezi balvany. Vtom se ale objevilo a střídavě se ohlíželo zpátky a pak zas po Alešovi. Tenký dlouhý ocásek mělo stažený mezi zadníma nohama až na bříško.
„Tak ukaž, čeho se bojíš,“ zašeptal Aleš a vydal se po pěšině
vyšlapané zvěří. Madla už ho nepředbíhala a celá vystrašená
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se držela těsně za ním. Když došel zoolog k vývratu, zastavil se.
Na smrkové větvi se v pavučině točilo malé žlutohnědé peříčko
s černými proužky a okolo se ve vánku chvěla další. Na jednom
místě je až příliš mnoho peří, aby to mohla být jen náhoda.
Když Aleš pořádně prohlédl vidlici větví, objevil jemnou srst.
Takovou srst mají jen mláďata šelem.
„Asi jsme přišli pozdě Madlenko,“ řekl nahlas a usedl na skalní plošinku ve strmé stráni. Díval se na řeku a snažil se potlačit veliké zklamání. Naděje tu ale přece jen byla. Rysice mívají
obvykle dvě, někdy i čtyři mláďata. Vzpomněl si, jak včera na
mrtvém rysím těle našel víc používaných struků. Určitě ho napadlo, že je to matka od mláďat, ne od mláděte.
Rozhlédl se kolem. Ve stráni je přece tolik schovávaček! Malá
Madla seděla vedle něj a každou chvilku se mu podívala do očí,
jako by čekala na pánův příkaz. Aleš pomalu šplhal do strmého
svahu a Madla už zase hledala kousek před ním. Náhle zůstala
stát a upřeně se dívala do míst, kde skála ustupovala kousek
zpátky. Mezi balvany vznikla malá teráska. Jehličí na ní bylo
udusané, a sotva Aleš popošel blíž, uviděl za ostrým výběžkem
skalní převis.
V jeho nejzazším konci se schovávalo rysí kotě. Široce rozšířenýma očima si prohlíželo vetřelce. Jakmile k němu Aleš
natáhl ruku, stáhlo ouška dozadu, nakrčilo čenich a vyprsklo.
Kotě bylo tak malé, že Aleš ani neucukl. Vzal je za kůži na krku
a vytáhl na světlo. Rysátko zůstalo bezvládně viset a už se nesnažilo bránit.
„Je to kocourek,“ řekl Aleš štěněti, které se k němu zvědavě
natahovalo. Potom hned kotě k sobě přitiskl, pohladil po zádíčkách a opatrně uložil do batohu. Ještě se pozorně rozhlédl
kolem a pomalu začal sestupovat na chodník, který je k úžasnému objevu přivedl.
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