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 Tygr si se svrchovaným pohledem prohlížel pláň, jež se pod ním rozprostřela, když 

vystoupil ze stínů stromů. Chřípí se mu rozšířilo, jak nasál čerstvý vzduch vanoucí z travnatého 

údolí, z huby mu ukápla slina. „Kdopak tady asi vládne?“ pomyslel si, zatínaje drápy do nově 

objevené země. Po celodenním pochodu už i jeho svaly cítily únavu, zamířil proto k nedaleké tůni, 

sklonil hlavu k hladině vody, a ještě než se napil, zahleděl se samolibě do svého odrazu. „Tygře, 

tygře planoucí,“ zavrněl spokojeně. „Čí ruka nesmrtelná stvořila krásu tak děsivou?“
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láskyplně hleděly ty divoké oči do stříbrného zrcadla, zatímco prázdnotou zněla tygrova slova. 

 Tu však jeho obraz zohyzdila vlna přicházející z druhého břehu. Tygr podrážděně vzhlédl na 

opovážlivce, který narušil tak příjemnou chvilku. Spatřil zebru. Jeho prvním instinktem by bylo 

zvíře na místě zardousit, ale… zebry se přeci obvykle nepohybují samy. Stiskl čelist a vyrazil 

směrem k ní, ignoruje kručení v žaludku. 

 „Zebro,“ pronesl co možná nejvlídnějším hlasem, „kde máš stádo?“ 

 Zebra v tu chvíli ztuhla, vytřeštěně zírala na nebezpečnou šelmu. Začala couvat, ale kopýtka 

se jí v rozrušení pletla. „Počkej,“ zarazil ji tygr zdviženou tlapou, „nechci ti ublížit.“ 

 „Ale, ale,“ koktala zebra, „vždyť jsi tygr. Tygři nás loví.“ 

 „Nesmysl! A i kdyby… vlci vás také loví, ale na vlky se nikdo neptá.“ 

 „Vlci tu nežijí,“ odporovala zebra. 

 „Že ne? A kdo myslíš, že se za nocí plíží ve stínech a šustí v houštinách?“ 

 „Myslím, že to je jen vítr.“ 

 Tygr si pohrdavě odfrkl. „Není to vítr, zebro. Jsou to vlci. Krouží kolem vás jako supi, kteří 

čekají na mršinu. Stačí se jen vzdálit od stáda a …“  Tygr nechal ta slova chvíli viset ve vzduchu, až 

po chvíli dodal: „A roztrhají vás vlčí čelisti.“ 

 „V životě jsem vlka neviděla,“ zapochybovala zebra. 

 „Ó ano! Jistěže neviděla! Vlci loví pod rouškou temnoty a pak viní nás, tygry.“ Tygr 

pochmurně zavrtěl svou mohutnou hlavou. „Hrozné… Je těžké býti zebrou, sám to dobře vím.“ 

 „Jak to můžeš vědět? Vždyť jsi tygr.“ 

 „Já že jsem tygr? Podívej na mě, mám pruhy jako ty, jsem zebra.“ Zebra si prohlížela 

žíhanou srst svého společníka. Opravdu, pomyslela si, vypadá trochu jako my. 

 „Víš,“ pokračoval tygr ve svém monologu, „mohl bych vás před vlky ochránit.“ 

 „Jak? Vždyť sám říkáš, že jsi jen zebra.“ 



 „Jsem tygr,“ pronesl pyšně. „Mám však pruhy stejné jako máte vy. Také mám zuby a drápy 

pevnější než ocel. Dovedl bych ochránit tvé stádo před vlky.“ 

 Zebra se odmlčela a nechala se unášet tou představou. Už žádné starosti, žádné nebezpečí, 

žádné krveprolití, žádní vlci… Jen hektary zelené trávy a klid. To vše jen díky tygrovi. 

 „A co bys za to chtěl, tygře?“ 

 „Prozatím stačí, když mě dovedeš k ostatním.“ 

 Zebra přikývla. „Dobrá, pojď za mnou.“ 

 „Dnes ne,“ řekl tygr, „potřebuji ještě něco připravit. Přijdu zítra za prvních slunečních 

paprsků.“ 

* * * 

 

 Následujícího dne tygr navštívil stádo. Na zádech nesl košík přetékající těmi nejzelenějšími 

listy, které kdy zebry viděly. „Nestyďte se a berte si,“ zahlaholil tygr a usmál se tak, aby mu nebyly 

vidět zuby. Když každý člen stáda vychutnával listy, odkašlal si a začal mluvit: 

 „Jak jistě víte, přišel jsem vám pomoci. Přišel jsem vás ochránit před zhoubou vlčí smečky, 

která se za nocí plíží kolem vás, ruší vaše sny a trhá vaše mláďata.“ Zebry měly huby plné listí, 

proto nemohly namítnout, že nikdy žádného vlka neviděly a že vlci tu vlastně ani nežijí. „Abych 

pravdu řekl,“ pokračoval tygr, „nikdy jsem na pláň nechtěl vstoupit, ale situace si to žádá. Je 

potřeba uchránit nás, zebry, před nadvládou vlků!“ Zebry stále přežvykovaly zeleň, proto nemohly 

namítnout, že tygr není zebra. „Z tohoto důvodu jsem vyslyšel hlas lidu a stanu se vaším vládcem. 

Nikdy jsem takovou funkci nechtěl, ale situace si to žádá. Má-li kdokoliv jakékoliv námitky, 

ať promluví!“ Vzduchem se neslo jen přežvykování těch nejzelenějších listů, které kdy zebry 

spatřily. „Dobrá,“ usmál se tygr a ponejprv ukázal zuby. „Budu vám vládnout.“ 
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