Lovení nebylo zdaleka tak snadné, jak jsem si představovala.
Cestu po horském úbočí tvořila drolící se hrubá zem,
takže jsem dolů s každým krokem posílala oblázky a kusy
hlíny. Ať už jsem našlapovala sebevíc pomaleji a opatrněji,
nedokázala jsem těm proradným kamínkům zabránit, aby
se vydávaly napřed jako špióni, kteří se snaží všechny rychle varovat, že se blížím. Po celých dvou hodinách jsem toužila vyhodit celé horské úbočí do povětří… a můj žaludek
burácel ještě hlasitěji než já.
Všude kolem jsem slyšela, jak na mě ptáci prosebně volají, ať je sežeru. Jednou jsem dokonce ucítila, jak se sotva
padesát metrů ode mě plíží lahodní teplokrevní živočichové. Tak blízko! Ale když jsem se dala do běhu, abych se je
pokusila chytit, proud kamínků se mi pod tlapami promě-

nil v divokou řeku a já se zcela nekontrolovatelně sunula
a klouzala do hloučku pichlavých borovic… a když jsem
konečně došla do místa, kde jsem předtím kořist cítila, už
byla dávno pryč.
Bylo to tak nespravedlivé, že jsem to nedokázala snést.
Sklonila jsem hlavu a třásla se zklamáním. Ani jsem však
nemohla zařvat, aby mě doma náhodou nezaslechli.
Všichni uvnitř hory už jsou nejspíš vzhůru. Samozřejmě je hned nenapadne mě hledat. Do tunelů jsem chodívala často. Pokud se však brzy nevrátím, začne jim to být
podezřelé… a jestli mě najdou dřív, než se mi podaří ulovit nějaký kousek potravy, dostanu doživotní domácí vězení.
Ať už to mělo stát cokoli, nemohla jsem se vrátit s prázdnými tlapami!
A tehdy jsem pod sebou uslyšela tichý samčí zpěv.
To musí být člověk.
Vyšlehla jsem z nozder malý plamínek. Jakmile jsem
nasála vůni teplého, lahodného savce, všechny mé smysly
se rozhořely k životu. Ba co víc, ta vůně se skloubila s vůní
ohořelé borovice.
Má oheň. Sedí na místě.
A zpívá si.
Neuslyší mě přicházet!
Připravila jsem si svaly k výpadu a přikrčila se. Ale nevyskočila jsem dopředu. Tak lehkovážná jsem nebyla ani já.
Možná lidským knihám neholduji tak jako Jaspis, ale
pamatovala jsem si úplně všechny z dědových historek.
Co když má ten člověk mušketu? Nebo meč?
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