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Lidské mládě

V indické džungli se rychle stmívá. Když úzký otvor 
jeskyně ozářil měsíc, zvedl se Otec vlk, aby ulovil 
kořist pro svoji početnou rodinu. Zdržel ho šakal 
Tabakí, pokrytec a pochlebovač, který přišel žebrat 
o nějakou zapomenutou kost.



„Tygr Šer Chán bude lovit v našich kopcích,“ při-
nášel drby. Vlčí rodina přijala tu novinku s nelibostí. 
Nikdo o přítomnost lidožravého tygra v Sionýské 
džungli nestál. Ukázalo se, že Tabakí mluvil prav-
du. Sotva zmizel, ozvalo se z údolí jednotvárné vr-
čení tygra lovícího kořist.

„Dnes neloví srnce,“ ozvala se Matka vlčice zahří-
vající svým tělem čtyři neposedné potomky. „Dnes 
loví člověka.“

Bylo to proti zákonu džungle. Všechna zvířata vě-
děla, že když bude zabit člověk, přijde z vesnice 
spousta lidí s puškami, gongy a pochodněmi a všich-
ni obyvatelé pralesa budou trpět. Člověka je lepší 
nechat na pokoji.
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Před jeskyní se ozval nějaký šramot a Otec vlk 
vyrazil proti neznámému vetřelci. V mohutném 
skoku se však ještě dokázal otočit a dopadnout 
zpátky na místo odrazu, jinak by tlapami bezpo-
chyby zabil malé nahé dítě.

„Lidské mládě?“ ozvala se z jeskyně Matka vlčice. 
„Přines mi ho, ať vidím, jak vypadá.“

Vlk uchopil dítě jemně do zubů a zanesl ho do 
doupěte. Lidský tvoreček se bez bázně zamíchal 
mezi vlčata. V té chvíli zaclonil výchozí otvor tygr 
Šer Chán. Vešel se do otvoru jenom obrovskou hla-
vou a důrazně požadoval svou kořist. Vztekle vrčel 
a prskal, když mu nebylo lidské mládě vydáno, 
a vyhrožoval, že všechno oznámí na Poradním shro-
máždění v době úplňku.

Byla to vážná věc. Každé mládě musí být přijato 
na Skále porad do smečky a kdoví, jak se budou 
ostatní vlci tvářit na lidské mládě… Když přišel čas, 
sešli se vlci ke Skále a usedli do kruhu kolem vůd-
ce, šedivého samotáře Akély. Mezi vlčaty si hrál 
malý Mauglí. Matka vlčice ho tak pojmenovala, 
protože byl nahý a holý jako žabáček.

„Svobodný národe,“ ozval se ze tmy řev tygra Šer 
Chána. „Vydejte mi lidské mládě. Je to má kořist 
a ve vaší smečce nemá co dělat!“

Vůdce Akéla se Mauglího zastal. O jeho osudu 
má právo rozhodnout jen smečka a ne nějaký při-
vandrovalý tygr. Nikdo další ze Svobodného vlčího 
národa se však za dítě nepřimluvil a hlasy Otce 
vlka a Matky vlčice neměly v téhle věci žádnou plat-



10

nost. Ticho přerušil Balú, dobrácký medvěd, vyuču-
jící malá vlčata zákonu džungle.

„Přimlouvám se. Ať běhá se smečkou. Budu ho 
učit.“

Bylo však zapotřebí ještě jednoho ručitele. Nikdo 
z vlků se k tomu neměl. Náhle skočil do poradního 
kruhu černý pardál Baghíra.
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„Nemám právo mluvit ke Svobodnému národu, 
ale podle zákona džungle mohu život mláděte vy-
koupit. Nabízím vám tučného býka!“

Většina mladých vlků byla stále hladová, a tak 
jim přišel Baghírův návrh docela vhod. Malý Mauglí 
byl přijat do smečky a rozezlený Šer Chán musel 
odtáhnout s nepořízenou.


