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V období dešťů se v pralese narodí slůně, které jako by svou povahou 
i jménem – Riang znamená veselýRiang znamená veselý – bylo předurčeno 
k bezstarostnému životu. Osudové klopýtnutí však lehkomyslného sloníka 
uvězní do pasti, ve které mu hrozí smrt. Rianga zachrání lidé. Vrátí mu 
život, vezmou mu však jeho volnost a rodinu. Sílu příběhu o ztracené 
a znovu nalezené svobodě umocňují působivé ilustrace Ivety Autratové.
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Sabah, Sabah, šeptaly větry mrakům 
jméno své země. Mraky se snesly níž, 
aby viděly Zemi pod větry.

A viděly krajinu vzrostlých stromů, 
co svými kořeny vystavěly hráz vodě.

Pohlédly na modrá napajedla, tmavé 
bažiny a tepající bahenní sopky.

Spatřily zemi marnivě hýřící barvami 
krásných orchidejí, zaslechly ukřičené 
hlasy papoušků a neposedných 
orangutanů.

Mraky se snesly níž. I zarazilo je 
bázlivé ticho před deštěm.
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Mraky vyslaly k zemi své vodní posly. Krajina je v sobě 
pohltila, přijala hosty. Dešťové kapky smývají prach z listů. 
Na znamení smíru vyrašily k nebi nové výhonky zeleně.

Raduje se život v Zemi pod větry. Vše živé děkuje obloze 
za déšť. Voda je naděje budoucího, voda zahání hlad, 
voda přináší hojnost.

A pod dešťovým závěsem a za záclonou noci se 
narodilo malé slůně.
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Vítej mezi námi. Zdraví nejmladšího ostatní sloni.

Sloní kluk se usmívá na sloní mámu. To ona 
mu dá pít mateřského mléka, až bude mít hlad. 
Slon zvedá chobot a volá: „Momma.“

Chobotem ho pohladí i teta Bibi. Sestřička Abu 
svého brášku přátelsky pošťouchne.

Jen nejstarší a největší slonice Besar se pozorně 
dívá kolem sebe. Dává pozor na nepřátele. 
Ucítí‑li nebezpečí, zavelí a odvede  
všechny pryč.
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„Hej, Besar, a ty se se mnou nepřivítáš?“ slůně se nemotorně valí 
k velké slonici. Nohy se mu podlamují, je všem k smíchu.

Sloni zvesela máchají choboty a mávají ušima. „Vítej, Riangu. 
Buď zdráv, veselý slone Riangu.“

I Besar se zdraví se slůnětem. Jen na chvíli přestane být ostražitá. 
Jen na chvíli spustí oči z nepřívětivé pralesní tmy.

Avšak v pralese se nepozornost nevyplácí.
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Mezi liány se spustil černožlutý 
jedovatý had. Nezvanou kmotrou 
je bojga stromová. Její hadí zuby 
nesou smrt. Nic dobrého nevěstí 
ani malému Riangovi.

Sloní děti Abu a Riang se polekaly, 
poplašeně utíkají k Mommě.

„Jedeš pryč, trať se odtud!“ zlobí 
se velká Besar a výhružně dupe. 
Jak neslyšně se bojga objevila, 
tak také zmizela.

Zkušená Besar tuší, že Riangova 
cesta životem bude křivolaká. 
Jeho život bude klikatý, jako 
je klikatá žlutá čára na těle 
jedovatého hada.
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Malý Riang si však nenechal vzít svou bezstarostnost. Svět je tak 
krásný. Je stále co objevovat. „Tamhle se něco hýbe, pojď Abu, 
poběž, zjistíme, co to je.“

Riang je neposedné slůně. Marně mu Besar domlouvá.

Riangova radost ze života nakazila i Abu. I jí se líbí odbíhat 
od stáda slonic a chobotem tahat za liány. Rozzlobit ptáky, 
aby pak pralesu žalovali na rozverná slůňata.
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Tentokrát se Riangovi jeho zvědavost nevyplatila. 
Chobotem rozklinkal liánu. Bim. Bam. Bim.

„Kdopak tady bydlí? Ukaž se mi.“ Riang rozhoupal větev. Kýve se 
celý strom. V dutině stromu to nebezpečně zahučelo a vylétly 
rozzlobené divoké vosy.

„Bzzz. My se ti ukážeme. Bzzz. Chceš se s námi seznámit? 
Máš to mít!“ Vosy útočí na všetečná slůňata.

*
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Utíkejte, Riangu a Abu! Slůňata 
se běží schovat do bezpečí stáda. 
I tam je však vosy dohoní. Útočí 
na ostatní slony. Sloni se ohánějí 
po dotěrných vosách.

Moudrá slonice Besar velitelsky 
zatroubí, okamžitě ví, kde najdou 
útočiště před bolavými žihadly. 
Stádo se vydalo k bahenní sopce. 
Razí si cestu zarostlým pralesem.


