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Další poetická bajkapoetická bajka  Lenky Rožnovské zavádí čtenáře do lesnaté tajgy, 
kde se tygřici Taře narodí mládě s bílou srstí. Tara ví, že malý albín ohrožuje 
ji i její druhé mládě, a musí se rozhodnout, zda uposlechne neúprosný zákon 
přírody, který jinakost trestá smrtí. Je v osudu bílého tygra místo pro naději 
a štěstí? Krásný alegorický příběh je neoddělitelně spjatý s výpravnými 
ilustracemi Ivety Autratové.
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Chladný měsíc pomalu kráčel vstříc žhavému slunci. Snad se 
dnes dočká a bude smět políbit zářivé paprsky zlaté paní. 
Avšak slunce jedoucí na koni času svého oře nezastaví. 
Nepočká na pána noci, nebeská schůzka je oddálena na jindy.

Slunce je za obzorem a měsíc s bledou tváří zůstal na obloze 
sám. Dívá se do krajiny, klidné a důstojné. Tu zemi pohladí 
svým svitem.
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Bílý svit měsíce prozradil, co tajga ví. Tygřice Tara se schovává 
v jejích křovinách. Neklidná je tygřice Tara. Chvěje se. Bojí se?

Ne, nebojí, pociťuje jen vzrušení. Teď, právě teď přišel její čas 
námluv. Teď, právě teď k sobě musí přivábit mocného tygra, 
otce svých dětí. Teď, právě teď se začne soukat nit dalších 
tygřích životů. Nesmí promarnit tu správnou chvíli.
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Tara se postavila, nebojácně vystoupila z houští. 
Pomalu, důstojně, přesto obezřetně kráčí otevřenou krajinou. 
Ano, tady to je. Paseka lásky. Je tady poprvé.

Zastaví se a volá: „Jsem tygřice Tara. Jsem připravena 
k zásnubám.“

Jen bzukot nočního hmyzu jí je ozvěnou. Taře tluče srdce, 
copak ji nikdo neslyší? Nenajde se dnes v noci žádný ženich 
pro mladou tygřici?

Tara znovu volá: „Jsem Tara a jsem připravena 
založit další tygří rod.“
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Ještě jednou Tara zavolá, pak bude vědět, že její čas 
byl promarněn. Avšak třetího volání nebylo třeba. 
Z lesa vystoupil mladý tygr.

Tara se chvěje. Tak přece přišel, bude nevěstou. 
Sleduje tygra očima. Tygr ženich se blíží.

Ale co to? Náhle se zastavil. Otáčí se, uskakuje, zlostně řve. 
To druhý ženich zatoužil po námluvách s Tarou. A musí vyhrát. 
Porazí prvního, který se odvážil jít tygřici naproti.
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Plna očekávání Tara pozoruje tygří 
boj. Kdo z ženichů vyhraje? Kdo se 
stane otcem jejích dětí? Mladý tygr boj 
vzdává. Škoda, škoda ho. Ještě jednou 
se otáčí, pak poraženě odbíhá.

Vítěz je udýchaný, namáhavě 
kráčí k Taře.

„Uáá, dnešní noc bude patřit nám,“ 
křičí tygr. Z boku mu kape krev.

Taře se vítěz nelíbí, avšak 
necouvne. Bude patřit tomu, 
kdo si ji vybojoval.
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Jak snadno se vítězství v prohru převrátí. Zatímco 
se dva mladí tygři prali, zezadu se k Taře připlížil 
třetí, starší a zkušenější tygr. I on sledoval šarvátku 
a teď s libostí pozoruje svého soka. Boj mu vzal 
mnoho sil. Nebude se chtít pustit do dalšího boje.

„Uáá, odejdi, nebo zemřeš. Tara je moje nevěsta.“

Třetí tygr vystoupil z noční tmy a měsíc ho svým 
paprskem korunoval na vítěze.
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A noc lásky se naplnila. Tygřice opustila tygra a sama se vydala 
zpět do svého údolí. Tam bude lovit, aby zesílila, aby rostl 
a sílil i nový život, který teď klíčí v jejím břiše.

Hned první lov se jí zdařil. Ulovila zbloudilého takina. 
Měl se držet u svých. Teď zaplatil. Jeho maso tygřici nasytí 
na dlouhou dobu.
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A přišla chvíle zrození. Chráněna z jedné strany křovím a z druhé 
strany špičatou skálou, přišla na svět dvě mláďata. Malí tygři, 
dva tygří bratři. Oba jsou ještě slepí, nemohou stát. 
Nevidí na sebe. Jen cítí teplo toho druhého.

Tygří bratři nevědí, co Tara tuší. Jen jeden 
z nich bude dál žít. Ten druhý musí zemřít. 
Má nesprávnou barvu srsti. Bílou. 
A v zelené krajině bílá volá smrt.
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