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Connie a Lennox

"Ahoj," řekl Connie tiše, aby nevystrašil malou chlupatou kouli, která se na něj dívala
velkýma zelenýma očima.
"Jak se jmenuješ?"
"Já... já nevím," řekla ta malá chlupatá koule.
"Dobře," řekl Connie. "Jak jsi se sem dostal?"
"Já... já nevím," odpovědělo malé rysí mládě.
Connie netrpělivě posunul nohy.
"Kde je tvá máma?" zeptal se.
"Nevím," řekl Lennox a začal vzlykat.
"Dobře, chlapče," řekl Connie tiše. "Co tedy víš?"
"Já... já vím jen, že jsem velmi vystrašený a osamělý. A nikomu nevěřím a svět kolem
mne je ošklivý a temný.“

Rysí mládě začalo bezmocně plakat. Connie, velký starý kalifornský kondor, rozložil své
obrovské křídlo kolem mláděte. Znal ten pocit.

Malý Lennox podezíravě pohlédl na svého nového přítele. Kondor vypadal docela
děsivě… obrovská černá pernatá křídla, plešatá vrásčitá hlava vyčnívající přímo ven a 
dlouhý zobák slonovinové barvy. Ale bylo na něm něco laskavého a dokonce jemného. 
Vypadal moudře a půvabně a na krátkou chvíli mu Lennox chtěl věřit, ale pak rychle
připomněl, že už nikomu nevěří. Podíval se znovu se vztekem a podezřením na
Connieho.

Connie byl hluboce zamyšlený. Ano, ten pocit znal. Svět mu taky připadal jako velmi
ošklivé a temné místo, v den, kdy ho zajali lovci ptáků. A pak se věci změnily ze
špatného na horší, když se dozvěděl, že všech dvacet dva bylo zajato. Posledních
dvacet dva zbývajících kalifornských kondorů na světě. Prostě to nemohl pochopit. 
Nechápal, proč to lidé udělali, jako by nestačilo, že jeho druh už byl téměř zaniklý! Byli
zastřeleni farmáři, otráveni lovci, vyhnáni ze svého stanoviště sběrateli muzejních
exponátů a ti přeživší zajati a přivedeni do zoo. Dokonce i nyní, o mnoho let později, 
Conniemu zčervenala hlava, když o tom přemýšlel. Nikdy nebyl schopen skrýt své
emoce, jeho holohlavá žlutá hlava zrůžověla vždy, když byl naštvaný nebo rozrušený. 
Lidé mu dokonce dali jméno AC9. Ach, jak nenáviděl toto jméno, lidi a celý život v zoo ...
Ale právě tam, v zoo, kde žili ve svých speciálních „kondorminiích“, si pomalu začal
uvědomovat, že svět kolem něj není tak temný a ponurý. Lidé se o ně dobře starali, 
pomáhali jim se rozmnožovat, léčili je, pomáhali jejich mladým růst a stát se silnými. 
Connie stále nenáviděl hloupé jméno a veškerý život v zoo, ale den co den si začal
uvědomovat důvod, proč je lidé zajali. Posledních dvacet dva kalifornských kondorů bylo
přivezeno do zoo jako součást programu obnovy, díky kterému by mohl jejich druh přežít. 
Dokonce vytvořili loutky vypadající jako kondor, aby jim pomohli nakrmit nově vylíhnutá
mláďata. 



Jakmile se jejich populace zdvojnásobila, konečně dorazil dlouho očekávaný den. 
Kondoři byli propuštěni zpět do přírody. Byl to pro Connieho velký den. Nejen proto, že
byl znovu volný, ale protože se toho dne naučil něco důležitého. Zjistil, že celý obraz byl
vždy větší než ten, který jste viděli, že věci nebyly vždy tak, jak vypadaly.

Znovu mu zbledla hlava. Podíval se dolů na Lennoxe. Mládě rysa iberského plakalo tak, 
že usnulo pod jeho velkým křídlem.

"Zkusím přijít na to, co se stalo s tím malým přítelem," pomyslel si Connie a o několik
sekund později už byl vysoko na obloze stoupající a díval se dolů na otevřené lesy. 
Věděl, že s Lennoxovou rodinou se muselo něco stát, ale chtěl přesně zjistit, o co jde. 
Cítil, že s tím mají lidé něco společného. Doufal však, že jde o něco lepšího, než jen
ublížit tomu nejkrásnějšímu, nejvzácnějšímu a nejvíce ohroženému druhu rysa.
Kondorova intuice ho nezklamala. Několik mil před sebou viděl jak kamion vykládá
Lennoxovu matku a jeho dvě sestry na nové území, aby jim pomohli najít více jídla a 
začít tam bezpečnější život. Zahřálo ho u srdce. Jak ale mohl pomoci Lennoxovi dostat
se ke své rodině? Místo vypuštění bylo na míle daleko a cesta byla dlouhá a 
nebezpečná pro malé mládě jako byl Lennox.

Connie o tom stále přemýšlel, když letěl zpět za Lennoxem a obdivoval svůj vlastní
obrovský stín na písečných dunách a otevřených lesích. Když k němu dorazil, malý rys
ještě spal. Než se probudil, měl Connie všechno naplánované a připravené.
Následující tři dny mohli všechna zvířata v lese sledovat velmi neobvyklou show. Po 
zemi se pohyboval temný bod a přímo uprostřed tohoto bodu běžel mladý rys tak rychle, 
jak jen dokázal. Nezastavil se, neohlédl se zpět a nikdy nepochyboval. Ano, byl
vyděšený, ale vždy, když byl jeho strach největší, vzhlédl ke kondorovi, který létal přímo
nad ním, a vzpomněl si na jeho slova: „Budeš se bát, budeš opravdu vyděšený, ale 
poběžíš dál.

„A tak malý Lennox běžel, protože statečný neznamená, že se nebojíte, znamená to, že
stále běžíte, i přesto že se bojíte.

Byla to dlouhá cesta, ale dokud Lennox běžel ve stínu kondorova velkého křídla, nikdo
mu nemohl ublížit.

Dorazili k Lennoxově rodině. To bylo šťastného skákání a radostného výskání! Matka
řekla Lennoxovi, že měli více králíků, než by si kdy mohli představit a že už nikdy
nebudou hladoví a že Lennox a jeho sestry se teď mohou potulovat volně a bezpečně. 
Bylo to velmi šťastné shledání a Connieho holohlavá hlava byla opět žlutá.

Později v noci, když hvězdy zářily na temné obloze, přišel Lennox ke Conniemu, posadil
se vedle něj a řekl: „Nemohu letět vysoko na obloze jako ty, Connie, ale myslím, že
začínám vidět i širší souvislosti. Věci nejsou vždy tak, jak se zdají být… A víte, svět není
přece jen tak špatné místo….“ Connie se usmál. Znal ten pocit.



Když v kalifornské divočině zůstalo pouze 22 kondorů, Zoo
San Diego a Zoo v Los Angeles dostaly povolení zahájit první

program ochrany chovu. Nyní je v Kalifornii více než 425 
kondorů. Ve volné přírodě žije asi 220 z nich.

Rys ostrovid byl na pokraji vyhynutí kvůli nedostatku potravy, 
autonehodám, ztrátě území a nelegálnímu lovu. Navzdory úsilí

je budoucnost tohoto druhu stále ohrožená.

Projekt byl zahájen v rámci ekologické iniciativy
Mezinárodního dětského sociálního programu
Gazprom Fotbal pro přátelství

Na webových stránkách se můžete dozvědět více
o ohrožených zvířatech a způsobech jejich

podpory environmentálních organizací a rezerv:

„Centrum Amur Tiger“

Mezinárodní fond pro dobré životní podmínky zvířat (IFAW)

Státní přírodní rezervace Sayano-Shushenskaya

Kavkazská přírodní rezervace

Přírodní biosférická rezervace Baikalsky

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

