
Orașul abandonat

Toți știau unde era acel loc, dar puțini dintre locuitorii junglei 
au mers vreodată acolo, pentru că nu era decât un oraș vechi 
părăsit, pierdut și îngropat în junglă, iar fiarele junglei folosesc 
rareori un astfel de loc pe care oamenii l-au folosit cândva. În 
plus, maimuțele trăiau acolo și niciun animal care se respectă 
nu s-ar fi apropiat de uinele templului decât în vremuri de 
secetă, când rezervoarele pe jumătate distruse mai aveau încă 
puțină apă.

Maimuțele numeau locul orașul lor și îi disprețuiau pe locuitorii 
junglei pentru că aceștia locuiau în pădure. Chiar dacă locuiau 
între ruinele templului de mult timp, n-au știu niciodată pentru 
ce au fost construite clădirile și nici cum să le folosească. Ele 
stăteau în holul camerei de consiliu a regelui și se căutau 
toată ziua de purici și se prefăceau că sunt bărbați; sau 
alergau printre casele fără acoperiș și strângeau bucăți de ipsos 
și cărămizi vechi într-un colț și uitau apoi unde le ascunseseră. 
Au explorat toate pasajele și tunelurile întunecate din oraș și 
sutele de cămăruțe întunecate; dar nu și-au amintit niciodată 
ce văzuseră și ce nu.

Maimuțele, însoțite de Mowgli, au ajuns în orașul abandonat 
târziu după-amiaza și au fost foarte mulțumite, drept urmare  
au început să sărbătorească. Și-au dat mâna,  au dansat și au 
cântat cântecele lor prostești. Mowgli nu mai văzuse niciodată 
un oraș indian și, deși acesta era aproape un morman de ruine, 
părea minunat. Un rege îl construise cu mult timp în urmă pe 
un mic deal. Puteai încă să urmărești drumurile de piatră care 
duceau până la porțile ruinate unde ultimele așchii de lemn 
atârnau de balamalele uzate și ruginite. Copaci crescuseră în 
interiorul și în exteriorul clădirilor, iar târâtoarele sălbatice 
atârnau prin locurile unde pe vremuri erau ferestre. Un palat 
mare, fără acoperiș, încorona dealul, iar marmura podelelor 
grădinilor și fântânilor era crăpată și pătată cu roșu și verde; 
până și pietrișul din curte fusese năpădit de iarbă și copaci 
tineri.

Mowgli era trist, furios și flămând în același timp, și cutreiera 
orașul pustiu dând din când în când câte un semnal către 
prietenii lui, dar nimeni nu-i răspundea, iar Mowgli simți că 
într-adevăr ajunsese într-un loc foarte rău. O dată cu lăsarea 
nopții un nor a acoperit luna, iar Mowgli se gândea la ce se va 
întâmpla. Același nor era privit de cei trei prieteni ai săi, 

Aceasta este prima parte a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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