
Ká tánca

Régóta réme volt Ká a majmoknak. Az öregek majomöltők óta 
vele rémítgették és szoktatták rendre a fiatalokat. Rémes 
meséket mondtak Káról, az éjjeli tolvajról, aki felkúszik az 
ágakon oly nesztelenül, mint a moha növése, és elragadja a 
legerősebb majmot is. Az öreg Ká oly hasonlatossá tud válni 
egy száraz ághoz vagy korhadt fatörzshöz, hogy a legbölcsebb 
állat sem ismeri meg, amíg a faág meg nem ragadja.

Ká képviselte mindazt, amitől a majmok féltek a dzsungelben. 
Ká volt, kinek senki sem ismerte a hatalma határát, senki sem 
tudott a szeme közé nézni, és senki sem került még ki élve a 
szorításából.

A hold hanyatlóban volt a dombok mögött, s a falakon, 
párkányokon összebújt remegő majmok körvonalai rozoga, 
roskatag rongyrakásokhoz hasonlítottak. Balú lement inni a 
vízmedencéhez, Bagira a bundáját kezdte rendbe szedni, Ká
pedig a terasz közepére siklott, s olyan csattanással csukta 
össze a száját, hogy valamennyi majom rászegezte a 
tekintetét.
- Lenyugssszik a hold – mondotta Ká. 
- Van-e még annyi világossszág, hogy látni lehessszen?
- Látunk, ó Ká.- nyögték a majmok egyszerre
-Jól van! Mossszt kessszdődik a tánc, asssz éhesssz Ká
tánca. Üljetek nyugodtan, ésssz figyeljetek!

Ez a történet második része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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Kétszer-háromszor megfordult, nagy körben, jobbról-balról 
ingatva a fejét. Aztán kanyargott, nyolcasokat írt le a testével, 
meg lágy, lassú háromszögeket, amik négy- és ötszögekbe 
olvadtak át, aztán összegöngyölödött hatalmas halomba, 
sohasem pihenve, sohasem sietve, és sohasem hagyva abba halk, 
zümmögő énekét. Eközben egyre sötétedett; végre el is tűntek a 
vonagló, tekergő gyűrűk, csak a pikkelyek súrlódó nesze 
hallatszott. Balú és Bagira kővé meredten álltak, magukban 
brummogva, s nyakukon felmeredt a szőr. Maugli figyelt és 
csudálkozott.
- Majmok - szólalt meg végre Ká hangja -, tudjátok-e 
kessszeteket-lábatokat mossszgatni, ha én nem parancsolom? 
Bessszéljetek!
- Ha te nem parancsolod, ó Ká, se kezünket, se lábunkat nem 
tudjuk mozdítani!
- Jól van! Hát gyertek mind egy lépéssszel kössszelebb
hossszám. 
A majmok sorai tehetetlenül vánszorogtak előbbre.
- Kössszelebb! - sziszegte Ká, s mind megmozdultak újra.
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