
Dansul lui Kaa

Generații de maimuțe fuseseră speriate de-a lungul timpului de 
poveștile pe care le-au spus bătrânii lor despre Kaa, hoțul din 
noapte, care putea să alunece de-a lungul ramurilor la fel de 
liniștit pe cât crește mușchiul de pe copaci și să prindă cea mai 
puternică dintre maimuțe; despre bătrânul Kaa, aflaseră că se 
putea preface într-o  creangă sau un ciot putrezit, astfel 
încât până și cei mai înțelepți erau înșelați și prinși în 
strânsoare. 

Kaa era tot ceea ce se temeau maimuțele în junglă, pentru că 
niciuna dintre ele nu cunoștea limitele puterii lui, niciuna dintre 
ele nu putea să-l privească în față și niciuna nu scăpase 
vreodată  cu viață din îmbrățișarea lui.

Luna se scufunda în spatele dealurilor, iar șirurile de maimuțe 
strânse pe ziduri și creneluri păreau niște franjuri zdrențuite și 
tremurătoare. Baloo a coborât la rezervor să bea ceva apă, iar 
Bagheera a început să-și curețe  cu grijă blana, în timp ce Kaa 
a alunecat  silențios spre centrul grădinii, apoi a pocnit din 
fălci atrăgând toate privirile maimuțelor asupra lui.

„Luna apune ", spuse el. „Mai este lumină suficientă să mă 
vedeți?"

Dinspre ziduri se auzi un geamăt ca vântul prin vârfurile 
copacilor: „Vedem, o, Kaa!” 

„Bine! Acum începe dansul — Dansul Foamei lui Kaa. Stați 
liniştite şi priviți.”

S-a învârtit de două sau de trei ori într-un cerc mare, 
ondulându-și capul de la dreapta la stânga. Apoi a început să 
facă bucle și cifre de opt cu trupul său, precum și triunghiuri 
moi și rotunjite care se topeau în pătrate, figuri cu cinci laturi 
și movile încolăcite, fără să se odihnească niciodată, fără să se 
grăbească și să se oprească din cântecul lui fredonat ușor. Se 
întuneca din ce în ce mai tare, până când, în cele din urmă, 
trupul său unduitor n-a mai fost văzut, dar foșnetul solzilor a 
continuat să se audă. Baloo și Bagheera stăteau nemișcați ca o 
piatră, mârâind înfundat, din gât, iar Mowgli privea și se mira.

„Maimuțelor," a zis Kaa într-un final, „puteți mișca vreo mână 
sau un picior fără voia mea? Vorbiți!"

„Fără voia ta nu putem mișca nicio mână sau picior, O Kaa!"

Aceasta este partea a doua a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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