
Frații lui Mowgli

„Coboară repede la colibele oamenilor din vale”, a spus 
Bagheera, pantera neagră, „și adu puțin din Floarea Roșie pe 
care o cresc acolo, pentru ca când va veni timpul când vei 
avea nevoie de un prieten și mai puternic decât mine, Baloo sau 
cei din Haită care te iubesc. „Ia Floarea Roșie.”

Prin Floarea Roșie, Bagheera se referea la foc, doar că nicio 
creatură din junglă nu va numi vreodată focul cu numele său 
propriu. Fiecare fiară trăiește cu o frică de moarte față foc și 
inventează o sută de moduri de a-l descrie. 

„Floarea roșie?” spuse Mowgli. „Aceasta crește în afara 
colibelor lor în amurg. O să iau câteva.” Și Mowgli s-a 
îndepărtat.

S-a oprit în fața ferestrei uneia dintre colibe. Și-a lipit fața 
aproape de fereastră și a privit focul de pe vatră. A văzut-o 
pe soția bărbatului ridicându-se și hrănindu-l pe timpul nopții cu 
niște bulgări negri. Când a venit dimineața și ceața albă și rece 
s-a lăsat, el a văzut copilul bărbatului ridicând o oală de 
răchită tencuită înăuntru cu pământ, umplând-o cu bulgări de 
cărbune înroșit,  și ieșind să îngrijească vacile. A ocolit coliba 
cu pași mari și i-a ieșit în față băiatului, i-a luat oala din mână 
și a dispărut în ceață, în timp ce băiatul urla de frică.

La jumătatea dealului, l-a întâlnit pe Bagheera. Roua dimineții 
îi strălucea ca pietrele lunii pe blana sa lucioasă.

„Akela a ratat,” spuse pantera. „L-ar fi ucis aseară, dar 
aveau nevoie şi de tine. Te-au căutat pe deal.” 

„Am fost printre pământurile arate. Sunt gata. Uite!" Mowgli 
ridică vasul de foc.

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