
A piros virág

Maugli felegyenesedett - kezében a tüzes fazékkal. Azután 
kinyújtotta karjait s arcába ásított a gyülekezetnek. De 
valósággal majd megőrült dühében és fájdalmában, mert a 
farkasok farkasok módjára sohasem mondták meg neki, mennyire 
gyűlölik.
- Elhallgassatok! - kiáltott. - Semmi szükség erre a 
csaholásra. Szívesen maradtam volna farkas veletek életem 
végéig; de ma éjszaka annyiszor mondtátok, hogy ember vagyok, 
hogy érzem már magam is szavaitok igazságát. Nem is foglak 
hát ezentúl testvéreimnek nevezni benneteket, hanem 
kutyáknak, ahogy emberhez illő. Mit fogtok vagy mit nem 
fogtok tenni, azt nem ti határozzátok el. Az az én dolgom 
lesz; hogy minél világosabban lássuk a dolgot, íme hoztam 
nektek én, aki ember vagyok, egy kis piros virágot, amitől 
féltek, ti kutyák. 
Földhöz csapta a tüzes fazekat, s a szétguruló vörös 
széndarabok belekaptak egy csomó szárazmohába, amely lángra 
lobbant, mire az egész tanács rémülten hátrált a magasba 
szökkenő lángnyelvek elől. Maugli pedig beledugta száraz ágát 
a tűzbe s mikor a gallyak ropogva égtek, megforgatta az ágat 
feje fölött a kuporgó farkasok közt.
- Elhagylak benneteket s népemhez megyek, - ha ugyan van 
népem. A dzsungel bezárul mögöttem, s el kell felednem 
beszédeteket és társaságtokat.
-Most pedig, remélem, nem ültök itt tovább, kilógatva 
nyelveteket, mintha volnátok valakik. Kutyák vagytok, akiket 
elkergetek - ekképp! Takarodjatok! 

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

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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A tűz őrült szikrákat hányt a faág végén. Maugli szétcsapott 
vele a körben jobbra-balra, a szikrák megpörkölték a farkasok 
bundáját, akik üvöltve szaladtak szanaszéjjel. 
Végre nem maradt ott más csak Akela, Bagira, s vagy tíz 
farkas, akik mindig Maugli pártját fogták. 
És ekkor fájni kezdett valami Maugli keblében, ahogy eddig nem 
fájt még soha életében. Elakadt a lélegzete, zokogni kezdett s 
arcán könnyek peregtek végig.
- Jaj, mi ez? Jaj, mi ez? - kérdezte. - Nem akarom itt hagyni 
a dzsungelt, és nem tudom, mi bajom van. Meghalok talán, 
Bagira?
- Nem, kis öcsém. Könnyezel csupán úgy, ahogy az emberek 
szoktak, - szólt Bagira. – Most tudom, hogy férfi vagy és nem 
vagy többé gyerek. Mostantól kezdve zárva van előtted a 
dzsungel. Zokogj csak, Maugli. Hiszen csak könnyeid peregnek.
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