
Floarea Roșie

Mowgli stătea în picioare cu oala de foc în mâini. Apoi și-a 
întins brațele și a căscat în fața Consiliului; era cuprins de 
furie și întristare căci lupii nu-i spuseseră niciodată că îl urau. 

„Ascultați-mă!" a început el să plângă. „Nu este nevoie să mă 
izgoniți ca pe un câine. Mi-ați spus atât de des în seara asta 
că sunt om (deși aș fi fost cu adevărat un lup alături de voi 
până la sfârșitul vieții mele) că simt că cuvintele voastre sunt 
adevărate. Așa că nu vă mai spuneți frații mei, ci lupi, așa cum 
ar face un om. Ceea ce veți face și ce nu veți face, nu este 
treaba voastră. Aceasta este treaba mea; și ca să vedem 
chestiunea mai clar, eu - omul am adus aici puțin din Floarea 
Roșie de care vă temeți voi, lupii.”

A aruncat vasul pe pământ, iar câțiva dintre cărbunii roșii s-au 
rostogolit și au aprins un smoc de mușchi uscat în timp ce tot 
Consiliul se retrăgea îngrozit din fața flăcărilor. 

Mowgli a întins o ramură uscată spre foc până când crenguțele 
s-au aprins și au trosnit, apoi a început să o învârtă deasupra 
capului printre lupii care tremurau ghemuiți. 

„Plec de la voi la propriul meu neam – dacă ei sunt propriul 
meu neam într-adevăr. Jungla este închisă pentru mine și 
trebuie să uit graiul și prietenia voastră.”

„Nici noi nu credem că locul tău este aici, alături de haită –
așadar, pleacă!”

Focul ardea cu furie la capătul crengii, iar Mowgli lovi în 
dreapta și în stânga lui, în timp ce lupii alergau urlând de 
scânteile care le ardeau blana. 

În cele din urmă, au rămas doar Akela, Bagheera și încă vreo 
zece lupi care-i ținuseră partea lui Mowgli. Atunci ceva a 
început să se întâmple înăuntrul lui Mowgli, pentru că nu mai 
fusese rănit în viața lui până acum, și a început să plângă în 
hohote, iar lacrimile îi curgeau pe față șiroi. 

„Ce este asta? Ce este asta?" a întreba el. „Nu vreau să 
părăsesc jungla și nu știu ce este asta. Mor, Bagheera?" 

„Nu, frate mai mic. Sunt doar lacrimi pe care le au oamenii”, a 
spus Bagheera. „Acum știu că nu ești pui de om, ești de-al 
nostru. Dar de acum înainte jungla este închisă pentru tine. 
Lasă-le să cadă, Mowgli; sunt doar lacrimi”.

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