
WAHUR ÎL FUGĂREȘTE PE KARG

Wahur stătea la pândă de cealaltă parte a golului din 
gard. Wahur era trădătorul care a adus o mare rușine 
Națiunilor Libere, alegând să-i servească pe Smooth Skins.

Karg nu avu timp să ezite. A zbughit-o glonț, 
îndepărtându-se de pericol. L-a auzit pe Wahur alergând 
furios în spatele lui. În timp ce Karg fugea ca să își 
salveze viața, Wahur fugea doar pentru glorie. Aceasta era 
șansa vieții lui. I-ar fi plăcut la nebunie să aducă trupul 
neînsuflețit al lui Karg la pragul ușii , astfel încât stăpânul 
să-l găsească dimineața. Tot satul avea să-l privească 
altfel atunci. Stăpânul s-ar uita la el cu acei ochi minunați 
și puternici, iar mîinile sale netede l-ar mângâia pe cap. 
Apoi, în nopțile cu lună, toate rudele lui canine l-ar lăuda 
lătrând prin sat.

Dar Kark nu era ușor de prins. Dibuise o cale de scăpare 
de când a intrat în sat. A trecut printr-o gaură suficient 
de mare pentru o vulpe, dar mult prea mică pentru dulăul 
Wahur.

Însă Wahur era mai puternic și mai hotărât decât părea și 
nu era chip să cedeze cu una cu două. Fără să se 
gândească la dimensiunile lui, Wahur a trecut cu forța prin 
deschizătură și a continuat să îl urmărească pe Karg.

Karg avea un avans suficient, dar tot nu era încă în 
deplină siguranță. Deși ceața de pe pajiște îl învăluia și îl 
ascundea privirii lui Wahur, câinele acesta continua să 
câștige teren.

„Dacă pot să continui,” a icnit Karg, „până la pârâu... voi 
fi bine... până la pârâu... ”

Aceasta este partea a doua a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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Apoi sălciile au apărut din ceața densă, iar Karg a sărit în 
apele puțin adânci, stropind zgomotos. S-a întors brusc și 
a alergat o mică distanță în aval. Apoi a sărit înapoi pe 
mal și a alunecat sub copacii de pe aceeași parte a pârâului 
cu Wahur.

Wahur a ajuns imediat la pârâu. Auzise zgomotul făcut de 
Karg și încă îi mai simțea mirosul în nări. Fără să stea pe 
gânduri, și-a întins picioarele lungi, a sărit peste 

Asta era ceea ce aștepta Karg. 

„La revedere, fraierule!” – șopti el răutăcios.

Karg se întoarse apoi în sat, mergând pe aceeași cale pe 
care fusese fugărit de Wahur mai devreme.

Wahur a sprintat mai departe, făcând ochii cât putea el de 
mari. Ar fi trebuit să îl ajungă pe Karg până acum, dar tot 
ce putea mirosi era doar aer proaspăt. Mirosul 
inconfundabil al lui Karg dispăruse.

„Asta este imposibil,” s-a gândit el „nu avea cum să fugă 
mai repede decât mine.” 

Și Wahur a iuțit pasul și mai tare, dar nu a reușit dea de 
Karg. După un timp s-a oprit și a adulmecat din nou cu 
atenție. Nu se simțea nimic altceva decât parfumul răcoros, 
plăcut al pajiștii. Și-a dat seama că Karg îl păcălise și 
tremura de furie.

A mirosit iar pământul din jurul lui. Nimic! S-a întors pe 
urmele sale mirosind. Din nou nimic.

Aceasta este partea a doua a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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A luat-o pe urmele sale înapoi spre pârâu și a trecut pe 
partea cealaltă. Abia atunci a început să simtă mirosul lui 
Karg, care începea să se estompeze sub roua care se 
depunea.

„Și-a bătut joc de mine,” a mârâit Wahur cu ură. „Trebuie 
să fi ieșit din pârâu pe același mal!”

Wahur a alergat în sus și în jos pe mal, până când a găsit 
locul în care ieșise Karg din apă. „El s-a întors pe malul 
ăsta... în timp ce eu am continuat să alerg!”

Wahur era acum plin de furie. Voia să-l sfâșie pe Karg în 
bucăți mici. Se întoarse acasă pe același urme pe care Karg 
se retrăsese înspre sat. Goana care începuse atât de 
repede se transformase acum într-un marș lent al rușinii.

Wahur se simțea batjocorit de mirosul persistent al lui 
Karg care se întorsese în sat pe același traseu.

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