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

Ia-ți notițe cu privire la informațiile 
importante din text!
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Adevărat, îl lăsase pe Myu să scape, dar Myu era mult 
prea mare pentru un pui atât de mic. Cu ceva efort, Vuk a 
tras rața grea pe malul nisipos și apoi s-a așezat să-și 
tragă sufletul. Vuk simțea că a ajuns la maturitate.

„Ce va spune Karack?” se gândea el. Era entuziasmat 
gândindu-se la laudele pe care le va primi.

„Iată-l că vine,” s-a gândit Vuk, auzind mișcare de-a 
lungul malului, din locul în care credea că aștepta Karack. 
Vuk s-a ghemuit acoperindu-l pe Tash, astfel încât 
bătrînul Karack să nu poată vedea rața imediat.

Apoi un miros necunoscut i-a ajuns la nas făcându-l să se 
cutremure de frică.

Era mirosul unei vulpi străine, asta însemna că nu era 
Karack cel care venea spre el prin iarba groasă. 

„De ce nu vine Karack?” s-a întrebat el. „Probabil că a 
auzit că este un străin pe mal”. Vuk nu a strigat. A 
așteptat să vadă ce se va întâmpla mai departe.

Cealaltă vulpe s-a apropiat încet. Când a văzut ochii 
verzi, strălucitori ai lui Vuk s-a oprit. Vulpea străină și-a 
dat seama că Vuk era doar un pui. „Al cui fiu ești? Și ce 
faci pe terenurile mele de vânătoare? a mârâit el.

Ochii lui Vuk străluceau agresiv. S-a întins deasupra lui 
Tash, păzindu-și prima pradă. L-ar proteja cu viața lui.
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„Sunt Vuk, fiul lui Karg și nu ți-l dau Tash. L-am prins –
deci este al meu!” răspunse Vuk, scrâșnind din dinţii mici 
şi ascuţiţi.

Vulpea mai bătrână a rânjit: „Ei bine, micuțul meu. Suntem 
mândri de familia noastră, nu-i așa? N-ai auzit: Bătrânul 
Vuk, străbunicul tău, este doar un basm, iar tatăl tău –
ei bine, a murit țipând în fălcile câinelui de vânătoare. 
Dacă nu-ți muți blana  din calea mea, te împing în apă la 
Unka, care are o gură mare și ochi holbați. Acum du-te!”

Vuk a rezistat și nu a stigat după Karack, chiar dacă 
vulpoiul s-a apropiat periculos de el, amenințăndu-l că îl 
va smulge pe Tash și îl va împinge pe Vuk în pârâu. Atunci 
pârâul avea să-i aducă mai degrabă  rușine decât  laudele 
bine meritate.

Vântul adie și vulpea străină se opri brusc. Ochii îi 
deveniră la fel de subțiri și cruzi ca stelele de iarnă.

Apoi ceva s-a schimbat. Deodată vocea i-a devenit dulce 
ca mierea „Deci, ești fiul lui Karg, strănepotul bătrânului 
Vuk și nepotul lui Karack. Karack pe care îl respect atât 
de mult... Și uite! L-ai prins deja pe Tash. Minunat! 
Marele Karack te-a învățat bine. Karack este primul dintre 
vulpoi și acest teren de vânătoare este al lui. Eu eram în 
trecere. Te rog spune-i că aș dori să-i cer permisiunea…”

Vuk stătea mai jos pe mal, așa că nu putea înțelege 
schimbarea de ton. De ce era lingușitor acum acest străin 
când cu câteva clipe înainte dorise să-l împingă în apă? 
Deodată, ochii lui Karack au fulgerat sus pe mal iar el s-a 
năpustit la cealaltă vulpe, rupându-i blana.

Aceasta este partea a treia a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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„Du-te acum, Stup. Cât mai poți!” a mârâit Karack. „Ești 
ca Siy, șarpele. Limba ta este rece și dezgustătoare. Siy 
mănâncă păsări tinere din cuiburile lor și tu ai fi atacat 
această vulpe tânără dacă nu m-ai fi simțit că vin.”

Karack l-a scuturat încă o dată pe Stup. Acesta s-a 
eliberat dintr-un salt și a fugit  plângând în stuf. De la o 
distanță sigură, a urlat înapoi, cu o voce plină de furie: 
„Karack, câine fără dinți! Nu uita! Nepotul tău și cu mine 
ne vom întâlni din nou, cu siguranță. Și atunci îl voi 
scutura eu bine. Fie ca viermii să-ți mănânce pielea și Krou, 
cioara, să se joace cu ochii tăi! Ai răbdare și ai să vezi!"

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