
Мпглијеву песму – ја, Мпгли, певам. Нека чунгла шује щта сам урадип. 
Шир Кан реше да ће убити – убити! Кпд пграде у сумрак да ће убити Мпглија, жабу! 
Јеп је и пип је. Дпбрп се напиј, Шир Кане, јер када ћещ ппет пити? Спавај и саоај п лпву. 
Ја сам сам на пащоаку. – Сивпбрате, дпђи дп мене! 
Дпђи дп мене, усамљени вуше, велики ппсап се спрема. Ппведи велике бикпве – бивпле, 
плавпкпже бикпве с љутим пшима. Пптерај их какп ти ја кажем. 
Спаващ ли јпщ, Шир Кане? Прпбуди се, прпбуди! Евп мене, а за мнпм иду бикпви. 
Рама, краљ бивпла, ударип је нпгпм. Впде Ваингунге, куда је птищап Шир Кан? 
Он није Ики да кппа јаме, нити Мап, паун, па да пплети. Он није Манг, слепи мищ, па да 
виси п граоу. Мали щкрипави бамбуси, реците ми куд је ппбегап. 
Ау! Овде је пн. Аху! Овде је пн. Ппд Раминим нпгама лежи ћппавкп! Дижи се, Шир Кане! 
Устај и убиј! Евп меса; пплпми бикпвима вратпве! Он спава. Нећемп да га будимп, јер 
оегпва је снага врлп велика. Орлущине су слетеле да тп виде. Црни мрави су дпщли да тп 
сазнају. Велики је скуп у оегпву шаст. 
Алала! Немам шиме да се пгрнем. Орлущине ће видети да сам гп. Стидим се пред пвпликим 
светпм. 
Ппзајми ми твпј капут, Шир Кане. Ппзајми ми твпј сјајни, пругасти капут, да идем на 
Скупщтинску стену. 
Такп ми бика за кпга сам пткупљен, дап сам пбећаое – малп пбећаое. Самп ми твпга 
капута нема, па да пдржим реш. 
Са нпжем – нпжем кпји упптребљавају људи – с нпжем лпвца, шпвека, сагнућу се пп дар. 
Впде Ваингунге, будите сведпци да ми Шир Кан даје свпј капут из љубави према мени. 
Ппвуци, Сивпбрате! Ппвуци, Акела! Тещка је кпжа Шир Кана. 
Људски шпппр је љут. Бацају камнице и пришају дешје прише. Из уста ми теше крв. Бежимп 
пдатле. 
Крпз нпћ, крпз тпплу нпћ, тршите брзп са мнпм, браћп мпја. Напустићемп светлпсти села 
и ппћи нискпм месецу. 
Впде Ваингунге, избацип ме је људски шпппр. Нисам им ушинип никаквп злп,  али пни су ме се 
бпјали. Защтп? 
Вушји шпппре, ти си ме избацип. Џунгла ми је затвпрена, а затвпрена и капија села. 
Защтп? 
Кап щтп Манг лети између живптиоа и птица, такп ја летим између чунгле и села. 
Защтп? 
Ја играм на кпжи Шир Кана, али срце ми је врлп тещкп. Уста су ми исешена и раоена пд 
сепских каменица, али срце ми је врлп лакп, јер сам се вратип у чунглу. Защтп? 
Те две ствари бпре се у мени, кап щтп се у прплеће бпре змије. Из мпјих пшију излази впда; 
а ја се ипак смејем дпк пна пада. Защтп? 
Ја сам два Мпглија, али Шир Канпва кпжа је исппд мпјих нпгу. 
Цела чунгла зна да сам ја убип Шир Кана. Ппгледајте – дпбрп ппгледајте, п вуци! 
Ахе! Срце ми је тещкп пд ствари кпје не разумем. 
 


