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 Ce înseamnă apa pentru mine, m-ați întrebat? În loc să vă răspund, am să vă povestesc o 

întâmplare din viața mea și a familiei mele. 

 După cum bine vedeți eu sunt un tigrișor. Un tigrișor bengalez. Ca toți tigrii și tigrișorii 

bengalezi, trăiesc în India. Și, după cum bine știți, în India sunt două anotimpuri, cel secetos și 

cel ploios. 

Anul acesta, anotimpul secetos a fost chiar foarte secetos și deosebit de călduros. Din acest 

motiv pârâiașul ce trecea pe teritoriul familiei mele s-a făcut din ce în ce mai mic și mai tulbure 

până ce a dispărut cu totul. La început apa s-a împuținat și nu am mai putut să ne bălăcim așa 

cum ne place nouă, dar nu am fost foarte alarmați, deoarece mama zicea că a mai trăit un an în 

care apa era cam puțină. Un timp am mai avut apă de băut, dar, mai apoi, cănd pârâul a secat 

complet, a trebuit să ne mutăm în preajma unei ape mai mărișoare. Aici au început problemele 

noastre, căci teritoriul respectiv aparținea altei familii de tigri, care nu a vrut nici în ruptul 

capului să ne accepte în vecinătatea ei. Au pornit lupte de cucerire și de apărare a teritoriului, au 

murit dintre ai noștri și dintre ai lor. Când toată lumea era deja slăbită de războaie, când noi, 

copiii, eram mereu speriați, când uitasem de joacă, când mama ne certa mereu căci îi era frică să 

nu fim atacați, m-am gândit că mai rău nu se poate. Dar s-a întâmplat ceva cu mult mai rău: apa a 

secat și aici. Nu mai știam ce să facem... Câțiva indivizi din cealaltă familie au plecat spre satele 

oamenilor să caute un strop de apă, dar au fost alungați și chiar uciși. Oamenii sufereau și ei de 

sete... Am crezut că vom muri fără apă, deși mama ne spunea mereu că musonul e aproape. Nu 

știam exact ce e musonul, dar îl așteptam cu nerăbdare pentru că era credința mamei că vom fi 

salvați. 

Nu știu exact cât timp a trecut... o veșnicie... dar, în cele din urmă musonul a venit. Într-o 

zi s-au adunat norii și a început să plouă. Era minunat să simt din nou picăturile de apă pe blănița 

murdară. Apoi blănița s-a curățat, am băut apă cu nesaț, am văzut că destul de repede apa râului a 

început din nou să curgă prin vechiul loc, am ponit înapoi spre teritoriul nostru și m-am aruncat 

cu plăcere în pârâiașul nostru cel dătător de viață și speranță. Viața mea și a familiei mele a 

revenit la normal. 

Acum nu cred că mai este nevoie să vă explic ce înseamnă apa pentru mine. Dacă totuși 

este printre voi vreunul care nu a înțeles, pot să-i mai spun doar atât: APA ESTE DIFERENȚA 

DINTRE VIAȚĂ ȘI MOARTE. 


