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Într-un luminiș pustiu, o pisică bătrână cenușie stătea singură, zgâindu-se la cerul senin
al nopții. Auzea pretutindeni în jurul ei, în întuneric, respirația și mișcările pisicilor adormite. O
altă pisicuță, cu pete negre și galbene, apăru dintr-un colț întunecat, călcând repede, fără să
scoată niciun zgomot. Pisica cenușie o întâmpină, dând din cap.
— Cum e Blană de Șoarece ? mieună ea.
— Are răni adânci, Stea Albastră, răspunse cealaltă, așezându-se pe iarba răcoroasă a
nopții. Dar e tânără și puternică, se va vindeca repede.
— Și ceilalți ?
— Își vor reveni și ei. Stea Albastră oftă.
— Mare noroc că nu am pierdut niciun războinic de data asta. Ești o pisică-vraci
înzestrată, Frunză Ruginie, spuse ridicând privirea către stele. Își ridică iar privirea, observând
stelele. Mă îngrijorează foarte tare înfrângerea din seara asta. Până acum, de când sunt eu
lider, Clanul Tunetului nu a fost niciodată înfrânt în propriul ținut, murmură ea. Sunt vremuri
grele pentru clanul nostru. Primăvara întârzie și s-au născut mai puțini pisoi. Clanul Tunetului
are nevoie de războinici pentru a supraviețui.
— Dar e abia începutul anului, zise Frunză Ruginie liniștită. La vară se vor naște mai
mulți pisoi. Pisica cenușie ridică din umerii lați.
— Poate. Dar e nevoie de timp pentru ca tinerii să devină războinici. Dacă Clanul
Tunetului trebuie să-și apere teritoriul, are nevoie de războinici noi cât mai repede.
— Cauți răspunsuri la Clanul Stelelor? mieună ușor Frunză Ruginie, urmărind privirea
lui Stea Albastră și zgâindu-se la puzderia de stele de pe cerul întunecat.
— În asemenea momente avem nevoie de învățămintele strămoșilor războinici. Doar ei
ne pot călăuzi. A vorbit Clanul Stelelor cu tine ? întrebă Stea Albastră.
— De câteva luni, nu, Stea Albastră.
Deodată, o stea căzătoare străluci deasupra vârfurilor copacilor. Coada lui Frunză
Ruginie zvâcni și blana de pe șira spinării i se ridică. Stea Albastră rămase tăcută, cu urechile
ciulite, în timp ce Frunză Ruginie continuă să privească cerul pentru câteva clipe, apoi lăsând
capul în jos se întoarse către Stea Albastră.
— A fost un mesaj de la Clanul Stelelor, murmură privind în depărtare. Numai focul ne
poate salva clanul.
— Focul? repetă Stea Albastră. Dar focul este temut de toate clanurile! Cum ne-ar
putea salva? Frunză Ruginie clătină din cap.
— Nu știu. Dar acesta este mesajul pe care Clanul Stelelor mi l-a trimis. Liderul Clanului
Tunetului se uită cu privirea albastră și limpede în ochii pisicii-vraci.
— Tu nu te-ai înșelat niciodată, Frunză Ruginie, mieună ea. Dacă asta a hotărât Clanul
Stelelor, înseamnă că așa trebuie să fie. Focul ne va salva clanul.

