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Sawanna była pogrążona w mroku, kiedy Bruno z wahaniem 
wyruszył w stronę pobliskiej dżungli. Wybierał się na swoje 
pierwsze polowanie.
Szedł z trudem, przedzierając się przez gęste podszycie.
Dżungla tętniła życiem – tu coś szeptało, tam rozbrzmiewał jakiś 
krzyk. Bruno zatrzymał się i nadstawił ucha.
Nagle coś obok niego przemknęło. Zadrżał i rzucił się do ucieczki.
Po chwili ostrożnie się rozejrzał. Wtedy tuż obok rozbłysło  
dwoje ogromnych oczu. Przygotował się do skoku i fuknął groźnie,  
by wzbudzić strach.



— Zamierzasz mnie pożreć? —  
odezwał się z rozbawieniem czyjś 
głosik. — Mam na imię Lisa, a ty?
Przed Brunem stała pantera, czarna 
niczym noc.
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— Je… jestem Bruno — wyjąkał, wbijając wzrok w ziemię.
— Prawie umarłam ze strachu, kiedy na mnie fuknąłeś — zakpiła. —  
A od kiedy to dzikie koty polują na siebie nawzajem? Powiedz lepiej, 
czy ty się przypadkiem nie zgubiłeś?
Bruno zignorował pytanie.
— Chodź, pomogę ci znaleźć drogę! — dodała Lisa.
W milczeniu poszli razem.
Sierść Lisy błyszczała w świetle księżyca.
„Jaka ona piękna” — pomyślał Bruno.
— Jesteś tu w dżungli pierwszy raz? — chciała wiedzieć.
— Hmm — odpowiedział wymijająco, czując, jak ogarnia go wstyd.
Kiedy dotarli do skraju lasu, Bruno zebrał się na odwagę i zapytał:
— Spotkamy się jutro?
— Chętnie, pod warunkiem że się nie boisz! — Roześmiała się  
i zniknęła w ciemności.
„Nie ustaliliśmy, gdzie się spotkamy” — uświadomił sobie Bruno  
w drodze powrotnej.


