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Monki og Orbai lekte gjemsel med Nanah og Mohammed i jungelen.
De gjemte seg sammen og var veldig fornøyde med gjemmestedet sitt.
Så hørte de noen rope at Nanah og Mohammed måtte komme hjem og
spise, og plutselig var de helt alene i jungelen.
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- Å nei, de glemte oss, sa Monki. - Ja huff, vi må prøve å finne veien hjem
selv før det blir mørkt, sa Orbai. De fulgte en sti et stykke, men plutselig
stod det en stor hane foran dem på stien. Han så skummel ut og galte i
vilden sky. Monki turte i hvert fall ikke å gå videre.
- Flaks at du har med deg en stor og tøff løve, sa Orbai og brølte så høyt
han kunne. Hanen skvatt, hoppet vekk fra stien og slapp dem forbi.
- Du er skikkelig modig altså, sa Monki. De sang fornøyde mens de
marsjerte videre hjemover.
Plutselig bråstoppet Orbai foran Monki. - Vi kom oss forbi hanen, men her
er det jo en geit! Og den er kjempestor! Da var det Monkis tur til å være
tøff. Han hoppet opp på ryggen til geita og kilte den bak øret så den
begynte å humre så mye at den spratt unna. Orbai skyndte seg videre
mens Monki hoppet ned fra geiteryggen og løp etter. - Nå var det du som
var modig, sa Orbai til Monki da de hadde fått igjen pusten. - Ja, da er vi
like tøffe, du og jeg, smilte Monki. - Kom igjen, nå er det ikke langt hjem!
Snart så de landsbyen foran seg. De gikk litt fortere, men så måtte de
bråstoppe enda en gang. Et stort bål sendte gnister mot dem. - Hvordan
kommer vi forbi bålet, spurte Monki. - Det er veldig varmt, og jeg vil ikke svi
pelsen min. Vi må tenke ut en plan!
Men det trengte de ikke. Plutselig ble de løftet opp av Nanah og
Mohammed som akkurat var ferdige med å spise ved bålet på tunet.
De ble festet med bæresjal, Monki på ryggen til Mohammed og Orbai
på ryggen til Nanah.
- Nå er det godt å hvile bak en trygg rygg, sa Monki til Orbai.
- Ja, vi er veldig heldige som har så gode venner som Mohammed og
Nanah, svarte Orbai. - Og vi rakk å komme hjem det før det ble mørkt!
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