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Một con báo đi tìm mồi. 
 

 
 

thì gặp một con trăn to 
trườn tới. 
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- Hừ, đang đói thì lại gặp 
cái con trăn này thì ăn làm 
sao được. 
 

 
- Đói quá, cả tháng này 
không ăn gì rồi, phải đi 
kiếm cái gì bỏ bụng mới 
được. 
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Từ xa có tiếng kêu be be 
be be, báo nghiêng tai 
lắng nghe 
 

Xa xa, một chú linh 
dương tung tăng đi đến. 
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Báo mừng rỡ 
- Ôi, con linh dương mới 
béo tốt làm sao, quả là 
miếng mồi ngon. 

 
 

Chú linh dương vẫn nhởn 
nhơ vui chơi. 
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Trăn từ từ trườn tới, rình 
bắt linh dương. 
 

 
 

- Con trăn chết tiệt, mình 
phải nhanh hơn mới 
được. 
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Linh dương không biết có 
nguy hiểm nên vẫn mải 
mê ăn cỏ. 
 

 
 

- Con báo kia, nó định 
cướp con mồi của mình 
sao? 
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Đang ăn cỏ, linh dương 
ngẩng đầu lên, thấy trước 
mặt là báo, linh dương 
hoảng hốt kêu to: 
- Ôi, báo. 
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Linh dương quay đầu 
chạy, nhưng phía sau 
Linh dương lại là trăn. 
- Trời, trăn. 
 

 
- Món ngon, món ngon, 
ha ha ha.... 
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Linh dương lại quay 
ngược lại, thì báo đã 
đứng chặn trước mặt. 
- Chạy đâu cho thoát. 
 

 
 

Linh dương sợ hãi đứng 
im một chỗ. 
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Báo gầm gừ với trăn: 
- Này anh bạn, đây là bữa 
ăn của tôi, tôi nhìn thấy 
nó trước đấy. 
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- Cái gì? Anh có nhầm 
không, tôi mới là người 
nhìn thấy nó trước, con 
linh dương này phải là 
của tôi. 
- Con linh dương là của 
tôi. 
- Của tôi mới đúng. 
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Linh dương toát mồ hôi. 
- Mình chết chắc rồi, hai 
con mãnh thú thế này làm 
sao chạy nổi. 
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Báo tức giận, nó nghĩ 
“Con trăn quái quỷ này, 
nó nhất định giành miếng 
ăn với mình đây. Kiểu 
này muốn ăn thịt con linh 
dương thì phải tiêu diệt 
nó trước thôi.” 
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Trăn cũng thầm nghĩ 
“Muốn giành mồi với ta à, 
không dễ thế đâu, không 
tránh ta sẽ giết mi trước”. 
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Linh dương run cầm cập 
“Thế là mình hết đường 
chạy rồi.” 
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Báo xông lên, lao tới vồ 
trăn. 
 

 
 

Trăn há rộng miệng, 
quăng mình lao tới, cuốn 
chặt thân của báo. 
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- Ồ, hóa ra chúng đánh 
nhau. 
 

 
 

- Ái ái ái....á.á.á.... 
- Í da..... 
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Linh dương lao vút đi, 
chú ngoái lại nhìn  
 

 
 

thì vẫn thấy trăn và báo 
đang đánh nhau thật dữ 
dội. 
- Í....da...... 
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Cuối cùng, cả trăn và báo 
đều bị chết, chúng nằm 
lăn lóc trên mặt đất.  
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Linh dương đã thoát nạn. 
- Cảm ơn trăn, cảm ơn 
báo nhé! 
 
 
 
 


