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Có một con cá sấu vừa bơi, 
vừa nhăn nhó: 

“ Ôi đói quá, đói quá. Từ 
sáng đến giờ chưa kiếm 
được cái gì vào bụng. Ôi 
đói quá, đói quá…” 
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Ái chà chà! Có chú 
khỉ con đang muốn 
qua sông kìa.  

Ha ha ha… 
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Này bé Khỉ ơi, cháu đang 
muốn qua sông phải 
không?  

Lại đây, lên lưng bác. Bác 
chở giúp qua sông! 
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Ôi bác cá sấu ơi, bác nói gì 
cơ? Bác đưa cháu qua sông 
á? Ôi, bác tốt bụng thế! 
Cháu cảm ơn bác ạ! 
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- Ơn với huệ gì, mau mau 
lên lưng bác kẻo muộn 
rồi. 

 

Khỉ con thích chí nhẩy tót 
lên lưng cá sấu và hát vang: 
la là la lá la …. 
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Nhưng khi bơi ra đến giữa 
sông cá sấu liền giở giọng: 

- Này cháu Khỉ ơi, bác 
giúp cháu qua sông, cháu 
giúp bác một tí nhé! 



Traimoxanh - 7 

 

 
 

- Vâng ạ, thế bác cần 
cháu giúp bác điều gì ạ? 

-  Bác đói bụng quá! Bác 
thèm ăn quả tim của 
cháu. 
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Ôi! Gì cơ? Thôi chết rồi! 
Mình bị mắc mưu của gã cá 
sấu già gian ác rồi. Lão ta mà 
ăn tim của mình thì mình 
chết mất. Ôi, mình chết mất 
thôi. Ôi, lạnh quá… 
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Phải làm sao bây 
giờ?  

A! Cây dừa, cây 
dừa. Mình nghĩ ra 
một cách rồi.  
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Khỉ con chỉ vào cây dừa: 

- Bác cá sấu ơi, quả tim của 
cháu đang treo ở trên cây 
dừa kia kìa, bác có nhìn 
thấy không? Bác bơi 
nhanh vào bờ đi cháu sẽ 
lấy cho bác. 
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Cá sấu tưởng thật vội bơi 
nhanh vào bờ. Vào gần tới 
bờ khỉ con bèn nhảy tót 
lên cây dừa, hái một trái 
dừa thật to và gọi: 
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- Bác cá sấu ơi, trái tim của 
cháu đây. 

- Ôi quả tim đấy à, to và 
ngon thế nhỉ? 

- Này, mời bác xơi. 
- Ối! Ối! Ối…. Đau quá…. 
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Cá sấu bị ném trúng đầu đau 
điếng vội bơi nhanh ra xa và 
lủi mất. 

Chú khỉ con thật là thông 
minh và nhanh trí, nhờ vậy 
mà đã thoát khỏi bàn tay của 
cá sấu đấy! 


