
G E I T E K I L L I N G E N  O G  
L E O PA R D E N



Det var en gang en Leopardmamma som hadde en liten 
leopardunge. Han var et vakkert ungt dyr. Pelsen hans var gul 
med svarte, fine flekker. Han var liten, men han var sterk.



I samme del av landet 
var det en geitemor.
Hun hadde en liten 
geitekilling. Geitekillin
gen var et nydelig lite 
dyr. Øynene hans var 
lyse og halen var 
lang. Han likte å løpe 
og hoppe.



En dag løp leopardgutten bort fra sin mor for å leke. Geitekillingen løp også avsted 
for å leke. De to møtte hverandre ved elven.
Leopardgutten så geitekillingen og han likte ham.
"Kanskje han vil leke med meg," tenkte han.



Geitekillingen så også leopardgutten

"Han er fin," tenkte han. "Kanskje han blir min venn."



"HEI LILLE
GEITEKILLING, 

VIL DU LEKE
MED MEG?" SA 
LEOPARDEN.

"JA!"SA
GEITEKILLINGEN

"DET VIL JEG"

Hei lille geitekilling, vil du 
leke med meg? 

Hei! Ja, det vil jeg!



Så lekte de sammen. De løp og de 
hoppet. De snakket og de lo. De 
rullet i gresset og de prøvde å fange 
sommerfugler.



Når kvelden kom, var geitekillingen og
leopardgutten venner.





Åja, jeg
vil!

De gikk begge hjem til sin mor.



«Vel, min sønn,» sa mor 

leoparden til ham. "Hva 
gjorde du idag?"

«Åh mor,» svarte 

barnet. "Jeg fant en ny 
venn."

"Og hvem er din nye 
venn?" spurte moren.



"Han er liten, og kappen 

hans er brun," sa 

leopardgutten. "Han sier 

'maa, maa'."

"Ah, min kjære," sa moren

sin. "Det var geitas sønn, og
han er veldig god å spise."



"Å spise?" sa leopardgutten. "Spiser
leoparder geiter?"

"Ja," svarte hans mor. «Alle leoparder 

spiser geiter. Hør nå. I morgen skal du leke 

med barnet igjen. Ta ham med hjem til 
meg, så skal vi spise ham til middag.»

"Mor, det kan jeg ikke gjøre,» leopardgutten 

gråt. "Geitekillingen er min venn! Hvordan 
kan jeg spise min venn?"



Moren hans var sint.

"Er du en leopard eller en 

mus?" spurte hun. "Hvis du 

er leopard, skal du spise

geitekillingen. Og tro meg, 

kjære, hans kjøtt vil smake
veldig bra."



Ikke langt unna snakket geitekillingen med sin mor.

«Nå, min sønn,» sa mamma geit, "hvor gikk du i dag?"



«Åh mor,» svarte

barnet. "Jeg dro til

elven for å leke, jeg

møtte et vakkert dyr, 

han har gullpels, og

hans flekker var svarte. 

Vi sprang og hoppet

sammen.

Vi snakket og lo 

sammen, og nå er han

min venn."



«Ah, min stakkars sønn,» sa 

mammageit. "Det var leopardens

sønn. En leopard kan ikke være din 

venn. Leoparder spiser geiter. Hvis du 

leker med ham igjen, vil han prøve å 
spise deg."

"Hva?" gråt barnet. "Men han er min 
venn! Han vil ikke spise meg!"



Hans mor var 
sint.

"Er du en geit

eller en 

idiot?" sa 

hun. "Alle

leoparder er

våre fiender. 

Forstår du 
ikke?" «Ja, mor,» sa den stakkars lille

geitekillingen.

«Så i morgen,» sa geiten, »må du være 

forsiktig. Når du ser leopardens sønn, 
må du løpe bort.»



Neste dag løp

leoparden ut for å 

leke. Geitekillingen

sprang også ut. De 

møttes ved

elven. Leoparden så

på geitekillingen og

hans munn ble fylt av 
vann.



"«Min mor hadde rett,» tenkte han. "Geitekillingen vil være

veldig god å spise."

«Hei, min lille venn,» sa leoparden. "Kom og lek med 

meg."

Han lå på magen, og halen hans beveget seg i det lange

gresset.



Geitekillingen 

så på 

leopardgutten, 

og han beveget 

seg 

bakover. Han 

var klar til å 
løpe bort.

"Nei takk,» sa 

han. "Jeg vil 

ikke leke i dag."



Leoparden lukket øynene og åpnet dem

igjen.'

"Men moren min vil møte deg," sa 

han. "Kom til huset mitt med meg. Du vil
like det der."

Geitekillingen flyttet seg bakover igjen.



"Nei," sa han. "I går var vi venner, jeg likte deg og vi lekte

sammen, men da gikk du til huset ditt, og jeg dro til mitt.
Du snakket med din mor, og jeg snakket med min.



Farvel, min venn. Du er min fiende nå ."

Han løp bort og dro hjem til sin mor. Dessverre returnerte
leoparden til sin mor også.



"JEG HAR MISTET EN VENN," TENKTE
DE BEGGE, OG DE VAR TRISTE


