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Al cor de la selva 
ha nascut un petit elefant. 

Es diu Babar. 
La seva mare se l’estima molt. 

Per fer-lo dormir, 
el gronxa amb la trompa 
cantant tot dolçament.
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Babar s’ha fet gran. Ara juga amb els altres elefants petits. És un dels més 
eixerits. És el que fa muntanyetes a la sorra amb una petxina.
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Babar es passeja molt content
enfilat a l’esquena de la seva mare,

quan un malvat caçador, 
amagat darrere uns matolls, 

dispara contra ells.
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El caçador mata la mare.
El mico s’amaga, els ocells arrenquen el vol,

Babar plora.
El caçador corre per atrapar

el pobre Babar.
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Babar s’escapa
perquè té por
del caçador.

Al cap d’uns quants dies,
molt cansat,

arriba prop d’una ciutat.
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Es queda meravellat 
perquè 

és el primer cop 
que veu 

tantes cases.


