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Ngày xửa, ngày xưa trong 
khu rừng nọ có một con Cáo 
và một con Thỏ.  

Cáo có một ngôi nhà bằng 
băng, còn Thỏ có một ngôi 
nhà bằng gỗ.  
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Mùa xuân đến, nhà Cáo tan 
ra thành nước. 

Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi 
nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra 
khỏi nhà. 
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Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát 
sau Thỏ gặp Chó. 

Chó hỏi thỏ: 

Tại sao Thỏ 
khóc? 
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Làm sao mà tôi 
không khóc được cơ chứ?  

Tôi có một ngôi nhà 
bằng gỗ, còn Cáo có 
một ngôi nhà bằng 
băng.  

Mùa xuân đến nhà Cáo tan 
ra thành nước, Cáo xin sang 
nhà tôi sưởi nhờ, xong 
rồi đuổi luôn tôi ra khỏi 
nhà. Hu, hu... 
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-  Thỏ ơi , đừng khóc nữa tôi 
sẽ đuổi được Cáo đi. 

Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ.  

- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút    
ngay đi!  
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- Tao mà ra thì chúng mày 
tan xác! 

Thỏ và Chó buồn quá. 
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Bỗng một bác Gấu đi qua, 
bác Gấu hỏi: 

- Thỏ ơi, làm sao mà cháu 
khóc đấy? 
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Làm sao mà cháu 
không khóc được?  

Cháu có một ngôi nhà 
bằng gỗ,  

còn Cáo thì có một 
ngôi nhà bằng băng. 

Mùa xuân đến, nhà 
Cáo tan ra thành 
nước, 

Cáo xin sang nhà cháu sưởi 
nhờ rồi đuổi luôn cháu ra 
khỏi nhà ạ. Huuuu 
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Thỏ ơi đừng khóc 
nữa, ta sẽ đuổi được 
Cáo đi. 

Không đâu bác 
Gấu ơi, bác không 
đuổi được đâu. Bạn 
Chó đuổi mãi 
không được thì làm 
sao mà bác đuổi được? 

Cháu cứ yên tâm đi, 
bác sẽ đuổi được Cáo 
giúp cho cháu mà.  
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Thế rồi, Gấu và Thỏ đến nhà 
Thỏ, Gấu gầm lên:  

- Cáo cút ngay đi! 

- Ta mà nhảy ra thì chúng   
mày tan xác! 
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Sau khi đuổi được Chó và 
bác Gấu đi, Cáo sung sướng 
reo lên: 

- A ha, ngôi nhà này đã 
thuộc về ta rồi. 
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- Ò ó o o….Ơ các bạn đi đâu 
mà vội thế? 

- Ôi bạn Gà Trống ơi, tôi 
buồn lắm 
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Tôi có một ngôi nhà 
bằng gỗ,  

còn Cáo có một ngôi 
nhà bằng băng.  

Mùa xuân đến nhà 
Cáo tan ra thành 
nước,  

Cáo xin sang nhà tôi sưởi 
nhờ,  

rồi Cáo đuổi luôn 
tôi ra khỏi nhà. 
Hu, hu, hu...  
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Thôi, Thỏ đừng 
buồn nữa, tôi sẽ 
đuổi Cáo đi cho. 
 

Không! Làm sao mà 
anh Gà Trống đuổi 
được? Bạn Chó đuổi 
mãi không được, bác 
Gấu cũng chẳng đuổi 

được, làm sao 
mà anh đuổi 
được cơ chứ?  
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Thế mà tôi đuổi được đấy, 
nào chúng ta cùng đi! 

Cúc cù cu 

Ta vác hái trên vai 

Ði tìm cáo gian ác 

Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay. 
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Chờ, chờ tôi một tý, tôi đang 
mặc quần áo. 
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Cúc cù cu 

Ta vác hái trên vai 

Ði tìm cáo gian ác 

Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay! 

Chờ..chờ tôi một tý, cho tôi 
mặc thêm cái áo bông đã! 



Traimoxanh.com - 18 
 

 
 

Không có chờ gì hết 

Cúc cù cu 

Ta vác hái trên vai 

Ði tìm cáo gian ác 

Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay! 
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Tiếng gáy của Gà vừa dứt, 
Cáo sợ run lên bần bật rồi 
vội lao ra khỏi nhà chạy biến 
vào rừng. 
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Là lá la la, là lá la la, là lá la 
la, là lá la la. Ôi thật là sung 
sướng thế là từ nay ta lại 
được sống trong ngôi nhà 
thân yêu. 


