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Vịt mẹ dẫn Vịt con đi chơi. 
Trước khi đi, Vịt mẹ dặn: 

- Các con nhớ phải đi theo 
mẹ, theo đàn, không được 
tách ra một mình mà cáo ăn 
thịt các con đấy !  

- Vâng ạ, vâng ạ. 
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Vừa đi được một đoạn, 
nhìn thấy chú bướm xinh 
đẹp bay qua, Vịt Xám đã 
quên ngay lời mẹ dặn, chú 
đuổi theo con bướm hết 
nơi này đến nơi khác. 
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Nhìn thấy Vịt Xám, bác Gà 
Trống hỏi: 

- Cháu đi đâu một mình thế 
này? 

- Cháu đi chơi bác ạ. 
- Không được đâu, cháu còn 

nhỏ đi một mình rất nguy 
hiểm. 
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Nhưng không để ý đến lời 
nhắc nhở của bác Gà Trống, 
Vịt Xám chạy thẳng ra phía 
bờ ao. Vịt Xám reo lên: 

- Ôi thích quá, nhiều cá quá!  
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Vịt xám liền nhảy xuống ao, 
mò lấy, mò để. 

Lúc ăn đã gần no, chú mới 
chợt nhớ đến mẹ. Chú hoảng 
sợ quá gọi mẹ ầm ĩ: 

- Vít... vít... vít…mẹ ơi, mẹ 
ơi! 
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Ở gần đấy có một con cáo, 
nghe tiếng Vịt kêu, Cáo ta 
nghĩ bụng: 

- Ái chà chà, thịt vịt non mới 
tuyệt vời làm sao, mình sẽ 
được một bữa ăn ngon lành 
đấy!   
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Cáo vội vàng chạy nhanh ra 
phía bờ ao.  

Nhìn thấy Cáo, Vịt Xám càng 
hoảng sợ kêu cứu ầm ĩ: 

- Mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi 
cứu con với! 
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Thật may cho Vịt Xám, Vịt 
mẹ đã xuất hiện kịp thời, vội 
vàng dẫn Vịt Xám nhảy tùm 
xuống ao. 

Con Cáo đứng trên bờ, nhìn 
theo tiếc rẻ, rồi đành phải bỏ 
đi. 
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Thế là Vịt Xám thoát nạn. 
Lúc này, Vịt Xám rất là 
hối hận, chú liền đến xin 
lỗi mẹ, và từ đó Vịt Xám 
không bao giờ dám làm sai 
lời mẹ dặn. 


