
GIA ĐÌNH 

CHIM CÚT 

 
 

 

 

 

 



Traimoxanh - Trang 1 

 

 

 

- Các con ơi, chúng ta phải 
chuyển chỗ ở thôi. 
 

- Vì sao vậy mẹ? 
 

- Ông chủ sắp thu hoạch 
lúa rồi, nếu không di 
chuyển thì nhà ta sẽ nguy 
mất. 
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- Mẹ ơi, vậy chúng ta phải 

làm gì bây giờ hả mẹ? 
- Từ giờ, các con phải nhớ 

thật kỹ lời mẹ dặn nhé! Ở 
nhà, các con phải chú ý 
lắng nghe, nếu có động 
tĩnh gì, khi mẹ về phải nói 
lại cho mẹ biết ngay nhé! 
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- Dạ, chúng con hiểu rồi mẹ 
ạ. 
 

- Tốt rồi, giờ mẹ sẽ đi kiếm 
côn trùng về cho các con 
ăn. 
 

- Chúng con chào mẹ ạ! 
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- Lúa chín quá rồi con ạ, 
con hãy về, nhờ bà con 
hàng xóm, bạn bè, đến gặt 
giúp vào ngày mai nhé! 
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- Nguy rồi mẹ ơi, ngày mai, 
họ nhờ bà con hàng xóm, 
bạn bè đến gặt lúa đấy mẹ 
ạ. 
 

- Thế à, vậy thì không sao, 
các con cứ yên tâm, thôi 
ngủ đi nhé. 
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- Nào các con, mẹ đi đây, ở 
nhà hãy chú ý lắng nghe 
nhé, xem họ nói gì. 
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- Mẹ ơi, ông chủ nói đợi 
mãi hàng xóm không đến, 
ngày mai dứt khoát phải 
nhờ bà con họ hàng ra gặt 
gấp mẹ ạ. Chúng ta phải 
rời khỏi đây đêm nay thôi. 

 



Traimoxanh - Trang 8 

 

 

Các con đừng sợ, ngày mai 
họ cũng sẽ chưa gặt đâu. 
Thôi, các con hãy ăn đi đã. 
Hôm nay mẹ bắt được khá 
nhiều châu chấu đấy. 
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- Thôi con ạ, chẳng hơi sức 
đâu mà trông đợi, lúa chín 
quá mất rồi, hãy về chuẩn 
bị lưỡi hái, sớm mai cả 
nhà ta đến gặt thôi. 
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- Ông chủ này thật kỳ lạ, 

suốt ngày nói ngày mai 
gặt, ngày mai gặt, nhưng 
rồi có thấy gặt đâu. 

- Đúng vậy, anh nghĩ lần 
này chẳng đáng lo đâu. 
Thế nào mẹ cũng bảo anh 
em ta cứ yên tâm mà ngủ 
cho ngon giấc ấy mà. 
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- Thế nào các con? Hôm 
nay ông chủ bảo gì? 
 

- Mẹ ơi, chẳng có gì đáng lo 
đâu ạ, vẫn như mọi khi họ 
bảo ngày mai đến gặt lúa. 
 

- Nhưng họ nói thế nào? 
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- Ông chủ nói: “Thôi con ạ, 
chẳng hơi sức đâu mà đợi, 
lúa chin quá rồi, về chuẩn 
bị lưỡi hái sớm mai cả nhà 
ta tự đến gặt thôi.” 

 

- Sao thế hả mẹ? Sao hôm 
nay mẹ lại hốt hoảng thế? 
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- Các con ạ, nếu như chính 
người ta tự bắt tay vào 
công việc, chứ không 
trông đợi vào những 
người khác, thì người ta sẽ 
làm. Phải thu xếp đi khỏi 
đây thôi, nhanh lên các 
con! 
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- Thế hả mẹ? Dạ, chúng con 
chuẩn bị ngay đây ạ. 

 

 

 


