
 
 

Sói già và Cừu non 
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Be, be, be…. 
Một đàn cừu đang gặm 
cỏ trên thảo nguyên. 

Chú Cừu non bé nhỏ vừa 
ăn, vừa nhảy nhót vui 
đùa. 
- Hi hi hi, hi, hi … 
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- Be, be, be, be, be… 

Mặt trời lặn xuống núi. 

 
 

Bác chăn cừu lùa đàn 
cừu về chuồng: 

- Đi nào, đi nào. 
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Be, be, be….kịch, kịch… 

 
Cừu non vẫn cứ nhởn 
nhơ chơi, không đi về 
theo đoàn. 

- Chán thế, sao về sớm 
vậy chứ. 
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Kịch, kịch, kịch…. 

 

- Đi nào. 
- Gâu, gâu, gâu 
- Be, be, be… 
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- Đi nhanh lên nào. 

 

 
 

Kịch, kịch, kịch….. 

- Be, be, be… 
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- Không đi lối này, lối 
kia cơ mà. 

- Gâu, gâu, gâu… 

 
Cừu non nấp sau mô đất, 
trốn ông lão để ở lại chơi 
một mình. 
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- Đi nào, đi nào. 
- Be, be, be…. 

- Đi nhanh lên nào. 
- Be, be, be… 
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- A ha, thế là mình được 
dạo chơi thoải mái trên 
thảo nguyên rồi. 

Cừu non sung sướng nô 
đùa, nhảy nhót. Kịch, 
kịch, kịch… ha ha ha …. 
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Chú lao đến một búi cỏ 
và nhai rột roạt, rột roạt. 

 
Cừu non tung tăng nhảy 
nhót. 

- Ha ha ha ha ha… 
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Cừu non không biết, Sói 
già đang ngủ ở gốc cây 
gần đó: 

- Khò, khò, khò, khò…. 
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Tiếng gì thế nhỉ, đang 
ngủ nhức hết cả đầu. 

 
Sói già nhìn ra và thấy 
Cừu đang nô đùa một 
mình trên thảo nguyên. 
- A ha, một chú Cừu non 
thật hấp dẫn. 
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Sói nhảy ra khỏi gốc cây 
và tiến tới chỗ Cừu non. 

 
- Ối! 

Sói lao tới vồ lấy Cừu 
non. 
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Cừu non hoảng hốt bỏ 
chạy. 

 
- Giỏi lắm, nhưng mi 
chạy đâu cho thoát. 
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- Ông Sói ơi, cháu vừa 
mới gặm cỏ xanh, hãy 
còn chưa ngấm thành 
thịt, đằng nào ông cũng 
ăn thịt cháu, nếu ông 
cho cháu nhảy vài điệu 
để cỏ thành thịt, thì 
ông ăn thịt cháu sẽ rất 
ngon. 
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Sói già ngẫm nghĩ: “Nó 
nói cũng phải, đằng nào 
ta cũng chưa đói bụng, 
cho nó béo lên rồi ăn một 
thể cho sướng.” 

 

 



Traimoxanh.com-16 

 

- Được, ta đồng ý, vậy 
mày nhảy đi. 

 
- Cháu nhảy thì phải có 
tiếng chuông cơ ông ạ. 
Ông lắc tiếng nhạc cho 
cháu nhảy nhé. 
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- Được, mày nhảy đi. 

 
Kịch, kịch, kịch…. 

 
Leng keng, leng keng…  
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Tiếng chuông vang xa, xa 
mãi khiến ông lão chăn 
cừu nghiêng tai lắng 
nghe. 

 
Leng keng, leng keng… 
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- Ông phải lắc chuông 
mạnh lên nữa đi, lắc 
càng mạnh cháu càng 
nhanh ngấm cỏ thành 
thịt. 
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- Được, nhảy nhanh lên 
đi. 

 
Kịch, kịch, kịch… 

Leng keng, leng keng… 
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Tiếng chuông ngày càng 
dồn dập, vang to rồi vang 
đến tai ông lão chăn cừu. 

- Hả, con cừu nhỏ, tiếng 
chuông, nó đâu rồi 
nhỉ? 
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Ông lão vội lao đi tìm, 
hai chú chó chăn cừu 
chạy theo ông. 

- Gâu, gâu, gâu…. 
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Sói vẫn mải miết rung 
chuông, hai chú chó chăn 
cừu chạy tới, Sói hốt 
hoảng. 

- Hả, con cừu khốn kiếp. 
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- Grừ, grừ…gâu, gâu, 
gâu. 

 
Sói sợ hãi bỏ chạy vào 
rừng. 
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Hai chú chó chăn cừu 
chạy đuổi theo Sói. 

 
- Lần này mày may mắn 
thoát chết, nhưng lần 
sau thì cứ liệu hồn đấy. 
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Cừu non biết lỗi, nó dụi 
đầu vào chân ông lão. 

 
- Đồ Cừu non nghịch 
ngợm, hãy về mau. 
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Cừu non ba chân bốn 
cẳng chạy về nhà….kịch, 
kịch, kịch…. 

Chú gia nhập với đàn, và 
cả đàn cùng nhau đi về 
chuồng, vừa đi vừa hát 
….be, be, be…. 


