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Thỏ, Gà Mái và Hổ vô tình gặp nhau ở cuối rừng. Ba
con trò chuyện với nhau rất vui, rồi lại có ý định về ở
chung với nhau để nói chuyện cho thỏa thích. Nhưng ở
với nhau thì phải hợp tính nết mới lâu bền được.
Việc đầu tiên là ba con phải lo làm một mái nhà. Hôm ấy
đến lượt Hổ và Thỏ đi lấy cỏ tranh, Gà Mái ở nhà nấu
cơm.
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Lúc nồi cơm vừa sôi thì Gà Mái lại muốn đẻ trứng, hơi ấm bốc từ
nồi cơm làm Gà Mái tưởng ổ rơm liền nhảy lên miệng nồi đẻ được
một quả trứng. Trứng hòa vào với cơm làm cơm thơm nức mùi
trứng gà.
Hổ và Thỏ ăn đều khen ngon và hỏi Gà:
–

Gà Mái nấu cơm như thế nào mà ngon thế?

Gà Mái kể lại cho Hổ và Thỏ nghe là đã đẻ trứng vào nồi cơm khi
đang sôi.
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Hôm sau, đến lượt Thỏ ở nhà làm bếp, Hổ nói với Thỏ:
–

Hôm nay cậu nấu cơm ngon như Gà Mái nấu nhé! Gà Mái đã
nói cách làm rồi đấy!

Thỏ hì hục thổi lửa để nồi cơm sôi bốc lên. Thỏ trèo lên miệng
nồi, giang chân rặn được mấy “quả trứng” rơi bõm vào nồi cơm.
Thỏ khoái chí vì đã làm đúng như Gà Mái nói.

Các bạn đã trở về, bụng đói liền vội vàng vào ăn ngay. Hổ cắn
ngay phải cục phân nhỏ, hôi khẳn mũi. Hổ khạc ra không được,
Hổ gầm lên. Thỏ sợ quá chạy vút đi nhưng Hổ vươn chân ra tóm
vào mặt Thỏ làm toạc một miếng môi, máu chảy toe toét. Mấy
hôm sau, Thỏ cũng lành da rồi khỏi. Và các bạn lại làm lành với
nhau.
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Khung nhà đã làm xong, bây giờ đến
đoạn lợp mái, Thỏ nói với Hổ:
–

Bác Hổ to lớn sức lực hơn cả, vậy
chúng ta xếp cỏ tranh lên lưng bác
rồi buộc chặt lại. Bác chạy vài
chuyến thì đủ cỏ tranh lợp mái.

Các bạn khen Thỏ có sáng kiến hay.
Thế là Hổ quỳ xuống. Thỏ và Gà Mái
cứ chất cỏ tranh đầy lùm trên lưng Hổ
rồi buộc lại.

Thỏ kín đáo chui vào bụi rậm kiếm hai hòn đá đánh lửa rồi châm
vào bó cỏ trên lưng Hổ. Thì ra trong bụng Thỏ vẫn thù Hổ, tuy Gà
Mái nhìn thấy Thỏ châm lửa nhưng vì sợ nên không dám nói. Lửa
bắt đầu bén, Thỏ hô to:
–
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Xong rồi, Hổ chạy về đi!
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Hổ chạy lồng lên như ngựa phi, gió thổi càng mạnh cỏ tranh càng
cháy bốc đùng đùng. Hổ thấy nóng ran cả lưng, muốn rũ đống cỏ
tranh đang cháy ở lưng ra mà không sao rũ được, những than cỏ
làm cháy xém nham nhở nhiều mảng lông, lộ từng mảng thịt đỏ.
Hổ đau đớn, nhưng vẫn chạy hồng hộc đi tìm Thỏ để trả thù. Song
Thỏ đã cao chạy xa bay vào tận trong rừng sâu. Rồi vết thương
cũng lành và Hổ buồn về tình bạn bè.

Chích vì thế mà ngày nay, môi của Thỏ hếch lên, hơi lẹm. Còn
lưng của Hổ hằn lên những vệt đen, vệt vàng loang lổ. Đó là
những dấu vết để lại của câu chuyện này.
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