
 

 

Con chuột cao ngạo 
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Có một chú Mèo trong 
ngôi nhà nhỏ, Mèo vừa đi 
vừa kêu: 

- Đói quá, meo, đói quá, 
meo. 
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Nhìn thấy đĩa cá rán ở 
trên bàn 

 
Mèo nhảy lên, nhai rau 
ráu 

- Chọp chẹp, chọp chẹp. 
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Ăn xong, Mèo lững thững 
đi đến góc nhà, khoanh 
chân ngủ một giấc ngon 
lành. 
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- Chà, mùi gì thơm quá, 
chắc là ở gần đây có đồ 
ăn, ha ha ha… 
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Chuột Nâu lao đi do 
thám. 

- Chít, chít, chít, thơm 
quá, thơm quá, chít, 
chít, đúng là mùi cá 
rán. 
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Chuột Nâu tiến lại gần 
Mèo, kêu chít chít chít, 
nhưng Mèo vẫn ngủ khò 
khò.  

- Chít, chít, chít …. 
- Lạch bạch, lạch bạch. 
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Chuột Nâu bất ngờ đâm 
sầm vào Mèo. 

 
Đang ngủ Mèo giật mình, 
vội vàng cong đuôi chạy. 
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- Ủa, sao con Mèo này 
hôm nay lại không đuổi 
theo mình nhỉ? Nó lại 
còn co cẳng chạy, vẻ 
mặt lại rất sợ hãi nữa 
chứ. 
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- Lạ quá, sao lão Mèo lại 
bỏ chạy sợ hãi thế nhỉ? 
Có bao giờ như vậy 
đâu. 
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- Đúng thế, sao lại bỏ 
chạy nhỉ? Thật là kỳ lạ. 
À, hay là nó sợ anh 
Chuột Nâu? 
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- Phải rồi, chỉ có thể là 
thế, chứ làm sao mà nó 
lại co cẳng chạy thế 
được? 
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Thật không thể tin được, 
Chuột Nâu thật là giỏi. 
Chúng ta phải thông báo 
cho mọi người biết thôi. 
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- Ôi, Chuột Nâu, có phải 
cậu đã doạ con mèo ghê 
gớm đó phải sợ, rồi chạy 
mất, đúng không? 

 
- A ha ha ha ha 
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- Chà chà, cậu thật là 
giỏi. Bao đời họ chuột 
nhà ta đều phải khiếp 
sợ lũ mèo. Vậy mà cậu 
lại có thể làm cho 
chúng nó sợ, cậu đúng 
là anh hùng. 
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Đây là chuyện lần đầu tiên 
xuất hiện trong lịch sử các 
loài chuột, cậu sẽ được ghi 
danh vào sổ sách. 

 
- A, ha ha ha ha…. 
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- Anh Chuột Nâu, anh 
thật là giỏi, cho em ở 
bên cạnh anh nhé. 
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- Ồ, cứ yên tâm. Từ nay 
trở đi cứ đi theo anh, 
thoải mái, lúc nào cũng 
có món ăn ngon. 
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- Hoan hô Chuột Nâu, 
hoan hô. 
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“Hoá ra, mình lại là khắc 
tinh của mèo. Biết thế, mình 
đã xử lý con mèo hỗn xược 
đó lâu rồi. Được làm anh 
hùng thế này, sướng thật. 
Phải rồi, giờ ta sẽ ra ngoài 
kia, cho con mèo hỗn xược 
đó một bài học. Chắc chắn 
những vinh dự lớn hơn sẽ 
đến với mình, mình sẽ càng 
được mọi người kính trọng.” 
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- Các vị nghe đây, giờ ta 
sẽ ra ngoài kia, cho con 
mèo hỗn xược đó một 
bài học, trả thù cho họ 
hàng nhà chuột chúng 
ta. 
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- Hoan hô Chuột Nâu, 
hoan hô. 
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Chuột hùng hổ đi đến 
trước mặt Mèo, giơ tay, 
chỉ thẳng vào mặt Mèo: 

- Này, tên Mèo hỗn xược 
kia, có biết ta là ai 
không hả? 
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- Meo meo meo… 

 
Ngươi thật là to gan khi 
động đến họ nhà chuột 
chúng ta. Hôm nay, ta sẽ 
cho ngươi biết, thế nào là 
lễ độ, hãy xem đây. 
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- Meo, meo… 

Mèo đuổi Chuột Nâu. 

 
Mèo dẫm chân lên đuôi 
của Chuột Nâu.  
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Thế là Chuột Nâu bị đứt 
mất đuôi rồi. 

 
- Hừ, hừ, hừ… 
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- Meo, meo, meo…. 

Mèo tức giận thò tay vào 
hang cố bắt Chuột Nâu. 
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- Ôi, cứ tưởng là anh 
hùng, hoá ra chỉ là ăn 
may, có khác gì chúng 
ta đâu. 
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Đúng vậy, đã không biết 
thân, biết phận, lại còn 
hung hăng ra vẻ ta đây. 
Bây giờ phải chịu hậu 
quả thôi, đáng đời. 

 


