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Một buổi tối, Chuột vào 
bếp, nó mở vung nồi định 
ăn vụng thì bị Mèo phát 
hiện 
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Meo… 

Nghe tiếng Mèo, Chuột 
hoảng hốt bỏ chạy. Mèo 
lao ra đuổi theo Chuột. 
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Chuột chạy rất nhanh, 
thoắt một cái đã chui tọt 
vào một cái lỗ nhỏ ở bên 
bờ tường.  
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Mèo không sao chui đầu 
vào được, nên đành bực 
bội đứng ở bên ngoài. 

- Hừ, may cho ngươi 
đấy! 
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- Hừ, suýt thì toi. Hả, căn 
phòng này lạ quá nhỉ? 
Mình chưa bao giờ biết 
đến, chắc chắn phải có 
đồ ăn đây. Chít, chít, 
chít…. 
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Chuột bước lên một thanh 
gỗ, và rồi bị ngã nhào vào 
trong thùng đựng gạo. 

- Ôi, ui da, mình bị rơi 
xuống đâu đây?  Chít, 
chít, chít… 

 



Traimoxanh.com – Trang 7 
 

 

 

- Ồ, gạo ở đâu mà nhiều 
thế này? Không có gì 
đáng lo cả, trong cái rủi 
lại có cái may. Cảm ơn 
Trời, Phật. 

 hí hí hí…. 
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Chuột ta vùi đầu và nhảy 
nhót trên đống gạo, nó 
bốc hết nắm gạo này đến 
nắm gạo khác cho vào 
mồm. Ăn xong, Chuột 
nằm vắt chân sung 
sướng: 
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- Chưa bao giờ được ăn 
no thế này, thích quá, 
thôi thì cứ đánh một 
giấc rồi mai đi cũng 
chưa muộn. 
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Ngày mai đến, Chuột lại 
nghĩ 

- Trèo lên trên đó thì có 
khó gì đâu, lúc nào 
muốn đi chẳng được,cứ 
ở đây ăn no rồi ngủ có 
phải sướng hơn không. 
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Ngày qua ngày, chú 
Chuột cứ vui đùa một 
mình và đánh chén gạo 
đến no căng bụng. Chú 
ngẫm nghĩ 
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- Mình phải đi thôi, đã ở 
đây một tuần rồi.  
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Ra ngoài bây giờ lại phải 
vất vả đi kiếm ăn, mà 
bọn mèo suốt ngày rình 
rập, kiếm được miếng ăn 
cũng bở hơi tai. 
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- Thôi kệ, cứ ở đây ăn no 
nê đã, rồi tính sau. 

 
Nghĩ thế nên Chuột vui vẻ 
ăn no, rồi lăn ra ngủ, khò, 
khò, khò… 



Traimoxanh.com – Trang 15 
 

 
Thời gian trôi qua, Chuột 
ăn hết gạo trong thùng và 
chú ta cũng trở nên béo ị.
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- Mình ăn hết sạch gạo 
trong thùng này rồi, 
đến lúc phải ra ngoài 
thôi. 
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Chuột tìm cách nhảy ra 
ngoài thùng, nhưng hễ nó 
cứ nhảy lên là lại bị rơi 
xuống,  không làm sao 
nhảy ra khỏi thùng gạo 
được. 
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- Lẽ nào mình không thể 
ra khỏi đây sao? Mình 
sẽ sống suốt đời ở đây 
sao? 
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Chuột cứ nhảy lên, lại rơi 
bịch xuống, nhảy lên lại 
rơi bịch xuống. 
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Mệt quá, Chuột nằm im, 
kêu chit, chit, chít… 
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Một ngày kia, ông chủ 
mở thùng gạo ra, ông bực 
bội kêu lên: 

- Trời ơi, con chuột khốn 
kiếp, nó ăn hết gạo 
trong thùng rồi. 
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Nói rồi, ông chủ thò tay 
tóm lấy đuôi chuột, giơ 
lên cao và ném con chuột 
xuống đất đánh “bẹp”. 
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Trong cuộc sống, đôi khi 
cái giá phải trả cho sự 
nhàn hạ, sung sướng chính 
là mạng sống của mình. 
Chúng ta cần phải biết từ 
bỏ những lợi ích trước mắt 
để tiến tới mục đích lâu 
dài.  
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Đừng vì quá tham lam, 
rồi đến lúc hối hận cũng 
không kịp. 


