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Trong rừng có một con 
Sư Tử dũng mãnh, mỗi 
khi nó cất tiếng gầm thì 
vang dội cả khu rừng, 
khiến muôn loài đều 
khiếp sợ. 

- Gầm….. 
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Sư tử gặp Voi, Voi cúi 
chào: 

- Ôi, chào anh Sư Tử, 
mời anh đi trước ạ. 
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Sư Tử về hang, đang ngủ 
thì có tiếng gọi khe khẽ: 

- Anh Sư Tử ơi, anh Sư 
Tử. 
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Sư Tử mở mắt và ngơ 
ngác nhìn, nhưng không 
thấy gì. 

- Anh Sư Tử ơi. 
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Sư Tử đứng lên, nhìn 
xung quanh: 

- Ai gọi ta thế nhỉ? 
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- Này, tôi đây cơ 
mà. 

Sư Tử nhìn xuống phía 
dưới, một chú Chuột 
Nhắt bé xíu đang đứng 
trước mặt Sư Tử. Sư Tử 
tức giận: 
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- Chuột Nhắt, mày đến 
đây làm gì? Đi khỏi 
đây mau. 
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- Tôi vừa chuyển đến 
sống gần hang của anh, 
nên sang chào anh một 
tiếng. 
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- Cái gì cơ? Hàng xóm 
của chúa sơn lâm ta là 
một con chuột nhắt ư, 
grừ…grừ. 
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Vâng, là hàng xóm rồi, có 
gì anh em qua lại cho vui. 
À, anh đợi tôi một lát. 

 
Chuột Nhắt lao vút đi. Sư 
Tử vẫn bực bội. 
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- Cái con chuột nhắt láo 
toét, lại còn trò gì nữa 
đây? 

Chuột Nhắt quay lại 
hang Sư Tử, chú giơ cao 
trên đầu một củ lạc. 
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- Ngày đầu dọn đến, 
không biết lấy gì làm 
quà, tôi biếu anh củ lạc 
to nhất của tôi đây, anh 
xem nó mới ngon làm 
sao chứ! 
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- Grừ, grừ, grừ… 

 
Sư Tử hất văng Chuột 
Nhắt ra ngoài.  
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Chuột Nhắt ngã sóng 
xoài ra đất. 

 
- Ái, anh…anh… 
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- Cút ngay cho khuất 
mắt ta, đồ chuột nhắt 
nhãi nhép làm sao đủ 
tư cách làm hàng xóm 
của chúa tể sơn lâm ta 
chứ? Thật không biết 
trên dưới gì hết. 



Traimoxanh.com-16 

 

 
 

- Tôi đâu có làm phiền gì 
anh. Tôi chỉ muốn 
chung sống hoà bình 
thôi mà. Có hàng xóm 
thì tốt hơn sống thui 
thủi một mình chứ. 
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- Không nói lôi thôi, cút 
ngay khỏi đây. Ta mà 
còn thấy mi lảng vảng 
ở đây nữa thì coi chừng 
cái mạng quèn của mi 
đấy! 
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Chuột Nhắt buồn bã. 

 
Chuột Nhắt lặng lẽ bỏ đi. 
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Ngày hôm sau, Sư Tử 
đang đi kiếm mồi thì bị 
sa vào bẫy của người thợ 
săn.  
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Sư Tử cố vũng vẫy thoát 
ra, nhưng càng vùng vẫy 
thì tấm lưới lại càng thít 
chặt và Sư Tử bị treo tít 
trên cao. 
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- Grừ, grừ, grừ… 
- Trời ơi, không lẽ chúa 
sơn lâm oai hùng lại 
chết trong tấm lưới này 
sao. 

- Grừ, grừ, grừ… 
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Chuột Nhắt chạy đến.  

Sư Tử gọi: 

- Chuột Nhắt, cứu ta, 
mau cắn đứt lưới cứu 
ta. 
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Chuột Nhắt dùng răng 
cắn đứt lưới: 

- Rẹt, rẹt,rẹt…. 



Traimoxanh.com-24 

 

 
 

Cuối cùng, dây lưới bị 
đứt và cả tấm lưới rơi 
phịch xuống đất. Sư Tử 
thoát được ra bên ngoài. 
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Chuột Nhắt, cảm ơn cậu 
đã cứu mạng tôi. Tôi 
thực sự xấu hổ vì sự hống 
hách, ngạo mạn của 
mình. Cậu, cậu có thể về 
làm hàng xóm của tôi 
được không? 
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- Ồ, tất nhiên là tôi rất 
sẵn lòng, anh bạn. Dù 
chúng ta là ai, to lớn 
hay nhỏ bé, chúng ta 
cũng phải nương tựa, 
tương trợ nhau trong 
cuộc sống. 


