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Có một cái lỗ thủng ở 
chân tường kho thóc. Một 
đàn chuột chui qua lỗ 
thủng vào trong kho. 

- Chít, chít, chít. 
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- Lúa mới về anh em ơi, 
hôm nay chúng ta được 
một bữa no nê rồi. 

- Chít, chít, chít. 
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Bầy chuột cắn rách bao 
tải đựng thóc, thóc chảy 
qua lỗ thủng, rơi vãi trên 
sàn nhà. 
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- Ôi, cha ơi, lũ chuột lại 
cắn phá hết cả rồi! 

 
- Mấy cái bẫy này không 
ăn thua gì với lũ chuột 
ranh mãnh kia hết. 
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- Ha ha ha ha ha  

 
- Ha ha ha ha ha 

 
- Ha ha ha ha ha 
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- Phải rồi, cha đã có cách. 

 
- Cách gì cũng không ăn 
thua với chúng ta cả 
đâu. Ha ha ha ha  
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- Meo, meo 
- Mèo ngoan, bắt hết lũ 
chuột kia cho ta, rồi ta 
sẽ thưởng. 

- Meo 
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Mèo rình bắt chuột 

- Meo…. 

 
- Chít, chít, chít 
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- Đại ca ơi,  quả này thì 
nguy rồi. 

- Yên nào, cứ trốn ở đây 
thì mèo không tìm ra 
đâu. 
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Mèo đuổi theo đàn chuột 

- Ái, ái, ái 

 
Mèo đuổi chuột ra khỏi 
kho thóc. 
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- Hừ, hừ, hừ 
- Trời, con mèo này hung 
dữ và nhanh nhẹn lắm, 
lần này thì chúng ta hết 
đường quay về rồi. 

- Hừ, hừ, hừ… 
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- Lũ chuột sợ mất mật 
rồi. 
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Một Thời Gian Sau 

 
 

- Quái lạ thật, sao chuồng 
gà trống trơn, chẳng 
còn con gà nào cả thế 
này? 
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- Ôi, cha ơi nhìn kìa 

- Cục cục cục cục cục 

Mèo đang đuổi theo gà 
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- Meo, meo, meo 
- Cục, cục, cục 

 
- Dừng lại, dừng lại. Trời, 
con mèo này chẳng khác 
gì con cáo. 
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- Meo…. 
- Cha ơi, cứ thế này thì 
chẳng mấy chốc, chuồng 
gà sẽ chẳng còn con nào 
nữa cả. Mà lũ chuột 
cũng chạy đi hết rồi, 
chúng ta còn giữ con 
mèo này lại làm gì nữa? 
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- Ừ, nuôi mãi mới được 
đàn gà béo, thôi, giải 
tán con mèo này đi cho 
xong. 
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- Ha ha ha…Ai ngờ mèo 
lại bị đuổi cơ chứ. 

 
- Bây giờ anh em mình 
tha hồ tự tung tự tác, 
nào anh em, đi thôi. 
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- Hoan hô đại ca, chúng 
ta phải chén bù mấy 
ngày qua lang thang, 
đói khổ mới được. 
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Đàn chuột kéo nhau chui 
vào kho.  

Cắn rách những bao thóc 
trong kho. 

- Chít, chít, chít…. 
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Ăn thóc xong, chuột còn 
chui vào ngăn tủ, cắn rách 
hết quần áo của ông chủ. 

 
Chuột phá phách khắp cả 
nhà. 
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- Lũ chuột cắn phá hết cả 
rồi, cứ thế này thì đến 
áo cũng chẳng có mà 
mặc, cơm cũng chẳng có 
mà ăn thôi cha ơi. 
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- Trời ơi, không thể 
hưởng lợi vẹn toàn. Biết 
thế này thì cứ giữ mèo 
lại có phải hơn không. 
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- Ha ha ha ha ha ha…. 
 

 

 

 


