
 
 

Con chuột uống dầu ăn 
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- Chà, đói quá, mình phải 
đi kiếm cái gì cho vào 
bụng mới được, gặm mấy 
quyển sách này, mỏi hết 
cả răng. 
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- Quái lạ, đây là lọ gì mà 
chữ nghĩa loàng ngoằng 
thế nhỉ? À, hay là lọ dầu 
ăn? 
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- Khịt, khịt, khịt….không 
được, nhỡ không phải thì 
sao nhỉ? Ta phải kiếm tay 
nào biết chữ đọc cho ăn 
chắc. 
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Chuột Xám và Chuột Trũi 
chạy va vào nhau …kịch 
 

 
Cả hai cùng ngã lăn ra đất 

- A… 



Traimoxanh.com-5 
 

 
-  Cậu đi cái kiểu gì đấy? 
Sao không chịu nhìn thế 
hả?  
 

 
- Ai….đau quá đi mất! 
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- Xin…xin lỗi, anh có sao 
không? Tôi đang vội quá! 
- Cậu có việc gì mà phải 
chạy ầm ầm như thế? 
- À, à….chả là ….mà này, 
anh có biết chữ không 
nhỉ? 
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- Cậu hỏi câu ấy thật thừa, 
người sống trong thư viện 
cả đời như tôi, có gì tôi 
không biết. Chữ là món 
ăn hàng ngày của tôi mà.  
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- Thế còn cậu sống ở đâu? 
 

 
 

- À, tôi sống ở cái kho thóc 
đằng kia. 
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Thật đáng thương cho cậu. 
Để nhét đầy cái bụng của 
mình, cậu đã ở trong một 
nơi buồn tẻ như kho thóc. 
Chỗ đó ngoài thóc ra, thì 
chẳng có gì cả. Còn ở trong 
thư viện thì thật là yên tĩnh, 
mọi chuyện cổ kim trong 
ngoài nước, sử sách đông 
tây, tôi đều nhìn thấy cả. 
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- Ồ, thế cơ á? Thế thì chắc 
hẳn anh phải là người rất 
uyên bác. 
- Đương nhiên, mỗi chữ, 
mỗi câu trong từng cuốn 
sách, tôi đều đọc rất kỹ và 
nhét chặt chúng ở trong 
cái đầu này rồi này. 
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- Ôi, thế thì may quá, tôi 
đang có chuyện cần nhờ 
người có học thức uyên 
bác như anh giúp đỡ đây. 
 

 
- Được thôi, cậu cứ nói thử 
xem nào!  
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- Mà khoan, nhưng giúp 
cậu rồi, tôi sẽ được cái gì 
chứ? 
 

- Thì anh cứ theo tôi đã. 
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- Ôi, một nhà kho nhiều đồ 
đạc và thức ăn thừa như thế 
này mà tôi không biết. 

 
- Anh biết chữ, anh hãy 
đọc cho tôi xem, trên cái 
chai đó viết chữ gì? 
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- Anh đã đọc được chưa 
thế anh Chuột Trũi ơi! 
 

 
- Cậu cứ bình tĩnh, nghỉ 
ngơi đi, cứ từ từ để tôi 
đọc. 
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- Nếu được, tôi sẽ chia cho 
anh một nửa được 
không? 
 

 
- Cậu hãy trật tự một chút 
đi để tôi làm việc. 
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- Được thôi. 
 

 
 

- Ư-tờ-ức-thờ-ức-thức. 
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- Trời, quả là chuột sống 
trong thư viện có khác, 
giỏi giang và thông thái 
quá! 
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Hừ, chữ này là chữ gì ấy 
nhỉ? Sao mà mình nhìn mãi 
không ra? Ôi, làm sao để 
biết bên trong là cái gì bây 
giờ… 



Traimoxanh.com-19 
 

 
Khịt, khịt, khịt….mùi gì 
đây nhỉ?  
 

A, hình như đây là mùi 
dầu ăn thì phải, mùi này 
quen quá! 
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Khịt, khịt, khịt, khịt, 
khịt….. 
 

Mình không thể để cho  cậu 
ta biết mình không biết chữ 
được. 
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Như thế, đám chuột cả 
vùng này sẽ coi thường 
mình mất.  
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Dù sao cái chai này cũng có 
mùi dầu ăn rất quen.  
 

 
Chắc chắn bên trong là dầu 
ăn  
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chứ trả là cái gì khác được 
cả. Mình cứ nói thế cũng 
chả sao.  

Đằng nào thì cậu ta cũng 
đâu có đọc được mà biết 
đúng hay sai.  
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Không được, nhưng nếu 
mình nói ra, thì mình sẽ 
phải chia cho cậu ta một 
nửa à?  
 

Không được, không được. 
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- À…anh nói gì thế anh 
Chuột Trũi? Anh đã đọc 
được chưa? Tôi đã ngủ 
được một giấc rồi mà anh 
vẫn chưa đọc được trên 
ấy họ viết gì ư? 
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- Đây đích thị là dầu ăn 
rồi! 
 

 
- Đúng thế ư? Anh nhìn rõ 
không đấy? 
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- Tôi đã nhìn thấy từ đầu, 
nhưng tôi phải kiểm tra lại 
xem nó có còn hạn sử dụng 
không đã chứ! Cậu cứ vội 
vàng, là có ngày chết đấy, 
đồ ngốc ạ! 
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- Có đúng là dầu ăn không 
đấy anh Chuột Trũi ơi! 
 

 
He he he he….Chuột Xám 
ngốc ơi là Chuột Xám ngốc.  
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Hôm nay, ta sẽ được một 
bữa no say, còn các ngươi 
cứ ngồi đấy mà nhìn. 

 
- A, được, nếu cậu không 
tin để tôi uống thử cho 
mà xem. 
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- Ực, ực, ực, ực…. 

 

 
- He..he…he…he….thật là 
đã quá đi. 
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- Ôi, ôi, ợ, ợ, ợ … 

-  Tôi, tôi….không xong 
rồi. 
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- Anh, anh…Chuột Trũi, 
anh…anh …sao thế? 
 

 
- Ôi, Chuột Trũi ơi. 
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 Chuột Trũi 
 

 
- Hu …hu… hu... 
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- Anh này, dạo này nhà ta 
nhiều chuột quá, phải 
dùng thuốc diệt chuột 
thôi. 
- Ừ, anh cũng nghĩ vậy, em 
lấy đi, anh để ở góc kia 
kìa. 
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- Này, mình ơi, lại đây, lại 
đây. 

 
- Chuyện gì thế? Cái lọ 
thuốc chuột nhà ta không 
hiểu sao lại lăn ra đây, và 
bên cạnh là một con 
chuột rất to chết rồi kìa. 
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Chuột Xám há mồm ra vì 
kinh ngạc, hóa ra Chuột 
Trũi không biết đọc nên đã 
tưởng nhầm chai thuốc 
chuột là chai dầu ăn. 


