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Mèo…méo…mèo…… 

- Mèo, cứu tôi với, hừ 
hừ hừ…. 
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- Mẹ ơi, tiếc quá, con vồ 
trượt mất con mồi 
ngon này rồi. 
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- Ồ, thực ra thì, nếu là 
một con chuột khác 
cũng đáng tiếc thật 
đấy, nhưng đó là một 
con chuột nhắt gầy 
guộc, xấu xí nhất mẹ 
từng thấy đấy. 
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Vâng, mẹ nói thật đúng. 
Con chuột đó vừa xấu xí, 
lại vừa hôi hám nữa. Sao 
trên đời lại có con vật bẩn 
thỉu, xấu xí đến thế chứ? 
Không đẹp đẽ, oai phong 
như loài mèo chúng ta. 
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Chuột con buồn bã bước 
đi, bỗng trời đổ cơn mưa 
rào, ào ào ào. 

Chuột chui vào hang và 
ngồi khóc: 
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Hu hu hu…mình thật là 
bất hạnh, đã không có 
tài cán gì, lại còn xấu xí, 
hôi hám, hu hu hu… 
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- Hu…….hu….hu 
- Ồn ào thế, ai lại ngồi 
đây mà khóc thế? 
Không để yên cho ta 
ngủ gì cả. 
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- Ồ, vị thần này chắc 
hẳn có rất nhiều 
quyền phép, biết đâu 
ông ấy có thể giúp 
được mình. 
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- Hu hu hu…mọi người 
đều chê con xấu xí, ai 
cũng khinh thường 
con, híc híc, xin ngài 
hãy giúp cho con….hu 
hu hu…. 
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- Đừng có khóc nữa, ta 
ghét nhất là tiếng 
khóc, nhức hết cả 
đầu. 

- Hu hu hu…hu hu 
hu…. 
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- Thôi được rồi, ngươi 
muốn ta giúp thế nào? 

- Xin ngài hãy cho con 
biến thành mèo, lũ 
chuột kia thấy con sẽ 
vô cùng khiếp sợ và 
nể phục cho mà xem. 
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Thần rừng hoá phép, và 
thế là chuột biến thành 
mèo. 
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- Meo….Ha ha ha, 
mình đã được trở 
thành mèo….Ha ha 
ha … 
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- Phải rồi, mình doạ 
cho chúng một phen. 
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- Mèo, cứu tôi với. 
- Ha ha ha…đáng đời 
chúng bay. 
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- Gâu gâu gâu…. 

Chó đuổi theo, mèo sợ 
quá trèo tót lên một 
cành cây cao ngồi run 
rẩy. 

- Gâu gâu gâu 
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Suýt nữa thì toi, làm 
mèo chẳng sung sướng 
gì cả, có ngày mất mạng 
chứ chẳng đùa, hừ hừ 
hừ… Thần rừng ơi, xin 
ngài hãy xuất hiện, thần 
rừng ơi. 
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- Ta đã giúp ngươi rồi, 
ngươi vẫn còn làm 
phiền ta nữa hả, mau 
đi khỏi đây ngay. 
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- Thưa thần rừng, làm 
mèo cũng chẳng sung 
sướng gì, suýt nữa thì 
con đã chết trước sự 
hung tợn của chó. Xin 
ngài hãy giúp con. 
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- Không, ta đã giúp 
ngươi rồi, hãy mau đi 
đi, để cho ta yên. 

- Nếu ngài không giúp 
con, thì con cứ khóc ở 
đây cho đến chết thì 
thôi. 
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- Hu hu hu ….hu hu 
hu…. 

- Thôi được rồi, ngươi 
nói đi, một lần này 
nữa thôi. 
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- Là chuột thì sợ mèo, 
mèo thì sợ chó, mình 
phải trở thành gì đây 
nhỉ? Là gì thì mới 
không sợ ai nữa? Mới 
có thể khiến mọi 
người nể phục. 
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- Thế nào rồi? Mau 
đưa ra quyết định. 
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- A, phải rồi, làm voi. 
Voi to khoẻ, đến sư tử 
hay hổ báo, còn phải 
nể voi vài phần, voi 
vừa có sức mạnh, vừa 
được mọi người yêu 
quý. 
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- Ngài hãy cho con làm 
voi. 

Thần rừng hoá phép, 
thế là chuột từ mèo đã 
biến thành một chú voi 
tung tăng đi trong rừng. 
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- A ha, mình thật là oai 
phong làm sao. 
À…ú…ù…. 

- Ha ha ha….ai cũng nể 
sợ mình, bây giờ mình 
không bị khinh 
thường nữa. 
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- À…ú…ù….chuột, 
chuột…. 
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- Hừ hừ hừ…..Ôi, mình 
quên mất là voi sợ 
chuột. Voi cũng 
không bằng chuột. 
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Ha ha ha…cuối cùng thì 
ngươi lại sợ hãi với chính 
bản thân mình. Bản tính 
hèn nhát, luôn trốn tránh 
khó khăn, thì dù có biến 
thành gì đi nữa, thì cũng 
vẫn vậy thôi. 
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Phải rồi, ai cũng có 
nhược điểm, thay vì 
thần tượng một ai đó 
rồi cố biến thành họ, thì 
mình cần phải nỗ lực, 
rèn luyện bản thân, tạo 
ra những thứ mạnh mẽ  
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để dám đối diện trực 
tiếp với đối tượng, thì 
dù mình có là một con 
chuột nhỏ bé, mình vẫn 
có thể khiến đối phương 
to lớn kinh hãi. 
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Từ đó, chuột trở nên lạc 
quan, yêu đời và luôn tự 
hào về chính bản thân 
mình 

 


