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Thôi chết, mình ngủ quên 
mất. 

 
Mình đến muộn thế này, thể 
nào cũng bị chúng nó nói, 
phải đi lối tắt mới được. 
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- Mặt trời sắp lên đến đỉnh 
đầu rồi, sao vẫn chưa 
thấy Mèo Vàng đâu nhỉ? 
Đói quá đi mất. 
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Mèo Vàng nhảy qua bờ 
tường. 
 

 
 

Và bị rơi xuống vũng nước. 
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- Méo…Xui quá đi mất, 
bẩn hết cả rồi. 

 
- Thôi, không chờ Mèo 
Vàng nữa, chúng ta ra bờ 
sông bắt cá thôi. 
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- Phải đấy, muộn lắm rồi. 
 

 
 

- Ấy ấy, chờ tôi với. 
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- Xin lỗi mọi người, tôi có 
chút việc nên đến muộn. 
 

 
 

- Cậu bị sao thế? Sao toàn 
thân cậu lại bẩn thế kia? 
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Mình mà nói bị ngã thì sẽ bị 
cười cho thối mũi mất. 

À, tôi vừa tắm bùn. Dạo này 
trên người tôi có mấy con 
bọ chó, nên phải dùng cách 
này để diệt chúng, rất có 
hiệu quả đấy. Các cậu có 
muốn thử không? 
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Lý do đến muộn của cậu đấy 
à? Thôi, đi thôi, đói lắm rồi. 

 
Ơ, thế sáng giờ mọi người 
chưa ăn gì à? Thế mà không 
nói một tiếng, tôi mang cho 
vài con chuột lót dạ.  
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Gì chứ bắt chuột thì chả ai 
bằng tôi đâu.  

 
Ở nhà vẫn còn nhốt chuột 
con để ăn dần đấy, ha ha ha 
ha… 
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- Chít, chít, chít, chít… 
- Để tôi, coi như là chuộc 
lỗi đến muộn. 

 
Mèo Vàng lao ra, vồ lấy 
chuột. 
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Con chuột đang tìm thức 
ăn. 

 
Nghe tiếng chân Mèo Vàng, 
nó ngẩng đầu lên. 
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- Meo… 

 
- Đâu, con chuột đâu? 
- Tôi thấy nó gầy quá nên 
thả ra, đợi sau này béo 
hơn bắt ăn thịt cũng 
không muộn mà. 
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Các bạn mèo cùng nhau 
ngồi câu cá bên bờ sông.  

 
Mèo Trắng bắt được con cá 
đầu tiên 
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Tiếp đó là Mèo Đen và Mèo 
Mướp, mỗi bạn đều bắt 
được một con cá to. 

 
Kìa, một con cá nhảy lên 
khỏi mặt nước, Mèo Vàng 
vội giơ tay ra. 
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Nhưng ôi thôi, bạn Mèo 
Vàng vồ hụt mất rồi. 

Chú cá nhảy xuống sông, 
làm bắn nước tung toé vào 
Mèo Vàng. 
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Các bạn mèo đốt lửa nướng 
cá. 
 

 
 

- Thơm quá! 
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- Nhanh lên Mèo Vàng, cá 
của chúng tôi sắp chín rồi. 

 
 

- Đây đây, tôi ra ngay đây! 
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- Ha ha ha ha, cuối cùng 
cũng bắt được mày. 

 
 

Cá con quẫy mạnh đuôi vào 
mặt Mèo Vàng. 
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Cá con quẫy mạnh ra khỏi 
tay của Mèo Vàng và nhảy 
xuống sông. 

 
 

- Trời, cậu bị sao thế? Cá 
của cậu đâu? 
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- Tôi không muốn bắt, bắt 
cá thì quá dễ, chẳng qua 
tôi muốn lấy đuôi của nó 
để rửa mặt mà thôi. 
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- Rửa mặt á? Mặt anh sưng 
vù rồi kìa. 
 

 
 

- Ồ, không sao, tôi thích thế 
mà, mọi người cứ kệ tôi. 
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Các bạn mèo cùng nhau ăn 
cá nướng một cách ngon 
lành. Chọp chẹp, chọp chẹp. 

 
Mèo Vàng đứng xem các bạn 
ăn, thèm rỏ cả nước dãi. 
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Dưới sông, chú cá nhỏ vẫn 
nhảy lên, nhảy xuống tung 
tăng chơi đùa. 

 
Mèo Vàng vội nhảy xuống 
nước. 
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Bỗng Mèo Vàng kêu cứu: 

- Ối, ối … 
 

 
 

- Có chuyện gì thế? 
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- Hừ, không sao, hừ… 
không sao. Trời nóng quá, 
tôi muốn tắm một cái cho 
mát thôi. 
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- Trời ơi, cậu ta chìm mất 
rồi, chúng ta mau đến cứu 
đi. 
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- Chúng ta có lòng tốt thật, 
nhưng cẩn thận đến lúc 
đó lại thành phí công. Có 
khi lát nữa, cậu ta lại bảo 
mình đang biểu diễn lặn 
thì sao? 
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Phải đấy Mèo Đen, kệ cậu ta. 
 

 
Mèo Vàng đã chẳng còn cơ 
hội nào để biện bạch cho 
mình, bởi vì sau khi chìm, nó 
không bao giờ nổi lên nữa.  
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Đây chính là bài học cho 
những kẻ thích nói dối, luôn 
muốn che đậy những khuyết 
điểm của mình. 

 

 

 


