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- Chà chà, đói quá! 
- Ôi, sao trời nóng quá đi 

mất, không thể chịu được 
nữa rồi. 

- Lạ nhỉ, mãi không thấy Sẻ 
Nâu về là sao? 
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- Hừ ..hừ….chúng ta phải 
nhanh chóng rời khỏi đây 
thôi. 
 

- Đi đâu, đi đâu? Đi đâu 
vậy Sẻ Nâu? Đi đâu vậy? 
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- Tới một vùng đất mát mẻ 
hơn, nhưng từ đây đến đó 
khá vất vả, chúng  ta phải 
vượt qua một sa mạc nóng 
bỏng. 
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- Trời, làm sao mà đủ sức 
đến đó được chứ? Sao mà 
đủ sức? Đến làm sao 
được? Đi làm sao được 
đây? 
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- Chúng ta phải cố gắng 
vượt qua thôi, nếu ở đây, 
tất cả chúng ta sẽ bị chết 
hết. 
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- Thôi, chuẩn bị nhanh lên 
các bạn, chúng ta cùng hỗ 
trợ nhau vượt khỏi cảnh 
khó khăn này. Nào, tất cả 
lên đường! 
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- Dễ chịu quá! 
- Ừ, dễ chịu thật, nhưng 

mệt quá! 
- Ôi, tớ đói quá đi mất! 
- Ở đây khí hậu khá tốt, 

nhưng có vẻ như không có 
thức ăn, tôi có linh cảm là 
như vậy. 
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- Trời, vậy chúng ta phải đi 
đâu để kiếm được thức ăn 
bây giờ? Tôi không còn 
sức để đi tiếp nữa rồi! 

- Chẳng lẽ chúng ta không 
thoát nổi cái chết sao?  
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- Sẻ Sọc, cậu là người khoẻ 
và thông minh nhất đàn, 
cậu hãy đi thám thính một 
vòng đi xem nào!  

- Được, tôi sẽ đi ngay. 
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- Thì ra là xe chở thóc…. 
Thế là sống rồi, mình phải 
về gọi cả đàn mới được. 
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- Sống rồi, sống rồi, tất cả 
hãy theo tôi! 

- Thôi, bây giờ chúng ta bay 
về tìm chỗ ngủ, sáng mai 
chúng ta lại ra đây kiếm 
ăn nhé. 
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Không được, nếu cứ ăn 
chung với cả đàn, mình sẽ 
không bao giờ được một bữa 
no, mình không thể kéo dài 
tình trạng thế này mãi, mình 
phải tìm cách mới được. 
Hừm…mình nghĩ ra cách 
rồi, được …được… 
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- Ơ, Sẻ Nâu đâu nhỉ? 
- Tôi đây, tôi đây, nguy to 

rồi, nguy rồi. Ngày mai 
chúng ta không thể ra con 
đường đó kiếm ăn được 
đâu.  
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Sở dĩ tôi về muộn, là phải 
quan sát và tính xem, liệu có 
cách nào để ra đó được 
không? Nhưng không được, 
những người dân trong kinh 
thành họ biết chúng ta kéo về 
đó, họ đã đặt bẫy, cùng những 
tấm lưới rất to. 
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- May mà tôi phát hiện ra 
được, nếu không thì ngày 
mai tất cả chúng ta đều bị 
họ bắt sống. 
 

- Vậy sao? Làm thế nào bây 
giờ? 
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- Trời ơi, Sẻ Nâu, anh phải 
tìm cách gì giúp cả đàn đi 
chứ! 

- Thôi được, cả đàn cứ ngủ 
đi, để sáng mai tôi sẽ tính. 
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- Tất cả hãy ở nhà, để tôi đi 
thám thính một lượt xem 
thế nào nhé! 
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- Ôi, được ăn một mình no 
nê, không phải chia sẻ với 
ai thế này thật thích, cách 
của mình quả thật tuyệt 
vời, mình đúng là rất 
thông minh. 
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Kịch…kịch…..kịch…kịch…
hi..hí….hí…..xe ngựa chở 
thóc đi đến và cán vào người 
Sẻ Nâu 

- Ái…ái…. 
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- Sẻ Nâu đi lâu thế nhỉ, sao 
Sẻ Nâu mãi không thấy về 
nhỉ? 

- Thế nào, anh Sẻ Sọc, anh 
tính sao? 
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- Chúng ta đã nhịn đói cả 
ngày rồi để đợi Sẻ Nâu. 
Theo tôi, chắc không có 
vấn đề gì đâu. Nào, tất cả 
chúng ta hãy theo tôi, 
chúng ta sẽ đến con đường 
mọi khi để nhặt thóc. 
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- Ôi! Tại sao vậy nhỉ? Sao 
Sẻ Nâu lại bị chết ở đây 
nhỉ? Chẳng phải anh ta 
khuyên chúng ta không 
nên đến đây còn gì. 
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- Không hiểu nổi. Anh Sẻ 
Sọc, anh Sẻ Sọc, thế là 
sao? Thế là sao nhỉ? 

- Các bạn không thấy đó 
sao? Sẻ Nâu khuyên các 
bạn, nhưng không phải vì 
sự an toàn của các bạn. 
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- Mà vì lòng tham, và tính 
ích kỷ của nó. Nó không 
muốn chia sẻ với bất cứ ai, 
số gạo mà nó nhìn thấy 
trên đường. 
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-  Mọi việc diễn ra đều có 
mục đích cả. Nếu những gì 
bạn nói khác với cái bạn 
mong muốn, và nếu lời nói 
của bạn không đi đôi với 
việc làm, thì bạn phải 
gánh chịu hậu quả. 
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- Thì ra là vậy. Anh Sẻ Sọc 
thật thông minh. Từ nay, 
anh sẽ là sẻ đầu đàn nhé! 
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- Các bạn hãy nhớ. Đây là 
một bài học cho những kẻ 
tham lam, ích kỷ. Từ nay, 
chúng ta phải biết chia sẻ, 
và đoàn kết cùng nhau 
trong cuộc sống nhé! 
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- Hoan hô anh Sẻ Sọc, hoan 
hô. Hoan hô anh Sẻ Sọc, 
hoan hô! 


