
 

 

ĐẠI BÀNG  
VÀ  

GÀ 
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Ngày xưa, có một trại gà 
nằm dưới chân núi lớn, 
bên sườn núi có một tổ 
chim đại bàng. Trong tổ 
có bốn quả trứng lớn.  

 



2 

 

 

Một trận động đất xảy 
ra làm rung chuyển 
ngọn núi. 

- Trời ơi, động đất, 
chạy…chạy mau! 

- Động đất, động đất 



3 

 

 
Một quả trứng đại bàng lăn 
xuống và rơi vào trại gà  

- Trời, quả trứng ở đâu mà 
to thế này? Ở trại này 
không có nhà nào có cả, 
thôi thì tiện thể mình ấp 
luôn. 
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- Chà …chà, bọn nhỏ 
này cựa đạp mạnh 
ghê. Chắc là hôm nay 
vỡ vỏ ra hết đây. 
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- Này này, xem này, nó 
động đậy. 

Quả trứng nứt vỏ và 
chú đại bàng nhỏ xíu 
chui ra, cả đàn gà con 
tròn xoe mắt. 
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Gà mẹ nói: 

- Dù hình dáng không 
giống các con, nhưng 
do mẹ ấp ra thì cũng 
là anh em, các con 
phải thương yêu em 
nhé. 
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- Này, cậu nhìn cái gì 
trên trời đấy? Thức ăn 
ở dưới mặt đất cơ mà. 
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- Ừ, không hiểu sao, 
nhưng mình chỉ thích 
nhìn lên bầu trời thôi. 
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- Nhìn lên bầu trời, làm 
gì có cái gì thú vị trên 
đó chứ, cậu thật điên 
rồ. 
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VÀI THÁNG SAU 
 

- Qụa…quạ….quạ…. 
- Này đi thôi. 
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- Mình vừa nhìn thấy 
một đàn chim bay 
qua, ước gì mình có 
thể bay được như 
những con chim đó. 
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- Anh không thể bay 
được, buồn cười quá, 
hì hì hì…anh chỉ là 
một con gà và gà thì 
không thể bay được, 
anh hiểu chưa? 
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- Đúng vậy, gà không 
thể bay được. Đúng là 
đồ ngốc, lúc nào cũng 
nghĩ về những chuyện 
không bao giờ xảy ra. 

- Đồ đại ngốc 
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Kìa con, đừng buồn bã 
mãi thế. Tuy con không 
giống chúng ta, nhưng 
con cũng do mẹ ấp ủ ra, 
con là một thành viên 
của gia đình gà chúng 
ta.  
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- Hãy nghĩ về nhiệm vụ 
chính là tìm thức ăn 
trên mặt đất, đừng suy 
nghĩ lung tung nữa 
con nhé! 

- Dạ, thưa mẹ, con hiểu. 
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Đêm về, đại bàng con 
mơ mình bay qua đỉnh 
núi ra biển. 
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- Này, đêm qua mình 
mơ thấy mình biết 
bay. Mình bay cao 
hơn cả ngọn núi trước 
nhà, rồi bay ra tận 
biển. 
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- Hà hà …hà… đúng là 
cậu tồ quá. Mình bé 
như thế này mà chẳng 
bay được, nữa là thân 
hình cậu nặng thế kia 
thì bay làm sao được. 



19 

 

 
 

- Không có chuyện đó 
đâu, điều đó không thể 
xảy ra, cậu đúng là đồ 
hoang tưởng. 
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- Đúng đấy, cậu đúng là 
đồ hoang tưởng, đồ 
ngốc nghếch. 
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- Có lẽ anh em gà nói 
đúng, mình là gà, 
mình không thể bay 
được thật. 
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Ngày qua ngày, đại bàng 
vẫn cùng bầy gà sống và 
đi kiếm mồi. Thỉnh 
thoảng, nó vẫn ngước 
lên bầu trời, và đêm về 
lại mơ bay qua đỉnh núi 
ra biển. 
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Mỗi lần kể lại, bầy gà lại 
cười và chế diễu: 

- Cậu đúng là đồ hoang 
tưởng, đồ ngốc 
nghếch.  
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- Cậu đúng là đồ hoang 
tưởng, đồ ngốc nghếch 

- Hì hì…hì. 
- Không có chuyện đó 
đâu, không có chuyện 
đó đâu! 
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Cuối cùng, nó tin và 
không mơ ước nữa. 

Sau một thời gian sống 
làm gà, cuối cùng đại 
bàng chết. 
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Nếu bạn tin rằng bạn là 
một người tầm thường, 
bạn sẽ sống một cuộc 
sống tầm thường, vô vị, 
đúng như những gì 
mình đã tin. 
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Vậy thì, nếu bạn đã từng 
mơ ước thành đại bàng, 
bạn hãy theo đuổi ước 
mơ đó và đừng sống như 
một con gà. 


