
 

 

 
 

Ếch và Chuột 
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- Anh Ếch, sao hôm nay anh 
đến muộn thế, tôi chờ anh 
nãy giờ. 

 

 

- Ồ, tôi ngủ quên mất, vừa 
tỉnh dậy, vội vàng đến đây 
luôn. 
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Ếch và Chuột cùng nhau ăn 
uống: 

Chọp chẹp, chọp chẹp, chọp 
chẹp. 

 
Cùng nhau đọc sách 
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Hai bạn chơi nhảy cao, và thế 
rồi: 

Bụp….oa…. 

- Anh có đau không? 
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- Không sao, tôi không sao. 

Công nhận anh nhảy siêu 
thật đấy. 

 
- Còn anh thì chạy nhanh hơn 

tôi nhiều. 
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- Tối rồi, tôi về đây.  

 
 

- Anh  về nhé, sáng mai lại lên 
tôi chơi đấy. 

- Ừ, hẹn gặp anh sáng mai. 
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Ngày nào cũng như ngày nào, 
Ếch đều lên bờ chơi với Chuột, 
cả hai ngày càng thân thiết. 
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- Tự dưng lại bị đau chân thế 
này, không sang nhà Chuột 
chơi được, buồn quá đi mất. 
Nhưng mà không thấy mình 
sang, thì Chuột phải sang 
thăm mình chứ nhỉ?  
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Hay là Chuột không biết nhà 
mình? Đúng rồi, mình thì 
ngày nào cũng sang nhà 
Chuột, vậy mà mình chưa mời 
Chuột sang nhà mình lần nào 
cả. Phải rồi, mai mình sẽ mời 
anh ấy sang nhà mình chơi. 
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- Anh Ếch, hôm qua đi đâu mà 

không thấy sang nhà tôi 
chơi? 

 
 

- À, hôm qua tôi bị đau chân 
nên không sang nhà anh 
được. 
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- Vậy à, thế giờ anh đã khoẻ 
chưa? 

- Anh nhìn xem, hôm nay tôi 
đã khoẻ lắm rồi.  
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- À, anh Chuột này, chúng ta 
đã làm bạn với nhau lâu rồi, 
mà anh chưa biết nhà tôi thế 
nào. Hôm nay, tôi mời anh 
sang nhà tôi chơi nhé. 
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- Cái gì, sang nhà anh chơi á? 
- Đúng vậy, tôi mời anh sang 

nhà tôi chơi. Ở đó cũng vui 
lắm. Anh có thể bơi thoả 
thích, tha hồ mát mẻ. Đảm 
bảo anh sẽ thích, rồi không 
muốn về nữa cho mà xem. 
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- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng 

tôi không thể đến nhà anh 
chơi được đâu. 

 
 

- Sao lại không được chứ?  
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- Đi đi mà, ra đó chơi với tôi 

cho vui. 

 
- Nhưng, nhưng, tôi không biết 

bơi, làm sao mà sang nhà 
anh chơi được chứ? 
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- Ôi dào, anh cứ yên tâm, tôi là 

một tay bơi cừ khôi, tôi sẽ 
kéo anh cùng bơi. 

 
- Không, không, không được 
đâu. 
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- Tôi thường xuyên đến nhà 
anh chơi, là bạn bè với nhau, 
tôi mời anh sang nhà tôi 
chơi, vậy mà anh coi thường 
tôi, anh không thèm đến. 
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- Không, tôi không có ý đó. 

 
 

- Anh Ếch, tôi xin lỗi mà, tôi 
không có ý đó. 



Traimoxanh.com - 18 

 

 
 

- A, mình có cách rồi. 
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- Này anh, anh làm cái gì vậy? 

 
- Đừng lo, tôi có cách rồi, anh 

cứ đi theo tôi. 
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- Thả tôi ra, thả tôi ra. 

 
- Bùm! 
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- Ối! Dừng lại, thả ra, thả ra! 

 

 
- Ủm, ủm, ủm… 
- Ối, dừng lại, dừng lại! 
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- Đấy, rất thích phải không? 

Tôi đã bảo anh rồi mà! Thích 
quá, thích quá, ha ha ha. Cứ 
yên tâm, tôi sẽ đưa anh sang 
nhà tôi. 

 
- Ối, ối! 
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- Anh Chuột, anh làm sao 

vậy? Thôi chết, tôi đã hại 
anh rồi.  

 
 

Tại sao tôi ngu đến vậy cơ 
chứ? 
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- Hả, một con chuột! 

 

 
 

Quạ xà xuống, cắp chặt Chuột 
bay vút lên cao… 
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- Trời ơi, cái gì thế này, cứu 
tôi với, cứu tôi với! 
 

 
- A, a,a…. 


