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Mèo, Gà Và Chuột
Con
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Chuột Mẹ nói:
─ Con ơi, cái con vật tử tế mà con thấy
chính là con Mèo đấy con ạ. Nhìn cái bề
ngoài thì nó hết sức tử tế, nhưng trong
bụng nó luôn thù hằn với tất cả loài
chuột chúng ta. Còn cái con quái vật
mà con nói chỉ là một con Gà chẳng bao
giờ làm hại ai. Cám ơn Trời đã che chở
cho con tôi được thoát chết. Con ạ, hãy
nhớ là từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ
nhìn vẻ bên ngoài của người ta mà đánh
giá.

1

Một con Chuột con rất non nớt, chưa bao giờ
nhìn thấy gì trên đời, xém một chút thì đã
gặp tai họa khi mới lần đầu tiên mạo hiểm đi
ra ngoài.
Và đây là câu chuyện nó về kể lại cho mẹ
nghe về chuyến phiêu lưu của nó.

Chuột Con kể tiếp:
─ Nếu mà không gặp phải cái con vật quái
gở ấy, thì con đã có cơ hội làm quen với
cái ông dễ mến kia rồi. Ông ta trông rất
hiền lành và tử tế. Ông ấy có bộ lông
dày, mịn như nhung, mặt mày thanh tú,
và nhìn rất khiêm tốn, mặc dù mắt rất
sáng và long lanh. Khi ông ấy vừa sắp
nói chuyện với con thì cái tên quái vật
kia tự nhiên thét lên một tiếng ghê rợn,
thế là con bỏ chạy mất để thoát thân.
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Nó kể:
─ Con đang đi dạo trên đường thì thấy hai
con vật hết sức lạ lùng. Một con vật
nhìn rất vui vẻ và tử tế, còn con vật kia
thì hết sức quái gở đáng sợ. Trên chỏm
đầu của hắn và trước cổ hắn có những
miếng thịt đỏ như máu tươi. Hắn cứ đi
qua đi lại, chân bới tung đất lên và vỗ
cánh đập vào sườn hắn. Lúc nhìn thấy
con, hắn mở to cái miệng nhọn hoắt của
hắn ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống
con vậy.
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