Con Cáo và Con Cọp
Ở khu rừng kia có môt con Cọp uy dũng được tôn làm chủ tướng bởi trí thông
minh, can đảm và công bằng. Muôn loài thú trong rừng được phân định, sống
tự do và góp phần mình cho khu rừng luôn tươi đẹp. Một hôm có con cáo bên
kia sông lân la đến nói chuyện với Cọp:
- Ông chẳng thức thời chút nào. Thiên hạ rủ nhau đi làm móng chân hà rầm
đẹp như tài tử. Nhìn lại coi... móng chân ông vừa dài vừa cáu đen trông không
giống ai...
Cọp gầm lên:
- Ðể tao cho mày cái bạt tai xem mày còn giống ai không?
Cáo xun xoe:
- Là... là em chỉ có ý kiến thôi chứ Ngài có làm hay không thì Ngài vẫn là Xếp mờ...
Cọp dịu giọng:
- Mày nói nghe được. Ðể tao nghĩ lại.
Vài hôm sau Cáo lại đến bên Cọp Thỏ thẻ:
- Thằng Gấu mới đi làm răng Plastic trông vừa đẹp vừa sang. Tôi thấy răng ông lởm chởm, nếu mài đi chắc
vừa trông oai vệ mà vừa lịch lãm nữa...
Cọp gầm lên:
- Ðể tao tạp mày một phát xem mày có trông lịch lãm không?
Cáo giả lả:
- Dạ Dạ ..Em nào dám chọc tức Ngài. Dù có làm hay không, Ngài vẫn là Chúa Tể Rừng Xanh mà.
Cọp dịu giọng:
- Mày nói nghe được. Ðể tao xem lại.
Vài ngày sau đó, Cáo lại đến bên Cọp thì thầm:
- Hôm rày mấy thằng Trâu nước và Bò tót đua nhau đi luyện giọng Karaoke. Em thấy Xếp cũng nên tập cái
Style mới đi nghe cho nó lạ...
Cọp gầm lên:
- Ðể tao rống vào mặt mày xem mặt mày có đổi sắc không?
Cáo sụp lạy:
- Dạ... Dạ Em chẳng dám nữa. Xin bớt giận. Dẫu sao giọng của Ngài vẫn vô địch rung chuyển núi rừng ạ...
Cọp dịu hẳn:
- Mày nói nghe được. Tao cũng đôi khi phải hoà hợp hoà giải một chút.
Vài ngày sau Cáo đem một xe chất đầy những đồ ăn, bia bọt, seafood để ngoài hang:
- Này Ngài xem. Ðây toàn thứ hảo hạng để Ngài dùng cả năm chưa hết. Vừa nằm vừa ăn. Vừa giải trí xem
tivi không mất tiền. Cứ xem cái đám kên kên kia...
Nói chưa hết đã nghe Cọp gầm lên:
- Láo toét!! Dám so sánh Tao với đám kên kên sao?
Cáo cụp đuôi cúi gầm:
- Dạ Dạ... Em đâu dám. Còn lâu chúng mới uy danh lẫy lừng như Xếp. Chỉ là thấy Xếp cực công cực sức
kiếm mồi mới có chút đỉnh biếu Xếp thôi...
Cọp thở ra:
- Hừm! Mày cũng kể là biết điều. Ðôi khi Tao cũng phải biết hưởng một chút.
Kể từ đó,
Khu rừng gai góc mọc đầy, không còn ánh sáng và bớt xanh tươi nhường chỗ cho
đám mọt đục khoét. Lũ chồn cáo lên làm Chúa Tể và bày đủ thứ trò cốt để ăn cắp.
Muôn loài mạnh ai nấy sống để mặc cho lũ chồn cáo tung hoành. Còn Cọp, giờ đã tự
mài răng. tự hấp móng cho mềm, bắp thịt tê liệt, ngay cả giọng gầm giờ chỉ be.. be...
như Dê kêu. Nói chung chỉ còn là... Cọp Giấy.
Lũ Cáo Chồn từ đấy lên ngôi. Hỉ hả.
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