Cái Bẫy Chuột

Một hôm Chú chuột qua một lỗ tường nhìn thấy ông chủ nông trại và bà vợ đang mở một gói đồ. “Không biết có món
ngon gì trong đó nhỉ” nó tự nhủ. Một lúc sau, nó thót tim khi thấy rằng đó là ….. một cái bẫy chuột!

Nó liền chạy tới kho lúa để thông báo cho mọi người cái tin động trời này: “Nhà mình mới có một cái bẫy chuột! Nhà
mình mới có một cái bẫy chuột!” Cô Gà mái quác quác vài tiếng, gãi lưng rồi ngân cổ trả lời: “Thưa Ông Chuột, tôi biết đó
là một vấn để cho ông, nhưng cái đó chẳng gây hậu quả gì cho tôi hết. Nó không làm phiền gì đến tôi hết”

Chú Chuột ta đành quay sang chú Heo mà la to: “Nhà mình mới có một cái bẫy chuột! Nhà mình mới có một cái bẫy
chuột!” Chú Heo tỏ vẻ thông cảm nhưng trả lời: “Tôi cũng buồn cho anh lắm nhưng không làm gì được hơn là cầu
nguyện cho anh. Anh hãy tin tôi chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện.” Chú Chuột bèn quay qua nàng Bò và kêu to báo động:
“Nhà mình mới có một cái bẫy chuột! Nhà mình mới có một cái bẫy chuột!” và nàng Bò trả lời: “Dạ thưa Ông Chuột, Tôi
buồn cho ông lắm nhưng tin đó chẳng làm cho tôi có thêm một vết nhăn nào trên bụng.

Thế là Chú Chuột ta đành trở về nhà, đầu cúi gập xuống và cảm thấy vô vọng vì phải đối đầu với chiếc bẫy chuột của ông
chủ nông trại một mình. Rồi đêm hôm đó người ta nghe thấy một tiếng động lạ lùng trong nhà, như thế tiếng chiếc bẫy
chuột xập. Bà chủ trại bèn chạy tới xem con gì đã bị xập bẫy nhưng trong bóng tối bà đã không thấy cái đuôi con rắn độc
bị dính vào bẫy. Con rắn trong lúc cuống cuồng bèn cắn bà và ông chủ trại phải gấp gấp đưa bà ta đi bệnh viện. Nhưng
than ôi bà đã trở về nhà với một cơn sốt nặng.

Và ai cũng biết rằng để chữa một cơn sốt nặng thì cần có món canh gà. Thế là ông chủ trại bèn kéo cây rìu nhỏ ra để thịt
con gà hầu làm canh. Nhưng tình trạng bà chủ trại lại mỗi ngày mỗi nặng thêm, khi này tất cả bạn bè hàng xóm đều tới
canh bệnh nhân nơi đầu giường 24 tiếng trên 24. Để có cơm ăn cho họ, ông chủ trại phải thịt con heo. Thế mà bà chủ
trại vẫn không khỏi mà trái lại đã ngã lăn đùng ra chết tốt.

Thế rồi nhiều người đến đưa đám ma, vì thế mà ông chủ nông trại phải hạ con bò để làm cơm cho khách tới viếng ăn.
Chú Chuột ta qua khe bức tường đã canh chừng và thấy hết những chuyện đã xẩy ra, trong lòng thấy một nỗi buồn vô
tả.
Vậy lần sau mà bạn nghe được tin một trong những người bạn quen biết đang bị một chuyện khó khăn gì đó, mặc dù
chuyện ấy không liên quan gì tới bạn, thì bạn hãy nhớ rằng khi một người bị nguy khốn thì tất cả mọi người trong chúng
ta đều cùng bị đe dọa. Chúng ta đều dính chùm trong cái chuyến đi được gọi là cuộc đời này.

Chúng ta hãy giữ con mắt rộng mở ngó tới những người xung quanh
và hãy cố gắng khuyến khích lẫn nhau

