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C A - H A T DI, CAC E M ! 
f^ì\\ Mãn và anh Miu cùng duc/c niòt 
^ J ine vuôt-ve mcn-trcVn hàng máy 
tiăin liin, cùng ăn niòt món, cíing ò 
niòl nhà, cùng hoc inòl hài, cùng nghc 
mòl ló-i khuyên-bào, vây mà hai đang 
khâc nliau hict baol Không h'è có hai 

f t l l ^ T r T J p Z Ê con inco con 
nào khác haii 
nhau nlur chj 
Mã n và a n h 
Miu nàv. 

Chj Mãn có 
niòl liím lòng 
ngay - lhãng , 
yèu- I h ir(vn g, 
chang klii nào 
cain-gifrdiroc 
s ir v u i - v e 
l ro n g I ò n g, 
I H ' M IhircVng 
tli uò'ug liál: 
« N g o e o . . . ! 
N g o e o . . . ! » 

Tièiigdò văng 
ra khap nhà. 
Anli Miu hiìu nhir chang hc ca -há t 
nliir l l i i ' ; nĩ'ii có chiing nfra, thì anh 
clii gir-gir sc-sè nlur tluV ra luit váo mà 
fhòi. Anh chĩ hiêi vui-sinVng v à c h o i -
giõn môt niinli. 

('.(') lc niòl |)hiin lòi dó là lai hà Mco, 
vi hà luòn lam girong dè-dăt cho con-
cái. lià il klii hát, ncu có hál, thì chĩ 
hál nln') thõi. Nhirng lòi-nghicp! T a 
có Ihc tha-lhir cho há, vi hà găp liĩni 
sir hõi-rõi . So lá ngiròi la thĩnh -
Ihoâng hát iniíl nico con, và trê con 
\ac-xir(/c hay kco òng Mèo bà Mco 
cliay kliáp nhà, làm cho òng bà phài 
plnm phì-phì, dè'n nõi dàn chó cũng 

llã I h M i i . liòi cò Nho-n. n'ui Nghla niiion clion Dièo ni'io 'l 

đuôi Ihco mà sùa, Ihàt clc gày cho òng 
l)à noi gián liict bao ! Hoi vàv, nc'u 
Ông bà Mèo thình-linb ca-bát. tlii há 
chang lâ la-liing làm sao? 

Hà khòng thích hál nhieu, nhirng bá 
lai tucVng rang loài khác ca-hál trong 

lúc tliôa-thich 
lii n g u - d a i 
h o ă c là trái 
phép ,cho nèn 
bà vã n lìì u -
nliiìu cãi nhau 
v í vièc dó vó i 
chj Mãn, là cô 
con gá i b i iv 
hál. 

M ô i b u ò i 
sáng, khi cãii 
bc, tèn goi là 
Nghĩa, x inh -
dcp, lóc (|uiín, 
ăn ló t l i i ng 
còn tlura cluit 
sũa , câu d ô 
vào dĩa, dcin 

Mi'o thiròng 
À v vi dĩa 

cho mèo, Ihì inc con bà 
lìĩv lòn nhau vS sir ca-hál. 
cluia dát lói sán gác, thi chi Mãn dã 
dirng chirc, ngóc dãu và duòi lèn, ngó 
bò hoi-hiĩ fâm, cuong hong máp-máy, 
cál tic'ng lên hát lón nhi'rt và hay nhírt. 

Ciin anh Miu Ihi l iái han, :inh cũng 
ăn, iilurng il nói ve nión ăn. Ncii 
thình-thoâng có to lòng vui-thòa lu-
nhicn, thì iinh chì tngoeõ ngoeo» niiiy 
liciig nhò xiu, dt'ii noi ngirò'i ta co cúi 
(lìĩu xuong, ghó lai vào bên canh anh, 
thì mói nghc dirt/c. 

I5à Mco cho thc lã anh Miu biê'l gifr 
vê con nhá ti'r-te và bict qul-l ioiig tliàn 
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niiiili. N'lnr vày, ta dê suy-nghĩ và 
biê't rsìng bà Mèo quen tirc-giíìn chi 
Mãn lá du*ò*ng ĩ iàol Chi Mãn ăn 
xong, còn nam bál v u i - v e truóc lò 
siW'ri. Uà nií'ing chj s'íy rang : 

— Quân khõn-nan! Mììy kèu-la om-
sòm nliii' Ihè', có ícli cbi cho dòi kbòng? 
('.('»• sao niìiy luôn ha mìnli inà cám 
cn nguòi ta dã làm cbo ìnììv vicc nsìy 
vièc 110, duirng nbir mãv cbìing dsing 
diroc. boăc cbãng có phép inongduoc? 
Ho clio mày ăn và cbo may sirrVi, hsi 
cháng phiii lè.láni u ? Nê'u ho khòng 
làni nhir vsiy, tbi hodángIhcn biè'l bao! 
T a o mát-cô" vì tháy msìy làin cho Ihãn 
mììy hóa ra hèn-niat lx'Vi to lòng biê't 
o'n ve niôi vièc chang có giá gì. Miiy 
hãy Is'iin phircVc cbo tao bô*i niiv chúl 
tánh kieu-ngao t i r -nh icn! Mììy bsìy 
bò dirt nhfrng eách dua-ninh hèn-inat 
íiy di ! -Mììy thJrcoi ein trai mììy dàv, 
nó ăn-6 khác ban : N ó coi cái gi cũng 
nhir niòl sir tir-nbièn, nó biê'l giau nõi 
vni tiong lòng, nên ngiròi t;i càng pbiii 
kính-trong nó bòi phãn. Hé-baii ciia 
ta khòng biét chãc la có tlioa-tbích hay 
chăng, nèn mói cir tríu-men ta chó'! 
Nlning iniìy cii dcri chì biel on , Ihi 
ngiriri t:i s(Vm nbin lliáu ruòt gan inăy, 
át niiiy sè bi kbinh-dè. Tsio nài-ni 
niiìv nên quí-trorig cách ăn iiel 6 oua 
măy b(rn cbút inra. Nê'u hát nghêu-
ngoao niòi khi tbôa lòng, Ihì sao goi 
là con nbà kbòn-ngoan diroc ? 

C.bi Msin kbõng hieu-bie t , nliirng 
tiròng cluing ìsing nêu hál trong lúc 
thôa lòng, thì al có vièc ghè-g(Vm gì 
xiiv den. Vày, cbi srr-bãi qusi chirng. 
Cbi nlu'rt-dinh thòi khòng ca-hál. 

Nhirng chi luông-côiig. Chang ins'iy 
lúc chi thsi v minh sung-sinVng, dê chiu, 
rôi cuong hong m á p - m á y mòt cách 
lir-nbièii nlur boa 116 nhani nnisi xusin. 
Chj Isii boi-roi. Chi bi cám-do niãi. 

Mòt ngày kia, cò bé lèn lá Nhon, 
em gsii ho cùa câu Nghĩa, dè'n chòí 
nhsi csiu Nghĩa , lsi nhà có biiy mèo đó. 
Cò Nhon ít nói, vê măt xanh-xao, 
bình-yên, tbĩnli-tboiing bong chi Mãn 

lên dău goi, vsi có Isìn vuôl-ve chi den 
nira gió', vô-vi? chi rát nhe-nhàng, èm-
ái. Vây inàch j khòngca-hsitsaodiroc? 

Có khi cliính cãii Ngbĩa là'y soi dày có 
buòc cái nút ve 6 d a u , côt vào iigsin kéo 
bàn, thành tlu'r mèo con có tbe vò ,n-
giõn, tùy y dánli bal di và cõ vô lsíy 
cái nút ve av. Khi cái núl ve đông-
dira tir bên niìv qua bèn kia 6 trinVc 
mat Ihât-thà cùa csic con mèo, thi 
chúng lai nliiiy inra, vui-lbôa là diròng 
nào! Nè'u kbòng có cách cbi nô-đùa 
nfra, tbì cluing luôn cbirc bat lííy duòi 
ìihaii. Guôc nììy dã han vui mál lsini, 
nèn dáng eho cbúng hát mìrng. 

Nhung sinh Miu ít khi dir vào cuòc 
cboi áy. Chj Mãn láy tbê làm khó 
cliiu, nên cbi Mãn càng lâu càng boi-
rói. LÚC cb'í có hai chi em, trong tri 
chi Msin dsi suy-ngbĩ kỳ-càng, chj bèn 
insinh-bao b6i anh Miu iâng : 

— Khi thõa lòng, sao em khòng hsit? 
Chi Mãii lioi vày, vì tirông hát là tir-

nhiên vá phiii lè. Anh Miu có vê la-
lùng, roi dáp : 

• — M á nói râng: «Hát lsi hèn-nhál , 
taò lãy viêc hát làm ho-tben.)) ( N g b ĩ 
mòt chúl ) Vsi, tòi muõn tô cbo chi 
biet sir Ibirc, nhirng chj dirng bsin-nói 
gì eii. Khi tõi 1116 mièng hál, thì bong 
ngbet- i igòi dòi chút. Cbi nên csin-
tbàn, d img kc lai cho ai hay. Nêu 
niá bay, at tôi iniit-cõ'. Chi biêt ìiìng 
ìnsi thích chlĩng ta giũ' ininh cho ra vè 
con nhà t6-tè'. 

Néu bà Mèo thình-lìnb nghe duoc 
nhìrng lò*i đó , thì bà át rên-siè'c dõi 
clnit, vì biê't lòi niình day-dò có kè't-
(|uâ tbè s'íy. Nhirng may thay, b;i vãn 
không biet con trai mìnb nghe 16i 
ngirò-i kbác, chó* c b ă n g v à n g l ò i 
khuyèn-day ciia bà ! 

Nliirng la quá, tliĩiih-tlioiing cliinh 
bà cũng ngliel hong!. . . 

Sau (16, euùc diri ciia băy mèo iíy 
deu thay-dùi. So là, mòt ngày kia, 
càu Nglí ĩa , nhiiy xò vs'io bép, là no*i ine 
con bà Mèo dang ngũ. Càu tiro-i-cirói 

vui-vè quá dôi, dang sau câu có cô 
(Col 11 ; J Irang (£<) 



C A - H Á T BI, CÁC EI 
Nlion xanh-xao, vsìn hình-yên và nín-
liing nlnr moi klii. 

Càu Nghĩa thinh-lìnb xông váo băy 
hlèo nhô, bãt hai con, dăt con no lèn 
con kia dè" chai-giãn, rôi nói vá i cô 
Nhon rang: 

— Em oi , bây giò' iná tôi cho chúng 
ta hày mèo nhõ nììy, thì em chon lay 
con nào mà em cho là đep nhi'rt. Vi 
bâng em khòng chiu chon, thì tòi sa 
quã ! Còn nê'u lòi phãi chon ihay ein, 
i1l lòi không biê't em thich nhúl đuac 
con nào. Vây cm nói cho tôi biè't 
li'inVc đi . 

Qucn nlur Ihói tluròng, cô N h a n sê-
sè dáp lai cách lat-lco rang: 

— O, tòi thich câ hai con nãy. 
Càu Nghĩa nhin cõ em, rôi đsip: 

— Tòi cũng thich câ hai con mèo, 
nlnrng tòi biê't tòi thich con nào hon 
liì'l Irong biiy mèo nay. Chslc ém 
cũng biè't nlnr vày. 

Boan, câu Nghĩa dăl hai con inco 
Iriróc màt cõ Nhan dè cò vuõt - ve 
clning nó, rôi càu nói răng: 

— Em yèu-dáu a i , lôi muon hict lúc 
iiàn em thòa Iòng bi'ri nhìn măt cm. 
Năy, lúccon mèo'inà em yèu nln'rl di 
ijua, thì em cvrài 1111, nghc khòng? Em 
ciròi nii mòt liin Ihòi nhá ! 

Dàu câu Nghĩa dã dè" băy mèo nôi 
diiôi nhau di t iuóc măt cò Nhan , hììu 
cho cô thay duo'c nhũng dôm tn'íng 

t (Tiép theo trang 60) 
l icn da chúng, nhirng cĩiiig luông 
cõng, vì cò chĩ ci'r nói liing mình yêu 
câ hai con kia, và nêu dirac có mòt con 
mèo, thi sung-suóng làm, vàn vàu... 
Càu Nghĩii ngã lòng, khõng hõi nũa. 

Nhiêu nguài buõn-rău liim, vì tháy 
ban-bè khòng hát trong cuõng hong 
diro-ng lúc vu i -mùng. 

Bãy g i à xãy ra vièc cãu trông-mong. 
JJà Cã Huáng, me cũa càu Nghĩa , cho 
cò NhOn tùy y chon tnrác láy mòt 
trong hai con mèo kia. Báng 15 cõ 
phâi nhâh h'ri nhu- môt an riêng, phâi 
cám on v:i Ihòa lòng ; nlnrng cô chĩ 
nói ràng ininb thích cã hai con mèo, 
và bà nnion cho mình con nào cũng 
dirac. Ta i sao cõ Nhan khòng nhàn-
biet rãng dirang lúc cò nó^, thì bà Cà 
Hiròng diim-diim nhìn ci) mòt cách 
rát buõn-iau ? 

Vày b;i làp-tirc nói rang : 

— Em Nho'ii không lo Iua-chon, thì 
Nghĩa ai , con lya-chon d i . 

Tôi-nghièp, măt càu lò vê buôn-rau, 
nlnrng càu Nghĩa sau khi luóng-còng 
nhìn vào mat cô Nhan máy lăn, dè 
xem thir lòng cô có chuyen-dông 
chăng, thì càu bèn bông chi Mãn, 
vuõt-ve chi mà nói lán lèn râng : 

— Tlura iná, tôi chon con năy ! Tô i 
ua nó han het, vi nó hát gù-gir trong 
cuõng hong moi khi nó dirac thôí* 
lòng.—Bù Margaret Gatty. 


