YÊU TINH THAM LAM
1. Ngày xửa ngày xưa, tại ngôi làng Osugi sâu trong núi
“Hachibei, con hãy đi tìm con suối cho dân làng nhé !”
“Con hãy tìm ra càng sớm càng tốt, vì không ai biết khi nào thì cơn hạn hán này mới
hết”
“Con sẽ cố gắng hết sức !”
“Nhưng con nhớ coi chừng con yêu tinh con nhé”
2. Trên đường đi, Hachibei gặp những người bạn dễ thương.
“Xin chào! Mình là Người Tuyết. Bạn có cây kem nào không?
“A, tên mình là Gà nhỏ. Mình đang trên đường đến dự cuộc thi Hoa hậu Gà đây. Bạn có
thấy chiếc gương của mình xinh xắn không?”
“Còn mình là Gấu mèo. Cứ giao cho mình. Mình biết con suối ở đâu !”
3. Thình lình con yêu tinh bay đến.
“Này lũ kia ! Bọn bay làm gì ở ngọn núi của ta thế?”
“Chúng tôi đang đi tìm con suối”
“À, vậy thì nếu bọn bây tìm được kẻ đã đánh cắp chiếc quạt quí và cái dùi trống của ta,
ta sẽ để bọn bay đi tìm con suối”
“Được thôi”
“Nhưng hãy nhớ kĩ đây là ngọn núi của ta đấy !”
4. Khi những người bạn tiến thêm một chút thì họ gặp thần sấm chớp.
“Yêu tinh đã đánh cắp cái trống của mình. Nhưng mình vẫn còn giữ cái dùi trống đây,
vì thế mà hắn không thể làm mưa được”.
“À, thì ra là vậy. Đó là lý do vì sao mà suốt lâu nay trời không đổ mưa !”
“Vậy chúng ta hãy đi đến hang động của Yêu tinh và lấy lại cái dùi trống cho Sấm chớp
nhé!”
“Đi thôi!”
5. Khi đến hang động của Yêu tinh thì không may cả năm người bạn đều bị bắt.
“Ha...ha...ha, vậy là cuối cùng quyền lực cai quản bầu trời đã về tay ta. Đầu tiên ta sẽ
cho nổ sấm chớp đây!”

Ầm ầm !!! Á..! Giật mình vì tiếng sấm chớp, Gà vô tình giơ chiếc gương trong tay lên.
Ánh chớp phản chiếu vào gương và chiếu ngược vào Yêu tinh làm hắn hóa thành đá.
“Hoan hô, thành công rồi ! Sấm chớp, cậu hãy làm cho mưa đi nhé. Còn Yêu tinh thì
tính sao đây?”
“Chúng ta hãy mang hắn về làng Osugi đi!”
Vậy là các bạn đã hiểu vì sao ở làng Osugi lại có bức tượng Yêu tinh rồi phải không
nào.

