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Có một bác nông dân dắt 
theo một con lừa chở lúa đi 
qua đoạn đường rừng. 

- Chà, mệt quá, nghỉ chút 
thôi. 
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Bác nông dân tựa lưng vào 
gốc cây  
 

Và ngủ khò… khò… khò … 
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Gió thổi ù… ù… ù… 
 

 
Cành cây gãy rơi bịch 
xuống đất, bác nông dân 
giật mình tỉnh giấc. 
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- Trời ơi, con lừa của tôi 
đâu rồi nhỉ? Ai đó đã dắt 
nó đi cơ chứ? 
 

Bác nông dân thấy một cậu 
bé đang ngồi ở gần đó.  
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- Này cháu, cháu có thấy 
con lừa của ta đâu không? 
 

 
- Có phải con lừa, bị mù 
một mắt bên trái, què một 
chân bên phải và đang chở 
lúa phải không ạ? 
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- Đúng, đúng là nó. Thế 
cháu nhìn thấy nó ở đâu? 
 

 
- Cháu không nhìn thấy nó 
ở đâu cả. 
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- Vừa tả con lừa kỹ càng 
thế, mà bảo không thấy 
hả? Con lừa của ta đâu, 
mang ngay ra đây cho ta. 
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- Ơ kìa, cháu đã bảo cháu 
không biết cơ mà. Tại sao 
ông không hỏi ai, lại cứ 
hỏi cháu? 
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- Ở đây chỉ có mình tao với 
mày, không hỏi mày thì 
tao hỏi ai nữa?  
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- Con lừa của ta đâu? 
 

 
- Cháu không biết, cháu đã 
nói là cháu không biết cơ 
mà. 
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- Á, cái thằng này dám láo, 
dám đùa giỡn ta hả? Đã 
trộm cắp, lại còn ngoan cố. 

 
- Đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp 
quan tòa. 
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- Ơ…ơ…ơ kìa, ông làm gì 
vậy? Bỏ cháu ra. Cháu, 
cháu không hề ăn cắp con 
lừa của ông. Ông thật vô 
lý, thật  quá đáng. 
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- Bẩm ngài, đây là tên trộm 
đã lấy cắp con lừa của tôi, 
cùng với hai bao thóc trên 
mình nó. Trên đoạn đường 
rừng đó rất vắng vẻ, chỉ có 
mình tôi và nó, ngoài nó ra, 
không ai có thể đến đó dắt 
lừa của tôi đi được. 
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- Vậy, ông thấy cậu ta dắt 
lừa đi, sao không la lên mà 
giữ nó lại? 

- Dạ bẩm, lúc đó, tôi đang 
ngủ say, nhưng, nhưng… 
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- Vậy sao ông khẳng định là 
cậu ta lấy trộm con lừa? 
 

 
- Bởi cậu ta tả nó một cách 
rất tỷ mỉ ạ. 
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- Này cậu bé, tại sao cháu 
lại trộm con lừa của ông ta? 
Hãy trả lại nó, nếu không, 
ta sẽ xử nặng đó! 
 

 
- Dạ bẩm, cháu không lấy 
trộm con lừa nào cả. 
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- Thậm chí cháu còn chưa 
hề nhìn thấy nó khi cháu 
gặp ông ta ạ. 
 

 
- Không trông thấy con lừa 
đó, sao cháu lại có thể tả nó 
một cách tỷ mỉ thế? 
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- Bởi vì, cháu nhìn thấy những 
dấu chân của một con lừa, 
nhưng dấu chân trái khác với 
dấu chân phải, nên cháu biết 
con lừa đó đang đi khập 
khiễng. Cháu đoán con lừa này 
bị mù một mắt bên trái, vì đám 
cỏ bên phải bị ăn sạch, còn 
đám cỏ bên trái thì không. Và 
con lừa này, có lẽ đang chở lúa 
mì, vì trên đường còn vương 
vãi đầy hạt ạ. 



Traimoxanh.com-19 
 

 
 

Thằng bé này thông minh 
thật. 

- Này ông, ông định vu 
khống cho người khác 
hả?  
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- Bay đâu, hãy giam ông ta 
lại để trị tội. 
 

 
- Dạ, dạ, dạ bẩm ngài, xin 
ngài tha tội. Tôi, tôi không 
kiện cậu bé nữa ạ. 
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- Vậy, hãy nộp lệ phí rồi đi 
ngay trước khi ta đổi ý. 

Chúng ta hãy thận trọng, 
và không vội vã khi phán 
xét một ai, kẻo sự phán xét 
vội vàng, sẽ đem tới những 
hậu quả khó lường . 


