
 

 

 

 

 

Chú Lừa Ngốc Nghếch 
 

 

 

 



Traimoxanh.com - 1 

 

 
Có hai chú lừa đang đi 
trên đường, chú lừa vàng 
chở ông chủ, còn chú lừa 
xám chở những bao hàng 
trên lưng. 

Kịch, kịch, kịch, kịch….. 
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- Anh thế nào? Còn tôi 
nặng quá, vừa nóng, 
vừa mệt, khát quá. 
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- Ừ, tôi cũng mệt, nhưng 
tôi chở ông chủ 

 
chắc chắn không nặng 
bằng cậu chở muối. Thật 
khổ thân cho cậu. 

- Hừ, hừ. hừ. hừ…. 
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- Đi chậm thế, mày mệt 
rồi phải không?  

 
- Cố tí nữa, đến đoạn kia 
có con suối, chúng ta 
nghỉ một chút, mày tha 
hồ uống nước nhé! 
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Róc rách, róc rách…Lừa 
xám uống nước ực, ực, ực. 

 
- Chà, nước mát quá, 
nước trong quá, đẹp 
quá! 
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- Thôi nào, uống no rồi 
thì đi nhanh lên, mày 
còn đứng đấy làm gì. 

 
Lừa xám vẫn mải mê uống 
nước, ực, ực, ực . 
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Nó bị trượt chân ngã oạch 
xuống suối. 

 
- Trời ơi, ướt hết muối 
của tao rồi. 
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- Thế này có khổ tôi 
không cơ chứ. 

Cả ba lại lên đường, lừa 
bước đi kịch, kịch, kịch… 
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- Quái lạ, sao đột nhiên 
mình thấy lưng nhẹ đi 
rất nhiều, không còn 
nặng như trước nữa, 
thật kỳ lạ.  
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- Ha ha ha ha ha… 
- Anh cười gì vậy? 
- Tôi vừa phát hiện ra 
một điều rất thú vị. Sau 
khi bị ngã xuống suối thì 
tôi thấy nhẹ hẳn. 
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- Đúng rồi, chắc chắn là 
thế.  

 
- Bây giờ, cứ khi nào đến 
suối, mình sẽ ngã xuống, 
thế là đỡ phải chở nặng. 
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- Hi hi hi hi hi….. 

Mấy Hôm Sau 

Chú lừa vàng chở ông chủ, 
còn lừa xám vẫn chở những 
bao hàng trên lưng. 



Traimoxanh.com - 13 

 

 
- Chà, sao hôm nay mệt 
thế không biết. 

 
- Nhanh lên, đến chỗ con 
suối nghỉ chút nhé.  
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- Mà, cái con lừa đần độn 
này, lần trước mày làm mất 
của tao cả nửa bao muối 

 
tao còn chưa xử lí đâu nhé, 
đi đứng cẩn thận vào. 
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- Ha ha ha….ngu gì mà 
cẩn thận, ngã xuống có 
phải tốt hơn không?  

- Vừa được tắm mát, vừa 
đỡ tốn sức. 
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- Uống nước rồi nghỉ ngơi 
chút nhé, tao phải tranh 
thủ ngủ một lát, mệt quá! 

 
Ông chủ dựa vào gốc cây 
ngủ.  
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“Số bông trên người tuy 
không nặng bằng số muối 
lần trước, nhưng đường 
còn dài, nếu như giảm nhẹ 
được chút nào thì hay 
chút đó, lần này mình phải 
ngâm thật lâu để lưng 
mình càng nhẹ mới được.”  
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Ha ha ha…., ha ha ha 
ha….” 

Lừa xám nằm lăn ra suối, 
sung sướng giơ bốn chân 
lên trời. 
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- Trời ơi, chuyện gì thế 
này? Đồ ăn hại! 

 
- Ha ha ha ha, ha ha ha 
ha…. 
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- Trời ơi, chuyện gì xảy ra 
thế này? 

 
- Nặng, nặng quá đi mất, 
còn hơn cả số muối lần 
trước là sao? Hừ hừ hừ  
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- Tao đã bảo đi đứng cẩn 
thận mà. May mà lần 
này là bông, không hao 
hụt mà chỉ hút nước, 
nếu là muối như lần 
trước, thì lại công toi. 
Thôi, đi nhanh lên. 
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Trong cuộc sống, chẳng có 
sự vật nào là bất biến, 
cũng chẳng có chân lý nào 
đúng ở mọi lúc, mọi nơi.  
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Chúng ta cần phải nhìn 
nhận và phân tích vấn đề 
một cách cụ thể.  
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Kinh nghiệm của một lần 
thành công ngẫu nhiên, 
không thể được coi là kinh 
nghiệm thành công cho cả 
đời. 
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Bất kể một sự bắt đầu nào 
cũng cần phải có những 
nỗ lực mới. 


