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Kịch, kịch, kịch….Ngựa 
chở ông chủ đi trước, lừa 
chở những bao hàng  trên 
lưng bước theo sau, kịch, 
kịch, kịch…. 
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- Là là la lá là lá la la là la 

 

- Đi nhanh lên một chút. 
- Từ từ thôi anh, tôi mệt 
lắm rồi. 
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Kịch, kịch, kịch, kịch…. 

 
- Chắc nó cũng mệt rồi, 
thôi, nghỉ một chút vậy. 
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Kịch, kịch, kịch….cả ba 
đến bên gốc cây. 

 
- Ôi, may quá, cuối cùng 
thì cũng được nghỉ rồi. 
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- Khò, khò, khò…. 

 
- Này anh ngựa, hãy giúp 
tôi với, hãy chia sẻ với 
tôi một chút gánh nặng. 
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- Cái gì, còn lâu nhé, 
ngươi nghĩ ta là ai mà lại 
phải chở đồ giúp ngươi 
chứ? Ta là một con 
ngựa có xuất thân cao 
quý, chứ đâu phải đồ 
mạt hạng như ngươi, 
hứ! 
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- Anh thương tôi đi, đoạn 
đường thì còn xa lắm, 
mà tôi thì phải chở 
nhiều đồ như thế này, 
tôi mệt lắm, anh hãy chở 
giúp tôi một chút đồ, 
một chút thôi cũng 
được. 
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- Đừng hòng, ai có chức 
trách của người đấy. Ta 
cõng ông chủ, đó là việc 
của ngựa, còn ngươi cõng 
đồ của ông chủ, đó là việc 
của ngươi, ngươi hãy cố 
mà làm tròn trách nhiệm 
đi, đừng kêu ca nữa, để 
cho ta ngủ. 
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Cả ba lại lên đường, kịch, 
kịch, kịch, kịch…. 

 
- Hừ, hừ, hừ, hừ…. 
- Kịch, kịch, kịch, kịch…. 
- Hừ, hừ, hừ, hừ….. 
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- Anh bạn, anh hãy giúp 
tôi đi, tôi mệt quá rồi. 

 
- Hừ, hừ, hừ, hừ, hừ…. 
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- Hự, hự, hự, hự….. 

Lừa lảo đảo rồi khuỵu chân 
xuống đất.  

 
- Con lừa ngu ngốc kia, đi 
nhanh lên, ta không chờ 
được ngươi đâu. 
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- Hừ, hừ, hừ, hừ…..Hãy 
thương tôi đi, anh giúp 
tôi một tay, tôi không 
thể chịu đựng được nữa 
rồi, tôi sắp quỵ đây, hừ, 
hừ, hừ, hừ… 
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Nói rồi, lừa ngã lăn quay 
ra đất. 

 
- Này, này, mày sao vậy? 
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- Ôi trời, chắc lại giả vờ 
để không phải chở đồ 
nữa chứ gì? Đồ mưu 
mẹo. 

 
- Dậy, dậy mau! 
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- Nó chết mất rồi! 

 

 
- Chết rồi ư? 
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Ông chủ chuyển những 
bao hàng trên lưng lừa 
sang lưng ngựa.  
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Thế là ngựa phải chở ông 
chủ cùng với những bao 
hàng trên lưng. 



Traimoxanh.com - 18 

 

 
 

Trong nhiều trường hợp, 
giúp đỡ người khác đó 
chính là tự giúp mình. 


