
 

 

 
 

Người nông dân mua lừa 
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Be…be…be 

Bác nông dân ra sức kéo 
con lừa, nhưng nó vẫn cứ 
đứng ì trong chuồng, 
không chịu chui ra ngoài 

Be..be…bé…. 



Traimoxanh.com - 2 

 

 
 

- Đồ lừa biếng, chỉ biết ăn 
thôi sao? 

- Be…be…..be…. 
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Lừa nhảy lên, cố tình hất 
bao tải hàng rơi khỏi lưng 
của nó, và rồi “bịch” một 
cái, chiếc bao tải đã bị rơi 
xuống đất. 
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- Cứ đợi đấy, đồ lười 
biếng, nếu tao kiếm 
được một con lừa chăm 
chỉ hơn mày, tao sẽ bán 
mày đi ngay lập tức. 
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- Nào, nhanh chân lên, đi 
người không mà cũng 
chậm chạp thế hả? 
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Bác nông dân nhìn thấy 
một con lừa nâu đang 
đứng gặm cỏ.  

 
- Ông bán con lừa này 
phải không? 
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- Ồ vâng, ông định mua 
lừa hả? 

- Chả dấu gì ông, con lừa 
nhà tôi lười quá, tôi 
muốn chọn một con 
thay thế. Lừa nhà ông 
thế nào? Có dễ bảo 
không? 
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- Ông yên tâm, nó nghe 
lời và dễ bảo lắm. Đấy, 
ông cứ xem. 
 

 
Bác nông dân ngoái lại. 
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Bác thấy con lừa xám của 
bác và con lừa nâu của 
ông lão đã kịp kết bạn với 
nhau và đang chơi rất vui 
vẻ. 
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- Thôi ông ạ, tôi không 
mua được con lừa nhà 
ông đâu. Chào ông, tôi đi 
đây. 

- Ơ, ông vẫn chưa xem lừa 
nhà tôi cơ mà? Cái ông 
này lạ thật, mua bán còn 
chưa ngã giá đã vội đi 
ngay. 
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Mua được một con lừa 
chăm chỉ thật không dễ 
dàng chút nào. Mình phải 
đến trại lừa xem thế nào. 
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Bác nông dân đến trại lừa, 
và nói với người chủ trại: 

- Tôi cần một con lừa 
nhanh nhẹn, to khỏe 
như con lừa này, ông có 
thể giúp tôi được 
chăng? 



Traimoxanh.com - 13 

 

 

 

- Ồ, ông đến đúng chỗ rồi 
đấy, lừa ở trại tôi con 
nào cũng béo tốt, khỏe 
mạnh, chăm chỉ, nghe 
lời, dùng cho công việc 
đồng áng là nhất đấy.  
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Hai con lừa béo tốt nhất 
của tôi đấy. 

Ông nhìn con lừa đen kia 
đi, nó ăn rất khỏe, đảm bảo 
nó thồ hàng cũng vô địch. 
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- Vâng, ông cứ để tôi tự 
lựa chọn. 

 
Bác nông dân thả con lừa 
xám của mình vào trong 
trại. 
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- Ồ, tôi tưởng ông đang 
chọn một trong hai con 
lừa của tôi, ông thả con 
lừa của ông vào đây làm 
gì chứ? 
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- Chính là tôi đang chọn 
lừa đấy chứ, nhưng tôi 
làm theo cách của tôi. 
Ông cứ đứng đây quan 
sát với tôi rồi ông sẽ rõ. 
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- Chỉ là chọn lừa thôi thì 
cứ con nào béo tốt, đẫy 
đà mà mua, làm gì mà 
ông ta ra điều bí hiểm 
thế nhỉ. 
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- Rột roạt, rột roạt…. 

Con lừa xám của bác nông 
dân mon men đến làm 
quen với con lừa đen 
trong trại và cả hai con 
cùng nhau ăn cỏ rột roạt, 
rột roạt… 
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- Tôi sẽ mua con lừa màu 
hung. 

- Ồ vâng, 
cái đó tùy ở 
ông, nhưng 
tôi có thắc 
mắc tại sao 

ngài không chọn con đen, 
trông nó lực lưỡng, khỏe 
mạnh hơn mà. 
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- Đúng là con lừa đen của 
ông to khỏe hơn thật. 

 
-  Đó là điều bằng mắt 
thường ai cũng có thể 
nhận ra ngay.  
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- Nhưng ông thấy không? 
Con lừa lười biếng của 
tôi đã chọn con lừa đen 
đó làm bạn, chứng tỏ 
chúng cũng lười biếng 
và bất kham như nhau 
thôi.  
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- Con lừa hung nhìn tầm 
vóc không được như con 
đen, nhưng tôi tin nó sẽ 
dễ bảo và chăm chỉ. 
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- Tại sao ông có thể chắc 
chắn như vậy chứ? 

 
- Tôi đã học được từ cuộc 
sống một điều. 
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-  Muốn biết ai đó là 
người thế nào, hãy nhìn 
vào người bạn của anh 
ta. Loài vật cũng vậy. 

 


