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Một ông lão dắt theo một 
con lừa thồ hàng.  

Ông không biết có hai 
tên cướp đang nấp sau 
tảng đá ven đường để 
rình rập ông. 
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- Kia là miếng mồi ngon, 
hắn ta trông già yếu lại 
chỉ đi có một mình. 
Ngươi thử trổ tài bấy 
lâu nay theo học, xem 
có xứng đáng là học trò 
cưng của ta không. 
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- Ha ha ha ha, đại ca cứ 
yên tâm, không cần đại 
ca phải ra tay, em sẽ 
đem con lừa và kiện 
hàng kia về dâng lên 
đại ca. 
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- Ha ha ha, có khẩu khí. 
Được, ta sẽ về trước, 
chờ ngươi mang lừa và 
hàng về. Sau vụ này ta 
sẽ thưởng. 
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Kịch, kịch, kịch. 

Đang đi, bỗng chú lừa 
đứng lại. 

 
- Lừa kia, đi mau lên 
nào, mau lên. 
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Ông lão nhìn thấy tên 
cướp nấp sau tảng đá. 

 
- Thôi chết, cướp, làm 
thế nào bây giờ? Tất cả 
vốn liếng của mình dồn 
vào chuyến hàng này. 
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Chú lừa vẫn dẫm mạnh 
chân xuống đất. 

 
- Quái lạ, cái con lừa này 
làm sao thế nhỉ? Sao nó 
cứ đá loạn lên thế chứ? 
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Ông lão nhớ lại, ngày 
trước khi ông nắm đuôi 
con lừa  

thì bị nó đá hậu một cú 
đau điếng. 
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- À, phải rồi, có lẽ mình 
phải làm theo cách đó. 
Đành liều vậy, may 
ra… 
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Tên cướp đột ngột xuất 
hiện trước mặt ông lão, 
hung dữ giơ dao lên: 

- Lão già, hãy giao con 
lừa và số hàng kia cho 
ta.  
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- Trời ơi, xin cậu tha 
mạng, tha cho tôi. Cả 
gia tài tôi ở đó. 

 
- Đừng nhiều lời, nếu 
không, ngươi phải chết. 
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- Thôi thì, cậu thương 
tình để lại cho tôi con 
lừa. Số hàng kia là của 
cậu, được không? 
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- Ông bị điên à? Ông giữ 
con lừa, thì ai mà vác 
được đống hàng kia chứ. 

Kịch, kịch, kịch, kịch… 
chú lừa vẫn đập chân 
xuống đất. 
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Mà con lừa nó bị làm sao thế 

 
- À, khổ thân con lừa, nó 
đã phải thồ nặng thì chớ, 
lại còn dẫm phải cái gai to 
tướng, chắc đau quá nên 
nó không đứng yên được 
một chỗ. 
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- Thế ư? Thôi không sao, 
không thồ được hàng, 
ta mang về xẻ thịt bán 
cũng kiếm được ít tiền. 
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- Nó đang bị đau chân 
nên cứ đứng ì ra đó. 
Tôi đang định nhổ cái 
gai cho nó để đi tiếp thì 
cậu đến. 
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- Vậy bây giờ ông nhổ cái 
gai đó đi. 

 
- Tôi già rồi, mắt kém, 
tìm mãi mà không thấy. 
Cậu còn trẻ, mắt tinh 
tường, nhìn là nhổ được 
ngay. Cậu thử nhổ xem. 
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Tên cướp nghĩ thầm: 

“Mình làm sao mà vác 
được chỗ hàng kia cơ 
chứ. Cố vác thì lại mất 
con lừa, mà lại còn mệt 
nữa. Ờ, rồi có khi mất 
cả uy tín với đại ca nữa 
không chừng.” 
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- Thôi, được rồi để ta 
xem nào. 

 
Tên cướp đến phía sau 
con lừa ngó nghiêng. 
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Hắn ta thò tay nắm đuôi 
lừa, và rồi bị chú lừa đá 
cho một cú đau điếng,  
ngã lăn ra đất.  

 
- Aí, aí, ái…. 
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- Ối, ối … 
 

 
Ông lão lấy dây trói chặt 
tên cướp. 
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- Cái gai có to không 
con? Thôi, hãy nằm 
đây nghỉ cho đỡ đau 
rồi về nhé, ta về trước 
nhé! 
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- Sao mình ngu thế chứ, 
thật đáng đời. Đại ca 
đã dạy mình làm nghề 
tể, sao mình lại đi dây 
vào chuyện chữa bệnh 
thế này chứ. 
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Ông lão ung dung cùng 
chú lừa thồ hàng trở về 
nhà. 


