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Buổi sáng, ông mặt trời 
thức dậy, chim hót líu lo, 
chú gà trống gáy  

- Ò, ó, o o… 

Bác nông dân dắt Trâu ra 
đồng. 
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Trâu mải miết kéo cày trên 
cánh đồng, bác nông dân 
cầm roi theo sau. 

 
Thỉnh thoảng bác lấy chiếc 
roi quất vào mông Trâu. 

- Đét, đét, đét… 
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Trâu thở nặng nhọc: 

- Hừ, hừ. hừ…..Ò, ò, ò, ò… 

Mồ hôi chảy xuống mặt 
Trâu đầm đìa. 
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Trong lúc đó, Ngựa nhởn 
nhơ chơi đùa, thỉnh thoảng 
hí vang: 

- Hí hí hí hí… 
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Ông mặt trời đi ngủ, bác 
nông dân dắt Trâu về nhà, 
Ngựa tung vó phi như bay: 

Kịch, kịch, kịch….hí hí hí 
hí hí… 
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Buổi tối, khi Ngựa và Trâu 
ở trong chuồng, Ngựa nói: 

- Anh Trâu vất vả quá nhỉ, 
biết làm sao để được 
sung sướng, thảnh thơi 
như tôi đây? 
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- Biết làm sao được, mỗi 
người mỗi việc mà. 

 
- Mỗi người, mỗi việc. Giời 
ơi, chẳng qua là anh 
không chịu thay đổi thôi. 
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-Đây là số phận rồi, tôi là 
trâu, tôi phải kéo cày thôi. 

 
- Số phận ư? Chẳng qua là 
anh dốt hơn tôi nên mới phải 
làm việc nặng nhọc. Chứ, cứ 
như tôi ấy à, thì còn lâu. 
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- Anh giỏi hơn tôi sao? Thế 
anh thử bày cách cho tôi 
thoát khỏi cảnh này xem 
nào. 
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- À, ừ. tức là anh nhận ra 
mình dốt rồi chứ gì? 
Nhìn tôi sung sướng, 
thanh thản thế này, anh 
thích rồi chứ? 
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- Tôi dốt hơn anh, xin anh 
hãy bày cách, để tôi được 
thảnh thơi như anh. 
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- Dỏng tai lên mà nghe 
đây. Khi ông chủ đóng 
ách vào cổ anh, anh chỉ 
cần tỏ ra bướng bỉnh,  
chống đối là được. 
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- Hả? Chẳng nhẽ chỉ đơn 
giản thế sao? 
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Đơn giản thế mà anh có 
nghĩ ra được đâu. May mà 
ở bên cạnh người giỏi như 
tôi, chứ không, còn phải 
kéo cày cả đời. 
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Sáng hôm sau, khi bác nông 
dân đóng ách vào cổ Trâu 
 

 
 Trâu rống lên ò. ò, ò, ò…. 
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rồi hất văng chiếc ách rơi 
xuống đất…kịch. 

Bác nông dân nhặt chiếc 
ách lên, đóng lại vào cổ 
Trâu, nhưng lại bị Trâu 
hất văng chiếc ách xuống 
đất lần nữa….kịch. 
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- Con trâu này hôm nay 
làm sao thế nhỉ? Còn bao 
nhiêu ruộng phải cày 
nữa, mình phải làm sao 
bây giờ. 

 



Traimoxanh.com-18 

 

- Hí hí hí hí hí…. 

- Trời, thế mà mình không 
nghĩ ra, chính là con 
ngựa kia chứ còn gì nữa. 
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Bác nông dân đóng ách vào 
cổ ngựa và dẫn ngựa ra 
đồng, vừa cày bác vừa lấy 
roi quất vào mông ngựa. 

- Đét, đét, đét…..Cày đi, 
cày đi, đồ vô tích sự. 


