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- Lũ ngựa yêu quý của 
ta, hôm nay chúng 
mày cảm thấy thế 
nào? Thời tiết thật dễ 
chịu phải không? 

- Hí hí hí 
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- Mày nữa, hôm qua 
không chịu ăn, hôm 
nay phải ăn nhiều vào 
không là bị ốm đấy. 
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- Đến chịu ông, chăm 
ngựa kỹ quá đấy. 
Không biết ông đã 
mất bao nhiêu tiền vào 
con ngựa này rồi. 
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- Ừ, ông biết tôi mê 
ngựa lắm mà. Nhưng 
chúng đẹp phải 
không?  

 



Traimoxanh.com-5 

 

 
 

- Ngắm chúng thôi, tôi 
cũng thấy no rồi. 
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Ừ, đẹp. Nhưng hôm 
trước tôi thấy phú ông 
vừa mua được một con 
ngựa đẹp lắm, giống quý 
hiếm. Mấy con ngựa này 
của ông, tôi chắc không 
con nào sánh bằng đâu. 
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- Thật hả, đẹp hơn cả 
mấy con ngựa của tôi 
hả? Hôm nào, ông với 
tôi đi xem đi. 

- Thôi, tôi nghĩ không 
nên đâu.  
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- Ông thấy nó, rồi lại 
mất ăn, mất ngủ, tìm 
cách mua lại nó. Mà 
ông có bán cả gia sản 
đi, cũng chưa chắc đủ 
tiền mua nó đâu. 
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- Trên đời này, còn có 
con ngựa đẹp hơn 
những con ngựa của 
mình sao? Nhất định 
hôm nào phải đi xem 
mới được. 
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- Hí hí hí….. 
- Ôi, con ngựa mới đẹp 
làm sao. Chưa bao giờ 
mình thấy con ngựa 
nào đẹp như thế cả. 
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- Thưa ông, con ngựa 
này đẹp quá, tôi rất 
thích nó, ông có thể 
bán lại cho tôi được 
không? 
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- Cậu nghĩ, cậu có thể 
mua được con ngựa 
này sao?  
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- Cậu có biết nó là loài 
ngựa rất quý hiếm 
không?  

 

 



Traimoxanh.com-14 

 

 
 

- Ta đã phải bỏ ra số 
tiền không nhỏ mới có 
thể có được nó đấy. 

- Hí hí hí… 
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- Ồ, nhìn dáng vẻ anh 
tuấn dũng mãnh của 
nó, tôi biết nó là giống 
ngựa rất quý.  
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- Tôi cũng có vài con 
rồi, nhưng chưa con 
nào sánh được với con 
ngựa của ông.  
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- Ông nói giá đi, tôi thật 
sự rất muốn có được 
con ngựa tuyệt đẹp 
này. 
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- Xem ra, cậu cũng là 
người có mắt nhìn 
đấy, nhưng cái giá của 
nó không phải là nhỏ 
đâu. Cậu có đáp ứng 
được không? 
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- Được chứ, tôi sẽ cố 
gắng hết sức. 
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- Đừng vội vàng thế, 
năm trăm lượng đấy, 
cậu có đủ không? 
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- Năm trăm lượng ư? 
Số tiền lớn quá. 
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- Thế nào? Không đủ 
thì thôi nhé, ta đi đây. 

- Hí hí hí…. 
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- Khoan khoan, ông chờ 
chút. 
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Nếu là trước đây, thì 
năm trăm lượng với 
mình không thành vấn 
đề, nhưng bây giờ thì e 
là. 
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- Thôi, thật ra ta cũng 
không muốn bán nó, 
mà cậu cũng không đủ 
tiền, ta đi đây. 
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- Này, phú ông, ông chờ 
tôi một chút. Này, tôi 
có ý này nhé. Tôi 
không đủ tiền mặt, 
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nên tôi muốn đổi cả 
nhà cửa và đàn ngựa 
của tôi lấy con ngựa 
của ông. Tôi nghĩ 
những thứ đó cũng 
đáng đấy. 
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Ha ha ha, nhà cửa, ruộng 
vườn, lại cả ba con ngựa 
của hắn nữa. Thế này thì 
mình lãi to rồi còn gì. 

- Quả thật, tôi không 
muốn xa con ngựa này. 
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- Mà cậu là một người 
rất tinh đời đấy, một 
gã ăn chơi siêu hạng 
đấy. Thôi, để ta nghĩ 
vài hôm đã nhé. 
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- Thôi thôi, ông còn suy 
nghĩ làm gì nữa, ông 
đồng ý đi. Ông có đàn 
ngựa, nhà cửa, đất đai 
của tôi. Còn tôi có con 
ngựa kia, thế nhé. 
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- Ừm, thôi được, nể cậu 
lắm đấy nhé. 
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- Thật tuyệt vời, được 
ngồi trên con ngựa 
tuấn mã như thế này 
thật tuyệt. 

- Hí hí hí…. 
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- Ôi chao, con ngựa thật 
là đẹp. 

- Ừ, nhìn dáng vẻ nó 
mới đẹp làm sao. 
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- Ai cũng trầm trồ 
trước con ngựa của 
mình. Mua nó là quyết 
định đúng đắn của 
mình. 
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Kịch…kịch…kịch… 
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- Mệt quá, đói quá. 
Thôi, còn ít tiền, vào 
nhà trọ ngủ rồi tính 
sau vậy. Dù sao có 
được con ngựa như 
thế này mình cũng 
thấy rất sung sướng. 
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Ôi chao, con ngựa thật 
là đẹp 
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- Hí hí hí…. 
- Mày làm sao thế 
ngựa? 

- Hừ hừ hừ…. 
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- Trời ơi, sao thế này. 
Thôi đúng rồi, mấy 
hôm nay nó không 
được ăn gì, mà còn 
chạy khắp nơi nữa 
chứ. Mình hại nó rồi. 
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- Ôi, con ngựa quý của 
ta, gia sản của ta. 
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Trong cuộc sống, có 
những lúc chỉ vì để thoả 
mãn ham muốn nhất 
thời;  
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mà một số người sẵn 
sàng đánh đổi những 
điều tốt đẹp nhất của 
mình.  
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Có người dùng sức khỏe 
để đổi lấy tiền bạc, lại có 
người dùng nhân cách 
để đổi lấy quyền lực.  
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Tuy nhiên, đến một lúc 
nào đó, họ sẽ phải hối 
tiếc vì chính sự đánh đổi 
ấy. 


