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- Ai mua gà đi. 

- Tôm cá tươi rói đây. 

Mua nhanh kẻo hết. 

- Chà, lâu lâu không 

qua chợ, tấp nập ghê. 
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- Hí hí hí…. 

- Chú ngựa này đẹp 

thật! 

- Chà, đẹp quá nhỉ. 
- Hí hí hí … 
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- Ngựa quý đây, ngựa 

quý đây. Ngựa bờm 

xanh đây. 
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- Chà, chú ngựa kia 

thực sự đẹp thật, ta 

lại đó xem chút nào. 
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- Nhìn cái bờm của nó 

mới đặc biệt làm sao 

chứ.  

- Bốn chân nó mới 

vững chắc làm sao. 

- Con ngựa này chắc 

chắn phải rất nhanh 

đấy. 



Traimoxanh - 6 

 

 

Bác nói chí phải. Tốc độ 

phi của nó cũng không 

thua kém thiên lý mã là 

mấy đâu. Chỉ cần rèn 

luyện thêm chút nữa, là 

sẽ trở thành một chú 

thiên lý mã thực sự đấy.  
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Tôi chỉ có một con duy 

nhất này thôi, nên bán 

giá một trăm lạng bạc. 

Giá ấy thì các bác 

không phải suy nghĩ gì 

nữa. 
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- Chà, càng ngắm, càng 

thấy đẹp. Cái giá ấy 

quả cũng không phải 

là cao. Tôi mà đủ tiền, 

thì tôi cũng mua ngay. 
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- Chà, càng lại gần, 

càng thấy nó thật đẹp. 

- Một trăm lạng. 

- Tôi mua. 
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- Nhà mới của chú mày 

đây, nghỉ ngơi một 

lát, rồi ta mang cỏ về 

cho nhé, chắc chú 

mày cũng đói lắm rồi. 

- Hí hí hí…. 
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Mau ăn đi ngựa quý, từ 

nay chúng ta là bạn 

nhé, ta sẽ gọi chú mày 

là thiên thanh nhé. Ta 

tin, chú mày rồi sau này 

sẽ trở thành một con 

thiên lý mã nổi tiếng 

nhất vùng cho coi. 
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- Rột roạt, rộ roạt… 

- Nào, từ hôm nay, 

chúng ta bắt đầu tập 

luyện nhé. 
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- Yê…yê… 

- Hí hí hí…..Kịch, kịch, 

kịch, kịch…. 
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- Mệt rồi sao chú mày? 

Thôi, buổi đầu tập thế 

thôi vậy, mai chúng ta 

lại tiếp tục nhé. 
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- Kịch, kịch, kịch….Yê, 

yê, yê…. 

Kể từ đó, ngày nào 

chàng trai và chú ngựa 

quý của mình cũng 

chăm chỉ luyện tập. 
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Chúng ta đã tập hơn ba 

tháng rồi, mà chú mày 

chưa tiến bộ gì nhiều, 

mỗi lần chạy chỉ được 

khoảng chín trăm dặm, 

chú mày phải cố gắng 

lên chứ. 
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Lẽ nào lại thế, trông nó 

to khoẻ thế này, không 

thể thế được. Bây giờ cứ 

mỗi lần nó dừng, mình 

phải ra roi thật mạnh 

tay mới được. 
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- Yê, yê, yê… 

- Kịch, kịch, kịch….hí 

hí hí….kịch, kịch, 

kịch… 

- Yê, yê, yê….. 

- Kịch, kịch, kịch….hí 

hí hí…. 
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- Quái lạ, sao nó không 

chạy hết sức nhỉ. To 

khoẻ thế này mà cứ 

đủng đà, đủng đỉnh. 

- Hí, hí, hí… 
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- Hêy. 

- Không lẽ ta tốn bao 

nhiêu tiền mua chú 

mày về, tốn bao nhiêu 

công huấn luyện, mà 

chú mày chỉ thế thôi 

sao. 
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Thôi, xin lỗi chú mày, ta 

giận quá, nên mới quát 

to vậy, chú mày đừng 

buồn, hôm nay chúng ta 

không tập nữa, mà đi 

dạo một chút nhé, rồi 

mai lại tập tiếp. 
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- Yê, yê, yê… 

- Kịch, kịch, kịch… 

- Grừ.. ừ…ừ. 

- Cái gì thế? 

- Kịch, kịch, kịch… 
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- Grừ…ừ.. ừ…. 

- Kịch, kịch, kịch…. 

- Grừ….grừ…grừ… 

- Kịch…kịch…kịch…. 

hí …hí…hí… 
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- Ha ha ha, ta biết rồi, 

ta biết rồi. 

- Grừ…grừ…grừ…. 

- Kịch…kịch…kịch…. 

hí …hí…hí…. 
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- Chú mày biết không? 

Hôm nay chú mày đã 

chạy được một ngàn 

hai trăm dặm đấy. 
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Tiềm lực trong mỗi chúng 

ta là vô cùng to lớn, nếu 

có được áp lực và sự kích 

thích vừa đủ, chắc chắn 

chúng ta sẽ phát huy 

được tiềm năng của mình 

ở mức độ cao nhất. 


