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骨董品（Kotto Hin）：Đồ cổ 骨董屋(KottoYa):Chủ tiệm đồ cổ 捨て猫 (Sute Neko):Mèo hoang 

Chủ tiệm đồ cổ của thị trấn đi đến các thôn làng để tìm đồ cổ, thế nhưng ông đã không tìm được 

gì đáng giá. Ông quyết định quay trở về thị trấn bằng xe buýt nhưng phải một giờ đồng hồ sau thì xe 

buýt mới đến, vì vậy ông đã ghé vào một cửa hàng gần đó. Tại cửa hàng này ông đã ăn bánh mì, uống 

sữa và chờ xe buýt đến.  

Người trông coi cửa hàng là một bà cụ. Trong cửa hàng có một con mèo đang ăn cơm trong một 

cái bát (chén). Cái bát đựng cơm của mèo là một cái bát cổ có giá cao ngất khoảng 5 triệu Yên. Chủ 

tiệm đồ cổ nghĩ “Chắc là bà cụ không biết cái bát đựng cơm mèo là một cái bát cổ có giá trị cao” và 

ông nảy sinh ý định muốn có cái bát đó. 

Chủ tiệm đồ cổ nói với bà cụ: “Cụ bán cho con con mèo cùng với cái bát giá 10,000 Yên được 

không?” Bà cụ nói: “Được chứ, đó là con mèo hoang mà, nhưng cái bát thì bẩn rồi, để cụ lấy một cái 

bát mới bằng nhựa cho con”. Chủ tiệm đồ cổ nói: “Không, không, cái bát đấy tốt rồi”. Thế là bà cụ 

bảo: “Cái bát ấy đắt tiền lắm đấy, nó là đồ cổ trị giá khoảng 5 triệu Yên cơ”. 

Chủ tiệm đồ cổ thắc mắc: “Sao cụ dùng cái bát cổ đắt tiền làm bát cho mèo ăn cơm thế?” Bà cụ 

trả lời: “Thì cụ dùng cái bát ấy cho mèo ăn cơm nên thỉnh thoảng bán được mèo với giá 10,000 Yên 

đấy”. 

 

 


