
                                      TRÁI MÍT. 

                                                         ______________________ 

   Đang ngồi nhâm nhi ly trà, bỗng con mực sủa vang ngoài ngõ, nhưng 
    có vẻ mừng rỡ. Lão vội nhìn ra, à thì ra lão Bảy đang lò mò ngoài 
    bờ đê, đi vào. Lão lom khom, từ tốn bước ra cổng, -ủa, anh Bảy 
    sáng sớm đi đâu qua đây vậy? 
    -à, qua hỏi anh Năm có biết sửa cái may xay sinh tố hôn? cái máy 
    mà lão Tư vừa mới tặng tui, mà tui đem xay trai bơ cả tiếng, vẫn 
    còn y nguyên. 
    -Thôi vào nhà, uống vài ly trà , chứ cái vụ sửa máy móc, là 
    hổng có tui rồi. Mà tình thiệt, sao anh Tư cho anh đồ dỏm dzậy? 
    Bà ơi, có anh Bảy qua chơi. 
    Bà Năm từ dưới bếp te te đi lên, - anh Bảy khỏe hôn? tui đang lỡ 
    tay dưới bếp, mời anh Bảy ngồi chơi. 
    - dà, cám ơn chị, sao lúc nầy ê ẩm mình mẩy quá. Hôm trên nhà anh 
    Tư, cái ngón chân cái sưng ù, mà ham vui cũng ráng lết. 
    Lão Bảy đập đập 2 bàn chân, cho hết đất, rồi ngồi xếp bằng trên 
    chõng tre. Lão Năm loay hoay pha tra mời. – Mời anh Bảy. Trà này 
    anh cho hôm bữa, uống cũng khá. 
    Con chó lơ mơ nằm gọn dưới chân chõng, mõ gát lên trên trái mít. 
    - Ủa, anh mua trái mít này ở nha bà Tám mập hả? vườn mít của bả 
    năm nay sai trái dữ. Lúc nãy đi ngang qua, bả liếc tui, còn xì 
    một tiếng nữa. 
    Lão Năm rít một hơi thuốc rê,chiêu một ngụm trà, thong thả trả lời 
    - bả tức anh là phải rồi, ai biểu kêu bả là chị Tám mà còn thòong 
    thêm chữ mập nữa. Hôm qua đi ngang qua, thấy bả bày ra bán, tui dừng 
    lại xem, đang mần mò xem thử, bả cự nự,- có mua hôn, mà rờ nắn dữ. 
    - mua chứ chị Tám, mà mít có ngon không? 
    Bả cười sẻng lẻng: không ngon thơm hổng lấy tiền. Đã vậy bả còn làm 
    thơ nữa. 
    - cái gì bả làm thơ? lão Bảy thò tay vò nón gãi gãi cái đầu hói, 
    coi bộ ngạc nhiên dữ. Đâu anh đọc lại tui nghe coi? 
    Lão Năm trầm ngâm đôi chút, uống hóp trà, è hem lấy giọng: 
    -quân tử có thương xin đóng cọc 
     chớ đừng mó máy nhựa ra tay. 
    - tui thấy quen quen nha anh Năm, chắc hổng phải bả làm đâu. Thôi 
    để bữa nào, gặp lão Phú hỏi xem. Lão nầy là một bụng thơ, thế nào 



    cũng nói rõ 2 câu này ở đâu ra, ý nghĩa như thế nào, mà y như bả tả 
    trái mít đó anh Năm. 
    -tui cũng chịu thua, mà bà nhà tui từ hôm qua đến giờ cứ ở sau bếp 
    mài dao. tui hỏi mà bả chả ư hử gì. 
    Có tiếng lẹp xẹp của đôi dép, bà lão từ dưới bếp đi lên. 
    -Uả, chị mài dao làm gì vậy chị Năm. 
    - tui tính đem cái cọc chẻ làm củi, coi bộ có lợi hơn đó anh Bảy. 
    Chứ lão nhà tui hổng lo làm ăn, cứ xách cọc đi lạng quạng khắp xóm, 
    nhìn thấy ứa gan. 
    Lão Bảy thấy bộ không êm, vội vã xách máy sinh tố, đứng dậy. 
    -thôi tôi về nghe anh chị. 
    -dạ anh Bảy dzề. 
    Ra tới cổng, lão bỏ nhỏ lão Năm: 
    - vừa rồi tui có  đọc cái bài gì của chị DH gửi, cái máy nó hư tui 
    cũng xách về, chứ  không lỡ có  chuyện gì, bả xay nát ra, là rồi đời 
    anh. 

Lão Bảy đi rồi, Lão Năm buồn tình, rồi cũng không dám nhìn mặt hầm hầm của mụ vợ, len lén 
chuồn ra sau hè ngồi chồm hổm với con Mực. Trời nóng hừng hực, con chó thè cái lưỡi ra mà 
thở, cả chủ lẫn chó, trông buồn bã làm sao ! 
   -Chị Năm ơi, có nhà không? 
   Bà Năm vội nhìn ra ngoài ngõ, a cô Út, dzô chơi, mèng ơi lâu wá hổng gặp , phẻ hông cô Út. 
   Cô Út, người nhỏ bé, tầm thước, là hàng xóm lâu năm của hai ông bà Năm. Con chó thấy có 
khách lại, cũng lân la chạy tới vẫy vẫy cái đuôi đã bị chặt cụt ngủn từ hồi còn nhỏ. Hai người 
đàn bà, chắc lâu không được gặp nhau, ra chừng mừng rỡ hỏi han nhau đủ chuyện. 
  - Mèng ơi, hổm rày hổng wởn để chạy qua hỏi chị, nghe anh Năm nói, chị bị đau tay sao đó , 
nay đã khỏi chưa? 
  - Cũng đỡ chút đỉnh rồi cô Út. 
  - Uổng ghê chưa, hôm đó có gánh hát ở tỉnh xuống diễn, họ ngồi đầy hết trên ghe anh Năm, 
mà chị hổng coi được.  
  - Hay không cô Út? Bà Năm hỏi, mà trông chừng bà rầu rầu sao đâu. 
  - Hay quá trời đi chị ơi, có mấy cô đào ca tân nhạc , mấy anh kép thì ca cải lương mùi gì đâu. 
Ừa, mà anh Năm hổm cũng hò mấy bài gì đó, mà nghe nó thấm thía ghê hà.  
   Nói tới đây, bỗng cô Út hạ giọng xuống , thì thầm với bà hàng xóm. 
   -Nè, em hỏi thiệt chị, có phải hồi đó, chị phải lòng ảnh là nhờ mấy cái bài hò đó hông? 
   Nét mặt bà Năm đang rầu rĩ , đôi gò má đen bóng vì dầm mưa dãi nắng, bỗng ánh lên một 
màu hồng, như đôi má của mấy cô nàng tuổi vừa đôi mươi. 
   -Bậy nà, bổ hổng còn chuyện gì nói sao cô Út. 
   Nói tới đây, bỗng ánh mắt bà lộ vẻ xa xăm. Chắc là bà lão đương nhớ lại cái thuở ban đầu 



của hai người lúc trai trẻ. Cô Út cũng không dám hỏi thêm nữa, hai người đàn bà ngồi cạnh 
nhau, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Mặt trời đã lên quá ngọn tre, càng nóng 
hực hơn. Con chó Mực cũng chạy đâu mất tiêu, chỉ còn lại tiếng vo ve của mấy con ruồi bay 
đậu trên bộ trà của lão Năm. Mà lão cũng chuồn đi ra ngoài ngõ từ lúc nào không biết. 
   Thấy nét mặt bà Năm lộ vẻ đăm chiêu, cô Út đứng lên chào ra về  
   _ Thôi em phải dìa thổi cơm chiều đây. Í mà quên không hỏi chị Năm, ở bên nhà , em nghe 
chị mài dao goài, bộ sắp tới đám giỗ của ông nội sắp nhỏ há chị? Em wa đây giúp chị nha. 
    Nghe cô Út hỏi đến đây, bỗng bà Năm nổi cơn giận bất ngờ. 
   - Đám giỗ đám chạp gì đâu cô, tui đang tính chẻ cái batoong đặng làm củi đây chớ. 
    Cô Út chợt giật nảy người, hai tay cô vân vê vạt áo bà ba màu cà phê sữa của mình. Bỗng , 
cô hạ giọng xuống , cúi mặt nói nhỏ, chỉ đủ cho người đàn bà hàng xóm nghe  
   - Thôi chị đừng chẻ thành củi, uổng lắm. Nếu không thì cứ để góc bếp, biết chừng có ai cần 
thì bán đắt bán rẻ cho người ta. 
    Nói tới đây, cô bương bả đi về hướng nhà mình, vừa đi vừa nói vói lại, thôi em dìa đây chị 
Năm.  
    Đám ruồi bu lại nhiều hơn, cơn gió nồng ở ngoài ruộng thổi ngược về, khiến bầu không khí 
càng khó thở hơn. Bà Năm nhìn lên trời, lẩm bầm một mình 
   _ Trời chắc sắp chuyển mưa rồi. Mà sao con Út hôm nay nó kỳ kỳ làm sao đó !!! 
 
  "Ho o ò o ơi, ai mua mít chín cây, mít dừa, mít ướt, mít khô, mít .....!" Mụ Chín đang rao 
hàng, bỗng im bặt. 
 "Út, Út, ba hồn chín vía, mày làm chi mà hốt hoảng như gặp ma dzậy!" 
"Chị Chín, nghe lời em, đi xóm khác bán đi!" 
"Mày nói sao, đừng trù ẻo nhe! Mít tao mới hái xuống, mời người quen mua mở hàng lấy 
hên! Ông bà Năm ưa mít chín cây, mít mới hái nữa, tao muốn ổng bả thử vài múi trước tiên!" 
Con Út hoảng hồn khi nghĩ tới lời bà Năm, mài dao chặt cây gậy của ông Năm! 
Rồi liếc thấy con dao sáng loáng trong cái thúng mít của mụ Chín, con Út hết biết phải nói gì, 
chỉ xua tay biểu mụ Chín quay trở ra, sang xóm khác bán. 
Mụ Chín bướng bỉnh, quảy gánh mít, te te đi về phía xóm ông bà Năm, vừa rao to hơn. Con 
Út, hết can nổi, đành rảo bước, rồi xách đôi guốc cùn mất một nửa, chạy cho lẹ, thỉnh thoảng 
ngó lui coi mụ Chín tới nơi chưa!!! Nội chiến, ngoại chiến!!! 

Ăn mít, xoài, nhãn.. nhiều wá, đổ ghèn, mắt tèm nhem, bụng đầy, lảo đảo say, làm sao mà 
liếc mắt đưa nhử hở ông Tư? Ghê wá nghen! 
Lão Năm chèo đò, mò điếu thuốc vụn, lụm khụm ra sân,hân hoan hít hà, chà chà thơm wá, 
mùi mít chín tới, đâu dám hó hé với bà lão, mà thỉnh thoảng liếc mắt, nói bâng quơ vài câu 
vô thưởng vô phạt.  
 
"Ai mua mi i ít hôn, cây nhà lá vườn, không thuốc trừ rầy trừ sâu, bao nguyên trái nếu không 



ngọt, không dòn, không dai! Chịu mua, không tính lời lãi. Nhanh chân lẹ tay thì còn!" 
 
Lão Năm đang tìm cách nói chiện lại với bà Năm, cụt hứng, mắt trợn tròng, tức tối đứa nào 
phá đám.  
"Giọng ai như con Chín dzậy cà?" 
"Ủa giọng ai ông cũng không nghe ra, trừ giọng đàn bà con gái trong làng này à nghen!" bà 
Năm nói khích. 
Lão chèo giật mình, nghĩ thầm, "Sao mụ vợ nè nó biết tỏng mình từ trong ra ngoài dzậy!" 
"Ặt, một câu nhịn chín câu lành! Chẳng lỗ lã, bây giờ phải tập nói ít giống lão Phong Châu 
mới được!" 
"Ầm ừ gì vậy ông? Trả lời tui nè, tui nói có phải hôn?" 
 
Hên cho lão Năm, mụ Chín trờ tới ngay cửa nhà vợ chồng lão. Chưa kịp thả đôi thúng mít 
xuống, mụ Chín  đã lanh lảnh mời mọc.  
"Mít chín cây, mít dừa, mít ngọt, mít dòn. Chu choa, hái xong, nhớ tới anh Năm thích ăn mít, 
em mang lại liền đây!" 
 
Lão Năm nghe mụ Chín kể lể mà tức muốn chết! Chắc con mụ Tám thóc mách gì đây. Mụ ăn 
mít nhiều wá, giờ tròn hơn trái mít. Mà thằng quỉ Bảy chọc bà mần chi, để cả đám mang 
họa.  Đàn bà nó kị bị kêu là béo, mập, tròn wỉnh, bụ bẫm. Cái thằng Bẩy nhiều chiện, hại bạn 
không thôi! Trời, nó quên là, đàn bà còn thù dai nữa!  
 
"Chị Năm ơi, thử đi, mít ngọt dịu lắm. Em bóc sẵn gồi, chị ăn coi ngon hôn, em biếu chị miếng 
mít nè nha!"  
Bà Năm khỏi kịp nói, kịp thở, kịp hỏi tội lão chồng, dơ tay đỡ miếng mít vàng nghệ, thơm 
phức. 
  
Lão Năm đang đói bụng, ruột cồn cào từ sáng, mắc chứng chi, cái bụng nó kêu ót một cái, 
chưa yên, nó còn lọp bọp một hồi khi ánh mắt lão Năm chạm vào múi mít con Chín đang đưa 
cho vợ lão. Nước miếng lão ứa ra đầy miệng khi bà Năm cắn miếng mít.  
"Cám ơn em Chín nhe, thiệt ngon, dòn dai ngọt sắc à! Mắc công em wá, đi suốt từ xóm bên 
sang biếu anh chị miếng mít!" 
"Có chi đâu chị, ăn lấy thảo mà, anh Năm nữa, chút nữa em wên, mời anh Năm ăn chớ!" 
Cô Chín mà chậm mời là lão Năm sẽ hận nó suốt đời, lão sắp xỉu vì say sóng. Lão đỡ múi mít 
mà lòng ngổn ngang, lo âu. Miếng mít ngọt hay đầy nhựa đây! Thôi cứ ăn đã, ra sao thì ra 
hén. 
"Ngon hông anh Năm, dà dà!" 
"Ngon tận mạng, em Chín ơi!" lão Năm chưa kịp nuốt thì mắc nghẹn bởi ánh mắt của bà 



Năm, sắc hơn con dao cắt mít. 
"Đã dặn phải nói ít mà sao miếng lão cứ ngứa mỗi lần thấy mấy bà mấy cô. Thiệt khổ nha!" 
lão Năm tự mắng mỏ mình.  
 
"Chị Năm nè, ăn mít không hết, làm rượu mít cho anh Năm uống lai rai với bạn ảnh cho dzui. 
Dễ lắm chị Năm!" 
Lão Năm mắt sáng quắc lên, đắc ý với lời đề nghị của con Chín. Sao vợ lão không nghĩ ra sao?  
Món tủ của lão. Rượu trái mít! Chà chà, lần đầu nghe tới nghen. Đỡ wá, trái mít bà Tám còn 
nằm góc nhà sẽ biến thành rượu cho lão uống với lão Bẩy và mấy lão bạn già. 
 
"Mà chị Năm biết hông? Chị phải xay mít ra cho nó mau lên rượu đó!" Cô Chín chỉ tiếp cho vợ 
lão. 
 
"Hay à Chín, nhưng máy xay nhà, ít xài và muốn xụm luôn!" vợ lão Năm than thở. 
 
Lão Năm chưng hửng, "lão Bảy nhờ lão sửa dùm cái máy xay sinh tố. Lão lười, lấy cớ là 
không biết sửa để lão Bảy đem về rồi!" 
  
"A hèm, thôi ngày mai, tui tới thăm lão Bẩy, sửa dùm hắn rồi mượn về cho bà xay trái mít ở 
góc nhà, làm rượu nha!" lão chèo cố làm hòa với bà lão. 
 
Bà Năm nhìn lão chèo, tỏ vẻ biết ơn. Cả hai vợ chồng ông cùng hướng về cô Chín, ngầm cám 
ơn miếng mít chơn tình, mang vợ chồng lão lại gần nhau hơn. Bà lão hối hận cứ nghi ngờ 
ông lão vô lối. Ông Năm cũng tự hứa phải chỉnh sửa cách nói chuyện cho vừa lòng mọi đàng. 
 
"Mốt đi thăm lão Năm xóm trên nha bà. Ổng mới dzìa quê thăm gia đình. Tui muốn hỏi thăm 
đôi điều, bà đi cùng tôi nghen, hay là mang trái mít lên biếu gia đình ông Năm xóm trên, 
được không bà!" 
Bà lão nhoẻn miệng cười, chịu liền, cho của nợ đi cho rồi, bà sẽ mua trái khác, làm rượu ông 
uống! Ông Năm gật gù ra chiều mình không màng gì tới trái mít vô tội vạ!  
 
"Phải vậy chớ, đồng vợ đồng chồng việc gì mà không xong hén!" Cô Chín mỉm cười khi thấy 
ông bà lão chèo vui vẻ trở lại. Vậy mà con Út làm cô hết hồn! 
 
 ( Chú thích: chiện vui nha mấy đứa, nhưng có đứa phải chịu đau một ít, để các bạn mình vui 
hén! hihi. Nếu có tức, cứ đem ông lão chèo ra mà wính nha! Tui chạy đây! ) 

Cô Chín đi rồi, ông bà Năm ngồi gần nhau, dù cả hai không nói câu nào, nhưng nét mặt đều lộ 
vẻ vui tươi, không còn cau có nữa. Bà ngồi đó, quay qua chồng, một ông lão với mái tóc bạc 



trắng, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh , nhanh nhẹn. Bà nhủ thầm, hèn chi con mụ Tám , nó 
cứ đong đưa với lão. Bỗng dưng, bà nhớ lại thời xa xưa, khi ông và bà mới gặp nhau trên 
một chuyến đưa đò qua sông của ông , bà còn nhớ, hôm ấy bà mặc một cái áo bà ba màu tím 
hoa sim, trên tóc cũng cài một bông hoa bằng lăng tim tím. Ông nhìn bà, rồi đưa đẩy vài câu 
làm quen. Từ đó họ yêu nhau lúc nào không biết. 
 
  Bà cũng còn nhớ, ông giỏi văn chương thơ phú. Thuở hai người "tình trong như đã, mặt 
ngoài còn e", ông thường ngâm thơ, hò những câu hò tình tứ cho bà nghe. Cái thuở ấy mới 
đáng yêu, đáng nhớ vô cùng. Làm sao bà có thể quên được, ông đã thường âu yếm nhìn bà , 
rồi bâng quơ vài câu ca dao :   
 
  Bóng trăng anh tưởng bóng đèn , 
  Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang. 
  
  Bỗng, bà Năm mỉm cười một mình, chợt nhớ tới, khi cả hai đã bớt e thẹn với nhau, ông 
thường nhìn xa xăm lên mảnh trời trong xanh trên đầu , rồi cất giọng trầm trầm như chỉ để 
một mình bà nghe : 
 
  Cầm tay em, như ăn bì nem gỏi cuốn, 
  Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon.  
 
  Thấy bà có vẻ thẹn thùng, má đỏ hây hây, ông nổi hứng ngâm tiếp vài câu nữa : 
 
  Vắng cơm ba bữa còn no, 
  Vắng em một bữa giở giò không lên. 
 
  Rồi khi cả hai đã cùng nhau thề non hẹn biển, bà nghĩ lại, thấy mình cũng bạo gan vô cùng, 
đã dám nắm tay ông trong một buổi hoàng hôn tắt nắng, đọc cho ông nghe nỗi lòng của bà 
qua những vần thơ tình tứ vô cùng : 
 
  Ví dầu cha đánh mẹ treo, 
  Đứt dây té xuống , em theo đến cùng,  
  Dẫu mà đan rọ thả sông , 
  Trôi lên trôi xuống em không bỏ chàng. 
 
  Dòng tư tưởng của bà đến đây, bỗng bị đứt đoạn bởi tiếng ngáy đều đều của ông lão. " Thôi 
rồi, chắc hồi giờ lại đi uống vài xị đế với cái lão Bảy cà chớn đó, rồi lăn quay ra ngủ ngay trên 
sàn nhà nóng hầm hập đây! ". Bà nhủ thầm như vậy, nhưng lại vội vớ lấy cái quạt tre, phẩy 



phẩy vài cái để xua lũ ruồi quái ác, đang đậu trên cánh mũi phì phò của ông. 
 
  Chẳng bao lâu sau, khi bà cũng đang thiếp đi trong cái nắng xế chiều ấy, thì tiếng kêu nho 
nhỏ của con Út làm bà giựt mình tỉnh giấc . 
  
  "Chị Năm, dậy đi ,tới giờ nấu cơm cho ảnh ăn rồi " 
 
   Bà vươn vai ngồi dậy, nhìn quanh quất, chỉ có con Út và con Mực ở bên cạnh . Lão chồng 
yêu quí của bà cũng biến mất tiêu. " Thôi rồi, chắc lão lại đi đến hàng mụ Tám nữa rồi ", bà 
nghĩ vậy, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy thanh thản vô cùng. 
 
  "Mày tới chi dậy , sao không ở nhà dọn cơm cho chồng con ăn? " 
  
   Con Út cười miếng chi, rồi bỗng dưng nó tỏ ra chăm sóc bà, đưa hai tay gầy ốm của nó, xoa 
nhè nhẹ trên đôi vai bà , " để em xức chút dầu cù là lên tay chị Nam,  cho bớt đau nha ! "  
 
   Bà nhắm mắt lại, cảm thấy bớt đau chút đỉnh thiệt, khi bàn tay của con Út bóp nhẹ hai tay 
bà. "Con nhỏ này coi bộ cũng được diệc à nha ", bà nhủ thầm trong bụng. 
 
   Mùi dầu cù là khiến bà cảm thấy dễ chịu vô cùng. Con Út đã ngừng tay, nó ngồi nhìn bà , 
nhìn chung quanh ngôi nhà nhỏ của bà. Mảnh vườn đàng trước , bà khéo léo trồng vài khóm 
hoa vạn thọ, màu vàng của chùm hoa mới nở, ánh lên rực rỡ trong cái nắng vẫn còn gay gắt 
của  buổi chiều mùa hè . Xa xa là một mảnh vườn rau xanh ngắt, bà năng tưới cây mỗi ngày, 
nên bữa cơm nào cũng có một tô canh cho ông ăn mát ruột.  
  
  " Chị Năm  à, em muốn hỏi chị , cái batoong đó...." Giọng rụt rè của con Út làm bà chợt giật 
mình " Mày nói gì, cái batoong....? " 
" Dà, em muốn nói,.....hồi này em cũng hay mắc chứng đau lưng, khi nào cần, chị cho em 
mượn cái batoong đó được không, đặng đi tới đi lui nó dễ hơn chị à ". Con Út nói một hơi, 
như sợ mình không có can đảm để hỏi nữa. 
 
   Bà Năm chợt giật mình, sao hồi nào giờ có thấy nó nói đau lưng đau bão gì đâu. Bà nhìn ra 
ngoài sân, thấy ông Năm mới về, đang lui cui ngắm nghía mảnh vườn hoa của bà , rồi bà cao 
giọng trả lời:  
 
  " Thôi, tao đổi ý rồi, tao không chẻ củi cái batoong đó đâu. Tao muốn để nó ở góc bếp, dù 
không còn dùng được nữa, nhưng mỗi ngày làm cơm cho ông già ăn, tao vẫn còn thấy được 
nó." 



Lão Bảy nghe mấy bà mấy cô đồn rùm beng cái món Bún Bò Huế dạo nọ, nay thêm món Cháo 
Gà, lão quảng cáo. Lão đắc chí, cười ha hả, đám bạn khờ khạo wá! Cái món dễ nhất hành tinh 
này là món thập cẩm. Bánh Trung Thu thập cẩm, cháo thập cẩm, gỏi thập cẩm, canh thập 
cẩm, cơm chiên thập cẩm, lẩu thập cẩm... Í còn món nữa, bạn bè thập cẩm! Cái món này lạ à 
nha! Lão Bảy ngẫm nghĩ, bạn bè lão, già trẻ lớn bé, trai gái có đủ, mỗi người mỗi tính, sao lão 
vẫn thấy cô đơn sao đó! Nhớ lại bạn bè thân thiết, lão thở sượt một cái. Ngày xưa, chung 
trường lớp, thì làm bộ làm tịch, chẳng ngó nhau nói chiện. Giờ đây xa wá, đâu thể gặp nhau 
hàng ngày được. Lão tuy sống gần hai bạn, lão Năm chèo đò và lão Năm xóm trên, mà có bao 
nhiêu dịp gặp lại tụi nó, chia xẻ ly café, chén rượu, điếu thuốc như ngày xưa! Lão dân dấn 
nước mắt khóc, nhớ bạn xa gần. Biết bao giờ gặp lại cả đám bạn đây! Cái ra-dô cũ còn ầm ĩ, 
rên với bài Kỷ Niệm, Trường Cũ Tình Xưa, Mùa Hoa Phượng..., khiến lão bật khóc tỉ tê, giữa 
căn nhà trống trải. Lão lăn ra giường, chỉ kịp cởi đôi giầy cũ kỹ, vẫn bộ đồ mặc năm sáu hôm 
nay. Bắt tay ngang trán, sao mà buồn thê thảm dzậy nè. Đã dzậy, hôm qua, mang cái máy 
xay sinh tố sang nhờ lão Năm sửa. Huhu, lão nói không sửa được. Lão bạn nói dóc tui, huhu, 
không ráng coi nó hư chỗ nào. Lão Năm có biết đâu, lão Bẩy quí cái máy xay hết cỡ, đi đâu 
lão cũng khoe, làng trên xóm dưới, rồi cả thế giới đều biết cái máy xay sinh tố, "thải" cho lão 
từ vợ chồng lão Tư, sống trên xứ Ốt-tà-wa. Máy đã rệu rồi! Lão Bẩy xay trái bơ mà phải vớt 
bơ ra ăn. Lão Bảy nè kì cục, trái bơ phải nói rõ là trái bơ. Lão chỉ viết là "xay bo", làm tui đoán 
già đoán non, cho đáng, bơ, làm sao mà uống, người ta chỉ trét bơ lên bánh mì, rắc tí đường 
là món ăn số một, trước bữa cơm chiều, của đám học sinh trường Phan-Sinh trên miệt Thủ 
Đức, ngày còn Mĩ hợp tác với Saigon! 
Nhưng cái quan trọng ở đây là tình bạn lâu đời giữa lão và mấy lão bạn, rất thân thương! Cái 
máy xay nằm cạnh lão, trên tấm phản mát lạnh. Mệt quá, lão Bẩy ngủ thiếp đi lúc nào mà lão 
chẳng hay. Trên thái dương lão, hai dòng nước mắt vẫn chưa khô, chắc lão vẫn còn rấm rức, 
tức lão Năm vô tình! Mọi lần lão Năm đâu có vậy!  
 
"Xè xè xè xè, rẹt rẹt rẹt!" tiếng máy chạy thức lão Bẩy dậy. 
Chớp mắt mấy cái, định hồn coi mình đang ở đâu, lão Bẩy dơ tay quờ quạng tìm cái máy xay 
mà lão mang lên giường, nằm cạnh lão mà! Ngồi bật dậy, lão nhìn quanh tìm "người bạn 
thân", mắt lão nhấp nháy vì ánh sáng chói chang tỏa sáng sân sau nhà. Lão Năm lum khum 
ngoài sân, lưng quay về phía tấm phản lão Bẩy ngồi. Nhìn dáng gầy với mái tóc bạch kim, 
biết ngay là thằng bạn thân. Mà nó tới hồi nào, sao không thức lão dậy, để lão khỏi mằc công 
rủa lão chèo trong giấc ngủ? 
"Rồi rồi lão Năm hối hận, không chịu sửa dùm, nay mò sang, rị mọ với cái máy sinh tố!" lão 
Bẩy cứ đoán già đoán non. 
"Trời, lão Năm có nghe thấy mình tỉ tê không hén?" lão Bẩy mắc cở chùi nước mắt và hỉ mũi 
cái rẹt. 
"Mắt mũi sưng húp, làm sao đây?" lão Bẩy chạy vào phòng rửa mặt, chà sát cho bớt sưng, dù 



mắt vẫn ứa nước mắt, thương bạn đã không quên mình và cái máy xay sinh tố! 
Lão Bẩy, chạy vào bếp, đặt ấm nước, pha miếng café sữa, đãi thằng bạn già tri kỷ. Sữa đặc 
còn đủ pha cho lão Năm. Lão Bảy phải uống café đen với chút đường thẻ còn xót lại trong cái 
chạn ở góc bếp. 
 
Ngoài sân, lão Năm đã sửa xong, nghe tiếng máy re re êm tai đều đặn, biết cái máy còn xài 
thêm được vài chục năm. 
Lão Năm thử lại lần nữa, cho chắc ăn, thu xếp dụng cụ vào cái thùng con. Vươn vai vài cái cho 
đỡ mỏi. 
"Hà hà, lão Bẩy kỳ nè dzui nha, không thôi cái máy cứ bị tha đi khắp làng xóm thôi!" lão Năm 
mỉm cười thỏa mãn với cái tài sửa máy móc của mình. 
"Nhưng mà để coi, vì bả hay vì lão Bảy, mình sửa cái máy nè dzậy! Khó nghĩ nha mấy đứa!" 
lão chèo tự hỏi lòng.  
Hỏi mà chi hở lão, cho thêm bạc trắng mái đầu. 
 
Vợ, bạn, ai cũng thương, mọi người vui, lão vui nhất.  
Bạn đời, bạn tri kỷ. Lão yêu quí, thân thương, các bạn từng chia xẻ  đắng cay ngọt bùi bao 
năm. 
 
"Lão Bảy ơi, cái máy chạy rồi nè! Còn trái bơ nào hông?" 
"Quên, bà Năm gửi lão miếng mít con Chín đem tới hôm rày nè!" 
 
"Đợi chút lão chèo ơi! Café ngon tới liền! Để đó đi, sẽ xay mít, làm sinh tố rồi đem về cho chị 
Năm thử nhe!" lão Bẩy hăng hái muốn làm coi sinh tố mít ngon tới cỡ nào và nhứt là thử cái 
máy sinh tố mà lão coi như bạn thân thiết, không bỏ được, dù nó có hư đi chăng nữa! 
 
Lão Năm phì phà điếu thuốc, tâm sự, "Lão Bảy, có giận tui hông? Tui nói tui hông sửa được 
cái máy dù tui chưa biết nó hư cái chi! Đầu óc tui nó mần sao ấy! Tui không tập trung được 
dạo này! Nhưng đỡ nhiều rồi!" 
"Chắc anh Năm có chuyện buồn hả? Xích mích với chị Năm, con Tám, Chín, và có buồn tui 
hông?" 
"Nói hông thì cũng hông đúng! Mà con Tám, con Chín có mắc mớ chi đâu. Mà chắc cái miệng 
bép xép, ham dzui của tao, làm bả hiểu lầm này nọ!" lão Năm trần tình. 
"Í trời, tui còn chọc bả giận thêm, nói anh có cái đuôi dê, chắc bả nghe được đó! Lỗi tại tui 
nữa! Xin lỗi anh Năm. Để tui nói lại dùm nhe!" 
"Khỏi khỏi, xong hết mọi chuyện rồi!" lão Năm tỉnh bơ tuyên bố. 
"Hả, xong là sao. Chị Năm đâu? Anh Năm nói thiệt đi!" lão Bẩy hình dung mọi thứ xấu xa, ghê 
gớm vừa xảy ra cho gia đình bạn mình. Lão muốn hét to lên để lão Năm khai ra. 



"Bình tĩnh lại, ổn hết rồi, hai đứa tao hoà bình mà. Tao còn đứng đây là mày biết tao còn 
sống, được bả tha cho đó. Mày phải mừng mới phải chớ! Té ra mày lo cho bả hơn tao hén!" 
Lão Bảy thở ra nhẹ nhõm, "Anh làm tim tui muốn rớt ra nghen! Tui nể anh chị, nên muốn hai 
người phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau. Tui không muốn mất ai hết đó, không muốn 
thấy cảnh hai người không nhìn nhau nữa!" 
Lão Năm quay mặt ra cửa che dấu nụ cười sung sướng trong nước mắt. Đó bạn đời và bạn 
thân, lão yêu tất cả và muốn giữ mãi bên mình mà. 
"Làm ly café sữa cho tỉnh nhe anh Năm, rồi kéo wa nhà anh, tui chụp hình ông bà nhìn nhau 
thiệt là mùi. Trong cái hình lão Tư chụp, thấy anh giống con cáo già wá nhe! Nhớ phải nhìn 
cho thiệt nhẹ nhàng, đắm đuối, rồi gửi cho tụi nó xem!" 
"Nhớ mỗi người cầm ly sinh tố mít, xay từ cái máy cổ của vợ chồng lão Tư nhe!" lão Bảy chỉ 
đạo cho lão Năm đóng fin ảnh! 
 
Hai người bạn già, nhâm nhi ly café sữa, trong yên lặng,  lòng cùng yên chí rằng gia đình lão 
Năm vẫn  hạnh phúc, ổng bả hết hiểu lầm nhau, bạn bè vẫn còn có nhau. Sau bao biến cố 
trong đời, nay những chuyện nhỏ nhặt không thể làm tình vợ chồng, tình bạn đậm đà,  mất 
đi dễ dàng!  
 
Từ nhà bà Năm ra về, cô Út bỗng cảm thấy vừa buồn vừa vui. Vui vì biết là bà Năm sẽ dựng 
cái cây gậy ấy trong góc bếp, chứ không chẻ năm xẻ bảy như hồi sớm bà đã nói nữa. Mà 
buồn vì....lúc tất tưởi ra về, cô quên không nán lại nói chuyện với lão Năm. Ừ , mà sao mình 
lại buồn vì đã không dăm ba câu chuyện với cái lão già ấy? Cô Út cũng không hiểu rõ nữa, chỉ 
biết là, cô cúi đầu đi thẳng, mắt ươn ướt, và lòng thì mềm nhũn như cọng bún để qua đêm!  
 
  Trời từ từ tối sẩm lại, gió từ ngoài đồng thổi về, làm tan đi cái nóng hừng hực dễ giận lúc 
ban ngày, Út hít một hơi dài tới tận tim gan phèo phổi.Đâu đây có tiếng chó sủa râm ran, Út 
chẳng hề sợ hãi, vì đây là nơi chôn nhau cắt rún của cô ta. Út cứ thủng thẳng bước đi về nhà 
mình, tự nhủ thầm, ông chồng mình mắc đi giao hàng trên tỉnh chưa về, nhà chẳng còn ai, vì 
hai đứa con cũng đi học xa. 
 
  Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng soi trên con đường làng, sáng cả một góc trời. Út ngồi phệt 
xuống trên một bờ ruộng, một mình ngắm trăng, rồi, bỗng  cô nhớ tới cái bài hát mà cô nghe 
từ hồi nhỏ xíu, nghe đi nghe lại mà chỉ nhớ loáng thoáng vài câu, đêm nay trăng sáng soi làng 
tôi, có một bầy thôn nữ....gì gì đó. Bài hát cứ quay tới quay lui trong cái đầu trống không của 
cô, khiến cô chạnh nhớ tới đám bạn trường làng của mình. Chỉ còn mình cô ở lại nơi chôn 
nhau cắt rún này, đám bạn, gái có, trai có, đã đi tứ tán khắp nơi. Rồi mới năm ngoái đây, cả 
bọn quay về làng, tụ họp gặp nhau vui chơi mấy ngày. Lòng cô bỗng cảm thấy vui lâng lâng 
khi nhớ tới mấy ngày họp bạn đó. Mấy chục năm mới gặp lại nhau, cô và đám bạn, vui như 



chưa từng được vui như vậy trong đời. Thời gian có làm thay đổi hình dáng của nhau, nhưng 
cái tình cảm của đám bạn cô, nó vẫn còn đậm đà tha thiết như hồi còn nhỏ với nhau. Không 
biết bao giờ thì tụi nó lại về đây chơi với mình nữa, cô tự nhủ như vậy, rồi hai hàng nước mắt 
cô chảy xuống, cô sụt sùi khóc , khi nhớ lại, nỗi nhớ thương, lưu luyến của đám bạn khi chia 
tay nhau. 
 
   Cô Út đang đắm mình với mấy cái kỷ niệm với bạn bè, cô quên hẳn mình đang ngồi trên bờ 
ruộng lâu lắm rồi . Bỗng từ xa, có vài bóng người đang tiến tới gần cô. Rồi một tiếng nói thật 
quen thuộc vang bên tai cô " Trời đất ơi, tưởng ai chớ, cô Út đó hả? " 
   Cô giật nẩy người như bị điện giật. Ánh trăng soi rõ trên bờ đê, trời đất ơi, ông lão Năm 
chèo đò và ông Bảy cháo gà đây mà. 
   "Hai ông đi đâu đó?"  
   Lão Bảy cười khề khà, gương mặt lão mọi ngày trông buồn buồn làm sao, mà sao hôm nay 
lại lộ vẻ vui tươi khác thường. Chắc hai ông nội này mới đi nhậu dìa hay sao mà trông dui wá 
đi , cô nhủ thầm trong bụng. 
 
   " Cô Út à, lão Năm mới sửa được cho tui cái máy xay. Thôi, cô đi dìa nhà lão với tui, rồi 
mình xay mấy múi mít của cô Chín , để coi cái máy nó chạy thiệt không nha !" 
 
   Cô Út dạ một tiếng ngon lành, như cô đã ngon lành mà ngồi khóc cách đây vài phút. Gió 
đồng man mát bên tai, trăng rằm tròn xoe như một cái bánh tráng phồng, lại sắp được uống 
nước mít xay, cô bỗng thầm ước ao, lũ bạn sẽ về chơi năm nay với cô, cũng vào một đêm 
trăng rằm như đêm nay. Nhưng cô chắc chắn là, trăng đêm ấy phải sáng chói, sáng rực rỡ, 
như tình bạn không bao giờ mờ nhạt của bọn cô. 

BỐI CẢNH: TRẠM Y-TẾ 
Lão Bảy hớt hơ hớt hải, tay cầm cây ba toong chạy vội vào phòng khám,- anh Năm, 
có sao hông? 
Lão Năm đang cầm tay cô y tá cười nói, vội buông ra. Uả, anh đi đâu dzậy? mà sao 
mắt mũi đỏ hoe? Còn xách cây gậy đi ra đây làm gì? Lão hỏi một hơi, làm như chữa 
thẹn. 
   - Tui nghe thằng cu con bà Tám, nói anh bị gì, chảy máu dữ lắm, nên vội ra đây. Mà 
dè đâu?... Sẵn tui cầm cây gậy, lâu nay hổng xài, để đưa anh dùng tạm. Mà tui nói anh 
nghe, cứ điệu dê này có ngày,  
Lão Năm ngồi lên, tay vê vê điếu thuốc rê, mặt tỉnh như ruồi, từ từ trả lời: 
   - ậy, tui đang bắt chước lão Năm xóm trên, cầm tay cổ xem bói, chứ có dê gì đâu. 
Chắc cổ lầm tui với ảnh, mà người ta đưa tay cho cầm, minh hổng cầm tội chết. 
Có tiếng lịch kịch, cô y- tá khệ nệ bưng trái mit vào,-anh Năm à, bà Chín gửi trái mít, 
còn trái non nầy, nhờ anh đưa cho anh nào đó, nghe nói ảnh khoái mít non làm gỏi. 
Lão Bảy hết ý, trời mới đó, mà đã xưng em ngọt sớt. Mà lão Năm đứt tay có chút xiu 



cứ làm mình tưởng đứt cái..... 
   - Thôi tui dzề. Chứ ở lâu tui ngưá con mắt quá. 
  
 
"Bà nó ơi, tui dzìa tới nơi đây!" Lão Năm chèo đò báo cáo bà Năm khi vừa tới cổng. Con mực 
sủa vang mừng lão, nhảy xổ vào lòng lão Năm. Trời, tui mà đến thăm vợ chồng lão Năm, điệu 
này tui phi lên mái nhà lão ngồi nói chiện wá! Mấy con chó, sao tụi nó hông ưa tui, sủa chi mà 
thức làng xóm, nhảy chồm chồm, cái lưỡi thè lè, hàm răng trắng ởn, nhọn wắc. Tụi nó chỉ dọa 
tui vì tui hiền wá mà. 
 
Bà Năm chậm chạp bước ra chào khách. 
"Con Út, tao tưởng mày dzià tới nhà rồi!" 
  
"Dạ, lẽ ra là dzậy! Trên đường đê, đẹp chi đâu đêm nay, em ngồi ngắm trăng rằm, gặp anh 
Năm anh Bảy lụ khụ khiêng máy móc đầy tay. Mấy ổng rủ em về uống miếng sinh tố mít. Khát 
wá, em theo mấy ảnh đó!" 
"Bà ơi, tui sửa được cái máy xay sinh tố cho lão Bẩy nè! Bà chuẩn bị mít xay thử nghen!" lão 
Năm khoe lập công với bà Năm. 
"Cái máy mà hông chạy, tui treo nó lên trần nhà cho nó biết thân!" lão Năm hăm he cái máy. 
"Sao miệng lưỡi anh độc hơn con rắn cạp nong!" lão Bảy cự liền 
"Thôi hai anh cẩn thẩn lời ăn tiếng nói, Út không muốn con rắn hiện ra à nha!" 
Lão Năm, mắt láo liên, lấy tay bụm cái miệng hồ đồ của lão, "Út Út, thằng Bảy nữa, xí xóa 
nhe. Mày nhắc "ổng" chi dzậy Bảy?" 
 
Lão Bảy cùng lão Năm chợt nhớ chiện con Năm cận, thấy con rắn màu mè trên cái đồi bơ nhà 
lão quân sư. Dạo đó, cả đám đang nhậu nhẹt trên đồi cao. Cái con nè, mắt thô lố, mang kính, 
sao mà ngu chi đâu, mò mẫm chi dưới đó! Lần sau nhớ mang theo cái cuốc nha mậy! Nếu 
không phải kêu thằng Bảy đi theo, vì nó cần rắn làm rượu thuốc. May mà con rắn chết rồi, bị 
con chó táp mất cái đầu! Vợ chồng lão Tư, kỳ đó, cũng chơi hết mình. Hông biết vợ chồng lão 
Tư có tin dzui gì chưa hén? Bốn tháng rồi, không thấy lão Tư ra thông báo gì nhe! Trai Nhâm 
Gái Quí, ráng "nặn và rặn" ra thằng nhe. Trai Nhâm Thìn, quí tử đó mấy lão bạn, còn trẻ 
măng, của tui! Mèn ơi, vợ chồng lão Tư hụt à nha. Giờ nè mà chưa có chi, sắp hết năm rồi. 
Năm tới là năm Tị đó mấy lão. Làm chi thì làm, làm ơn đừng "make" thêm human snakes 
nghen! Nếu có lỡ, gửi lão Bẩy trông dùm hén! Sang năm, tiên đoán thời tiết cho biết cái máy 
ảnh của lão Bảy sẽ chớp nháy liên tục. 
Tới đây, lão Bẩy giật mình, với lấy cái máy ảnh cổ kiếng, chắc cỡ thời vua Bảo Đại. Có hình kỷ 
niệm là may rồi, chứ truyền miệng goài, mỏi miệng wá nhe mấy đứa. 
 



Bà Năm với con Út, gỡ miếng mít của cô Chín, được khoảng hơn chục múi mít dừa, dầy cui, 
vàng óng. Hột mít cũng chắc nịch. Vỏ và sơ mít văng vãi trên sàn xi-măng. Con Mực tha hồ hít 
hà. Mấy cái sơ mít dính cái mõm đen ngòm, làm thành khẩu trang lạ mắt. Ước chi đó là cái 
khẩu trang thiệt, khóa cái miệng con Mực mỗi lần tui đến thăm anh chị Năm, khỏi phải tìm 
cầu thang leo lên mái nhà! Chứ nó mà hít hà cái chân tui, rồi buồn tình nó táp một cái là rồi 
đời tui nha mấy lão iêu chó! 
 
"Cắm điện đi anh Bảy, tui cho mít dzô máy nha?" bà Năm nhắc nhở. 
"Thêm chút xíu nước, mấy viên đá cục. Mít ngọt, khỏi cần đường," con Út lanh chanh lục cái 
tủ lạnh cũ mèm, trong góc nhà. Mà sao nó rành đường đi nước bước nhà vợ chồng lão Năm 
nhe. Nó thân với vợ chồng lão Năm hơn tui sao? Phải hỏi cho ra mới được. Ừa, nhà có một 
gian, không rành cũng uổng nhe. 
 
Tủ lạnh, sao mà trống trơn. Chỉ có vai khay nước đá, dăm ba chai bia của lão Năm. Miền quê 
mà, ai mà dư thức ăn bỏ tủ lạnh đâu. Mấy lão, sau một ngày đánh vật với công việc đồng 
áng, nhậu lai rai, dùng đồ ăn dư, đưa cay đó mà. Mấy cái hột mít, ở đó mà thoát khỏi tay lão 
Năm và lão Bẩy! Con Mực đừng hòng mà để mõm tới. Tranh ăn với chủ nhà chỉ có thiệt thân 
nhe! 
 
"Mấy người nhẹ tay dzới cái máy nghen," lão Năm hồi hộp, sợ nó húng hắng ho, làm lão mất 
mặt. 
 
Lão Bảy dơ máy ảnh lên, cố nhắm cái giây phút trọng đại. 
Bà Năm nhấn cái nút cho máy xay chạy. Bà rụt rè, làm nhẹ wá, vì bao con mắt đổ dồn vào bà, 
kể cả cặp mắt con Mực nữa. 
"Ẹ ẹ ẹ ẹ sật sật!" cái máy, cứ như đứa bé khóc vài tiếng rồi im luôn. 
"Nhấn mạnh một cái, rồi buông tay, nhớ giữ cái nắp đó!" lão Năm nóng mặt, nín thở. 
Bà Năm thử lại lần nữa. 
"Rè rè rè, xoạt xoạt xoạt!" cái máy lấy chớn rồi chạy ngon lành.  
 
Con Mực sủa om lên như trả đũa lời chào của cái máy xay sinh tố. Mọi người đang đổ dồn 
sức lực, thương yêu cái máy, quên con Mực đang dơ mỏ, chu chéo, như nhắc mọi người sự 
hiện diện đáng kể của nó. Lão Bảy hỉnh mũi, chụp hình lia lịa. Lão hết đứng lại ngồi chồm 
hổm, chụp mọi góc cạnh, làm như chính lão mới phát minh ra cái máy xay sinh tố cũ này, nay 
mai hình ảnh cái máy xay với mấy ly sinh tố sẽ được treo khắp các đình chùa, ruộng nương, 
quảng cáo cho cái nghề tay trái của lão, chụp ảnh! Trong tương lai, biết đâu, lão cũng bỏ con 
trâu và đồng áng, theo cái nghề chụp ảnh, nhứt là chụp ảnh mấy bà mấy cô hén! 
 



Bà Năm, ngừng máy khi thấy mít đã nhuyễn nát vào nước và đá. Lẽ ra thêm ít sữa đặc nữa, 
sinh tố sẽ béo ngậy lên. Nhà cũng hết sữa đặc, lão Năm uống café mỗi ngày, hết sữa lão cũng 
không nói, để bây giờ cần thì hết chơn. Thôi để lần sau vậy! Bây giờ ai cũng đợi ly sinh tố mít 
kìa. 
Con Út phụ bà Năm trút sinh tố vào mấy cái ly bày sẵn trên bàn. Nhìn mấy cái ly cao thấp 
không đều, màu sắc khác nhau, con Út nghĩ thầm,"Tết nè, mình mua biếu vợ chồng lão Năm, 
một chục ly mới được, vợ chồng lão Năm sống thiệt sơ sài, đạm bạc, thương wá đi!" 
 
Màu vàng tươi của sinh tố mít hấp dẫn thiệt. Mà nhà đâu có ống hút mà hút cho giống hút 
sinh tố tại các tiệm.  
"Múc sinh tố ăn nhe! Thử coi được không các bạn!" 
Lão Năm đưa mỗi người một cái cù-dìa.  
Phải chi có ống hút, hút cái rẹt, để cái cảm giác lạnh của đá làm tê tái, buốt tận óc, mặt mũi, 
đầu cổ, chao ơi là đã! Tưởng tượng hén! 
Lão Bảy cũng lo thưởng thức sinh tố mít mát lạnh, chút nữa là  quên tiêu đi chuyện phải chụp 
tấm hình vợ chồng lão Năm với ly sinh tố! Lão đặt ly xuống, kêu vợ chồng lão Năm ra đóng 
kịch thiệt để chụp hình kỷ niệm đêm vợ chồng lão vừa làm lành với nhau. Con Út cũng được 
một tấm, chụp với con Mực, còn đang ấm ức như khóc vì bị tạm quên tối nay. 
Con Út cũng học cách chụp hình, chụp hai lão bạn già quàng vai nhau, tay nâng ly sinh tố mít, 
với con Mực ngoe nguẩy đuôi, đứng đàng trước. 
Đã khuya, con Út và lão Bảy kiếu về. Lão Bảy hẹn hò vợ chồng lão Năm, ngày mai lên thăm 
lão Năm xóm trên, không quên dặn dò lão Năm, đem mấy hột mít luộc lên đó, mấy lão nhậu 
với nhau! 
 
Vui quá, con Út mừng là vợ chồng lão Năm "như thường" mà, chỉ tại cái đầu nó tưởng tượng 
quá mức, chắc tại nó đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảnh hưởng chăng? Nhìn sang bên cạnh, 
lão Bảy đầu đội cái mũ quen thuộc, trước ngực đeo cái máy ảnh, tay xách  máy xay sinh tố, 
như vật bất ly thân! Con Út bật cười khúc khích.  Nghe tiếng cười của nó dội lại, giữa cánh 
đồng, con Út rùng mình nghĩ thầm, "May mà có lão Bảy về cùng một đoạn đường đê!" 

Con Út vươn vai , uể oải ngồi lên nằm xuống năm lần bảy lượt mà cũng không xong. Ngoài 
trời nắng đã lên cao , mà nó cũng còn lười biếng nằm trên giường. Bỗng ngoài cổng, có tiếng 
chu chéo , còn chua hơn cứt mèo của ai đó vọng vô : 
 
   "Út à Út ơi, dậy chưa, mở cửa lẹ lên " 
 
   Con Út dụi dụi cặp mắt đầy ghèn của nó, chết cha rồi, ai biểu mình ham uống nước sinh tố 
mít tối qua, bây giờ mắt đổ ghèn, mở hổng lên rồi nè. Nghĩ vậy, rồi nó ráng mở cặp mắt ba 
góc của nó, mãi mãi cũng chỉ mở được có một con. Ngoài kia, giọng cứt mèo còn chua hơn 



nữa. 
 
   "Út à, có nhà hông, thôi tao đi dìa " 
 
   Hoảng hồn hoảng vía, con Út, một con mắt mở, con mắt kia được dán lại bằng cái chất keo 
màu vàng nhàn nhạt , quơ quơ dưới gầm giường để kiếm đôi guốc mòn của nó ." Sao đôi 
guốc mình đâu rồi cà , chắc con chó bạch nó tha mất rồi, tổ cha nó ". Rồi nó bương bả chạy ra 
cửa.  
 
   Ầm , ầm , con Út , một mắt, trong lúc vội chạy ra, không thấy cái ghể đẩu để gần đó, đụng 
phải, rồi té nhào ba vòng trông rất đẹp mắt, giống như mấy ông đô vật, té xong là ngồi dậy 
ngay lập tức. Nhưng, con Út không phải là đô vật , nên phải chờ một phút mới ngồi dậy 
được. Kỳ diệu làm sao đâu, chắc nhờ sự đụng chạm khá mạnh với cái ghế cà chớn đó, lớp keo 
dán kỹ trên con mắt phải của nó , đã văng ra, nằm ngoan ngoãn trên nền nhà bằng đất, lồi 
lõm cao thấp,   
 
   Mở được cả hai mắt rồi, nó vội chạy ra mở cửa. 
 
   "Trời đất ơi, chị Năm Cận, đi đâu mà sớm dậy ?" 
   "Sớm gì mà sớm, mày làm cái gì mà tao phải chờ lâu wá , mà sao mày đi cà nhắc dậy? " 
   " Hổng sao, tui đụng cái ghế, té xuống , mà hổng sao đâu " 
   " Tao nghe con chó nó sủa, tao sợ quá ,tính đi dìa thì mày ra mở cửa "  
    Con Út cười ỏn ẻn " chị Năm à , tui nghe nói, mấy con chó nó đánh hơi hay lắm, nó ghét 
mấy người ăn thịt đồng loại dí nó. Tui thấy chị ưa cằn nhằn , cự nự với mấy con chó . Tui 
chắc, chị ưa đi tới hàng bà Mười thịt chó lắm nha !" 
 
   Cô Năm cận không trả lời, mà đánh trống lảng " Sao mày đi chưn đất dậy, cái gót chưn mày 
, nó nứt nẻ giống như ruộng ngoài đồng ba năm không có mưa " 
   Con Út chợt nhớ ra, đêm qua lúc đi về nhà một mình, nó sợ ma, bỏ cả đôi guốc cùn của nó 
trên bờ ruộng để chạy lấy thân. Mà cái ông Bảy đó cũng không được tốt với mình , đi tới ngã 
ba đầu làng là ổng rẽ cái ạch qua đường nhả ổng. Phải chi mình là con Bắc kỳ nho nhỏ của 
ổng, ổng sẽ đưa về tận nhà. Mà dám chừng đưa con nhỏ đó về tới tận nhà rồi, ổng sẽ lấy cớ, 
trời mưa, ổng không về được lắm nha ! Mà thôi, ổng về hay không về, dính dáng gì tới mình 
mà nghĩ tới cho bận tâm . 
 
   "Út à, mày rảnh không , tao dí mày đi qua nhà ông lão Bảy không?"  
 
   "Ông Bảy nào, làng này có cả hai chục ông Bảy, à chị nói ông Bảy xóm trên đó hả, thôi tui 



không đi đâu, nhà ổng xa lắm "  
  
   "Hông, tao muốn nói ông Bảy cháo gà , nghe đồn ổng mới tậu được cái máy xay sinh tố , 
hay lắm nha mày, mày bỏ cục đá, chút đường , rồi cam bưởi xoài mít mãng cầu dừa xiêm bơ 
mận gì đó, mày nhấn cái nút, cái là nó cho mày ly sinh tố liền nha . Nhỏ lớn tao chưa thấy cái 
máy đó, mà đi một mình tới nhà ổng thì tao mắc cở, mới tới rủ mày nè" 
 
   Con Út cười trong bụng mình ên , không nói gì, vì nó muốn mang cái hãnh diện là người đầu 
tiên trong làng , thấy được cái máy thần diệu ấy. Ừa , mà thiệt nha, tối qua nó được uống 
một ly sinh tố mít lần thứ hai trong đời, ngon không nói nổi, nó ngọt, bùi, lành lạnh, thấu tận 
tâm can phèo phổi, nuốt tới đâu là thấy lạnh trong mình tới đó. Lần thứ nhất, cách đây mười 
mấy hai chục năm, nó được lên trên tỉnh, bạn nó mua cho nó một ly sinh tố xoài , tới giờ mà 
nó cũng không quên được cái vị ngọt lịm , ngọt như mía lùi, như đường phèn, mà lại mát 
lạnh nữa. Về nhà, nó lấy một trái xoài, bỏ vô cái cối rồi giã nát ra, thêm chút đường, nó 
không dám mua hộp sữa đặc vì mắc quá , chút đá đập nhỏ , nó tưởng tượng như mình đang 
uống một ly sinh tố trên tỉnh dậy. Tới tối qua, nó lại được diễm phúc tận hưởng cái nỗi đê mê 
khi cầm cái cù dìa mà múc từng muỗng sinh tố mít, bỏ vô cái miệng cá ngão của nó. Hèn chi, 
sáng nay mở mắt hổng nổi. Mà biết đâu mình tới nhà lão Bảy, lại được một ly sinh tố nữa , 
thây kệ, sáng mai mở mắt không ra cũng hổng sao, đụng ghế té cái ầm lần nữa, cùng lắm đi 
qua ông Hai y tá trong làng, bó bột cái chưn đau cũng chịu. 
  
   Mang niềm hy vọng mong manh được thêm một ly sinh tố ở nhà lão Bảy, con Út đi ra cái 
khạp đựng nước sau nhà, rửa mặt xúc miệng, rồi thay một cái áo màu hồng phấn, cái quần 
lãnh ,may cách đây hai năm mà chưa hề dám xỏ tay xỏ chân. Nó ngắm nhìn mình trong cái 
kiếng bể hết phân nửa ,gác ở đầu giường tre của vợ chồng nó , sao nó thấy hôm nay mình 
xinh đẹp quá, cặp mắt ba góc không còn dính ghèn nữa, cái miệng cá ngão , cũng được tô 
một chút son hồng, thỏi son mà nó để dành hôm lũ bạn về chơi tặng cho, cái mũi tẹt, hinh 
hỉnh của nó, hình như hôm nay cao thêm vài mi li mét.  
 
  Con Út ca một bài ca vọng cổ mà nó ưa thích , rồi bỗng nó hãnh diện, thấy mình vừa đẹp mê 
hồn, vừa ca hay, dám chừng còn hơn cô đào Út Bạch Lan nữa. Bỗng dưng, nó tự hỏi, "Ủa sao 
hôm nay mình chưng diện đỏm đáng quá , để hy vọng được uống một ly sinh tố, hay được 
gặp lão Năm chèo đò ở nhà lão Bảy đây ha?" 

Phe phẩy cái nón lá rách bươm, vá chằng vá đụp, xua cơn nóng bỗng chợt về, cuối tháng 
chín, con Năm Cận, thả cái túi nặng chĩu vai bên hè nhà, cúi xuống, đẩy hòn gạch đỏ, núp 
dưới bụi a-l-bớ-ta, qua một bên, lấy cái bao ny-lông. Hộp thư nhà con Năm Cận! Cái bao ny-
lông, màu tím nó ưa, vài chỗ sần xùi vì hòn gạch đè lên, rồi mưa nắng, dấu tay ông đưa thơ 
nữa. Hổm nào ổng vui, ông nhẹ nhàng với cái hộp thơ, ổng giận, ổng dằng mạnh hòn gạch 



lên cái "hộp thơ", đau muốn chết, cái bao tím chịu trận cho đến khi con Năm Cận về tới. Cô 
nâng niu nó, vuốt nó thẳng thướm lại, nhìn coi có thơ ai gửi tới. Bạn bè học chung, cùng xóm, 
đứa nào viết thư cho nhau làm chi cho mắc công, tốn tiền tem. Chỉ cần đi bộ, đạp xe, sang 
nhà nhau là thấy mặt đáng ghét, mà ghét không được, tha hồ mà tâm sự, cãi cọ, nói xấu mấy 
thằng quỉ học chung trường chung lớp. Tui nhớ chiện nè, có thiệt, mắt cận của tui thấy rõ 
ràng. Một thằng trong lớp mình, nó bắt chéo hai cánh tay, như kiểu hai cái dây aó lót mấy 
đứa con gái miền thủ đô hay mặc. Trời, tụi tui được trận cười nghiêng ngả, nhưng vẫn làm 
tỉnh. Cái thằng ranh mãnh đó tưởng tụi tui ngu hén, thấy hết nhe lão! Trời, chắc mấy thằng 
quỉ tha ma bắt đó, có mà để yên cho đám con gái.  
Mà hôm nay, mắt con Năm Cận, mới thay kiếng trên phố, hai năm trước nghen! Sao cái kiếng 
mờ vậy cà? Gỡ mắt kiếng ra, nó thổi phù phù vài cái, hy vọng hơi thở làm trong cặp mắt 
kiếng. Hộp thơ cồm cộm vài lá thư, có một cái trông lạ hoắc. Thơ ai vậy cà? Con Năm Cận, 
nhìn với cặp mắt trần, qua lớp ny-lông tím mờ mờ, rõ ràng, trên cái phong bì, đề người nhận, 
người gửi. 
"Gửi cô giáo Thanh Thủy" 
"Từ Năm xóm trên(tổ bồ câu)" 
 
Cha mẹ học trò, théc méc gì đây, sao hông vô trường gặp, mà gửi thơ dìa nhà tui? Năm Cận 
ngó quanh coi có ai rình rập hông? 
Trời hay là mấy đứa học trò, tốt nghiệp, gia nhập quân đội, bây giờ nhớ cô, viết thơ hỏi 
thăm? Hay đứa bạn học nào mà mình wên béng mất? 
Nhiều người cùng tên chỉ khác họ thui. Chắc lão nào gửi sai địa chỉ hén. Ủa, mà "tên tui" đó 
phải hông mấy đứa?  
Tui kiểm bìa thơ, số nhà tui rõ ràng,  
"Địa chỉ: Đường Quẹo Phải,  
             Số Nhà: Hòn Gạch Đỏ,  
             Hộp Thơ: Túi ny-lông tím." 
 
Mở vội cái bao tím, bộp chộp lôi cái thơ ra.  Xoi dưới nắng coi thơ dài ngắn, tin vui tin buồn, 
chửi hay hỏi thăm. Lắc cho cái tờ giấy bên trong phong bì, rời hẳn về một phía, con Năm Cận, 
xé cái toẹt ở mép phía phải, gần con tem, nó sưu tầm tem đủ loại nên cố tránh làm rách con 
tem, giữ cái phong bì vẫn còn nguyên tên người gửi người nhận. 

"U u út! mày còn sống hông? Sao mà lâu dữ dzậy mậy?" Con Năm Cận bắt đầu sốt ruột. Rồi 
nghe con Út ông ổng ca cải lương, nhại giọng nữ hoàng sầu bi Út Bạch Lan. Con Năm Cận, tức 
mình, sủa thế con chó Bạch của con Út. 
"Ừa, mày ngồi đó mà nhớ lão Thành Được đi nghen, tao dzìa nha mậy!" 
 
Con Út tỉnh cơn mơ,"Gồi, chị Năm, cho tui một phúc nghen!" Một phút của con Út dài tới 600 



giây nghen! 
Con Út đổ cái thúng quần áo, mới có củ có, có cái cũ hơn 30 năm, có cái mới cỡ chục năm 
hơn, coi cái nào đẹp nhứt. Màu tím, buồn wá, màu đen, sầu bi, màu vàng, phản bội, màu 
hồng, yêu đời, màu trắng, tinh khiết, màu mỡ gà, sao giống mỡ mấy con gà đồng wê wá xá, 
tụi nó tưởng xôi gà thì chết bỏ mạng... Con Út đưa từng chiếc áo lên ướm thử. Cuối cùng nó 
lựa cái aó màu hồng. Áo cũ wá rồi, đường chỉ muốn bục ra khi con Út mặc vào.  
"Chà cái bụng hơi mỡ nghen," con Út than thầm và cố nín hơi, cài mấy cái cúc cũng đã lờn, 
"trời, nín được bao lâu đây?" 
Tuy lo cái áo bung cúc bất tử, nhưng nó cũng vẫn muốn cái áo nè nhứt. Chắc phải có lí do đặc 
biệt hén. 
"Nhớ hít dzô hít dzô, giữ hơi thở, thở ra từ từ, thót bụng lại, giữ ở đó!" con Út lầm bầm tự 
nhắc, không wên liếc một cái trong cái gương đầu giường.  
Nó chạy vội ra, chỉ sợ con Năm Cận bỏ về. 
"Chị Năm nè, coi tui được hông?" 
"Mày đó hả Út, hay là con Kiki, con gái nhà mày?" Con Năm Cận trố mắt ngó con Út. 
Hỉnh mũi làm le, con Út quay một vòng khoe cái thân tròn wỉnh, cố ních vào chiếc áo màu 
hồng hoa súng! 
"Mày đỏng đảnh wá mạng nghen, con Bạch cũng ngó mày kìa!" 
Đúng thiệt, nó sủa vang tưởng có người lạ, nhưng cái "mùi con Út" nó đâu có wên. Nó nhào 
tới, kéo cái áo, tí nữa bung khuy vì con Út quên nín thở! Con Năm Cận đứng bật dậy, chuẩn bị 
nhảy lên bàn nếu con Bạch hít hà nó. 
"Đi chưa chị Năm, đến lão Bảy Cháo Gà, làm li sinh tố thập cẩm nhe," con Út vẫn còn thèm 
thuồng và nhớ li sinh tố mít tối wa! 
"Tao đổi í rồi Út!" con Năm Cận xuống giọng "mày nhớ hông, thằng cha nam kì rặt đó, hay 
làm thơ văn trên Phố Rùm Beng, mà mấy đứa con gái lớp mình mê mẩn đó, nhớ hông, tao 
biết mày biết nó, nó bên Pháp văn với mậy mà!" 
"Có phải lão Năm xóm trên hông?" Con Út chợt nhớ ra. 
"Ê Út, tao nghe nói lão coi bói, bấm số cho mấy bà mấy cô đắt lắm. Tụi nó đồn là lão có cặp 
mắt nhìn thấu trời xanh, xuyên qua chùm sao, chạy xẹt xẹt trên vũ trụ bao la. Í mèn, lão chỉ 
liếc mày một cái, làm như lão xuất thần, rồi lão cưỡi mấy làn sóng điện, lão chùm cái mền 
đen, lão đoán tương lai mầy cái rột!" 
Nghe con Năm Cận tả, con Út ham wá xá. Nó vốn mê tín dị đoan (hèn chi nó bị dính với cái 
tên Đoan hén) từ lúc lọt lòng, nó ưa chạy theo mấy bà đồng bóng, coi mấy bà quay quay, 
nhập trận. Rồi tuần nào nó hông chạy lên làng trên, coi ké tử vi đông tây.  
"Thiệt hông chị Năm Cận!" 
"Mày còn rành hơn tao mà làm bộ hỏi hả mậy!" con Năm Cận vặn lại, "tao thấy mầy hỏi nó 
đoán dùm coi cái hội chi đó có thành chánh wả hông đó!" 
Con Út bụm miệng cười, làm con Năm Cận bực mình, "Ủa mặt tao dính nhọ nồi sao mày cười! 



Đi không tao dzìa đây!" 
"Chị Năm Cận nè tui nói cái buổi họp mặt năm tới đó mà, tui nhờ nó coi có thành hay không, 
mà chị nghe sao mà kì dị dzậy!" 
"Nè Út, tao cũng không mê bói toán gì, nhưng thấy mấy đứa nói, tao tò mò. Bây giờ nhe, hai 
đứa mình lên nhà lão Năm xóm trên, nhờ lão ấy bấm cho một quẻ, coi ra sao. Rồi mai mốt đi 
thăm cái máy sinh tố của lão  Bảy Cháo Gà, mày thấy được hông?" 
Con Út lưỡng lự, nó muốn khoe cái áo hồng với lão Năm Chèo Đò, lão Bảy thân cận với lão 
chèo. Thăm lão Bảy Cháo Gà nghĩa là có cớ nhìn lão chèo. Nay đổi hướng, nó tiếc hùi hụi, mắc 
công nó nín thở từ cả tiếng đồng hồ rồi! Cuối cùng, lòng ham mê bói toán, coi tình duyên gia 
đạo, đường chồng con, bạn bè... thắng cái việc gặp lão chèo, nó ưng theo tiếng gọi ngon ngọt 
hấp dẫn, của con Năm Cận là Đi Coi Bói! 
Con Năm Cận thở phào. Hai đứa chuẩn bị ra cửa. Con Năm Cận nhắc chừng,"Út mày lo giữ 
con Bạch nghen, tao ra trước. Nó mà táp tao, là hết bói toán, mà mày trúng số à nhe! Cái 
chân tao, bảo hiểm bởi công ty  bảo hiểm DK74 đó mậy!" 
Con Út lại được một phen cười hả hê vì cái miệng con Năm Cận, cái gì nó cũng nói được hết. 
Nó giữ con Bạch lại. Con Năm Cận hiên ngang đi ra cửa, mà không quên dòm chừng cái mõm 
của con Bạch. 
Con Út khóa trái cửa, chạy theo con Năm đang tất tả đằng trước, với cái túi đầy sách vở. Con 
Bạch sủa om, nhìn theo hai đứa, như trách móc vì bị bỏ lại nhà! Hừm đi coi bói mà, đem theo 
chó là chó nó biết thiệt hư làm sao. 
Hai đứa kể chuyện bói toán, rồi tử vi đông tây. Té ra hai đứa cùng là Virgo với con nhỏ 
Dương Hạnh.  
"Út mày biếc sao hông, tao ngu lắm, có lần nói chuyện với một lão cùng lớp, tao nói tuổi tây 
phương của tao là Virgin. Í má ơi, về nhà tao tra lại, trời tao chỉ muốn độn thổ. Biết dzậy tao 
cứ nói là tao tuổi con Dê là xong chuyện. Nhưng tao sợ nó mắc cười, rồi kể mấy thằng quỉ 
trong lớp, là tao tuổi Dương, tụi nó sẽ bày đủ trò thui! Mà thằng wỉ xứ sao không sửa tao 
luôn tại chỗ hén Út" 
Con Út hết nín thở nổi! Hai đứa cười như chưa từng được cười bao giờ, cùng sóng vai nhau 
trên con đường đê, gập ghềnh lồi lõm, với hy vọng đều gặp điềm may, quẻ tốt, mọi việc dều 
suông sẻ, trong tương lai thật gần. Hai đứa cũng lầm bầm khấn vái ơn trên phù hộ! 

( Chú thích: Đây là bài viết của lão Bẩy gởi cho lão Năm chèo đò : 

Nam ui a` Nam, 
Noi' dzay thoi chu cai may xay sinh to no cung con nguyen ,chu' Nam co sua? hoi^` nao` dau 
ma sua? 
Bay? chao ' ga` tui bom^? ( viet tat cua? chu~ Bua~ hom^ ay^'),den nha Nam bat chot ,hong? 
co' te^ le^ phon^, te^ le^ phiec gi rao' troi ,may nho` co' con cho Muc no sua?,chu' dau^ co 
biet trong nha Ba Nam dang ma`i dao chuan bi chat coc gi dau^.. 



Ma` luc ' Bay? thay ba Nam buoc ra ,tren tay cam con dao,lai nghe noi ' kiem cai coc nao chay 
lung tung de^? chat,thi Bay? tui hon^` via' len^ may^,quay qua quay lai,kiem cay gay dang 
xin dzia`,kiem hoai` hong? thay^',mat' mui~ tem` nhem,chay ra sau vuon nha` anh Nam 
thay^' cay ^ gay^ nen om^ dai dang chay cho le... 
Giut giut quai`,cai cay gay no dinh' vao cai gi`hong? biet ,ma` no dai qua'''''hong? le~ vuon` 
nha Anh chi Nam co' dan' keo bat' ma^'y con sau^ rom' hay may con ruo^i` hay ong hay seo 
ma` cai ga^y tui moi de^? day,gio` lay^' di no' hong? chiu di...dinh' cung' ngac' he` !! 
Troi ` ui !! Mat' tui kem' qua' !! tuong?om ^ cay gay^ ,ai de` om^ nham qua? muop' nha Anh 
Nam,toi nghiep tui thiet ha' Anh Nam !!!Gia` khu' de^' ....nhin` muop' hoa' cay^ gay ^ .. !! 
Cau chuyen Trai' Mit ' cua Anh Nam hap dan^~ nghen !!No' hay tu` dau^` den cuoi cau 
chuyen,gio` Anh Nam lai do^' khuc ' nao` hay nhat thi` cung~ hoi kho' do' anh Nam!! 
Hong? le~ hay nhat trong cau chuyen la `....Trai' Mit'?Mit thi` co' nhieu loai,lam gi co' mit' 3 
mien ^` ta?,vi` nhieu nuoc' tren the gioi nay` cung co mit' ma`... 
Bay? Chao ' ga` chi? thay co' mit' dai,mit' mat^ (to^' nu~),roi co mit' uot',mit' kho^,hong? co' 
mit' ...abcd stop a ` nghen Nam,noi' riet thanh noi bay^!!Nam oi,bay gio` lai co them^ Mit' xit' 
Chao' ga` ,noi Ong ba` Nam va Bay? dang nup' do'... boi? dzay Bay? moi co biet danh la` Bay? 
chao' ga`(Mississauga),Anh Tu O^? Qua (Crow Nest,Ottawa )...Anh Nam To^? Bo^` cau^ ( 
Etobicoke) xom' tren^... 
Theo Bay? thi Trai' Mit' la hay nhat ,vi` no' lam` tua de^` cua? nhieu^` Bai viet cua Cac ban... 
Trai' mit' cua? Anh Nam da~ bien ban be` minh` tro? thanh` 1 Dai gia dinh` ,do' la` " Gia Dinh` 
Bac' Tam' " tan^ thoi`.. 
Hy vong cho Bay? trung' giai? nghen Nam.. 
Ngu? ngon ,mai dat' trau^ ra ruong Nam.. ) 
 
   
Đi được chừng mươi bước, bỗng con Út nắm tay con Năm Cận , kéo ghì bạn thân nó lại  
"Mày làm gì mà như gặp ma dậy , sao hổng đi tiếp" 
"Tui hơi đau bụng, cho tui dìa nhà chúc được hông Năm?" 
Con Năm cận thở dài,"Tao thì muốn đi ngay, nhưng mày nói mày đau bụng, hông lẽ tao biểu 
mày...làm đại ngay tại đây?" 
Hai đứa bương bả đi về lại nhà , một đứa thì mặt mày chù ụ, một đứa thì gương mặt thiệt là 
khẩn trương ,miệng thì lẩm bẩm như đang đọc thần chú "hông lẽ tại cái ly mít xay ngày hôm 
qua " 
Vừa đặt chân đến cửa nhà, con Út bay ngay ra vườn cá tra gần đó. Chưa bao giờ nó thấy gia 
cảnh nó lại ở trong tình trạng cấp cứu như vậy. Nhưng rồi mọi việc cũng được giải quyết một 
cách êm đẹp cho nó, trong khi lũ cá tra bay lượn vui đùa dưới nước .Chao ôi, sao mà thấy nhẹ 
nhõm người wá đi nha, nó nhủ thầm như vậy. 
Từ vườn cá tra trở vô nhà, con Út thầm nghĩ, dám chừng đi coi bói xong, hai đứa xẹc qua nhà 
lão Bảy Cháo gà. Ừ, rồi biết đâu, biết đâu....Ừa, hay là mình thử thay cái bộ đồ khác đi , chớ 
cái áo này, cứ phải nín thở, hít dô, hít dô, giữ hơi ở đó , cha , coi bộ mệt wá đi nha.  
Con Năm ngồi chờ trên cái ghế duy nhất trong gian ngoài , được gọi là phòng khách, của nhà 
con Út. Nó đưa mắt nhìn lên trên tường, chà con nhỏ này nó mê cải lương hết cỡ nha ,Thanh 
Nga, Út bạch Lan, Bạch Tuyết, Hùng Cường, Minh Vương....bao nhiêu là đào kép hát, nó treo 
hết hình lên trên mảnh tường đen đủi dính đầy bụi nhà nó. Mà con Năm cũng một cây mê cải 



lương, cả hồ quảng nữa, nên nó cứ giương cặp mắt to thô lố của nó mà chiêm ngưỡng những 
gương mặt thần tượng của nó , miệng thì há hốc ra, cho đến khi nước miếng nhiễu xuống 
mấy ngón tay dùi đục của nó , nó mới sực nhớ mà ngậm miệng lại. Đợi một lúc, nó chợt nhớ 
ra mục đích sự có mặt của nó nơi đây, nó bèn đứng lên, tính bước vào phòng trong để gọi con 
bạn. Vừa ló đầu vào, nó chứng kiến một cảnh tượng mà nó không thể ngờ được. Con Út, 
đang đứng trước tấm kiếng bể mất phân nửa , õng ẹo trong một cái váy ngắn cũn cỡn màu 
đỏ, và một cái áo , cũng màu đỏ rực, được treo lủng lẳng trên vai bằng hai cọng dây nhỏ xíu. 
Cái đít xẹp lép của nó nhún nha nhún nhảy theo một điệu nhạc vọng cổ nào đó chắc, trong khi 
cái đầu méo xẹo thì lắc tới lắc lui. Rồi nó nghe bạn nó nói nho nhỏ, "mặc thử cái bộ váy này 
của con Ki Ki thôi". Tới đây, con Năm thụt lùi lại, sợ bạn mắc cở với mình. 
Một lúc sau, con Út vừa ca nho nhỏ một đoạn trong tuồng Sơn nữ Phà Ca của cô Thanh Nga, 
bước ra ỏn ẻn trong một bộ đồ màu xanh lá mạ, bó thật chặt lấy cái thân trên tròn ủng của 
nó, nó còn thay một đôi bông tai cùng màu , trời đất, nó ra sức diện để đi coi bói, hay vì lý do 
nào khác đây trời, con Năm nhủ thầm , nhưng nó không muốn cãi vã với con bạn nối khố của 
mình , nên tung tăng cùng bạn , chực chỉ con đường đi tới đầu làng. 
 
Hai đứa, cùng mục đích gặp lão thầy bói Năm bồ câu, cùng tin tưởng vào tài năng dượt bực 
của lão, chỉ cầm tay người ta, già trẻ lớn bé, đàn ông lẫn đàn bà, ngay cả con nít mới sanh, 
mà cũng biết được mọi việc đã, đang, và sẽ xảy đến cho người ấy. Sao hai đứa phục lão thầy 
bói này wá trời wá đất đi nha ! Chắc lão phải đi học tuốt bên tây mới có thể tài giỏi như dậy , 
chớ hồi xưa, lão cũng cùng một lớp ở trường làng tụi mình, có khác chi hai đứa và lũ bạn 
đâu. Vừa đi, hai đứa vừa nhắc đến những ngày chung trường chung lớp, nhắc cả mấy đứa 
bạn cùng lớp nữa. Con PA, nó phá phách nhất nhì trong bọn, con Tí Điệu , nó điệu không thua 
gì mấy cô đào hát, con BL, nó hiền và hay nhường nhịn bạn bè, con DH , nó dễ thương và mến 
bạn. Còn lũ con trai, trời đất ơi, ngày xưa tụi nó hay ngồi trước cổng trường, lũ con gái đi 
qua, nó chiếu tướng từng đứa, rồi còn chọc bọn nó , đếm một hai một hai , làm bọn nó thiếu 
điều muốn té xuống đất. Con Út nghĩ thầm, mấy thằng bạn nó ngày xưa cà chớn thiệt, mà 
thời gian trôi qua lẹ wá nhe, thằng con trai Lulu của mình cũng bằng tuổi mấy gã bạn, lúc mà 
mấy gã đếm một hai một hai đó. Mà thằng con mình khờ ghê đi, nó đi xin việc ở chỗ bán cà 
rem, người ta hỏi cái gì là khuyết điểm của nó, nó trả lời liền không cần suy nghĩ, " lười". Có 
ai muốn mướn một đứa con trai lười biếng không há? Kết quả là, nó một đi không trở lại cái 
quán bán cà rem đó nữa ! 
Hai đứa bương bả đi tới đầu làng, khi thấy dưới tàng cây bàng , cạnh cái miếu nhỏ, một đám 
đông đàn bà con gái, bao quanh một lão già. Lão này đang cầm tay một mụ mập như một 
con heo nái, miệng xí xa xí xô gì đó. Còn mụ kia ra chiều thán phục , gật đầu lia lịa. Và không 
biết lão nói gì, mà mụ cứ móc thêm tiền cắc , bỏ trên cái đĩa của lão, tiếng đồng bạc chạm 
nhau, khua leng ceng nghe thật vui tai, khác hẳn với cái không khí trang nghiêm chung quanh 
lão. Con Năm và con Út nhận ra ngay thằng bạn chung trường làng với mình. Rồi con Năm 
Cận lấn bước đi trước bạn, trong khi con Út thì tim đập thình thịch, giống y như khi sắp được 
gặp người trong mộng, nó xoa tay vào nhau, cử chỉ đầy cung kính, tưởng tượng chút nữa 
đây, nó sẽ được lão thầy bói ấy cầm lấy cả hai tay, chắc là nó sẽ ngất ngây mà uống từng lời 
nói của thằng bạn ngày xưa, đã đi Tây, nay trở về làng làm nghề thầy bói để thu bạc cắc.  
   



     Mặt trời đã lên khỏi ngọn tre, lão Năm chèo lò mò ra cổng nhưng còn noi vọng lại: 
- tui đi lại nhà lão Bảy, bà nhốt con mực lại. Lóng ray, chó ở xóm 
này bị mất trộm hơi nhiều. 
Hôm nay trời đep, lòng lão Năm vui, hăm hở đên nhà lão bạn lúc nào hổng 
hay. Trong nhà, lão Bẩy đang lui cui lau chùi cái máy xay với sự tran trọng 
hiếm có. Lão đến sau lưng e hèm lên tiếng: 
-Rảnh không anh, tui định sang rủ anh đi thăm lão Năm Bo, coi ảnh 
làm ăn ra sao? 
Lão Bẩy giật nẩy mình -úi trời, có ngày anh gíết tui, sao hổng gõ cửa? 
- nhà có cửa đâu mà gõ, thôi sửa soạn lẹ lên, lão đang đợi 2 thằng 
mình. 
- ừa, để tui đi kiếm cây ba toong đã. 
Lão Năm hết ý, lắt đầu: - chứ cai gì ở tay anh đó, lúc này tui thấy anh 
để hồn ở đâu dzẩy, bộ uống sinh tố mít nhiều quá đâm lẩn, hay nhớ em nào? 
Đội vội cái nón, lão Bẩy dặn dò con gái coi chừng nhà cửa, rồi lang khạng 
theo chân lão Năm.  
Lóng rầy, 3 khứa lão hay rủ nhau đi uống cà phe, bàn đủ thứ chuyện, và 
nhất là ôn lại những ngày cắp sách đến trường. Đã gần 60, mà cười nói ồn 
ào cứ giông như thủa đôi mươi. 
Đến gằn căy đa, chỗ lão Năm Bồ trải cái chiếu, ôi vòng trong vòng ngoài 
các bà các cô, im lặng lắng nghe, giọng lão năm rổn rảng. Tiến lại gần, 
2 lão trông vào, mèn đet, một tên đeo kiếng, mặc áo thụng, trên cái chiếu 
là cái mu rùa, trong đó là 2 đồng tiền, lủng lẳng là một bó xương gà [ hèn chi tháng trươc lao 
rủ 2 ten an phở gà met nghỉ ]. Đã vậy lão còn treo trên cây đa cai bảng tổ bố: XEM TƯỚNG-
CHỈ TAY-TỬ VI. 
Một cô đang ngồi chòm hổm, mà hình như cô út Đ sao đó, đang nuốt từng lời từng chữ của 
thầy, đắm đuối, vẻ say mê lộ hẳng trên mặt. 
Ngồi chung quanh nào là bà Tám mập, cô năm Cận, cô ut Điệu, cô B Lien, chi D Hanh,... mà có 
cô P Anh nữa, nghe noi cô này đâu có tin bói toán. Tài thật, tiếng lành đồn xa. 
Lão Năm chèo khều nhẹ bạn mình: 
-Thôi 2 đúa minh đợi lão ở quán chú Ba Thòong, thế nào lão cung đến. 
Vừa ngồi xuống cái ghế đẩu, cười cười lão Năm gọi liền: 
- Chú Ba, cho một cái fé nại, một xây chừng, một xịt nại, hai tài páo 
một síu mại. 
-hầy, chú Naam chú Bải phẻ hôn, hôm lai túng mánh hả? 
-Đâu có, gọi dùm cho anh Năm Bồ, chút nữa ảnh lại, nhăm nhò gì ba cái 
lẻ tẻ,chú Ba.  
Trời thì nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mà ba khứa lão nào để y tới, cứ tranh nhau nói. Thiệt 
hết ý. 
 
   
 



Lão năm chèo và lão bảy vừa quậy quậy cà phê vừa nhong nhóng ngó ra đường coi lão năm 
bồ tới chưa. Chắc hai lão đang chờ coi lão năm bị mấy thân chủ đập như thế nào để có một 
mẻ cười ngày cuối tuần. Ai dè lão năm bồ tà tà băng qua đường, dơ tay vẩy vẩy miệng cười 
móm tươi rói. 

- Ủa sao coi xong nhanh dzậy, thấy bà con bu đông lắm mà? Lão chèo thắc mắc. 
Lão năm bồ cười cười rất ma giáo nói tui đâu có bói đâu, biết gì mà bói, thằng cha khác thế 
thân. 

- Hả!? cả lảo bẩy lẫn lảo chèo ngạc nhiên. 
Lão năm chậm rãi, từ từ tui kể cho nghe, chuyện vui lắm. Làm điếu cho thông cổ cái đã. Lão rê 
rê điếu thuốc cho chặt rồi bật quẹt kéo một hơi nghe đã đời. Qua làn khói lão từ từ nói. Mấy 
ông còn nhớ tuần trước không, hai lão kia gục gặt ờ ờ…  
 
Cái lúc tụi mình uống cà phê bụi về, từ giả hai huynh xong tui thấy trời trưa hôm ấy đẹp quá 
có lẽ một phần do hưng phấn cà phê thuốc lá một phần trời bắt đầu đổ thu nên gió hiu hiu 
hanh nắng thật lảng mạn. Tui bèn vác chiếc chiếu ra trải ở gốc cây phong trước nhà nằm 
nghe lá rơi. Ngộ cái là lá phong xứ này nó xòe lớn ra nên rơi chầm chậm, chứ không đưa vèo 
một phát như chiếc lá vàng của cụ Nguyễn Khuyến nước ta. Nó nhẩn nha lượn lượn như nuối 
tiếc thanh xuân một nỗi tơ tình chưa dứt, cái kiểu rơi áo não biệt ly mà Võ Đông Sơ ngày nào 
đã thốt lên: 

- “Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi…” 
Nhưng lúc tôi xuống ơi một cái, bổng giựt mình, hết hồn, vì có ai đó vổ vai tui nói  

- Chú em ơi cho qua hỏi thăm cái. 
Tui quay lại thì thấy một lão cũng trạc trạc mình mà tướng tá cao ráo đeo kiếng mát đen thùi 
lại để một hàm ria cá chốt coi cũng oai lắm. Tui hỏi ông anh cần chi? Lão bèn sà xuống kể lể. 

- Tên tui là Tư mà tư này là tư lệnh chớ hổng phải thứ tư, tui ở miệt ốt-tà xóm tổ quạ làm nghề 
sơn đông bán thuốc. Tui xuống đây tìm bạn sẳn kiếm chi làm cho vui, thấy anh ngồi đây tới 
hỏi thăm vậy. 
Chả kể một hơi. Tui thấy cha này cũng vui, người lại có vẻ nhân hậu thành thật nên tui hỏi 
anh kiếm việc mà có tài lạ chi. Anh nói ờ tui hát sơn đông bán thuốc có lần ảo thuật biến mình 
thành cái máy xay sinh tố rồi kể một câu chuyện dài về cuộc du kí của nó bà con trên phố Rùm 
khen quá trời. Tui nghe tới đó bất chợt nhớ lại chuyện của mình bèn vổ đùi cái đét mà nói 
được rồi, hay lắm sẽ có chuyện cho anh làm mà kiếm được bộn tiền nghe cha. Anh Tư sốt 
sắng hỏi tới, tôi nói từ từ rồi tui trình bày anh rõ. 

- Số là hổng biết sao mà thiên hạ lóng rày đồn tôi là lốc cốc tử gì đó đệ tử của quỷ cốc tử tiên 
sanh, cái ông mà nói tướng tùy tâm sanh tướng tùy tâm diệt đó. Mà mèn đét ơi, tui có biết 
bói tán gì đâu, chắc là tại tui hay nói dốc lung tung. Ôi cái miệng móm của tui nó hại tui. Kiểu 
này là bụng làm dạ chịu anh ơi. Nghe đâu cuối tuần mấy bà trên phố Rùm nghe tiếng đồn kéo 
đến đây kiếm tui. Tui lo quá may giờ có anh đây, anh tài vậy biến ra được cái máy xay thì 
chuyện bói tán là chuyện nhỏ như con thỏ mà. Anh chỉ cần biến anh thành thầy bói là được 
rồi. 
Nói tới đây tui khoái chí quá, như trút bỏ được gánh nặng trên vai mấy ngày nay, bèn cười 
hà hà… Anh Tư thấy cũng vui quá cười hi hi hi hi…. 
Tui đi chơi trên phố Rùm mấy tháng cũng quen quen tính ý của mấy bà mấy cô trên đó. Bây 
giờ tui kể sơ lược anh nghe để anh dễ bề ứng biến. Ờ mà tui đoán thôi đó nghe còn chính xác 



hay không còn tùy vào phước chủ may anh đó nhe. Mấy bà mấy cô như Sen Trắng, DH , Tí 
Điệu, Linh , PA thường nói ít nên tui nghĩ mấy cổ đi theo chơi thôi. Còn cô Út Đon với cô Năm 
cận anh phải cẩn thân lời ăn tiếng nói nghe. Cô Út Đon yểu điệu viết văn ướt át lắm và rất mê 
bói toán, bửa nọ cổ còn kêu tui cầm tay bói on-lai đó. Nói thiệt tui mắc cở muốn chết lật đật 
tắt máy chuồn êm. Còn cô Năm cận, cổ là cô giáo bên chợ xì, rất thông minh mà cũng liếng 
lắm nên viết văn rất vui mà nói móc cũng tài. Cách đây mấy bửa chớ có lâu đâu, tui dại miệng 
bàn ra bàn dzô cái chuyện lựa mít của lão năm chèo xóm dưới, lở nói mít chín thành mít già, 
mít con thành mít non mà cổ chất vấn tui quá trời. Rồi tui viết thơ phân trần mà cổ còn móc 
tui là nào ổ kiến sổ nho, cười hà hà kiểu rắn rung chuông, nào là chê cổ dốt ôi đau đầu! Rồi cổ 
cận thị mà còn gở kiến ra để đọc giữa hai dòng chữ thơ tui mới kinh chớ. Bởi vậy tui già đầu 
đã sói lại càng sói thêm (người ta nói xỉa sói thiệt đúng mà). Thôi tui nói sơ vậy anh liệu mà 
làm tiền quẻ chắc là khá lắm đó. 
Kể đến đó lão năm bồ lơ đảng nhìn qua kịp nhìn thấy anh Tư đang hớt hơ hớt hải ôm cái tráp 
thầy bói mà chạy, mắt ngó láo liên như muốn tìm ai. Lão bèn hô to. 

- Anh Tư ơi, ở đây nè chuyện sao rồi? 
- Không xong rồi anh ơi. Bị mấy bả hỏi quá tui hoảng hồn xách tráp chạy nè. Thiệt ra lúc đầu bói 

cũng êm lắm ai dè đâu bả hỏi qua bói tây làm tui bí vì tui đang hóa thân thầy bói ta mà. Rồi 
tui lộn tùm lum Leo ra anh ba Lẹo ở quê nhà, Cancer ra bệnh nan y. Mấy bả bực mình hỏi lại 
12 con giáp ta thì lúc đó tui đã quýnh quá nên mùi thành dương mà ngọ thành mã nên mấy 
bả nỗi tam bành. Tôi hoảng quá 36 kế chuồn là thượng sách. 
Anh Tư vừa dứt lời thì bên kia đường đã nghe tiếng phụ nữ lao xao, dáo dát đi tìm. Lão Năm 
chèo và lão bẩy thấy vậy bèn hô lên ối “lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”, đi theo tụi tui. Rồi 
lão chống đò chở anh Tư về tận miệt Tà-ốt, quên Ốt-tà xóm tổ quạ. 
Thiệt hú hồn! Bói với toán. 
 
Tiếng cú đêm từng hồi vọng tới, hai lão nào để ý. Lão năm nhón miếng banh trung thu nhai 
tóp tép. Làm ngum trà tàu lên tiếng:- ê lão Bẩy, hồi trưa tui minh kiem cung khá. Lừa đươc 
mấy cô ham bói toán, cắt sén tiền 
chợ, tiền trang điểm, tiền sữa của đám con, tiền ăn qùa vặt, ...mà sao.. 
Lão Bẩy bỏ vội ly trà xuống, vểnh tai nghe ngóng: 
- ê, hinh như có ai ca võng cổ. 
Xa xa, bên kia sông vọng lại: 
- biên cương lá roi Thu hà em oi, 
đường dài miệt mài sao không thấy...dê.[ dê là mật khẩu ] 
Lão năm hớt hải- thôi không xong rồi, tưởng 2 lão cao xa bay chạy, ai dè.. 
Ba chân bốn cẳng, 2 lão chạy vội xuống, lấy ghe, chèo qua ben kia sông. 
Úi trời, nhìn không ra 2 nguoi bạn. Lão tư Ớt thì áo thụng vắt ngang vai, 
quần ống cao ống thấp, cặp kiếng cận trật ra khỏi mũi nhưng tay vẫn còn 
cầm xâu cẳng gà. Lão Năm bồ câu thì thảm hại hết sức, một tay giữ quần, 
tay kia còn giữ cái tráp, đầu tóc thì bùn xình bê bết.  
- tui đã nói hổng được mà, phải chi chờ QS, CV người nhái kế sách đâu 
ra đó, còn ĐC dàn binh bố trận, thì đâu có thảm hại như thế này. Lão tư 
Ớt hổn hển trach móc. 
- tại cái tật ham ăn, ham uống, mà 2 ông hại tụi này qúa mạng. Lừa đám 



Việt kều thì được, chứ làm sao qua mặt được bà Tám, vơi con mụ Năm cận. 
Lão Năm xóm trên xen vào, cái giọng đầy ai oán. - mà sao tui làm cú kêu 
qúa trời, mắy ông chẳng ư hử ráo trọi. 
Đổi mái chèo sang tay bên kia, lão năm chùng giong: 
- mãi ngắm trăng, ăn bánh. Tưởng mấy ông dọt mất tiêu rồi. Mà sao còn 
quay lại dzậy? 
Chùi sơ cặp kiếng cận, lão tư Ớt mặt nhăn nhăn nhó nhó, như khỉ ăn ớt, 
nói không ra hơi:- bà Tám dẫn đám lâu la chặn hết các lối, còn mấy bà kia 
thì đốt đuốt chạy kiếm rần trời. 
Bốn ông lão leo lên bờ, nhìn qua bên kia mà hết vía, đèn đuốt, đèn măng 
sông, đèn cầy sáng rực một goc trời, tiếng eo éo gọi nhau của các cô, các  
bà làm chó các nhà sủa vang trời... 
 
"Úc Úc nè, bộ mày hết màu sao mà lựa cái màu xanh lá mạ, hoa tai màu lá sầu riêng. Tao 
mắc cười tít cả mắt từ nãy giờ nghen! Mai tao mà đau bụng vì cười, mày coi chừng tao à 
nhe!" Năm Cận dọa con Út. Con Út tỉnh bơ thêm thắt. 
 
"Chị Năm biết hông, nghe nói, có mấy đứa bạn mình xa xứ, cũng bay về chơi, chỉ để gặp lão 
Năm Bồ Câu," con Út kể lể, "lão Năm nổi tiếng khắp thế giới mà! Ừa hình như hôm nay tụi nó 
tới cây đa đầu đình họp mặt đó! Rồi nghe nói lão Năm coi bói luôn. Lão nhận bói đủ thứ à 
nhe!" 
 
Con Năm Cận giật mình, thầm nghĩ, "Vậy sao, ai cũng biết trước, chỉ mình tui biết cuối cùng! 
Chết mồ, mình lỡ miệng, chửi lão ấy tơi bời về vụ mít già mít non, mít chín mít con!" Thằng 
chả mà trả thù thì nó sẽ nói linh ta linh tinh. Bây giờ làm sao đây? Con Năm Cận suy nghĩ 
mông lung tìm cách coi bói khỏi tốn tiền mà lão Năm Bồ Câu hông biết. Chỉ còn cách dấu cái 
mắt kiếng dày, xin con Út chút vôi trét mặt, chút son, hoá trang làm con bạn khác cùng lớp, 
thì có biết phù phép như lão Tư Ổ Wạ, cũng chẳng biết là ai. Rồi kiu con Út giới thiệu mình là 
dân Ai-Lao, là lão hết dám hỏi liền hén.  
 
Con Năm Cận bồn chồn mong gặp lại mấy con bạn cũ xa xứ lâu năm, lo lắng hông biết tụi nó 
còn như ngày xưa, nhận ra nó hông hén! Tụi nó chắc là nói tiếng Mĩ(hihi, tiếng Anh), tiếng 
Tây, tiếng Đức, như tây thiệt, hổng chừng tụi nó quên hết tiếng mẹ đẻ rồi. Tụi nó mà wên làm 
sao tui nói chiện đây? 
 
Vậy mà nỗi lo tan liền khi cả đám con gái ồn ào kéo tới đầu đình. Mấy đứa tay bắt mặt 
mừng, kể lể bao chuyện xưa nay, không đứa nào nhường nhau nói. Vui thiệt. Dân trong xóm 
trên đường ra đồng, thấy mấy đứa ồn ào cũng dừng lại ngó chia vui. 
 
Coi kìa kìa, con Tí Điệu, con PA, em Linh, BL.. trời ơi, dân Việt kiều Mĩ, Gia-nả-đại, xa xứ lâu 
năm. Thêm DH từ Đức nữa. Nhìn tụi nó mà con Năm Cận mắc cở và mắc cười wá, dấu cái nón 
lá cũ mèm trên bụi chuối, dúi cái túi sách đầy đường hầm ngõ ngách vào bụi tre. Ai cũng sang 
trọng, thơm mùi nước hoa Gú-Chi, Sa-néo-năm-bờ-phai, trời túi hàng hiệu à nghen, Mai-cồ-
Co, En-lờ-Vê, Li-dờ Kờ-le-bon, túi ny-long thui cũng mang mạc tui chưa từng nghe thấy từ lúc 



lọt lòng..."New York New York, I Love You", "Take Me With You!", "Love, Love, Love!", "Give 
Peace A Chance". Chắc phải xin tụi nó vài cái để xách đi khoe làng xóm, bạn bè, hay treo 
trong nhà cho biết mình cũng có bạn bè là Việt kiều thứ xịn à nhe. Đứa nào ngó cũng trẻ đẹp, 
ngộ như minh tinh màn ảnh lớn, nói chiện coi bộ rôm rả, tự nhiên, dễ thương hết sức. Mấy 
đứa xóm trên nói sao chứ đám bạn tui nói tiếng Việt còn giỏi hơn tui à nhe. 
 
"Ủa con PA đó sao? Mèn ơi, cái máy chụp ảnh của nó chắc phải đại gia mới mua nổi. Máy của 
lão Bảy Cháo Gà, mắc cở wá, chỉ chụp cho dân ruộng như con Út, chứ tui hổng thèm!" Lão mà 
nghe được, lão quăng cái máy vào đầu tui chắc! Con PA chạy tới lui chụp hình bạn bè làm kỷ 
niệm. Biết ngay con Út không thể không là nữ diễn viên chính với bộ đồ bóng láng. "Híc híc, 
con Út, thích làm nổi nghen, chơi ba cái màu lá mạ, lá sầu riêng, bó túm tụm như khúc giò Ba 
Lẹ, Phú Hương, mà dạo tui còn trọ học trên phố lớn, được ăn một miếng mà còn nhớ goài..." 
 
"Em Linh Tô-Ron-tô kìa, tui mê cái áo đầm đỏ có xếp ly, giống mấy cô nữ tài tử, mô-đeo ghê 
nơi. Cái mũ đì-dzai nữa, sao không thấy bán trên chợ mình hén, che mưa nắng chắc tốt lắm!" 
 
Con Tí Điệu, ôi thôi, cái miệng tiá lia, cái má lúm của nó vẫn còn đó, sao nó không lên cân coi 
bộ còn gầy đi nhe, tóc thề đẹp ghê, ngày xưa nó tóc ngắn mà. Úi chà, bướm ong theo nó, bắt 
mệt hả Tí Điệu.  
 
Con Hoa Sen Trắng nữa, cứ bám con Út mà trò chuyện nhỏ to. Nó cũng vẫn vậy, từ từ điềm 
đạm, cười với tui hả? Hai nhe Sen Trắng. Cái con nhỏ Dương Hạnh cũng ham vui, từ nước 
Đức, về thăm bạn bè. Nó sinh năm Thân, sao lại có tên đệm là Dương. Nó là kho truyện của 
lớp, dẫn bạn bè du lịch năm châu bằng hình ảnh. Tui ưa nhất mấy cái hình màu nó gửi, mấy 
cái hội đèn lồng, đẹp làm sao, thỏa lòng mê đèn màu sắc chớp chớp như sao của Năm tui. 
 
Con Năm Cận thì cứ im lìm thôi, lắng nghe mà học chị học em. Tụi nó kể ở bển, tụi nó đi du 
lịch như cơm bữa, viếng vua chúa mấy xứ ngàn lẻ một đêm, cưỡi ngựa, lái mô-tô, ô-tô, máy 
bay, tàu bè, trượt nước, chứ ai mà thèm cưỡi trâu như lão Bẩy Cháo Gà, hay đi bộ tới mòn 
guốc dép như con Út, con Năm Cận. Nghe đã wá, con Năm Cận thì cứ chui trong cái kẹt này 
của tận cùng đất nước, muốn học hỏi thêm, thì lên phố mà đọc phi, khỏi trả tiền, sách báo cũ 
rích trong cái tiệm bán sách duy nhất của làng trên. Bắt đầu mơ nghen, ánh sao ánh trăng 
làm ánh đèn về đêm, mặt trời nuôi cả làng này. Coi đó càng tiến bộ con người càng lệ thuộc 
vào máy móc, và nghe nói nay muốn tìm về thiên nhiên. Sao mà ngu hén, như tui, tui tận 
hưởng cho sướng cái đã! Hèn chi, chỉ là mơ thui nghen! 
"Nè Năm Cận, đừng có đứng núi này mà thấy núi khác cao hơn nhe!" con Năm tự nhắc nó. 
 
Con Năm Cận, chúa thắc mắc, tại sao cả đám bạn Việt kiều lại được mời tới gốc cây đa? Nắng 
và bụi bặm nữa! 
Lão Năm Bồ Câu sao hổng dám mời Việt kìu tới nhà coi bói, mà lại trải chiếu tại cây đa hén! 
Hay là chị Năm Bồ Câu hổng biết ổng "cực khổ" làm thêm, kím tiền tiêu riêng hén(ha hà, lão 
định vét tiền lẻ của đám bạn gái học chung, bằng nghề tay trái, là coi bói, nói láo, kiếm chúc 
cháo mà cà-fê cà pháo, thuốc rê). Ui thui kệ lão, mắc mớ chi má tò mò chiện đó, miễn sao lão 
chạc bạn bè dzừa phải là được rồi. 



 
Sau một hồi nói chiện làm quen lại, con Út, cùng đám bạn đang đắm chìm trong cơn mê bói 
toán, đoán dựa, của lão thầy bói tự xưng là Năm Bồ Câu từ xóm trên. Con Năm Cận, không 
ngồi yên đựợc nhe, mắt mũi nó bắt đầu làm việc. Sao lão trông dáng wen wen, như mới gặp 
lại gần đây thui. Lão Năm thầy bói, con Út với tui chưa gặp lại, mấy chục năm luôn. Lão học 
cùng lớp chỉ thấy lão thỉnh thoảng ẩn hiện trên phố Rùm, nó cũng gửi cả lớp coi cái hình thẻ 
học sinh, chắc là hình nó mới đậu vô đệ thất, cái mặt non choẹt của mấy thằng học sinh dưới 
quê, hiền, ngu như cục bột. Chỉ vào Sè-ghềnh có vài năm, nó thành quỉ cả đám.  
"Ủa tên lão Năm xóm trên kiêm nghề bói dựa, đề rõ ràng trên tấm bảng mà!" Thấy chưa, lão 
biết chấm tử vi nữa kia, ngoài cái việc, biếc mân mó tay mềm của mấy đứa đàn bà con gái 
ngu hén, rồi đọc tương lai vận mạng các nàng, đã được ghi dấu trên lòng bàn tay qua mấy 
cái đường ngang dọc. Thế nào lão Năm Bồ Câu sẽ đóan tướng và phán mấy nàng Vịt kìu 
DK74 tàn là "mệnh phụ phu nhân" hén, vì đứa nào cũng đặng và rủng rỉnh xiêm áo đẹp đẽ 
wá! 
 
Úi trời, cái mùi thum thủm từ đâu không biết nữa. Kì cục nhe, mùi thơm chóng tản mát, mùi 
khó chịu sao lại chấp cánh bay chậm wá. Con Năm Cận, hích cái mũi lên, ngó tới ngó lui coi có 
ai dòm hông, nó giả bộ quẹt cái mũi vào tay áo, ngửi coi có phải nó hôi hay ai khác lỡ quên 
giặt quần áo thời buổi khó khăn! Ôi, mùi xà-bông cô Ba còn thơm phức mà. Chết chu, con Út, 
ghê wá mấy đứa ơi! Uống sinh tố mít(hư, lên men), nó nhuận wá, nó có đòi về giữa đường, 
nhảy lên hồ cá tra nhà nó mà trút bầu tâm sự. Mấy con cá tra đói bụng, quẩy tứ tung giành 
giựt vàng ròng thứ thiệt, úi trời, dám dính quần áo con Út nghen. Ẹ quá nhe Út! Mọi lần, sau 
đó, mày nhảy xuống ao, làm cho sạch mà. Bộ mày quên sao? Ham coi bói wá mà, bây giờ 
mày hại cái mũi hỉnh nhạy cảm của tao. Con Năm Cận lùi lại vài bước, ngó con Út đang chấp 
tay xá lão Năm Bồ Câu, cố tìm coi con Út có mang dấu vết nào của cái mùi là lạ hông. Bộ quần 
áo xanh lá mạ, hoa tai lá sầu riêng, đi coi bói mà như đi coi hát bóng trên phố lớn. Ừa mà đây 
cũng là nơi hội họp của phố Rùm hén! Con Út vẫn tỉnh bơ, xin bỏ tiền vào tráp, đòi được xem 
trước cơ. Lạ thiệt nhe, mấy đứa bộ không ngửi thấy cái mùi gì sao? Con Năm Cận mà, nó bị 
cái tật tò mò, muốn biết, nó quan sát mấy đứa bạn gái, con Tí Điệu, con PA, Hoa Sen Trắng, 
DH, cả em Linh thơm phức nữa. Coi đứa nào có dấu hiệu bồn chồn là chính nó! Mà tụi nó, đứa 
nào cũng ngồi yên thưởng thức hén. Dám mụ Tám hông đây? Mụ ấy bán mít, bán hổng hết, 
mụ ấy tiếc của, dám làm ráo chọi! Thỉnh thoảng bà Tám nhích bàn tọa lên một cái, làm chi 
đây hở trời ơi? Bả mỏi hay ráng sử dụng cái quyền trời ban cho nhân loại nếu lỡ ăn mít 
nhiều! Sen Trắng, ngồi sau bả, hoá giải hết nọc độc chắc!  
Con Năm Cận chưa chịu, nó đi vòng vòng tìm thêm. Ối, chúc nữa nó bật ngửa, nắm xương 
người treo lủng lẳng trên cây đa làng. Từ xa nó nghĩ lão Năm Bồ thiệt quả đi xa, học nhiều, 
hiểu rộng, biết hết lục phủ ngũ tạng con người, từ tĩnh tới động mạch, từ mấy cái mao quản li 
ti, rồi bộ nào trong cơ thể bị sao nào chiếu tới. Thán phục thán phục, mà mà cái mùi sao 
giống cái mùi con Năm Cận ngửi thấy hồi nãy nhe. Sợ hửi riết rồi quen mùi, nên con Năm ráng 
ghé mũi lại gần, rồi gỡ mắt kiếng ra, nhìn cho rõ! Trời ơi là trời, bộ xương thúi, đầy kiến đang 
còn rỉa rói mấy cái xương giống xương gà y chang. Ngứa người wá đi! Chắc lão xin từ mấy 
tiệm rồi dùng chỉ cột lại! Hay là, dám lắm, lão Năm Bồ Câu, dã man wá nha, dám mần thịt 
một đám kê đồng wê, thu cốt kê, rồi còn sát hại hai vị linh qui nữa. Chắc mấy lão lấy thịt rùa 
nấu cháo, rồi thu lấy hai cái mu kia, dùng cho bói dừa bói dựa đây mà! Quỉ tha ma bắt lão 



nha! Mà lảo Năm Bồ có thấy kiến bu hông? Bộ mấy con kiến nó không cắn lão sao?  
 
Hai đồng coi nữa, tui hổng đi đâu xa ngoài cái xóm nè hết trơn, nhưng sao cái bà trên cái coi 
đó, giống bà nữ hoàng Ê-li-da-bét, xứ Anh nhe. Tui còn biết, bà bay bay ra khỏi máy bay với 
thằng Dêm-Bon-Không-Không-Bảy nữa, mặt bả lạnh như tiền coi, làm sao mà linh được đây. 
 
Con Năm Cận hối hận vì nghi ngờ đám khách của lão Năm và lũ bạn gái. Nhưng sự tin tưởng 
cái tài bói của lão bạn, bị nhúc nhích, lung lay như cái răng sắp gẫy đó!  
Lão Năm Bồ Câu, ngồi coi bói cho mấy bà mấy cô, mà con mắt cứ láo liên ngó ngang dọc, ôm 
khư khư cái tráp tiền thui! Không biết lão có dấu chi trong đó hông? Rồi cái áo đen thụng 
nữa, nóng muốn chết, mà lão chùm kín mít, giống bét-men ghê đi. Mà nữa, lão Năm Xóm 
Trên, kiêm Năm Bồ Câu, kiêm bói dựa, có mang kiếng thủa nào đâu, mà giờ nó mang cái 
kiếng với cái len dày như đít chai. Kiếng thiệt hay giả đây? Mới hơn 30 năm ngoài thồi mờ, 
giọng mấy đứa bạn còn y như xưa, sao giọng của lão Năm Bồ nghe sao sao đó. Mà như lão 
hổng thuộc bài bói, như tụi nó quảng bá nhe. 
Mỗi đứa đòi coi mỗi kiểu, con Út đòi xem chỉ tay.  
"Lão Bồ Câu ơi, coi dùm coi chừng nào Út khá hơn, gia đạo bình yên hông nha lão? Coi tui có 
tài tổ chức hội họp năm Tị hông?" Con Út hỏi liên tu bất tận, nó hỏi rồi cho lão thấy bói câu 
trả lời luôn. Hết bói ta, nó hỏi lão theo Tây Phương, nó tủi Virgo, nhờ lão coi luôn. Ha hà, con 
Năm Cận mừng thầm, con Út hỏi rồi, nó khỏi phải trả tiền cho cái mục nè, vì nó với con Út 
cùng là Virgo. 
Con Tí Điệu còn đắn đo suy nghĩ, xem tay, tử vi, hay xem tướng! 
Con PA không quên chụp hình lão Bồ Câu đang coi bói cho đám bạn. Chụp hình cái mu rùa, 
chùm xương, mấy đồng xu luôn. 
Em Linh đứng yên quan sát thui. 
DH và Hoa Sen Trắng, còn ngần ngại, hỏi lão có lấy tiền nước ngòai hông? Lão Năm Bồ Câu 
mừng húm, nén lòng, lão nói, có chi lấy đó, đô la xanh của Mĩ chắc có giá hơn và dễ xài phải 
hông các bạn? Sao giọng nói giống lão Tư Ổ Wạ quá nha. Mấy lão chơi thân, hèn chi nói năng 
y hệt thôi! 
 
"Chị Năm Cận, vô lấy một quẻ đi, hay lắm Năm ơi, y chang thôi" con Út thì thầm vào tai con 
Năm, "lão hông biết đâu!" 
"Ừa, mày đừng kêu tên tao nghen, lão không biết đâu, nhớ đó!" Con Năm cận dặn dò con Út. 
 
Con Năm xin thây một quẻ, nó đòi coi bói bài cào thôi. Lão Năm Bồ Câu, đảo mắt lia lịa, 
không nói nên lời. Lão ngó quanh ngó co như cầu vị thần nào ra cứu lão. Lão chỉ lên cái bảng 
quảng cáo, như ý muốn nói, chỉ coi tay, tử vi, xem tướng thôi! Con Năm Cận mắc cười rồi, nó 
hỏi lão bói, còn cái mu rùa làm chi, được thể mấy đứa con gái tấn công tra hỏi lão ấy, bó 
xương gà hay heo đó, hai đồng coi nữa. Lão tá hỏa, gõ hai cái mu vào nhau, kêu gọi đám 
khách hàng bình tâm. Ủa cái mu rùa để làm chiện đó sao? Sao lão coi bói mà ách như tư lịnh 
dzậy!  
Con Năm chưa chịu thua,"lão Năm Bồ Câu nè, tui chưa có các(cash), chỉ có cạc thôi, lão lấy 
hông? Xi-ti cạc thiệt à nhe lão, mới toanh toành đây. Lão có máy tính tiền hông? Tui xin trả 
trước khi lão đóan nhe. Lão bói lại luống cuống mở tráp tìm giấy bút để ghi số cạc của con 



Năm. Con Năm hông chịu. mấy con bạn nhao nhao lên, đòi đưa lão ra hội đồng DK74 xử, vì 
lão chút nữa vi phạm tội đánh cắp số thẻ của khách hàng. Con Năm, hỏi vậy lão coi cho nó 
phi(free) phải không? Lão Năm Bồ Câu, nghiến răng trèo trẹo! Rồi con quỉ Năm Cận mà lão 
Năm Xóm trên đã nói lão trước mà sao lão không nghe. Mà mắt kiếng của nó đâu? Có phải 
con Năm Cận mà lão gặp lần họp mặt lớp mới đây không hè? Lão Bồ Câu bắt đầu rụng rời, 
viết giấy hỏi con Năm muốn coi chi ngoài bói bài cào?  
"Tử vi Tây tạng, í í quên, tây phương, tui sinh cùng tháng với con Út đó, lão coi dùm coi tốt 
xấu nhe!"  
Lão Bồ Câu, lại lục tráp, lôi ra một trang Virgo giống của con Út. Con Năm vặn vẹo chưa chịu. 
"Ủa như vậy số tui với con Út như nhau sao lão?" 
Lão Bồ Câu toát mồ hôi hột khi con PA bật cười to. Cả đám con gái bắt đầu xí xô, nghi ngờ lão 
bạn. Bà Tám, có vẻ giận dữ đứng dậy. Lão bói đứng theo, ôm tráp tiền, đi lui vài bước, rồi 
tháo chạy như ma đưổi. Lão mất hút về cuối làng. Đám con gái, tịch thu hai cái mu rùa, hai 
đồng coi, không dám đụng bó xương gà. Cùng kéo ra khỏi đình, vừa đi vừa rủa lão Bồ Câu. 
Con Út rủ mấy đứa bạn tới nhà lão Bẩy Cháo Gà và lảo Chèo, xin vài ly sinh tố giải nhiệt, vừa 
nhờ hai lão bạn trung thành coi lão thầy bói thiệt hay giả! Chẳng lẽ lão Năm Bồ Câu Xóm Trên 
bây giờ lại tệ mạt đến vậy sao? Mấy con bạn Vịt kìu hơi tiu nghỉu, may mà mới mất có mấy 
xen thui. Lão Năm Bồ Câu lỗ vốn nhe!  
Con Năm Cận nói nhỏ vào tai con Út,"Ha hà, mày biếc sao hông, tao xin cái cạc hết hạn của 
lão cơ-dzân, hù mấy lão bạn chơi đó nhe! Chứ tao có ké-đít đâu mà cạc với thẻ. Tiền đâu mà 
trả!' 
 
Con Út bụm miệng con Năm Cận lại, sợ mấy con bạn Vịt Kìu nghe thấy. 
"Bộ mày sợ mất mặt sao? Mà mày rửa tay chưa? Lúc nảy mày mới đi hồ cá tra mà?" con 
Năm Cận chất vấn con Út. 
 
Mấy lão bạn, đứa nào tui cũng không ghét được, có cái mấy lão, úi mèn ơi, bị mê lú lẩn hết 
trơn rồi, bây giờ địnn gạt cả đám con gái iêu kiều DK74 sao đây! 
 
  "Bộ mày sợ mất mặt hay sao? Mà mày rửa tay chưa? Lúc nãy mày mới đi hồ cá tra mà?"  
Con Út nghe hỏi, bỗng giật nẩy người như bị lên kinh phong. Chết cha rồi, hồi nãy mình nóng 
lòng đi coi bói, hay nóng lòng đi gặp ai....sau đó, mà từ hồ cá về, hình như quên không dội sơ 
nước dô hai cái tay xông mùi xú uế. Hèn chi, trong lúc run run đưa cả hai tay cho lão Năm 
thầy bói, con Út thấy hình như....hình như....lão khịt khịt mấy cái, rồi nhăn mặt, nó lại tưởng 
là lão bí câu trả lời, giả bộ làm mấy điệu bộ đó để che dấu cái lúng túng của lão. Hay là, mình 
tưởng tượng? Thôi đúng rồi, chắc mẩm rồi, nó nhớ lại, sau đó lão không còn nắm chặt tay nó 
nữa, mà buông lơi bàn tay sần sùi , thô nhám của nó. Mình đâu có biết, lại cứ ấn mạnh bàn 
tay mình dô tay lão , thầy coi cho em , năm tới này, em làm ăn có đặng hông? Lão gật đầu , 
"khá lắm, mới đầu thì mất gần hết của cải, rồi cuối năm thì lấy lại được một phần nhỏ " Con 
Út run run giọng " Trời, mất gần hết , rồi lấy lại có một phần nhỏ , lấy ở đâu hả thầy "  
"Tui hổng biết, chỉ nhìn thấy trong bàn tay cô, giống như có người từ phương xa , đền bù lợi 
cho cô " 



Trời ơi, sao nó phục ông thầy này quá xá nha, người từ phương xa, còn ai ngoài con PA, con 
Sen trắng, con Tí điệu , con Năm DH, con Sáu Linh, chắc tụi nó đền bù cho cái việc làm ăn thua 
lỗ của mình. Mà như dậy thì chắc là tụi nó sẽ đền nhiều hơn cái số bị mất của mình nha ! ủa 
mà mình tiền đâu mà làm với ăn? Ngày ngày ra đồng mần ruộng, chiều dìa dớt cá dớt tôm để 
khỏi tốn tiền đi chợ. Ê, cha này coi bộ nói sạo rồi nha.  
Nghĩ vậy , nhưng con Út cũng ráng bám lấy một chút tia hy vọng mong manh, như nó đang 
bám lấy cái mơ tưởng được gặp ai đó ở nhà lão Năm cháo gà. 
"Thầy ơi, làm ơn coi dùm con một câu cuối- trong lúc quá xúc động, nó xưng con với lão thầy 
bói mà không nhận biết- con tuổi vực dzin , mấy con bạn đi ngoại quốc về, tụi nó nói dậy, năm 
tới đây, con muốn rủ bạn bè dìa đây chơi nữa, có được không thầy? " 
Lão thầy bói đưa tay lên bịt mũi, không, con út nghĩ, chắc ổng bị dị ứng, ngứa mắt ngứa mũi 
nên đưa tay lên gãi chớ gì , rồi gật gù cái đầu. 
" Cái chuyện này thì tốt lắm à, tui thấy trên vầng trán cô, có ánh hào quang chiếu sáng ngời, 
đó là điềm tốt , điềm vui. Tui chưa thấy ai có cái vầng hào quang sáng bằng cô à nhe. Thôi 
bây giờ đóng tiền đi , để đến phiên người khác nữa chớ " 
Con Út rút bàn tay ra khỏi tay ông thầy bói, trong lòng tiếc nuối làm sao. Mắt nó vẫn nhìn 
ngắm ông thầy bói bạn cũ của mình một cách đắm đuối, mê mẩn. Ủa, mình tiếc không được 
ổng coi vận mạng tiếp, hay tiếc là không được ổng nắm tay há? Mà cái ông này trông quen 
quen , hình như có gặp ở đâu nè. Rồi nó chặc lưỡi, chắc gặp nhau kiếp trước. 
 
Kế đó, con Năm cận muốn xem bói "phi ", hỏi lão thầy bói vài câu , rồi lão thầy bói bị đám con 
gái nghi ngờ, phải cuốn gói , bỏ cả hai cái mu rùa lại mà chạy thoát thân.  
 
Mấy đứa bạn lâu ngày không gặp nhau , chuyện trò như pháo rang, mà hình như, mạnh đứa 
nào đứa nấy nói, không cần biết có ai nghe mình không. Con Năm DH thì theo đuôi con Út , 
hỏi đủ thứ chuyện. Con Tư Sen trắng thì đeo con Năm cận. Bỗng, con Út rủ mấy đứa ," Trên 
đường tới nhà lão Năm cháo gà, đi ngang qua nhà tui, ghé dô chút nha " 
 
Nhà con Út nhỏ chút xíu, mà đám khách thì đông, mà tụi nó đâu có cảm thấy phiền hà gì đâu. 
Con Út tí điệu ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở gian ngoài, còn mấy đứa kia, đứa đứng dựa cột 
, đứa mỏi chưn thì ngồi phẹt xuống đất. Chỉ có con Năm cận là đứng ngồi không yên, vì cặp 
mắt thô lố của nó, mải theo dõi con Bạch, coi nó có lại gần để âu yếm mình không. Mà cũng 
kỳ ghê đi, mấy đứa ở nước ngoài dìa, đứa nào cũng thương con Bạch, nhưng con này lại đi 
theo con Năm cận, hít lấy hít để cái chân của nó. Bộ mặt con Năm cận lúc này, trông rất thảm 
hại , lũ bạn cười dỡn với nhau, nó vừa toét miệng cười với bạn, thì một giây sau, gương mặt 
nó lại đổi qua màu sám ngóet, khi con Bạch lại gần. Cứ như vậy , nó cười, rồi mặt tái xanh, rồi 
lại cười, rồi lại tái mét. Mệt quá, nó la lên  
Út, lẹ lên, đi đến nhà cha Năm . 



Con út bước ra. Cha, con này chắc đi rửa tay rửa chân gì đó, thơm phức mùi nước bông rẻ 
tiền. Con Út cười ỏn ẻn , đưa tay lên vén mái tóc lởm chởm, được cắt vụng về ở một tiệm cắt 
tóc duy nhất trong làng. Trông nó quê mùa một cách tội nghiệp , nhưng dưới mắt mấy con 
bạn cũ, nó lại rất đáng yêu ở cái quê mùa ấy. Nó xấu xí một cách tội nghiệp, nhưng mấy con 
bạn đó lại cho là nó rất duyên dáng trong vẻ xấu xí ấy. Con Năm cận nhìn nó, hỏi nhỏ " ủa sao 
mày thay bông tai màu đỏ rồi? Đôi bông màu xanh lá sầu riêng đâu?"  
" Tui thay gồi, mặc áo xanh, phải mang bông màu đỏ mới nổi " 
" Sao dậy? " con Năm ngạc nhiên. 
" Mấy đứa nó nói, mình phải ăn mặc đúng phát sần " 
" Phát sần là gì mày? Nhỏ lớn tao chưa nghe nói nha " 
" Là đúng thì trang đó !" 
" Thì trang là gì nữa, sao mày mới gặp lại bạn cũ , mày hổng phải là con Út bạn thân nhà quê 
của tao nữa " 
" Thì trang là....đúng mốt " 
" Mốt là gì?" 
" Là....phát sần đó, thôi tui không nói chuyện dí chị nữa . Mấy cái chữ đó, tui mới học được 
của con Tí Điệu với con PA đó " 
 
Con Năm đưa tay lên trời , giận con bạn ghê gớm. Nó nhìn lại bạn mình, thấy con này hôm 
nay trông cũng phát sần hết sức, mặc dù nó chưa hiểu hai chứ mới chưng này. Rồi nó ngẫm 
nghĩ, lần tới đi thăm mấy lão già, chắc mình phải mặc áo đỏ, mang đôi bông tai màu 
cam,diện cái quần màu nâu, chân đi đôi guốc quai màu xanh da trời, xách cái bóp màu vàng 
mà con Tí Điệu mới thải cho. Cha, chắc mình trông phát sần hơn con quỉ này là cái chắc. 
 
Rồi, bọn chúng nó, ồn ào như ong vỡ tổ , dắt theo cả con Bạch, đi kiếm hai lão Tư cháo gà và 
lão Năm Bồ câu, nhất là lão bồ câu, để hỏi cho ra chuyện , chuyện lão thầy bói.  
 

Con Năm Cận chạy vội ra cái lu nước sau nhà con Út, lấy cái gào múc nước rửa cái miệng nó. 
Nó chùi, nó cà cho hết cái mùi "tưởng tượng" mà con Út bụp vào miệng nó ngoài đình. Rồi 
nhìn thấy cái hồ cá tra xa xa, con Năm Cận rùng mình, rủa thầm con Út. 
"Tao có bà con với mấy con cá tra hông mà mày trét vào miệng tao hả Út?" 
Con Năm Cận soi bóng nó trong cái lu nước, coi cái màu dzàng anh hết chưa, ôi má ơi, loăng 
quăng lớn nhỏ ngọ nguậy tự do lội rượt rỡn nhau. Nó bắc sảng hồn, cố nhả ra, sợ mấy con nè 
chui vào bụng rồi ra ngõ nào! 
"Hèn chi, con Út nó bị phát-sần vì mấy con quăng rồi. Nó gãi wá trời luôn, người ngợm chi mà 
cứ u sần, nhìn ngứa dùm nó, nay mai nó khỏi phải bước. Mấy con muỗi nhà nó đủ khiêng nó 
bay bay là là cho coi! Ừa nó còn nói phát sần là mốt. Như vậy mốt cũng làm nổi ngứa chắc! 



Nó màu mè wá mà, quần aó thay như cơm bữa, hổng biết nó có giặt hông, hay chỉ máng lên 
rồi mặc tiếp, phát sần người có ngày! Ôi kệ nó, nói goài nó hông nghe cho nó nổi ban nổi 
ngứa luôn đi!" 
Chạy lẹt đẹt theo đám bạn, con Năm Cận chói mắt với hai cái màu con Út chơi, màu xanh lá 
cây, màu đỏ. Giáng Sinh còn phia mới tới mờ nó đòi mặc từ bây giờ. Ừa giờ cũng gần hết 
tháng chín rồi, còn vái tháng nữa chứ mấy, nó bỗng nghe lòng rộn rã mong những ngày lễ lớn 
tới lẹ, cho đỡ buồn tẻ. 
Con Bạch đi đầu với đám Việt kìu, vẫn ngoái cổ, sủa, tìm con Năm Cận chắc? 
"Mày lo ở trển đi, quên mùi tao đi nghen, đừng ngó tao với cái lưỡi lè ra nghen Bạch!" 
Mấy con bạn kia, ui chà nâng niu con Bạch chắc còn hơn con tụi nó nữa? Đứa thì gãi gãi đầu 
nó, đứa ném banh vải rồi kiu con Bạch chạy đi lụm, đứa hôn cái mõm con Bạch nửa. Ờ, đợi 
con Bạch táp cho một cái cho mà biết thân nhe! 
Đầu óc con Út nó sao đâu nha. Cả xóm có một lão Cháo Gà là lão Bẩy, mờ nó lại kiu là lão Tư. 
Ủa hay là có thêm thằng bạn Việt kìu nào mới gia nhập làng cháo gà với lão Bảy chăng? Phải 
hỏi con Út cho ra lẽ.  
"Úc Úc, mày nói sao, tới nhà lão Tư Cháo Gà nào dzậy?" con Năm Cận nói với lên cho con Út 
bớt tía lia với đám bạn đằng trước. 
"Tao nói lão Bảy Cháo Gà mờ!"  
"Mày hỏi con Bạch nhà mày đó. Tao hông ghi âm lời mày là mày nói sao cũng được hả mậy!" 
Mấy con bạn cười ha hả vì hai con nhà quê cự nhau liên tục. Tụi nó làm chứng, con Út im 
miệng chịu thua. 
"Ủa tao nói lão Tư sao?" con Út xìu giọng vì wê wá. 
"Mày lầm cũng đúng, hai lão đó cũng thân nhau như anh em khác họ thôi! Thằng cao thằng 
hơi hơi cao! Thằng mang kiếng thằng hông, thằng Nam kì cọ thằng Bắc kì kèo, hai thằng 
cùng đeo máy ảnh, thằng đội mũ thằng hông, hai thằng cùng phá như đám quỉ tụi nó, hai 
thằng cùng trong "lính DK74" đánh đấm tưởng tượng, thằng Tư thằng tướng..." con Năm 
Cận kê một dọc.  
Úi cha, đám con gái cười vang vọng trên con đường đê. Vui chi đâu hén!  
Nhà lão Bảy Cháo Gà thấp thoáng đàng xa. Con Bạch nhảy khỏi tay con Út, chạy trước dẫn 
đường, nó quen đường tới nhà Lão Bảy Cháo Gà để gặm mấy cái xương gà lão Bảy quăng 
làm quà mỗi khi con Bạch đến chơi. Lão Bảy Cháo Gà, đâu có tốt chi, lão nấu cháo, lão ninh 
mấy cái xương gà nhừ nát, lão lôi xương ra, lão gặm tận tủy nhậu tiếp, cho đến khi xương 
chỉ còn xương đúng nghĩa, mới thải cho mấy con chó iêu của bạn bè.  
"Lão Bảy Cháo Gà ơi, tụi bạn mình về thăm nè!" con Út kêu mà không thấy lão Bảy đâu. 
"Hay lão cưỡi trâu ra đồng dồi?" con PA chêm vô. 
Mấy đứa định rủ nhau ra đồng kím lão Bảy thì cánh cửa nhà lão mở rộng, đứa con gái lão 
Bảy chào mấy dì mấy cô. 
"Ba con đi từ sáng sớm với Bác Năm Chèo. Con nghe đâu bác Năm rủ Ba đi ra đình gặp bạn 



bè từ xa về thăm." 
Mấy đứa cùng chưng hửng, có thấy hai lão này ngoài đình đâu? Hay hai lão rơi xuống ruộng 
không chừng? 
"Con nghe nói có cả Bác Năm Bồ Câu coi bói cho mấy dì nữa? Bác Tư Ổ Quạ cũng tới luôn! Vui 
wá hén mấy dì. Mấy dì vào nhà con chơi chút!" 
Con Út, con Năm Cận và cả đám bạn nhìn nhau hỏi có nên vào hay đi tiếp. 
"Cám ơn con gái nghen. Dì mang đám bạn tới thăm lão Bảy, định nhờ Ba con làm chút sinh tố 
đãi mấy dì đây. Thôi để dịp khác nghen!" con Út ngọt ngào. 
"Cái máy sinh tố, Ba con đang chùi bóng thì bác Năm Chèo tới, còn nằm trên tấm phản kìa!" 
Con Năm Cận đứng yên từ nãy giờ, lên giọng đon đả,"Con gái cho mấy dì "đem" cái máy sang 
nhà dì Năm chèo, làm miếng sinh tố đãi mấy dì Việt Kiều nè nghen!" 
Đứa con gái lão Bảy, nghe nói dì Năm Chèo là nó chịu liền, trao vật bất li thân của lão Bảy cho 
mấy dì "mượn" tạm, không thắc mắc chi hết.  
"Kì này cho lão Bảy Cháo Gà một phen hú vía, khóc cho mà hết nước mắt cá sấu nhe! Dám 
cùng phe với mấy lão quỉ. Ha hà, bắt cái máy của lão làm con tin là ra hết mọi chuyện!" con 
Năm Cận nghĩ thầm. 
Con nhỏ DH, có nhiệm vụ bê cái máy sinh tố quí giá của lão Bảy. Mấy đứa con gái ngắm 
nghía, tụi nó chỉ thấy cái máy cổ on-lai, bấy giờ tận mắt thấy, tụi nó bật cười ha hả. Con PA 
chụp hình cả đám ôm cái máy sinh tố, gửi lão tấm hình, cho lão Bảy giựt mình chơi. Con PA 
làm liền, lấy cái ai-phôn, chụp một tấm, gửi lão Bảy với mấy lão kia mổi đứa một tấm cho tụi 
nó hết vía.  
Chia tay con gái lão Bảy, cả đám kéo tới nhà lão Năm Chèo.  
"Kì này, bà Năm Chèo không đuổi lão Năm Chèo ra khỏi nhà cũng uổng!" Con Năm Cận nghĩ 
tới thân phận mỏng manh của lão chèo,"lão năm hết còn dám năn nỉ bà Năm, lão chỉ có nước 
đóng đô trên ghe luôn!" 
 
"Mấy đứa tụi bay nghĩ sao, tao thấy thằng thầy bói là tao nghi rồi, nó hao hao lão Tư Ổ Wạ!" 
con Tí Điệu góp ý. 
"Sao nãy mày hông nói, bây giờ mở miệng thì lão chạy mất tiêu!" con Năm Cận cự nự, "lúc 
đó tao chỉ cần kéo cái áo lão một cái, lão lăn cù ra là biết liền." 
"Ừa lão Tư không sai, cái lối lão ấy nói chiện, ha hà," con PA thêm vô, "phải không các bạn? 
là chính lão thui!" 
Con nhỏ Sen Trắng, DH, em Linh chỉ khúc khích cười. Rồi lại con Út, thấy cái áo đỏ của em Linh 
đẹp wá, nó về chơi luôn đôi bông tai màu đỏ bằng nhựa mua ở xóm chợ.  
"Ê, DH, bê đàng hoàng cái máy sinh tố nhe, nó mà rơi một cái, đời mấy đứa tiêu luôn đó, mày 
còn có xứ khác mà về, tụi tao chỉ còn nước chạy vào rãy mà trốn lão Bảy. Lão khóc cho mà 
khỏi dỗ nha mấy đứa, cho trời gầm, cho nước sông biển dâng lên cho mà úng hết ruộng lúa 
xóm tao là đói đó!" con Năm Cận nhắc chừng mấy đứa. 



 
Chuyện vãn quên đường gồ ghề tới nhà lão Năm chèo lúc nào mà không hay. 
"Chị Năm ơi, Út đây, có con Năm Cận và đám bạn Việt kìu dzề thăm nè!" sao con Út ham giới 
thiệu nghen, chắc lấy lòng và đợi lòng bao dung khoáng đại lượng của mấy đứa hén! 
"Dạ chào mấy chị tới chơi, vô làm miếng trà xanh cho đổ mồ hôi, mát liền!" 
Con Năm Cận thấy đổ mồ hôi rồi vì nó uống trà cả đời, nay lại trà xanh. Nó muốn sinh tố mít 
cơ! Nó mắc công tả cho mấy đứa kia nghe con Út múc sinh tố mít, nó cũng muốn được thử 
múc sinh tố như mấy đứa kia. 
Úi chà, chưa kịp chào chị Năm chèo chi hết, cả đám mất hồn khi hai con Mực con Bạch cùng 
sủa rầm trời, như cướp tới làng. Hai đứa nó như dzinh dzang thui, trắng đen rõ ràng. Hèn chi, 
lão Năm chèo, đời lão đen đủi như mõm con Mực nhà lão. Còn con Út, trắng đôi bàn tay vì 
mê bói toán, thiệt y hệt lông con Bạch. 
Đây là ý trời hay í tụi nó, lão Năm và con Út, còn Năm Cận tui đang tìm hiểu "í tụi nó" đây! 
Sao hai con chó trắng đen, còn lởn vởn, hổng rủ nhau ra chỗ khác chơi đi, hổng lẽ tui phải leo 
lên mái nhà hay cây trứng cá đây. Mấy đứa Việt kiều, có giỏi ra giữ mấy con khuyển cho tui 
tìm miếng nước uống chớ! 
"Chị Năm ơi, dzữ con Mực dùm tui đi," con Năm Cận nhắc chừng, "con Bạch hung hãn nha 
mậy, im đi!" 
"Mà mấy đứa nè, hai con chó, tụi nó "thằng" hay "con" đó. Cứ kêu miết, tui chẳng còn phân 
biệc được nhe," con Năm Cận thành con Năm Ngố. 
"Tụi nó là thằng hết đó," con Út cười ha hả, cố giữ con Bạch lại để nó khỏi tấn công con Mực, 
"tụi nó hay gầm gừ nhau, như mặt trời mặt trăng thui!" 
"Chứ sao mậy, như nam châm, cùng cực thì đẩy nhau vậy mà, biết vậy, sao mậy hông để nhà 
mang theo mần chi," con Năm Cận tức rồi, "tao chỉ có hai mắt, hai chân, tụi nó mà rượt tao, 
làm sao mà chạy!" 
Mấy đứa kia được dịp cười nhen. Tui có bao giờ ăn thịt chó đâu mà tụi nó cứ nhe răng dọa 
tui vậy kìa. Tụi bay có nhìn lầm người hông hả Trắng lẫn Đen?  
"Đồ Bạch Mực(nó có í nói con mực trắng mà!)" con Năm Cận buộc miệng kêu. 
Nghe gọi tên, hai đứa cùng nhắm mục tiêu Năm Cận, mà chạy tới. Con Năm Cận la bải hoải 
như cháy nhà, nó đẩy mấy đứa bạn ra trước và chung quanh.  
"Út út, chị Năm, giữ tụi nó lại, mấy đứa Vịt kìu bế tao lên coi, nhanh lên, còn cái thang đâu, 
tui muốn lên mái nhà ngồi!" 
Hết dám thèm nước sinh tố Mít với trà xanh, con Năm Cận chỉ muốn chuồn thui. Mấy con bạn 
hông chịu vì còn muốn múc sinh tố mít mà! 
 
"Chị Năm ui, anh Năm chèo có nhà hông?" con Út dọ dẫm. 
"Ủa ổng đi từ sớm, rủ lão Bẩy, lão Năm Bồ, Tư Quạ, ra đình gặp bạn bè chi đó mà!" bà Năm 
mắc bẫy cái rụp, khai tiếp. 



"Nghe nói có mấy cô bạn nước ngoài về thăm rồi nhờ lão Năm bồ coi bói chi đó. Mấy lão định 
kiếm chúc cháo, nhậu nhẹc đó mà!" 
Chỉ còn thêm dầu vào cơn lửa đang bùng lên trong lòng mấy con bạn ngu ngơ dễ tin. 
"mấy lão còn nói kì này kiếm một mẻ lớn, tha hồ mà chè cháo nữa đó mấy chị!" 
Quá đủ hén mấy chị Việt kiều của tui ơi ời! Mấy đứa nhìn nhau, vừa tức vừa mắc cở, đứa này 
lườm đứa kia, kê cùi chỏ huých nhau, đổ tội cho nhau.  
Con Năm Cận sau khi lấy lại hồn, nói tụi bạn khoe thành tích tịch thu ngoài đình cho bả coi, 
hai cái mu rùa, 2 đồng coi, còn chùm xương tụi nó chẳng đứa nào dám mó tới. Chị Năm Chèo 
cười thôi là cười. Uả vậy là sao? Bả hợp tác với mấy lão đó sao? Tụi nó hỏi bả biết mấy lão 
trốn đâu hông? 
"Chắc trong mấy bụi rậm hay trên cái ghe của lão chứ còn đâu nữa?" chị Năm thiệt tình khai. 
"Uống miếng trà xanh rồi tui phụ mấy chị đi tìm mấy lão nhe!" 
Con Út lấy cái máy sinh tố, hỏi chị Năm tụi nó muốn xin thử miếng sinh tố mít được không? 
"Còn trái mít bà Tám cho kìa, nhưng lỡ hứa cho gia đình lão Năm Xóm trên, lão thầy bói bồ 
câu rồi!" 
Trời mụ Tám về rồi, chứ nghe được kiểu nè, bả đòi trái mít lại khỏi bán cho mấy lão luôn. Thứ 
gì đâu thui! 
Mấy đứa thì thầm rủ chị Năm chèo, khuân trái mít đến "biếu" gia đình lão Năm Bồ Câu lấy 
thảo, nhân tiện "hỏi thăm" lão thầy bói luôn!  
Cái máy xay nhử lão Bảy. Trái mít, chín, già, thơm phức, nhử lão Năm Bồ Câu. Bà Năm chèo, 
ui chà, nhử lão chèo ma mãnh! Lão Tư chỉ có mà ốm đòn với đám bạn tụi. Lấy cái mắt kiếng 
của lão ấy là lão mu huyền thui! Cứ như vậy mà làm hén mấy đứa. 
 
Đại hạn đại hạn nhe lão Bồ Câu, lão chèo, lão Bảy, lão Tư! Mấy lão lấy chùm xương lắc lắc coi 
quẻ xấu hay tốt nhe. Chúc mấy lão gặp nhiều mai mắn hén trên đường tẩu thác nghen. 
 
Tụi tui uống nước trà xanh rồi tiếp tục tầm kẻ gian! Vỏ quít dày móng tay nhọn! Quít đầm 
quít ta, ha hà, lão Năm Bồ Câu, tui gú-gồ, rồi wíc-ki-pi-đi-ia-à bằng cái ai-phôn của đám Việt 
kìu goài, chưa ra, từ mơớơi, phải không các bạn? 

 

  Con Năm Hạnh khệ nệ ôm cái bửu bối của lão Bảy, miệng rủa thầm lão , cái của nợ này nó 
làm khổ mình. Một tay máy, một tay vác trên vai cái bóp đầm to tổ bố, mà nó cũng không 
dám buông máy xuống. Hai con chó đi đàng sau tụi nó. Trời, một con đã làm khổ con Năm 
Cận , giờ tới hai con, chắc chết sướng hơn. Cũng tại con Út , nó mê mấy con chó lắm, xin phép 
bà Năm cho nó đem con Mực theo cho con Bạch có đôi có bạn . Mình có bạn mà nó không có 
ai, vậy là hổng phe. Con Năm đoán trật lất rồi nha , con Bạch là con gái , từ nào giờ , nó ở 
trong nhà , không có bạn trai để dung dăng dung dẻ , hãnh diện với bạn bè là đã kiếm được 



một hoàng tử đẹp trai ga lăng. Vì vậy , cả nhà hay chọc nó , sẽ đăng báo tìm bạn bốn phương 
cho nó như sau : Thiếu nữ tuổi quá xuân thì, chưa hề có đôi bạn, tìm một bạn trai cùng trang 
lứa, không phân biệt màu lông, dòng giống , hứa sẽ đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. 
 
Hai con chó mới đầu gấu ó nhau dữ lắm, chắc để dò dẫm tình cảm của nhau, bây giờ lại trở 
nên quyến luyến nhau, tụi nó mải chơi đùa với nhau, không ngắm nghía cặp dò khẳng khiu 
của con Năm Cận nữa, nên nó thấy thoải mái hơn nhiều. Con Út nhìn hai con chó một cách 
trìu mến, ấu yếm còn hơn khi nó nhìn con Năm cận đanh đá , lòng nó nghĩ thầm, phải chi 
mình với con Năm cũng đàng hoàng dí nhau, như hai con chó này , ừa mà mình hay ấu ó dí 
nó, nhưng trong lòng thì thương nhau lắm mà, vì ở lại cái làng nghèo nàn này, chỉ còn có hai 
đứa, chắc tại khắc khẩu , thôi chắc phải nhờ lão thầy bói Năm bồ câu sửa lại cái số tử vi dùm 
nha. 
 
Cả bọn tụi nó đang đi lùng kiếm mấy lão bạn, bỗng thấy lũ trẻ con hát hò với lồng đèn trên 
tay, con Năm cận , cô giáo làng, thương tụi học trò như con mình , rủ mấy đứa bạn nhập bọn 
với chúng. Bà Tám mập đi đầu, lũ trẻ con chân đất, tay cầm lồng đèn đủ hình mấy con thú, 
con bướm vàng, con thỏ trắng, con voi nâu, con vịt ủn ỉn , chao ôi sao mà đủ màu sắc và vui 
quá đi, kế đến là bọn con Năm cận và lũ bạn vịt kìu và hai con chó ngoan ngoãn. Lũ bạn vịt 
kìu, tụi nó ở bển đã lâu, đâu có được rước đèn như hồi nhỏ. Bi giờ được sống lại thuở ấu thơ, 
tết trung thu rước đèn đi chơi, bọn nó như được trẻ lại mấy chục tuổi , cười nói, ca vang cùng 
bọn trẻ, rồi cả bọn nắm tay nhau thành một vòng tròn , tiếp tục múa hát cùng nhau. 
 
Con Út, mắt ướt nhèm từ lúc nào không biết, nhưng miệng vẫn mếu máo hát theo chúng bạn 
, ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già , ôm một giấc mơ . Thằng cuội ôm một 
giấc mơ , còn nó, đây là mơ hay thật đây? Mới đêm hôm qua, nó ngồi sụt sịt ngoài bờ đê, 
nhớ lại lúc tụi bạn về thăm năm ngoái , rồi mơ ước được gặp lại bạn nữa, vào một đêm trăng 
sáng. Rồi bây giờ, nó đang miệng mếu sệch mếu soạc, hát mấy bài đêm trung thu với lũ bạn 
thiệt mà!  
 
Trăng thu sáng tỏ trên nền trời trong vắt, chị Hằng đang nhìn xuống tụi nó và lũ trẻ, chắc chị 
cũng cảm động theo, nhỏ vài giọt lệ mừng vui cho nó, nên có đôi lúc, mặt trăng hơi lu mờ vì 
nước mắt của chị. Nó cảm thấy vui quá là vui, nó nhìn qua, hai con chó tung tăng đi theo vòng 
tròn với cả bọn, í trời ơi, nó có tin vào mắt mình không? Con Năm cận vừa cúi xuống , nựng 
nịu cả hai con Mực , Bạch .  
 
Con Út bỗng thấy con Năm cận đáng yêu vô cùng. Nó liếc qua con bạn nối khố của mình , ánh 
mắt hai đứa chạm nhau, tha thiết quá. Nó tự hứa với lòng mình, từ giờ không cãi vã với con 
bạn cà chớn này nữa.... 



 

Đêm nay, trăng sáng soi làng tôi 
Một vài cô thôn nữ xay lúa lo ngày mai 
 

Cười vui theo ánh trăng huyền lan 
Đưa câu hò tình tứ, lúa thoáng bao mùi hương 
 
Bên hàng dậu thưa, một đoàn trai tráng 
Cùng nhau ca vang câu tình quê 
 
Trăng lên cao dần, trên hàng tre thắm, soi sáng làng tôi 
Gió đưa êm đềm, mơn hồ sen thắm, rung mấy hàng cau 
 
Đêm nay trăng sáng soi triền miên 
Một chiều vương lưu luyến, hương thoáng bay ngàn phương 
Làn trăng soi sáng trên dòng sông 
Trên ven đồi mờ thắm, chiếu khắp lên trần gian 
 
Bên bờ ruộng quê, đượm nồng hương lúa 
Chiều nay trăng lên trên đồng xanh..... 
 
Con PA, giọng ca truyền cảm, hơi nổi tiếng trong lớp, tiếc wá nó không làm ca sĩ! Mấy đứa 
nhao nhao lên kiu nó hát thêm giúp vui, nó làm liền một hơi mấy bài. Mấy đứa có khóc hông? 
Họp mặt nhau, mà hát chi bài buồn nát tim tao hở PA? Dấu Chân Địa Đàng, Biển Nhớ.... Đêm 
nay trăng sáng quá mờ! Cả bọn ngồi bệt bên bờ đê ca hát những bài quen thuộc mà tụi nó 
hát trong các buổi văn nghệ trường. Mấy đứa con gái, được vợ lão chèo cho mượn tạm mấy 
chiếc áo bà ba quần đen. Tụi nó trông như gái làng thứ thiệt. Ngày mai ra đồng, mấy thằng 
quỉ lại tưởng gái quê, chọc tụi nó cho mà coi. 
Thế nào con Tí Điệu cũng lí lắc cho mấy thằng một trận "cho biết tay bà!" Trông nó hiền khô 
thui, mà cái lưỡi nó bén, sắc, cái đầu nó nhanh chi đâu, hồi xưa làm mấy thằng trong lớp 
phục sát đất. Nó mà hò là mấy lão bạn như bị kê tủ đứng vào miệng, cứng họng luôn hén Tí 
Điệu. 



Nghe nói con Sen Trắng cũng hay hát hò giúp vui văn nghệ bển nữa. Í mèn, nó nó cũng ôn một 
con chó còn to hơn con Bạch nữa. Má ơi, đi đâu cũng gặp "tụi nó" vậy kìa, để tui phe luôn, 
anh tui cũng nuôi chó, con Đâm-Bô, nó nhỏ mà sủa ghê gớm. Tới thăm anh, tui cứ phải kiu 
ổng giữ nó ngoài vườn hay là tui khỏi đến. Vợ chồng ổng đao lòng nhốt nó ngoài sân, nó chỉ 
được ngó tui tức tối muốn xơi tái tui luôn hén Đâm-Bô. Mà ghê wá, cái tên của mày nghen! 
Ui đứa nào còn chó mèo nữa nói luôn đi để tui còn giữ tim tui khỏi rớt mỗi lần thấy tụi nó. 
Con Út xí xọn, đòi hát, nó nhún nhảy theo kiểu Mai Lệ Huyền hát vời Hùng Cường. Hổng có 
mai-kờ-phôn, nó lấy tay làm thế. Ỏng ẻo wá nhe Út! Mà giọng mày thêm có thêm dấm hông, 
sao mà chua dữ vậy. Lên xuống trật lất. Ưà tao cũng ưa cái bài chi đó, mày hát làm tao nhớ 
hồi nhỏ tao mê lắm. Hôm nay, mày được phép của tao, bẻ xừng làm nghé nhe Út. 
 
Bài "Rước Đèn Tháng Tám", mấy đứa nhỏ ban Tuổi Xanh của bà Kiều Hạnh, hát đó.  
 

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi 
Em rước đèn đi khắp phố phường 
Lòng vui sướng với đèn trong tay 
Em múa ca trong ánh trăng rằm 
Đèn ông sao với đèn cá chép 
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm 
Em rước đèn này đến cung trăng 
Đèn xanh lơ với đèn tím tím 
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng 
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu 
 
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh 
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng 
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng 
Em múa ca vui đón chi. Hằng 
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính 
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
Em rước đèn này đến cung trăng 
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính 
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 



Em rước đèn mừng đón chi. Hằng 
 
Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm 
Em bé nhà ưa đứng quây quần 
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân 
Em muốn ăn bốn, năm ba phần 
Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng 
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí 
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm 
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp 
Người vui hoan nói cười hấp tấp 
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm. 
 
Tiếng hát của mấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng trong sáng, luôn vang vọng tâm trí mỗi mùa Trung 
Thu. Tiếng hát như thúc rủ rê mấy đứa bé mau mau ra cùng bạn bè rước đèn, vui chơi thỏa 
thích mùa Tết tụi nhỏ. Nô nức, nôn nao, đèn đủ loại đủ kiểu, đầy màu sắc, chao ơi là vui là 
nhớ. Người lớn cũng vui lây với đám trẻ con, chuẩn bị mua sắm Tết nhi đồng. Ôi nhớ bạn nhớ 
trường lớp của cái thủa lên năm lên sáu. Từng chữ từng câu, nó ngay ngô hát theo ngày xưa 
cứ như xoáy vào lòng con Năm Cận, truyện cung trăng với chị Hằng chú Cuội, những bữa náo 
nức cùng bạn rước đèn lồng, được phép chơi lâu hơn ngày thường, hít hà bánh trung thu, kì 
lạ mùi bánh trung thu, đặc biệt, năm nào cũng giống nhau, thơm ơi là thơm gợi nhớ đến 
muốn khóc thôi. 
Mà có phải đứa nhỏ nào cũng có cái lồng đèn mà rước, hay miếng bánh mà ăn. Nơi làng quê, 
đám con nít khổ chi đâu, tấm áo, miếng ăn mỗi ngày còn hông đủ thì làm sao mà mơ tới ngày 
Tết của tụi nó. Đứa nhà kha khá có cái đèn thắp sáng với mấy cục nến con con, ôi thôi là tụi 
nó cứ như vương thôi, đám trẻ con lối xóm tụ lại ngó cho mà muốn rách cái đèn. Năm nay 
bọn bạn Việt kiều về chơi đúng dịp Tết Trung Thu. Tụi nó dễ thương wá nhe, biết lũ con nít 
làng quê không có chi. Tụi nó mua cho một mớ đèn đủ kiểu, đủ màu sắc, thiệt đẹp, đèn ngôi 
sao, cá chép, bươm bướm, tôm... bắng giấy bóng kiếng đủ màu, đèn quả bưởi, đèn xếp, rồi 
đèn kéo quân, mấy con thú bằng bột xanh đỏ vàng... thiệt bắt mắt, rồi bánh Trung Thu hình 
con cá, con heo... với hai mắt bằng hai hạt đậu đen nữa chứ. Con Năm Cận là chuyên viên 
làm mấy cái đèn xếp đó. Ngày xưa nó lấy giấy mỏng dính, màu sắc, xếp, nhấn, xoay, làm đèn 
trái bưởi, chữ V, chữ W... lấy chỉ máng lên giữa nhà vui tết Trung Thu, và tưởng tượng đủ 
thứ. Làm xong, ôi mấy cái móng tay đau muốn chết. Cám ơn tụi bây nhe mấy đứa bạn! Huhu, 
tao tưởng mấy đứa bay chỉ biết hưởng thụ, quên đám nhỏ quê nhà rồi chớ. Mỗi năm về làm 



như vậy nhe. Tao sẽ đợi tụi mày mỗi năm... 
Con muỗi chích cho một cái đau điếng, con Năm Cận tỉnh giấc mơ thu! Đâu đèn đâu bánh! 
Tiếng hát vẫn vang vọng đâu đó mà. Chỉ là mơ hả mấy đứa. Giấc mơ nào, kỷ niệm nào mà 
không đẹp hén. Cho tao giữ kín kỷ niệm nha tụi bay. Tao mà hé mở tấm lòng, lỡ mà kể tụi 
bay nghe, tụi bay truyền miệng kỷ niệm của đời tao, còn nhanh hơn lướt nét nữa. Ngủ yên đi 
nhe kỉ niệm!  
Con Năm Cận sờ soạng tìm cái nón lá, đuổi muỗi. Ôi má ơi, kíu con với, hai con Mực Bạch kè 
kè hai bên con Năm Cận từ hồi nào dzậy cà. Tụi nó lỉm dim hai con mắt mà sao hai lưỡi tụi nó 
cứ lè ra nhát tui vậy nè! Run wá, con Năm Cận co ro kêu con Út, vợ lão Chèo, mấy con bạn. 
Mấy bả đâu hết rồi. Cái này thiệt nhe, không phải là mơ! Út, mày có nằm mơ hông mậy? Hai 
đứa Mực Bạch muốn làm thân với tao, hay tụi nó muốn bắt tao vì cái tội duy nhất, sợ tụi nó 
muốn chết! 

  Con Năm Cận đảo mắt tìm bọn bạn rải rác núp bên bờ đê. Đêm nay là đêm chặn đường mấy 
lão Năm Chèo, lão Năm Bồ Câu, cùng đôi anh em khác họ, lão Bảy Cháo Gà, lão Tư Ổ Wạ. Hai 
con Mực Bạch cũng tham dự sứ mạng DK74 hén tụi bay. Hai đứa bay nhớ đó, đánh mùi cho 
trúng, sẽ được thưởng hậu hĩnh nhe. Tụi bay phải quên tao đêm nay đó. Song việc, tao sẽ 
giới thiệu thằng Đâm-Bô cho hai đứa. Ha hà, con Bạch làm le cho coi, để hai thằng Mực 
thằng Đâm-Bô gầm gừ nhau, mày sai hai đứa nó làm đủ chiện, mày cũng phải õng ẹo, lẳng lơ 
như con Út, chủ mày nhe Bạch. Mày nhớ đó, đừng nói tao xúi bảy mày nghen! Còn Mự, mày 
chỉ được kê mõm, ngửi mít bà Tám thui. Trái đó biếu lão Bồ Câu đó. 
"Trời trời, mấy bà mấy cô chú ý đây! mấy lão nào đang đi dzià phía mình kìa!" bà Tám thì 
thầm báo hiệu. Mụ Tám được rủ đi bắt lão thầy bói và đồng bạn. Chịu liền, còn chơi sang, cho 
mấy đứa mít làm sinh tố uống đã đời. Con Út, Năm Cận, và đám bạn cùng vợ lão chèo không 
quên đãi hai bạn Bạch Mực, mỗi đứa một dĩa sinh tố mít. No wà xá và tràn đầy năng lượng 
hén. 
 
"Mấy đứa im nhe, nín thở, chờ mấy lão tới nơi, gạt chân cho té, chùm mền bắt sống nhe!" 
con Năm Cận nhắc chừng mấy con bạn, mà nó cũng khớp wá. 
"Ui ui, mấy đứa ngửi thấy hông? Mùi cồn trong không khí hả?" em Linh hích hích cái mũi 
đánh mùi. Mũi em ấy thính lắm vì nó biết uống wai mà. Mấy đứa kia cũng khịt khịt mũi đoán. 
"Bộ mấy lão uống cồn thay rượu sao chị Năm? Tội wá, sao muốn đốt ruột gan hả?" con Sen 
Trắng tỏ lòng thương hại. 
"Cồn sát trùng vết thương, có lão nào bị thương hông?" con Dương Hạnh tưởng tượng thui. 
"Mấy đứa ơi, ngửi tiếp coi, tao nghe mùi mực nướng à nhe! Nướng mực bằng cồn rùi!" con 
Năm Cận chêm vô. 
"Ui trời, mực nướng, đập dẹp mỏng ra, chấm tương đen tương đỏ, món tủ của tao!" con PA 
nuốt nước bọt thèm thuồng. 



"Mấy lão lấy tiền coi bói, mua mực nhậu hả? Ngon wá hén, mực của tụi mình mới phải chớ!" 
con Út đòi quyền làm chủ. 
Chị Năm vợ lão chèo khuyên mấy đứa bình tĩnh, để mấy lão nhậu cho say mèm, cả bọn nhào 
ra ụp bắt là mấy lão hết đường chạy.  
"Nén lòng chờ thời cơ nhe mấy đứa, nằm ngắm trăng!" con Năm Cận bàn tới, "con Út và chị 
Năm giữ con Mực con Bạch nằm yên. Tụi nó mà chu lên là lộ chiện đó. Biết dzậy, để tụi nó ở 
nhà cho rồi!" 
Con Năm Cận bỗng im bặt vì hai con Trắng Đen gầm gừ bất mãn nó. 
"Ủa tụi bay hiểu tao sao? Tốt wá, vậy quay một vòng tao coi, Bạch Mực!" con Năm Cận thử 
hai đứa. Í mèn, tụi nó làm thiệt ta. Con Bạch đỏng đảnh làm trước, con Mực làm theo, khiến 
con Năm Cận hết hồn, thầm nghĩ, "chết chu, từ nay phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, tụi nó nghe 
được tiếng người nhe mấy đứa!" Con Năm Cận sực nhớ ra, con Mực của ông Nội nó. Khi ông 
Nội mất, con mực không chịu ăn uống, cứ âm ỉ khóc, cho đến lúc nó kiệt sức, rồi ra đi theo 
ông Nội luôn. Con Đâm-Bô cũng làm anh mình mê nó wá đi. Ngày nào ổng cũng tắm cho 
thằng con trai cưng, biết cười, biết làm trò, biết năn nỉ ngồi chờ con nhỏ Kờ-tri-na cho nó vô 
phòng chơi!  
Con Năm Cận cảm thấy hơi bớt sợ hai con Mực Bạch. Ừa hay là tìm một con về, mua khóa bịt 
mõm nó lại nè, khỏi sợ bị nhột vì cái mõm của nó, khỏi lo bị táp bất chợt, mang vớ dầy cho nó 
nó sẽ không cào mình được. Nhưng ui hông được rồi, ai dọn pi púp của nó! Phải hỏi tụi bạn 
mới được. À hay là sai con chó của mình chạy tới nhà con Út, lão chèo, hàng xóm của mình 
nữa, làm đại tại nhà tụi nó hén. Còn pi, sai nó làm vào ống lon hay hàng rào bên bờ đê là 
xong thui! Con Năm Cận bật cười khi nghĩ tới nếu nó có con chó thiệt!  
Mấy đứa bạn quay sang nhìn con Năm Cận, "Suỵt, mày muốn bị lộ mục tiêu sao Năm Cận!" 
con Tí Điệu nhắc chừng. 
 
"Mấy dão dừng dzo, mấy bả đang ngắm trăng dzìm dzị Hằng dzú cụi gồi!" lão Năm chèo lè 
nhè cái giọng say mèm. 
"Dzao dzông bít, con Dzăm Dận dzó dzê lắm! Nó dziều dzế dzắm mờ!" lão Bảy chêm vô. 
"Cái chi? Lảo bảy nói tao dê hả? tao có nuôi dế đâu hè? Tao ghè miệng lão ấy ra, nếu tụi mình 
bắt sống mấy lão!" con Năm Cận thắc mắc sao lão Bảy nói gì mà ghê wá!  
"Ha hà nó dzê hả, nó tuổi con Dê mà! Mà sao nó không phải tên Mùi hén!" lão Năm Bồ Câu 
không vừa, "gọi nó là con Mùi đi, để khỏi dzộ chiện nhe mấy dzão. Ha hà, dzít dzà dzít dzon, 
con Dzùi dziều dzời wá dzi!" 
"Ha hà, cho con Mùi hết làm le hén. Kỳ này con Mùi phải thua luôn. Nó xúi bảy mấy con nhỏ 
bạn, rồi còn dụ mấy bà dzợ tùi mình chống lại, đàn áp tụi mình tới bến dzuôn!" lão Tư Ồ Wạ 
thêm dầu vào ổ kiến lửa Năm Cận hén.  
Bà Tám, chị Năm, rồi mấy con bạn nằm lăn ra, nghe mấy lão xay xỉn, tố khổ con Năm Cận tơi 
bời, rồi bịt miệng cười, trong khi con Năm Cận, mặt xanh tím, mím môi, nín cười. Thui chịu 



khó nghe mấy thằng chả tố một chút, lát nữa cho mấy lão bít tai tui nhe.  
"Hai con Bạch Mực, tụi bay không được cười nhe, bịt tai tụi bay lại!" con Năm Cận la hai con 
chó nhưng cũng bắn í mắng mấy đứa bạn cà chua! Ai biểu tụi nó mê bói tán bây giờ con Năm 
Cận phải nghe mấy dzão "chửi" kìa! 

     Chị Năm không khỏi tức cười khi nghe lão chồng và đám bạn đang kể xấu con Năm cận. 
Mà chị thấy mấy ông nội này dù đang xỉn, nhưng vẫn còn đủ sáng suốt và trí tuệ mà nhận xét 
con này. Đúng đó, nó dziều dzời wá đi, nó lanh chanh suốt ngày sáng đêm, hết bày kế này tới 
kế khác để làm khổ chồng mình, chị nghĩ vậy. Bỗng dưng, chị thấy thương ông lão Năm, ổng 
lo cho mình đầy đủ quá mà, lâu lâu đi nhậu với bạn bè, đâu có sao, miễn là, đừng tới nhà mụ 
Tám mập là được. Ủa, mình đâu có ưa gì mụ ấy, mà bây giờ mình nằm trong bụi này cùng với 
mụ để chi há , ngộ wá he? 
 
Ngoài kia, tiếng mấy lão lại lè nhè tiếp. Lần này, mấy lão chĩa mũi dùi qua hết thảy nguyên 
đám con gái. 
" Tui chấy con chí diệu, nó diệu wá đi , tui ngứa mắt lắm, chỉ muốn vả nó một cái " giọng lão 
Bảy , đúng là lão ấy, con Tí điệu trừng mắt, đưa tay ra trước mặt, trong bóng tối thu lu, như 
tưởng tượng đang bóp cổ thằng bạn mình. 
" Cũng còn đỡ hơn con Pa, nó hát chua như dấm, mà mấy đứa con gái khen , làm nó tưởng 
thiệt. Bữa nào tui thẩy cà chua lên sân khấu cho nó biết tay " Lão Năm tiếp tục , rồi cất tiếng 
cười khả ố. Con Pa phát điên, nó giữ chặt cái sợi dây trong tay. Được rồi, tao sẽ xiết cổ mày 
trước khi mày cầm trái cà chua lên. 
" Cũng còn đỡ hơn con Út, người thì có một khúc ngắn ngủn, mà tưởng mình đẹp lắm. Thay 
quần đổi áo như mấy cô đào hát bội , xanh đỏ vàng tím, trét hết lên người lên mặt , thấy mà 
gớm " Còn ai khác hơn lão trời đánh Năm Bồ câu. Phen này mày chết dí tao, tao sẽ vặt lông 
chân mày như vặt lông mấy con chim bồ câu. Xong rồi, tao sẽ đem chiên mày từng khúc , 
chiên dòn đàng hoàng nha, cho chồng tao nhậu với củ kiệu tôm khô, vắt thêm chút chanh , 
ngon hết xảy nha Năm. 
 
Trong bụi rậm, con Bạch nhớ má Út nó, nó nhúc nhích người nhìn sang, con Út biết ý nó, phải 
lết tới gần con Bạch, vì sợ nó khóc. Ở nhà, nó theo con Út như con nít theo mẹ , con Út đi đâu, 
nó không rời một bước. Cử động của con Út khiến lá cây lay động , mấy lão ngừng nói, lão Tư 
Ổ quạ run run  
" Ê tụi bay có nghe gì không? Ma bay ơi " Trời ơi, lão này nghe đồn hồi xưa lên tới chức gì đó, 
cao lắm trong lính , mà sao hèn quá há mấy đứa , mà nghe đồn , cũng tin đồn, lão bị hạ chức 
cái rụp rồi. 
"Chắc hổng phải đâu, gió đó " lão Năm chèo trấn tĩnh bạn mình, nhưng giọng nói lão còn lập 
cập gấp trăm lần lão bạn. Té ra, lão nào trông bề ngoài cũng ngon lành , mà đụng chuyện là 



lòi ngay ra cái đuôi thỏ đế dài thòong. 
Con Út cười một mình, nó nhìn sang con bạn nối khố của mình. Trời đất quỷ thần ơi, con kia 
nằm ngắm trăng, phê quá , đang ngáy khò khò bên cạnh nó, quên cả việc đi rình bắt kẻ thù 
không đội trời chung. Tiếng ngáy càng lúc càng to , khi lên cao khi xuống thấp, khi bổng khi 
trầm, khi nhặt khi khoan . ò ò , ục ục, ắc ắc , ặc ặc .... Con này nói không biết hát, õng a õng ẹo 
ở nhà HS, không chịu lên sân khấu, mà khi ngáy thì có đủ âm điệu hết he. Nó im cái khẩu của 
nó được đúng hai giây, rồi, ặc ặc, ắc ắc, ục ục, ò ò .... 
 
Ngoài kia, bốn lão ôm nhau , run rẩy . 
"Ma thiệt mày ơi, bay có nghe tiếng gì hông? " Lão Bảy cháo gà nói không ra hơi " Má ơi, giờ 
này má ở đâu, cứu con , mình ên con thôi, thây kệ mấy thằng bạn con. Em bắc kỳ nho nhỏ của 
anh Bảy, nắm tay anh cho anh thêm can đảm, rồi đưa anh về xứ Kăng gờ ru của em. Ở đây 
nhiều ma wá em ơi, má ơi "  
 
Lão Bảy hồn vía lên mây, lão quá xúc động mà lên cơn sảng. Lão quá sợ hãi , nên kết quả là, 
lão muốn xả bớt cái bầu nước đang nặng chĩu ở phần dưới cơ thể lão, hay tại ban nãy, lão lỡ 
uống thêm mấy xị đế , ham vui mà. Lão vén quần lên , giải quyết ngay ở cái bụi rậm mà lão 
nghi là có ma quỷ hiện lên để đem lão và lũ bạn về bên kia thế giới. 

  Lão năm đưa nhẹ mái chèo, nước đang xuôi dòng nên lão cũng không lấy gì mất sức. Đêm 
qua, cùng lũ bạn già ngắm trăng, đàm luận thơ ca, thiệt 
là sảng khoái, nhiều lúc tinh bằng hữu đã làm nhẹ gánh chuyện đời. 
Làn sương mờ vẫn còn vương trên sông rộng, hình như ở bến đò, có ai đó 
đang chờ lão. Kịp tới gần, thì ra là một nữ lưu, độ khoảng tứ tuần, mình 
hạt, phong thái thần tiên, trên đời hiếm có. Lão căp nhẹ ghe vào mạn bờ, chậm rãi lên tiếng:- 
xin hỏi cô nương về đâu? 
- Xin hỏi lão có biết thôn Đại Long[TỔ RỒNG TO] ở đâu không, ta đang đi tìm một lũ dâm tặc, 
chuyên đi lừa đảo đàn bà con gái. 
- Dạ, chắc có sự hiểu lầm, lão ở đây bao lâu rồi, nơi này rất yên bình 
làm gì có cường lâm thảo khấu hay bọn gian dâm nào chứ. 
Nhìn kỹ, thì ra bên hông người nữ có mang theo môt trủy-thủ, là loại gươm 
ngắn nhưng rất sắc bén, chém sắt như chém bùn. Trên tay, còn cầm tấm hình. 
-Được, để ta cho lão biết, ta họ Đặng, bạn bè thường gọi Tí Điệu, ở tận 
xứ Kỳ Hoa, trên bước đường hành hiệp, ta đã ra tay, thì bao nhiêu cọc, ba 
toong, gậy ghiết.. rơi rụng. Nghe bạn bè giang hồ như chị ta là Năm Cận, 
Út Đon cho biét, nơi đây là hang ổ của lũ dê núi, dê đồng bằng, do một lão già dich có hình 
đây cầm đầu.  
Lão nhìn tấm hình, thì trời oi đất hỡi, là một tên đầu bạc trắng, chống 



cây gậy "đả cầu bổng" ở tại quán chap phô ngày nao HN. Tá hỏa tam tinh, có 
một âm mưu khủng khiếp, đang lưu truyền hầu làm hủy diệt thanh danh của 
lão và chúng bạn. Lão chưa kịp hoàng hồn, thì nghe tiếng hét 'CHẶT' phát 
tự đơn điền huyệt, Đặng cô nương múa gươm trùy thủ ra chiêu chí mạng nhắm 
cây cọc không chút nương tình. 
Quả danh bất hư truyền, lão ngã mình ra sau, múa cây chèo, dùng chiêu 
'dương hoa bài vĩ' hớt gọn đôi chân ngà ngọc của người đẹp, vội thu mình 
Đặng-cô cười khè khè như rắn mang hoa- xí hụt. 
lão nhún người, kế đến là chiêu " âm-dương cách trở" đẩy mạnh mũi ghe ra xa bờ, vòng tay: 
- Đây là sự hiểu lầm, mong Đặng cô bớt nóng, tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi 
hãy tìm ta cũng chưa muộn. Đừng nghe những gì mấy bà đó nói, mà hãy nhìn 
kỹ những gì họ làm. 
-Được, ta sẽ goi các tỉ muội xa gần tụ tập về đây, lúc đó xem các người 
ăn nói ra sao. 
Lão năm vừa chèo, vừa suy nghĩ, lão dòng dõi"DƯƠNG GIA", nghe bà cố tổ 
cho biết có người trong dòng tộc tên Dương Hạnh hiện đang sống tại xứ PHỔ 
là bạn thân của năm cận, ut Đon, tí Điẹu,...chắc có thể trung gian giảng 
hòa. Có như vậy, giang hồ mới tránh được cảnh"gió tanh mưa máu", thì đại 
nạn của các cọc mới tránh khỏi. VÀ các mít sẽ yen tâm mà chín. 
" HÀ HÀ HÀ " tiếng cười của lão vang vang trên sông rộng. 

    Trời đã vào thu, từng cơn gió thổi về hiu hiu, xua đuổi cái nóng chết người đi chơi chỗ 
khác. Việt Nam chỉ có hai mùa, mưa và nắng, nhưng khi những cơn gió dễ thương ấy xuất 
hiện, thì người ta biết rằng, mùa thu trong thi ca đã quay về trên mọi miền Nam Bắc. 
 
"Nắng chiều sắp tàn, rồi trời sẽ tối om, rồi ngày mai mặt trời lại mọc lên, cuộc đời cứ thế mà 
trôi đi, trôi đi " Con Năm Cận lầm bầm một mình. Nó vừa buông cuốc sẻng xuống sau một 
ngày phụ ba nó làm vườn. Nó gập người về phía trước, ngả người về phía sau, cha coi bộ 
nghề làm vườn này không xong ta, đau cái lưng wá đi. Nó là cô giáo trên tỉnh, lâu lâu về 
thăm ba má, thấy ba trồng luống rau lang, tưới nước cho dàn bầu, nó cũng theo ba, cầm cuốc 
cầm sẻng như ai. Đau lưng thì đau thiệt, nhưng nhìn dàn bầu bí, trái xum xuê dài lòng thòng, 
nhìn luống cải xanh ngát, luống hành ngò mọc thành hàng lối, chưa hết, nhìn lên cây cam , 
lùn xủn mà trái chi chít, trĩu cả cành đụng đất luôn , con Năm lại lẩm bẩm, coi bộ cây cam này 
chỉ để cho con Út hái thôi nha, đúng dí thước tấc của nó . 
 
" Chị nói gì mà có tên tui dậy? " 
 
Con Năm giật bắn người như bị điện giật , nó ú ớ chữa thẹn " Không, tao nói cây cam này sai 



trái , mà trái ngọt lắm, tao để dành cho mày hái cho ba má tao thôi , vì ông bả tin là mày có 
tay trồng cây, năm tới cây lại sai trái nữa "  
 
Con Út lững thững lại ngồi gần con Năm ở gốc cây cam lùn xủn, không nói một câu. Năm cận 
tưởng bạn giận mình , không dám nói chi nữa. Gió đồng thổi về, thổi tung mái tóc của con 
bạn nó, những sợi tóc thơm mùi lá xả, bay tới lui , có lúc bay qua lỗ tai lỗ mũi nó , nó nhột 
nhưng không dám xích ra xa con bạn. Mùi lá xả thơm quá, làm nó nhớ tới và thèm, tô bún bò 
huế được ăn trên tỉnh hôm nào. Cả tháng nay, nó được má nó cho ăn bầu bảy món. Canh 
bầu, bầu xào , bầu dồn chút thịt rồi om cà chua , bầu hấp xì dầu, bầu kho chay, bầu làm gỏi, 
cháo bầu. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nó mới được ăn cháo bầu , chắc má nó tự đặt khai sanh 
cho món này , để bà tự hào với cái bầu- bảy- món của bà. Bún bò huế , chắc chắn là không tốt 
cho sức khỏe của cả nhà, bằng món bầu này. Nhưng nó ngán tới tận cổ rồi , bây giờ nó ước 
ao phải chi mình có một đĩa bánh cuốn với hành khô rắc trên mặt, nước mắm phải thiệt cay 
nha, húp xì xụp , xong uống một ngụm nước nóng cho qua cái cơn cay đi.  
 
Mải nghĩ tới mấy món ăn , con Năm Cận quên mất con bạn nối khố của mình. Đến lúc mấy sợi 
tóc mùi lá xả lại bay qua mũi nó, nó chợt nhận ra, bạn mình hôm nay ít nói lạ. 
 
-Sao mày không nói gì hết dậy? Bộ mày giận tao hả? 
-Tui hông biết 
-Mày có chiện gì buồn không , kể cho tao nghe. 
-Tui hông biết. 
-Sao cái gì mày cũng hông biết hết dậy? 
-Tui hông biết. 
 
Con Năm cận thở dài. Nó thương bạn nó, hai đứa tuy hai mà là một, có chuyện gì mà bạn nó 
dấu nó đâu. Bỗng, trong đầu nó lóe lên một tia sáng , nó tự khen mình thông minh xuất 
chúng , nó biết rồi, biết tại sao con bạn nó buồn. Không phải bạn nó giận nó , chắc chắn điều 
đó rồi. Nó tự nhủ, mình phải làm cho bạn vui, bạn cười, vì , trên đời này, mọi việc sẽ không 
trơn tru xuông xẻ như mình đã sắp đặt , phải thế không bạn? 
 
Nghĩ thế, con Năm cận ôm lấy cánh tay bạn. 
 
-Tao hông biết là mày hông biết cái mà tao hông biết , mà mày cũng hông biết là tao hông 
biết cái mà mày hông biết. 
 
Con Út cười ha hả khi con Năm cận lia một tràng biết và hông biết. 
Năm cận cười ha hả theo , hai đứa ôm nhau mà cười, như hai đứa trẻ nhà quê, vô tư nhất 



trên cõi đời này . 
 
Con Út ngừng cười, Năm sợ bạn mình lại quay lại "nỗi buồn muồn thuở ", nó lại kiếm cách 
cho bạn mình vui. 
 
_ Úc, mày có nhớ cái đêm tụi mình đi bắt mấy cha nội ở ngoài đồng không? mày nhớ lúc tụi 
mình xông ra bắt mấy chả không?  
 
Con Út tươi nét mặt ngay, " làm sao quên được Năm, trời ơi, lúc đó mấy chả vẫn tưởng tụi 
mình là ma , ôm nhau khóc , kêu má kêu ba ầm ĩ." 
 
" Ừa, rồi ông Năm chèo thấy bà Năm, ổng mới tỉnh cơn say, xin lỗi tụi mình wá trời wá đất 
đi" 
 
Con Út gật gật cái đầu, vẫn còn dính đôi bông tai màu đỏ chói, "nhưng tui thấy mấy ổng cũng 
dễ thương chớ , tụi mình chỉ hù mấy ổng chơi thui. Không có mấy ổng, làng này chỉ có chị dí 
tui, buồn lắm nghe? " 
 
" Tao biết, nhứt là ông Bảy cháo gà, mình phải nịnh chả thì lâu lâu mới có ly sinh tố mà uống 
chớ " 
 
Giọng con Út bỗng trở nên một chút bùi ngùi " Mà mấy bữa nay, không thấy mấy ổng ra chơi 
ngoài này, chị đừng chọc , hay là tui nhớ ai nha. Tui chỉ lo là, mấy ổng có bịnh tật gì không." 
 
Con Năm gạt đi , " Mấy ổng hông hề gì đâu, hay thôi, ngày mơi tao dí mày đi qua bển coi, 
biết đâu lại gặp mấy ổng đang nhậu nhẹt vui chơi, còn ở đây, tụi mình lại lo cho mấy chả " 
 
Út Đon gật đầu đồng tình với bạn. Chưa bao giờ, nó thấy thương con bạn nó hơn lúc này. 
Bạn nó, hiểu nó, thương nó, biết làm nó vui khi nó buồn, biết an ủi khi nó gặp điều không vừa 
ý. Nó xiết chặt bàn tay chai vì cầm cuốc xẻng của bạn. Gió đồng thổi về mát hơn, thổi những 
sợi tóc mùi xả của nó vào mặt bạn nó nữa, rồi nó thấy con bạn hít lấy hít để mùi thơm của tóc 
nó , làm nó nhớ tới con Bạch, mỗi lần được dẫn đi chơi, cái mũi cũng hinh hỉnh, hít hít làn gió 
bay về. Con Út tự hỏi : ủa sao mình lại so sánh bạn mình với một con chó há?  

  "Mày sang wá nhe Úc, xả của tao làm trà uống, mày lấy gội đầu sao! Phí phạm, mà thơm 
thiệt, làm tao nhớ tới xả băm ướp thịt nướng than hén. Tội tội! tao ăn chay, mà mà sao 
tưởng tới mùi thơm hén!" 
 



"Úc Úc, cái tội của mày lớn à nhe. Dám so sánh tao với con Bạch nhà mày hả?" 
Con Út hết hồn, "Ủa tao nói dzậy sao? Mượn cây viết chì và cục gôm của con nhỏ DH được 
không mậy?" 
"Í mèn, Úc, bộ bom nổ trên phố phải hông mậy? Tao đang dụ tụi bạn đi HN 3, sao lại nổ tùm 
lum vậy nè?" 
Con Út nhắc con Năm Cận, "mấy lão đâu phải là học trò mày?" 
Con Năm Cận giật mình,"Ối má ơi, năm nay, lớp học nào, cũng có một tờ giấy to tướng, ngay 
cửa lớp, ghi rõ Respect, Responsibility, Integrity, Honesty, rồi Self-discipline..., tao la tụi nó 
suốt, mà cứ như nước đổ lá khoai, chắc tại tao nói tiếng Mĩ xen "tiếng Việt" nên mấy đứa Mĩ 
chẳng hiểu, hay mấy chữ này hổng có hiệu lực với tụi nhỏ, mà lại làm buồn lòng với mấy đứa 
bạn của mình, tại tao hết phải hông Út, thôi để tao vả cái miệng tao nghen Út, hichic, tao đọc 
tờ giấy đó mà tao phạm húy í phạm luật trước sao!" 
"Méo mó nghề nghiệp rồi Úc ơi! Mấy hôm nay, mấy lão im bặt, tao cũng, hichic, ăn năn wá. 
Tao rất nhớ cái mũ điệu đà, xệch wa một bên và ưa cái tính rất thật thà, cái gì không biết là 
hỏi thui, nhanh nhẹn giúp bạn của lão Bẩy Cháo Gà. Tao nhờ gì lão Bẩy làm liền như chữa 
hỏa vậy đó. Lão ấy thích tập ảnh, giở từng trang, tao nhớ mà, lão nói hồi kì gặp mặt tháng 
Năm, tao đang nghiên cứu làm cho lão Bẩy coi. Mà đứa bạn nào nói chi, tao nhớ hết đó nhe 
Út! Lão Năm Chèo nữa, làm sao tao quên cái mặt tái ngắt của lão lúc lão phi qua khung cửa 
dạo nào, tưởng lão đi đong, tao sợ cái đầu lão va vào đâu, mà mắc cười wá đi, lão nhìn tao 
năn nỉ đừng kể tụi bay nghe đó Út. Bộ giọng của lão khàn vì la tao, huhu, rồi sao, mà hông 
thấy lão hò nữa? Trời tao làm hai lão bạn của tao buồn dữ vậy sao Út. Con Tí Điệu nữa, ui nó 
chui vào chỗ nào khóc hả? Nếu tao có thể nói hết với nó, nó sẽ thông cảm và hông giận tao 
đâu Út. Lão Năm Bồ Câu, tao phải mượn con Bồ Câu, nhờ nó nhổ hết tóc lão luôn đi. Chắc lão 
biết tại sao hén? Nhưng cái hình có mấy câu thơ của lão Bồ Câu làm đẹp lắm! Mày nhớ mấy 
đứa nó hông Út? Sao mày không cản cái miệng với cái tay tao lại hả Út! Ôi sao mấy cái ngón 
tay của tao, tụi nó lướt nét lẹ wá chừng thui. Rồi cái miệng tao còn đi trước cái đầu tao với 
mày à nhe Út! Thôi tao lên rừng đây, mày về đi!" 
"Mày làm gì trong rừng mùa này hở Năm Cận?" con Út hết hồn, dọ hỏi. 
"Mặc kệ tao, tật mày tò mò wá!" 
"Tao đi theo nhe, con Bạch nữa, mày hông sợ cọp sao!" 
"Con wỉ xứ, tự dưng hù tao, cho mày theo đó, coi đứa nào bảo vệ đứa nào nhe?" con Năm 
hơi hơi run, mà vẫn làm tỉnh. 
"Đi coi rừng lá đổi màu, mùa thu sắp hết rồi, nhanh lên, tao đổi ý à, đếm tới ba rưỡi đó!" 
"Con Bạch đi theo nha!" con Út năn nỉ. Sao tui hay bắt nạt con Út vậy cà. Mà mấy đứa khác 
bắt nạt tui wá nhe.  
"Muốn nghe tiếng lá rơi, xào xạc dưới chân. Con Bạch sẽ đạp nát lá vàng hết,chưa kể nó làm 
bậy lên thảm lá của tao! Cho nó theo đó, nhưng cấm nó sủa à nhe, mày phải mang theo bao 
ny-lông mà hốt đồ của nó đó!" con Năm Cận bắt con Úc hứa.  



"Chỉ còn vài hôm, lá rụng hết, tao để ý, chỉ bụi tre nhà tao còn xanh đứng vững sau bao trận 
bão, nó rạp tới mặt đất, tưởng chết, vậy mà nó bật dậy và sống mạnh hơn. Mà Úc ơi, mày 
với tao sang rủ vợ chồng lão Năm Chèo với lão Bẩy Cháo Gà đi coi lá đổi màu nhe! Hai đứa 
mình thui, sợ gặp cọp, sư tử rừng, rồi đứa nào chịu làm mồi cho chúa sơn lâm. Lão Năm Chèo 
có cây ba-toong, khua vài cái là nó chạy mất, còn cái máy xay của lão Bẩy Cháo Gà, ui trời, 
ném vào mắt con cọp là nó tha đàn bà, hai lão đánh nhau với chúa rừng, đủ giờ cho bà Năm, 
tao với mày chạy trước hén. Hihi, cho cọp tha mấy lão luôn đi!" 
Con Út chịu liền, cười phá lên, "Nhanh lên hông tối rồi!" 
Hai đứa rủ nhau chạy đến nhà lão Năm Chèo, con Út lùn xịch, làm sao mà chạy đua với con 
Năm Cận. Con Bạch cũng thua tao nha mậy.  
 
"Lão Năm Chèo ơi ời, tui mới mượn được cây bút chì có cục gôm thần kì của con nhỏ Dương 
Hạnh nè, xóa xóa, hòa nhe lão. Cho lão cú đầu tui, í quên con Út nó xin lãnh thế nè, đầu nó 
cứng hơn tui!" 
 
Con Năm Cận hét to ngay cổng nhà lão Năm Chèo mặc cho con Mực nhảy xổ ra xủa đón 
khách. 
"Ê Út, con Mực mắc mớ gì mà xủa tao hén, hôm nay tao tu nên tha nó nhe, lần sau nó biết tay 
tao!" 
Con Bạch, được con Năm Cận cho đi chơi, đâu có vừa, la lại con Mực. 
Lão Năm Chèo liếc liếc, cái liếc không bỏ nhe, thấy mà dễ ghét, "Mày đó hả Năm Cận?" 
"Con Út dzới tui tới rủ anh chị đi coi rừng lá đổi màu, đẹp lắm, đi đi, một năm có một lần thui, 
nhớ đem theo cây ba-toong, để phòng thú dữ nhe!" 
"Chuẩn bị, rồi tụi tui gặp anh chị tại cổng nhà lão Bẩy Cháo Gà đó!" con Út nhắc lão Năm. 
"Đem con Mực đi theo bảo vệ tụi tui nhe!" con Năm Cận rủ rê để con Mực về phe con Út với 
nó. 
 
"Lão Bẩy Cháo Gà ơi, đem theo máy xay trái cây, vào rừng coi lá đẹp lắm!" con Út kêu từ 
ngoài cổng. 
"Mắc mớ chi mà đem máy xay mậy!" 
"Dọa mấy con cọp đó mà!" con Năm giải thích. 
"Lão Bẩy Cháo Gà nè, mai mốt có tập hình mới, tui gửi lão đầu tiên đó! cho mấy đứa kia ganh 
nhe. Tên lão trong phần TU bóc, tụi kia chỉ được xi-xi thui!" con Năm miên man kể cho lão Bẩy 
nghe, nó sẽ để cái hình lão Bẩy uổng chờ, đang đẩy xe đạp, mang cái mặt nạ tí hon đó, ở 
trang đầu tiên luôn, nếu lão không mắc cở kìa. Lão Bảy ơi, lão cười nhiều vô, nhớ hông, có 
vậy đám con gái nó mới mê, hihi! 
 
"Nhanh lên lão, anh chị Năm sắp tới, mình đi liền!", con Úc thúc giục lão để kịp lên rừng trước 



khi mặt trời xuống. 
 
Mùa thu về trên các miền của địa cầu. Hai bên đường dẫn vào khu rừng, sao mà đẹp chi đâu, 
cây cối và dường như cả đất trời đổi áo, đỏ rực vàng cam nâu xanh lá cây, bầu trời xanh 
dương trong vắt. Mỗi cây mỗi vẻ, ngay cả cùng cây khó mà có hai chiếc lá giống màu nhau, 
tạo thành bức họa thiên nhiên, màu sắc hài hòa, không có bút nào vẽ hết. Mấy đứa quay một 
vòng ngắm đất trời bao la đang hòa chung một nhịp với niềm vui của hai đứa bạn vừa giải 
tỏa những lấn cấn luôn xảy ra giữa bạn bè. Út ơi, sao mày hay đỡ đòn cho tao dzậy? Nếu gặp 
mày hồi tiểu học, đỡ tao biết mấy, nhớ hông, cô giáo tao, quất đít tao lúc tao học lớp Ba đó, 
ui nó đau chi đâu, lúc đó có mày tao đỡ đau hơn, vì mày sẽ chạy lên giằng cây thước khỏi tay 
cô giáo ngay từ lúc bả giáng ngọn đòn đầu tiên vào mông tao, hay đòi cô giáo tao phạt mày 
thay tao, phải hông Út? Còn đứa bạn nào hơn mày hông? Mày còn hơn chị Hai tao hồi nhỏ 
nữa, tao kể, mày mà học lại bả là bả đập tao đó nhe. Hồi nhỏ bả bị đòn, bả đòi Bố tao phải 
phạt cả đám anh em tao luôn đó! Nín đi nghe mậy, mai mmai mốt tao chỉ mầy làm ô mai nè, 
rồi bánh trung thu ngàn lớp nữa. Mày tha hồ làm đãi mấy đứa bạn nhe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


