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Duõi maët vaøo caùnh tay aùo, coùc caàn tay coù saïch h ay baån, Năm Trái ngheånh maët nheo trôøi 
coi saép tôùi ngoï chöa ñeå côûi naøi cho con Môûn con Cộ ra gaäm chuùt ít coû non. Nghó cuõng 
toäi cho Môûn baàu thoïng ỳ ạch gaàn ngaøy maø goïng vaøo keùo caøy caû buoåi vôùi Coä. 

 
Khoâng coù con Môûn, con Cộ ñôøi mình ra sao ngaøy hai böõa ra công, ra sức đổ mồ hôi 
nước mắt để ghi điểm đong lúa đổi gaïo để mang dzề mà sống. Thế nhưng k hoâng ñuû nuoâi 
bầy con. Meï con thaèng Phaûi thường là vậy ñaønh h uùp chaùo laø caùi chaéc, tôùi muøa caøy maø 
con Coä cả saûng, höùng bất tử. Vieäc ñôøi aâu cuõng khoù ñoaùn, chæ mần moø laø caùi chaéc. Nhöng 
Coä ñaâu coù tay maø moø nhö mình. 
 
Ừ nhæ ! 
Naêm Traùi duïi maét nhöõng gioït moà hoâi nhaày nhuïa laên xuoáng thaùi döông loûn vaøo ngöôi  
xoùt cay voâ cuøng, giaø nua chöøng aáy vaãn mang kieáp thaân caøy thueâ cuoác möôùn caû ñôøi 
quanh quaån khoâng Coä t hì Môûn sao khaù noåi. Maïc kieáp thaèng baàn noâng, nhöng nghó cho  
cuøng, cuõng  quí laém roài  s o vôùi chuù Möôøi Theãnh, Boán Nheõ mình coøn döïa söùc vaøo ñoâi boø 
naøy kieám sống qua ngaøy cuõng thuoäc loaïi khaù. Thời nầy! 



 
Mởn aø ! 
Vaøi hoâm nöõa Môûn sinh, coøn mình Coä chaéc tao phaûi baét thöøng cho noù keùo một mình böøa 
maáy saøo ruoäng sạ. Neáu ruoäng daäp cuõng ñôõ nheï cho con Coä hôn đôi chút! 
 
Naêm Traùi vuoát nheï ñaàu con Môûn ra beà an uûi thaân thieän caûm thoâng... Nhöng naøo ai 
hieåu thaáu ñöïôïc nhöõng suy nghó töø trong coõi loøng tan naùt cuûa Naêm Traùi! 
 
Roài ñaây, vieäc gì ñeán noù seõ ñeán! Lo aâu coù ích gì cho tâm trí sức khỏe mà trong moät xaõ 
hoäi môùi baét ñaàu sự tròng tréo vaøo  ngöôõng cöûa  voâ saûn bằng vào lối buộc mỗi người ta 
từng sợi dây thừng thắt buộc dạ dày qua lối mòn hộ khẩu xuất phát ngoài kia mà họ mang  
từ xứ chệch đưa cống sang naøy phaûi khoâng Môûn?  
 
Ừ, mày cùng tao thắt lưng buộc bụng… để tiến lên! 
 
Biết đâu chừng mình coøn hôn hai anh em thằng Lẽo, thằng Đẽo ôû choå Năm Trái khoâng 
coâ ñôn, laân la Năm Trái coøn coù caëp boø ñeå chaêm soùc, coû rôm sôùm hoâm cho chuùng, saùng 
chieàu möa naéng gaõ canh caùnh ngoaøi ñoàng ngoaøi soi... Heã có ai caàn Năm Trái ra tay 
nghóa hieäp giúp nhau những bần nông là gã ừ ngay, dẫu chỉ trưa ấy sao cho cái bụng gã 
lót bỏ vào bao tử ít chén lưng lửng cơm nóng với vài khúc cá kho dỉu mắm ruốt là gã 
mừng thầm.  
 
Duø naéng coù chaùy da naém maët, duø coù möa daàm, gioù reùt Naêm Traùi khoâng sôøn loøng naõn 
chí vaùt böøa, vaùt caøy ra ñoàng ngaøy hai buoåi.  
 
Noùi gì thì nói. Chung qui gia ñình mấy mieäng ăn phải nhôø tới gaõ. Phải thành thật mà nói 
là gã nhờ vào đôi bò. Mởn Cộ! 
 
Có hôm trở trời, đổi gió. Năm Trái bấc an bại hoại nằm liệt giường mấy ngày lười ăn 
biếng uống. Do dzậy không lùa đôi bò ra đồng gặm cỏ, nhai rạ như những hôm trời trong 
gió mát thường bữa. Hai anh em nhà họ Lẽo, Đẽo bén lén bắt mùi quẩn quơ tới dò thăm 
sự tình hư thực. Một tay vào tận giường Năm Trái đang nằm dã lã hỏi hang an ủi, tỉ tê 
đồng án nương khoai. Một tay lân la vườn sau hiên bếp, bắt chuyện Mụ Trái gà heo nhảy 
nái dần dà quen mặt hồi nào hổng ai hay chính mình.  
 
Bà con láng giềng, hàng xóm. Cóc cần xuất xứ! 
 
-Ö Ø!  
-Nhôø gaõ? 
Naêm Traùi baát löïc, Naêm Traùi thaân coøm coãi  ñoâi tay gaày guoäc, ñoâi maét giaø nua quaø quaïng 
nhìn nhaù nhem, moø sao moät vôï loøi ra mấy ngöôøi  con tuoåi ñôøi coøn chaäp chöõng, coù ñöùa 
coøn buù môùm, ch æ coù thaèng Phaûi coøn sai vaët qua böõa, nhöng töø ngaøy giaûi phoùng tôùi nay  
thaèng naøy meâ hoàn traän n haäp boïn vaøo du k ích thoân xaõ gì ñoù coù khi naøo noù coù ôû nhaø ñaâu  



maø gaõ sai vặt naày noï nhö  tröôùc thôøi cheá ñoä cuõ, chæ ñaùnh hôi khi meï noù xoâng noài laø taáp 
veà raùo cheùn rồi ñaù laêng ra nguû khì! Coù hoâm keùo caû boïn veà laøm hao huït d oø gaïo, theá maø 
coù tuaàn coøn  moùt veùt xuùc boû vaøo ruoät  geù khoe m eï noù “Ñoàng chí” ñi coâng  taùc queùt saïch  
taøn quaân... myõ nguïy môùi oai chöù! 
Nghe ñaâu noù troøi lean phong chức laøm ñoâäi tröôûng du kích du kieát gì ñoù qua mấy baän  
coâng taùc haêng say vôùi chieán dòch “queùt saïch tàn quân”  
 
Ñôøi cha, ñôøi oâng ñaõ quaù tôûn nghe noùi laø vaäy nhöng gaõ ñaõ neám muøi cay nghieät thoái 
tha trí traù caùi boïn löu manh ba trôïn nay roài ! Neáu  tính töø thôøi chín naên khaùng chieán sô sô 
vaäy thoâi. 
 
Naêm Traùi “ñít-lôm” nho chuøm chôù bôû sao ! Ñöøng nheø tay caøy maø khi deå.    

 
Thaèng Phaûi veà laøng leân gioïng keû caû ñoïc ch æ thò,  nghò quyeát… ñaûng, nhaø nö ôùc nhaân daân ta 
ñang chuaån bò tieán leân hợp tác xã chuû nghóa, noân g daân baø con ta thaät söï l aøm chuû ruoäng  
ñaát. Ngay caû traâu boø heo gaø... Ai coù gì khai baùo ñaêng kyù caøng sôùm caøng toát!  
 
Ai tieân phong đi trước đăng ký ñaûng vaø nhaø nöôùc ta seõ tuyeân döông anh huøng voâ saûn,,,! 
 
Tôùi ñaây ñoàng chí Ñoäi Tröôûng Phaûi khöïng laïi, hai tay voã maïnh xuống mặt bàn:  
 
Boäp! Boäp...!  
 
Tieáp theo sau tieáng voã tay baèng moät trậân cöôøi  phaùch lối nheo toẹt haøm raêng dzaøng  
choáng gioïng coøn nguyeân  treân moàm nhöõng boït nöôùc mieáng hôi hám laûi nhaûi bung rôi...  
 
Haén vộïi ñöa tay leân gaït  ngang boït nöôùc coøn  ñoïng treân mồn trên meùt baèng caùnh tay aùo  
maøu cứt ngöïa Nam Ñònh.  
 
Haén bung gaân bung coå noùi lôùn … “Ñaûng nhaø nöôùc vaø nhaân daân thoân “...” tuyeân döông 
ñoàng chí voâ saûn Traàn thò Gaùi ñaõ tích cöïc ñoùng goùp cho ñoäi ta baày gaø vừa nhaûy naùi...  
 
Nheõ ra, ñaûng vaø nhaø nöôùc ta chöa chuẩn bị tieáp thu vộïi. Nhöng vì coâng taùc khaån caáp để 
yeåm trôï hậu cần mang lö ông thöïc boài döôõng hoä l yù cho ñoàng chí bí như Hình Chi Mô veà 
thoân ta tham quan, chôï buùa vào giôø khua chöa nhoùm hôïp neân ban trôï lyù ra coâng cuøng 
vôùi baø Traàn thò Gaùi nhoùm löûa luoäc chaùo caû ba con maùi tô daâng leân ñoàng chí trung ương 
xôi taïm loùt daï qua ñeâm. Moät laàn nöõa Nhaân danh ñoäi tröôûng thoân... Toâi tu yeân döông baø 
Traàn... 
 
Coù ngöôøi göôùng coå haû moøm maéc gioù...! 
Bôù baø con ôi! 



- Baø Naêm maéc gioù baø con ôi! 
-Meï ñoàng chí ñoäi tröôûn.. g bò phong bắc aùc khaåu, ñoàng c..hí... ôi ! 
 
Ai la où phaù hoaïi cuoäc meùt tin ñảng ta?   
Caùc ñoàng chí ñoäi vieân k haån tröông “queùt  saïch” taøn dö myõ nguïy ñöa  vaøo trại chôø leänh  
thöôïng caáp!  
 
Ổn định an ninh hội giường! Ổn định… 
 
Ba hoâm qua baø Naêm Traùi ấm ức böïc boäi cửa mình, lùng bùng phaùt khuøng chửi bôùi boïn 
aên trôïm aên cöôùp ñoät nhaäp vaøo nhaø baø baét trôïm ba con gaø maùi tô maø baø Naêm Traùi kæ ka 
kæ kuûm nuoâi döôõng baày gaø ñeå daønh tôùi ngaøy gioã baø ngoaïi thaèng Phaûi thaùng tôùi, baây giôøi 
baø khoâng bieát tính laøm s ao lo cho ngày cuùng saép  tôùi nôi maø ba con  gaø ñ aõ maát toi. Oan 
nghieät chi maø rôù tôùi nhaø naøy aên trôïm cuûa moà hoâi nöôùc maét keû ngheøo khoù lam luïng ngaøy 
taét maët toái... Bôù giôøi ôi laø dzôøi ! 
 
Baø Naêm Traùi chửi ñoång caû làng treân xuoáng xoùm döôùi ai ngheo qua cuõng rôïn toùc gáy vì:       
 
Baø là meï chiến sĩ sinh ra hai kieän töôùng  môùi ph ong chức anh hùng tron g laøng ta. Heát 
chieán tranh yeân xoùm yeân laøng khoâng coøn tiếng suùng, tiếng ñaïn nöõa sao laïi baây giôø laïi 
coù boïn cöôùp, boïn trôïm v aøo nhaø cöôùp cuûa baét gaø xuùc gaïo khôi khôi khoâng tính ngöôøi.  

 
“Ai ôi ghi nhôù ñieàu naøy 
cöôùp ñeâm giaëc hồ cöôùp ngaøy đaûng ta!” 

 
Baø Naêm Traùi nghe ai ñoù thöôøng ngaâm nga caâu veø treân. Baây giôø baø ng hó laïi cho hoaøn 
caûnh baø thaät laø thaám thía.  
 
AÁy chöa keå ñeán con Laøi  môùi chöøng möôøi baûy tuoåi röôõi, maø ñaõ nhaûy cà nhoàng cà nhoùt 
toái ngaøy! Naøo laø họp toå, hôïp ñoaøn, họp ñít gì ñaâu caû ngaøy laãn ñeâm nhao nhaùo, coù ñeâm 
veà tôùi khuya lơ khuya lắc laøm muï noù troâng ngoùng soát ruoät soát gan. Coù laàn gaëp buoåi trôøi 
möa öôùt caû quaàn, cả aùo chöa phôi khoâ raùo trôn noù leùn chôm quaàn meï noù troøng vaøo ñi 
họp tieáp liên tuồng. 
 
Coù laàn muï noù böïc boäi la raày cau coù luc tìm caùi qu aàn laõnh sa toanh bieán ñaâu maát. Nheõ 
ra thì coâ Laøi chôm ñi dieän họp ñoaøn ca múa! 
 
Baø caèn nhaèn laåm baåm qua caâu: 

 
“Naêm bán ba thöôùc vaûi trơn, 
laøm sao che ñủ ‘cốn lài... hời ô... !”  (nói lái)  



 
Và, những tưởng khố nghèo thương kẻ khốn, ai ngờ xó chợ chẳng nương nhau! 
 
Thöa OÂng Baø ñoàng chí Naêm Traùi! 
Toâi nhaân danh ñaûng vaø nhaø nöôùc ta ñeán ñaây tröôùc laø tham quan vùng đất anh hùng 
chống Mỹ, Ngụy, sau viếng thăm oâng baø. Và, ñ öôïc lònh thöôïng caáp xin  long troïng tác 
hợp nöõ ñoàng chí Nguyeãn thò Laøi, bí danh Cốn-Lài cho ñoàng  chí xaõ ñoäi t röôûng xaõ ta laø 
Traàn Cai, bí danh Cai-Dù. 

 
Thöa hai oâng baø ñoàng/c sui gaùi. Với, đảng ta lúc nào cũng coi dân là phụ mẫu chi dân kết 
thân các đội viên thành một mái ấm gia đình lớn, tạo hướng đi tới hạnh phúc mà Bác và 
Đảng đã dày công xây dựng nên nghĩa vợ tình chồng bằng sự chỉ đạo thông lệ: 
 
-Bên nhà hàng trai mà đại diện cốt chính của từng cơ quan liên đới chịu trách nhiệm tổ 
chức lễ cưới hỏi sao cho đơn giản bằng vào một cuộc: Liên hoan trà bánh đơn sơ là đủ. 
-Bên nhà hàng gái mà đại diên cốt chính là cha mẹ cô dâu liên đới chịu trách nhiệm tổ 
chức lễ đưa cô dâu sang nhà chồng đảng ta sao cho sự đơn giản mà xã hội chủ nghĩa ta sự 
cần kiệm là điều tiên quyết: Cũng liên hoan trà bánh, tránh sự rườm ra xa xí phẩm. 
 
Bò heo gà vịt là những thứ nhu yếu. Ta cần sung vào hợp tác xã để làm bổ dưỡng cho 
đảng. 
 
Ai xa hoa phung phí kiểu cọ theo lối tư bản hóa sẽ bị sa thải đưa vào trại cải tạo học tập 
để chấn chỉnh tập tục chính sách lễ cưới hỏi của trai gái qua sự chỉ đạo thuần phong mỹ 
tục của Đảng và Bác ta đề ra! 
 
-Ñeå phaùt huy thaønh tích cuûa chaøng reå ñaûng ta: Đoàng/c Cai Dù vaø coâ daâu ñoàng/c Coán-
Lài.  Xin môøi ñoàng/c ñoäi tröôûng Nguyeãn Ken,  bí danh Ken Đu tieán vaøo h oäi tröôøng tuyeân 
ñoïc coâng traïng thaønh tích choáng myõ cöùu nöôùc cuûa hai ñoàng chí Cai-Dù vaø Coán-Lài.  
 
-Sau cuøng lễ tuyeân döông hai oâng baø Ñoàng/c Naêm Traùi... ñaûng vaø nhaø nöôùc ta hoan hô 
söï tình yeâu xaõ hoäi trong sáng do ñaûng ta đứng ra chuû hoân keát hôïp … Tieän beà saép xếp nghi 
thöùc maø Baùc Hoà dó ñaïi ñaõ daïy, xin môøi hai oâng baø ñoàng/c Naêm Traùi ra tröôùc di aûnh cuûa 
Hoà chuû tòch ñoïc baûn chiếu chỉ tác hợp cho hai ñoàng chí cô dâu và chú rể ñeå chính  thöùc laø 
vôï choàng con cháu của bác aên ôû muoân naêm! Cuøng ñaûng ta muoân naêm ! 
  
-Naêm Traùi leänh kheänh ñöùng dậy...!  
-Naêm Traùi quî xuoáng baát thaàn maët maøy taù quaû toái taêm... Tay traùi choáng ñaát lom khom 
boø tới choã muï vợ tỉ tê ngất nghẹn. 
 
Thöôøng ngaøy gaõ ít khi coù dòp tæ teâ huû hỉ beân  muï vì moät nheõ deã hieåu, ng aøy toái maët taét 
beân con coä con mởn, ngo aøi ruoäng… ngoaøi vöôøn. 



Tröø khi muï coù nhu caàu toái löûa taét ñeøn laø gaõ leân sạp traû baøi, coù laàn gaõ meät nhöø khoâng 
chòu noài söùc hoài xuaân cuûa muï. 
-Nhöng hoâm nay ngoaïi leä,  
-gaõ thuùt thít hai haøng leä noùng laên xuoáng ñoâi goù maù hoác haùc giaø nua cuûa gaõ, 
-gaõ meáu maùo noùi khoâng ra lôøi, 
-gaõ laäp baäp khoâng thaønh tieáng …  
 
Con tzui noù theo beø theo ñaûng noù haïi tzui. Roài!     
-Baø noù ôi! 
-Môûn ôi Môûn kyø naøy tao ñi toi roài. 
-Cộ ôi! 
 
Naêm Traùi ngaãm nghó: 
 
“Gaùi Mieàn Trung nhö cành döông lieãu, 
Trai Mieàn Baéc nhö cuû khoai suøng. 
Caùi ñuøng keát nghóa vôï choàng khoâng khuøng cuõng ñieân...” 
 
Chưa tròn một tuần, tính từ ngày tuyên dương lễ cưới. Cốn Lài nệ nạ lón lén lê gót dzề, 
phụng phệu với bà Năm. Đòi ăn chua, ăn ngọt đủ thứ! 
 
Bà Năm Trái bỉu môi lườm tránh đánh trống lảng sang kể lể bầy gà! 
Cốn Lài nghe dửng tiếng bấc tiếng chài từ lòng thương vô cớ của người mẹ. Cô nói: 
 
-Mẹ ơi…! Nuôi mấy con gà tơ đó để dành cho con tháng tới con dzề nằm rạ mà ăn sanh 
đẻ cho có sữa cháu bú… nghe Mạ! 
Tháng tới con đẻ rồi… Mạ à! 
 
Bà Năm dzướng cổ nheo mắt sang bờ dậu bụt. Ngao ngán! 
-Me cưng của con! 
-Me nói dzùm con nha mẹ. Nói Cha rảnh tay dọn sạch lót cho con cái giường tre để tháng 
tới con dzề mà nằm đẻ nghe Ma! 
 
Bà Năm nghe tiếng …đẻ tháng tới! Bà mất hồn lạc día như muốn xỉu thì:  
 
-Ba Đẽo tới hồi nào mà kề nề đứng sau lưng bên cạnh Mụ Trái chả hay, nhưng khi nghe 
Ba Đẽo nói: 
 
-Úi chu choa…! Mụ có chửa ai sao mà tháng tới Nẫu đẻ…! Trời quớt ơi… Mụ Trái phê 
quá ta! 
-Đừng… Đừng…! Của nợ nẫu nào đó đừng đổ quạ lên đầu nẩu tzui nha… Mụ! 
 
Cái bản mặt của ông giời trồi lên gác lửng đọt tre làng. Nắng hanh vàng xen kẽ xối xuống 
lối mòn, men ra sau vườn ôm râm rang những tầu lá chuối xanh lơ, cành non Ô mai vừa 



chớm những nụ hoa thơm thoảng, quyện với bông mãng cầu, dú sữa… Cho ta một bầu 
không khí trong làng đầy hương vị động nội hương quê. Cuối góc trái là cái chuồng bò 
mái lợp tranh như mái nhà Năm Trái đang ở. Nơi ấy như là một chung cư chia phần ra 
hai gác tía. Một nơi nuôi dưỡng đôi tình muôn thuở của Mởn-Cộ. Mà mấy đời nhà Năm 
Trái cưu mang. Tuổi đời của Mởn nhỏ hơn tuổi con Cộ chừng đâu năm, bảy tuổi là 
chừng. Nhưng trông con Cộ. Qua bộ lông, nước da rất mướt vờn või với cái ụ tròn ủm 
trên cổ đầu con Cộ nhô lên như là thách thức ai đấy cho sự cường tráng sung mãn có đó. 
Và, với cặp sừng chù dù nhô ra như hai bụi măng búp gặp phải mùa măng mọc dương lên 
chắc mần trước sự thách đố ai đấy hãy coi chừng cặp sừng của nó. Nếu nó thấy cần ra oai 
bảo vệ! 
 
Với Cộ, khi mà ra oai gặp phải đối thủ ngé xuân mơn mởn vào xuân chịu nhảy Cộ. Là 
tuyệt chiêu cho ra đời một con Nu truyền giống có một không hai. Nếu như mà Nẫu nào 
đó muốn đặt hàng trước, con Cộ Năm Trái sẽ làm theo toa cho ra một cô công chúa diễm 
lệ như nàng tiên bốn chân cao, dài dáng trần thướt tha mỹ miều. Không thua kém giống 
bò nào ở Rừng-Mốc! Là thế. 
 
Lay quay lay chùi dọn sạch những chỗ còn lại của con ngé vừa mới chào đời lúc khuya. 
Tửng những như bà mụ đời người đứng ra cáng đáng chu toàn về việc sinh đẻ cho người. 
Năm Trai, bấc đắc dĩ xoắn tay áo lên khi con Mởn lâm bồn rống chuồng. 
Đâu vào đó mẹ tròn con vuông… ngé Nu chào đời cất tiếng be he. Sáng ấy trời ấm trong! 
 
Mụ Trái vòi vỡn ra chuồng kêu nạt như kẻ sổ nái mắng miết giục Nam Trái vào bếp lên 
mâm. Cơm đã chín, canh rau tập tàn nấu cá trắng bay mùi đồng bắt miệng. Xong bữa,  
 
Năm Trái ra dò nước múc uống ừng ực cạn gáo, Năm Trái múc xối mấy gáo nữa đổ trơn 
xuống chân trần. Mát rượi qua lưng vào nhà. 
 
Hai Lẽo bĩnh bỏm đứng áng binh ở cửa hiên, nơi gần sạp lót gép mấy miếng váng mun cũ 
kỹ bao đời. Có chỗ mọt gặm, nhấm lem lổ vài nơi tích tụ bụi thời gian khằng biến thể. 
 
-Chào anh Năm. Hai Lẽo cười nụ đưa tay ra bắt. 
 
Năm Trái rụt rè tay trong tay còn dúi trong túi áo vải thô bạc màu sờn chỉ không gian 
nhỏ. Tét rách một phần đời mà mụ Trái chưa khâu vá lại kiệp trong mùa Tết năm rồi. 
Xuân qua! 
 
-Nè, cái vụ đôi bò mà tzui đề nghị Năm Trái tính gọn xong chưa! 
 
Tính với toán cái thá gì xong hay chưa xong! Sáng nầy nó hạ sinh ngé Nu bụ bẫm thí bà. 
Mừng quá như trời cho tzui trúng số! 
 
-Dzậy thì, Năm Trái chơi trò nuốt nước dãi nín thở qua sông. Sống bám! 
 



Thằng nầy thiết… chán sống hay sao mà nổi khùng lên đồi mua đôi bò cưng tzui dắt đi… 
Trong khi đó gã Lẽo hổng có một xu ten luộng lưng. Ngày ngày nhồng nhỗng ta bà làng 
trên xóm dưới hễ đáng mùi ai có cỗ là bén lén xề đít vào dự ké. 
 
-Tzui hỏi mua giá cả đâu đó xong việc tzui giao trả một cách sòng phẳng. Bằng vào đó 
Năm Trái tự dưng cho không họ đó nhen! Hợp tác xã… trâu bò. 
Hai Lẽo đứng dậy phủi đít đi ra cái ào. Mụ Trái kềnh càng bưng ấm trà ra hiên. 
 
-Úi choa…! Mắc công tzui dụi mắt chổng mông quá giời để thổi, đun ấm nước cho sôi 
mà pha ấm trà lá dú, lá dẻ, lá ổi cho hai ông uống bàn chuyện… bán trao đối tác! 
 
-Mẹ kiếp! Ông nói cái chi chi mà anh Hai Lẽo tzui bỏ đi cái lèo… Thế nhỉ! 
-Mẹ kiếp! Con Lài tháng tới nó dzề đây… đẻ. Ông đừng nói bận lo mẹ con Mởn nha! 
 
Đêm hôm qua mất ngủ vì dậy sớm lo cho con Mởn, con ngé Nu. Nên đêm rồi Năm Trái 
ngủ hơi nướng mặt trời lên hồi nào hổng hay. 
Sáng ra vườn hơi trễ như mọi bữa. Năm Trái bước chậm, chầm chậm tới góc chuồng. 
Cổng chuồng mở tung, văng vãi đòng cài cổng ngổng ngang. Mởn-Cộ, ngé Nu không tay 
sao gỡ cổng gài ba bốn bận của Năm Trái mà ra đi biền biệt.  
 
Mất tăm! 
 
Sau ba mươi lăm năm. Vợ chồng Sương Cao về thăm nhà, thăm quê. Hay tin Năm Trái 
ăn cỗ của nhà cha mẹ nàng, Năm Trái vì đói quá nuốt chửng vội cái bánh ít lá gai nên 
mắc ngẹn nơi cổ họng trừng mắt xuôi tay. Thế mà còn thì thầm mấy lời thương: 
 
-Thương con Sương thương đáo để từ chỗ vô thường, 
nơi Tây phương cực lạc ấy Sương sương đầy hạnh phúc! 
Cho Chú gởi lời sang trãi lòng thương cháu miên trường… giàu sang. 
 
Nay ta lìa bỏ cái cày cái cuốc rời đồng nội, Chỗ tạm nầy chỉ trú ngụ qua đêm. Tối! 
Ta đến rồi nơi địa chỉ mới miên trường, Mà nơi ấy mới thật sự là căn nhà nội trú vĩnh 
viễn trong ta. 
 
Maëc Ñoâng   
 
Ghi chú: 
 
TU VU to me show details 3:36 AM (11hours ago) 
newvietart@gmail.com 
 
To: Mac.Dong Nguyen <macdong.nguyen@gmail.com 
 
BÀI  NÀY LẠI CÀNG KHÓ KHĂN HƠN BÀI TRƯỚC. 
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