TruyŠn Kÿ Trên Quê Nam
HÒ TrÜ©ng An

CHÐ÷NG 7
CÂU CHUYN TRONG X¹M C„U K×

CÆu Lê Khäi Chánh và cô Lê thÎ Phøng TÜ©ng là con ông HuyŒn Lê væn
Nho. Trên cÆu là hai ngÜ©i chÎ gái tên Phøng HiŒp, Phøng HiŠn. Nhà ông bà
HuyŒn Nho ª Xóm CÀu Kè, thu¶c làng Long ñÙc ñông, ném vŠ miŠn ngoåi ô
tÌnh Vïnh Long, n¢m bên tä ngån sông Long HÒ. TØ giÓc cÀu ThiŠng ñÙc rë
qua phía tay m¥t, du khách nÜÖng theo ÇÜ©ng TrÀn Minh Tåi (dÜ§i th©i ñŒ nhÙt
C¶ng Hòa Ç°i tên là ÇÜ©ng TrÜÖng TÃn Bºu), së bæng qua xóm ThiŠng ñÙc,
xóm Bánh PhÒng, qua Xóm CÀu Kè và vô t§i làng Long Thanh và vùng ÇÓi diŒn
ch® Ngã TÜ, bên kia con sông Long HÒ.
Xóm Bánh PhÒng trÜ§c kia ÇÜ®c dân làng g†i xóm HÒng Minh DÆu. Ông
DÆu là ngÜ©i Minh HÜÖng, m¶t nghiŒp chû giàu có dÜ muôn. Cái tiŒm HÒng
Hoa cûa ông ngoài ch® Vïnh Long bán giàn hát máy, dïa hát máy, Çèn mængsông, máy chøp hình, Óng dòm, cùng nh»ng chén dïa, mu°ng nïa, dao æn, soong
nhôm, nÒi ÇÒng, ÇÒ chÖi trÈ con cùng các vÆt døng tÆp th‹ døc thÄm mÏ, nhÜng
vÆt døng th‹ thao cùng các nhåc khí nhÆp cäng tØ bên Tây. NhÜng sau næm
1945, khi Tây tái chi‰m Nam Kÿ, lính Tây nghi ng© ông DÆu chÙa ViŒt Minh
khi ViŒt Minh lên n¡m chánh quyŠn nên ra lÎnh ÇÓt nhà ông. Sau Çó, trong xóm
có vài nhà làm món bánh phÒng khoai, cho nên dân chúng không g†i xóm b¢ng
cái tên HÒng Minh DÆu n»a mà g†i là xóm Bánh PhÒng. NÖi Çây là chÓn sinh
quán cûa nhà vô ÇÎch bÖi l¶i Mai Thành MÜ©i. Anh ta là bån thÖ Ãu cûa n» sï
NguyÍn thÎ Thøy VÛ, nhà væn HÙa Hoành và bút giä HÒ TrÜ©ng An. Cä bÓn ª
räi rác d†c con ÇÜ©ng TrÀn Minh Tåi và con ÇÜ©ng Ãy cÛng Çã bæng qua nhà tía
má cô Thanh Tùng, m¶t n» kÎch sï tiŠn phong ngành ca kÎch cäi lÜÖng, n°i danh
vŠ thinh s¡c và nghŒ thuÆt ca diÍn.
Bánh phÒng cûa h† hàng anh chàng Mai Thành Mu©i n°i ti‰ng ngon nhÙt
ÇÃt Vãng (Vïnh Long). Bánh nÀy không cÀn nÜ§ng, chÌ æn sÓng cÛng ngon rÒi.
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Bánh làm b¢ng khoai mì lu¶c chín, ÇÜ®c qu‰t nhuyÍn rÒi tra thêm s»a h¶p, nÜ§c
cÓt dØa, ÇÜ©ng cát tr¡ng, b¶t vanille trÜ§c khi cán mÕng. Bánh màu vàng tÜÖi,
vóc bánh mŠm mai và mÎn mát nhÜ løa, chÌ r© thôi cÛng cäm thÃy mát cä tay.
Xóm ThiŠng ñÙc và xóm Bánh PhÒng có nhà cºa Çông Çúc, nhÜng xóm
CÀu Kè låi v¡ng vÈ, vÜ©n tÜ®c sÀm uÃt. Con råch CÀu Kè chäy song song v§i
con råch chùa Bäy Phû, råch CÀu ñào b¡t nguÒn tØ vùng Cái SÖn Bé và Ç° ra
sông Long HÒ.
Nhà ông HuyŒn Nho ª bên trái con l¶ Çá TrÀn Minh Tåi. Ÿ Çây, du khách có
th‹ Çi sâu vào miŒt vÜ©n, miŒt rÅy và miŒt ru¶ng, thu¶c vùng ÇÃt trù phú. Còn
phía bên m¥t là phÀn ÇÃt giáp v§i b© sông Long HÒ, chÌ có th‹ cÃt nhà, trÒng
bông ki‹ng và vài ba cây æn trái chút ÇÌnh, ch§ không th‹ lÆp vÜ©n l§n.
Ông HuyŒn Nho cÃt nhà theo ki‹u nºa Tây nºa ViŒt gÒm m¶t cæn hai chái.
NhÜng cæn chái ÇŠu r¶ng. Mái nhà cao l®p ngói móc, có làm trÀn nhà b¢ng ximæng, ph‰t vôi màu trÙng sáo. C¶t b¢ng bê-tông, tÜ©ng cÛng b¢ng bê-tông sÖn
màu vÕ trÙng gà, khoét cºa s° lá sách sÖn màu løc. Hàng hiên r¶ng, lót gåch
bông, xây lan can b¢ng s¡t b¡t bông, nÖi Çây ông bày bæng gh‰ có thành d¿a.
NÖi trung ÇÜ©ng, ông bày bàn th© gia tiên ª gi»a, tÀng trên là cái trang thiŒt
l§n th© ñÙc Quan Thánh ñ‰ Quân. Hai bên chái ông cÛng bày bàn th© ª phía
trong sâu, còn ª phía ngoài ông, bày m‡i bên gian m¶t chi‰c divan chÖn quÿ.
Còn ª trung ÇÜ©ng, phía ngoài bàn th©, ông bày b¶ bàn gh‰ xa-lông gÒm sáu
chi‰c gh‰ bành vây chung quanh chi‰c bàn thÃp hình h¶t xoài b¢ng g‡ nu. Ngoài
bÙc tranh tàu vë hình Læng Ba Tiên N» (n» thÀn trên sông Låc) treo trên tÜ©ng
bên trái và bÙc tranh Hà Tiên Cô cÀm bông sen treo trên tÜ©ng bên m¥t, ông chÌ
treo thêm nh»ng chi‰c dïa quí thiŒt l§n tráng men båch ng†c và vë trân cÀm thøy
thú ho¥c vë dÎ thäo kÿ hoa.
Câu chuyŒn nÀy xäy ra vào thÆp niên ÇÀu thÆp niên 30, khi ngòi lºa ñŒ nhÎ
Th‰ chi‰n chÜa ngún bên kia tr©i Âu. Lúc Çó v® chÒng ông HuyŒn Nho Çã qua
Ç©i. Hai ngÜ©i chÎ cûa cÆu Khäi Chánh Çã Çi lÃy chÒng ª miŒt Båc Liêu, Råch
Giá thu¶c hång ÇiŠn chû giàu có.
CÆu Khäi Chánh có vóc våc vØa tÀm, sinh l¿c phong phú, m¥t mÛi dÍ coi.
Còn cô Phøng Tu©ng thÆp phÀn kiŠu diÍm, nhÜng thân vóc mÕng mänh. Cô bÎ
chÙng thÎt dÜ trong hÓc mÛi và trong cuÓng h†ng nên cÙ Çau Óm dây dÜa. NhÜng
vào thÆp niên 30, ít ai bi‰t ÇÜ®c chÙng bÎnh Ãy vì hÍ Çau Óm là thiên hå ch»a trÎ
b¢ng thuÓc B¡c, thuÓc Nam.
CÆu Khäi Chánh có ngÜ©i chú h† tên Hai Thành, vÓn là em con nhà cô ông
HuyŒn Nho. ñÜÖng s¿ chÌ l§n hÖn cÆu Khäi Chánh 10 tu°i, hay bÎnh hoån,
nhÜng giÕi æn chÜÖng thi phú. Chính nh© ông mà hai anh em cÆu Khäi Chánh
bi‰t làm Çû thÈ loåi thÖ.Vì tûi phÆn mình xÃu trai, không bi‰t sÓng nay ch‰t mai
nên ÇÜÖng s¿ không chÎu lÆp gia Çình.
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M¶t hôm n†, hai chú cháu ra chÖi vÜ©n sau thÃy con chó M¿c Çang ngoåm
con chÒn m¥t tr¡ng. Con chÒn kêu la thäm thi‰t, Çôi m¡t van lÖn nhìn ông Hai
Thành. ñ¶ng lòng tr¡c Än, ông ta Çi‹m huyŒt con chó hä miŒng toác hoác và
ÇÙng tê liŒt. Ông liŠn giã nhÕ lá h° thiŒt ÇÃp vào v‰t thÜÖng chÒn rÒi bæng bó tº
t‰. TrÜ§c khi phóng sanh nó vào Çám cây mua ÇÖm hoa tím, ông nói gi«n:
-- ChÒn Öi, mai sau n‰u mi trª thành mÏ nhÖn thì ta qua Ç©i rÒi. N‰u mình
có duyên chÒng v® trong kiép nÀy thì ta phäi thay hÒn Ç°i xác thì h†a may m§i
thành t¿u cái b°n hoài cûa mình.
Con chÒn gÆt ÇÀu ba cái rÒi lûi mÃt. Hai Thành giäi huyŒt cho con chó và
ÇŠn cho nó mi‰ng thÎt heo quay.
Khi CÆu Khäi Chánh ÇÜ®c 18 tu°i thì ông Hai Thành qua Ç©i. NhÜng vào dÎp
lÍ ñåi TÜ©ng, cÆu ÇÜ®c ngÜ©i chú h† kia hiŒn hÒn vŠ báo m¶ng:
-- Cháu ôi, chú chÜa t§i sÓ ch‰t. Chú së thay hÒn Ç°i xác vì chú còn mÓi
duyên n® v§i m¶t cô thi‰u n» trong vùng nÀy. Phäi Ç®i 14 næm sau, chuyŒn
chuy‹n ki‰p m§i hiŒn hành.
Trong xóm CÀu Kè, có v® chÒng chú Hai ´ch. Hai v® chÒng cÃt cái lò rèn
bên sông Long HÒ, bŠ sanh sÓng hÖi chÆt vÆt. Cä hai có ÇÙa con gái tên HÜÖng,
m¥t mÛi dÍ coi. Khi bé HÜÖng lên 4 tu°i, v® chÒng chú Hai ´ch bÎ chÙng bÎnh
thiên th©i, cùng ch‰t m¶t lÜ®t. LÓi xóm quyên góp tiŠn båc mua cho hai v®
chÒng hai chi‰c hòm chÜng nhang Ç‹ tÅn liŒm và chôn cÃt hai kÈ xÃu sÓ Ãy. Sau
Çám tang, có m¶t ngÜ©i Çàn bà tu°i ngoài 30 Ç‰n xóm, xÜng là chÎ cûa thím Hai
´ch, hiŒn có chÒng trên miŒt TÎnh Biên (Châu ñÓc), xin Çem bé HÜÖng vŠ nuôi.
MÜ©i hai næm sau, bé HÜÖng trª vŠ xóm cÛ, Çã trª thành cô thi‰u n» có nhan
s¡c m¥n mòi. Cô Phøng TÜ©ng cÀn có m¶t cô t§ gái Ç‹ bÆu bån nên ÇŠ nghÎ ä vŠ
sÓng chung v§i cô, giúp viŒc cho cô và cô së trä tiŠn công h¢ng tháng cho ä. Cô
ban cho HÜÖng cái tên kép là Giáng HÜÖng. Bªi Giáng HÜÖng lanh l®i, thông
minh, giÕi d¡n nên ÇÜ®c cô chû tin yêu. Phøng TÜ©ng b¡t ä g†i mình b¢ng chÎ và
cô kêu ä b¢ng em.
TØ khi vŠ giúp viŒc cho cô Phøng TÜ©ng, Giáng HÜÖng æn m¥c såch së,
chÖn Çi guÓc, tai Çeo bông h° phách tra vÕ ÇÒng, c° Çeo xâu chu‡i san hô, cÜ©m
tay m¥t Çeo chi‰c ÇÒng chåm bánh ú, cÜ©m tay trái Çeo chi‰c vòng gÒm 5 khúc
huyŠn cÄn trên vÕ ÇÒng, hai ngón tay trÕ Çeo cà rá b¢ng vàng nåm kim sa màu
nâu ÇÕ Çi‹m li ti nh»ng chÃm vàng lÃp lánh. Cô Phøng TÜ©ng s¡m cho Giáng
HÜÖng m¶t cái áo dài b¢ng xuy‰n màu tím tÜÖi, m¶t cái cái dài b¢ng løa màu
huÿnh y‰n.
Lúc ränh rang, cô Phøng TÜ©ng hÕi han Giáng HÜÖng vŠ nh»ng næm ä sÓng
ª TÎnh Biên. Giáng HÜÖng v¡n t¡t:
-- Dì dÜ®ng em làm nghŠ thuÓc Nam g¥p th©i nên sÓng khá phong lÜu. Cä
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hai cÛng chÌ dåy cho em m¶t vài ki‰n thÙc vŠ y lš. NhÜng trÜ§c khi qua Ç©i,
dÜ®ng em khuyên v® bÕ Çåo Lão và nên lên núi ThÃt SÖn Ç‹ tu theo pháp môn
MÆt Tông. Dì em trÜ§c khi vào núi tu hành, chÌ cho em næm lÜ®ng vàng và m¶t
ít n» trang, khuyên em vŠ xóm CÀu Kè nÀy. Còn tiŠn còn låi thì dì Çem bÓ thí
cho nh»ng ngÜ©i nghèo và cho nh»ng kÈ sa cÖ l« bÜ§c.
CÆu Khäi Chánh ÇÆu b¢ng Tú Tài rÒi ch†n nghŠ Løc s¿ ª Tòa BÓ (vŠ sau g†i
là Phòng Hành Chánh). CÆu cÜ§i cô Ng†c L®i, trÜªng n» cûa ông H¶i ñÒng Võ
Thành Thåo. Cô Ng†c L®i có cô em gái tên Ng†c L¿u , nhÕ hÖn cô m¶t tu°i,
vÓn là bån thi‰t cûa cô Phøng TÜ©ng. Hai cô Ng†c ÇŠu ÇÆu b¢ng Thành Chung.
Còn cô Phøng TÜ©ng chÌ h†c cuÓi næm thÙ ba ban Thành Chung rÒi xoay qua
h†c n» công và ª nhà Ç®i chÒng Çi coi m¡t.
Cô Phøng TÜ©ng thÜ©ng nghe mÃy bà lÓi xóm bàn tán vŠ sæc vóc cûa cô
nên cô lÃy làm buÒn. Bà Phû Tôn væn Tråch chìa môi nh†n mÕ:
-- X©i Öi, th¢ng nào cÜ§i con Phøng TÜ©ng, phäi m¡c công nÃu cháo, s¡c
thuÓc cho nó bÓn mùa tám ti‰t.
Bà Cai T°ng Lê væn KhÆu ÇÕng Çänh:
-- Con Çó mÕng lét nhÜ con khô cá hÓ. U°ng cho nó có m¥t ng†c da ngà,
miŒng hoa, mày nguyŒt.
Cô Hai Xuân ñào cÜ©i:
-- Coi b¶ con Çó khó lÃy chÒng. TÜ§ng nó không phäi là tÜ§ng th†. Ch£ng
tr¿ nào dám cÜ§i nó. H† chÌ s® æn ª v§i nó chÜa nát chi‰c chi‰u là mình phäi
s¡m khæn mu-soa lau nÜ§c m¡t khóc nó.
ChÌ có Tú Tài TrÀn Cänh HÜng, con ông Phû TrÀn væn HØng låi thÃy cô
Phøng TÜ©ng có cái dáng thÖ m¶ng trong thân vóc mÕng mänh Èo lä kia. Bi‰t
ÇÜ®c chuyŒn Çó, mÃy mø th†p thËp trong vùng ch‰ nhåo. Bà TrÜªng Tòa Huÿnh
væn H»u vo vänh:
-- Con trâu nÜ§c si tình con khô cá lËp rÒi, bà con Öi !
Thím Næm Lành, chû tiŒm may Ng†c Rång cÜ©i:
-- Con bò hÓng Çòi Çi cÜ§i con khô m¿c nÜ§ng ch§.
ChÎ Hai Triêm trŠ môi:
-- Anh chàng Tú Tài Cänh HÜng có khuôn m¥t hí hªn trông phát ghét! ñã
vÆy hình dáng h¡n ta ô dŠ kÎch c®m, trông ngÙa m¡t quá chØng chØng!
Sª dï mÃy bà mÃy thím nÀy không Üa cÆu Tú Cänh HÜng là bªi mÃy cô con
gái cûa h† bÎ cÆu chê là lu câm, khuôn m¥t chÀm dÀm nhÜ bÎ trai chÖi xÕ. Còn
hai cô Ng†c L®i và Ng†c L¿u cÛng bÎ cÆu chêm m¶t câu nhÙc nhÓi:
-- Gái h†c cao trai nào dám ngó?
*
* *
149 | T r a n g

Vào ti‰t mÜa Ngâu tháng bäy, cô Phøng TÜ©ng ngã bÎnh. Con Giáng
HÜÖng m©i thÀy thuÓc Hai Tuân coi måch và hÓt thuÓc cho cô. Khi s¡c thuÓc
xong, ä Çem hiŒp thuÓc lên khuê lâu cho cô, ngÆp ngØng bäo:
-- ThÜa chÎ, nhÜ bÎnh chÎ Çây là bÎnh trÀm kha. ThuÓc B¡c lÅn thuÓc Nam
chÌ trÎ ª ng†n, ch§ không th‹ tÆn gÓc. ñêm qua em n¢m chiêm bao, thÃy hÒn tía
má em hiŒn vŠ bäo cho em bi‰t r¢ng bÎnh chÎ là do thÎt thØa ª cuÓng h†ng và ª
hÓc mÛi. ChÎ nên Çi lên Sài Gòn tìm ThÀy thuÓc y h†c Thái Tây chuyên khoa
tai, m¡t, mÛi, h†ng Ç‹ h† l¡t mÃy cøc thÎt dÜ Çó thì chÎ së mÆp månh.
Cô Phøng Tu©ng thª dài não nu¶t:
-- ThuÓc B¡c, thuÓc Nam ÇŠu không hiŒu nghiŒm thì chÎ phäi nh© Tây y Tây
dÜ®c trÎ bÎnh, ch§ lë nào chÎ chÎu bó tay ch© ch‰t mÕi ch‰t mòn hay sao?
TuÀn lÍ sau, cô Phøng TÜ©ng và con Giáng HÜÖng cùng Çi Sài Gòn. Cô vào
n¢m nhà thÜÖng ThuÆn KiŠu. Quä thiŒt y nhÜ r¢ng: cô m¡c hai chÙng bÎnh Ãy,
phäi ÇiŠu trÎ hÖn hai tuÀn lÍ. ThÎt trong cuÓng h†ng và trong hai hÓc mÛi dÅu
ÇÜ®c l¡t Çi, nhÜng xÜÖng trong hÓc mÛi nám Çen vì mû và máu bÀm tích tø, y sï
cÀn phäi nåo xÜÖng, tháo mû và rºa såch hÓc mÛi, nên cô phäi dÜ«ng bÎnh ª nhà
thÜÖng ThuÆn KiŠu thêm m¶t tuÀn n»a.
NhÜng chØng m¶t næm sau, bÎnh Çau mÛi cûa cô Phøng TÜ©ng dÜ©ng nhÜ tái
phát. Cô thu©ng bÎ chÙng nghËt mÛi Çêm Çêm nên kém æn kém ngû. Con Giáng
HÜÖng bäo:
-- Không sao Çâu. ChÎ nên tìm lông công m¥t nguyŒt ÇÓt cháy Ç‹ xông khói
vào l‡ mÛi thì bÎnh h‰t tuyŒt cæn. BÎnh nÀy tái phát là do ác nghiŒp chÎ vào thuª
tiŠn ki‰p. ChÎ nên tøng Kinh Sám HÓi lÅn Kinh DÜ®c SÜ LÜ Ly Quang NhÜ Lai
thì phÜÖng pháp xông khói së hiŒu nghiŒm.
Cô Phøng TÜ©ng làm theo l©i d¥n cûa ä t§ gái thân tín. TØ Çó bÎnh dÙt tuyŒt
cæn. Cô trª nên khÕe månh, hÒng hào, ÇËp l¶ng lÅy. Khi cÆu Cänh HÜng cÀu hôn
cô thì cô nhÆn l©i liŠn. Bãy gi© ai cÛng cho r¢ng cä hai tÜÖng ÇÓi xÙng Çôi vŠ s¡c
vóc. Cho nên cä hai v® chÒng yêu ÇÜÖng nhau lai láng, hånh phÜ§c tràn trŠ . Cä
hai d†n vŠ Cù Lao An Thành Ç‹ coi sóc 50 mÅu ru¶ng và 2 mÅu vÜ©n do bà
ngoåi cÆu Cänh HÜng Ç‹ låi cho cÆu. CÆu cÃt m¶t cái biŒt th¿ gÀn Çình làng. Lë
dï nhiên là con Giáng HÜÖng theo cô Phøng TÜ©ng Ç‹ bÆu bån cùng cô.
Hôm n†, g¥p ti‰t tr©i tånh ráo, v® chÒng cÆu Cänh HÜng và con Giáng
HÜÖng qua xóm CÀu Kè rû cÆu Khäi Chánh lên gò mä Tào Kê Giang Ç‹ thä
diŠu. Cô Ng†c L®i bäo r¢ng mình Çang bÎ hành kinh, không tiŒn ra ngoài nhà
nên không Çi theo.
Gò nÀy l§n gÀn nºa mÅu ÇÃt, cao hÖn m¥t ru¶ng 20 thÜ§c. NÖi Çó dành cho
hai ngôi m¶ cûa v® chÒng nghiŒp chû ngÜ©i Huê KiŠu tên Giang TrØng Ba n¢m
trên ÇÌnh gò. Tåi Çây, h† b¥t g¥p ngÜ©i æn mày n¢m bÃt Ç¶ng gÀn bên nhà mÒ,
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dÜ§i bóng mát cây da xà. CÆu Cänh HÜng vÓn dån dï, liŠn bÜ§c t§i ÇÜÖng s¿, r©
lên ng¿c y ta thì thÃy y ta Çã t¡t thª, nhÜng ng¿c hãy còn Ãm. Giáng HÜÖng liŠn
kê miŒng th°i vào hai l‡ mÛi y ta. NgÜ©i æn mày dÀn tÌnh låi ngÖ ngác, nhìn m†i
ngÜ©i.
Nguyên ngÜ©i æn mày nÀy, tu°i ngoài 30, sÓng ª gÀn ñÃt Thánh An Nam,
Çui mù tØ thuª sÖ sanh. Hai con m¡t ÇÜÖng s¿ tuy không có kéo mây hay bÎ té
n° l†t tròng, nhÜng vÅn không nhìn thÃy gì cä. ThÜ©ng ngày, y ta Çi æn xin ª các
vùng ngoåi ô, tay cÀm gÆy trúc dò ÇÜ©ng.
NgÜ©i æn mày cäm tå Ön cÙu tº và cho bi‰t:
-- Tui Çi lÀn phía xóm Cái SÖn Bé, nhÜng b‡ng xây xÄm ngã gøc, nhÜng
chÜa ngÃt xÌu. Tøi chæn trâu khiêng tui lên gò, Ç¥t tui n¢m du§i bóng mát cây da
xà rÒi Çi báo tin cho thÀy HÜÖng Quän Chúc thu¶c làng Long ñÙc ñông bi‰t.
ThÄy không có ª nhà, tøi nó bÕ tui luôn ª Çây. Nh© cô em Çây (chÌ Giáng
HÜÖng) th°i vào mÛi tui luÒng sanh khí cõi tiên nên tui ÇÜ®c cäi tº hÜ©n sanh,
låi còn h‰t Çui mù n»a ;
M†i ngÜ©i nhìn s»ng con Giáng HÜÖng. Nó e lŒ bäo:
-- ñó là phÀn phÜ§c cûa ông, ch§ em Çâu có tài cán gì.
VÆy là cu¶c thä diŠu bÎ bÕ qua m¶t bên. Cô Phøng TÜ©ng móc túi lÃy m¶t
ÇÒng båc cho ngÜ©i æn mày trÜ§c khi cùng chÒng và con Giáng HÜÖng trª vŠ cù
lao An Thành. Còn cÆu Khäi Chánh m©i ngÜ©i æn mày vŠ nhà, bäo y ta t¡m rºa,
cåo râu, rÒi cÆu lÃy quÀn áo lành l¥n và tÜÖm tÃt cho y ta m¥c trÜ§c khi dùng
cÖm chiŠu.
Cô Ng†c L®i bäo tôi t§ trong nhà:
-- Bây có thÃy không? Không dè ngÜ©i æn mày nÀy khi ÇÜ®c æn m¥c tÜÖm
tÃt låi lÒ l¶ vÈ khôi ngô, m¡t thì sáng nhÜ sao, dáng dÃp khác lå, gi†ng nói thanh
tao. DÜ©ng nhÜ trong xác æn mày có hÒn tiên nhÆp vào vÆy.
ñ®i không có ai, ngÜ©i æn mày bäo cÆu Khäi Chánh:
-- Nè cháu, chú là Hai Thành Çây. L©i Ü§c hËn cûa chú trong giÃc chiêm bao
cûa cháu næm nào gi© Çây m§i th¿c hiŒn. NhÜng xin cháu gi» kín Ç‹ khÕi làm
kinh Ç¶ng m†i ngÜ©i. Chú không thu¶c vŠ ngÜ©i nhà h† Lê n»a. Cháu nên kêu
chú b¢ng anh Ç‹ tránh ÇiŠu dÎ nghÎ. TØ Çây xin cÙ g†i chú b¢ng cái tên HÒ
Thanh LÜu cho tiŒn.
CÆu Khäi Chánh bæn khoæn:
-- Chú së mÜu sanh b¢ng cách nào?
Thanh LÜu không do d¿:
-- Chú bi‰t ch‡ chôn vàng cûa tía má chú. Chính là ª trong cái vÜ©n tåi cuÓi
xóm RÅy mà bà n¶i chú t¥ng cho ban HÜÖng ChÙc H¶i TŠ. VÜ©n tÜ®c bây gi©
tuy bÕ hoang, nhÜng chÜa bán cho ai. Chú së tìm cách mua låi. ChÌ có hai mÅu
ÇÃt ch§ ch£ng có bao nhiêu.
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CÆu Khäi Chánh bäo:
-- Cháu không th‹ Ç°i cách xÜng hô. Cháu së bäo m†i ngÜ©i r¢ng thÀy Hai
Thanh LÜu së dåy cháu væn chuÖng thi phú nên tui kính ông ta nhÜ b¿c chú b¿c
thÀy nên g†i ông ta b¢ng chú cho thân mÆt hÖn.
Xóm RÅy n¢m ª vùng ÇÃt bên trái con l¶ Çá TrÀn Minh Tåi, tØ xéo xéo nhà
ông HÜÖng Cä Thanh, có con ÇÜ©ng ÇÃt ÇÜa vào. NÖi Çây có nh»ng sª vÜ©n làng
thu¶c ban HÜÖng ChÙc H¶i TŠ, nh»ng sª rÅy cûa ngÜ©i TriŠu Châu và nh»ng
khe ngòi ch¢ng chÎt tuôn nÜ§c vào råch CÀu Kè, råch CÀu ñào.
Hai tháng sau, nhà cûa ông Hai Thanh LÜu Çu®c cÃt trong dÈo ÇÃt cách rÅy
m¶t cái ngòi nÜ§c nhÕ có chi‰c cÀu ván b¡c qua. N‰p nhà m¶t cæn hai chái nho
nhÕ, vách ván, nŠn ÇÃt, mái l®p lá xé, bày biŒn bàn gh‰ khá tÓt và Çu®c chæm sóc
ngæn n¡p và Çu®c quét d†n såch së. Ông hành nghŠ coi måch, hÓt thuÓc, bào ch‰
thuÓc x° b¢ng h¡c sºu, làm thuÓc Phì Anh T‹ giúp con nít månh khÕe. Ränh
rang, ông vi‰t ti‹u thuy‰t Çæng báo và sau Çó ÇÜ®c in thành sách, ÇÜ®c trä tiŠn
nhuÆn bút và tiŠn tác quyŠn khá hÆu. CÆu Cänh HÜng cÛng xin th† giáo ông
Thanh LÜu vŠ viŒc tÆp luyŒn væn chuÖng thi phú và tÕ ra tÜÖng Ç¡c v§i ông.
´t lâu, ông Thanh LÜu cÃt nhà ngói và xây nŠn lót gåch tàu. Ông mÜ§n th¢ng
HÌ, tu°i 16 Ç‹ sai v¥t. Ông lãnh phÀn nÃu æn cho hai thÀy t§, Çôi khi ông còn m©i
khách Ç‰n nhà ông æn cÖm v§i ông.
*
* *
Cô Ng†c L¿u buông chi‰c bóp ÇÀm xuÓng m¥t bàn Çá hoa cÜÖng m¶t
ti‰ng xåch, cÃt gi†ng eo éo:
-- ChÎ Çã bi‰t chuyŒn gay cÃn gi»a v® chÒng con Phøng TÜ©ng chÜa?
Cô Ng†c L®i ngušt:
-- Tao cÙ lúc thúc trong cái xóm CÀu Kè khÌ ho cò gáy nÀy, Çâu có ÇÜ®c Çi
Çây Çi Çó nhÜ mÀy, nên tao ch£ng bi‰t chuyŒn gia Çåo cûa thiên hå.
Cô Ng†c L¿u háy:
-- Con TÜ©ng là ch‡ thân tình v§i chÎ em mình, lë nào chÎ ch£ng bi‰t cu¶c
sÓng lÙa Çôi cûa nó hay sao?
Cô Ng†c L®i m¡ng:
-- MÀy ÇØng có nói ÇÕng, cÙ gán tao cái t¶i vô tình v§i em út. Tuy ba ÇÙa tøi
mình thân thi‰t v§i nhau, nhÜng làm sao tao rõ chuyŒn thâm cung bí sº cûa v®
chÒng nó ª tuÓt bên cù lao An Thành? ñèn nhà ai nÃy rång. B¶ mÀy æn cháo lú
hay sao mà låi quên câu Çó? Tao nghï r¢ng th¢ng Cänh HÜng thô tøc mà lÃy
ÇÜ®c con Phøng TÜ©ng thanh tú cao sang thì thiŒt là tam sanh h»u hånh cho h¡n.
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H¡n có vÈ cÜng chiŠu con n†, thi‰u ÇiŠu Ç¥t con n† lên bàn th© Ç‹ chiêm bái v®
mình dài dài. Lë nào h¡n phän b¶i con Phøng TÜ©ng hay sao?
Cô Ng†c L¿u cÜ©i khÄy:
-- ñ©i mà chÎ. ChuyŒn mà mình thÃy vÆy mà có phäi vÆy Çâu? Tên Cänh
HÜng tuy cÜng v® mà vÅn phän b¶i v® nhÜ thÜ©ng. H¡n lËo tËo v§i con ª, bÖm
cho con ª cái bÀu b¿ chình ình, cao nhÜ cái mä m§i ÇÃp!
Cô Ng†c L®i kêu tr©i m¶t ti‰ng säng sÓt và Çau Ç§n. ThiŒt tình, ngay gi©
phút nÀy, cô ai hoài thÜÖng xót cho hoàn cänh cô Phøng TÜ©ng bi‰t bao!
Cô Ng†c L®i và cô Ng†c L¿u là con cûa bà k‰ thÃt cûa ông H¶i ñÒng Võ
Thành Thåo. NgÜ©i v® trÜ§c cûa ông có 5 ngÜ©i con. Sau khi bà mãn phÀn ÇÜ®c
hai næm thì ông tøc huyŠn v§i ngÜ©i quä phø cûa bån mình. Bà nÀy chÌ sanh hai
cô Ng†c rÒi nín luôn.
Hai cô Ng†c vÓn sùng m¶ Çåo PhÆt. T§i ngày r¢m Vu Lan, hai chÎ em
thÜ©ng phóng sanh chim cá Ç‹ cÀu phÜ§c. GÀn kÿ r¢m Vu Lan næm Çó, hai cô
chÌ m§i 13 tu°i, theo mË Ç‰n thæm bà HuyŒn Nho, tÙc là mË cûa cÆu Khäi Chánh
và cô Phøng Tu©ng. Có ngÜ©i th® sæn loåi chÒn, sóc, nheng, thÕ rØng ho¥c các
loåi chim nhÜ trích, cò, diŒc, Ç‡ quyên, gà rØng... Çi ngang qua. Cô Phøng
TÜ©ng kêu y ta låi Ç‹ mua nh»ng con vÆt bÎ sanh cÀm Ç‹ kÿ r¢m t§i së phóng
sanh cÀu cho mình h‰t Çau Óm dây dÜa. Anh th® sæn Çã bán h‰t cÀm thú Çã sæn
ÇÜ®c, chÌ còn låi có con chÒn m¥t tr¡ng. Cô Phøng TÜ©ng hÕi mua nó. Anh th®
sæn thách m¶t ÇÒng båc. Cô Phøng TÜ©ng than r¢ng mình chÌ có bÓn c¡c mà
thôi. VÆy là cô Ng†c L®i và cô Ng†c L¿u, m‡i ngÜ©i bÕ ra 3 c¡c giúp cô Phøng
TÜ©ng mua chÒn Ç‹ phóng sanh. ñêm Çó, cô Phøng TÜ©ng n¢m chiêm bao thÃy
m¶t mÏ nhÖn giÒi phÃn tr¡ng, thoa son tÜÖi, hiŒn Ç‰n bäo:
-- Tui là con chÒn tu luyŒn hÖn m¶t træm næm s¡p ÇÜ®c bi‰n thành ngÜ©i,
nhÜng vì lë oan oan oan tÜÖng báo nên chÜa Ç¡c Çåo mà phäi sa vào lÜ§i bÅy chú
th® sæn kia. ÷n cÙu mång cûa ba cô, tui nguyŒn báo Çáp. Bây gi©, tui phäi Çi
TÎnh Biên Ç‹ thay hÒn Ç°i xác, rÒi së trª vŠ Çây g¥p låi ba cô.
Hai cô Ng†c tuy có thÜÖng yêu nhau, nhÜng vÅn không bÕ tÆt Çành hanh v§i
nhau. Ngay tØ khi m§i l§n, cô Ng†c L®i Çã kÿ kèo v§i cha:
-- Tía không thÜÖng yêu con b¢ng con L¿u. Nó có cái tên Ng†c L¿u ÇËp
nhÙc nhÓi! Còn cái tên L®i cûa con nghe phàm tøc quá Ç‡i, dù có lót ch» Ng†c
Çi n»a. Ng†c L®i có nghïa là gì? Coi b¶ cái tên nÀy không du dÜÖng rÒi Ça.
Ông H¶i ñÒng Thåo cÜ©i hŠ hŠ:
-- Ng†c L®i vÅn là tên ÇËp Çó Ça con. Mà con bi‰t L®i có nghïa là gì
không? L®i tÙc là Måt L®i, tÙc là bông lài tr¡ng nu¶t thÖm tho. Ng†c L®i là
bông lài b¢ng ng†c.
Cô Ng†c L®i cãi bÜ§ng:
-- Con thích tên Ng†c Lài hÖn.
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Bà mË rÀy:
-- MÀy là trÙng mà Çòi khôn hÖn mén. Ai låi Ç¥t tên kép mà ch» ÇÀu là ti‰ng
Hán, còn ch» sau là ti‰ng Nôm, nghe trái tr¡c cái l‡ tai.
Cô Ng†c L¿u cÛng có chuyŒn hÖn thua Ç‹ phàn nàn v§i tía má cûa mình.
ThiŒt tình cô cÛng thích cái tên Ng†c L¿u cûa mình nên không có ÇiŠu gì gay
cÃn vŠ vø phÜÖng danh mÏ tánh. Ng†c L¿u ch£ng nh»ng có nghïa bông l¿u
ho¥c trái l¿u b¢ng ng†c mà còn là tên cûa m¶t thÙ ng†c màu ÇÕ th¡m dùng Ç‹
làm món trang sÙc. Cô chÌ tÙc tÓi tåi sao nÜ§c da chÎ cô tr¡ng nhÜ phÃn, mÎn nhÜ
løa, còn nÜ§c da cô låi ngæm Çen. Cô kÿ kèo v§i mË:
-- HÒi có thai chÎ L®i, má uÓng s»a bò, æn tào hû, æn bánh xùng chan nÜ§c
cÓt dØa nên da chÎ L®i tr¡ng nhÜ dØa nåo. Còn khi mang thai con, má æn chè ÇÆu
Çen, chè mè Çen, æn gà ác tiŠm sanh ÇÎa, æn thøc ÇÎa nÃu ÇÜ©ng Çen. Hèn chi da
con không Çen nhÜ da b†n Chà-và sao Çu®c?
Bà H¶i ñÒng Thåo chÜng hºng:
-- Ai nói v§i con vÆy?
-- Thì bà vú ch§ ai trÒng khoai ÇÃt nÀy?
Bà mË an ûi:
-- Da con tuy ngæm Çen, nhÜng hÒng hào Ãm áp. ñã vÆy con cÜ©i có hai lúm
ÇÒng tiŠn thiŒt m¥n mòi n»a.
TØ khi trª thành thi‰u n», hai cô L®i lÅn L¿u ÇŠu to xÜÖng, vóc mình cÙng
ng¡t. Giáng HÜÖng an ûi:
--Tøi ÇÀm ÇŠu l§n vóc, nhÜng Çâu kém yêu kiŠu tha thÜ§t. Hai cô nên b¡t
chu§c cách Çi cùng dáng ngÒi, ÇiŒu ÇÙng cûa tøi nó. Làm thøc n» Á Châu không
ÇÜ®c thì làm Çào hát bóng Âu MÏ.
Hai chÎ em ngåc nhiên quá Ç‡i. Giáng HÜÖng chÌ bi‰t Ç†c ch» nghïa lai
rai, vÆy mà ä nói ra ÇiŠu gì cÛng luyŒn Çåt nhÖn tình th‰ thái nhÜ kÈ trí thÙc. Hèn
chi cô Phøng TÜ©ng không cÜng ä sao ÇÜ®c? Cho nên, hai cô phäi tÆp Çi, tÆp
ÇÙng, tÆp ngÒi, tÆp n¢m, tÆp uÓn mình. ñi phäi uy‹n chuy‹n và mŠm måi nhÜ
r¡n trÜ©n, ÇÙng sao cho oai nghi nhÜ n» diÍn giä trên diÍn Çàn, ngÒi phäi luôn
chéo chân và vêu mông bên m¥t nhÜ n» thÀn ÇiŒn änh Greta Garbo ngÒi ch©...
phá thai trong cuÓn phim gì Çó mà h† quên mÃt t¿a , còn n¢m thì phäi thänh
thÖi nhÜ rÒng bay, và khi ngoáy mình tØ Çàng trÜ§c ra Çàng sau thì phäi ra vÈ
duyên dáng nhÜ con chÒn uÓn mình. Giáng HÜÖng h‰t lòng uÓn n¡n hai cô
Ng†c. Tuy ä nhÕ tu°i hÖn h†, trình Ç¶ h†c vÃn ch£ng bi‰t t§i b¿c nào, nhÜng ä
nói l©i gì cÛng khi‰n cho hai cô ræm r¡p làm theo nhÜ bÎ lôi kéo bªi m¶t mãnh
l¿c vô hình. K‰t quä thiŒt mÏ mãn kÿ lå: chÌ chØng vài tháng, hai cô Ng†c có
m¶t cái duyên dáng Ç¥c biŒt, m¶t dáng dÃp cao sang thanh thoát. Khi ÇÙng gi»a
Çám phø n» trÈ ÇËp, dù bóng s¡c h† không hÖn ai, nhÜng phong cách cûa h†
giúp h† tr¶i hÖn Çám quÀn thoa hÜÖng phÃn ÇËp nhÜ træm hÒng ngàn tía kia.
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Cô Ng†c L®i có gi†ng trong nhÜng hÖi chát. Giáng HÜÖng khuyên cô phäi
gò gi†ng sao cho ÇØng quá vang l¶ng, và phäi bào thiŒt mÕng gi†ng nhÜ løa the
hay hình sÜÖng dáng khói thÃp thoáng trong giÃc chiêm bao. Cô Ng†c L¿u có
gi†ng Ò Š và hÖi nghèn nghËt. Giáng HÜÖng khuyên cô m‡i sáng nên thÙc dÆy
s§m Ç‹ tÆp hít thª thiŒt sâu chØng nºa ti‰ng ÇÒng hÒ là chØng vài tháng sau së
có gi†ng nói thanh tao, làn hÖi dài và s¡c m¥t tÜÖi nhuÆn. ThiŒt vÆy, chØng ba
tháng sau, gi†ng nói cûa cô Ng†c L¿u thiŒt Ç¶c Çáo, tuy khàn Ç¥c mà mÎn màng
óng chuÓt, låi còn s¡c vút Èo lä khi lên cao. ñã vÆy, s¡c m¥t cô rång nhÜ gÜÖng
và tÜÖi nhÜ häi ÇÜ©ng bu°i sáng.
Cô Ng†c L¿u lÃy chÒng ÇËp trai, chÜa có b¢ng Thành Chung, h†c l¿c kém
hÖn cô m¶t b¿c. ñó là thÀy giáo day l§p nhì TrÀn ´ch Th†, con ông Bäy TrÀn ´ch
Månh, có nhà ª Ngä TÜ Long HÒ. TØ Çó, cô Ng†c L¿u có th‹ chèo tam bän ho¥c
bÖi xuÒng qua CÀu Kè mau lË hÖn là phäi dùng xe mô-tô Ç‰n cÀu ThiŠng ñÙc,
rÒi tØ cÀu ThiŠng ñÙc quËo vŠ Çây. Bªi thÀy ´ch Th† có cái mã sáng láng và
bóng l¶n nên cô Ng†c L¿u không Çành hanh v§i chÎ. Cô chÌ s® mình không ÇËp
Çôi v§i chÒng nên tÓi ngày cÙ chæm chút Çi‹m trang, o b‰ thân vóc. Nh© vÆy mà
cô cÛng ÇÜ®c chÒng yêu.
Bªi hÜªng hånh phÜ§c tràn trŠ trong cu¶c hôn nhÖn nên cô Ng†c L®i lÅn cô
Ng†c L¿u cÙ chong cái nhìn thÜÖng håi vŠ cô Phøng TÜ©ng. Chèn Öi, cô TÜ©ng
thanh tú tØng nét m¶t mà lÃy nh¢m tên chÒng râu hùm, hàm én, mày hình Thanh
Long Çao. Rõ ràng là TØ Häi tái th‰. Nø cÜ©i cûa cÆu nham nhª, ti‰ng cÜ©i cûa
cÆu làm ngÜ©i xung quanh phäi nh¶t nh¶t tê tê. NgÜ©i nhÜ vÆy mà cÆu Khäi
Chánh và hai bà chÎ cÆu khen r¢ng phäi th‰ trÜ®ng phu v§i tÃm thân h¶ pháp, v§i
dáng dÃp oai phuông, kiêu hùng. Riêng ÇÓi v§i hai cô Ng†c thì cÆu Cänh HÜng
có vÈ thô tháp, trâng tráo, ÜÖng ngånh, kiêu cæng. ñã vÆy, khi cÆu c°i trÀn, ng¿c
cÆu có m¶t mäng lông Çen nhÜ lông heo. Râu hùm tÙc là râu rìa. Râu rìa Çi Çôi
v§i lông ng¿c coi b¶... không khá rÒi Ça! Ông bà mình thÜ©ng bäo r¢ng; râu rìa
lông ng¿c là tôi phän thÀn. Hèn chi TØ Häi không chÎu thÀn phøc trào Çình nhà
Minh dÜ§i th©i vua Gia Tïnh, cÙ Ç¶ng binh dÃy loån liên miên. Hai cô Ng†c
cho r¢ng cô Phøng TÜ©ng mà lÃy cÆu Cänh HÜng khác nào cây bon-sai trÒng
trong chÆu ÇÃt sÙt mÈ, khác nào viên bºu ng†c bÎ Ç¿ng trong cái h¶p b¢ng g‡ tåp
g‡ thô. ñây cÛng là trÜ©ng h®p phÄm tiên bÎ chu¶t v†c, trÜ©ng h®p bông lài c¥m
bãi cÙt trâu.
Cô Ng†c L®i nói v§i chÒng b¢ng gi†ng væn vÈ:
-- Mình nghï coi, con em nhà mình mà ÇÙng gÀn tên Cänh HÜng thì khác
nào nét son l¶ng lÅy thanh tao s¡p cånh giŠ l† nghË.
CÆu Khäi Chánh cÜ©i:
-- Anh thÃy dÜ®ng Út s¡p nhÕ ÇÜ©ng ÇÜ©ng m¶t ÇÃng anh hào. Lòng då h¡n
ngay th£ng, tâm ÇÎa h¡n trong sáng nhÜ gÜÖng.
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Cô Ng†c L®i nhìn chÒng có vÈ ghét bÕ thi‰u ÇiŠu æn gan uÓng huy‰t chÒng:
-- Nói chuyŒn v§i anh chÌ u°ng nÜ§c mi‰ng mà thôi.
Còn cô Ng†c L¿u thì sao? ñ©i nào cô tiêu hóa n°i câu trù Èo cûa cÆu Cänh
HÜng vì cÆu cho r¢ng gái h†c giÕi nhÜ chÎ em cô khó mà lÃy chÒng. Bªi Çó, suÓt
hai ba næm trÜ§c khi xuÃt giá, cô s® nÖm n§p mình së cùng chÎ mình g¥p cänh l«
th©i. Cho nên cô thÕ thÈ v§i ÇÃng trÜ®ng phu cûa mình:
-- X©i Öi, hÍ thÃy cái bän m¥t tên Cänh HÜng kia, em nhÜ thÃy cái gai, cái
Çinh trÜ§c m¡t, chÜ§ng m¡t, xÓn m¡t quá chØng chØng! Nghe h¡n nói, h¡n cÜ©i,
em có cäm tÜªng nhÜ có ai vót nÙa, vót tre bên tai, nghe nh¶t nh¶t tê tê kh¡p
châu thân.
ThÀy giáo ´ch Th† cÜ©i khì:
-- Em nh¶t em tê Çâu có quan hŒ gì. Ch¡c ch¡n là cô Phøng TÜ©ng ch£ng
nh»ng thích nghe tên Cänh HÜng cÜ©i nói mà bi‰t Çâu c° låi còn tìm thÃy khoái
låc Ç¥c biŒt ª gi†ng cÜ©i ti‰ng nói kia. Em ghét nh»ng cái thÙ Çó thì em chÎu mŒt
óc mŒt tim, h¡n Çâu có cÀn bi‰t. Hì! Hì! Hì!...
Cô Ng†c L¿u háy chÒng thiŒt bén:
-- Nói chuyŒn v§i anh thà tui nói chuyŒn v§i con chó Ç« tÙc hÖn.
Cä hai cùng chê cô Phøng TÜ©ng kh© khåo. Theo h†, sª dï cô TÜ©ng chÎu
k‰t hôn v§i m¶t kÈ dù có ÇÆu Tú Tài nhÜ cÆu Cänh HÜng Çi n»a, nhÜng Çó là kÈ
phàm phu tøc tº, to l§n và ÇÒ s¶ nhÜ cái tû cÄm lai thì Çúng là cô ta mê giàu
sang và chu¶ng væn b¢ng. Cä hai không th‹ nghï ra trong Çêm hiŒp cÄn, cô
Phøng TÜ©ng phäi ÇÓi phó cách nào v§i con ngÜ©i có cái m¥t nham nhª và æn
nói nhÜ tát nÜ§c lånh lên m¥t kÈ ÇÓi thoåi nhÜ y ta.
*
* *
Hôm nay, cô Ng†c L®i có m©i v® chÒng em gái mình qua nhà mình dùng
cÖm chiŠu. Cô Çã mua s¤n hai kš tôm càng thiŒt tÜÖi và l§n c« cÜ©m tay, hai con
cá chÈm thiêt b¿, hai cái Çùi heo thiŒt ngon.
Cô Ng†c L¿u vØa x‰ trÜa là d¡t ÇÙa con gái lên næm, bÖi xuÒng qua nhà chÎ
và neo xuÒng dÜ§i b‰n con råch CÀu Kè. Cô cho chÎ bi‰t r¢ng cÆu ´ch Th† có
viŒc phäi Çi Cái Cam và së Ç‰n sau. ThÃy cô em v® t§i, cÆu Khäi Chánh nói ba
ÇiŠu bÓn chuyŒn v§i cô rÒi c«i mô- tô qua ch® Vïnh Long thøt bi-da, hËn 6 gi©
chiŠu m§i vŠ.
Bây gi© nhà v¡ng Ç©n ông, hai chÎ em tha hÒ nói gi«n nói trây. ñÙa con gái
cô Ng†c L¿u ÇÜ®c hai th¢ng anh bån dì kéo ra vÜ©n b¡t cào cào và châu chÃu.
Gia tài cûa ông HuyŒn Nho Çã chia làm bÓn, m‡i ÇÙa con lãnh 50 mÅu ru¶ng,
riêng cÆu Khäi Chánh còn có thêm 10 mÅu ru¶ng và 1 mÅu vÜ©n thu¶c phÀn
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hÜÖng hÕa c¶ng thêm 30 mÅu ru¶ng là cûa hÒi môn cûa cô Ng†c L®i. BŠ sanh
nhai cûa h† thiŒt phong lÜu dÜ giä. ñã vÆy, cô Ng†c L®i còn theo em gái Çi làm
áp- phe, mua Çi bán låi cÄm thåch h¶t xoàn Ç‹ ki‰m thêm l®i tÙc. Cho nên cô
mua s¡m thêm bàn gh‰ b¢ng g‡ quí cùng các món ngoån häo b¢ng båc, b¢ng
ngà, b¢ng pha lê, b¢ng sÙ, m‡i món ÇŠu tinh xäo và ÇËp h¿c h«.
Cô Ng†c L®i ÇËp vØa phäi. Da cô tr¡ng, nhÜng tóc cô không Çen mun mà låi
có ánh hung hung. M¡t cô m¶t mí, nhÜng không ti hí, cÛng không l§n l¡m. SÓng
mÛi cô hÖi thô. Bù låi miŒng cô cÜ©i thiŒt tuÖi, s¡c môi hÒng hÒng. Còn cÆu
Khäi Chánh không có chút l‡i lÀm nào trên nhÖn diŒn và vóc dáng. NhÜng
ÇÜ©ng nét trên khuôn m¥t cÆu không có s¿ k‰t h®p hài hòa, không có bÓ cøc
ngoån møc. CÆu chÌ ÇÜ®c cái vÈ lành månh, r¡n rÕi, Çôn hÆu mà thôi.
Còn cô Ng†c L¿u cÛng chÌ ÇËp nh© khéo æn m¥c trang Çi‹m. M¥t cô không
mÃy thanh tú, vØng trán cô hÖi vÒ nên cô có vÈ bÜ§ng bÌnh, Çôi bàn tay cô hÖi
thô. Trong khi Çó, thÀy giáo TrÀn ´ch Th† có nÜ§c da tr¡ng mÎn và sáng hÒng,
khuôn m¥t thanh tú tØng nét m¶t, m¡t sáng Ü§t, vóc mình cân ÇÓi nª nang. H†
giÓng c¥p chim trï, chim công, con trÓng l¶ng lÅy hÖn con mái.
Hôm nay, cô Ng†c L®i m¥c b¶ quÀn áo bà ba b¢ng løa lèo màu h¶t gà. Cô
Çeo m¶t sÜu b¶ cÄm thåch xanh bi‰c gÒm bông tai, xâu chu‡i, Çôi vòng tay, c¥p
cà rá. Tóc cô uÓn d®n sóng phía trên trán rÒi b§i cái bí bo hình bánh tiêu sau ót,
gi¡t trâm cÛng nåm cÄm thåch. Còn cô Ng†c L¿u, cuÓn tóc tay r‰ nhÜ tóc mÃy
bà ÇÀm, m¥c áo dài b¢ng xuy‰n tím và quÀn dài b¢ng sa teng tuy‰t nhung Çen.
Cô Çeo kiŠng, vòng tay, cà rá, tÃt cä ÇŠu b¢ng vàng pha ÇÒng, ki‹u tÓi tân và
chåm tr° thÆp phÀn tinh xäo. Khi Ç‰n nhà chÎ, cô thay áo dài b¢ng chi‰c áo túi
b¢ng nhiÍu màu cánh sen.
CÆu Khäi Chánh thu©ng bäo ngÜ©i em bån c¶t chèo cûa mình:
-- Con v® cûa moa cÙ ngóng c° nhìn chuyŒn v® chÒng cûa con em moa nên
tÕ ra ngÙa m¡t, phÆt lòng l¡m. Ch¡c hÒi ki‰p trÜ§c, th¢ng Cänh HÜng có gây
chuyŒn oan trái chi Çây v§i nó.
ThÀy giáo ´ch Th† cÜ©i ngÃt:
-- Ch§ còn gì n»a. Không hi‹u tåi sao con v® cûa em cÛng ghét Ç¡ng ghét
cay tên Cänh HÜng kia. Nó bäo cô Phøng TÜ©ng phäi can Çäm l¡m m§i dám æn
n¢m v§i con trâu nÜ§c Cänh HÜng. Hì! Hì! Hì!
CÆu Khäi Chánh bäo:
-- Tåi nó lÃy ÇÜ®c m¶t anh chÒng ÇËp trai nhÜ toa nên nó thÃy Ç©n ông khác
trên cõi Ç©i nÀy ÇŠu xÃu xa thô tøc. ThiŒt ra, th¢ng Cänh HÜng có cái Ç¶c Çáo
riêng. V® moa và v® toa cÙ eo sèo sau lÜng th¢ng Cänh HÜng, nhÜng khi giáp
m¥t h¡n thì cä hai nhÜ chó cøp tai, Çâu dám nhìn th£ng h¡n. C¥p m¡t h¡n là c¥p
m¡t cûa con c†p, con beo làm hai mø phäi bûn rûn bàng hoàng. Ha! Ha! Ha!
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Còn con em cûa moa mê lú chÒng nhÜ lÆm bùa, m¥c kŒ thiên hå chót chét nói
hành nói tÕi. Hì! Hì! Hì!
Hai chÎ em m‡i ngÜ©i yêu chÒng b¢ng cách khác nhau. Cô Ng†c L®i thÜ©ng
nghï r¢ng cô bóng l¶n, láng nhuÓc, låi có b¢ng Thành Chung, liŒt vào hång phø
n» Tân h†c trong thÆp niên 30. Cô mà sánh v§i chÒng thì chÌ chênh lŒch vài
phân vŠ phÀn trí døc. V® mà h†c thua chÒng vài phân thì vÅn xÙng Çôi vØa lÙa
v§i chÒng. Cho nên cô không có chút m¥c cäm nào ÇÓi v§i chÒng. Và chÒng cô
không có Çi‹m nào Ç‹ cô phàn nàn vŠ ÇÎa vÎ trong xã h¶i cÛng nhÜ vŠ phÜÖng
diŒn s¡c vóc. NhÜng cÆu Khäi Chánh không tÕ ra nhiŒt thành hay Çam mê bÃt cÙ
m¶t chuyŒn gì. CÆu cÜ§i cô do tài làm mai cûa dì ru¶t cô. CÆu yêu cô vì b°n
phÆn hÖn là b¢ng mÓi tình si. Giáng HÜÖng trong m¶t cu¶c trao Ç°i tâm tình
v§i cô Ng†c L®i, bäo:
-- Tåi tánh cûa cÆu Hai nhÜ vÆy, nhÜng mà tình yêu v® cûa cÄu sâu s¡c l¡m
l¡m! Cô không nên Çòi hÕi nhiŠu. Em còn nh§ dì em có cho em hai Çåo bùa, có
th‹ dùng Ç‹ sau nÀy nÎch ái chÒng. Em xin nhÜ©ng cô m¶t Çåo.
ñåo bùa Çó ÇÜ®c gói trong vuông nhiÍu màu hÒng ÇiŠu và may kín. Cô Ng†c
L®i treo bùa ª kèo nhà, trÜ§c cºa buÒng. Cô nói v§i chÒng Çó là bùa dùng Ç‹ trØ
tà. TØ Çó, cÆu Khäi Chánh b‡ng sung sÙc, Çòi hÕi chuyŒn cÜng yêu v® liên miên,
cu¶c hoan låc dÒi dào nhÜ mÜa dÀm tháng bäy. Tuy nhiên, cu¶c v® chÒng chÌ
ÇÜ®c Ç¢m th¡m mà thôi. DÅu không ÇÜ®c chÒng yêu ÇÜÖng sôi n°i, nhÜng cô
vÅn yên chí l§n. ChÒng cô ngày tÓi chÌ thích lúc thúc ª nhà, sæn sóc tØng chi ti‰t
tØ nhà trong ra ngõ ngoài. CÆu không thích gÀy cu¶c rÜ®u chè, bài båc v§i bån
bè, không hŠ li‰c ngang li‰c d†c cô nào, mø nào ngoài v® nhà. Cho nên dù
không nÜng niu chiŠu chu¶ng v®, nhÜng cÆu bám v® nhÜ dÖi Ç¿c bám dÖi cái.
HÍ cô Ng†c L®i v¡ng nhà chØng m¶t bu°i là cÆu bÃt an, kh° sª ra m¥t. Cho nên
cô không lo chÒng san sÈ tình yêu v§i mø Ç©n bà nào khác.
Còn cô Ng†c L¿u, lúc m§i Çính hôn v§i cÆu ´ch Th†, cô hÖi lo l¡ng vì s¡c
vóc và h†c l¿c hai bên hÖi tréo hèo và chênh lŒch. ñáng lë cÆu phäi h†c giÕi hÖn
cô. ñáng lë cô phäi là m¶t giai nhÖn mÏ n» Ç‹ ÇËp Çôi v§i cÆu. Chu choa Öi, cÆu
ÇËp nhÜ kép hát bóng John Gibert thì Çáng lë cô phäi có cái bóng s¡c chói l†i
nhÜ hai n» minh tinh màn båc là Greta Garbo hay Norma Shearer, ho¥c phäi
m¥n mòi nhÜ hai cô Çào cäi lÜÖng Næm PhÌ, Phùng Há thì m§i Çúng ÇiŒu. ñàng
nÀy cô chÌ là con Tám Ng†c L¿u v§i vóc mình hÖi ô dŠ, v§i cái trán vÒ, v§i màu
da ngæm Çen. Tuy nhiên, cô còn n¡m nuÓi Çôi chút t¿ hào là tía má cô có tiŠn
cûa, còn riêng cô có æn h†c, cô bi‰t tåo nét cao sang riêng biŒt. NhÜng rÒi Çôi
lúc cô nghï nh»ng cái mà cô cho r¢ng là l®i khí l®i Çi‹m Çó vÅn không th‹ làm
cái móc, cái phao Ç‹ cô bám ch¥t ÇÜ®c. Chèn Öi! phø n» trong vùng có vÈ chiêm
ngÜ«ng cÆu ´ch Th† m¶t cách tr¡ng tr®n l¶ liÍu, làm cô phát ghen, làm nŠn
mÓng niŠm tin cûa cô lung lay nhÜ cái ræng bà già 80 tu°i. NhÜng vào Çêm tân
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hôn, chÒng cô say sÜa ng¡m thân vóc cô. Cô m§i bi‰t chi‰c áo dài dù có b® ng¿c
bó eo cô, nhÜng vÅn che cái ÇËp cûa Çôi vú vun chùn hình mâm xôi và thiŒt sæn
ch¡c cûa cô. Nó che luôn c¥p mông tròn tr¥n ÇËp tuyŒt v©i cûa cô mà vØa khi
l§n lên cho t§i bu°i tÓi hôm Çó cô chÜa nhÆn rõ ràng và sâu s¡c nhÜ vÆy, n‰u c¥p
mông Çó không ÇÜ®c chÒng cô ng¡m nghía và cho r¢ng chúng giÓng nhÜ nhÜ
trái dÜa hÃu b° Çôi và úp lên. ñây là thân vóc cûa thÀn VŒ N» mà chi‰c áo dài
ki‹u Cát TÜ©ng tØ ngoài B¡c tu¶t xuÓng ÇÃt Nam Kÿ Løc TÌnh chÜa Çû khä
næng khai thác h‰t cái ÇËp cûa nó. QuÌ Öi, n‰u không nh© con Giáng HÜÖng ÇÓc
xúi chÌ bi‹u cô nên Çi b¶ cho nhiŠu, chÖi vài phÜÖng pháp th‹ døc và uÓng thuÓc
ÇiŠu hòa kinh nguyŒt do ông Hai Thanh LÜu pha ch‰ thì làm sao cô cái l®i khí
vŠ th‹ chÃt Ç‹ mê ho¥c tên chÒng ÇËp trai ngó hoài không chán cûa cô?
SÓng an °n trong cu¶c lÙa Çôi, cô Ng†c L®i ch£ng nh»ng chong c¥p m¡t tò
mò cûa mình vŠ cu¶c v® chÒng cûa cô Phøng TÜ©ng mà cô còn xét nét cu¶c
tình duyên cûa con em Üa Çành hanh cûa mình. MÙc Ç¶ h†c vÃn cûa th¢ng em r‹
cô kém hÖn mÙc Ç¶ nó, ch£ng hi‹u tøi nó có g¥p hoàn cänh phu xÜ§ng phu tùy
hay hoàn cänh chÒng quÿ Ç‹ nghe v® chºi Çây? Còn th¢ng em r‹ cô vÓn ÇËp
trai nhÜng bi‰t có ÇËp tánh ÇËp n‰t Ç‹ khÕi li‰c d†c li‰c ngang b†n tÓ n» kiŠu
nga nào khác không? X©i Öi, Ç©n ông mà có c¥p m¡t Ü§t thì lòng da khô ráo sao
ÇÜ®c?
Còn cô Ng†c L¿u yêu chÒng nÒng nàn låi ÇÜ®c chÒng yêu sôi nôi nên cô li‰c
m¡t qua cänh v® chÒng cûa chÎ mình, cho r¢ng h† tuy có gÀy d¿ng ÇÜ®c gia
Çình, nhÜng ch¡c gì h† bi‰t b¡c thang cao Ç‹ leo lên cõi tr©i hånh phÜ§c nhÜ v®
chÒng cô. Cô vøt thÜÖng håi nh»ng phø n» Üa lÃy chÒng khoa bäng trong sÓ Çó
có chÎ cô mà h† quên r¢ng hånh phÜ§c thÜ©ng n¢m ngoài væn b¢ng, låi còn có
nhiŠu lúc nó không thèm vói tay r© mó vuÓt ve khoa bäng n»a là khác. TØ mø
chÎ có tâm ÇÎa ch¥t chÎa không Çúng ch‡ kia, cô ai hoài lây sang cô Phøng
TÜ©ng. Cô ái ngåi cho chÎ cô chÌ có m¶t, nhÜng cô thÜÖng xót cho cô Phøng
TÜ©ng t§i mÜ©i. RÒi cô t¿ Ç¡c ª ch‡ mình bi‰t sÓng, bi‰t nhìn sâu vào cu¶c Ç©i
tình cäm cûa nhÖn loåi, bi‰t tìm hi‹u thÃu suÓt hånh phÜ§c lÙa Çôi. Cô ÇÎnh bøng
hÍ ränh rang, cô së vi‰t m¶t cuÓn sách khuyên nhû trai gái nên suy xét trÜ§c
ngÜ«ng cºa hôn nhÖn Ç‹ cô Ng†c L®i và cô Phøng TÜ©ng phøc læn cô chÖi.
M§i có 3 gi© chiŠu, hai chÎ em chÜa th‹ nÃu nÜ§ng Ç‹ d†n b»a æn. Hôm nay,
ti‰t tr©i hanh n¡ng, nhÜng có gió ÇÒng ru¶ng th°i vŠ không ng§t. Cô Ng†c L®i
tin r¢ng vào lúc chiŠu tÓi, ti‰t tr©i së ch§m lånh. Cô nhÙt ÇÎnh nÃu món bánh
canh cá lóc giò heo, món bún tôm nÜ§ng chan m« hành và ÇŒm rau x¡c ghém.
Còn hai con cá chÈm cô së chiên vàng và rÜ§i tÜÖng h¶t Ç‹ æn v§i cÖm tr¡ng.
TrÜ§c h‰t, hai chÎ em nghï t§i món æn dÆm vào lúc x‰ trÜa. Cô Ng†c L®i pha
hai chén m¡m nêm giã tÕi §t, rÒi bày món ÇÀu heo ngâm giÃm Ç‹ cuÓn bánh
tráng, rau sÓng, dÜa leo và chÃm m¡m nêm. Sau Çó, cä hai së æn Óc len xào dØa.
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Cô Ng†c L¿u Çang cÃn thai nên cô thèm chua d» d¶i. Cô v§t mÃy con giÃm
trong keo, c¡t tØng mi‰ng nhÕ c« ngón tay, kËp vào món ÇÀu heo x¡t mÕng trÜ§c
khi cuÓn bánh tráng và chÃm m¡m nêm. ThÃy con em cûa mình nhai con giÃm
ngau ngáu, cô Ng†c L®i b¡t rùng mình m†c óc. Cô Ng†c L¿u cu©i hŠnh hŒch:
-- B¶ chÎ lå l¡m hay sao? ñ©n bà chºa còn thèm æn thÎt chÒng n»a là.
ˆn quà v¥t càng ngon miŒng bao nhiêu, cä hai càng xót xa cho cänh ng¶ cô
Phøng TÜ©ng bÃy nhiêu. Cô Ng†c L¿u dù cä tuÀn nay chÜa hŠ xách Çít qua cù
lao An Thành, vÆy mà hôm qua, cô chÌ nghe bà vú cûa cÆu Cänh HÜng k‹ sÖ vÆn
s¿ con Giáng HÜÖng có chºa qua chØng vài câu sÖ sÎa mà thôi:
-- Cô Öi, con Giáng HÜÖng lËo tËo v§i cÆu Hai sao Çó nên bây gi© nó mang
bÀu rÒi. M® Hai Çau Ç§n l¡m. Bªi m® Ãy coi nó nhÜ em ru¶t, ai dè nó hiŒp v§i
cÆu Hai c¡m lên ÇÀu m® Ãy m¶t c¥p sØng cong vút.
LÆp tÙc, cô Ng†c L¿u liŠn phác h†a m¶t cänh Çoån trÜ©ng... tân thanh trong
ÇÀu óc mình, mà cô Phøng TÜ©ng thay vì là nån nhÖn l« sÓng l« ch‰t trong Çó,
nhÜng låi Çóng vai Çào Ç¶c. Câu chuyŒn thuÆt låi n‰u có gay cÃn nhÜ vÆy thì cô
Ng†c L¿u m§i dùng làm món quà hÃp dÅn t¥ng cho mø chÎ Ça sÀu Ça cäm cûa
mình:
-- X©i Öi, chÎ bi‰t không? Con Phøng TÜ©ng vØa khóc vØa nghi‰n ræng
nhi‰c con Çòi phän chû kia. R¢ng tao nuôi mÀy nhÜ nuôi ong tay áo. HÒi nào
mÀy trôi sông låc ch®, tao Çã ra tay cÙu v§t mÀy. Tuy là ÇÙa t§ con Çòi, mÀy vÅn
ÇÜ®c æn cÖm tr¡ng cá tÜÖi. Ÿ trong nhà, mÀy ÇÜ®c m¥c quÀn áo såch së tÜÖm tÃt;
còn khi ra ngoài ÇÜ©ng mÀy diŒn toàn là sô sa nhiÍu løa. MÀy trä Ön tao b¢ng
cách lÃy khín chÒng tao, phäi không con Çï ng¿a?
Cô Ng†c L®i tuy ng© v¿c con em vÓn Üa chót chét lš s¿ cûa mình bi‰t Çâu
hôm nay cao hÙng bÎa Ç¥t cái pha ghen tuông kia, nhÜng l©i lë thuÆt låi cûa cô
Ng†c L¿u vÅn phÜªng phÃt cái khÄu khí cûa cô Phøng TÜ©ng chút ít nên cô tin
ÇÜ®c t§i 20%. NhÜng mà có m†c Óc n°i da gà không kìa! Khi thuÆt chuyŒn, cô
Ng†c L¿u Çóng vai mø Hoån ThÖ tân th©i thiŒt hay. M¡t cô tr®n tråo rÒi qu¡c
lên, mày cô nhíu låi, s¡c m¥t cô hÀm hØ. ThuÆt t§i ch‡ gay cÃn, cô nghi‰n ræng
trèo trËo; còn thuÆt t§i ch‡ thÜÖng tâm, cô Ç°i ra gi†ng than van não nu¶t nghe
mà nao nao tÃc då ch§ không chÖi Çâu.
Cô Ng†c L®i chºi:
-- ñÒ Ç©n ông dâm dÆt. V® nhà bóng bÄy mÏ miŠu mà cÛng chÜa vØa bøng,
n« bôi tro trét bùn lên m¥t v® b¢ng cách tò tí v§i con Çòi hå tiŒn.
Cô Ng†c L¿u sØng s¶:
-- ChÎ còn binh v¿c ông Kh°ng Tº n»a không? Thû phåm chánh là °ng ch§
ai, bªi °ng chû trÜÖng trai næm thê bäy thi‰p, gái chính chuyên m¶t chÒng.
Ngoài mÜÖng vÜ©n sau, có ti‰ng chim bìm bÎp báo hiŒu con nÜ§c ngoài sông
cái Ç°i chiŠu s¡p dâng cao và tràn vào mÜÖng råch khe ngòi trong cu¶c ÇÃt nhà.
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Hai chÎ em và con ª tên GÃm hiŒp sÙc nÃu nÜ§ng. Vào lúc chång vång tÓi, tiŒc
ÇÜ®c d†n ª phòng æn, trên chi‰c bàn hình h¶t xoài lót Çá hoa cÜÖng. VØa lúc Çó,
cÆu Khäi Chánh và thÀy giáo TrÀn ´ch Th† cÛng vØa vŠ t§i. Bóng træng cÆn r¢m
mÆp tròn vo vØa ló dång sau r¥ng cây cau bên hông nhà. CÆu Khäi Chánh nhìn
v® và cô em v®, hÕi:
-- Có viŒc chi mà hai chÎ em có vÈ hào hÙng và phÃn khªi vÆy?
Cô Ng†c L®i ngó qua em cÜ©i chúm chím:
-- ChuyŒn Ç©n bà, hÖi Çâu mà mình Ç‹ š.
ThÀy giáo TrÀn ´ch Th† sành Ç©i:
-- N‰u chuyŒn Ç©n bà suông trÖn thì låt nhách nhÜ cÖm ngu¶i, thì làm sao
kích thích chÎ và v® cûa em ÇÜ®c? Em tin r¢ng chuyŒn Ç©n bà Çó có lÒng chuyŒn
Ç©n ông ch§ ch£ng không.
Cô Ng†c L®i cÜ©i khì:
-- Tía tøi nhÕ và dÜ®ng tøi nó tinh š thiŒt!
Cô Ng†c L¿u nói h‡n:
-- ñ©n ông mÃy ngÜ©i... thông minh ª chuyŒn gì Çâu á!
Con GÃm d†n m¶t mâm riêng cho lÛ trÈ trên chi‰c bàn thÃp hÖn. CÆu Khäi
Chánh mª tû bušp-phê, lôi chai rÜ®u ngâm hoài sÖn, cam thäo, thøc ÇÎa và rÍ
cây nhàu Ç‹ cøng ly v§i ngÜ©i em bån c¶t chèo cûa mình.
*
* *
TÓi hôm Çó, cô Ng†c L®i vØa vào giÜ©ng, thuÆt låi nh»ng gì cô Ng†c L¿u Çã
k‹ låi vŠ tÃn thäm kÎch cûa cô Phøng Tu©ng. Cô tuy chÜa có qua cù lao An
Thành Ç‹ g¥p cô Phøng TÜ©ng, nhÜng cô muÓn chÒng mình phäi xót xa ai hoài
hÖn nên cô bÎa ra nhiŠu chi ti‰t thê thäm, gay cÃn hÖn, nhÜ chínhh cô Çã g¥p cô
em chÒng cûa mình tØ hôm cái thai cûa ä Giáng HÜÖng bÎ phát giác:
-- Chèn Öi, trÜ§c chuyŒn ÇÓn måt thúi ho¡c Çó, con em Phøng TÜ©ng nhà
mình chÌ nhÕ nhË trách con Giáng HuÖng khÓn nån kia sao Çành Çoån lÃy Ön trä
oán nhÜ vÆy. T¶i nghiŒp quá, con Út nhà mình khóc thôi tr©i sÀu ÇÃt thäm. Mí
m¡t nó sÜng húp nên nó mª m¡t không ra, phäi xài thuÓc nhÕ m¡t rÒi lÃy khæn
nhúng nÜ§c Ãm ÇÃp lên mu m¡t. Còn tên Cänh HÜng dê xÒm dâm dÆt kia ngÒi
trÖ cái m¥t chØ b¿ nhÜ giŠ thÎt trâu rÒi cho r¢ng trong cái xã h¶i Á ñông nÀy,
Ç©n ông Çi ngang vŠ t¡t là chuyŒn thÜ©ng tình.
Cô Ng†c L®i còn bÎa Ç¥t thêm m¶t sÓ giai thoåi gay go, gai góc n»a Ç‹ cô
Phøng TÜ©ng bi‰n thành nàng tiên hiŠn lành, bi‰n ä Giáng HÜÖng thành con Çï
ng¿a m¥t trÖ trán bóng và bi‰n chàng Cänh HÜng thành m¶t tên bÌ °i Çê tiŒn
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nhÙt trÀn gian. Ch£ng dè cÆu Khäi Chánh ngû hÒi nào mà cô không hay. T§i
chØng ti‰ng ngáy länh lót cûa cÆu sôi réo lên, cô vøt tÙc tÓi hét:
-- ñ©n ông gì mà ngû s§m nhÜ vÎt nhÜ gà! Chán cái th¢ng cha nÀy quá!
ñang lúc Çó vía cÆu Khäi Chánh bám theo con Giáng HÜÖng trong giÃc
chiêm bao. ThÜ©ng cÆu qua chÖi bên nhà em gái, cÆu ÇÜ®c uÓng trà ngon do
chính tay con Giáng HÜÖng pha và dâng m©i m¶t cách trÎnh tr†ng. CÆu thÃy nó
xinh x¡n, dÍ thÜÖng, æn nói mŠm mÕng ng†t ngào làm lòng cÆu nª bông nª nhøy
tùm lum tà la. Tuy có s¤n lòng dÖi då chu¶t v§i ä, nhÜng cÆu dÆp t¡t ngay và rÒi
cÛng quên ÇÜ®c ä. Ai dè trong m¶ng mÎ quàng xiêng, tà tâm trong tiŠm thÙc cÆu
tr°i dÆy, nên vía cÆu n¡m lÃy tay nó, hun hít nó, s© soång ng¿c nó tÜng bØng tª
bª. B‡ng ti‰ng hét cûa v® cÆu làm cÆu gi¿t mình. Trong cÖn nºa thÙc nºa ngû,
cÆu la oai oäi:
-- Ch‰t! Má bÀy trÈ mà chém nó thì bÎ làng b¡t giäi giao ra bót mã tà ngoài
ch® tÌnh.
Cô Ng†c L®i lay chÒng tÌnh dÆy, rÒi hÕi:
-- Trong chiêm bao mình thÃy em chém ai? Hay là mình thÃy mình Çang tò
tí v§i con khÓn ki‰p nào thì thình lình em cÀm dao xuÃt hiŒn?
Bi‰t là con v® lanh l®i nhÜ chÒn tinh cûa mình Çoán trúng tim Çen cûa mình
và vÆn s¿ trong giÃc m¶ng, cÆu Khäi Chánh chÓng ch‰:
--Anh có thÃy gì Çâu?
RÒi cÆu ti‰p tøc ngû. Cô Ng†c L®i tØ hÒi x‰ t§i gi© bÎ kích thích quá nên
cäm thÃy mÕi mŒt. Cô mª h¶c tû, lôi ra h¶p thuÓc Cºu Long Hoàn, lÃy m¶t viên,
l¶t l§p b†c sáp màu vàng Çóng triŒn tô ngân nhÛ, rÒi ra phòng æn, rót trà Ç‹ uÓng
trôi viên thuÓc.
NhÜng ngay trong giây phút nÀy, cô ch®t nghï t§i ä Giáng HÜÖng. thÜ©ng
khuyên bäo, xúi giøc chÎ em cô làm toàn nh»ng viŒc có l®i. Dù ít tu°i hÖn,
nhÜng ä tÕ ra lÎch duyŒt và tiên liŒu m†i viŒc rÃt tài ba. ñang tin yêu ä, cô không
dè låi có ngày hôm nay Ç‹ chÙng ki‰n thái Ç¶ phän tr¡c cûa ä.
Riêng cô Ng†c L¿u, khi vŠ t§i nhà, ti‰p tøc thuÆt thêm vÆn s¿ ngoåi tình cûa
cÆu Cänh HÜng cho chÒng nghe. Hôm qua cô Çã thuÆt khái quát vÆn s¿ Ãy rÒi.
Dù cho sáng hôm nay, tuy cô không g¥p bà vú ª ch® cá ngoài tÌnh nhÜ thÜòng
lŒ, nhÜng vì thÜÖng xót cô Phøng TÜ©ng, cô ngåi ngÀn gì mà không bÎa thêm cái
ÇÓn måt cûa cÆu Cänh HÜng, cái Çê tiŒn cûa ä Giáng HÜÖng và cái Çau thÜÖng
cûa cô Phøng TÜ©ng Ç‹ cho câu chuyŒn thêm nÒng nàn gay cÃn? Cô Çay nghi‰n:
-- NhÜ mình rõ, con Út vÓn y‰u tim. BÎ m¶t vÓ nhÜ vÀy, nó n¢m liŒt giÜ©ng
liŒt chi‰u. Tía má chÒng nó sai tôi t§ rÜ§c thÀy Chín PhiŒt bên ñình Khao qua
coi måch hÓt thuÓc cho nó. NhÜng thÀy Chín bäo r¢ng tâm bÎnh vÓn khó trÎ. T¶i
nghiŒp quá, chÌ có ba ngày mà con Út mÕng lét nhÜ t© giÃy quy‰n và xanh nhÜ
con m¡m chÜa chao ÇÜ©ng.
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ThÀy giáo TrÀn ´ch Th† buÒn ngû rÛ ra. Gi†ng cô Ng†c L¿u rù rì bên tai
thÀy cho t§i khi bóng træng mÆp nõn nà treo trên ng†n cây sa-kê ngoài phía xa
khung cºa s°. Mùi hoa nguyŒt qu§i bên hông nhà theo cÖn gió mÕng hiu hiu l†t
vào buÒng. Sau cùng, thÀy khuyên v®:
-- Khuya rÒi. Sáng mai v® chÒng mình h£ng bàn ti‰p. N‰u sáng mai, em
không bÆn viŒc, anh së ÇÜa em Çi cù lao An Thành thæm v® chÒng cô Út.
Cô Ng†c L¿u ngušt chÒng m¶t cái bén ngót. X©i Öi! ñ©n ông gì mà ham æn
ham ngû! M§i ÇÀu canh hai ch§ có khuya kho¡c gì cho cam mà tên giáo làng
m¡c dÎch nÀy không chÎu thÙc Ç‹ chia sÈ n‡i ai hoài cùng cô. ThiŒt ra, cô muÓn
dùng hoàn cänh cô Phøng TÜ©ng Ç‹ bóng gió cänh cáo chÒng cô. ChÒng cô ÇËp
trai, m¡t Ü§t rÜ®t nhÜ ru¶t trái nhãn thì lòng då ÇÜÖng s¿ Ç©i nào khô khao nhÜ
vÕ trái ô môi trÜ§c bóng s¡c mÃy con nÆp n®n l£ng lÖ? Còn tÃm lòng chung thûy
cûa thÀy ta bi‰t Çâu dŒt toàn b¢ng mång nhŒn bª rŒt ch§ Ç©i nào ÇÜ®c dÈo dai
bŠn ch¡c nhÜ dŒt b¢ng chÌ tÖ xe sæn? Mà lå thiŒt, thÀy ´ch Th† làm gì, nói gì
cÛng Çáng ng©, Çáng ngåi, Çáng suy nghï ÇÓi v§i cô cä. Cho nên cô phäi ÇŠ
phòng chÒng, phäi ghen trØ hao Ç‹ d¢n m¥t chÒng cho ch¡c æn.
Khi thÀy giáo TrÀn ´ch Th† ngáy pheo pheo thì cô Ng†c L¿u nhåy cäm cûa
chúng ta vÅn còn thao thÙc. Cô l¡ng nghe ti‰ng våt sành kêu râm ran ngoài bàu
nÜ§c, ti‰ng con chÒn sæn mÒi chåy r¶t rËt ª trong lùm bøi ngoài cºa s°. Cô nghï
t§i ngôi biŒt th¿ cûa v® chÒng cô Phøng TÜ©ng bên cù lao An Thành. Vì nhà gÀn
sông C° Chiên bát ngát minh mông nên Çêm Çêm cô Phøng TÜòng trong cÖn
nºa thÙc nºa ngû có cäm tÜªng ti‰ng sóng vây quanh giÜ©ng cô ta, ti‰ng thùy
dÜÖng l†t vào giÃc ngû cô ta. Chèn Öi, cu¶c sÓng cô Út thÖ m¶ng quá Ç‡i. VÆy
mà m¶t bi‰n cÓ thô båo ch®t xäy ra. Cô ta làm sao chÓng chÕi n°i Çây? Vì dÍ bÎ
kích thích, dÍ thÜÖng xót cänh ng¶ bi Çát cûa tha nhÖn nên mãi t§i canh tÜ, cô
Ng†c L¿u m§i ch®p m¡t ÇÜ®c.
Sáng hôm sau nh¢m Chúa nh¿t. Cô Ng†c L¿u dù ngû mu¶n, nhÜng quen
dÆy s§m. Cô lo d†n mâm Çi‹m tâm thÎnh soån Ç‹ Çãi v¶ chÒng cô Ng†c L®i và
hai th¢ng cháu trai cÜng cûa cô. Cô nÃu cháo gåo huy‰t rÒng v§i ÇÆu ÇÕ Ç‹ æn
v§i dÜa m¡m tr¶n thÎt ba chÌ, v§i tôm trÙng chÃy m¥n, v§i thÎt nåc kho tiêu và
v§i b¡p chuÓi bóp giÃm §t. Cháo nÀy chan thêm nÜ§c cÓt dØa låi càng ngon béo
hÖn. Cô cÛng không quên món bánh Ü§t tôm khô làm theo ki‹u TriŠu Châu
mÕng hÖn Ç‹ æn v§i cû hành x¡t nhuyÍn chÃy vàng và v§i giá trøng chín Çi‹m lÃt
phÃt lá rau qu‰ x¡t nhuyÍn; tÃt cä ÇÜ®c chan xì dÀu pha giÃm trÜ§c khi æn.
Trong b»a æn, cÆu Khäi Chánh bäo m†i ngÜ©i:
-- Theo tui, tác giä cái bào thai cûa con Giáng HÜÖng chÜa ch¡c là th¢ng em
r‹ tui. Con ª nÀy thÜ©ng lui t§i Xóm RÅy...
ThÀy giáo TrÀn ´ch Th† nhÜ ch®t nh§ ra:
-- Cänh HÜng thích xu§ng h†a thÖ thÃt ngôn bát cú v§i ôngHai Thanh LÜu.
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M‡i khi con Giáng HÜÖng vŠ xóm Bánh PhÒng Ç‹ Çóng høi và bán m¡m cá cÖm
dùm cô Út , thÜ©ng ghé Xóm RÅy Ç‹ giao bài h†a hay bài xÜ§ng cûa h¡n cho
ông Hai. ˜ng tuy ÇÙng tu°i nhÜng ÇËp trai, tóc hãy còn Çen, hai hàm ræng không
có m¶t cái hÜ, thân vóc vÅn dÈo dai cÜ©ng tráng. Còn con kia thì láng nhuÓc vì
Çang Ç¶ sen ngó Çào tÖ. Thº hÕi nam nhÜ vÆy và n» nhÜ vÆy, thì chuyŒn gì mà
không xäy ra?
Cô Ng†c L®i cÛng ch®t nh§ ra:
-- ¯ hén, m‡i khi t§i nhà ông Hai, con Giáng HÜÖng quét tÜ§t tØ sân trÜ§c
ra hè sau dùm °ng, rÒi nÃu nÜ§c pha trà. Nó còn lãnh phÀn chép bän thäo cûa
°ng n»a Çó.
Cô Ng†c L¿u li‰c xéo chÒng:
-- Con Giáng HÜÖng mà ª Ç® cho cái nhà nÀy, n‰u chuyŒn Çó mà xãy ra,
cÛng xin bà con ch§ lÃy lå nghe hôn.
*
* *
BÓn hôm sau, tåi cù lao An Thành, cô Phøng TÜ©ng cùng ä Giáng HÜÖng
sºa soån b»a cÖm trÜa Ç‹ Çãi c¥p v® chÒng cÆu Khäi Chánh và v® chÒng thÀy
giáo TrÀn ´ch Th†. VØa lúc ä Giáng HÜÖng làm món thÎt cá kho chung có ÇŒm
thêm trÙng vÎt lu¶c thì cô Phøng Tu©ng vào buÒng, cÜ©i bäo chÒng:
-- DËp mÃy cuÓn ki‰m hiŒp cho em nh©. Anh hãy ra ch® mua m¶t phÀn tÜ
cây nÜ§c Çá và mÃy chai nÜ§c ng†t vŠ cho em. Hôm nay, em nhÙt ÇÎnh Çãi
khách rÜ®u rhum pha v§i limonade.
CÆu Cänh HÜng x‰p cuÓn Hoàng Giang N» HiŒp cûa CÓ Minh ñåo và Ç¥t
trên chi‰c bàn Çêm, m¥t lót Çá ñåi Lš màu hÜ©ng. CÆu ngáp thiŒt dài, nhÜng vÅn
n¢m dài thây th£ng c£ng trên giÜ©ng. Tr©i n¿c, cÆu cªi trÀn, chÌ m¥c chi‰c quÀn
xà lÕn b¢ng väi s†c nâu. CÆu có tÃm thân h¶ pháp, b¡p tay và b¡p Çùi nª nang.
Ng¿c cÆu nª phÒng nhÜ cánh buÒm cæng gió, bøng cÆu thon và chia làm 6 múi.
CÆu kéo ÇÀu v® gÀn m¥t mình rÒi hun v® ngÃu nghi‰n. Cô Phøng TÜ©ng hÜªng
Ùng nø hun nÒng nàn cûa chÒng. BÓn ngày qua, k‹ tØ chiŠu thÙ tÜ cho t§i x‰
chiŠu thÙ bäy hôm qua cô Çã sÓng trong ác m¶ng, hay tŒ hÖn n»a, sÓng trong ÇÎa
ngøc do cô d¿ng nên. Con ª cô có chºa hoang. Cô nhøc nhã vì s® bÎ thiên hå chê
r¢ng cô ÇËp mà vÅn chÜa vØa bøng chÒng, r¢ng chÒng cô là hång dâm dÆt bÌ °i.
Cô låi còn Çau Ç§n hÖn khi nghï r¢ng chÒng cô san sÈ tình yêu cho kÈ thua sút
cô Çû m†i phÜÖng diŒn. Cô Çã tra hÕi ä Giáng HÜÖng r¢ng ä Çã l« dåi v§i ai khác
hÖn là th¢ng chÒng ác ôn râu rìa lông ng¿c cûa cô. NhÜng ä nhÙt ÇÎnh không hài
danh hài tánh thû pham. tÙc tÜªi:
-- Thà chÎ gi‰t em, thà Thiên Lôi Çánh em cháy thành than ch§ bây gi© em
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hài danh hài tánh kÈ mà em h‰t då yêu kính sao Çành? ChØng nào tøi em Çi xÙ
khác dung thân, em së cho chÎ bi‰t kÈ Çó là ai?
Bà vú thì thào riêng v§i cô Phøng TÜ©ng:
-- M® phäi tra hÕi nó cho thiŒt g¡t m§i ÇÜ®c. Tui thÜ©ng thÃy nó xÀm xì to
nhÕ v§i cÆu Tú nhà mình.
Lúc Çó, cô PhøngTÜ©ng gåt ngang:
-- Bà ÇØng nói vÆy. Tui bi‰t bøng då chÒng tui l¡m. ñ©i nào änh làm chuyŒn
tÒi båi nhÜ vÆy.
Tuy có nghi ng© tÃm lòng chung thûy cûa chÒng, nhÜng cô Phøng TÜ©ng vÅn
không muÓn sÌ nhøc chÒng cô và cÛng không muÓn ai khác chê cÜ©i chÒng cô.
Cô muÓn hÕi chÒng cho rõ ngay gian, nhÜng nghiŒt thay, cÆu Cänh HÜng có
viŒc phäi Çi Châu ñÓc nên cô chÌ bi‰t khóc ngÃm khóc ngÀm. T§i chØng cÆu
Cänh HÜng vŠ nhà, cô kéo chÒng vào buÒng vØa khóc vØa gån hÕi nguÒn cÖn t¿
s¿. CÆu ôm ch¥t v® vào lòng, lau nÜ§c m¡t cho cô, cÃt gi†ng ng†t nhÜ xoát cát
mát nhÜ sÜÖng sa:
-- T¶i nghiŒp cho cøc cÜng cûa anh. Ch¡c h°m rày cÜng rÀu lung l¡m phäi
không? Chính ông Hai Thanh LÜu tò tí v§i con Giáng HÜÖng và bÖm cho nó cái
bÀu ch§ có phäi anh Çâu. Con Giáng HÜÖng s® chuyên kín n† Ç° b‹ ra thì °ng
mÃt m¥t bÀu cua v§i ngÜ©i quen bi‰t nên nó giÃu luôn cä v§i °ng. Nó chÌ thú
thiŒt v§i anh và nh© anh Çi Châu ñÓc giúp nó. Anh có lên trên miŒt Ãy Ç‹ g¥p dì
nó. Dì nó chÌ ÇÜa cho anh h¶p thuÓc dÜ«ng thai nhÜng không nói không r¢ng gì
h‰t. TrÜa mai, hai v® chÒng mình Çi Xóm RÅy Ç‹ hÕi °ng ÇÎnh phân lë nào?
Quä thiŒt, ông Hai Thanh LÜu không hay bi‰t ä Giáng HÜÖng có thai. T§i
chØng nghe cÆu Bäy Cänh HÜng ti‰t l¶, ông cÜ©i xòa:
-- T¶i nghiŒp cho em Giáng HÜÖng bé bÕng cûa tui. ThiŒt tui không dè em
m¡n con dÜ©ng Ãy. Thú thiŒt v§i cÆu Tú m® Tú, em Giáng HÜÖng thÜ©ng t§i Çây
trao thi phú và thÜ tØ cûa cÆu Tú cùng các món ngon vÆt lå do m® Tú gªi t¥ng.
ThÃy em thông tuŒ, dù chÌ h†c lem nhem chÜa h‰t b¿c ti‹u h†c, nên tui dåy em
Ç†c sách Ç‹ trau giÒi ki‰n thÙc, dåy luôn cách vi‰t væn, mÀn thÖ... Ch£ng bao lâu
em làm thÖ có hÒn, vi‰t tùy bút v§i lÓi væn diÍm lŒ thanh tao. Bªi Çó nên tui cäm
em rÒi mê em. TrÜ§c kia, tui chÌ là kÈ æn mày, tu°i tác ngoài 30, låi còn Çui mù.
Nh© tr©i thÜÖng PhÆt Ç¶, tui m§i ÇÜ®c sáng m¡t Ç‹ làm låi cu¶c Ç©i, ch§ tui Çâu
có phäi thÜ®ng lÜu trí thÙc chi Çó. Còn em thì Çang Ç¶ træng lên hoa nª, xinh ÇËp
nhÜ ngÜ©i trong tranh. Tui s¤n sàng cÜ§i em làm v®. ChÌ s® thiên hå chê tui
không xÙng lÙa ÇËp Çôi v§i em mà thôi.
ChuyŒn chÌ có vÆy, nhÜng cái miŒng bà vú không hiŠn. Bà Çem bán rao ÇiŠu
mình nghi ng© cho m†i ngÜ©i quen bi‰t nghe, trong Çó có cô Ng†c L¿u. Cô nÀy
vÓn rÃt sÓt s¡ng v§i bÃt cÙ chuyŒn Ç¶ng tr©i nào nên Çi phao tin tùm lum và Ç‹
cùng cô Ng†c L®i than thª cho cänh ng¶ bÎ chÒng c¡m sØng cûa cô Phøng
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TÜ©ng. NhÜng gi© Çây, nÜ§c cån Çá bày, mây vén træng hiŒn. Cô Phøng TÜ©ng
an ûi ä Giáng HÜÖng:
-- HÍ có chºa thì ÇÈ, hÍ ÇÈ thì nuôi. ThuÓc dÜ«ng thai cûa dì em cho, ch¡c
là thÀn hiŒu, em nên dùng m‡i ngày. Còn n‰u cÀn, chÎ mua thuÓc dÜ«ng thai
hiŒu Nhành Mai ngoài các tiŒm thuÓc B¡c cho em.
CÆu Cänh HÜng m¥c Âu phøc màu xám trân châu, mang giày da vàng, th¡t
cà våt ÇÕ chen xám khói thu, ÇÀu chäi b¢ng dÀu sáp Pompéa . CÆu bäo v®:
-- Em muÓn mua món chi thì biên vào giÃy Ç‹ anh mua. Luôn tiŒn anh Ç‰n
tiŒm vàng Võ væn HÜng lÃy c¥p vòng ng†c thåch mà tuÀn rÒi anh Ç¥t mua, chÌ
ch© sau khi h† Çem giÒi bóng.
Cô Phøng TÜ©ng ngã ÇÀu lên vai chÒng:
-- Lúc nào anh cÛng cÜng em.
CÆu Bäy Cänh HÜng ôm v® hun chùn chøt:
-- Anh không cÜng em thì cÜng ai bây gi©?
CÆu ngÒi ghe hÀu Ç‹ ÇÙa t§ trai tên ñÜ®c chª cÆu qua bên ch® tÌnh. Nhà cÆu ª
ÇÀu ng†n råch chäy xéo bên hông Çình làng. ñây là ngôi biŒt th¿ xây cÃt theo
ki‹u kim th©i gÒm cæn phòng khách cÃt gie bên trái, n‰u nhìn tØ bên ngoài. Còn
mái hiên thì ª bên m¥t. NÓi ti‰p phòng khách là phòng æn, cæn b‰p. Còn bên
trong mái hiên là hai phòng ngû liŠn vách nhau.
Ngôi biŒt th¿ sÖn màu xanh trÙng sáo, có trÒng thùy dÜÖng và lŒ liÍu xung
quanh nên có cái tên là LiÍu DÜÖng BiŒt Th¿. Nó n¢m gi»a khu vÜ©n 2 mÅu
trÒng cây æn trái nÓi liŠn v§i däi ru¶ng 50 mÅu thu¶c quyŠn s« h»u cûa cÆu Cänh
HÜng.
TØ bao næm nay, ª chÓn cù lao trù phú, gi»a cänh ru¶ng vÜ©n êm ÇŠm thÖ
m¶ng, cô Phøng TÜ©ng nh© bÖi l¶i trong bi‹n hånh phÜ§c bao la nên quên mÃt
ánh sáng thÎ thành. Cô thØa bi‰t chÎ dâu cô cùng cô Ng†c L¿u chê chÒng cô
nham nhª, thô lÆu, tøc t¢n. Cô chÌ cÜ©i thÀm. Hai cô Ng†c vÓn có khi‰u thÄm
mÏ và nhãn quan hËp hòi trong viŒc thÄm ÇÎnh cái quy‰n rÛ cûa Ç©n ông. Khi
còn là n» sinh, h† chÌ bi‰t trau giÒi h†c vÃn, n‰u có ränh thì Ç†c ti‹u thuy‰t cûa
nhóm T¿ L¿c Væn ñoàn. H† ít khi coi phim Âu MÏ, tuy coi Çó rÒi quên Çó,
ch£ng Ç‹ š nhiŠu các tài tº Çóng phim. Bªi Çó, h† không cäm nhÆn ÇÜ®c cái ÇËp
trai lÖ Çi‰m Çàng cûa hai chàng kép hát bóng Clark Gable và Errol Flynn. Bªi
cÆu Cänh HÜng có cái nhìn ch§t nhã, nø cÜ©i Çàng Çi‰m, cái nheo m¡t ranh
mãnh ranh mÜÖng, gi†ng nói châm bi‰m, ti‰ng cÜ©i hào säng và cªi mª nên
nh»ng phø n» có nhiŠu Çi‹m nh¶t nhÜ hai cô Ng†c gai m¡t, chÓi tai, ngÙa gan,
Ùa ph°i khi h† giao ti‰p v§i cÆu. H† cho r¢ng cÆu là tên Ç©n ông dâm dÆt, Üa dê
gái, lúc nào cÛng nuôi ÇÎnh tàn håi cu¶c Ç©i các cô gái nhe då non lòng.
Trong th©i kÿ Çính hôn cûa cô Phøng TÜ©ng v§i cÆu Cänh HÜng, cô Ng†c
L®i lÅn cô Ng†c L¿u Üa tÜªng tÜ®ng nh»ng chuyŒn d» d¢n, nh»ng cÖn ác m¶ng
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cho cô Út. Làm sao h† tÜªng tÜ®ng n°i cái Çêm huê chúc tràn ngÆp khoái låc cûa
Çôi v® chÒng son kia và cu¶c Ç©i làm v® ngÕa nguê hånh phÜ§c cûa cô Út ? Làm
sao h† tÕ rõ cái ân sûng trong cu¶c giao hoan mà cÆu Cänh HÜng Çã dÜng hi‰n,
phøng s¿ cho v® không hŠ nhàm mÕi, không hŠ thÜa th§t, buông lÖi? CÆu Cänh
HÜng Çã tØng thú thiŒt v§i v®:
-- Lå quá, em à! TrÜ§c khi cÜ§i em, liên ti‰p 7 Çêm, anh thÃy mình giao hiŒp
v§i m¶t mø trung niên mÏ phø xinh ÇËp tuyŒt trÀn. Y thÎ ch£ng nh»ng dåy anh
thu¶c n¢m lòng cách phÓi hiŒp âm dÜÖng trong cu¶c v® chÒng và còn b¡t anh
th¿c tÆp nh»ng ngón nghŠ Ç‹ cÜng yêu mê ho¥c v®. Lúc ÇÀu anh tÜªng mình bÎ
bÎnh di tinh nên lo rÀu lung l¡m. Nhung sau Çó, khi cÜ§i em rÒi, anh càng sung
sÙc khÕe månh hÖn trÜ§c.
HÒi chÜa cu§i v®, cÆu Cänh HÜng hÖi mÆp måp và hÖi thô tháp. NhÜng hai
næm gÀn Çây, nh© ham mê Çánh quÀn v®t và chÖi bóng r‡ cùng môn bÖi l¶i nên
bøng cÆu sát råt, ng¿c cÆu l¿c lÜ«ng, eo cÆu nhÕ và sæn låi. Tóm låi, trên thân
vóc cÆu, ch‡ Çáng nª thì nª, ch‡ Çáng thon thì thon; Çã vÆy tay chÖn cÆu cÙng
cáp và n°i vÒng b¡p thÎt. Trong cÆu hùng tráng lÅn cÜ©ng tráng. NhÜng Ç©i nào
hai cô Ng†c chÎ lÅn Ng†c em vÓn Üa chu¶ng vÈ ÇËp thanh tao nho sï ª nam phái
thèm bi‰t t§i? ñã vÆy cÆu còn cÜ©i khinh båc thói Ç©i, æn nói xóc óc hai cô. Cho
nên cái thù ghét cûa h† càng lúc càng phát tri‹n rÜ©m rà, không cho h† thÃy
nh»ng uu Çi‹m cûa cÆu.
Khi chû nhân ông vØa xuÓng ghe, Giáng HÜÖng b¡t ÇÀu tâm s¿:
-- ThÜa chÎ, bÃy lâu nay em ÇÜ®c chÎ yêu thÜÖng nên gi© Çây em xin thÓ l¶
gÓc tích em cho chÎ rõ. Em vÓn là hÒn chÒn tinh nhÆp xác cûa bé HÜÖng, con gái
v® chÒng ngÜ©i th® rèn tên Hai ´ch. Ch¡c chÎ còn nh§ gÀn kÿ r¢m Vu Lan n†,
chÎ muÓn mua m¶t con chÒn Ç‹ phóng sanh. Chú th® sæn Çòi 1 ÇÒng bac, nhÜng
chÎ chÌ có 4 c¡c båc. Th©i may trÜ§c Çó có hai cô Ng†c L®i và Ng†c L¿u Ç‰n
chÖi. M‡i cô bÕ ra 3 c¡c båc Ç‹ chÎ có Çû 1 ÇÒng båc Ç‹ phóng sanh cho em.
Khi Ç¡c Çåo và có nhiŠu phép thÀn thông, em liŠn dùng thuÆt thay hÒn Ç°i xác.
Con HÜÖng vì mÒ côi cha lÅn mË nên theo dì nó lên ª trên miŒt Châu ñÓc. Bà
nÀy tu theo MÆt Tông, có nhiŠu phép thuÆt, có tha tâm thông lÅn lÆu tÆn thông
nên bi‰t lòng då ngu©i khác lÅn chuyŒn quá khÙ vÎ lai, bi‰t luôn chuyŒn tiŠn
ki‰p, ÇÜÖng ki‰p và hÆu kiép. NhÜng con HÜÖng vì bÎ ác nghiŒp tØ th©i tiŠn ki‰p
nên nó phäi y‹u mång, dì nó không th‹ cÙu nó ÇÜ®c. HÒn em liŠn nhÆp vào xác
nó Ç‹ trª vŠ Çây ÇŠn Çáp Ön cÙu mång cûa chÎ và cûa hai cô Ng†c, nhÙt là hoàn
thành l©i Ü§c hËn cûa ông Hai Thành. SÓ là trÜ§c khi ÇÜ®c chÎ cÙu mång, em Çã
có lÀn bÎ con chó M¿c ông Hai Thành b¡t ÇÜ®c. Em tÜªng Çâu là mình s¡p chôn
thây trong bøng chó. May m¡n làm sao, °ng cÙu ÇÜ®c em, cho nên em tâm
nguyŒn phäi k‰t hôn v§i °ng trong ki‰p nÀy. NhÜng °ng låi s§m thÃt l¶c nên em
giúp °ng thay hÒn Ç°i xác. S¤n dÎp tên æn mày n¢m ch‰t bên mä Tào Kê Giang,
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em dùng luÒng sanh khí th°i vào mÛi y ta và ÇÜa hÒn ông Hai Thành nhÆp xác.
S¤n dÎp Çó, em ch»a luôn Çôi m¡t Çui cûa y ta Ç‹ °ng sau khi Ç°i xác ÇÜ®c trª
nên ngÜ©i lành månh, thoát khÕi hoàn cänh æn xin.
Cô Phøng TÜ©ng ch£ng bi‰t nói sao, chÌ bi‰t nhìn s»ng cô t§ gái. Giáng
HÜÖng bÒi thêm m¶t loåt vÆn s¿ n»a làm cô bàng hoàng sºng sÓt hÖn:
-- Cänh giao hiŒp trong chiêm bao cûa anh Cänh HÜng là chuyŒn thiŒt,
nhÜng mø trung niên mÏ phø cÓ š tåo ra chiêm bao Ç‹ anh HÜng không th¡c
m¡c. Mø ta là cô ru¶t thu¶c dòng h† chÒn cûa em. C° nhÆn l©i yêu cÀu cûa em
Ç‹ huÃn luyŒn anh HÜng trª thành m¶t anh chÒng thiŒn nghŒ trong thú giao
hoan, cÓt là giúp cho chÎ hånh phÜ§c Çó thôi.
Cô Phøng TÜ©ng b¡t ÇÀu qu‰t nhuyÍn tôm Ç‹ nÃu suông và làm món chåo
nÜ§ng mía. Cô b‡ng th¡c m¡c hÕi ä Giáng HÜÖng:
-- Nè HÜÖng, hÒi sáng nay Çang Çi ch®, chÎ lao Çao muÓn xÌu. Có phäi Çó là
triŒu chÙng bÎnh máu xâm không em?
Giáng HÜÖng Çang róc mía, dØng tay låi, nhìn chû Çæm Çæm. Nó vui vÈ bäo:
-- Em cÛng bÎ chÙng máu xâm nhÜ vÆy. ChØng tháng sau, em m§i bi‰t mình
có thai. Hay là chÎ cÛng bÎ cÃn thai nhÜ em?
Cô Phøng Tu©ng rång r« nét m¥t, long lanh khóe m¡t:
-- ñ‹ chÎ Çi ñÓc-tÜa QuÆn khám thai coi sao. Ho¥c chÎ rÜ§c thÀy Chín ThiŒt
b¡t måch Çoán thai.
Giáng HÜÖng ch®t nh§ ra:
-- Cách Çây m¶t tuÀn, em có Ç‰n nhà thím HÜÖng Hào NghiŒp Çóng høi cho
chÎ. Em có g¥p thím HÜÖng Thân NghŒ ª Çó. Hai thím bäo em r¢ng lóng rày chÎ
có triŒu chÙng cÃn thai: lông mày chÎ d¿ng ÇÙng, còn trái c° chÎ nhäy thoi thóp.
*
* *
C« 10 gi©, cÆu Cänh HÜng Çem trà rÜ®u, bánh trái và m¶t phÀn tÜ cây nÜ§c
Çá phû måt cÜa vŠ t§i nhà. CÆu b¡t v® phäi Çeo Çôi vòng ng†c thåch, món quà
t¥ng cûa cÆu dành cho ngày k› niŒm sau 3 næm hôn lÍ cûa v® chÒng cÆu tÙc là
ngày hôm nay. ñang cåo väy con cá lóc l§n c« cÜ©m chÖn, cô Phøng TÜ©ng
phäi rºa tay cho såch së Ç‹ Çeo c¥p vòng. Chu choa Öi, nÜ§c ng†c Çu®c giÒi
bóng trª nên trong hÖn, nh»ng phi‰n vân cûa ng†c trª nên rõ nét và duyên dáng
hÖn, màu xanh cûa ng†c cÛng r¿c r« hÖn. CÆu Cänh HÜng hun Çi hun låi cÜ©m
tay no nÜ«ng, tr¡ng phau và mÎn màng cûa v®. CÆu bäo v®:
-- Phen nÀy, chÎ Chánh lÅn chÎ Th† së Çoán lung tung khi h† trông thÃy Çôi
vòng ng†c cûa em.
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RÒi cÆu phàn nàn:
-- Bªi có nhiŠu ác cäm ÇÓi v§i anh nên h† gán cho anh træm thÙ tàn Ç¶c, cho
r¢ng anh dùng ÇÛ m†i thû Çoån ác nghiŒt Ç‹ hành hå em.
Cô Phøng TÜ©ng cÜ©i:
-- NhÜng lë nào h† ch£ng thÃy tình yêu và hånh phÜ§c cûa v® chÒng mình?
CÆu Cänh HÜng cÜ©i ngÃt:
-- Thì h† cho r¢ng bªi em ngu si ÇÀn Ç¶n nên m§i yêu m¶t ngÜ©i nhÜ anh,
bªi em uÓng thuÓc liŠu m§i chÎu làm v® m¶t kÈ ba Çá, bán tr©i không m©i Thiên
Lôi nhÜ anh. Bªi h† thành thiŒt thÜÖng m‰n em ª cái tánh hiŠn hÆu nhÖn tØ nên
m§i lui t§i Çây Ç‹ thæm vi‰ng em. NhÜng ÇiŠu Çó không th‹ chÙng tÕ r¢ng h†
b§t ghét anh. H† cÙ ti‰p tøc ác cäm v§i anh dài dài; ch£ng bi‰t t§i bao gi© h†
m§i r¶ng lòng cªi mª ÇÓi v§i anh.
Cô Phøng TÜ©ng xÌa ngón tay vào trán chÒng:
-- Anh cÙ châm ch†c hai chÎ Ãy hoài thì h† cäm tình v§i anh sao ÇÜ®c? Tåi
anh ráo tr†i!
CÆu Cänh HÜng Ç¥t bàn æn, s¡p trái cây và hai phong bánh in vào cái dïa quä
tº l§n c« cái mâm nhÕ chÜng trên bàn th© ông bà. CÆu chÜng bông ÇiŒp, bông
trang, bông sen trong chi‰c bình da rån cao t§i gÓi. Sau Çó, cÆu s¡p nh»ng chai
rÜ®u, nh»ng chai nÜ§c ng†t gÒm limonade, nÜ§c cam, xá xÎ, båc hà cùng nh»ng
chai xi-rôl¿u, xi-rô dâu tây trên chi‰c bàn nhÕ lót Çá hoa cÜÖng Ç¥t gÀn bàn æn.
Sau h‰t, cÆu ch¥t nÜ§c Çá thành nh»ng cøc løn vøn và bÕ vào cái bình thûy
(ngÜ©i B¡c g†i là cái phích).
Khi món vÎt nÃu cà-ri Chà vØa xong, cô Phøng TÜ©ng lôi trong tû lÜ§i ra m¶t
täng bánh bò nÜ§ng ÇÜ®c Ç¿ng trong chi‰c mâm thau, m¶t ° bánh gan tÄm nÜ§c
ÇÜ©ng Ç¥c sŒt và lóng lánh màu h° phách Çu®c Ç¿ng trong chi‰c dïa quä tº
tráng men lam. Hai món bánh nÀy ÇÜ®c s¡p chung v§i hoa quä, trà rÜ®u và
nh»ng chai nÜ§c ng†t trên chi‰c bàn nhÕ lót Çá hoa cÜÖng.
Khách lÀn lÜ®t t§i. Cô Phøng TÜ©ng thay chi‰c áo túi màu tím sen b¢ng
chi‰c áo bà ba b¢ng gÃm màu xanh lông công dŒt hoa cúc hoa mai chen l¶n b¢ng
kim tuy‰n lÅn ngân tuy‰n.
Hôm nay, cô Ng†c L®i m¥c chi‰c áo dài b¢ng nhiÍu màu tím tÜÖi, chi‰c
quÀn cÄm t¿ Çen. C° cô Çeo xâu chu‡i trân châu, tai cô Çeo Çôi bông hình cánh
phøng cÄn næm viên h¶t xoàn nhÕ c« 4 ly m‡i chi‰c, Çôi cu©m tay cô Çeo chi‰c
vòng chåm TÙ Linh (thÀn long, kÿ lân, linh qui, thoåi phøng). Còn cô Ng†c L¿u
m¥c chi‰c áo cÄm vân màu huÿnh y‰n, quÀn cÄm nhung Çen. C° cô Çeo s®i dây
chuyŠn vàng, chi‰c mŠ Çai cÄn nh»ng loåi ng†c thÜ©ng nhÜ mã não, san hô, h°
phách, thåch anh, ng†c kim sa, nhÜng ki‹u n» trang thÆp phÀn tinh xäo. ñôi
bông tai cô cÄn h¶t xoàn l§n trÜu trÙu trên 5 ly ch§ không chÖi; chèn Öi, m‡i h¶t
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nhä ánh nÜ§c tr¡ng tím coi mê quá! ñôi cÜ©m tay cô lÒng c¥p kim xuy‰n chåm
hình TÙ Th©i (xuân Çào, hå liên, thu cúc, Çông mai).
Cô Ng†c L®i ÇÜa cho cô em chÒng cûa mình con vÎt quay ÇÜ®c b†c bên
ngoài b¢ng l§p giÃy dÀu và l§p lá chuÓi. Cô nhìn chæm b£m cô Phøng TÜ©ng rÒi
ré lên:
-- Chèn Öi, em Phøng TÜ©ng cûa chÎ sao mà tÜÖi rói nhÜ trái mÆn, trái ÇiŠu
m§i hái vÆy kìa! Có chuyŒn chi mà em có vÈ låc quan, hånh phÜ§c quá vÆy
cÜng?
Cô Ng†c L¿u li‰c qua chÎ ru¶t cûa mình rÒi nheo m¡t li‰c qua cô Phøng
TÜ©ng, miŒng véo von länh lót:
-- X©i Öi, låc quan là b°n tánh cûa... nàng ch§ b¶. Dù có mÜa gió sÃm sét
giáng xuÓng Çây thì nàng vÅn låc quan, cÖm ngày hai b»a, tÓi ngû th£ng ót cho
t§i sáng nhÜ thÜ©ng.
Toàn là nh»ng l©i Çon reng Ç‹ dò la gia Çåo cûa cô Út. Cô cÜ©i tûm tÌm, li‰c
qua chÎ dâu rÒi qua chÎ bån, ánh m¡t thiŒt tinh quái, nø cÜ©i thiŒt hóm hÌnh:
-- Mèn Öi, tuy cÛng có cÖn gió thoäng t§i, tuy cÛng có cÖn mÜa thoäng
qua, nhÜng tØ gió lånh em Ç°i ra gió mát, tØ mÜa Ç¶c em bi‰n thành mÜa lành
rÒi, hai chÎ à.
Cô Ng†c L®i cÜ©i gÜ®ng gåo:
-- ¯, n‰u ÇÜ®c vÆy thì chÎ cÛng mØng. ChÎ chÌ s® em nóng tánh ngang
xÜÖng, bi‰n gió thành giông, bi‰n mÜa thành bão thì c¶t ÇÒng trø s¡t cÛng bÎ xô
ngã ho¥c bÎ gäy Çôi gäy ba.
Cô Ng†c L¿u li‰c qua ä Giáng HÜÖng, ngÆp ngØng hÕi cô Phøng TÜ©ng:
--Nghe nói... con HÜÖng... Çau Óm sao Çó. Hôm nay, nó Çã Ç« chÜa mà coi
b¶ chû t§ mÃy ngÜÖi... có vÈ... hí hªn nhÜ trúng sÓ Ç¶c Ç¡c vÆy?
Cô Phøng TÜ©ng thØa bi‰t r¢ng hai mø ôn binh nÀy tò mò muÓn bi‰t chuyŒn
chºa hoang cûa ngÜ©i t§ gái thân tính cûa cô. Cho nên cô muÓn hành hå mø cho
bõ ghét. Cô giä b¶ chÜng hºng:
-- Ña, nó có Çau Óm bao gi© Çâu ? Nó Çau buÒn thì có. NhÜng bây gi© thì
nó Ç« l¡m rÒi.
Cô Ng†c L®i lÅn cô Ng†c L¿u thích thú ra m¥t. M¡t h† long lanh, s¡c m¥t h†
hØng h¿c thích thú. Cô Ng†c L®i chót chét:
-- Tåi sao nó Çau buÒn? Ÿ Çây, nó ÇÜ®c æn chung v§i chû, ÇÜ®c diŒn quÀn
hàng áo løa, guÓc vông sÖn Çen, bông tai h° phách, vòng ÇÒng chåm bánh ú, cà
rá cÄn kim sa.
Cô Ng†c L¿u vo vänh phø hoå:
-- Sung sÜ§ng quá rÒi mà nó còn bày Ç¥t mang tâm s¿ bØa b¶n n»a sao em?
Cô Phøng TÜ©n cÜ©i chúm chím:
-- Thì hai chÎ hãy hÕi nó Çi.
170 | T r a n g

Cô Ng†c L¿u bÃt bình:
-- Em Çã bi‰t t¿ s¿ ráo tr†i, nhÜng em làm b¶ giÃu tøi chÎ.
Cô Phøng TÜ©ng giä b¶ ngÖ ngác:
-- Em có biét gì Çâu?
ChÎu h‰t n°i cÖn tò mò, cô Ng†c L®i qu¡c m¡t nhìn cô em chÒng cûa mình:
-- Em giä ng¶ hay sao ch§? Trong trào ngoài quÆn Çã bi‰t con HÜÖng mang
thai rÒi.
Cô Phøng TÜ©ng cÜ©i ngÃt:
--Kÿ không! Em chÜa rõ chuyŒn Çó thì làm sao thiên hå rõ dÜ®c?
Cô Ng†c L¿u b¿c mình:
-- Bªi vÆy m§i nói.Trong nhà chÜa tÕ, ngoài ngõ Çã hay. Ông bà mình có nói
sai bao gi©?
M¥t hai cô Ng†c bùng thøng bùng thÎu coi thiŒt tÙc cÜ©i.Tuy tÙc Ãm ách,
nhÜng h† không Çành bÕ qua. Vì là bån thân cûa cô Phøng TÜ©ng nên Ng†c L¿u
thØa bi‰t cô Út cÛng là hång ngÜ©i b¶c tuŒch, không hŠ Ç‹ niŠm bí mÆt lâu l¡c
trong bøng Çâu. N‰u cô Út không ti‰t l¶ nh»ng gì chÃt chÜa trong bøng, trong
ÇÀu mình thì cô ta së khó chÎu nhÜ bÎ gai, Çinh bày trÜ§c m¡t cô ta. Cô Ng†c
L¿u nhìn Çæm Çæm vào bån. ñÒ yêu, ÇÒ qu› gì Çâu á! Con mén nÀy muÓn hành
hå cho chÎ em tui kh° sª vì tÆt tò mò. ñÜ®c rÒi, mÀy muÓn chÖi ác v§i tøi tao, tøi
tao së giä b¶ dºng dÜng chuyŒn v® chÒng mÀy, Ç‹ cho mÀy kh° sª ôm chuyŒn
bí mÆt m¶t mình mà không có dÎp nào ÇÜ®c bÆt mí Ç‹ ÇÜ®c nghe kÈ khác an ûi.
ñ‹ rÒi coi ai cÙng cÖm già lºa hÖn ai!
Cô Ng†c L¿u li‰c m¡t qua chÎ rÒi l¡c ÇÀu. Cô Ng†c L®i tuy chÜa h¶i š cûa
em nhÜng không Çon reng hÕi han cô Phøng TÜ©ng vŠ chuyŒn ä Giáng HÜÖng
n»a. Cô b¡t chÜ§c em làm m¥t tÌnh tuÒng và cùng m†i ngÜ©i lo o b‰ các món æn.
Hai chÎ em Ç°i ÇŠ tài câu chuyŒn làm nhÜ chÜa hŠ bi‰t chuyŒn mang thai cûa
Giáng HÜÖng. Bây gi© t§i phiên cô Phøng TÜ©ng bÙt rÙt, nh¶t nhåt, khó chÎu.
QuÌ thÀn Öi, mÃy hôm trÜ§c cô l« sÓng l« ch‰t vì nghi ho¥c chÒng cô cùng cô ä
Giáng HÜÖng thông dâm ám mu¶i v§i nhau. Gi© Çây, bi‰t ÇÜ®c cä hai chÜa hŠ
phän b¶i cô, cô cäm thÃy niŠm hân hoan Çang reo phÖi ph§i trong lòng cô,
không ng§t tuôn áng sáng vào tâm hÒn cô. N‰u cô không thuÆt t¿ s¿ cho chÎ dâu
cô và bån thân cô bi‰t thì ng¥t cho cô quá! ñ®i ch© hoài mà không thÃy hai cô
Ng†c ti‰p tøc hÕi han vŠ vø tác giä cái bào thai cûa ä Giáng HÜÖng nên cô Çành
ti‰t l¶ chuyŒn bí mÆt cûa ä cho cä hai nghe. Cä hai cäm thÃy bøng då mình h‰t
cæng ÇÀy nhÜ chi‰c bong bóng xËp h‰t hÖi.
Cô Ng†c L®i hoan hÌ:
-- Té ra dÜ®ng Út s¡p nhÕ không Ç‰n n‡i nào.
Cô Phøng TÜ©ng cÜ©i Ç¡c chí:
-- Phäi nól là chÒng em tuyŒt v©i tuyŒt diŒu ch§ b¶!
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TrÜ§c khi Ç¥t bàn æn, cô Ng†c L¿u hÕi qua cu¶c sÓng lÙa Çôi cûa cô Út. Cô
Út nói quanh quanh quËo quËo làm hai chÎ em n°i nóng. Cô Ng†c L®i ngušt:
-- Tøi chÎ muÓn bi‰t vì c§ nào chÒng em làm cho em say sÜa mê lú. H¡n có
bí quy‰t gì? Có nghŒ thuÆt hay kÏ thuÆt bí truyŠn gì?
Cô Ng†c L¿u hí hªn:
-- Em có hÜªng ÇÜ®c nguÒn ân ái dÒi dào trong trÜ§ng phøng không? Có
ÇÜ®c sÓng trong cÖn khoái låc gay g¡t trên giÜ©ng rÒng không?
Cô Phøng TÜ©ng ngušt yêu chÎ dâu và chÎ bån:
-- QuÌ yêu tinh ma quái gì Çâu á! Hai chÎ hÕi Ç‹ làm chi vÆy?
Cô Ng†c L®i cÜ©i:
-- ñ‹ rút kinh nghiŒm vÆy mà.
Cô Ng†c L¿u giä b¶ nói nÎnh:
-- Em tuy nhÕ tu°i, tuy ít kinh nghiŒm hÖn tøi chÎ. NhÜng Çã có tên Cänh
HÜng bày vë nh»ng cänh kinh thiên Ç¶ng ÇÎa nên tøi chÎ phäi thua em.
Cô Phøng TÜ©ng vøt ÇÕ m¥t. Cô k‹ chuyŒn b¢ng gi†ng thiŒt mÕng, thiŒt
ph§t nhË. Hai cô Ng†c giäo l‡ tai ra nghe, m¥t say sÜa nhÜ bÎ chøp thuÓc mê.
ThÌnh thoäng h† ré lên kêu Tr©i Öi ho¥c kêu qu› thÀn thiên ÇÎa Öi m¶t cách kinh
ngåc, thích thú. M¡t h† sáng còn hÖn bóng Çèn 60 watts, mÒ hôi h† rÎn ª mép
tóc. Cô Ng†c L¿u cäm thÃy nghËt thª và Çinh ninh mình s¡p té xïu. NhÜng cô
vÅn tÌnh røi Ç‹ l©i thuÆt cûa cô Út nhÆp cäng t§i tÃp vào trí não cô m¶t cách
thÓng khoái. Còn cô Ng†c L®i trân mình Ç‹ nghe nh»ng l©i tÜ©ng thuÆt mê tÖi
Ãy xâm læng m¶t cách kÿ thú tuyŒt v©i vào ÇÀu óc cô. Máu cô dÜ©ng nhÜ s¡p
bi‰n thành keo, không th‹ lÜu thông trong huy‰t quän ÇÜ®c n»a. Sau cùng, cô
Ng†c L¿u ré lên:
-- ChÀu xÜa, khi chÜa lÃy chÒng, con Út bún thiu nÀy tuy có ÇËp, nhÜng nó
gÀy gò, mÕng lét và xanh xao ch§ Çâu có ÇÜ®c tÜÖi tÓt, mÜ®t mà và ÇÀy Ç¥n nhÜ
bây gi©. Chèn Öi, lãnh Tân Chân, løa Hà ñông còn chÜa láng mÜ§t và ÇËp Çë
nhÜ nó. HÜªng bao ân sûng cûa tên Cänh HÜng cÜ©ng tráng kia hèn nào nó
không bÖi l¶i trong hånh phÜ§c sao ÇÜ®c? Con ngÜ©i mà ÇÜ®c hånh phÜ§c và
ÇÜ®c toåi chí phÌ lòng thì phäi mÆp ÇËp. MÆp ÇËp khó ki‰m l¡m Ça.
Cô Ng†c L®i tÙc tÓi bäo cô em chÒng:
--Anh Khäi Chánh cûa em ch¡c già Ç©i cÛng chÌ bi‰t b°n cÛ soån låi, ch§
Çâu có dÎp nào h†c ÇÜ®c ngón nghŠ thiŒn xäo trong viŒc gÓi chæn rÒi phát minh
thêm nh»ng chiêu thÙc thiên bi‰n vån hóa nhÜ dÜ®ng Út s¡p nhÕ Çâu. Tøi chÒn
vÓn
bi‰t rành tài b¶, tánh thông minh cûa tØng ngÜ©i nên nó m§i dåy d‡ du®ng Út
ch§ b¶. Còn anh ru¶t cûa em hÒi nhÕ chÌ bi‰t h†c hành, l§n lên chÌ bi‰t ru¶ng
vÜ©n và huê l®i mà thôi. Ngoài ra, th¢ng chä ÇŠu bù trÃt m†i viŒc khác. Ý hÎ!
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nh thÜÖng yêu chÎ ÇÜ®c phÀn nào thì chÎ nh© phÀn nÃy, cÜng chÎ ÇÜ®c bao
nhiêu thì chÎ hÜªng bÃy nhiêu, Çâu dám Çèo bòng thêm.
Cô Phøng TÜ©ng cÜ©i ngÕn ngoÈn:
-- ChÎ phäi nh© ai chÌ bäo änh ch§. NhÜng nh»ng bí thuÆt gÓi chæn thì chÌ có
Ç©n ông giáo huÃn Ç©n bà, Ç©n bà dåy Ç©n ông th¿c tÆp mà thôi. ChÒng em
không giúp Ç« änh ÇÜ®c Çâu. Hay là chÎ nên nh© mÃy con Çi‰m Huê KiŠu ª d†c
theo kinh Tàu Hû trong Ch® L§n vÆy.
Cô Ng†c L¿u gåt ngang:
-- ñØng r§ t§i lÛ bán phÃn buôn hÜÖng. R§ t§i chúng tÙc là Çùa nghÎch v§i
lºa, không nên Çâu. Riêng th¢ng cha thÀy giáo ´ch Th† trong mÃy tháng ÇÀu
cu¶c hôn nhÖn, h¡n cÛng bi‰t tr° tài sành sÕi v§i vài ba ngón thiŒn nghŒ. TÓi
nay, n‰u h¡n cÙ hùng høc làm theo ki‹u xoàng xoàng và không bi‰t tái diÍn
ngón nghŠ thuª trÜ§c thì chÎ Çåp h¡n xuÓng giÜ©ng cho h¡n ngû chung v§i lÛ
chó.
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