
LÊ MINH QUỐC: Phường chèo làng ta 

 

  

Lại nói lúc cụ Bá Kiến vừa bước chân vào nhà, gặp ngay Chí Phèo. Dù móc sẵn năm hào nhưng
cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người:

  

- Chí Phèo đấy hở ? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho.

  

Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:

  

- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à?
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  Tranh vẽ  LÊ MINH QUỐC trên báo Tuổi trẻ cười XUÂN 2013         Chỉ chờ có thế, Chí Phèo nhặt tiền rồi cút thẳng. Chó đểu! Cứ vỏi vỉnh, rạch mặt ăn vạ thếnày, bố ai chịu được? Ngồi bịch xuống bộ tràng kỷ, cụ quát lớn:  - Thằng bếp đâu! Con sen đâu!  Có tiếng “dạ” rân.  - Chúng mày gọi thằng Xuân sang đây cho tao.  Lại có tiếng “dạ” rân.  Chỉ trong nháy mắt, Xuân tóc Đỏ có mặt. Không nói không rằng, cụ ném luôn tập hồ sơ dàycộm xuống mặt bàn:  - Xuân! Kết quả cuộc thi liên hoan chiếu chèo năm nay chúng mày chấm như thế à? Rõ xấumặt cái Vũ Đại làng ta. Nhục!  Ơ hay! Sao cụ lại giận? Thằng Xuân thót tim, lấm lét như rắn ráo mồng 5 mà rằng:  - Bẩm cụ, năm nào cũng như năm nào. Ai dự thi thì ban giám khảo chấm và trao giải. Có bỏphiếu kín, có giơ tay biểu quyết, có ghi biên bản hẳn hòi đấy!  Cụ cười nhạt:  - Mấy cái trò vớ vẩn đó chẳng lẽ tao đây không biết à? Tao muốn hỏi, thằng Văn Minh, ông Típpờ nờ, lão Phán mọc sừng, bà Phó Đoan, gã Trạch Văn Đoành… văn chương chữ nghĩa chưađầy lá mít, diễu trò chưa sạch nước cản cũng có giải thưởng à? Chúng mày nhận tiền đút lót củangười ta chứ gì?  Thằng Xuân nhủn như con chi chi:  - Bẩm cụ, nói như thế là oan cho chúng con. Nghệ thuật chứ đâu phải gieo lúa, trồng khoai màđòi năm nào cũng đòi bội thu?  - Tao biết! Tao biết! Mày đừng xí gạt tao! Năm nay, thiên hạ khen rầm rầm vở diễn mới của lãoHạc, ông Giáo Thứ, chị Dậu… Sao chúng mày không trao giải cho họ? Đố kỵ tài năng à?  Thằng Xuân liếng thoắng:  - Bẩm cụ, bởi, tại, là, vì… họ không đăng ký dự thi!  - Vớ vẩn! Nhiệm vụ của chúng mày là tìm ra vở diễn hay, nghệ nhân xuất sắc trao giải đặngkhích lệ, động viên lực lượng văn nghệ sĩ làng ta. Vậy chúng mày phải lùng sục, tìm kiếm, pháthiện chứ không lẽ khoanh tay ngồi chờ sung rụng?  Thằng Xuân vẫn tỉnh như ruồi:  - Vở diễn có hay bằng trời mà không đăng ký dự thi theo nguyên tắc thì chúng con vẫn cũng bótay thôi! Ai dự thi thì chấm! Còn không, mặc xác! Bẩm cụ, cơ chế lâu nay nó thế!  Cụ Bá Kiến đập tay xuống bàn, quát:  - Ai bày ra cơ chế? Chúng ta chứ ai? Phải thay đổi cơ chế! Phải thay đổi cơ chế!  Thằng Xuân vẫn nhủn:  - Bẩm cụ, những lời vàng ngọc của cụ lúc nào cũng đúng.  Cụ Bá Kiến vẫn chưa nguôi giận:  - Năm nào cũng chấm giải kiểu này, không khéo thiên hạ lại xì xầm xì xào. Chưa kể trên huyệncử Lý Toét, trên tỉnh cử Xã Xệ về thẩm định lại thì lúc ấy, ném cái mặt đi đâu? Đúng khôngnào?  Thằng Xuân cả cười:  - Bẩm cụ, những lời vàng ngọc của cụ lúc nào cũng đúng. Xin cụ bớt giận, con có lời thưa…  Nói đến đó thằng Xuân im bặt. Có tiếng ruồi bay vo ve. Không gian im ắng lạ thường. Ngột ngạtquá đi mất. Cụ Bá sốt ruột:  - Mày thưa cái gì?  Chỉ chờ có thế, thằng Xuân bước ra giữa nhà vung tay như ông tướng giữa sa trường bất chấphòn tên mũi đạn. Hắn chỉ vào bộ tràng kỷ:  - Bẩm cụ cái này ở đâu mà có?  Rồi, hắn vừa đưa tay chỉ qua cái tủ lạnh, cái laptop, cái máy lạnh, cây bon sai, bộ ấm trà, mấychai rượu Tây v.v… vừa luôn mồm hỏi:  - Bẩm cụ, cái này ở đâu mà có? Ai dâng hiến cho cụ?  Cụ Bá tái mặt:  - Suỵt! Mày nói khẽ thôi! Mày vu oan giá họa cho tao đấy à! Im ngay!  Thằng Xuân cười khẩy:  - Bẩm cụ, thế mà cụ cứ đòi thay đổi cơ chế à? Cụ có cơm thì chúng con có cháo ạ!  Cụ Bá Kiến đứng dậy, ôm choàng lấy thằng Xuân và nói khẽ:  - Im ngay!  Nói đến đó cụ Bá im bặt. Có tiếng ruồi bay vo ve.  Không gian im ắng lạ thường. Ngột ngạt quáđi mất. Chỉ nghe tiếng thằng Xuân thì thào:  - Bẩm cụ, vâng ạ!  Cụ Bá đã dạy những gì? Chẳng rõ. Chỉ biết qua mùa xuân Quý Tỵ, từ đó, Chí Phèo không cònđến nhà cụ rạch mặt ăn vạ nữa. Ai muốn biết thêm chi tiết, xem hồi sau sẽ rõ.     L.M.Q  (nguồn: báo Tuổi trẻ cười số XUÂN 2013)      Cùng một chủ đề:  Chí Phèo tân truyện   Luật... mọc sừng   "Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ
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