
TÚ HỢI: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

  

      

  

Với thái độ vùng vằng, giận dỗi, lẫy, làm mình làm mẫy, hờn mát, lý trưởng Phèo thậm thò thậm
thụt, mè nheo với cụ chánh tổng:
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- Chẳng lẽ, từ rày trở về sau, con không có cơ may hầu hạ cụ nữa ạ?

  

Đang trong cơn giận, mặt đỏ như cái mồng gà trống, cụ chánh đập tay xuống bộ tràng kỷ, la
toáng lên:

  

- Mày làm ăn cái gì mà dựng đình, đình đổ; xây miếu, miếu sập; vác tiền tỷ ra nước ngoài mua
tàu thuyền chỉ là mớ sắt vụn? Công tác gì, nhiệm vụ gì giao cho mày, cuối cùng cũng thua lỗ
be bét. Nuôi mày như nuôi khỉ dòm nhà, nuôi ong tay áo.

  

Lý Phèo đực mặt, há mồm lắp bắp:

  

- Bẩm cụ, con đã nhận lỗi bà con tổ dân phố, đã viết kiểm điểm nộp cho hội đồng hương theo
đúng quy trình kỷ luật cán bộ. Con nghiêm khắc, nghiêm túc, nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm rồi
ạ.

  

Cụ chánh cười khẩy:

  

- Sợi dây kinh nghiệm nó dài cỡ nào mà mày cứ rút hoài cũng không xong? Xây nhà trái phép?
Rút kinh nghiệm! Đi xe nhà nhưng gắn biển số xanh? Rút kinh nghiêm. Đê điều vỡ toang hoác
sau trận mưa không bằng bò đái? Rút kinh nghiệm! Kinh nguyệt chứ kinh nghiệm cái nỗi gì!

  

Vin vào câu cuối, lý Phèo biết tỏng cụ chánh đang nguôi giận bèn giả lả:

  

- Cụ đùa khéo là duyên. Sự việc tầy huầy ra đó, xử lý thế nào mới đúng quy trình? Cắn cỏ lạy
cụ.
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Cụ chánh xua tay:

  

- Gay go lắm. Bọn ký giả thời buổi này đâu có thể mua chuộc. Chúng chọc mũi vào rồi tung hê
lên nhựt trình thì sao? Thì công an vào cuộc chứ sao!

  

Hãi quá! Khiếp quá! Lý Phèo nghệch mặt như đom đóm đực, thở hắt ra rồi quyết định phải nói
rất dõng dạc một câu. Chỉ một câu thôi. Ấy là câu tràn trề tâm huyết của một người luôn tận
tâm, tận lực phụng sự chí công vô tư đến giọt máu cuối cùng vì làng, vì xã:

  

- Bẩm cụ, cụ cần gì xin cứ bảo nhà cháu một câu.

  

Chà, mãi đến giờ mới thốt được câu đấy ư? Thân lừa ưa nặng. Biết điều thế là ngoan. Dễ dạy.
Dễ sai bảo. Cụ chánh bèn đổi mặt làm vui. Mà lúc đã vui, cụ thường gõ tay nhịp nhàng lại ca ư
ử dăm câu hát nói:

  

- Hồng hồng tuyết tuyết

  

Đúng quy trình là bùa phép lận lưng

  

Ở đây tai vách mạch rừng

  

Những chuyện công tác xin đừng nói ra

  

Cho dù bão táp mưa sa

  

Khách lạ đến nhà phải báo công an
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Đột ngột, cụ im phắt rồi lên giọng kẻ cả:

  

- Này nhá, mày đến đây tao nói khẽ.

  

Bộ mặt phì nộn, béo nhẩy, bóng láng của lý Phèo từ tái xạm, xám xịt như tiết canh gà dần dần
chuyển sang sắc màu rực rỡ, trữ tình như câu thơ “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” của Thôi
Hộ. Bỗng cụ chánh đột ngột dứt lời bằng câu nói lớn:

  

- Cứ làm thế là đúng quy trình. Mày thấy thế nào?

  

- Bẩm cụ, cao kiến! Cao kiến!

  

Ít lâu sau, các nhựt báo đều đưa tin trang nhất về vụ lý Phèo bị kỷ luật, cách chức. Đáng đời
chửa, hắn ta bị thuyên chuyển về làng Vũ Đại. Chà, chỉ thiếu điều mổ lợn, giết bò ăn mừng ba
ngày ba đêm mới hả hê, sung sướng cho thỏa tấm lòng của dân đen bấy lâu nay. Phải thế chứ.
Cụ chánh làng ta nghiêm minh thật. Quân pháp bất vị thân. Thế mà kẻ xấu mồm đồn thổi lý
Phèo là “gà” của cụ. Chẳng phải đâu, hễ ai có tội là cụ “trảm” thằng tay, không bao che, chớ
hòng núp bóng cụ. Cụ luôn xử lý đúng quy trình. Hoan hô cụ chánh.

  

Sau khi nhận quyết định kỷ luật, trở về nhà, đã lâu lắm rồi lý Phèo mới có cử chỉ cực kỳ galant
với vợ là ôm hôn cái chụt rồi cất lên tiếng cười rổn rảng:

  

- Mọi việc diễn ra đúng theo quy trình mẹ mày ạ. Cụ chánh tài thật.

  

Câu nói ấy, lý Phèo thốt ra vào ngày 13.10.1939. Ấy là ngày nhà văn Vũ Trọng Phụng có ý
định viết tập phóng sự “Nghệ thuật đúng quy trình”. Tiếc rằng, chưa kịp đặt bút thì bệnh lao đã
kéo ông về suối vàng. Biết được chuyện này, nghe đâu, ông Phán mọc sừng có rỉ tai cùng cụ
cố Hồng: “Ố dào! Chữ nghĩa mà làm gì. Hiện thực xã hội đã, đang và sẽ diễn ra sờ sờ đấy thôi.
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Trí tưởng tượng của nhà văn An Nam ta, đố mà sánh kịp. Có phải không cụ?”. Như mọi lần, cụ
cố Hồng lại ôm ngực ho sù sụ rồi gục gặc nhả từng chữ: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!".

  

T.H
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười 1.7.2016)

  

 

  

Cùng một chủ đề:

  

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

  

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

  

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

  

Ông trời của làng Vũ Đại

  

"NGHỆ THUẬT" NÓI

  

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

  

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ
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Chí Phèo tân truyện 

  

Luật... mọc sừng 

  

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

  

Phường chèo làng ta

  

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

  

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

  

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

  

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

  

Chúa Chổm và ông già Noel

  

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

  

Dân đen sướng lắm chứ

  

Đời, thế mà vui
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