
TÚ HỢI: THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

      
  

 “Phen này, đời con tèo rồi má ơi”. Ối dào, nhìn gương mặt của Tú Xuất đã hằn nhiều vết nhăn
rúm ró, tóc đã bạc, răng đã rụng mà còn thều thào gọi “má ơi” khiến ai nấy đều thương cảm.
Hôm nay, lão ta bị giải ra đình làng do quan huyện xử án bởi vì rằng: Cả làng, cả xã đều nhận
tiền đền bù giải tỏa nhằm xây dựng sân golf, khu resort để phục vụ cho bà con cần lao, chân
lấm tay bùn trong phong trào thi đua bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng Tú Xuất vẫn cứng đầu không
chịu rời bỏ cái mảnh đất ở hốc bà tó, chó ăn đá gà ăn sỏi, lão ngoan cố nại cớ là đất hương hỏa
của ông bà tổ tiên để lại.
 

  

Trong lúc chờ đến lượt mình, lão ta khớp lắm, sợ vãi đái khi nhìn bậc quang minh chính đại
đang ngồi chễm chệ và dạt dào tuôn ra từng lời đúng luật, đúng lệ. Ai nấy đều lấm lét, mặt xanh
đít nhái.

  

Người bước ra đầu tiên, nhìn thoáng qua, Tú Xuất biết ngay là Bá Kiến. Hình ảnh của cụ thỉnh
thoảng đăng trên nhựt trình, phát ngôn chỉ đạo này nọ, ai mà không biết. Vừa rồi, cụ cho xây
biệt điện trong rừng bảo hộ. Nghe đâu, cụ xây là xây tặng cho mèo mới độ hai chục cái xuân
xanh, còn ngon mơn mỡn. Chơi thế là sang. Xây dinh thự cho gái có gì là nhục cơ chứ? Do suy
nghĩ chín chắn, đúng đắn như thế nên khi quan huyện hỏi, mà thật lạ, hễ hỏi câu gì, cụ cũng
chỉ trả lời gọn lỏn: “Thích thì làm”.
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Hay quá đi mất. Câu trả lời ấy mới hiên ngang làm sao. Kiêu hãnh làm sao.

  

Người thứ hai là ai? Ối dào, dân tình lặng im phăng phắt, đố dám xì xào, chỉ chõ bàn tán nhỏ to.
Ấy là cụ Bang Bạnh. Chỉ vì tấm lòng của cụ từ bi, bác ái, biết sống vì gia tộc nhà mình, vậy mà
phải ra đình làng. Oan ức không chứ? Sự việc là vào một ngày trước lúc từ quan vui thú điền
viên, cụ cao hứng ký giấy bổ nhiệm cho cả dòng tộc từ các con cháu, dâu rể đến thông gia hai
bên nội ngoại giữ các chức vụ trọng yếu của làng, của xã.

  

Bù lại, cụ ngang nhiên xây dựng tòa ngang dãy dọc lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc
phòng, thủy lợi, đê điều, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc làng xã của mình. Oách quá. Cũng
như cụ Bá, hễ quan huyện hỏi câu gì, cụ chỉ trả lời gọn lỏn: “Thích thì làm”.

  

Vốn chữ nghĩa không đầy lá mít, Tú Xuất thừa biết, hoặc các cụ đã làm đúng quy trình; hoặc
rằng là đã được quan huyện “bật đèn xanh”, vì thế, các cụ ứ sợ. Dù cũng vác xác ra đình làng,
cũng bị quan huyện xử giữa thiên thanh bạch nhật cho đúng kỷ cương phép nước, hả hê lòng
dân nhưng sau đó thế nào? Nào ai biết thế nào? Vì lẽ đó, dù thế nào thì Tú Xuất cũng bắt
chước theo cách trả lời của các cụ:

  

- Bẩm quan, thích thì làm.

  

Bỗng đâu, có tiếng thét vang trời:

  

- Lính lệ đâu? Tát vỡ mồm nó ra. Trói gô nó lại. Tội vạ gì tao chịu sất. Láo. Láo đến thế là
cùng.

  

Ngay lập tức Tú Xuất cãi béng:

  

- Sao lúc nẫy quan huyện không dám đụng đến các cụ?
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- Mày ngu lắm. Mày ăn học cho lắm nhưng có biết ca dao, tục ngữ không?

  

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, suýt bị đòn, Tú Xuất bỗng dưng thông minh đột xuất, bèn há
mồm đọc vanh vách:

  

- Bẩm quan, “Miệng nhà quan có gang có thép”. Đúng không ạ?

  

- Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế?
“Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à? Có ngày tù mọt gông
nghe con.

  

Lời dạy ấy trí tuệ quá, sâu sắc quá mà cũng mỹ thuật quá. Cả đình làng đột nhiên vang lên
tiếng vỗ tay náo nhiệt. Mọi người đồng thanh hô to vang trời dậy đất:

  

- Vâng ạ, quan huyện dạy chí phải.

  

T.H

  

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1.5.2017)

  

Cùng một chủ đề:

  

 

  

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ
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Dân tình tệ bạc quá đi mất

  

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

  

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

  

Chí Phèo tân truyện 

  

Luật... mọc sừng 
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"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

  

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

  

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

  

Cuội đời mới
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Nỗi lòng cụ Ngáo 

  

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

  

Tội trạng của con kiến

  

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

  

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

  

KINH NGHIỆM NÓI DÓC 

  

Sự đời, đơn giản vậy thôi
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