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Quyên Di 

Vết Chân Chim 

 

Vào truyện 

Sàigòn, ngày...  
 
Ngàn Thương  
 
Mấy lần viết thư cho anh, Thương cứ đòi anh kể chuyện anh ngày còn học trường Trung 
học. Anh khất mãi cũng có nguyên do đấy. Thứ nhất, đám bạn anh giờ đây đi xa cả rồi, 
bây giờ mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm của ngày xưa thân ái, tự nhiên anh thấy buồn 
buồn, những khuôn mặt dấu yêu của ngày xưa ấy chả còn ở gần anh nữa, để mà cùng 
nhau vui cười mỗi khi nhắc lại một câu chuyện của “thời oanh liệt”. Những con chim ấy 
đã mọc đủ lông đủ cánh, không còn chập chững bằng những vết bước xinh xinh nữa mà 
đã vút lên cao, tận những đám mây trời để bay về những vùng đất lạ. Vả lại, nếu dùng 
thư để kể chuyện cho Thương thì bất tiện quá, bao giờ cho xong được?  
 
Nhưng hôm nay, anh quyết định viết lại “ngày xưa thân ái” đó thành một tập đàng 
hoàng. Thương đã bằng lòng chưa nào? Động lực thúc đẩy anh làm chuyện này, trước 
hết vẫn là những bức thư của Thương, nhưng sau nữa là do sự trùng hợp: hôm qua anh 
nhận được một lúc ba bức thư của ba người bạn trong nhóm “Thân Ái” hồi trước, bây 
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giờ mỗi người ở một nơi. Có sự lạ lùng là không hẹn mà cả ba đều nhắc tới những kỷ 
niệm ngày nào còn đi học, cả ba đều ước mong sao có ai ghi lại tất cả quãng đời tươi 
đẹp đó.  
 
Thương biết không, trước mặt anh hiện ra rõ rệt những khuôn mặt học sinh thật trẻ: 
Oanh, Thủy, Linh, Lộc, Việt... và cả khuôn mặt anh nữa.  
 
Quên làm sao được những ngày nắng Sàigòn gay gắt, một tên trong bọn lọc cọc đạp 
con ngựa sắt đi liên lạc từng nhà. Những buổi tối mấy đứa chụm đầu vào nhau, trán 
nhăn lại như những ông cụ non để bàn tính kế hoạch phá vỡ những tập quán xấu trong 
trường, trong lớp; những lần tác động trong lớp để tổ chức trại tất niên, trại hè để rồi về 
nhà đứa nào cũng phải ngậm cam thảo vì khan tiếng; những ngày cả bọn kéo nhau ra 
quán thịt bò viên Nguyễn Thiện Thuật làm một chầu an ủi sau những vố thất bại chua 
cay.  
 
Còn nhiều lắm, Thương ạ, chân chim bước tự ngày nào bây giờ vẫn còn dấu vết. 
Thương cứ đòi, bây giờ tha hồ mà theo dõi VẾT CHÂN CHIM. Có điều Thương đừng tìm 
trong truyện này một nhân vật chính và một bố cục gọn gàng. Ai cũng là nhân vật chính 
cả. Hay nói đúng hơn nhân vật chính là cả nhóm “THÂN ÁI”. Còn, vì chân chim bước 
quá tự do, nên truyện chẳng theo một bố cục nào cả. 

Anh,  
Quyên Di 

 
 

Chương 1 

Sáng nay đi học sớm, lớp còn vắng hoe. Oanh vào bàn, cất cặp. Anh chàng “xì” lên một 
tiếng dài như tiếng xe đạp bị tuột đầu van. Chả là chiều hôm qua có trận mưa to, bác 
lao công vô ý không đóng cửa sổ lớp, nước bắn vào đầy bàn nhớp nhúa không chịu 
được. Oanh loay hoay tìm một mảnh giấy lau. Anh chàng cho cả hai tay vào hộc bàn, 
quờ quạng. May quá có một tờ giấy trong đó thật. Oanh định vò lại, lau bàn ngay. 
Nhưng bất chợt Oanh ngừng tay, mắt anh chàng rơi đúng vào dòng chữ “Mến gởi chị 
Mai Ngọc Oanh” viết theo chữ in trên giấy. Tờ giấy gấp làm ba rồi cuộn lại, xỏ hai đầu 
vào nhau. Tò mò Oanh mở ra đọc: 

“Trong lớp, ngày... 196... 

Chị Oanh dễ thương, 

Chưa được hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan chị, nhưng Thủy đã thấy mến và thương 
chị làm sao. Thủy học Tam C, buổi chiều, ngồi cùng chỗ với chị đấy. 

Để Thủy đoán xem nhé: thế nào chị cũng phải có một suối tóc dài đến ngang lưng, mắt 
chị giống mắt bồ câu, với hàng mi cong vút, mũi chị xinh xinh làm sao, miệng chị hình 
trái tim và chị cười chắc có duyên lắm. Úi chu choa, cứ hình dung như vậy, Thủy đã thấy 
mê mẩn cả tâm... thần. 

Vừa ca vọng cổ chị nghe đấy. Mà thôi! Dài dòng mãi, hẳn chị muốn biết con nhỏ này 
định nói cái gì phải không? Đây này: Thủy nghĩ chúng mình hằng ngày ngồi cùng một 
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chỗ mà không quen nhau thì thiệt là kỳ. Thủy đề nghị thế này nhé, để đặt nền tảng cho 
những “liên hệ bình thường”, chiều nay chị lại trường cho Thủy gặp nghe. Muốn cho dễ 
nhận chị cứ cầm một cái khăn tay màu đỏ ở tay trái nhé. Thủy cũng sẽ dùng dấu hiệu 
ấy. 

Mong chị ghê lắm, 

Thủy 

TB. Để làm quen, Thủy gởi chị hai trái me, có cả gói muối ớt nữa đấy. Chị cứ tìm ở hộc 
bàn bên phải sẽ thấy. Hay chị lại thấy me trước khi đọc thư cũng không biết chừng”. 

Đọc thư xong, công việc đầu tiên của Oanh là thò tay vào hộc bàn lần nữa. Quả nhiên 
Oanh đụng phải hai quả me khá to, và gói muối ớt, vì để đã lâu nên hơi chảy nước. 

Oanh nhắm mắt lại, rồi mở ra, rồi nhắm lại... hai ba lần như thề, đó là thói quen cố hữu 
của Oanh mỗi khi gặp câu chuyện rắc rối. Anh chàng lẩm bẩm : 

- Ủa, nếu không lầm thì mình là... con trai mà! 

Nhưng bốn chữ “Chị Mai Ngọc Oanh” to như con gà mái ngay trước mắt như một thực 
tại phũ phàng và khiêu khích. Bây giờ thì mặt Oanh nó thuỗn ra, anh chàng lật qua lật lại 
mảnh giấy rồi đọc lại lần nữa. Đến câu “thế nào chị cũng phải có một suối tóc dài đến 
ngang lưng” bất giác Oanh đưa tay lên sờ đầu. Không, đầu Oanh vẫn to như cái giành, 
tóc rễ tre mọc lởm chởm. “Mắt chị giống mắt bồ câu”! Mẹ ơi, mắt Oanh là mắt ốc nhồi 
mà! Ở nhà mẹ chẳng bảo thế là gì. “Miệng chị hình trái tim và chị cười chắc là có duyên 
lắm”, làm gì có chuyện ấy, miệng Oanh đã rộng sẵn, mỗi lần nở một nụ “cười duyên” nó 
ngoác ra đến phát khiếp, chị Yến vẫn nói với mẹ: “Mẹ ạ, thằng Oanh mà cười thì chỉ có 
ma mới thương nổi”. 

Anh chàng ngửa cổ lấy ngón tay cái xoa mãi chiếc cằm mọc mấy sợi râu lởm chởm như 
hàng rào ấp chiến lược, ra dáng suy nghĩ. Bỗng mắt anh chàng sáng lên, bàn tay bỏ 
xuống, vỗ vào đùi thật mạnh! Anh chàng nghĩ ra rồi! Oanh cho rằng lại một ông bạn quý 
nào chơi xỏ mình đây, chắc tên Việt chứ chẳng sai. Bỗng nhiên Oanh đâm ghét cái tên 
của mình thậm tệ, nó chả có chút xíu con trai tính nào. 

Oanh nhìn Việt, hắn ngồi dưới Oanh hai bàn, đang thản nhiên rung đùi, miệng gặm khúc 
bánh mì to tổ bố. “Chắc là nó đang chờ phản ứng của mình đây”. Oanh nghĩ thầm thế 
rồi lẩm bẩm : 

- Chơi xỏ ông nhé! Con nhà Việt lì thiệt! Nhưng... chớ vội đắc chí! Được rồi, ta cứ việc 
ăn hết me cho hắn tức! 

Thế là Oanh bình tĩnh ngồi bẻ hai quả me chấm muối ớt ăn ngon lành. Tiếng nhai tóp 
tép đều đều vang lên làm mấy cô nữ sinh ngồi bàn trên quay xuống, nhưng mấy cô vội 
quay lên sau khi cùng nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Một cô thỏ thẻ vào tai bạn : 

- Gớm, thứ con trai gì mà ăn quà như ma ấy. Mới sáng bảnh mắt mà ăn me làm người 
ta... phát thèm! 

Hai tiếng “phát thèm” cô ta nói thật nhỏ, chỉ như một hơi gió thoảng, nhưng Oanh nhà ta 
có một đôi tai rất thính, hắn nghe rõ mồn một. Đắc chí, Oanh vừa ăn vừa xuýt xoa : 
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- Úi giời, cái thứ me quỷ gì mà chua như ma ấy! 

Anh chàng ra bộ khoái chí lắm vì đã dùng được cả hai chữ ma, quỉ trong một câu, cứ 
ngoác cái miệng rộng quá khổ ra cười mãi. Phần mấy cô bàn trên thì có vẻ đau khổ lắm, 
cứ thấy ngó ngoáy cái đầu mãi. 

Oanh vừa kịp tiêu thụ hết hai quả me thì chuông vào học, giáo sư Quốc Văn vào lớp. 
Trong các thầy của Oanh, có thầy này là chăm chỉ, có lương tâm nghề nghiệp nhất; cứ 
dứt tiếng chuông là ông đã có mặt trong lớp rồi. Nhiều lúc, Oanh đâm nghĩ nhảm: chắc 
ông ấy cứ chờ sẵn ngoài cửa lớp, nghe chuông reo là chạy vào ngay. 

Vẫy tay cho học sinh ngồi xuống, thầy không ngồi vội, móc túi lấy cặp kính trắng, cẩn 
thận “khoác” lên đôi vành tai rồi đưa mắt nhìn đám học trò suốt lượt. Thầy có cái nhìn 
như thôi miên khiến những đôi mắt nghịch ngợm nhất cũng phải lẩn tránh tia nhìn của 
thầy. 

Lớp học im phăng phắc, không một tiếng động. Ra vẻ bằng lòng lắm, thầy mỉm cười 
phán : 

- Các em đã học hết về Nguyễn Công Trứ. Hôm nay tôi ra mấy câu hỏi kiểm soát, mỗi 
em lấy ra một tờ giấy trắng sửa soạn viết đầu bài. 

Sau lời tuyên bố của thầy, một vài tiếng xuýt xoa nổi lên lẫn với tiếng mở vở loạt soạt. 
Có tiếng cãi nhau chí chóe ở cuối lớp : 

- Sinh năm bao nhiêu? 

- 1787 

- Bậy, 1877 thì có. 

Đã có mấy tiếng rúc rích như chuột nhắt kêu. Lát nữa, một giọng khá to ông ổng : 

- Chúng mày lầm hết, tao nhớ rồi, 8177! 

Lần này không còn phải tiếng rúc rích nữa mà là những giọng cười ré lên từng hồi. Dịch 
cười lan tràn còn mạnh hơn bệnh sốt rét ngã nước, xâm nhập khắp lớp. Sáu bảy chục 
“bệnh nhân” mặt mũi nhăn nhó hoặc há miệng to tướng khoe những “hàm răng trắng 
đẹp như ngà”. Mấy cô nữ sinh lúc đầu còn ra vẻ lễ phép, nghiêm trang, dần dần cứ hết 
cô nọ đến cô kia, bật cười phì phì, nằm cả ra bàn. Một câu khôi hài chả lấy gì làm duyên 
dáng cho lắm, nhưng nếu được phát thanh trong lớp, đôi khi gây ra hậu quả bất ngờ. 

Thầy có vẻ giận, nghiêm giọng quát : 

- Em nào ăn nói như ở giữa chợ thế? Muốn xuống phòng Tổng Giám thị phải không? Cả 
lớp yên lặng! Em nào làm ồn, tôi cho số không bài làm. 

Lời cảnh cáo của thầy bao giờ cũng có hiệu quả, mấy tiếng rúc rích còn sót lại cũng im 
bặt. Thầy cao giọng : 

- Mấy em sửa soạn viết, tôi đọc đây. 
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Rồi thầy bắt đầu đọc, giọng rõ và ngắn. 

Chép xong đầu bài, Oanh xoa hai tay vào nhau cười hí hí xem bộ khoái chí lắm. Bài dễ 
quá, chỉ chừng mười lăm phút hay hơn chút xíu là xong. Ấy, hình dạng của Oanh lộ cộ 
như vậy chứ anh chàng tài hoa ra phết. Hơn nữa, đi học về Oanh ít đi đâu, chỉ ở nhà 
“gạo” bài nên anh thường đứng nhất lớp luôn. Mấy anh học trò con trai có vẻ ghen tức 
lắm, còn mấy cô học cùng lớp thỉnh thoảng nhìn Oanh thán phục. Oanh thì cứ tỉnh bơ, 
ai ghét cũng mặc, ai ưa cũng mặc luôn. Oanh chỉ ra sức học và ra sức nghịch. Oanh 
vẫn viết chơi cái công thức này lên giấy nháp: Học + Nghịch = Học trò, và đã hãnh diện 
vì đã “sáng tác” được cái công thức ấy. 

Đúng như dự tính, chỉ mười lăm phút sau Oanh đã làm xong bài, rất “đẹp đẽ, sạch sẽ, 
hợp vệ sinh”. Oanh đóng nắp bút ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ. Trời hôm nay thật 
trong, xanh ngắt một màu, lãng đãng phía xa vài cụm mây trắng nõn đang chơi rượt bắt. 
Cạnh cửa sổ, con chim sâu đậu trên cành, mỏ ngậm mẩu bánh mì. Những hình ảnh linh 
động đó làm hồn Oanh mát rợi. Nổi máu thi sĩ, Oanh nguệch ngoạc viết vào cuốn vở 
nháp: 

Buổi sáng trời trong xanh 

Con chim sâu trên cành 

Mẩu bánh mì ngang mỏ 

Trông đẹp như bức tranh 

Làm đến đó thì tịt, Oanh ngồi gãi tai một lúc, phun thêm ra được tám câu: 

Trong tranh có trời xanh 

Có chim sâu trên cành 

Thế còn ở trong lớp 

Thì có một thằng Oanh 

Thằng Oanh ngồi làm bài 

Không một câu nào sai 

Chỉ trong mười lăm phút 

Ngon lành nhất trần ai! 

Oanh khoái quá cười khì khì tự tán thưởng bài thơ con cóc của mình. Hắn đưa tay sờ 
cằm, mấy sợi râu vừa nhú ra một tí đâm vào ngón tay hắn nhồn nhột. Oanh khoái chí 
toét miệng cười. Hắn chỉ mong râu mình dài ra thật rậm, hắn sẽ giả bộ quên không cạo 
để cho nó mọc lởm chởm, trông vừa có vẻ nghệ sĩ vừa người lớn ra, lúc đó chắc là thú 
lắm. 
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Rồi Oanh lại nhớ đến bức thư thằng Việt viết trêu mình hồi nãy, anh chàng gật gù cái 
đầu lẩm bẩm : 

- Mi dám chơi xỏ ta, láo thật! Mấy hôm nữa râu ta mọc nhiều hết trêu ta là con gái nhé! 

Nhưng Oanh chợt ngồi ngớ ra, mặt cứ ngây ngô như anh Mán nghe kèn, bây giờ Oanh 
mới nhớ một điều rất quan trọng mà lúc vào lớp, vì quá chú ý đến nội dung bức thư nên 
Oanh không để ý: chữ viết trong thư không phải chữ thằng Việt, chữ Việt xấu lắm, to 
như con gà mái cơ mà! 

Trong khi Oanh nhà ta đang ngồi nghĩ ngợi lơ tơ mơ, đầu óc chứa bao nhiêu ý tưởng 
lộn xộn như vậy thì thầy cũng đang chăm chú nhìn hắn. Nhiều lúc thầy buồn cười quá vì 
vẻ mặt Oanh cứ thay đổi luôn, y như một diễn viên sân khấu hay điện ảnh trình bày 
những bộ mặt “thất tình” cho người ta chụp hình. Trong lớp, thầy quí Oanh, tên học trò 
này nghịch không ai bằng, nhưng hắn “nghịch có trật tự” lắm, vì chỉ nghịch trong giờ 
chơi thôi, chứ đã đến giờ học rồi, có cạy miệng ra hắn cũng chả thèm nói, mà coi 
chừng, ông bạn nào ngoan cố gợi chuyện mãi, hắn còn thụi ngầm cho mấy cái cũng 
nên. Oanh lại học giỏi, bài luận nào của Oanh cũng được thầy xem đi xem lại một cách 
đắc chí, còn những bài kiểm giáo khoa thì “suya” không chịu nổi. 

Thấy Oanh gác bút, nhìn ra ngoài, miệng nói lảm nhảm, thầy biết anh chàng đã làm bài 
xong rồi, nhưng vẫn hỏi : 

- Thế nào, Oanh! Ngồi làm gì đó mà không viết bài? Xong chưa? 

Oanh giật mình, lật đật trả lời : 

- Thưa thầy, xong rồi ạ! 

Có mấy tiếng lào xào ở bàn trên tỏ ý thán phục. Thầy trìu mến nhìn đứa học trò cưng, tỏ 
vẻ rất bằng lòng. 

Thấy thầy nhìn đi chỗ khác, Oanh yên chí thò tay vào cặp lấy ra bức thư hồi sáng xem 
lại một lần nữa. Nét chữ nhỏ hơi nghiêng về phía trước rất là... con gái, đặc biệt cái đuôi 
chữ g lại vòng thêm một vòng nhỏ trước khi hất lên, Oanh thấy yêu yêu cái đuôi chữ g 
ấy. “Quái, sao hôm nay thằng Việt viết chữ đẹp thế này?” Bỗng Oanh đập tay vào trán, 
nghĩ thầm: “Mình ngốc quá, nó đã cố ý trêu mình thì phải có mánh khóe chứ!” Trong óc 
Oanh thoáng qua hình ảnh Kim, cô em gái khá xinh nhưng nghịch bằng trời của Việt, 
con trai có lý sự mấy cãi nhau với Kim cũng nhất định chỉ... thua. Oanh nghĩ: “Chắc vụ 
này là một âm mưu của Việt và Kim đây, chữ này là chữ Kim viết. Anh em nhà này ghê 
thật”. 

Một gót guốc dẫm lên chân Oanh làm anh chàng tỉnh mộng. Tâm, cô nữ sinh ngồi bàn 
trên quay xuống thì thào : 

- Câu nhất trả lời làm sao? Chỉ coi! 

Bình thường ai có hỏi, Oanh đều tìm cách đưa cho họ xem. Nhưng hôm nay anh chàng 
ghét cái giọng trịch thượng của cô Tâm làm phách không phải lúc, hơn nữa còn bị dẫm 
chân đau điếng, anh chàng giận quá, giả bộ tỉnh khô khe khẽ nói : 

- Xin em đừng hỏi em ơi... xin em đừng hỏi em ơi... sẽ không trả lời đâu. 
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Tâm ức lắm, định tìm câu nào “pháo kích” lại cho hả giận. Nhưng cô bé Thu ngồi bên 
cạnh khôn hơn, bấm tay Tâm ra hiệu bảo im, rồi Thu quay xuống ngọt ngào : 

- Sao anh Oanh làm bài nhanh thế? Thu chả biết trả lời gì cả. Eo ơi, bài này mà kém 
điểm, thế nào về cũng bị mẹ mắng thôi. Anh làm ơn chỉ Thu đi nghe... 

Trong bất cứ một đứa con trai nào cũng nấp sẵn một ông anh hùng luôn luôn đợi dịp để 
ra tay cứu khốn phò nguy. Vậy thì ông anh hùng của Oanh vừa thức dậy sau câu than 
vãn của Thu. Oanh nghĩ: “Thu hiền lành, xinh xinh thế này mà bị mẹ mắng thì tội quá, 
phải cứu Thu mới được”. 

Quên cả luật “không được nói chuyện trong lớp”, Oanh cố lấy giọng ngọt ngào “tuy thế 
nó vẫn cứ ồ ồ” bảo Thu : 

- Tôi để bài ở cạnh bàn đấy, câu nào không làm được thì cứ việc chép. Ấy quên, phải 
làm khác khác đi một tí không thầy giáo cho zêrô cả đám đấy. 

Thu khoái quá gật đầu lia lịa, còn tay thì chép như bay. Dĩ nhiên cô nàng Tâm ngồi bên 
cạnh cũng chịu khó “sao y bản phụ” theo Thu. 

Oanh vừa lấy làm khoan khoái, vừa run run, lỡ thầy biết việc mình làm thì nguy, vì Thu 
làm bài một cách hăng hái quá. Trong lòng đang hồi hộp như vậy thì cu cậu Việt từ phía 
sau dẫn xác lừ lừ đi lên. Oanh ngạc nhiên: “Quái, hôm nay thằng này làm bài giỏi nhỉ? 
Nộp bài trước cả mình”. 

Việt đi qua chỗ Oanh kín đáo để trước mặt bạn một mảnh giấy rồi lững thững đến gần 
bàn giáo sư. Thầy giật mình hỏi : 

- Đi đâu? 

Việt lễ phép : 

- Thưa thầy con đi giặt cái giẻ lau bảng một tí, không lát nữa thầy xóa bảng bụi nó bay 
bẩn cả quần áo thầy. 

Thầy chớp mắt cảm động vì không ngờ lại có đứa học trò thương mình đến thế, dịu 
dàng : 

- Ừ, nếu anh làm xong bài rồi thì chịu khó giặt hộ cái khăn lau bảng cho thầy. 

Được lời như cởi tấm lòng, Việt nhanh nhẹn chụp lấy cái giẻ lau bảng, hấp tấp đi ra 
khiến thầy hơi ngạc nhiên. 

Ở dưới, Oanh liếc qua tờ giấy của Việt: 

“Oanh 

Chỉ tớ làm hai câu sau đi, hỏi cái gì mà khó như ma ấy! Tớ” 

Cái thư nhận được như hiện rõ trong đầu Oanh, anh chàng tức quá, nghĩ thầm : 
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- Tên này lì thiệt, trêu cho nhiều vào, bây giờ còn bày đặt nhờ vả. Ông cóc thèm chỉ 
nữa! Đã sao! 

Tuy nghĩ như vậy, nhưng rồi, Oanh cũng lấy ra một mảnh giấy viết hai câu trả lời cho 
Việt. Dù sao thì Việt cũng là bạn thân của Oanh mà. Thằng này thích trêu Oanh nhưng 
tử tế lắm, ngày nghỉ rủ Oanh đi xi-nê luôn, hai thằng rất có nhiều kỷ niệm với nhau. 

Viết xong hai câu trả lời, còn thừa giấy Oanh đã định vẽ hình con voi theo lối hí họa rồi 
ghi chú ở dưới: “Thừa giấy vẽ voi”. Nhưng nghĩ sao lại thôi, và mỉm cười vẽ một chiếc lá 
có ba cái que xỏ qua. Bên dưới Oanh viết: 

“Mày thiệt là ba que xỏ lá, đáng ăn đấm lắm nghe Việt. Giờ chơi ta phải xỉ vả cho mày 
một trận mới được. 

Tao”. 

Oanh vừa hạ bút chấm xong cái chấm cuối cùng thì Việt cũng lò dò ngoài cửa lớp đi 
vào. Đặt cái khăn lau ở góc bàn thầy, cúi đầu chào cẩn thận, Việt mới lững thững đi 
xuống, đi qua chỗ Oanh, nó vê hai đầu ngón tay thay cho câu “Đâu? Đưa đây” Oanh 
lườm nó một phát rồi kín đáo đưa mảnh giấy ra. Việt nhanh nhẹn chụp lấy như đã chụp 
cái giẻ lau bảng lúc nãy. 

Chuông đã báo hiệu giờ chơi. Việt chạy bay lại nộp bài, xem ra vẻ hăng hái lắm. Xong 
lại chỗ Oanh, nó cười khì khì : 

- Thì đây, xỉ vả gì thì xỉ vả đi cho nó khoái cái miệng. Tại hôm qua tớ mắc xách nước 
cho má, tớ mới không học bài đó chứ. Đầu năm tới giờ cậu có thấy tớ không thuộc bài 
bao giờ đâu! 

Oanh lườm lườm : 

- Thôi đừng giả bộ nữa, xỉ vả là tớ nói đến cái vụ kia cơ. 

- Vụ nào? À, vụ “qua mặt” thầy ý hở? Hì... hì... hơi xấu xa thật, nhưng cũng phải có 
mánh khóe một chút chớ! 

Oanh xua tay : 

- Không, tớ muốn nói... 

Nhưng thấy mặt thằng Việt cứ nghệt ra như mán nghe kèn, Oanh đâm thắc mắc, không 
nói tiếp nữa. Ừ, biết đâu lại là thằng khác chứ không phải nó. Nghĩ thế, Oanh đánh 
trống lấp : 

- Ừ, cậu dối thì dối ai chứ sao lại dối thầy. Đức Khổng Tử đã phán (Oanh phịa): “Không 
thầy đố mầy làm nên” mà cậu trả ơn thầy như vậy đó hả? 

Rồi Oanh pha trò : 

- Không thầy đố mày làm nên 
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- Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

- Công cha nghĩa mẹ ơn thầy 

Ở sao cho xứng những ngày... Việt ơi! 

Hai tên ôm nhau cười ha hả. Xung quanh, mấy tên con trai nô đùa ầm ỹ như con nít, 
rượt nhau chạy trong lớp muốn gãy cả bàn ghế, còn mấy cô nữ sinh thì ngồi ở góc lớp, 
rủ rỉ rù rì những gì không biết, thỉnh thoảng lại rúc rích cười như chuột nhắt. 

Việt kéo Oanh ra ngoài sân, tìm nước uống. 

° ° ° 

Oanh thắc mắc vô cùng. Vụ “bức thư” tưởng đã chìm vào “dĩ vãng” nào ngờ sáng nay 
Oanh lại nhận được một bức thư nữa. Cái này ngắn hơn và nội dung mang một vẻ giận 
dỗi rất là... con gái. Nét chữ vẫn như trước không có gì thay đổi chứng tỏ vẫn “cùng một 
tác giả”. Thư rằng: 

“Trong lớp, ngày... 196... 

(Giờ Anh Văn) 

Chị Oanh, 

Em buồn ghê đó chị! Em biết trước mà, chị đâu có thèm chơi với “con nhỏ” này. Ừ, thì 
con nhỏ này học dốt, mới có đệ tam trong khi chị đệ nhị, con nhỏ này vô duyên, con nhỏ 
này xấu xí... 

Thôi, Thủy đùa đó chị Oanh, đừng giận Thủy nghe. Hay là... lễ ra mắt của Thủy đơn sơ 
quá? Vậy thì lần này Thủy gửi biếu chị một gói ô mai thật bự (12 trái đấy). Chiều nay 
đến cho Thủy gặp nghe. Dấu hiệu như lần trước. Hết. 

Thủy” 

Oanh sờ cằm, trán nhăn lại ra chiều suy nghĩ. Kể ra anh chàng lấy làm thắc mắc cũng 
phải: hôm nọ Oanh cứ nghi là không phải Việt thì cũng một “tay” nào đó trong lớp trêu 
mình chơi. Nhưng hôm nay giả thuyết đó đã hoàn toàn sụp đổ! Tụi bạn Oanh kiết ghê 
lắm, trong khi đó 12 trái ô mai khổng lồ này theo giá thị trường mỗi lúc một lên cao ít 
nhất cũng phải hơn 30 tiền. Oanh biết rõ tánh tụi bạn mình, chả lẽ vì một trò chơi không 
lấy gì làm thú vị cho lắm mà một nhân vật nào đó thuộc hội “kiết” lại dám bỏ ra hơn 30 
tiền mà chả được sơ múi gì. 

Vậy thì ai? Không lẽ... thật...? Oanh xấu hổ vì ý nghĩ của mình: cô nào thèm chơi, thèm 
giỡn với Oanh. Nghĩ mãi cũng chẳng thấy trong óc lóe ra được tia sáng nào, Oanh đưa 
mắt nhìn gói ô mai. Những quả ô mai to hơn cỡ thường, màu đỏ gạch nằm chen chúc 
nhau trong túi ni lông trông thật... dễ thèm. Oanh chợt nhớ con em ở nhà, con bé thích ô 
mai tệ, miệng lúc nào cũng nhóp nhép. Oanh chặc lưỡi : 

- Để lát nữa về hỏi con Nga coi, biết đâu nó lại chả giúp mình được vài việc. Dành lại ô 
mai cho nó vậy. 
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° ° ° 

Buổi trưa ăn cơm xong, Nga dọn dẹp mâm bát rồi lên lầu ngay. Đừng tưởng Nga đi ngủ, 
cô bé bắt đầu chép thơ đấy. Đứng ở đầu cầu thang, hơi cúi người nhìn xuống, Nga thấy 
nhà dưới trống trơn, cả nhà đi ngủ rồi. Nga hình dung đến dáng ba nằm với thói quen 
úp tờ báo lên mặt. Yên chí, Nga đi nhón gót về phía bàn học lục trong cặp lấy ra tập thơ 
“Em là gái trời bắt xấu” của Lệ Khánh. Mấy hôm nay cô bé miệt mài chép tập thơ này dù 
Nga chả xấu tí nào, phải nói Nga xinh mới đúng. 

Nga chép được nhiều thơ lắm. Cô bé có đến ba quyển bìa cứng bọc plastic cẩn thận, 
bìa trang hoàng đẹp thật đẹp, ở trong toàn là thơ thôi. Bài nào cũng được chép sạch sẽ 
trong một khung đầy hoa lá. Nga nâng niu mấy tập thơ này như báu vật vậy. 

Mở những tờ báo cũ nhà Nga, người ta thường thấy những “khoảng trống”. Phải nói rõ 
khoảng trống ở đây không phải là những chỗ bị kiểm duyệt đục trắng đâu, mà nó là 
những khoảng không có giấy! Đó là nhờ công trình “đục khoét” của Nga. Ở nhà, ba mua 
mỗi tháng tới ba tờ báo, tờ nào cũng có mục thơ cả, nhà lại mua thêm hai tờ tạp chí, 
mỗi tờ đều dành hai trang đăng thơ... Nga tha hồ cắt. Cứ thấy bài nào vừa ý là Nga cẩn 
thận cắt dán vào một tập giấy bìa cứng, thơm ngát mùi hoa lan và đầy hoa hòe, hoa sói. 
Giá tác giả những bài thơ trên biết được công việc làm của Nga, chắc phải xổ thêm ra 
một lô thơ nữa! 

Tuy không bao giờ nói ra nhưng Nga vẫn thường ghen với các bạn. Ba má Nga không 
“phát lương” cho Nga như một số phụ huynh học sinh khác vẫn thường làm, Nga cho đó 
là một sự thiệt thòi ghê gớm. Những bạn Nga được lĩnh lương tháng như thế, có được 
một số tiền kha khá, muốn mua sắm cái gì cũng dễ. Có điều hơi khổ một chút là nếu 
đầu tháng lỡ thích chí mua sắm nhiều quá, giữa tháng rủi có hết tiền cũng “chịu khó” 
vậy, không xin ai được. Tuy vậy Nga vẫn thích, mà thích luôn cả cái tâm trạng những 
con bạn giữa tháng hết tiền. Một đứa tâm sự với Nga : 

- Mày biết không, hôm nọ nghe rằng quyển “Người Việt cao quí” của ông Pazzi hay lắm, 
tao định mua, sực nhớ ra hết cả tiền rồi, đành ở nhà vậy. Mày không biết, những hôm 
hết tiền không bao giờ dám bước chân vào tiệm sách; lỡ vào đó thấy hay mà không có 
tiền mua thì khổ lắm! Suốt mấy ngày cứ ngẩn ngơ như phải bùa mê ý, không chịu được. 

Chả là con nhỏ này ham đọc sách ghê lắm. Nga thấy cái sự túng tiền của nó có vẻ hay 
hay và... nghệ sĩ ghê. 

Phần ba má thì không thế, cứ mỗi sáng thì ông bà phát cho Nga hai chục ăn điểm tâm, 
mà phải ăn ở nhà cơ. Ba bảo: “Con đến trường ăn uống vớ vẩn, đau bao tử thì khốn”. 
Nhiều hôm muốn mua cái gì, Nga phải để dành từng đồng một, bớt đi năm ba đồng 
trong phần điểm tâm của mình, cho tới ngày “đủ số”. Có hôm, chờ ba đưa tiền xong, 
Nga lén cất đi hết. Ba hỏi, Nga bảo: “Hôm nay con thấy hơi đau bụng”. Để dành được 
tới hai chục một lúc, khoái lắm! Nhưng lâu lâu mới dám làm một lần thôi, không có ba 
biết được âm mưu thì chết. 

Ngoài ra cần mua sắm gì, Nga cứ việc nói với ba, ông sẽ cho tiền ngay, miễn vật mua 
sắm phải có ích lợi thực sự. Thành thử tuy Nga rất đầy đủ nhưng không bao giờ có tiền 
dư để mua những gì theo ý riêng mình. Nga rất thích thơ nhưng chưa bao giờ mua 
được một tập thơ mới phát hành. Muốn mua, Nga phải đợi chừng ba, bốn tháng sau tìm 
ở những hàng bán sách cũ ở đường Lê văn Duyệt, ở đó, những tập thơ bán với giá 
đồng hạng mười đồng một cuốn. Dù năm nay Nga mới học Đệ Tứ, chưa phải thi cử gì 
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cả, nhưng ba má vẫn cứ muốn Nga phải thật chăm chỉ. Sợ Nga sao lãng việc học, ông 
bà không muốn Nga thích một cái gì cả. Bởi vậy dù thích thơ đến đâu, Nga cũng phải 
đợi đến trưa ba đi ngủ mới dám đem ra chép. Nga nghĩ mà buồn! Đối với giới nữ sinh 
Đệ Tam, Đệ Tứ, phong trào sưu tầm và phổ biến thơ rất mạnh, vậy mà Nga không được 
đương nhiên gia nhập cái phong trào đầy quyến rũ và... trí thức đó. 

Đang chép dở bài thứ hai, Nga bỗng nghe tiếng huỳnh huỵch ở cầu thang, cô bé giật 
mình tưởng “ông cụ” lên kiểm soát. Hoảng hốt, Nga đút đại tập thơ đang chép dở vào 
ngăn bàn và nhanh tay lôi ngay quyển đại số để trước mặt, tay cầm bút mở sẵn, ra vẻ 
đang chăm chú học tập. 

Nhưng Nga tẽn tò! Không phải “ông cụ” mà là ông anh quí hóa. Nga tức quá, nói dỗi : 

- Bắt đền anh đó, làm Nga hết hồn! 

Vừa nói Nga vừa để bàn tay lên ngực. 

Oanh cười khì khì, tinh ranh : 

- Hết hồn cái gì? Thôi đúng rồi! Cô lại chép thơ chứ gì? Thế cô không sợ tôi sao? Tôi 
mà xuống mách ba thì cũng như ba lên chứ gì. 

Nga cười thật xinh làm lành : 

- Ứ, ừ. Anh cứ trêu Nga hoài. Anh đừng mách ba cho Nga nhá. 

Oanh lân la lại ngồi gần em : 

- Ừ, thì có bao giờ anh mách em đâu. Để rồi anh phải chép cho Nga mấy bài thơ mới 
được. 

Mắt Nga sáng lên : 

- Anh nói thật nhá. Chữ anh đẹp lắm. Anh viết, em mang vào lớp khoe chắc tụi bạn nó 
lác mắt luôn. 

Oanh được khen khoái quá cười khì khì làm Nga chỉ lo ba ở dưới nhà thức dậy, “suỵt” 
anh mấy lần. Oanh bô bô : 

- Được rồi, anh hứa danh dự mà. À, Nga đang chép tập thơ gì đấy? - Liếc trên bàn - Ủa, 
tập thơ gì lạ quá, sao lại đặt tên là “Đại số”? 

Nga cười khúc khích : 

- Ấy, anh nói be bé chứ, ba mà thức thì chết. anh cứ giả bộ trêu Nga hoài. Nga đang 
chép tập thơ “Em là gái trời bắt xấu” của Lệ Khánh đó. Anh có đọc thơ của Lệ Khánh 
bao giờ chưa? 

Oanh nhà ta có biết thơ thẩn gì đâu, cũng chẳng cần biết Lệ Khánh, Lệ Khiết gì cả, 
nhưng sợ cứ thông thống ra mình chưa đọc thơ của một người mà Oanh đoán là được 
học sinh ưa thích, sợ Nga chê mình quê nên đành nói dối : 
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- À, anh đã đọc qua tập thơ em nói rồi. Kể ra thơ của ông Lệ Khánh cũng khá hay, ngôn 
ngữ cũng như vần điệu khá điêu luyện, chỉ có cái là mềm yếu quá mà thôi. Nhưng mà... 
em xinh thế này sao lại chép tập thơ “Em là gái trời bắt xấu”? 

Nga nghe rõ ràng Oanh nói là “ông Lệ Khánh” nhưng thấy anh phê bình chì quá nên cứ 
ngỡ là anh đùa, vả lại Nga cũng đang sung sướng vì được khen là xinh, nên không chú 
ý đến cái ngố vĩ đại của Oanh. Nga chớp mắt : 

- Sao anh cứ trêu em hoài, em chả chịu đâu. Nhưng mà nếu em có xinh thật (Nga lại 
khúc khích cười) thì cũng có sao. Anh chẳng hiểu tâm lý bọn con gái tí nào, để em “a na 
ly” cho anh nghe: tụi em đứa nào cũng thích mình xinh hết, nhưng muốn ra vẻ mơ mộng 
đứa nào cũng thích làm ra vẻ cô đơn sầu mộng. Mà muốn cô đơn thì cứ phải tưởng 
tượng là mình xấu, không ai thèm chơi với mình. Thành ra bọn em đứa nào cũng thích 
thơ Lệ Khánh. 

Oanh chỉ biết lắc đầu cười, anh chàng cảm thấy làm con gái mà sao sống khó khăn thế. 
Chả trách đã có người bảo: “Tôi hơi buồn vì Thượng Đế sinh ra tôi trong cảnh nghèo! 
Nhưng tôi cũng rất cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã cho tôi làm đàn ông”. Bây giờ, giá 
như Oanh làm con gái, chắc anh chàng không biết sống ra làm sao nữa. 

Bỗng Oanh nhớ đến mục đích việc gặp Nga của mình. Anh chàng không cười nữa, tần 
ngần không biết bắt đầu thế nào. Mãi đến lúc Nga bắt đầu ngạc nhiên vì sự im lặng đột 
ngột thì Oanh mới tìm được câu “nhập đề”, một câu nhập đề theo kiểu... lung khởi : 

- Thế Nga chép thơ với lại cắt thơ làm gì vậy? 

- Thì để vào lớp khoe bạn. 

- Eo ơi, thế bạn của Nga chỉ có trong lớp thôi à? Sao kém thế! Anh có những bạn học ở 
lớp khác, trường khác nữa cơ. 

Nga cải chính ngay : 

- Đâu, bạn Nga cũng nhiều lắm chứ. Nga quen cả mấy chị học Đệ Tam C buổi chiều 
nữa cơ, mấy chị này cũng có nhiều thơ lắm. 

Thấy cơ hội đã đến, Oanh chuyển dần sang phần thân bài : 

- Quen cả mấy chị Đệ Tam C nữa? Nga hay thật! Có hôm nào Nga lại lớp mấy chị ấy 
chơi không? Lớp đó chắc nhiều nữ sinh hơn nam sinh. 

- Anh nói đúng đấy. Thì đã bảo Đệ Tam C mà. Con trai các anh mấy người thích học cái 
ban đó. Để Nga nhớ lại xem nào... Đúng rồi. Nam sinh chỉ chiếm dãy bàn ngoài cùng 
còn hai dãy trong toàn là các chị cả. 

Thôi đúng rồi! Oanh ngồi dãy giữa, vậy thì buổi chiều chỗ của Oanh cũng có một cô nữ 
sinh “ngự trị”. Oanh đã qua được phần mở bài và thân bài, bây giờ đã biết được điều 
mình muốn biết, Oanh không biết kết luận ra sao nữa. May quá, Nga đã tiếp : 

- Nga quen chị Thủy ở lớp đó. Úi giời, chị này có nhiều thơ ghê lắm, mấy tập thơ của 
Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử chị ấy đều có cả... 
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Oanh buột miệng : 

- Chị Thủy à? Phải chị ấy ngồi ở đầu bàn thứ tư, dãy giữa không? 

Nga mở to mắt : 

- Phải đấy. Vậy ra anh cũng quen chị Thủy à? 

Oanh chối phắt : 

- Đâu có, tại nghe Nga nói dãy giữa của nữ sinh nên anh đoán chơi vậy thôi mà. Anh 
đoán đúng hả? Vì anh là thầy bói trứ danh mà. 

Nói xong, Oanh lại giả bộ khì khì cười. Nga cũng định nói: “Anh chả nói em cũng biết. 
Cái mặt anh nó hãm tài thế kia, cô nào thèm quen với anh”.. Nhưng nghĩ thương hại 
anh, Nga lại thôi. 

Bầu không khí đột nhiên im lặng. Lần này cố gắng lắm Oanh mới lại “nhập đề” được, tuy 
nhiên vì bí quá Oanh phải nhập đề theo kiểu trực khởi : 

- Nga này... 

- Gì anh? 

- Nga... Nga... có cái khăn tay nào màu xám đỏ không? 

Nga hơi tỏ vẻ ngạc nhiên : 

- Có chứ anh, có tới hai cái cơ. Nhưng mà anh hỏi làm gì? 

- Thì hỏi cho biết vậy. Mà Nga ơi, sao mẹ sắm cho Nga khăn đủ màu như thế, còn anh 
độc mỗi khăn tay xám của nhà binh Mỹ. 

Nga cười : 

- Chuyện, tại sao, tại anh là con trai chứ sao. Con trai đâu cần diện, đâu cần làm dáng. 
Chỉ học giỏi là khối người thích (Nga nói thế nhưng lại nghĩ khác). Thử anh là con gái 
như em xem, mẹ lại không sắm sửa cho anh hơn cả em đấy à? 

Oanh chẳng cần nghe Nga trả lời ra sao, anh chàng lại gạ chuyện : 

- Nga này... 

- Dạ. 

- À... Nga này... 

- Em đã dạ rồi. 

- Cho anh mượn khăn tay đỏ đi? 
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- Eo ơi, cho anh mượn rồi anh bôi bẩn đầy ra ấy à? 

- Không, anh giữ thật là cẩn thận! 

- Nhưng mà anh mượn làm gì chứ? Con trai dùng mùi xoa đỏ họ cười cho đấy. Hay mùi 
xoa anh bẩn hết rồi phải không? Để đó lát Nga giặt cho. 

- Không, anh cần có một cái khăn đỏ. 

- Để làm gì? 

- Làm việc cần. 

- Việc gì mà lạ rứa? 

Oanh đã định quát, “việc gì thì kệ người ta, tò mò thế” nhưng anh chàng nghĩ lại: Nga 
chỉ thích ngọt thôi, cứ kheo khéo một tí thế nào cũng xong. Anh chàng liền thuỗn mặt ra 
như mặt “bò suôn”, bắt đầu phịa bằng một giọng rầu rầu : 

- Thằng bạn anh sáng nay nó dám xỉ nhục anh một cách ác ôn, côn đồ, dã man, tàn 
nhẫn và vô nhân đạo. Trước một đám đông, nó dám hạ anh... 

Nga nóng ruột : 

- Nó đánh anh à? Trời ơi anh to như ông Hộ Pháp thế này mà bị nó hạ. Thế mấy miếng 
võ Vovinam chú Quỳnh dạy anh, anh để quên ở nhà à? 

Giọng Oanh lại càng thêm rầu rĩ : 

- Nga để yên anh nói hết cho mà nghe. Thằng khốn nào mà dám đánh anh, anh chỉ lấy 
trảo mã tấn, đúng 16 thành công lực tung ra ba chưởng là nó vỡ đầu, sứt tai ngay. Khổ 
một cái là nó đánh võ mồm, Nga ạ. 

Nga hốt hoảng : 

- Chết, nó cắn anh hả? Coi chừng nó bị chó dại cắn, nó nổi cơn đấy, khéo phải đi viện 
Pasteur anh ạ. 

Oanh buồn cười quá, mấy lần đã định té ra cười rồi câu chuyện muốn ra sao thì ra, may 
quá anh chàng sì-tốp được : 

- Không phải đâu Nga ơi! Sao em ngây thơ thế? Nó mà cắn anh thì anh... cắn lại chứ 
anh sợ gì nó. Võ mồm có nghĩa là nó mắng anh ý. 

- A, Nga hiểu rồi. Mà nó bảo sao? 

- Nó bảo nhà anh nghèo thành ra anh là một thằng vừa bần cùng vừa hà tiện nhất lớp. 
Thế rồi nó oang oang nói: “Chúng mày xem tao nói có đúng không? Cả đời nó cũng 
không mua được một cái khăn tay màu đàng hoàng, chúng mày để thử coi, nó chỉ 
chuyên dùng khăn tay xám phân ngựa”. 
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- Thế anh bảo sao? 

- Anh tức quá, tuyên bố bừa là anh có một tá khăn tay đỏ ở nhà. Sở dĩ anh chuyên xài 
khăn tay xám là vì... rằng thì là... anh muốn... muốn biểu lộ rằng cái tâm hồn anh lúc nào 
nó cũng... đơn sơ, giản dị mà thôi. Rồi anh còn bạo phổi tuyên bố rằng ngày mai anh sẽ 
mang khăn tay đỏ đến lớp cho chúng nó xem. 

Rồi Oanh hạ thấp giọng cho thêm phần thảm thiết : 

- Nga ơi, ngày mai mà không có khăn tay đỏ mang đến lớp thế nào bọn quỉ con đó cũng 
phong cho anh cái chức “Nghèo và hà tiện nhất lớp”. Nói thật, anh đâu phải là người 
ham chức tước, nhất là cái chức nó định phong tặng anh... 

Mặt Nga đỏ bừng, Nga tức lắm! Tên nào dám xỉ nhục anh Oanh? Nó hành động như 
vậy tức là nó đã gián tiếp “hạ” Nga. Nga đâu có chịu thế? Cô bậm môi ngắt lời anh : 

- Được rồi, anh không việc gì phải lo. Nga chỉ có hai cái khăn đỏ nhưng nếu anh cần 
đem cho tụi bạn anh xem đến mười hai cái Nga cũng lo đủ cho anh. Xem nào: chị Yến 
nhà mình cũng có hai cái, con Ngân, con Vân, con Mai, bọn em đó đứa nào mà khỏi có 
vài cái. Nếu không đủ chiều nay em lại trường mượn chị Thủy... 

Oanh giật mình. Anh chàng xua cả hai tay lia lịa : 

- Không cần! Không cần! Anh chỉ muốn mượn Nga có một cái thôi. Chỉ cần cho chúng 
nó biết là anh không nghèo và hà tiện như chúng nó tưởng. Mình đâu có ý khoe của, 
nhất là của ấy không phải của mình. 

Nga vẫn còn hậm hực nhưng thấy anh nói có lý, liền buông xuôi : 

- Ừ thì thôi cũng được. Thế để Nga giặt cái khăn đỏ của Nga cho thật sạch, ủi kỹ lưỡng, 
“tẩm” nước hoa đàng hoàng, mai Nga đưa cho. 

Oanh lại xua tay : 

- Không cần! Không cần! Anh không thích bị mang tiếng là đỏm dáng. Nga cứ cho anh 
mượn ngay bây giờ, anh chạy lại nhà nó, ném cái khăn vào mặt nó cho nó biết. Nói 
xong, Oanh sợ câu nói của mình làm Nga phật ý, vội vàng cải chính : 

- Không, anh quên! Anh sẽ chạy lại nhà nó, anh cẩn thận cầm cái khăn bằng hai tay đưa 
lên tận mắt nó, cho nó biết. 

Oanh vừa nói vừa ra cử chỉ làm Nga phì cười. Cô lại tủ quần áo chọn một chiếc khăn 
đưa cho anh. 

Oanh cười khì khì, đưa tay đỡ chiếc khăn, gật đầu luôn mấy cái. Nghĩ rằng đã đến lúc 
thưởng cho cô em dễ thương, Oanh nói : 

- Bây giờ Nga nhắm mắt lại, há miệng ra, anh làm cái này hay lắm! 

Nga dẫy nẩy : 
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- Ứ ừ! Kỳ quá! 

- Có gì mà kỳ đâu. Anh hứa không có trêu, không có dọa gì Nga hết. 

Rồi Oanh lấy giọng ngọt ngào : 

- Nào! Chóng ngoan. Há miệng, nhắm mắt lại. Anh đếm đến ba thì phải xong đấy nhé. 
Đếm này: một... hai... 

Nga xua tay : 

- Xí! Xí! Nhất định không được dọa Nga cái gì nghe. 

- Được rồi, yên chí đi. Miễn là Nga phải nhắm mắt cho thật chặt, không chơi trò “ti hí 
mắt lươn” đâu. Và miệng phải há rộng đến độ anh đếm được tất cả mọi cái răng. 

Nga vẫn ngài ngại : 

- Thì làm đây. Nhưng Nga vẫn sờ sợ... 

Cô bé nhắm mắt thật chặt và há miệng. Sau khi quan sát thấy “địch” đã giữ đúng lời 
cam kết, Oanh thò tay vào túi lấy gói ô mai, tìm một quả to nhất bỏ vào miệng em. 

Cô bé vừa kịp kêu “ái” một tiếng thì chất ngọt, chất mặn, chất chua từ quả ô mai thơm 
ngon đã tiết ra. Nga mở mắt, ngậm miệng, rồi reo lên : 

- Ô mai! Cám ơn anh nhé. Ngon ghê gớm! 

Oanh chìa túi ô mai ra phía trước, xoay cái dây cao su cho nó quay tít. 

- Cho Nga đấy. 

- Tất cả à? 

- Ừ, tất cả. 

- Sao anh không ăn? 

- Anh muốn để dành cho Nga, anh biết Nga thích ô mai. 

- Nhưng mà ở đâu anh có? 

- Bạn nó cho. 

- Bạn nào mà tốt thế? 

- Mới quen. 

- Chắc anh ấy giàu lắm nhỉ! 

Oanh đã định cãi: “Không phải anh ấy” nhưng thôi được, bảo em : 
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- Chả biết nữa, nhưng Nga cầm đi. 

Nga đón lấy túi ô mai, cảm động : 

- Cảm ơn anh thật nhiều, nhưng anh phải ăn với Nga, không có Nga chả lấy đâu. 

Rồi Nga tiếp : 

- Anh đã biết rồi nhưng vẫn phải nhắm mắt, há miệng như Nga. Rồi chưa? 

Oanh nhắm tít hai mắt lại. Cái miệng rộng quá khổ mở lớn. Nga bỏ vào miệng anh một 
quả ô mai lớn rồi cười rúc rích. 

Hai hàng cây bên đường đứng bất động. Trời nắng chang chang. Nóng ghê đi! Nga 
nghiêng nghiêng vành nón sang bên che ánh nắng, bước vội vàng. 

Nhà Vân kia rồi! Nó hiện ra rực rỡ với mái ngói đỏ chói dưới ánh nắng. Nga bấm 
chuông. Con Tô Tô chồm ra sủa ầm ĩ, nhưng thấy người quen nó lại thôi, kêu ủng oẳng. 

Vân từ trong nhà bước ra, một tay khum lại che nắng, mắt hấp háy vì chói. Thấy bạn, cô 
bé reo to : 

- Nga! Vui quá! Vào đây chơi. Nắng quá mà bồ cũng chịu khó lại thăm tui. 

Vân mở cửa, Nga lách vào, lấy nón che đầu cho Vân : 

- Sao không nói chú Hai ra mở cửa, Vân đang đau mà, coi chừng nằm luôn thì chết. 

Vân cười ròn : 

- Khỏe rồi bồ ơi. Bị cảm mất mấy ngày, hôm nay ăn trả bữa quá xá. 

Đưa bạn lên phòng riêng, Vân bật quạt, rót nước : 

- Uống cho khỏe đi bồ. 

Nga táy máy ngồi nghịch con nai bằng thủy tinh Vân để trên bàn, rồi mở xách tay, lấy ra 
mấy quyển vở. 

- Nè Vân, tập Vạn Vật với Lý Hóa, mình viết cho Vân rồi đây; còn quốc Văn thì mình 
mang tập của mình lại cho Vân chép. À, thầy Quốc văn hỏi thăm Vân đấy. 

Chưa cầm vội mấy quyển vở, Vân hỏi : 

- Thầy nói sao? 

- Thầy hỏi cái cô bé Vân hay nghịch ngầm đâu rồi mà cả tuần không thấy đi học. Con 
Hà nói đùa là Vân ốm nặng sắp chết rồi, làm thầy tưởng thật, hỏi dồn mãi. 

Vân cười : 
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- Con Hà như thế thì thôi. Tính trù yểu người ta chắc! Rồi sao nữa? 

- Rồi mình phải nói thật là Vân chỉ ốm sơ sơ thôi, sắp khỏi, sắp đi học rồi. Lúc đó thầy 
mới yên tâm. Gớm! Học trò cưng có khác. 

Rồi chợt nhớ, Nga vỗ vai bạn : 

- Quên! Báo cho Vân một tin mừng: Bài luận văn thi đệ nhất lục cá nguyệt Vân đứng 
nhất đấy. Thầy đọc bài cho cả lớp nghe. Vân làm luận hay thiệt. 

Rồi không để Vân kịp vui mừng, Nga hỏi ngay : 

- Hỏi thiệt nhé! Thực đơn của Vân mỗi ngày gồm những gì mà Vân làm luận hay vậy? 

Vân cười thật tươi, làm bộ bí mật : 

- Suỵt! Khe khẽ chứ! Cái này gia truyền, chỉ nói cho mình Nga nghe thôi: thịt bò viên nè, 
bánh cuốn nè, sâm bổ lượng nè, ổi nè, me nè... 

Cả hai cùng cười. Vân hỏi lại : 

- Thế còn mỗi bữa Nga ăn những gì mà giỏi Lý Hóa thế? 

Đến lượt Nga kê khai : 

- Thịt bò khô nè, bò bía nè, chè khoai nè... và tráng miệng bằng ô mai. 

Nói xong Nga lôi trong xách ra một túi ô mai. 

Vân xuýt xoa : 

- Ô mai ở đâu mà lớn ác vậy? Làm Vân “tiết tâm linh” quá xá đây nè. 

Nga giả bộ lấy giọng người lớn : 

- Tiết tâm linh thì cũng rán chịu. Ba mình nói ai mới khỏi đau, ăn phải ô mai sẽ đau trở 
lại, nặng hơn trước nữa. 

Vân chẳng kém : 

- Đúng rồi! Ba mình cũng nói vậy. Nhưng đó là trường hợp ăn một trái đó, còn ăn ba trái 
trở lên thì người lại hồng hào, mập mạnh, lên cân, sống lâu thêm ba tuổi. 

Nga phá ra cười : 

- Chịu Vân thôi! Đi học nghề quảng cáo thuốc Sơn Đông ở đâu hay vậy? 

Đôi bạn chia nhau gói ô mai, ăn ngon lành. 

Vừa ăn, Vân vừa hỏi : 
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- Ở đâu mà có thứ ô mai lớn như vậy hở Nga? 

- Anh Oanh cho đó. 

- Anh Oanh nào? 

- Anh của Nga đó. Quên chưa nói với Vân, Nga có một ông anh, tên Oanh, anh ấy hiền 
ghê lắm, cưng Nga một cây! 

Vân xuýt xoa : 

- Thích quá nhỉ! Vân mong có một ông anh mà chả được. 

Nga khoe : 

- Mình còn có một ông anh nữa cơ, nhưng mà đi lính rồi. 

Rồi chợt nhớ, Nga an ủi bạn : 

- Nói vậy chứ, anh hay chị thì cũng vậy thôi. Như chị Thủy đấy, chị chả cưng Vân là gì. 
Trời ơi, Vân có người chị như vậy là nhất rồi. 

Vân đổi buồn làm vui : 

- Ừ, anh hay chị cũng thế, hé. Cứ cưng mình là được rồi. 

Rồi Vân khoe luôn : 

- Vân lại sắp sửa có một chị nữa cơ! 

Nga ngạc nhiên. Vân lại tiếp : 

- Chị đó cũng tên là Oanh, trùng tên với anh của Nga đó. 

- Nhưng mà chị làm sao chứ? 

Vân cười : 

- Chị kết nghĩa. Thật ra là chị kết nghĩa của chị Thủy cơ, nhưng Vân là em của chị Thủy 
thì cũng sẽ là em chị Oanh. 

Rồi Vân khoe : 

- Chị ấy có cái tên đẹp lắm cơ: Mai Ngọc Oanh. Hay không Nga? 

Nga giật mình, hỏi dồn : 

- Chị ấy học ở đâu? Người như thế nào? 

Vân vui vẻ đáp lời bạn : 
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- Chưa gì mà Nga đã có vẻ thích chị ấy rồi. Muốn làm em chị ấy không? Để rồi Vân giới 
thiệu cho. Chị ấy cũng học ở trường mình, học Nhị C. Còn người thì... 

- Thì làm sao? 

- Thật ra Vân cũng chưa biết rõ nữa. Nhưng chắc chắn là phải đẹp lắm. Nghe cái tên 
cũng đủ đẹp rồi. Chiều nay chị Thủy về là biết kết quả. 

- Thế là làm sao? 

Vân giơ tay : 

- Yên, để Vân kể đầu đuôi cho mà nghe. Chuyện dài dòng ghê lắm. Thế này nhé: chị 
Thủy học buổi chiều, còn chị Oanh học buổi sáng. 

Vân cử động bàn tay như thể tìm ý, tiếp : 

- Lớp của hai chị ở cùng một phòng. Một hôm tình cờ chị Thủy bắt được một bài làm 
của người buổi sáng ngồi cùng chỗ để quên lại, mở ra thấy tên chị Mai Ngọc Oanh, chị 
Thủy là chị hai ở nhà nên rất thích có chị để mà làm nũng, mới viết thư làm quen với chị 
Oanh. Chị ấy bảo là viết hai cái thư rồi và thế nào hôm nay cũng gặp chị Oanh. Chị ấy 
nói để hôm nay về sẽ... thông báo kết quả. 

Kể xong, Vân hỏi : 

- Thế nào, Nga hiểu không? 

Nga trả lời lơ đãng : 

- Hiểu, hiểu... 

Rồi hỏi lại bạn, ra chiều suy nghĩ : 

- Hai chị gặp nhau có gì làm dấu hiệu không? Nếu không làm sao nhận ra nhau? 

Vân nhanh nhẩu : 

- Có chứ! Mỗi người sẽ cầm một cái khăn tay đỏ. 

Nghe xong Nga thở dài, dáng điệu chán nản : 

- Thôi! Đúng rồi... 

- Đúng làm sao? 

Nga để bàn tay rơi xuống bàn đến bịch một cái, bảo bạn : 

- Điều này Nga nói không biết có đúng hẳn không, nhưng có vẻ xác đáng lắm. Cần nhất 
Vân phải yên lặng, đừng ngắt lời Nga, chịu không? 

Vân quả quyết : 
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- Chịu. 

Nga bắt đầu : 

- Nga đoán rằng chị Thủy đã lầm, chả có chị Mai Ngọc Oanh nào học lớp Đệ Nhị C cả. 

Ngừng một chút dò phản ứng của bạn, Nga tiếp : 

- Chỉ có một ông con trai tên Mai Ngọc Oanh học lớp Đệ Nhị C, ông con trai đó là anh 
Oanh của Nga. 

Quên mất lời cam kết, Vân chen vào : 

- Làm sao Nga biết? 

Giữ tay bạn, Nga điềm nhiên bảo : 

- Yên, để Nga nói tiếp cho mà nghe: trưa hôm nay anh Oanh phịa ra một câu chuyện để 
mượn Nga một chiếc khăn đỏ, dấu hiệu nhận nhau của chị Thủy và chị Oanh tưởng 
tượng nào đó. Một lý do. Trong câu chuyện loanh quanh với Nga, anh ấy có nhắc đến 
tên chị Thủy. Nga hỏi anh có quen chị ấy không, anh ấy chối phắt. Hai lý do. Khi Nga 
bảo để đến mượn khăn tay đỏ của chị Thủy đưa cho anh ấy, anh ấy có vẻ hoảng hốt và 
gàn lấy gàn để. Ba lý do. 

Mấy lý do đó cho phép Nga kết luận rằng chả có chị Oanh nào học lớp Nhị C cả, chị 
Thủy lầm đấy. Nguyên do chỉ bởi ông anh của Nga có cái tên liễu yếu đào tơ quá. Thế 
thôi. 

Đến lượt Vân thở dài, cô bé gõ mấy ngón tay trên bàn, chậm chạp : 

- À, ra thế! 

Nga bàn : 

- Nhưng mà có lẽ lát nữa chị Thủy về, Vân đừng có hỏi hay nói gì hết, chị ấy xấu hổ tội 
nghiệp. 

Vân gật đầu bằng lòng nhưng bảo bạn : 

- Có lẽ chính chị ấy lại nói với Vân cũng nên. Chị ấy thành thật lắm, nhất là với Vân. 

Nga đứng lên : 

- Thôi, Nga về. 

Vân giữ tay bạn lại : 

- Về làm gì sớm thế? Ở chơi với Vân chút xíu. Hay... chờ chị Thủy về luôn xem sao. 

Thấy bạn còn ngần ngại, Vân tiếp luôn : 
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- Trong khi chờ đợi thì tụi mình lấy lý hóa ra làm. 

Nghe nói đến lý hóa, Nga vui vẻ ngồi xuống ngay. Chả là Nga rất giỏi lý hóa và xem việc 
làm lý hóa như một môn giải trí lành mạnh. Vân biết cái tính ấy nên đánh trúng tâm lý 
bạn ngay. 

Vân vừa đi ra phía cửa, vừa nói : 

- Chờ Vân chút xíu nghe. 

Còn lại một mình, Nga ngồi vơ vẩn trong phòng. Nhưng chỉ lát sau Vân đã vào ngay, hai 
tay bưng khệ nệ mấy chiếc dĩa, tươi cười : 

- Kẹo này, bánh bích quy này, đậu phộng da cá này, mứt quất này, cộng thêm ô mai lúc 
nãy nữa, tụi mình phải dọn cho hết đó. 

Vân rất hiểu bạn và săn sóc bạn một cách rất tế nhị. Sở dĩ Vân dọn nhiều “món ăn chơi” 
như vậy vì nhớ hôm nào Nga nói cho Vân nghe về những thói quen của mình. Hôm ấy 
Nga bảo : 

- Lúc mà Nga làm bài ấy à, ít nhất phải có một đĩa bánh kẹo để trước mặt. Nga cứ cắm 
cúi làm, nhưng đến lúc nào... tắc tị là phải ăn một miếng bánh hay ngậm một viên kẹo 
để... hỗ trợ tinh thần. Nhờ vậy mà Nga làm xong bài, ngon lành như ăn bánh kẹo. 

Vân reo lên : 

- A, cái thói quen của Nga hay quá nhỉ, mà lại thực tế nữa. 

- Chả biết hay hay dở, chỉ biết là tốn tiền lắm. 

Hôm nay nhớ lại câu chuyện nói với nhau từ dạo nào, Vân dọn ra đủ món. Vừa để mấy 
đĩa bánh kẹo lên bàn, Vân vừa nói : 

- Mấy thứ này dùng để hỗ trợ tinh thần cho tụi mình. 

Nga cười theo bạn : 

- Nhưng mà nó “đông” quá, coi chừng tinh thần mình lại làm nô lệ cho nó thì có. 

Vân đã bắt đầu thu dọn lại bàn cho gọn ghẽ rồi lấy sách vở ra. Cả hai cắm cúi làm bài. 

° ° ° 

Cho chiếc khăn tay vào tận đáy túi quần, Oanh hăm hở leo lên con ngựa sắt, đạp lấy 
đạp để. Vừa đạp Oanh vừa dùng phương pháp tự kỷ ám thị, anh chàng lẩm bẩm luôn 
miệng : 

- Phải can đảm! Không có gì đáng sợ! 

Chán câu đó, Oanh chuyển sang câu khác : 
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- Tôi là người can đảm! Tôi chả biết sợ là gì. Tôi không ngán ai hết. 

Vài đứa bé đi đường chỉ chỏ Oanh rồi cười với nhau. Chắc chúng nó tưởng Oanh là 
một ông điên hay một ông say rượu. 

Sự thật thì không có gì đáng sợ cả, đúng như câu tự kỷ ám thị của Oanh. Oanh cũng 
biết vậy, nhưng trong lòng cũng thấy ngan ngán. Oanh cũng không biết tại sao! Tại 
mình không quen tiếp xúc với các cô? Cũng có thể, nhưng trong lớp, mỗi khi cần nói 
chuyện với “bọn họ” mình có sao đâu. Còn hôm nay thì... nó như thế nào ấy. Bởi vậy 
Oanh mới phải dùng đến phương pháp tự kỷ ám thị để trấn an tinh thần. 

Lúc nãy, mượn được chiếc khăn đỏ của Nga rồi, Oanh nghĩ như vậy là xong chuyện, 
nhưng đến lúc ra đường Oanh mới thấy là chuyện chưa xong, chắc chắn còn hứa hẹn 
nhiều rắc rối về sau. 

Đã gần tới trường, Oanh nhìn thấy từng đoàn học sinh lũ lượt trong ánh nắng gay gắt, 
những tà áo trắng phất phơ trông đẹp tệ, người ta ví như những cánh bướm tung tăng 
kể cũng không quá. Hình ảnh đoàn nữ sinh vui bước đến trường có một vẻ đẹp hồn 
nhiên, làm tươi mát phố phường. 

Các ông nam sinh ít đi bộ, phóng xe ào ào dưới đường. Một thằng bạn học cùng lớp 
năm ngoái, thấy Oanh đang thẫn thờ đạp xe, nó ngoái cổ lại gọi ầm ĩ. Oanh giật mình, 
thấy mình như một tên bất lương làm điều phi pháp bị bắt quả tang. 

Đến cổng trường, Oanh đã giơ tay làm hiệu để qua đường, nhưng không biết làm sao, 
Oanh lại đạp dấn mấy cái phóng xe đi thẳng. Đi rồi, Oanh thấy trong mình có một cảm 
giác khó chịu, bứt rứt. Anh chàng nghĩ: 

“Sao mình lại không vào trường nhỉ. Trời ơi, mình mà lại nhát thế cơ à!” 

Nhưng Oanh biết không phải mình nhát, có gì mà sợ đâu, chỉ có... như thế nào ấy! “Hay 
là quay lại” Nhưng Oanh bỏ ngay ý định đó, quay lại bây giờ thì còn quê hơn nữa, và rồi 
Oanh quyết định đi luôn. 

Chắc bây giờ Thủy đang chờ ghê lắm, nghĩ cũng tội nghiệp. Oanh nghĩ mai vào lớp 
mình cũng phải một lần chơi cái trò con gái là viết thư bỏ hộc bàn. Oanh sẽ can đảm 
viết, đại ý rằng: “Cô Thủy ơi, tui là con trai đó chứ không như cô tưởng đâu. Vậy thì cô 
nghỉ tui ra luôn đi, đừng có viết thư và gởi quà cho tui nữa”. Chỉ vài hàng như vậy là 
xong, thế là tâm hồn Oanh sẽ bình an, không phải lo nghĩ, thắc mắc cái gì hết. Ừ, chỉ có 
thế thôi mà mấy hôm nay Oanh nghĩ không ra! Dĩ nhiên viết một cái thư như vậy thì lòng 
mình có hơi buồn đấy, nhưng Oanh là một người can đảm cơ mà (Oanh nghĩ thế), 
Oanh sẽ coi cái buồn không ra kí lô nào cả, nó sợ quá nó phải bỏ đi, thế là xong. 

Nhớ rằng mình còn mấy chục trong túi, tiền này mẹ mới giấu ba dúi cho hôm qua, Oanh 
nghĩ cách tốt hơn là mình nên vào một rạp chiếu bóng... 

Mấy giờ đồng hồ sau, Oanh lững thững ra khỏi rạp, lòng thảnh thơi khoan khoái. Phim 
hay và vui quá, anh chàng thích chí ngồi xem tới hai lần. Ít khi Oanh xem lại như thế. 
Oanh nghĩ tới những thằng bạn, có hôm vô công rỗi nghề, vác một cây bánh mì dài gần 
bằng cây mía vào rạp hát, rồi cứ thế vừa ăn vừa xem suốt năm sáu tiếng đồng hồ! 
Khiếp thật! Oanh thì chẳng có ngày nào được rỗi rảnh như thế. Oanh bận rộn suốt ngày! 
Ngoài việc học, Oanh vẫn phụ ba mẹ làm công việc nhà, nhất là nếu chạy chỗ này chỗ 
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khác thì chỉ có Oanh là nhanh nhẹn nhất. Nhận được “lệnh” của ba, Oanh thót ngay lên 
con ngựa sắt, phóng một mạch, lát sau trở về không một chút mệt mỏi, lại còn có vẻ 
khỏe ra là khác. Đạp xe là một môn thể thao thanh nhã và kết quả bảo đảm nhất, Oanh 
vẫn nghĩ thế. 

Bây giờ thì Oanh nhà ta lại lững thững đạp xe về nhà, vừa đạp vừa nghêu ngao nho 
nhỏ bài “Nắng chiều”. Oanh có cái tật, cứ đạp xe là phải lâm râm cái miệng, không nói 
lảm nhảm thì cũng hát vớ vẩn. Nhiều khi thấy cũng kỳ kỳ, Oanh muốn bỏ nhưng không 
được. 

Đường về nhà phải qua trường, lòng Oanh đang vui vẻ, phơi phới, bỗng nhiên lại 
thoáng buồn rầu. Anh chàng nhớ đến câu chuyện buổi trưa. Tuy đã nhất định là ngày 
mai, cứ viết cho cô Thủy nào đó cái thư “tự xưng” mình là con trai là xong chuyện, Oanh 
vẫn thấy nghĩ ngợi về câu chuyện ấy, khó mà yên tâm được. 

Trường đã tan học được một lúc lâu, đường chỉ còn thấp thoáng một vài tà áo trắng về 
chậm, và ở trường, hình ảnh đơn lẻ của mấy cậu nhỏ đệ thất, đệ lục đang chờ anh chị 
đến đón về ấy làm Oanh thêm buồn. 

Qua một khúc rẽ, đường vắng hẳn. Để đánh tan cái buồn đang xâm chiếm, Oanh hát to 
bài “Dừng bước giang hồ” và nhún nhảy trên yên xe. Oanh cho rằng khi cả con người 
mình hoạt động một cách hăng hái thì cái buồn không thể nào quấy rầy mình được nữa. 
Nhưng hát chưa trọn bài Oanh đã nín bặt! Cái cảnh trước mắt làm Oanh khó chịu và 
bực mình: Hai tên con trai chở nhau trên một chiếc Mobylette đang rề rề theo sát một cô 
nữ sinh áo trắng đi nép vào vệ đường, thỉnh thoảng hai tên lại cười lên hô hố coi rất... 
đểu. Cái cảnh thật ngứa mắt. Oanh khó chịu và bực mình, một phần tội cho cô học trò 
nọ, chắc là cô bé đang sợ lắm, một phần nữa cảm thấy bị nhục lây vì hành động của hai 
tên nọ, chắc chắn trong khi sợ hãi, cô bé kia cũng cảm thấy khinh bỉ bọn con trai. Chỉ 
nghĩ đến thế, Oanh đã thấy nóng mặt. Không thể trách cô học trò được vì quả nhiên 
“bọn con trai” đang theo chọc phá cô với những cử chỉ lố bịch. 

Oanh bắt kịp “bộ ba” bất đắc dĩ này một cách dễ dàng, gần đến nơi bỗng thấy cô học trò 
đứng hẳn lại, nói lớn : 

- Lần cuối cùng tôi nói cho hai anh biết, nếu hai anh còn theo chọc phá tôi, tôi gọi cảnh 
sát cho mà xem! 

Cả hai tên cười phá lên, một tên vừa cười vừa nói : 

- Cô bé nói cái gì mà giận dữ thế? Ở đây làm gì có cảnh sát. Với lại chuyện chúng mình 
đang vui vẻ, đem cái nhà ông cảnh sát vào làm gì cho nó mất vui. 

Đã bực sẵn, nghe nói càng thêm lộn ruột, tuy nhiên Oanh nghĩ: “Đầu tiên thử dùng 
chiến thuật mềm dẻo xem sao”... Nghĩ thế nên Oanh nói với hai tên kia : 

- Này hai anh, để cho cô ta về chứ, muộn rồi. Với lại hai anh cứ làm như thế, vô tình xui 
cho cô ta khinh bọn con trai tụi mình đấy. 

Hai tên kia hơi giật mình, nhìn Oanh nhưng thấy Oanh bé hơn mình, cả hai cười rộ. Tên 
mặc áo xanh bảo : 

- Chú nhỏ, đi chỗ khác cho người lớn làm ăn, lộn xộn tụi này đánh chết bỏ à. 
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Máu nóng bốc lên mặt, Oanh cố gắng lắm để giữ giọng ôn hòa : 

- Chúng ta nói chuyện lịch sự với nhau, yêu cầu hai anh đừng dùng lời nói kiểu du đãng. 

Nhưng câu nói này không những không làm cho hai tên kia “lịch sự” hơn chút nào. Trái 
lại, khi nghe xong, một đứa chửi thề luôn miệng rồi xấn xổ : 

- À, thằng này ngon. Tụi tao đánh chết mẹ mày. 

Giọng Oanh vụt cứng như thép : 

- Tôi không muốn đánh nhau, nhất là đánh nhau vì chuyện các anh chọc phá đàn bà 
con gái. Nói thật, hai anh nên về đi thì hơn. Còn nếu các anh ngoan cố, tôi sẵn sàng 
tiếp. 

Oanh đưa mắt nhìn quanh rất nhanh, đường vắng không một bóng người mà trời đã 
gần tối. Oanh bảo cô gái đang đứng nép vào một gốc cây lề đường : 

- Cô đi về trước đi, để tôi giữ chân hai ông bạn này cho. 

Nhưng một đứa trong bọn đã nhảy lại gần lề đường, ngăn : 

- Cô em đừng đi đâu hết! Cứ đứng đây xem tụi anh mần thịt thằng nhỏ ngu ngốc này. 

Phần cô học trò nhỏ, cô cũng không muốn về, tuy trong lòng lo sợ vô cùng. Cô cảm thấy 
mình mang một phần trách nhiệm lớn trong cuộc đụng độ này, cô về làm sao đành, nếu 
chẳng may cái người đến can thiệp kia bị thua. Mà chuyện đó dễ xảy ra lắm, anh ta chỉ 
có một mình, trong khi hai tên kia đều to lớn hơn anh ta cả. Cô thấy một cái gì uất ức 
dâng lên cổ và đôi mắt đã đỏ hoe. 

Trong lúc đó đầu óc Oanh lại vang lên mồn một những điều luật thật cao đẹp mà Oanh 
đã lấy đó như một phần lớn lý tưởng đời mình.Hơn ba năm Oanh theo học một cách kín 
đáo ở võ đường Vovinam, cả nhà không ai biết chỉ trừ có Nga biết lờ mờ anh mình võ 
vẽ vài thế đòn, vì thỉnh thoảng Nga thấy anh tập lại những thế võ vào những lúc tối, chỉ 
còn hai anh em thức trên lầu học bài. Nga có hỏi, Oanh bảo là được anh Quỳnh, anh 
của một người bạn chỉ cho. 

Sự thật thì không thế, Oanh là một võ sinh xuất sắc của võ đường Vovinam, và võ sư 
Quỳnh (chứ không phải anh Quỳnh, anh của một người bạn như Oanh nói với Nga) đã 
coi Oanh như học trò ruột, hết sức truyền dạy cho Oanh những thế đánh lạ lùng và hiểm 
hóc để khắc chế các thế đánh của các môn võ khác. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Oanh 
đụng độ thật sự. Trận đánh bắt đầu mau lẹ, một đứa đứng giữ xe, còn tên to hơn nhào 
lại phía Oanh, Oanh hất chiếc xe đạp cho ngã chổng chơ lên lề đường, bình tĩnh thủ 
thế. 

Đối phương ra tay trước, “niềm nở” với hai đòn nhu đạo nhập môn, Oanh tránh được 
cả. Địch nhập đòn thứ ba đưa Oanh vào thế và quật. Oanh nhận thế quật đó, nhưng khi 
thân hình chưa rơi xuống đất, Oanh xòe bàn tay phải đập mạnh vào cạnh sườn địch, 
vừa lúc mình chạm đất, Oanh lộn một vòng, đứng dậy, không đau đớn chút nào. 
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Tên kia có vẻ nao núng và đau đớn vì cái đập của Oanh vào cạnh sườn. Nhưng chỉ một 
thoáng sau, hắn gầm lên xô thẳng vào người Oanh, đấm đá túi bụi, hắn đánh khi thì có 
thế đàng hoàng, lúc lại đánh loạn xa. Trước tình thế đó, Oanh chỉ dùng tài lanh lẹ để 
tránh né. Lúc thường coi Oanh lù khù, chậm chạp bao nhiêu, bây giờ Oanh nhanh nhẹn 
bấy nhiêu khiến cho đòn của đối phương tung ra chỉ đánh vào không khí. 

Cho địch tha hồ múa may quay cuồng một hồi, Oanh nghĩ đã tới lúc kết thúc trận đấu, 
liền bất chợt hét lên một tiếng lớn, liên tiếp dùng hai đòn chân tuyệt đẹp nhắm vào đầu 
và chân đối phương, hai đòn đó đều trúng đích, địch hoảng hốt nhảy lùi ra xa, tìm 
đường thoái lui. 

Nhưng nhanh như một con én, Oanh chao mình tới, cánh tay giang rộng, quạt mạnh 
bàn tay cứng như thép vào sườn địch khiến hắn lăn ra đất. Đứng trên lề đường, cô bé 
học trò rú lên sợ hãi, Oanh quay lại bảo im. 

Thật ra cả ba đòn kết thúc, Oanh đều không dùng hết sức mạnh và cố ý đánh chệch đi 
một chút, nếu không có thể đã gây ra án mạng. Nhận ba đòn vừa rồi, địch chỉ đau điếng 
và ê ẩm toàn thân trong ba, bốn ngày chứ không đến nỗi nguy hiểm. 

Tên còn lại định xông vào tiếp cứu nhưng Oanh đã nhảy ra xa nói lớn : 

- Quả thực tôi không muốn hại các anh đâu, hai anh đưa nhau về đi, chúng ta hòa... 

Nếu có một mình Oanh, chắc đề nghị đó được chấp thuận ngay, phiền một cái là lại có 
cô bé học trò xinh xắn đứng kia, bỏ cuộc, dắt díu nhau đi thì có vẻ bẽ bàng quá. Thành 
thử tên kia làm gan, liền liều mạng xô lại phía Oanh, tới tấp tung ra một loạt đòn. Oanh 
chỉ tránh và lựa lúc địch sơ hở, Oanh đá mạnh vào mắt cá chân địch, giữa lúc tên nọ co 
chân lên định đạp vào ngực Oanh. Đau điếng, hắn ngồi xệp ngay xuống đất. 

Cô bé học trò vẫn đứng ở vệ đường, cái xe đạp đã được cô dựng lên, dựa vào gốc cây 
tự lúc nào. 

Oanh lại gần, mặt cô bé tái xanh vì sợ hãi. Oanh thấy tội nghiệp, bảo : 

- Tối rồi, để tôi đưa cô về. 

Nhìn chiếc xe đạp cũ rích của mình, Oanh hơi xấu hổ, nhưng vẫn tiếp : 

- Cô chịu khó ngồi sau cái xe đạp cũ này vậy, 

Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, Oanh đạp xe phóng như bay. Cho xe quặt sang đường 
khác, Oanh mới hỏi : 

- Nhà cô bé ở đường nào, bây giờ phải chỉ lối cho tôi đi chứ. Cô bé trả lời, rồi lo sợ hỏi 
thêm : 

- Nhỡ bọn chúng nó đuổi theo thì sao? Mình đi xe đạp, bọn chúng có mobylette. 

Oanh cười : 

- Cô đừng lo, nhận mấy đòn vừa rồi, bọn chúng không thể đuổi theo mình được. 
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Không ngờ câu trả lời đó làm cho cô bé hoảng sợ : 

- Eo ơi, như vậy chúng nó có... chết không hở anh? Nó mà chết thì ghê quá, tội nghiệp, 
mà mình cũng bị phiền phức nữa. 

Oanh phải trấn an ngay : 

- Không sao đâu, chỉ chừng mười hay mười lăm phút nữa cả hai có thể đứng dậy chở 
nhau ra về, tuy vẫn còn đau đớn nhưng không nguy hiểm. Tôi chỉ có ý làm cho bọn đó 
không thể đuổi theo mình gây thêm phiền phức thôi. 

Rồi Oanh hỏi luôn : 

- Mà sao cô đi học về muộn vậy? Giá tan trường về ngay, nhiều bạn bè thì ai dám làm 
gì! 

Nghe câu hỏi có vẻ trách móc, cô bé ngập ngừng : 

- Tại... tại... (cô bé không biết xưng hô thế nào) tại ở lại chờ một người bạn mới quen. 

Rồi cô tiếp, giọng buồn bã : 

- Nhưng mà người ấy lại chẳng đến. 

Cả hai im lặng. Oanh cứ cho xe rẽ dọc rẽ ngang theo lời “hướng đạo viên” ngồi sau xe. 
Lát sau, cô bé chợt bảo : 

- Tới rồi, cái nhà có cổng xanh ấy... Đúng rồi... anh đậu lại đi. 

Oanh hãm phanh chờ cho cô bé xuống xe rồi chào : 

- Thôi, tôi về, lần sau đi học cô nhớ về sớm với các bạn nhé. Đi một mình nguy hiểm 
đấy. 

Nhưng cô bé nắm lấy ghi đông xe đạp : 

- Không, anh vào nhà chơi chút đã. 

Oanh chỉ muốn về, vì trời đã tối, thú thật : 

- Tôi phải về, không có... ba mẹ tôi mắng. 

Cô bé nhìn mặt Oanh, lém lỉnh : 

- Anh mà về bây giờ càng bị ba mẹ mắng thêm. Eo ơi, mặt mũi tay chân anh lem luốc 
như mới đi ăn trộm gà ấy. Thôi anh chịu khó vào nhà chơi, rồi rửa sạch mặt mũi chân 
tay đi đã, xong xuôi hãy về trình diện. 

Oanh đành nghe lời vậy, tuy bước xuống xe mà lòng vẫn còn xốn xang. Ít khi Oanh về 
tối, lần này về thế nào cũng bị mắng, có khi còn bị đòn là khác, vì ba rất nghiêm. 
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Cô bé nhận nút chuông. Tiếng chuông kêu rộn rã và một đám người chạy ra, kèm theo 
hai con chó. 

Mắt Oanh hoa lên! Hình như trong đám người đó có cả Nga, em Oanh. 

Trời tối, Oanh sợ nhìn lầm, cứ căng mãi mắt ra. Nhưng đúng là Nga rồi, không lầm vào 
đâu được. 

Có tiếng đàn bà : 

- Trời ơi, sao con về trễ vậy Thủy? Ba đang giục chú Hai lấy xe đi tìm con đấy. 

Rồi chợt nhìn thấy Oanh, giọng người đàn bà chậm lại, ngập ngừng : 

- Còn... ai đây... Thủy? 

Trong lúc đó cô bé Nga bấm bạn đang đứng bên cạnh, giọng ngạc nhiên : 

- Ơ, anh Oanh của Nga đó Vân ơi. Sao mà hai người lại thân nhau lẹ thế. 

Còn Vân thì cứ mở to đôi mắt con nai vàng ngơ ngác hết nhìn chị lại nhìn nhân vật lạ 
lùng kia. Cô bé quay sang nói với bạn : 

- Tôi cũng chả hiểu ra làm sao cả. 

Cô bé học trò (được gọi là Thủy) giục mẹ : 

- Ơ, anh bạn mới của con đấy, nhưng mẹ mở cửa cho con đã, rồi vào nhà con kể 
chuyện cho. 

Tiếng khóa mở lách cách, cánh cổng được mở rộng. Thủy đưa mắt nhìn Oanh : 

- Vào chơi đi anh. 

Oanh nhà ta thẫn thờ dắt xe vào sân giữa một đoàn người xa lạ, trừ Nga. Cô bé lại gần 
anh, nói nhỏ : 

- Cái khăn tay đỏ của em coi vậy mà có hiệu quả gớm nhỉ! 

Rồi cô tiếp : 

- Người quen cả ấy mà. Em là bạn Vân, em chị ấy. 

Nga chỉ Vân cho Oanh, Vân đang đi cạnh Thủy, hai chị em thầm thì cái gì không rõ. 

Tất cả tụ tập ở phòng khách. Ba nhìn Thủy, nhìn Oanh như có vẻ dò hỏi. Bây giờ mới là 
lúc Thủy được kể lại câu chuyện xảy ra trên đường về học một cách rành mạch. Mẹ 
Thủy thì mặt cứ xanh đi và biến đổi theo lời nói của con, còn ba Thủy yên lặng ngồi 
nghe. Nga nhìn Vân, cả hai cùng cười. 
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Nghe xong, cả ba lẫn mẹ Thủy đều cảm ơn Oanh rối rít làm mặt anh chàng cứ đỏ như 
gấc chín. Nga chen vào : 

- Dạ, có điều này chắc hai bác chưa rõ: anh Oanh là anh ruột cháu đấy. 

Mẹ Thủy vui vẻ : 

- Thế à! Thật là tình cờ. 

Rồi bà tiếp : 

- Thật là may, không có cậu ấy thì chẳng biết thế nào nữa. 

Mọi người đều giục Oanh rửa mặt, rồi ăn cơm. Ai nấy đều trút hết lo âu và cảm thấy đói 
tợn. 

Sau bữa cơm, bốn người ra phòng khách. Oanh vẫn còn có vẻ ngượng ngập, nhưng 
cảm thấy được tự do hơn trước. Qua câu chuyện, dần dà cả Thủy, Vân, Nga, Oanh đều 
hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rắc rối mà từ trước mỗi người chỉ hiểu được một phần. 

Vân vui vẻ : 

- Vân cứ mong có được thêm một chị, bây giờ không thêm được chị nào nhưng lại có 
anh càng vui. 

Có Thủy là cảm thấy ngượng. Thủy không ngờ trước giờ mình cứ viết thư gọi một vị húi 
cua bằng chị ngọt sớt. 

Câu chuyện tuy kết thúc một cách bất ngờ, nhưng thật vui, đầy đủ cả hỉ, nộ, ái, ố... 

Oanh thò tay vào túi, lấy ra cái khăn tay đỏ trả Nga. Cả bốn cười ròn. 

Oanh nói với Thủy : 

- Xin lỗi Thủy nhé! Tại Oanh mà Thủy về trễ, bị một lần hú vía. 

Hai anh em Oanh, Nga vào chào ba mẹ Thủy, Vân để về. Mẹ Thủy bảo : 

- Tối quá rồi, thôi để bác nói bác tài lấy xe đưa hai anh em về. 

Vân xin mẹ : 

- Mẹ cho con với chị Thủy đi theo với, để nói rõ sự thể cho ba mẹ Nga biết, không có 
anh Oanh với Nga bị mắng, tội nghiệp. 

Oanh ngập ngừng : 

- Còn... 

Mẹ Thủy hiểu, nói ngay : 
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- Cái xe đạp phải không? Cho nó vào thùng xe hơi ấy, rồi buộc lại. 

 

Chương 2 

Hoài ngồi trước một tờ giấy kẻ những ô vuông màu xanh, đỏ. Tay Hoài cầm bút chì đưa 
chậm trên trang giấy đó, thỉnh thoảng lại ngừng ở một ô vuông. 

Đây là bản đồ lớp mà Hoài vừa thực hiện xong. Mỗi ô vuông là một chỗ ngồi một người, 
đúng theo vị trí trong lớp. Phải mất công lắm Hoài mới làm xong cái bản đồ lớp này, với 
những chi tiết về mỗi người. Hoài lại chia lớp ra thành những “xóm”. 

Dừng ngọn bút chì ở những ô tô màu nâu cuối trang giấy, Hoài lẩm bẩm : 

- Xóm nhà lá đây! Xem bao nhiêu vị nào. Một, hai, ba... Mười ba vị, đúng là con số ác 
liệt. Thảo nào. 

Hoài ghi sang mặt sau trang giấy “Xóm nhà lá: mười ba vị, trưởng xóm: Tuệ”. 

Hoài mỉm cười nói nhỏ : 

- Phải làm sao lái được anh chàng Tuệ này mới xong. Hắn thật là con người có óc lãnh 
đạo. Hắn đề xướng một trò phá phách nào là cả xóm nhà lá làm theo một loạt. Chỉ bị 
một nhược điểm là háo thắng. À... mình phải tấn công đúng vào nhược điểm của địch 
mới được. 

Ngọn bút chì lại được di động, rồi dừng lại ở ô đề tên Mai Ngọc Oanh, ô này còn trắng 
chưa được tô màu. 

Hoài đọc những hàng chữ nhỏ li ti phía dưới “giỏi nhất lớp, nhưng ít bạn”. Chợt nhớ, 
Hoài gạch một mũi tên từ ô đó để tên Trần Hoàng Việt, để nhớ Oanh có một tên bạn 
thân là Việt. 

Cứ thế, Hoài bổ túc cho cái bản đồ lớp của mình thêm đầy đủ. Cuối cùng, tạm hài lòng, 
Hoài bỏ bút, ngắm nghía lại công trình của mình. 

Hoài chia lớp làm ba xóm rõ rệt: xóm nữ sinh, xóm hoạt động, xóm nhà lá. Mỗi xóm lại 
có những trưởng xóm, trưởng xóm này chả được ai bầu ra cả nhưng hầu như được 
mặc nhiên công nhận, vì có ảnh hưởng với anh em, được anh em nghe theo. Hoài tô 
xóm nữ sinh màu xanh, xóm hoạt động màu đỏ, xóm nhà lá màu nâu. 

Sở dĩ các nữ sinh được thu vào một xóm vì họ có ít, khoảng hai mươi người, tụ tập cả 
trên những bàn đầu. Còn một số người không thuộc xóm nào cả, vì không có khuynh 
hướng rõ rệt và ít giao tiếp, Hoài để trắng không tô màu và đặt cho một cái tên ngộ 
nghĩnh: “Khối không liên kết”. 

Hoài vươn vai lấy ly nước lọc để trên bàn, uống cạn một hơi, xong, nói nhỏ : 
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- Bốn giờ chiều rồi. Còn được bốn mươi lăm phút ôn bài Vạn Vật ngày mai, nghỉ mười 
lăm phút, chờ cả bọn đến họp nhóm. Chắc rằng cả bọn phải phục lăn ra với cái bản đồ 
lớp của mình. 

Hoài đứng lên đi lại một lát rồi ngồi vào bàn lấy tập ra học. 

Được cái thông minh, nên chỉ ngồi nửa tiếng Hoài đã “tụng” xong mấy trang Vạn Vật. 

Đọc lại một lần thật trơn tru, vẫn chưa yên tâm, Hoài lục cặp lấy ra một tấm bìa cứng 
nho nhỏ làm lại dàn bài và ghi tóm tắt những ý chính của bài học, rồi mở một cái hộp 
thiếc, lôi ra một bìa cứng cùng khuôn khổ, xếp tờ mới viết vào đấy. 

Cái hộp của Hoài quí giá vô cùng, bên ngoài Hoài dán một tấm giấy kẻ ba chữ: “HỘP 
TRÍ NHỚ”. 

Quả nhiên chiếc hộp này thật xứng đáng với cái tên của nó, vì nó đựng ở trong tất cả 
những thẻ dàn bài của mọi môn học, từ Quốc Văn, đến Toán, Lý, Hóa, Sinh Ngữ, Sử, 
Địa, Vạn Vật... Mỗi môn Hoài xếp vào một xấp. Nhờ lối học này, mỗi lần rút ra một tấm 
thẻ nào, liếc nhìn qua dàn bài một chút, Hoài có thể đọc lại vanh vách từ đầu đến cuối. 

Thổi sáo miệng vui vẻ, Hoài lấy mấy chiếc quần áo và cái khăn vào phòng tắm. Tiếng 
nước đổ ào ào lẫn tiếng hát vui tươi. 

Ấy, cái tật của Hoài như thế đấy, cứ tắm là phải hát, chả hiểu làm sao nữa. Nhiều khi 
mẹ mắng yêu : 

- Cái thằng quái này, có tắm xong rồi ra không? Hát nghêu ngao mãi mất hết cả ngày. 

Chỉ một thoáng sau, Hoài tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi phòng rồi mà vẫn còn hát 
nho nhỏ trong miệng. 

Mở tủ, chọn lấy cái sơ mi cụt tay được mẹ ủi sẵn và chiếc quần hơi cũ mặc ở nhà, Hoài 
đóng “lễ bộ” vào để chờ các bạn tới. 

Các bạn đây là những học sinh cùng lớp với Hoài, tất cả gặp nhau ở một điểm: cùng 
muốn cho lớp mình có một không khí vui tươi, lành mạnh. Những lần tiếp xúc riêng với 
nhau đã giúp họ nhận ra nhau và qui tụ lại một nhóm. Nhóm không đông, chỉ mới được 
có sáu người: bốn nam và hai nữ. 

Phe “húi cua” thì có: Hoài, Lộc, Tứ, Đỉnh, phe “kẹp tóc” thì có: Linh và Bích. Tất cả đồng 
ý một cách mặc nhiên để Hoài làm trưởng nhóm, chả phải Hoài giỏi hơn các bạn, nhưng 
Hoài có công nhất trong việc thành lập nhóm. 

Nhớ lại buổi họp mặt đầu tiên, Hoài mỉm cười vui thích. Trước đấy hai ngày, Hoài báo 
cho Lộc và Linh về buổi họp sẽ được thực hiện. Lộc và Linh chưa quen nhau, chỉ có 
Hoài là quen cả hai, Hoài định để gặp nhau tất cả rồi hoạch định một đường lối chung. 
Hoài cứ tưởng buổi họp chỉ có ba người, không ngờ chính Lộc cũng đã móc nối được 
với hai người nữa: Tứ và Đỉnh, hai anh chàng này Hoài mới biết qua chứ chưa quen. 
Phần Linh, cô cũng quen với Bích. Thế là phiên họp được mở rộng với sáu nhân vật. 
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Lần gặp mặt đầu tiên ấy ở nhà Hoài, chưa quen nhau nhiều lần nên buổi họp nặng nề 
vô cùng, ai nấy đều “nhìn nhau chả nói nên lời”, duy chỉ có Hoài ngồi “độc xướng” và 
Linh thỉnh thoảng ghé sát vào tai Bích thủ thỉ vài câu. Ai nấy đều có nhiều cái muốn nói 
nhưng đều ngại ngùng, nhất là hai quí vị con gái. 

Hoài đã lo, và tự trách mình sao để phiên họp mở rộng quá sớm như thế, giá cứ tổ chức 
một phiên họp tay ba trước đã, sau đó mới tính đến chuyện mời gọi thêm, như thế có 
phải hay hơn không. Nhưng bây giờ sự thể đã như thế này, đâu có thể ngồi than trách 
xuông được, phải tính kế mới xong. 

Óc Hoài lóe lên một tia sáng! Được rồi! Hoài quyết định nhanh chóng, vui cười tiếp : 

- Tôi vừa trình bày xong với các bạn về mục đích buổi gặp gỡ của chúng ta. “Tiếp theo 
đây, để thay đổi bầu không khí”, thiết nghĩ chúng mình phải có một cái gì vui vui mới 
được. 

Cả bọn cười ồ về câu pha trò vui vẻ của Hoài. Thành công rồi đây. Hoài khoan khoái 
nghĩ thầm, rồi tiếp luôn : 

- Tôi nghĩ không có gì vui bằng hát chung với nhau vài bài. A! Lộc ơi, lấy cái đàn của tớ 
ra đây. 

Quay sang mấy người bạn mới, Hoài vui vẻ : 

- Giới thiệu với các bạn, Lộc nhà ta là một tay “ghi ta”... khét lẹt đấy nhé. 

Không khí dần dần trở nên thân mật. Hoài mở tập bài hát cộng đồng tìm một bài thật 
vui, thật “lên tinh thần”. 

Linh bàn : 

- Anh có ở đấy bài “Trả lại tôi tuổi trẻ” không? 

- Có đây! Nhưng tất cả có biết hát không nào? 

Bây giờ cô nàng Bích mới thỏ thẻ giọng oanh vàng : 

- Có chứ, ông Phạm Duy đặt bài đó thật hay. 

Hoài đưa mắt nhìn Tứ, Đỉnh dò hỏi. Cả hai đáp ngay : 

- Biết hát mạnh đi chứ. 

Hoài không ngờ, tất cả đều thích hát, cũng như tất cả đều có thiện chí, chỉ cần biết gợi 
lên, biết liên kết là có kết quả ngay. 

Lộc đang ôm cây đàn, một chân gác lên ghế, dáng thật nghệ sĩ. Cậu hỏi cả bọn : 

- Sao? Chọn được bài nào chưa? 

Tất cả nhao nhao : 
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- Trả lại tôi tuổi trẻ! 

Hoài giục : 

- Lộc, bắt đầu đi. 

Lộc vuốt nhẹ mấy sợi dây đàn, dạo mấy nốt nhạc đầu tiên của bài hát, rồi đếm “Hai, ba”. 

Tất cả cùng hát, thật đều những câu ca tha thiết: 

“Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông, 

Chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng. 

Dù mưa tuôn, dù bão cuốn, 

Bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên. 

Dù bom rơi, dù súng tới, 

Bông lúa ngời vượt lửa khói lên ngôi. 

Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui, 

Dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồi...” 

Bài hát có tất cả sáu đoạn, cả bọn hát thật say mê. Tiếng nhạc cũng như lời ca tha thiết 
có tác dụng thật mạnh. Tất cả cảm thấy gần nhau hơn, thương mến nhau hơn, gần vì 
cùng chung một hướng đi, một lối sống, thương mến vì nhận được rõ hơn những tươi 
đẹp của tâm hồn nhau. 

Bài hát kết thúc với câu: 

“Trả lại tôi là thần tượng hôm nay, 

Chúng mình xin khắc sâu trong dạ này”... 

Câu ca đó được hát đi hát lại nhiều lần và nhỏ dần, Lộc buông đàn đứng thẳng dậy : 

- Khát nước quá! 

- Nhưng mà thật hay. Hoài tiếp. 

Đỉnh cười cười : 

- Chúng mình sắp thành đại ca sĩ rồi! 

Cả bọn cười ầm, Hoài vui vẻ : 

- Không biết có thành ca sĩ thật không, chứ quả tình bây giờ thì khát nước thật. Nhà có 
sẵn đá, sẵn chanh đấy. Ai tình nguyện pha nước cho bà con thưởng thức đây? 
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Tứ quay sang Linh, Bích : 

- Chắc là hai vị này sẵn sàng ra tay tế độ. 

Linh cười : 

- Chả cần anh nhắc, bọn này phải biết đó là nhiệm vụ của con gái chứ. 

Linh quen thuộc hơn nên đứng dậy kéo Bích vào nhà trong. Còn lại bốn người con trai, 
Lộc đề nghị hát nữa, tất cả đồng ý ngay. 

Chỉ một thoáng sau, Linh, Bích đã đem nước ra, chỉ trông đã đủ hết khát. 

Đỉnh vừa uống, vừa khen : 

- Thật tuyệt. 

Rồi hỏi : 

- Trong hai người, ai có công hơn để tôi gắn huy chương? 

Linh chỉ Bích, Bích chỉ Linh. Hoài cười : 

- Thôi không nên hỏi như vậy. Coi chừng lại phải chở hai người đi nhà thương khâu lại 
mũi bây giờ! 

Không khí vui nhộn hẳn lên. Ai cũng thích nói. Nhưng rồi tất cả cũng phải nghiêm trang 
trở lại để tiếp tục chuyện đang bỏ dở. 

Bây giờ thì không ai giục ai nữa, vì mọi người đều muốn nói ra điều mình ấp ủ từ lâu. 
Sáu người càng lúc càng thấy gần nhau hơn vì điều nhận xét của người này cũng là 
điều nhận xét của người kia, ước muốn của người kia lại là ước muốn của người nọ. 

Hoài tóm tắt : 

- Tất cả chúng mính đều nhận thấy lớp có nhiều điều cần phải sửa đổi, làm cho không 
khí lớp lành mạnh hơn, vui tươi hơn, mọi người hăng say làm việc hơn. Đó cũng là cái 
lý do chính thức thúc đẩy chúng ta qui tụ lại với nhau trong một tinh thần thân ái. 

Tứ tiếp lời : 

- Đúng thế! Mình mong sao cho tinh thần Thân Ái được thể hiện trước nhất trong nhóm 
chúng mình, bởi vì có một tình bạn, chúng mình mới cùng nhau làm việc được. Sau đó 
chúng mình mở rộng tinh thần Thân Ái đó đến các bạn trong lớp. Khi cả lớp đã có tinh 
thần Thân Ái rồi, không khí sẽ thay đổi hẳn. 

Lộc quay sang hỏi Bích, Linh : 

- Thế hai vị này có ý kiến gì không? 

Bích cười : 
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- Thì... cũng như mấy anh vậy! 

Linh vui vẻ tiếp : 

- Có một cái làm cho bọn này mong cho tinh thần Thân Ái mau “tấn công” vào lớp chúng 
mình lắm. Hôm nay “bật mí” cho các anh biết một chút: con gái hay ganh ghét nhau lắm 
cơ, hơi một chút là đã ganh nhau rồi, với lại cũng hay giận nhau nữa. Nếu tinh thần 
Thân Ái được thể hiện, nhất định tình trạng trên sẽ bớt đi nhiều. 

Hoài đề nghị : 

- Ý hướng và việc làm của nhóm chúng ta đã nhìn thấy khá rõ. Bây giờ còn một cái phụ 
thuộc, tuy không quan trọng lắm nhưng nếu có được vẫn hơn: đó là đặt cho nhóm mình 
một cái tên... 

Ngừng một chút, Hoài tiếp : 

- Một cái tên... để làm sao khi đọc đến nó, khi nhớ mình trong nhóm đó, chúng ta nhớ lại 
ngay được ý hướng của công việc mình làm. 

Đưa mắt nhìn tất cả, Hoài hỏi : 

- Có ai nghĩ được cái tên nào không nhỉ? 

Tất cả còn đang suy nghĩ, đắn đo, ngần ngừ, Bích đã nhanh miệng : 

- Sao mình không đặt luôn cho tên nhóm là nhóm Thân Ái nghe cũng được đấy chứ, mà 
lại thể hiện thật đúng, thật rõ mục đích của chúng mình. 

Mọi người “à” lên một tiếng vui vẻ. Lộc buột miệng : 

- Ừ nhỉ, có thế mà nãy giờ nghĩ không ra. Bích thật đáng được hoan hô! 

Hoài tuyên bố một cách trịnh trọng : 

- Vậy từ hôm nay, nhóm chúng ta được thành lập với tên là nhóm Thân Ái. Mục đích 
của nhóm là làm thăng tiến tinh thần và nếp sống của lớp học. Sáu người ngồi quanh 
đây là những sáng lập viên... 

Khúc phim khung cảnh buổi họp đầu tiên đang lần lượt hiện rõ trong óc Hoài. Bỗng 
nhiên dưới nhà đã có tiếng bấm chuông. Hoài chạy xuống đón Lộc lên. Vừa lui cui khóa 
xe, Lộc vừa nói : 

- Xui quá, mấy trái ổi nhà mình vừa chín tới, định hái đem lại thì chim nó đã đục mất. 

Hoài cười, an ủi : 

- Không sao, mẹ mình cũng vừa mua một rổ ổi, để ở trong kia kìa. Mấy cô lát nữa tha hồ 
mà thích. 
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Lên lầu, Lộc vớ ngay lấy cây đàn, gẩy vu vơ. Ngồi chưa nóng chỗ đã thấy cái đầu của 
Đỉnh từ cầu thang thò lên. Hoài hỏi : 

- Đi lại đây bằng gì mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. 

Đỉnh trả lời tỉnh bơ : 

- Đi bằng chân. 

Câu trả lời làm Hoài và Lộc phì cười. Lộc bảo : 

- Thì cậu đi bằng chân ai bảo cậu đi bằng tay đâu, nhưng mà Hoài muốn hỏi cậu đi lại 
đây bằng phương tiện gì: bằng xe đạp, xe gắn máy hay xe buýt. 

Đỉnh lại tỉnh bơ trả lời : 

- Tớ đã bảo tớ tới đây bằng chân mà. 

Rồi giải thích : 

- Nghĩa là tớ đi bộ ấy! 

Hoài, Lộc hiểu ra, cười lớn : 

- Tại cậu có kiểu nói lạ quá, làm bọn này không kịp chuẩn bị tinh thần để tìm hiểu. 
Nhưng mà xe đâu? 

- Để ở nhà. 

- Sao thế? 

- Chả sao cả. 

- Thế là sao? 

- Là tại tớ thích đi bộ chứ sao. 

Lộc đưa mắt cho Hoài, mỉm cười. Đỉnh bao giờ cũng có kiểu nói chuyện thật buồn cười 
và có vẻ gàn gàn. Nói chuyện với Đỉnh phải tinh lắm mới nhận ra ý Đỉnh muốn nói. 

Đỉnh tiếp : 

- Hai cậu xem, trời hôm nay đẹp như thế này, không đi bộ mà ngắm cảnh cũng uổng. 

Lộc cười : 

- À, ra thi sĩ nổi hứng làm thơ rồi. Thế nào? Lúc đi đường cậu có làm được bài thơ nào 
không, đọc cho bọn này nghe đi. 

Đỉnh vênh mặt : 
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- Dĩ nhiên là có chứ, nhưng chưa đọc bây giờ được. Để lát nữa đầy đủ mặt bá quan văn 
võ hãy hay. 

Còn đang giằng co về chuyện đọc hay không đọc thơ thì Tứ đến, rồi dĩ nhiên Linh và 
Bích đến sau cùng. 

Cả bọn ngồi quanh một chiếc bàn. Hoài mở đầu : 

- Mời tất cả quí vị mở sổ tay ra, xem trong tuần này đã nghe, đã thấy, đã làm được 
những cái gì nào. 

Mỗi “anh” đều thò tay vào túi, vào xắc lấy ra một quyển sổ nhỏ. Luật của nhóm “Thân Ái” 
là thế, họ làm việc cho lớp học, dựa trên những ý nghĩ, những công việc của các bạn 
cùng lớp, do đó cần phải có sổ tay để ghi nhận những gì đặc biệt. 

Lật lật qua mấy trang sổ, Bích vụt kêu : 

- Í, nhớ rồi. Có cái này hay lắm. 

Cả bọn chăm chú nghe. Bích đọc : 

- Thứ tư, giờ ra chơi, Thu và Trang than phiền là không khí lớp học nặng nề quá, không 
có dịp nào để cả lớp được giải trí sau những ngày học mệt nhọc. Cả hai mong giá có 
được một cuộc picnic hay cắm trại thì sướng quá... 

Vừa đặt quyển sổ lên bàn, Đỉnh tiếp ngay : 

- Sao sổ tay của Bích giống của tôi thế! Cả mấy bàn con trai chỗ tôi ngồi cũng đều muốn 
có một cuộc đi chơi. Bọn nó đang bảo, nếu cùng quá, sẽ rủ nhau, bốn năm đứa phóng 
xe gắn máy ra Vũng Tàu chơi vào Chúa Nhật tới. 

Tứ cười : 

- Tớ cũng đang muốn kiếm chỗ nào đi chơi đây. Học mãi mà không có lúc xả hơi, mệt 
lắm. 

Hoài lên tiếng : 

- Căn cứ vào những điều các bạn ghi nhận được, có lẽ chúng ta nên cố gắng tổ chức 
một cuộc picnic hay cắm trại cho lớp... 

Ngập ngừng một chút, Hoài tiếp : 

- Hơi khó đấy nhé! 

Lộc tiếp ngay : 

- Nhất định là khó rồi đấy. Chưa nói đến vấn đề tổ chức buổi trại, chỉ nguyên cái chuyện 
làm sao cho mọi người tán thành và ủng hộ việc làm của bọn mình, cũng là điều “gay 
go” rồi. 
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Rồi Lộc phân tích : 

- Mấy bồ thấy không? Lớp có ba thành phần chính, một thành phần chỉ lo học thôi, 
không chú ý gì đến việc khác, nghĩa là giữ một thái độ thụ động trước mọi vấn đề. Một 
thành phần chuyên môn phá đám còn thành phần thích hoạt động chỉ được mươi mười 
lăm người. 

Hoài lấy ngay tấm bản đồ lớp vừa thực hiện xong, trải rộng trên bàn, cả bọn chụm đầu 
vào xem, Hoài nói : 

- Lộc bảo đúng đấy. Đây này! Cái bản đồ lớp mình vừa vẽ xong đây... có điều là những 
thành phần Lộc vừa kể, không biết vô tình hay cố ý, họ đều ngồi dồn vào một chỗ, như 
thành phần chuyên phá đám, mình gọi là xóm nhà lá, chiếm cứ cả mấy bàn cuối. 

Cả bọn xem xét thật kỹ tấm bản đồ. Hoài ngửng lên : 

- Đây này, trên nguyên tắc mình cứ đồng ý với nhau là sẽ tổ chức một buổi trại. Nhưng 
trước đó, phải sửa soạn tinh thần cho lớp đã, cái đó mới là khó. Bây giờ có ngần này 
công việc phải làm: thứ nhất, làm sao để những bạn chỉ lo học, xa lạ với tất cả mọi hoạt 
động khác ủng hộ công việc làm của mình; thứ hai, làm sao cho xóm nhà lá không phá 
đám mình, nhất là làm sao dùng được họ vào việc; thứ ba, liên kết mọi bạn có thiện chí 
lại. 

Tứ đề nghị : 

- Bây giờ, mình nên chia ra mỗi người một việc, rồi đua xem ai làm có kết quả trước. 
Bằng lòng không? 

Mấy cái đầu cùng gật. Tứ chia : 

- Vậy thì nhờ cụ Hoài lo cho công việc đánh thức các bạn thụ động, cụ Đỉnh với cụ Lộc 
“trấn an” xóm nhà lá, việc này khó nên cần tới hai cụ, còn tôi lãnh công việc liên kết các 
bạn thiện chí lại. Thế nào? Còn ai muốn thắc mắc, khiếu nại điều gì nữa không? 

Bích với Linh “khiếu nại” liền : 

- Thế thì hai đứa này có công tác gì? 

Tứ cười : 

- Ừ nhỉ, tí nữa quên, xin lỗi! Hai vị này dĩ nhiên sẽ dùng tài ăn nói để mà tác động tinh 
thần nhóm nữ sinh. 

Hoài đề nghị : 

- Mình lưu ý tất cả điểm này: mỗi một xóm đều có trưởng xóm đó, nghĩa là xóm nào 
cũng có một anh chàng đứng đầu và có ảnh hưởng đối với xóm đó. Bây giờ công việc 
của mình là làm sao “lái” được anh chàng trưởng xóm, như thế, cả xóm sẽ lái theo anh 
ta ngay. 

Lộc tiếp ngay : 
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- Đúng quá! Như cái xóm nhà lá, anh chàng trưởng xóm giỏi thật chứ không phải chơi, 
hắn điều khiển mà bọn kia tuân theo răm rắp. Mấy bồ có nhớ hôm thứ bảy tuần trước, 
giờ Lý Hóa không? Cả xóm chúng nó vỗ ngăn bàn mà thầy không sao bắt được. Nghĩa 
là tổ chức của bọn hắn rất chu đáo. Cả bọn thò tay trong ngăn bàn và vỗ ngăn bàn theo 
điệu Boléro rất nhịp nhàng. Nhưng chỉ cần một cái đưa mắt của anh chàng trưởng nhóm 
là anh nào anh nấy thôi ngay, không vỗ thêm dù là một cái. Qua phút “nguy hiểm”, chỉ 
một cái gật đầu khẽ, tiếng vỗ bàn lại nổi lên rất nhịp nhàng, đều đặn. 

Hoài bổ túc : 

- Thành thử bây giờ làm sao Đỉnh với Lộc “kềm” được anh chàng trưởng xóm nhà lá. 
Tứ liên lạc với Trưởng lớp và Trưởng ban thể thao, du ngoạn. Phần mình sẽ liên lạc và 
lái anh chàng Oanh. Cái anh chàng giỏi nhất lớp nhưng ít tham gia hoạt động chung ấy 
mà. 

Lộc đáp : 

- À, Mai Ngọc Oanh ấy phải không? Này, cái tên ấy lắm tài lắm đấy nhé. Học giỏi, vẽ 
đẹp, tốt tính, mà hình như lại giỏi võ ghê lắm. Mấy bồ có nghe tin hắn vừa tẩm quất cho 
mấy ông du đãng một trận đích đáng vì cái tội theo phá đám một cô học trò đệ tam 
trường mình không? 

- Ủa, không ngờ anh chàng ấy lắm tài nhỉ. Mà cũng có vẻ nghĩa hiệp “cứu khốn phò 
nguy” lắm đấy chứ. 

Linh chen vào : 

- Chả thế mà trong nhóm nữ sinh, nhiều cô phục lăn anh chàng Oanh đó. 

Đỉnh xuýt xoa : 

- Đúng là “quí nhân” rồi! Phải làm sao móc anh chàng này vào nhóm của mình mới 
được. 

Hoài thản nhiên : 

- Dĩ nhiên mình đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi và cũng có một kế hoạch cẩn thận, tuy không 
lấy gì làm to tát lắm. Kỳ này chúng mình tha hồ có công việc mà làm. 

Tứ vụt kêu : 

- Này, quí cụ! Cụ nào nhận việc nào thì ghi vào sổ tay ngay đi, không rồi lại quên, lúc đó 
không đổ cho ai được. 

Mọi người đều làm theo cái sự lo xa của Tứ. 

Buổi họp chấm dứt bằng hoạt cảnh “sáu người ngồi ăn ổi chấm muối ớt”. 

° ° ° 

- Này Tuệ, tớ phục cậu sát đất đấy. 
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Đang phì phèo điếu thuốc, Tuệ giật mình quay lại, thấy Lộc đang nhe răng cười, đôi mắt 
sau cặp kính cận dày cộp nhấp nháy coi thật... hữu duyên. Anh chàng tự hỏi không hiểu 
sao hôm nay Lộc lại gợi chuyện với mình. Cái anh chàng “con nhà lành” Lộc, chả hiểu 
sao lại được xếp ngồi lạc lõng giữa xóm nhà lá. Và không hiểu hắn có tôn thờ triết lý 
“gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” không mà hắn không hề nghịch bao giờ. Hắn 
hoàn toàn bất hợp tác với những âm mưu nhằm phá rối trị an lớp học của xóm nhà lá 
do Tuệ đề xướng. Giữa đám lao nhao, lúc nào hắn cũng ngồi như một ông bụt. Tuy có 
hơi chướng mắt thật, nhưng bọn Tuệ vẫn chưa tẩy chay hắn một cách kịch liệt, vì kể ra 
hắn cũng hiền và biết điều, không bao giờ tố giác những âm mưu của bọn Tuệ, dù hắn 
biết rất rõ... 

Chưa bao giờ Tuệ và Lộc nói chuyện với nhau cả. Sự kiên lạ hôm nay làm Tuệ ngạc 
nhiên, anh chàng luống cuống thật sự, dập điếu thuốc mới hút có một nửa, quay lại : 

- Mày... nói cái gì? 

Lộc cười tỉnh : 

- Tớ bảo tớ phục cậu sát đất đấy. 

Ngày thưởng, Tuệ vẫn quen nói mày, tao rồi, nhưng thấy “tên kia” gọi mình bằng cậu, 
xưng tớ tử tế quá, mình cứ mày, tao hoài, nhỡ nó khi mình không lịch sự thì chết; Tuệ 
đành ngượng ngập đổi cách xưng hô : 

- Ừ! Thì phục. Nhưng... cậu phục... tớ cái gì chứ? 

Lộc cười (lại cười) : 

- Tớ phục cậu là một nhà lãnh đạo giỏi có tài điều khiển. 

- Ơ... ơ... 

Anh chàng Tuệ chỉ ơ... ơ... lên được mấy tiếng rồi im bặt. Chưa ai đưa hắn “lên cao” 
như vậy, ngay cả bọn lâu la cũng chỉ biết khen mấy câu xuông. Lộc khen hắn với những 
chữ thật oai: nhà lãnh đạo, người điều khiển. Tuy chưa biết tại sao Lộc khen mình 
nhưng Tuệ cũng cảm thấy hãnh diện. Anh chàng thấy mình hình như cao lên mấy phân 
và các bắp thịt ở tay như căng phồng. Tuệ hất cái cằm lên một góc 45 độ, xem rất oai 
dũng. Lộc cười thầm trong bụng và phục tài Hoài đã mách nước cho biết điểm yếu của 
địch. Chỉ một đòn đầu tiên, hiệu quả đã rõ rệt, Lộc yên tâm tấn công tiếp : 

- Cậu có vẻ ngạc nhiên cũng phải. Người tài thường ít thấy tài mình, nhưng người ngoài 
nhìn thấy rõ lắm. Như tớ đây này, tớ thấy tài của cậu rõ lắm. 

Để cho Tuệ có được một phút khoái chí Lộc mới tiếp : 

- Cứ nhìn vào hành động và cách cư xử là đoán ngay được tài năng. Cậu nhớ hôm thứ 
bảy không? Cậu điều khiển mấy bàn học vỗ ngăn bàn thật là “suya”. Nói thật, một nhạc 
trưởng chưa chắc đã giỏi bằng cậu. Hôm ấy tớ quan sát kỹ lắm, cậu chỉ giơ một ngón 
tay là tiếng vỗ bàn nổi lên, còn đầu cậu hơi nghiêng về bên trái một chút, con ngươi 
cũng cho chạy về bên trái luôn, tức thì tất cả đều im bặt. 
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Tuệ sung sướng : 

- Cậu quan sát thật giỏi. 

Lộc đáp : 

- Đâu giỏi bằng cậu được. Chuyện vừa rồi chứng tỏ cậu có tài điều khiển. Nhưng điều 
khiển giỏi mà không có cái oai của người lãnh đạo thì cũng bỏ đi. Đằng này cậu lại 
được cả hai. Cái mặt cậu oai lắm (nghe nói, Tuệ lại vênh mặt lên), có thế cả xóm mới 
phục cậu. Chứ người khác chắc gì đã làm như cậu được. 

Tuệ được khen hết mình, sướng quá, tuyên bố : 

- Được, cậu xem, hôm nay tớ điều khiển cho xóm nhà lá vỗ bàn liền 15 phút mà không 
bị ai bắt cho coi. 

Nhưng Lộc chặn lại : 

- Không, cái đó đối với người tài ba như cậu thì dễ rồi. Này, nói thật, tớ thấy người như 
cậu hiếm có lắm, thành ra tớ muốn trắc nghiệm lại xem cậu có phải là người lãnh đạo 
và điều khiển giỏi thật không. Cậu bằng lòng không nào? 

Tuệ ngần ngừ : 

- Nhưng mà chịu trắc nghiệm như vậy có khó lắm không? 

Lộc cười xòa : 

- Khó khăn cái quái gì; với lại nó có khó thì người anh hùng cũng nào có sợ chi. 

Câu nói cải lương như vậy không ngờ lại “ăn tiền”. Tuệ ưỡn ngực, nói to : 

- Rồi, chịu liền. 

Và lập lại : 

- Người anh hùng nào có sợ chi. 

Lộc lấy giọng nghiêm trang nói nhỏ đi một chút : 

- Nhiều người điều khiển xuôi thì được lắm. Nhưng đến lúc phải điều khiển ngược thì bó 
tay. 

Cau mày, Tuệ hỏi : 

- Thế nào là điều khiển xuôi, thế nào là điều khiển ngược? 

- Thế này nhé! Thí dụ như cậu đi. Cậu điều khiển cho cả xóm nhà lá đập bàn phá chơi 
thì “suya” lắm. Nhưng nếu giá có bảo cậu điều khiển cho cả xóm ngồi yên, chăm chú 
học trong suốt buổi thì cậu không làm được. Như thế tức là... 
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Tuệ cắt ngang : 

- Nhưng mà tớ có như thế đâu! Tớ điều khiển xuôi cũng “suya” mà điều khiển ngược 
cũng “suya” luôn. 

Lộc trấn an : 

- Biết rồi! Đấy là tớ lấy thí dụ cho cậu dễ hiểu thế thôi. 

Mặt Tuệ tươi hẳn lên : 

- Ờ... ờ... phải rồi. Thế bây giờ trắc nghiệm ra làm sao? 

Lộc trả lời ngay : 

- Chả có gì khó khăn, cầu kỳ cả. Bây giờ cậu chỉ việc chứng minh là cậu điều khiển xuôi 
cũng giỏi mà điều khiển ngược cũng giỏi. 

- Bằng cách nào bây giờ? 

- Còn bằng cách nào nữa! Thì cậu cứ lôi ngay cái thí dụ của tớ ra thực hiện lại: Nghĩa là 
ngay trong buổi học hôm nay, cậu phải làm sao điều khiển xóm nhà lá ngồi nghiêm 
chỉnh học hành, không được phá phách gì hết. Như vậy là cậu điều khiển ngược giỏi. 

Tuệ hăng hái : 

- Chịu liền. Cái gì chứ ngồi yên không phải làm gì cả, chẳng sợ ai tóm mình lên phạt thì 
dễ quá. 

Lộc khích : 

- Ấy, cũng chẳng biết đâu đấy. Coi chừng lại khó hơn là phá phách lén lút ấy chứ. 

Tuệ gạt phăng : 

- Tớ bảo đảm với cậu là làm được mà. 

- Nhớ nhé. 

- Thì nhớ chứ sao. 

Lộc giao hẹn : 

- Nếu cậu làm được, nghĩa là tớ thua cuộc, sẽ bao cậu một chầu ciné và thịt bò khô 
Pasteur. Còn nếu cậu điều khiển không nổi, tức nhiên cậu bị thua, cậu sẽ phải... 

Tuệ hỏi dồn : 

- Phải làm sao? 



43 

 

- Cậu sẽ phải, Lộc nói chậm lại, thật rõ, phải thực hiện một việc theo lời tớ yêu cầu, việc 
sẽ không khó lắm và không thiệt gì đến cậu cả. Chịu không nào? 

Tuệ bằng lòng ngay : 

- Chịu liền. Nhưng mà tớ cũng báo cho cậu biết: Cái điều cậu định yêu cầu đó, tớ sẽ 
không bao giờ thực hiện cả, vì cam đoan là tớ thắng cậu. 

- Được rồi, cái đó để hạ hồi phân giải. Nhưng nhất định là cả xóm nhà lá không ai được 
phá phách, nói chuyện trong ngày hôm nay đấy. 

- Cậu cứ yên chí lớn và mở mắt cho thật lớn mà quan sát. 

- Tốt lắm. Vậy thì bây giờ hai đứa mình ra quán nước làm một ly đậu đỏ bánh lọt, đánh 
dấu cuộc thách đố này. Tớ đãi cậu. 

Cả hai sánh vai bước ra sân. Vừa đi Lộc vừa tính toán thầm: “Mừng quá! Mới đợt tấn 
công sơ khởi mà đã thu được hai thắng lợi: Thứ nhất, hắn chịu xưng hô cậu tớ với mình 
chứ không mày tao. Thứ hai, mình đã đưa hắn vào xiếc được rồi”. 

Rồi mỉm cười, Lộc nghĩ tiếp: “Sẽ còn hứa hẹn nhiều gay cấn, đợi đến hồi sau sẽ rõ”. 

Mặt trận “tấn công ôn hòa” xóm nhà lá được chia làm hai. Trong lúc Lộc đang đưa Tuệ 
vào “xiếc” thì Đỉnh đứng lẫn lộn với bọn lâu la của Tuệ. 

Một đứa nhảy lên ngồi trên ban công, nói có vẻ đắc chí : 

- Cả lớp chỉ có xóm nhà lá mình là nổi nhứt. 

Đứa khác biểu đồng tình : 

- Dĩ nhiên. Cũng nhờ sáng kiến và khéo léo của trưởng xóm Tuệ nhà mình. 

Đứa khác nghe vậy sợ bao nhiêu công lao được dành cho trưởng xóm hết, mình hết cả 
“hách”, bèn vớt vát : 

- Với lại tụi mình thằng nào cũng chịu chơi hết. Nhờ vậy mới “nổi” chứ. 

Cả bọn thấy mình đều có công lao cả, khoái quá cười ầm lên. Một tên vừa cười vừa nói 
: 

- Bao nhiêu lần lớp phải ngạc nhiên vì hành động của tụi mình rồi. 

Cả đám lại cười một lần nữa. Đỉnh cũng cười theo. Bỗng một đứa ẩy vai Đỉnh : 

- Có mỗi cái thằng này “cù lần” quá! Không chịu chơi hết mình bao giờ. 

Bốn năm đứa hùa theo : 

- Sao thằng này cù lần thế. 
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Rồi nó bảo, giọng thân mật : 

- Đỉnh ạ, mày phải hăng lên chứ. Cù lần như mày không bao giờ làm nên chuyện gì hết. 

Chả là cũng như Lộc, Đỉnh ngồi trà trộn trong xóm nhà lá. Nhưng thái độ của hai người 
khác nhau: nếu Lộc lúc nào cũng ngồi im lặng, tỏ thái độ bất hợp tác, thì ngược lại, Đỉnh 
có vẻ “hòa mình” hơn, anh chàng cũng đôi khi giả bộ đùa nghịch theo xóm nhà lá để 
bọn này xem anh chàng như người cùng bọn. Đỉnh nghĩ, như vậy dễ hành động hơn. 
Tuy vậy không bao giờ Đỉnh đùa nghịch quá đáng, thành thử bị chê là cù lần. 

Bị chê, Đỉnh cười cười, lấy tay bứt mấy sợi râu mới mọc, trả đũa liền : 

- Tụi mi mới thật là quê. Phải biết rằng cái người ít nói, ít làm mới là người khôn, nhiều 
mưu kế. 

Ba bốn đứa cười ré lên, một đứa hỏi : 

- Chứ bộ mày là khôn, là nhiều mưu kế hả? 

Đỉnh trả lời tỉnh bơ : 

- Chứ sao! 

Rồi hắng giọng, Đĩnh bảo : 

- Tụi mi không biết, người khôn họ có nhiều cái tài ngầm lắm. Thí dụ như làm thơ chẳng 
hạn. Hỏi xem bọn mi có tên nào biết làm thơ không? 

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không tên nào nói gì. 

Đỉnh đắc chí nói ngay : 

- Thế mà ta, ta lại biết làm thơ. Lẽ ra theo đúng nguyên tắc “người khôn nói ít nghe 
nhiều” ta sẽ không nói điều đó ra, nhưng mà dù sao tụi mình cũng là bạn, ta sẽ cho tụi 
mi biết tài làm thơ của ta. 

Thật ra tài làm thơ con cóc của Đỉnh giỏi, anh chàng có thể xuất khẩu đọc một lúc cả 
tràng thơ, thôi thì lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn... đủ cả. Dĩ nhiên là thơ con cóc thì không 
có gì hay, nhưng được một cái là Đỉnh nhà ta “sáng tác” rất nhanh, câu nào câu nấy 
trơn tru, vần điệu đầy đủ. Có lẽ Đỉnh còn giỏi hơn mấy anh bán kẹo kéo ngoài đường, 
suốt ngày lải nhải những câu : 

- Cậu kia vừa bé vừa lùn 

Ăn đồng kẹo kéo nó đùn lên cao 

- Xưa kia tôi thấp làm sao 

Vì ăn kẹo kéo lên cao thế này 

- Ăn một lại muốn ăn hai 
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Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn năm... 

Nghe Đỉnh khoe tài làm thơ, một đứa thách liền : 

- Được rồi, bây giờ mày thử làm bài thơ ca tụng xóm Nhà Lá xem nào. 

Đỉnh cười khẩy : 

- Dễ ợt! 

Rồi lên giọng : 

- Đây, ta sẽ làm một bài thơ ngũ ngôn bát cú, theo loại cổ phong, ca tụng xóm Nhà Lá 
cho tụi bây xem. 

Đỉnh đọc liền: 

Anh em xóm nhà lá 

Giỏi nhất là nghề phá 

Phá dọc lại phá ngang 

Chao ôi thiệt quá xá 

Một bọn trông bảnh bao 

Ai cũng đẹp trai cả 

Nhưng muốn người phục ta 

Phải học giỏi cái đã. 

Cả bọn phục lăn ra. Nhưng có một tên phản đối : 

- Mày làm thơ kể cũng giỏi đấy. Nhưng mày có tư tưởng phản động quá. Nghe không 
được. 

Đỉnh biết thừa hắn muốn nói cái gì rồi, nhưng vẫn giả bộ hỏi lại : 

- Đâu, phản động ở cái chốn nào? 

Hắn đáp : 

- Ở hai câu chót ấy! Cái gì mà: 

“Nhưng muốn người phục ta 

Phải học giỏi cái đã” 
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nghe không được. Bọn mình đã tẩy chay việc học. Đến lớp chỉ có phá, vậy mà mày đặt 
thơ như thế nghe làm sao được. 

Thừa biết địch tấn công ở chỗ nào, Đỉnh trả lời ngay vì đã có sửa soạn sẵn : 

- Ê, mi nói như vậy là sai rồi nhé. Trong điều lệ của xóm nhà lá, phần thứ hai, điều thứ 
sáu, chỉ ghi rằng: “Xóm nhà lá chủ trương và cổ võ mọi hành động phá trong lớp. Tên 
nào chỉ biết học mà không biết phá, đáng được liệt vào thành phần cù lần”. Đúng chưa 
nào? 

Tên nọ hơi giật mình, không ngờ cái bản điều lệ cả bọn thảo ra chơi, rồi hứng chí đem 
đánh máy chia cho mỗi đứa trong xóm một bản, anh chàng Đỉnh lại thuộc làu từ điều 
mở đầu cho đến điều cuối cùng. Hắn đâu biết một biệt tài khác của Đỉnh là anh chàng 
học bài rất nhanh, mau thuộc mà lại nhớ rất lâu. Những bài Văn học sử hay Địa sử dài 
lằng ngoằng Đỉnh còn thuộc không sót một chữ, huống chi cái bản “điều lệ” ấy. Để tỏ ra 
mình cũng am tường “Luật giang hồ” lắm, Đỉnh cũng đọc lại, nào ngờ xem kỹ một lần lại 
đâm ra thuộc luôn. 

Không biết làm gì hơn, tên kia chỉ còn cách gật đầu. Đỉnh thao thao bất tuyệt : 

- Mi thấy không, ngay trong điều lệ chúng ta cũng đâu có chủ trương tẩy chay tên nào 
chỉ biết cắm cổ học, ngoài ra không biết cái gì hết. Còn nếu mình vừa phá, lại vừa học 
giỏi thì thiết tưởng đó là điều đáng khuyến khích, vì hai lý do sau đây : 

- Thứ nhất: các giáo sư và các bạn trong lớp khó kết án được hành động nghịch phá 
phách của chúng ta. Thứ hai: chúng ta không mang mặc cảm học dốt rồi làm càn. 

Chỉ hai lý do ấy cũng đủ khiến cho hành động chúng ta có vẻ quang minh chính đại. 

Tên kia và cả bọn há hốc miệng. Chúng không ngờ một tên như Đỉnh, trước kia vẫn bị 
gán cho là cù lần, lại thông hiểu “luật” và hùng biện như thế này. Cả bọn đâu biết rằng 
Đỉnh có tính rất lo xa. Thật ra chủ trương của xóm Nhà lá đâu có đẹp như Đỉnh trình 
bày. Tất cả chỉ biết phá thôi, ngoài ra không biết gì hết. Cái điều thứ sáu, phần thứ hai 
trong điều lệ đó là nguyên văn của Đỉnh đặt ra. Hôm thảo luận điều lệ, lừa lúc bản điều 
lệ gần hết, cả bọn đã mệt mỏi Đỉnh nhét luôn một câu vào. Cả bọn nghe cũng xuôi tai, 
không phản đối gì hết. Thế là Đỉnh thành công. 

Đã có vài đứa ngả theo Đỉnh : 

- Ừ, thằng Đỉnh nói cũng phải đấy chứ. 

Tên kia tỏ vẻ thất thế, cũng chịu luôn : 

- Ừ, thì cho rằng hai cái câu thơ lúc nãy cũng được đi. 

Nhưng hắn vặn luôn : 

- Nhưng mà người khôn chỉ biết làm thơ thôi chứ không biết thêm gì nữa à? 

Đỉnh lườm nó một cái : 
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- Yên đã nào! Nóng thế. Mi biết không? Ta đang nghiên cứu một kế hoạch... 

Đỉnh bỏ lửng câu nói. Lối bỏ lửng này làm cho người đối thoại càng chú ý. Cả bọn nhao 
nhao : 

- Kế hoạch gì, mày? 

Đỉnh giơ một ngón tay : 

- Ta sẽ làm cho cả lớp sẽ ngạc nhiên đến sững sờ vì xóm nhà lá. 

Nghe Đỉnh tuyên bố, cả bọn khoái quá, reo ầm lên : 

- Kế hoạch làm sao vậy mày? Nghe hấp dẫn mê ly rùng rợn quá xá! 

Đỉnh lấy bộ điệu nghiêm trọng : 

- Xuỵt! Bí mật quân sự! Bọn mi làm vậy lộ kế hoạch hết bây giờ. Xích lại gần đây, ta nói 
cho mà nghe. 

Cả bọn xúm lại. Đỉnh lấy giọng : 

- Bọn mi xem, chúng ta phá phách đã nhiều rồi: vỗ ngăn bàn này, dán số “35” vào 
những đứa ngồi phía trước này, lấy móc sắt khều guốc của bọn con gái này, gắp bì bắn 
vào đầu tên Nam trọc này, giấu cặp của tụi “học gạo” này... nhiều quá! Nhưng thử hỏi 
tụi mi, có tên nào nghĩ ra được trò gì mới không hay là cứ bổn cũ soạn lại? 

Mấy bộ mặt cùng rầu rĩ hẳn đi. Một tên gật gù đáp : 

- Ừ, chẳng còn cái gì mới thật chúng mày ạ. 

Rồi cả bọn nhìn Đỉnh chờ đợi! 

Đỉnh cười toe : 

- Vậy mà ta còn! 

Mấy tiếng lao nhao : 

- Thiệt hả? Thôi, có thì nói có không có thì thôi nghe bồ. 

Đỉnh nghiêm mặt : 

- Khi ta nói có là có, không là không. Quân tử nhất ngôn mà. Nếu còn lộn xộn nữa ta 
không nói đâu. 

Một đứa cam kết : 

- Được rồi, bọn tao không phá ngang nữa đâu, thôi mày nói đi. 

Đỉnh tằng hắng : 
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- Được thôi. Nghe đây: bọn mi thấy không? Trước giờ cả lớp ngạc nhiên về việc chúng 
ta đã làm, nếu bây giờ để cái danh tiếng của ta mai một đi thì uổng quá. Nên chi, ta sau 
ba đêm liền suy nghĩ bèn tìm ra một kế thần sầu quỉ khốc, nghĩa là cả lớp phải ngạc 
nhiên to. 

Đỉnh “giáo đầu” kỹ quá, cả bọn đứa nào cũng nóng ruột nhưng không dám ngắt lời, sợ 
anh chàng “dỗi” không thèm nói nữa thì nguy - Nhưng rồi Đỉnh nói tiếp : 

- Kế đó như vầy: bắt đầu từ hôm nay, tụi mình sẽ ngồi học trong lớp thật ngoan ngoãn, 
không phá phách một chút nào trong hai ba ngày. 

Cả bọn thở dài sườn sượt. Một thằng tức quá kêu rầm rĩ : 

- Mẹ kiếp! Tưởng mày làm ma làm quái, làm vương làm tướng gì, ai ngờ mày dạy tụi 
tao làm “cù lần”. 

Thấy bị phản đối quá xá, Đỉnh vẫn bình tĩnh như không, vì đã dự trù có “xen” này trong 
chương trình hành động. Anh chàng bình thản trấn áp đám đông : 

- Các ngươi chưa hiểu cái thâm thúy của kế hoạch ta vừa bày mà đã nhao nhao phản 
đối. Đã vậy thì thôi ta đi đây. 

Và dợm bước đi thật. Một đứa đành phải làm lành, kéo lại vì vẫn muốn biết Định sẽ định 
làm gì. 

Hắn can : 

- Thôi mà! Ở đây chơi rồi nói tiếp cho tụi tao nghe. Tại mày nói mày hay... ngừng lại bất 
chợt quá tụi tao mới hiểu lầm đấy chứ. 

Dằng co mãi, Đỉnh mới chịu ở lại. Lần này Đỉnh đổi giọng thân mật : 

- Mấy bồ phải nhớ kỹ điều này: cái gì thường quá hóa nhàm. Tụi mình phá mãi cũng 
nhàm rồi. Người ta không còn chờ đợi tụi mình “giở trò” như hồi đầu năm nữa. Bây giờ 
họ chỉ có thể ngạc nhiên đến bực mình là chính bọn mình, cái bọn mình, cái bọn được 
mệnh danh là phá phách nhất lớp, cái bọn được gọi là xóm nhà lá, là “hạ tầng cơ sở” 
của lớp, bây giờ lại đâm ra ngoan ngoãn hơn cả họ, vẫn tự phụ là “dân con nhà lành”. 
Như vậy mới hay chứ. 

Lời thuyết phục của Đỉnh nghe cũng thuận tai lắm nên dần dần kéo được sự đồng ý, 
nhưng một đứa vẫn thắc mắc : 

- Nghe cũng được đấy, nhưng lúc nãy mày, ý quên... bồ chứ, lúc nãy bồ bảo cái gì 
thường quá hóa nhàm. Nếu thế bọn mình chỉ ngoan ngoãn ít lâu là nhàm liền, lúc đó thì 
xoay sở thế nào? 

Cả bọn chăm chú nhìn Đỉnh, xem anh chàng giải quyết ra sao. Đỉnh cười : 

- Đúng đấy chứ, nếu mình cứ ngoan ngoãn mãi thì hóa nhàm thật và như vậy là vô tình 
theo đuôi đám cù lần trong lớp rồi. Mấy bồ cứ yên chí, nếu mấy bồ theo kế hoạch của tớ 
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thì sau này tớ còn nhiều kế hoạch ác liệt lắm, cam đoan không bao giờ nhàm. Cả một 
chương trình cơ mà. 

Giọng nói của Đỉnh có một cái gì chắc chắn, dễ gây tin tưởng nên cả bọn yên tâm ngay. 
Nhưng bỗng một tên tỏ vẻ e ngại : 

- Riêng ta, ta nghi rằng kế hoạch không thể nào thực hiện được. 

- Vì cớ làm sao? 

- Là vì bọn ta quên mất trưởng xóm nữa chứ. Trưởng xóm chắc gì ưng thuận kế hoạch 
này. 

Đỉnh xua tay : 

- Không có chuyện đó đâu. Tuệ là một anh chàng rất thức thời. Mình đưa đề nghị cải 
cách này cu cậu thích mê đi ấy chứ. 

Sở dĩ Đỉnh cam đoan như vậy, vì rất tin vào tài của Lộc đã đưa Tuệ vào “xiếc” đúng theo 
kế hoạch đã dự liệu. Tuệ đã nhận lời đánh cá với Lộc, sẽ “điều khiển ngược”, làm xóm 
nhà lá phải yên lặng, tất nhiên Tuệ đang phải lo tìm kế hoạch dẫn dụ đám “cứng đầu 
cứng cổ” theo lời Tuệ, nay thấy chính đám “cứng đầu cứng cổ” đưa đề nghị đúng như 
lời mong muốn của mình, nhất định là Tuệ phải thích mê đi. 

Câu cam đoan của Đỉnh làm cả bọn yên lòng. Yên chí vì tính nhẩm, vẫn còn đủ tiền bao 
bọn này mỗi tên một ly chanh muối hai tiền, Đỉnh khoan khoái kéo cả bọn ra... quán 
nước. 

Trận chiến nhằm “tấn công ôn hòa” xóm nhà lá do hai “kiện tướng” Lộc và Đỉnh xem 
như tạm xong. 

° ° ° 

Nhưng “mặt trận” lan tràn khắp lớp, không riêng gì ở xóm nhà lá. Nhiệm vụ của Tứ và 
Hoài tuy bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhưng cũng gay go không ít. 

Hãy nói về Tứ trước. 

Kế hoạch và phương pháp hành động của Tứ khác của Lộc và nhất là khác Đỉnh. 

Vào lớp gặp Tâm, trưởng lớp, Tứ cười thật tươi, thân thiện bắt tay Tâm thật chặt : 

- Chào cụ Trưởng Ấp. Ấp mình sắp xảy ra một chuyện quan hệ chắc cụ trưởng ấp biết 
rồi. Mà coi chừng dám cụ chủ xướng lắm. 

Tâm cười vừa bằng miệng vừa bằng cặp mắt qua lần kính cận thị. Anh chàng thật cởi 
mở. Tâm đùa lại ngay : 

- Gớm! Chào cụ. Có, có, cái việc quan hệ ấy tôi đã biệt rồi. Có phải việc đó là: hôm nay 
cụ bắt tay tôi không? 
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Bị đùa lại, Tứ cười, anh chàng Tâm này cũng biết đùa đây. Gớm lắm! Thế mới đáng làm 
trưởng lớp. 

Ngồi xuống cạnh Tâm, Tứ vào đề ngay : 

- Nói thật! Bọn tớ dạo này muốn lớp có cái hoạt động gì cho nó vui vẻ một chút. Như là 
đi cắm trại hay giản tiện hơn, đi picnic một phát cho nó vui, việc này chỉ có cậu lo được, 
vì cậu là trưởng lớp mà. Thế nào, cậu nghĩ sao? 

Tâm cười, giọng nhẹ nhàng : 

- Thì việc làm cho lớp được linh động, anh em sống thân mật với nhau, làm gì tớ chả 
muốn, đó cũng là trách nhiệm của tớ. Nhưng việc đó đâu phải dễ. Nếu làm được, tớ đã 
làm lâu rồi. Kẹt một cái là có nhiều cái vướng lắm. Chẳng hạn như... 

Tâm bỏ dở câu nói. Tứ nắm tay bạn, thông cảm : 

- Tớ biết. Chẳng hạn lớp ít người có tinh thần hoạt động. Mình đề xướng lên, chả biết 
có ai theo không. Nhất là, không phải nói xấu, nhưng nhiều khi còn bị mấy quí vị xóm 
nhà lá phá đám nữa. 

Tâm vui mừng : 

- Sao cậu biết rõ thế? Cứ tưởng tớ ôm nỗi lòng thầm kín một mình không ai hiểu. 

Tứ trách nhẹ : 

- Cũng tại cậu một phần. Cậu không trình bày cái khó khăn khi cậu làm việc cho các bạn 
khác nghe thì ai hiểu được cậu. 

- Nhưng ai là người hiểu mình đây? 

Tứ vỗ vai bạn, thân mật : 

- Tâm nè, tớ biết cậu thiện chí ghê lắm. Thành thử định hợp tác với cậu để tổ chức cắm 
trại cho lớp đó. Tớ đoan chắc với cậu, cam đoan xóm nhà lá không phá đám mình mà 
còn nhiệt liệt ủng hộ là khác. Cậu bằng lòng không? 

Rồi Tứ tiếp, hơi ngần ngừ : 

- Có điều... làm sao để các bạn khác, như trưởng ban xã hội, trưởng ban thể thao du 
ngoạn cũng hăng hái bắt tay vào việc như cậu. 

Tâm xua tay : 

- Không sợ chuyện đó. Yên xã hội với Long thể thao đều là những tay “chì” hết, nhiều 
lần chính mấy cụ đó còn thúc tớ làm việc nọ việc kia, tớ thấy chưa đủ điều kiện nên 
chưa dám làm đó thôi. Bây giờ chính tớ khơi ra, tớ chỉ nói một câu là mấy cụ đó bằng 
lòng cả hai tay hai chân. Có cái... 

Tứ hỏi : 
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- Có cái làm sao? 

- Tớ thì tớ không lo mấy quí vị trong ban chấp hành lớp không chịu làm việc mà lo 
không được sự hợp tác. Đành rằng cậu hứa với tớ là với kế hoạch bí mật nào đó cậu 
làm cho xóm nhà lá không phá nữa. Cũng hay lắm nhưng... còn những quí vị suốt buổi 
họ cứ ngồi lỳ lỳ ra và không bao giờ có một ý kiến nhỏ về những sinh hoạt của lớp, làm 
sao mà thúc được đây! Họ mà không ủng hộ mình thì cũng đến hỏng mà thôi. 

Một lần nữa, Tứ trấn an bạn : 

- Bây giờ thế này: cứ tạm gọi ta có hai công việc chính, một là tổ chức điều hành, hai là 
tuyên vận. Nếu cậu dám nhận việc tổ chức sao cho thật “suya”, tớ hứa gánh vác công 
tác tuyên vận cho. Bằng lòng chưa? 

Tâm tươi ngay nét mặt : 

- Vậy thì còn gì hơn nữa. Tớ sẽ lo gặp thầy Đạt, giáo sư hướng dẫn và nhờ thầy xin 
phép ban giám đốc. Song song với chuyện đó, ban chấp hành lớp sẽ lo đặt kế hoạch tổ 
chức ngay. Nhưng cậu định địa điểm ở đâu chưa, hay bọn tớ phải tìm lấy? 

- Tớ đề nghị bọn mình đi Suối Tiên cạnh xa lộ Biên Hòa ấy, cách ngã rẽ Thủ Đức vài 
cây số nữa. Cậu đến đó bao giờ chưa? Đi qua trại huấn luyện của Hướng đạo một chút 
đó. 

- À, biết rồi. Ừ, chỗ ấy đẹp tuyệt. Nhưng chắc lúc nào chúng mình cũng phải đi xem lại 
địa điểm. 

- Dĩ nhiên. 

- Với lại... 

- Gì nữa cơ? 

- Dù cậu nhận công tác tuyên vận thì cũng vẫn phải giúp bọn tớ một tay trong công việc 
tổ chức đấy. 

Tứ cười : 

- Cũng được. Nhưng giới thiệu cho các bạn một nhân vật rất quen việc tổ chức, điều 
hành, anh chàng Hoài đó. 

- Vậy hở, tớ cũng mong được Hoài giúp. Anh chàng có vẻ lanh lẹ, hoạt bát gớm. 

Một lát sau đã thấy Yên, Long, Tứ, Tâm ngồi quay tròn lại một chỗ. 

Tâm hỏi : 

- Hoài đâu ấy nhỉ? 

Nhưng liếc ra ngoài sân, thấy Hoài đang đi bách bộ với Oanh, Tâm tiếp ngay : 
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- Thôi, anh chàng đang mắc bận. Để mình thông báo sau vậy. 

° ° ° 

Oanh ngồi vào chỗ, đưa tay thò vào ngăn bàn. Chả phải tìm kiếm giấy tờ, thư từ gì đâu, 
vì sau ngày xảy ra “biến cố”, Oanh và Thủy khá thân với nhau, tuy Oanh vẫn là “anh 
Oanh” chứ không biến thành “chị Oanh”. Oanh thò tay vào ngăn bàn gần như thói quen, 
sau cái hồi được những cái thư thật là bất ngờ. 

Bài học hôm nay thuộc làu rồi, Oanh chả sợ gì nữa. Ngồi rỗi, Oanh nghĩ ngợi miên man. 

Bây giờ thì cả nhà đều biết Oanh có võ vì đã lén đi tập từ lâu, nhưng ba không la Oanh, 
trái lại còn tiếp tục cho học võ. Nghe được quyết định ấy, Oanh vui mừng và mỉm cười 
nghĩ thầm: “Ấy, giá tự dưng mà xin đi học, chắc ba chả cho đâu. Bây giờ tại mình có vốn 
sẵn rồi thành ra ba mới chịu đấy. Chuyện mình học võ được hợp thức hóa rồi, khoái 
quá”. 

Từ hôm ấy, mẹ nhìn Oanh, ra vẻ quái lạ lắm. Chắc bà muốn tìm xem Oanh có khác gì 
người khác không. Thỉnh thoảng, bà buột miệng : 

- Gớm! Tay thằng này trông cứ như thanh sắt ấy. Từ nay mày đừng làm nũng bá cổ mẹ 
nhé. Mẹ sợ lắm. 

Oanh giơ tay lên dọa, cười ầm lên. 

Mẹ lại bảo : 

- Eo ôi! Cái giọng cười thằng này nó làm sao ấy. Nghe như là tiếng sắt va vào nhau. 
Vậy mà trước giờ mẹ không để ý đấy. 

Nghĩa là từ ngày biết Oanh có võ, mẹ xem Oanh như khác lạ với ngày xưa lắm, cười thì 
như vụn sắt va vào nhau, nói thì rầm rầm như vỡ cả nhà, tay chân thì cứng như thép, đi 
đứng hùng hổ như gỗ đá. Nhưng dù thấy Oanh khác lạ, mẹ có vẻ hãnh diện vì Oanh 
lắm. 

Ba thì có vẻ hài lòng, vì ba không ngờ Oanh cũng có một cái chí khí giống ba hồi trẻ, chỉ 
khác, ở Oanh, cái chí khí ấy được tiềm ẩn hơn. Ngày xưa, ngày ba chưa kết bạn với 
mẹ, ba đã từng có thời gian lang bạt kỳ hồ một cách khủng khiếp. Ba đi theo ông thầy 
dạy võ lên tận Tam Đảo miền Thượng du Bắc Việt để ngày ngày tập côn, quyền và đêm 
đêm tập đánh đao, đánh roi. Bước chân hai thầy trò dẫm nát cả một miền rừng núi, vì 
ngoài giờ luyện tập, ông thầy dẫn ba đi suốt một vùng, chỉ cho ba biết mặt những thứ 
cây ngải hoặc những cây mang dược tính có thể cứu sống người ta trong những phút 
thập tử nhất sinh. Ba nhớ những đêm trăng miền Thượng du Bắc Việt, trên một ngọn 
núi âm u vắng vẻ, hai thầy trò dượt lại những đường đao bí truyền của môn phái. Thầy 
đứng đỡ cho trò đâm, rồi ngược lại, trò đứng đỡ cho thầy đâm. 

Mẹ không hề biết ba có một thời kỳ tập luyện kinh khủng như thế, mẹ chỉ thấy ba là một 
con người nghiêm nghị, đứng đắn, nhưng dáng lại xương xương, có vẻ yếu ớt. Ba 
không nói những chuyện ấy cho mẹ nghe bao giờ. Kỷ niệm của cả một đoạn đời tuổi trẻ 
oai hùng bây giờ chỉ còn là một con dao quắm giấu sát đáy tủ quần áo. 
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Con dao ấy ít khi ba đem ra, chỉ họa hoằn lắm, vào những đêm khó ngủ, nằm nhớ lại cả 
một mớ kỷ niệm xa xưa, ba mới nhỏm dậy, mở tủ, lục dưới đáy lấy nó ra ngắm nghía 
một lúc lâu. 

Ba đã bỏ không tập dượt lâu lắm rồi, vì hoàn cảnh bây giờ không cần dùng đến những 
đường dao ác hiểm ngày xưa nữa. Ba cũng chẳng định tâm chỉ dạy cho Oanh về lối 
đánh dao bí truyền của ba, vì ba nghĩ không lợi gì. Nhưng sau hôm biết Oanh đã giấu 
nhà đi học võ từ ba bốn năm nay, lại có những hành động tạm gọi được là “cứu khốn 
phò nguy”, lòng ba sôi lên, máu nóng thanh niên thuở nào như lại bừng bừng luân 
chuyển khắp cơ thể. Và ba hãnh diện! Ba vui mừng thấy con của ba cũng có cái dòng 
máu oai hùng và cái khí phách ngang tàng như ba. 

Ba lẩm bẩm : 

- Có lẽ nên chỉ lại cho nó ít thế đánh đao. Đã theo nghiệp võ, thế nào cũng có phen cần 
dùng đến. 

Đêm hôm qua, chờ cho cả nhà ngủ say, đúng hai giờ đêm, ba nhẹ bước ra vườn, đem 
theo con dao yêu quí, vật hộ mạng trong quãng đời ngang dọc của ba. Ba trang trọng 
nâng nó lên bằng hai tay, dưới ánh trăng lưỡi dao sáng lấp lánh. Tuy lâu ngày không 
dùng tới, nhưng những lần đem ra ngắm nghía, ba đều lau chùi cẩn thận và thỉnh 
thoảng kín đáo đem mài lại nên nó vẫn giữ được phong độ thuở nào. Nhìn con dao lấp 
loáng sáng, lòng ba dâng lên một tình cảm nao nao khó tả, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa lại 
dồn dập trở về cùng với khuôn mặt thân yêu của ông thầy già ngày trước. 

Ba bình tĩnh trở lại, lấy tấn bái tổ rồi hoành thân chém liền hai ba nhát. Soạt! Soạt! Lưỡi 
dao rít lên trong gió nghe như tiếng lụa xé. Con dao như có vẻ vui mừng! Tiếng rít của 
nó như diễn tả sự sung sướng được tung hoành vùng vẫy cùng với bàn tay chủ sau bao 
nhiêu năm nằm dưới đáy tủ. Nếu có được một tâm hồn, hẳn nó cũng cảm thấy nao nao 
không kém gì chủ. 

Dưới bóng trăng, bóng ba di động như một bóng ma, xung quanh ba, những đường ánh 
sáng trắng mờ bao bọc, quấn quít như những dải lụa mỏng. Hứng chí, ba đi liền một lúc 
hai bài “ruột”. Đao pháp như thay đổi hẳn, nhiều lúc toàn thân ba lao vút về phía trước 
như một mũi tên. Lúc khác ba đứng nghiêng nghiêng, một chân co hẳn lên, lưỡi dao 
đâm ngược từ dưới lên trên, xem thật ẻo lả nhưng thật đẹp mắt và vô cùng nguy hiểm. 

Ba ngừng tay, cười trong vui mừng. Sức ba vẫn còn mạnh và đường dao của ba rất kín. 
Ba lững thững bước vào nhà. Bỗng một bóng người vụt chạy ra, gọi khẽ : 

- Ba! Ba! 

Ba nhận ngay ra Oanh. Ba ôm lấy Oanh âu yếm. Oanh thở hổn hển : 

- Con không ngờ ba đánh dao đẹp và giỏi như vậy. Sao không bao giờ con thấy... cho 
đến hôm nay? 

Ba không trả lời mà hỏi lại : 

- Sao hôm nay con biết mà ra? 
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- Không, con có biết trước đâu. Mọi khi giờ này vẫn là giờ con thức để tập. Lúc nãy vừa 
định ra sân thì thấy ba đang múa dao, con vội nép vào cửa, nín thở mê man theo dõi 
đến quên tất cả. Ba ơi, ba giỏi quá. 

Ba mỉm cười xoa đầu Oanh : 

- Được như vậy phải bao nhiêu công lao khổ luyện đấy. 

Rồi ba tiếp : 

- Được rồi, ba sẽ cùng thức để tập với con và chỉ thêm cho con một ít thế đánh dao. 

Oanh sung sướng nhảy cẫng lên. Nhưng ba đã giữ tay Oanh lại : 

- Thôi, đêm nay như vậy đã. Bắt đầu ngày mai... 

Hai cha con lững thững yên lặng vào nhà. Mỗi người một ý nghĩ... 

° ° ° 

Oanh đang ngồi ôn chuyện cũ thì thấy Hoài đến ngồi bên cạnh, tươi cười : 

- Chào chàng hiệp sĩ. 

Oanh chưa kịp phản ứng, Hoài đã vui vẻ tiếp : 

- Mấy tên du đãng hôm ấy được một mẻ hú vía nhé, Oanh nhỉ? 

Oanh ngỡ ngàng, đưa tay xoa đầu : 

- Thế ra cậu biết? 

- Trời ơi! Việc như vậy mà không biết sao được? 

Oanh ngần ngừ : 

- Ừ, cậu biết cũng hay đấy. Nhưng đừng nói cho ai nữa nhé. Ai cũng biết rồi mình thấy 
nó kỳ kỳ làm sao ấy. 

Hoài cười : 

- Được rồi, sở dĩ tớ nhắc lại chuyện đó vì muốn nhân đây, nói với cậu một chuyện quan 
trọng, rất quan trọng... 

Oanh cắt ngang : 

- Chắc cậu lại nhờ tớ đi đánh ai chứ gì? 

- Không! Chuyện này không có đánh đấm gì hết. Chỉ liên quan một chút đến tinh thần 
người võ sinh thôi. 
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- Tớ chả biết cậu nói gì. 

- Ấy, tại lỗi mình hơi đường đột một chút. Ý tớ muốn nói đến cái tinh thần phụng sự lẽ 
phải, bênh vực kẻ cô thế và hết lòng giúp ích mọi người ấy mà. 

- À, như vậy thì tớ hiểu rồi. Tớ vẫn luôn luôn giữ tinh thần ấy. 

- Nhưng tớ muốn nói... không phải phụng sự lẽ phải, bênh vực kẻ cô thế, hết lòng giúp 
ích mọi người là phải dùng đến võ lực. 

- Dĩ nhiên! Võ lực chỉ là phương pháp cuối cùng khi mọi phương pháp ôn hòa đã thất 
bại. 

Hoài nắm lấy tay Oanh : 

- Cậu thật hay. Chính vì việc ấy, hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu. Chuyện này 
có vẻ rởm một chút, theo như mọi người. Nhưng với cậu mình chắc cậu không cho là 
rởm. 

- Tớ đang muốn nghe đây. 

- Mình muốn nói đến hiện trạng lớp mình đấy. Cậu thì không nói làm gì, vì cậu giỏi, 
nhưng bao nhiêu là người học bài không hiểu, nghe giảng cũng chậm hiểu. Họ lại không 
muốn hỏi ai, vì lớp thiếu sự thân thiện, hình như ai cũng chỉ biết lấy mình hoặc lẻ tẻ một 
vài người chơi riêng với nhau. Nhất là đám giỏi và đám dốt hầu như không bao giờ liên 
lạc với nhau cả. 

Nghe bạn nói Oanh sững sờ. Chuyện này quả có thật, nhưng Oanh không để ý tới. 
Chính Oanh cũng mắc vào cái lỗi “chỉ biết có mình” mà không để ý đến các bạn. Oanh 
chỉ chơi với mình Việt thôi, ngoài ra với những người khác, gần như Oanh không biết gì 
về họ. Ngay anh chàng Hoài đang nói chuyện với Oanh, Oanh cũng không biết chàng ta 
ra làm sao, và tệ hơn nữa, Oanh còn quên cả họ của hắn, chỉ biết hắn là Hoài thôi, còn 
cái gì Hoài thì... chả hiểu. Oanh hơi hối hận. 

Hoài ngừng một chút nói tiếp : 

- Mình biết cậu vốn tốt tính, và tinh thần người võ sinh bao giờ cũng buộc cậu làm điều 
phải, điều ích lợi cho mọi người. Mình nghĩ học võ mà thấm nhuần được cái tinh thần đó 
thì còn quí hơn là giỏi về mặt võ thuật... Thành ra mình muốn đề nghị với cậu một 
chuyện... 

Hoài ngập ngừng. Oanh giục : 

- Thì cậu cứ thử nói xem sao. 

- Mình muốn chúng ta liên kết lại để cùng tìm cách đem cái tinh thần đoàn kết, thân ái 
vào trong lớp. Phải làm sao cho trong lớp, không còn ai là riêng rẽ nữa, tất cả đều biết 
nhau và lo cho nhau. Như vậy tức là chúng ta đã làm điều phải, ích lợi cho chính những 
người bạn bên cạnh chúng ta và cho chính chúng ta nữa. Cậu đồng ý không? 
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Những câu Hoài vừa nói như khuấy động mãnh liệt trong tâm hồn Oanh. Tự dưng, 
Oanh thấy mình còn thiếu bổn phận, thấy mình chưa xứng đáng là người võ sinh môn 
phái Vovinam, thấy mình còn thua sút anh chàng Hoài ngồi bên cạnh nhiều quá. Nhìn 
qua vẻ người, qua bàn tay của Hoài, Oanh biết anh chàng không có võ viếc gì cả. Vậy 
mà... anh chàng còn nghĩ đến những ý hướng, những hành động cao thượng như vậy. 
Còn mình, biết bao nhiêu lần đọc bản điều luật của người võ sinh... Mình đâu thể nào 
kém được. 

Nghĩ vậy, Oanh mạnh dạn nắm lấy tay Hoài : 

- Tớ đồng ý! Cậu thật là người có những ý tưởng và hành động thật đẹp. 

Hoài cười : 

- Thế là từ nay chúng mình thật gần nhau. Không phải chỉ mình mình có tư tưởng ấy 
đâu. Còn có Tứ, Đỉnh, Lộc. Phía các cô thì có Linh, Bích. Hôm nay thêm cậu nữa là bảy. 
Chắc biết rằng nhóm có thêm cậu nữa, cả bọn sẽ vui ghê lắm. 

Oanh bảo bạn : 

- Vui nhỉ. Đã thế, tớ phải có cái gì làm lễ ra mắt nhóm chứ. 

- Đây, có cái này cậu có thể làm nhóm vui lòng nhất: cậu làm sao cho mấy bạn học giỏi 
trong lớp đừng có chỉ lo học nữa, mà làm sao nghĩ đến anh em một chút. 

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng. 

Không ai bảo ai, cả Hoài lẫn Oanh đều đứng lên sánh vai nhau ra ngoài sân. 

° ° ° 

Buổi họp chớp nhoáng được thực hiện ở một góc sân. Hoài vắn tắt : 

- Tình hình ra sao, các bồ cho biết gấp! 

Lộc mở lời : 

- Khả quan! Tôi thách Tuệ giữ cho xóm nhà lá im lặng trong buổi học này. Trong khi đó 
Đỉnh cũng nói khích đám “lâu la”, chúng cũng nhận lời giữ im lặng. Tôi ra điều kiện với 
Tuệ: nếu hắn thực hiện được, tôi chịu thua một chầu ciné, còn hắn làm không nổi thì 
phải làm một việc do tôi chỉ định. Dĩ nhiên việc nhằm vào điều chúng ta đang làm. 

Tứ thắc mắc : 

- Lỡ Tuệ hắn giữ im lặng được thì sao? Nhất là bọn hắn cả tướng cả quân đều bị khích? 

Đỉnh cười : 

- Yên chí lớn! Làm sao yên lặng hoàn toàn được. Ngay cả những bàn ngoan nhất, trong 
hai giờ đồng hồ cũng phải có vài tiếng xì xào chứ. Đã bảo Lộc đưa Tuệ nhà ta vào “xiếc” 
mà lỵ. 
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Rồi Đỉnh hỏi lại : 

- Còn bồ, công tác ra sao? 

Tứ có vẻ khoan khoái : 

- Suya! Tâm, Yên, Long chịu hết mình. Tâm nói sẽ xin phép thầy Đạt để tuyên bố ý kiến 
tổ chức trại. Cam đoan là thầy Đạt sẽ cho, vì tớ đã tìm gặp thầy Đạt trước, trình bày tất 
cả kế hoạch của bọn mình. Thầy ra vẻ hài lòng, thích thú lắm và hứa sẽ giữ kín. 

Cả bọn xuýt xoa khen ngợi Tứ làm việc khôn ngoan làm anh chàng khoái quá, cứ toe 
miệng ra cười hoài. 

Lộc vỗ vai Hoài : 

- Thế còn cậu? 

Hoài từ tốn : 

- Cũng khá! Chắc chắn nắm được nhóm học giỏi. Họ sẽ ủng hộ mình vì nể lời anh 
chàng Oanh. Nhưng điều đáng mừng hơn, xin báo để các bồ biết ngay là rất có thể 
Oanh sẽ nhập nhóm Thân Ái với chúng mình. 

Cả bọn reo lên nho nhỏ : 

- Thật hả? Thế thì vui quá. Anh chàng đó có nhiều nét đặc biệt lắm. Hắn có tài lạ! 

- Hẳn đi rồi! Có điều hắn giấu tài, không muốn khoe đấy thôi. 

Hoài cắt ngang : 

- Hãy cứ biết vậy. Chúng mình mừng cho nhau đã thực hiện công tác một cách trọn 
vẹn... À, nhưng mà không biết hai cô Bích, Linh làm ăn ra sao nhỉ? 

Tứ đáp ngay : 

- Quên, chưa nói, lúc nãy Linh thấy tôi, giơ một ngón cái, dấu hiệu thành công. 

Hoài vui mừng : 

- Thế là hoàn toàn. Ngay chiều nay Tứ có thể liên lạc với bộ Thanh niên, mượn một ít 
lều. Cậu là Đoàn Trưởng Hướng Đạo, có lẽ tiện hơn. Thôi bây giờ sắp vào học rồi, tản 
mát đi rồi vào lớp là vừa. 

Cả bọn làm theo ngay. Vừa lúc ấy tiếng trống vào học nổi lên. 

° ° ° 

Như thường lệ, thầy Đạt vào lớp thật đúng giờ. Ngay sau khi tiếng trống báo giờ học 
điểm, thầy đã có mặt trong lớp, đứng trên bục giảng nhanh như điện. 
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Ra hiệu cho học sinh ngồi, thầy đứng chống hai tay lên mặt bàn, đảo đôi mắt “điện tử” 
quanh một vòng lớp. 

Ba bàn đầu vẫn là mấy cô nữ sinh, một vài cô vẫn “trang điểm”, lấy lược gỡ qua mái tóc 
dài óng mượt. Chợt bắt gặp phải đôi mắt của thầy, các cô thè lưỡi, rụt cổ, cất ngay 
chiếc lược vào cặp, rồi cúi đầu, khoanh hai tay trên bàn, dáng hiền hậu, nhu mì trở lại. 

Thầy nhìn xuống mấy bàn dưới, đầu bàn thứ tư anh chàng Oanh ngồi ngoan ngoãn, 
chiếc đầu to như cái giành thật ngay ngắn và bất động, đôi mắt mở thao láo nhìn lên 
bảng đen, hai bàn tay khoanh lại trên mặt bàn. Thầy Đạt cười thầm, thầy nghĩ: “Không 
biết hôm nay hắn có điều gì đắc ý mà trông mặt mày cứ tươi rói?”. Bao giờ cũng vậy, 
Oanh có một vẻ ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu. Thầy lại nghĩ đến xấp bài làm sắp trả cho 
học trò, chắc hẳn là khi được biết kết quả, Oanh sẽ hài lòng lắm, và thầy sẽ được thấy 
khuôn mặt Oanh vụt sáng lên một cách hồn nhiên, rất nhanh nhưng rất rõ. Hình như 
Oanh biết thầy đang nhìn mình, mặt anh chàng đỏ dần. Oanh cúi đầu, nhìn chân mình 
đang di di trên sàn lớp. 

Cùng dãy giữa, đầu bàn thứ năm, Hoài ngồi ngay ngắn, khuôn mặt thông minh và lanh 
lợi hơi ngước lên, miệng hơi hé mở. Tất cả khuôn mặt Hoài trong một dáng điệu chờ 
đợi những câu nói, những lời giảng của giáo sư. Thầy Đạt cảm thấy được an ủi và thầm 
ước: “Giá học trò đứa nào nó cũng như Oanh, như Hoài thì thầy dễ thở biết bao!” 
Nhưng đó chỉ là một ước mơ không bao giờ thành hình, vì nếu ước mơ đó được thực 
hiện, người ta đã chẳng bảo nghề giáo là một nghề khó khăn và nặng nề nhất và như 
thế người ta cũng sẽ không kính phục nghề giáo cho lắm. 

Vả lại, ước mơ ấy chỉ vụt đến với thầy trong những lúc quá bực mình vì những đứa học 
trò ngỗ nghịch, chứ những khi bình tâm suy nghĩ kỹ, nhất là trong những đêm vắng, sau 
khi ngồi chấm xong mấy xấp bài dầy cộm của học trò, tuy mệt mỏi nhưng khoan khoái, 
thầy mơ màng nhớ đến đám học trò của mình, từng khuôn mặt một: đứa giỏi, đứa dốt, 
đứa chăm, đứa lười, đứa ngoan, đứa hư, đều hiện rõ trong trí óc thầy, thầy trìu mến 
nghĩ đến tất cả và vui lòng chấp nhận tình trạng những lớp học thầy phụ trách, vì với 
những lớp mà thành phần học sinh phức tạp như vậy, tuy có làm thầy mệt nhọc thật 
nhưng chính nhờ tình trạng ấy, thầy mới có được những giây phút sung sướng vô cùng 
mà chỉ có những người sống trong nghề giáo mới được hưởng, đó là những giây phút 
khám phá ra được một đứa học trò thông minh một cách kỳ lạ, hoặc những lúc hãnh 
diện thật sự khi thấy sự cố tâm của mình có kết quả thật tốt đẹp, những đứa học trò dốt 
dần dần hiểu được bài vở, dần dần thâu nhận được những điều thầy giảng. Những lúc 
ấy bao nhiêu bực tức, mệt nhọc đều như tan biến hết, tâm hồn thầy phơi phới như có 
một luồng gió mát lùa qua. Hoặc trong vài phút giây nào khác, thầy nhận ra giữa đám 
học trò thường là ngỗ nghịch, có một vài đứa thật ngoan, chúng nó mến thầy như một 
người anh, một người cha và tôn thầy như thần tượng. Chúng luôn luôn làm thật đúng 
những điều thầy dặn, một phần vì tinh thần cầu tiến, nhưng một phần cũng vì mến thầy, 
chúng sợ không làm theo lời thầy dặn, thầy sẽ buồn, sẽ giận. Những đứa học trò như 
vậy quả là nguồn an ủi bao la cho thầy, và cũng chính vì chúng, thầy còn can đảm theo 
đuổi nghề giáo, một nghề mà người ta “tấn phong” cho nó là thanh bạch và bạc bẽo 
nhất. 

Đầu bàn thứ sáu là Việt. Thằng học trò này cũng ngoan và vào hạng khá, tuy vậy không 
bao giờ Việt chiếm được thứ hạng cao trong lớp. Đầu năm, nhìn những cột điểm của 
Việt, thầy hơi ngạc nhiên: điểm của hắn rất kỳ cục, nhiều khi một con 20 nằm bên cạnh 
một số 01, lắm chỗ một con 18 nằm chen giữa hai cặp zéro tròn trĩnh. 
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Thầy kết luận Việt tuy học khá, nhưng vì ham chơi nên điểm không đều. Nhưng sau 
này, khi đã tìm hiểu và biết được hoàn cảnh gia đình của Việt, thầy không trách hắn 
nữa, trái lại, quay ra tự trách mình đã kết luận vội vàng về tên học trò này. 

Sự thật Việt rất chăm, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến Việt dù có muốn chăm, muốn 
học, đều cũng không được. Mẹ Việt góa chồng từ ba năm nay. Ba Việt mất để lại cho 
vợ sáu đứa con mà Việt là anh cả. Một mình bà xoay sở không đủ nuôi ngần ấy miệng 
ăn, lại còn quần áo, sách vở, tiền học... 

Việt tuy còn nhỏ nhưng đã sớm nhận thức được thực trạng gia đình, bởi vậy, Việt chăm 
làm hết sức. Là anh cả, Việt xốc vác mọi việc trong gia đình. Từ việc xách nước, giặt giũ 
quần áo đến việc thổi cơm nấu nước Việt đều làm cả. Việt có hai đứa em gái: một đứa 
năm nay đã 15, lẽ ra việc giặt giũ nó có thể làm được, nhưng thấy học chậm, Việt muốn 
dành nhiều thời giờ cho em học để khỏi thua sút các bạn. Việt biết, con gái hay có tính 
tủi thân một khi thấy mình không được bằng chị bằng em, thành thử Việt cố tránh cho 
em khỏi phải tủi thân, do đó, bao nhiêu công việc trong nhà Việt “bao thầu” hết. 

Con bé em kể cũng ngoan, không đành lòng để anh quá vất vả, cứ lăng xăng đòi giúp 
hay giành làm những công việc Việt đang làm, nhưng Việt chỉ cho em giúp mình khi biết 
chắc em đã thuộc hết bài. Còn một đứa em gái nữa, đứa này là út, mới có lên bốn, dĩ 
nhiên chưa giúp gì được cho Việt. Bà mẹ nhiều khi nhìn Việt rưng rưng nước mắt, bà 
hãnh diện có được đứa con ngoan nhưng cũng thương con và tủi thân vì không thể có 
đủ điều kiện cho con được bằng anh em bạn. Cứ nhìn cái quần kaki xanh bạc phếch 
mặc đã ngót ba năm của con, bà lại nghẹn ngào. Mà Việt hình như không quan tâm đến 
điều ấy. Anh chàng cứ lơ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Thầy đưa mắt xuống cuối lớp. Mấy bàn cuối nổi tiếng là phá phách và làm mệt thầy 
nhất. Tuệ to đầu nổi bật giữa bọn, hắn cao hơn những tên khác cả gang bàn tay nên 
bao giờ đầu hắn cũng nhô ra một cách lộ liễu trong đám đông. Nhìn vào xóm nhà lá là 
thấy buồn. Học trò gì mà không bao giờ thấy học. Không học bài, không làm bài, bọn 
chúng hình như để hết tâm trí vào việc tìm cách trêu ghẹo thầy giáo hay bạn bè. Tuy 
vậy, đôi lúc thầy cũng an ủi trong cái xóm vô cùng bê bối ấy, có Lộc và Đỉnh thỉnh 
thoảng lại sáng chói lên như một vì sao, với những câu trả lời rất gẫy gọn và thông 
minh. 

Theo thói quen, nhìn quanh lớp một lần như thế để áp chế đám đông, thầy mới bắt đầu 
dạy. Tuy nhiên, hôm nay thầy thấy một cái gì khang khác, một cái gì hình như xảy ra 
trong lớp một cách âm thầm nhưng rất trọng đại. Thầy mơ hồ nhận ra điều ấy, nhưng 
không biết sự thực nó là gì. 

Thầy trả bài làm lần trước, chỉ rõ những chỗ học trò sai rồi bắt đầu giảng qua bài mới. 

Học trò ngồi ngoan ngoãn, thầy khoan khoái mở đầu : 

- Hôm nay tôi giới thiệu với các em một tác giả mới. Đó là thi sĩ Trần Tế Xương. 

Học về Trần Tế Xương là dịp rất dễ gây hào hứng trong lớp. Hơn nữa, với tiếng giảng 
bài trầm ấm, thầy đã làm cho bài giảng của thầy thêm linh động và hấp dẫn, học trò 
nhiều tên há miệng nghe, mặt cứ ngây ra một cách thảm hại. 

Bài giảng kết thúc trong bầu không khí vui tươi. Thầy cho học trò chép bài học. Mẩu 
phấn trong tay thầy di động trên bảng đen để lại những dòng chữ trắng. Chữ thầy đẹp 
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và rõ ràng. Thỉnh thoảng đang viết, bất chợt thầy quay mình lại nhìn vào đám học trò. 
Kinh nghiệm cho thấy những lần quay lại bất chợt như thế, thế nào thầy cũng tóm được 
một ông không chịu viết bài, miệng đang ngoác ra cười và phá phách những người bên 
cạnh. Nhưng hôm nay, lạ lùng một cái là thầy đã bất chợt quay xuống đến hai ba lần mà 
cũng chả bắt được ai cả. Tất cả đều chăm chú nhìn lên bảng, ngoan ngoãn, tay đưa 
nhanh ngọn bút. 

Cho đến lúc đó, thầy mới nhận thức được rõ ràng điều mà ngay từ đầu giờ học thầy đã 
cảm thấy một cách mơ hồ. Lúc này thầy thấy rất rõ điều đã khiến cho lớp học hôm nay 
có vẻ khang khác: xóm nhà lá hôm nay không hoạt động. Nói cho rõ là chúng không nói 
chuyện, phá phách như mọi ngày. Đúng rồi! Ngay lúc giảng bài cũng thế, chúng ngồi rất 
ngoan ngoãn, rất chăm chú. Ngày khác làm gì có chuyện ấy! Chúng ngồi đó, nghịch 
ngầm bằng cách thụi nhau dưới gầm bàn hoặc nghịch một cách công khai với đủ mọi 
thứ động tác. Không đi nữa thì chúng cũng xen vào nói ngang một câu giữa bài giảng 
của thầy. 

Đúng rồi! Lớp khác lạ hẳn đi vì chúng không phá phách nữa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra 
vậy? Chắc chắn không có chuyện xóm nhà lá đồng một loạt hồi tâm trước những lời 
khuyên răn của thầy. Nhất định phải do một nguyên nhân nào khác mà thầy chưa tìm 
ra. 

Không riêng gì thầy, cả lớp hình như đều cũng ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của xóm nhà 
lá trong buổi học hôm nay. Những hôm khác, bao giờ họ cũng thấy xóm nhà lá phá 
phách vô cùng. Vào lớp là họ đương nhiên chờ xem xóm đó hôm nay giở những trò gì 
và đương nhiên nghe thầy mắng cho xóm đó mấy trận trong một buổi học. Thế mà hôm 
nay thì khác hẳn. Vài người ngạc nhiên quá thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chòng chọc 
vào mấy bàn cuối lớp như để dò xét. 

Phần Tuệ, anh chàng khoái chí lắm, vì thấy bọn lâu la của mình ngồi im thin thít. Tuệ 
quay sang Lộc, cười đắc chí. Lộc cũng cười đáp lại. 

Tuệ thấy rằng mình oai hẳn lên, bảo cái gì là lâu la nghe theo răm rắp. Nhưng bỗng Tuệ 
tái mặt, hai nhóc con Hùng và Lâm chả biết có chuyện gì, chụm đầu vào nhau, cười rúc 
rích. 

Ngồi ngay phía sau, tiện chân Tuệ đạp cho mỗi tên một phát. Cả hai biết phận ngồi im 
thin thít. Thế rồi, thỉnh thoảng lại có một vụ phá rào như thế, tuy không quan trọng gì và 
cũng không làm ồn lớp là mấy, nhưng như vậy là vi phạm vào điều Tuệ đã cam kết với 
Lộc, và Tuệ cảm thấy bị thua cuộc đến nơi. 

Mỗi khi xảy ra một vụ vi phạm, Lộc lại liếc mắt nhìn Tuệ làm anh chàng căm lắm và cố 
tìm cách - trong sự im lặng - để bắt lâu la mình chấm dứt trò vi phạm kia đi. Tuệ thở dài. 
Rõ ràng “điều khiển ngược” khó hơn “điều khiển xuôi” gấp bội. Ấy, nghịch đến động trời 
lên lại hóa dễ, mà ngồi yên lặng trong một hai tiếng coi vậy mà khó vô cùng. Rồi Tuệ 
đâm lo lắng, không biết cái công việc Lộc bắt Tuệ làm sau khi thua cuộc có khó không. 
“Tên này thâm lắm chớ không phải chơi, hắn bắt mình làm cái gì mà mình làm không 
được thì lại càng quê nữa”. Tuệ nghĩ vậy rồi đâm ra lo sợ. 

Nhưng trong lớp hôm nay có người hồi hộp nhất. Người đó không phải là Tuệ, không 
phải là Lộc, không phải là Đỉnh, là Hoài hay Tứ, mà là Tâm. 
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Phải! Tâm hồi hộp lắm, vì lát nữa đây, vào cuối giờ học, Tâm phải lên trình bày cho toàn 
lớp nghe về dự định tổ chức đi trại của mình. Mặc dù được bọn Tứ hứa ủng hộ hết 
mình, Tâm vẫn lo. Không biết lát nữa người ta sẽ hoan hô hay đả đảo mình. 

Thấy xóm nhà lá hôm nay ngoan ngoãn hẳn ra, Tâm hơi yên lòng và biết Tứ đã giữ 
đúng lời cam kết, tuy không biết Tứ đã dùng cách nào bưng miệng ngần ấy mạng của 
xóm nhà lá trong hôm nay. 

Buổi học chậm chạp trôi qua. Càng đến những phút cuối, Tâm càng hồi hộp. Nhớ lại lời 
dặn của ông chú: Mỗi khi thấy hồi hộp thì thở thật dài và mạnh mấy cái sẽ hết, Tâm làm 
theo. Phong ngồi bên cạnh, nghe Tâm thở phì phò, không hiểu gì, lại tưởng Tâm mệt, 
quay sang hỏi nhỏ : 

- Tâm bị mệt đấy à? Có cần xuống phòng Y tế nằm nghỉ, để mình dẫn xuống. 

Tâm vừa buồn cười vừa cảm động, nắm nhẹ bàn tay bạn, đáp khẽ : 

- Không. 

Còn chừng nửa tiếng cuối giờ học, thầy Đạt ngừng giảng bài, chậm rãi nói với đám học 
trò : 

- Hôm nay các em rất ngoan. Tôi đặc biệt khen ngợi mấy em đã giữ kỷ luật trong lớp 
một cách đẹp đẽ làm chính tôi cũng không ngờ! Bây giờ còn chừng nửa tiếng cuối giờ, 
tôi cho phép em trưởng lớp lên trên này nói chuyện với các bạn, vì nghe đâu em trưởng 
lớp có dự định hoạt động gì đó cho lớp của chúng ta. Mong rằng các em vẫn giữ trật tự 
như đầu buổi học cho đến giờ. Tuy vậy, các em cứ việc vui vẻ phát biểu ý kiến, tôi 
không cấm, miễn là làm việc trong vòng kỷ luật. 

Thầy ra hiệu cho Tâm, Tâm bước lên giữa tràng pháo tay. Đứng trên bục, Tâm định bắt 
chước thầy, đưa mắt quét qua lớp một vòng. Nhưng vì đôi mắt Tâm chưa đủ “điện” 
mạnh như mắt thầy nên Tâm làm công việc này có vẻ ngượng ngập. Lại thêm vài tiếng 
cười rúc của mấy cô bé ngồi bàn đầu làm Tâm thêm cuống, tim đã đập với một nhịp 
điệu nhanh gấp đôi lúc thường. 

Đúng lúc cuống quít ấy, Tâm chợt nhớ đến lời dặn của chú Tâm; chú bảo : 

- Mỗi khi cần nói trước đám đông, cứ việc coi đám thính giả trước mặt mình như những 
củ khoai hay những cái bắp xú, không có gì đáng sợ thì sẽ hết sợ ngay. 

Tâm lấy lại bình tĩnh : 

- Thưa các bạn... 

Ngừng lại một chút để dò phản ứng, không thấy ai phản đối, hình như lại có vẻ đợi chờ, 
Tâm khoái quá, bắt đầu “mở máy”: Tâm đưa ra những lý do khiến lớp học lâu nay mang 
một vẻ buồn chán, uể oải. Sau đó, Tâm kết luận: cần phải có một hoạt động chung nào 
để lấy lại sinh khí. Hoạt động thích hợp nhất trong lúc này là đi trại. 

Tâm dứt lời, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Theo đúng dự liệu, Hoài, Đỉnh, Lộc, Tứ, Linh, 
Bích đều nêu ý kiến ủng hộ “sáng kiến” của Tâm. 
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Chuyện đang tiến hành tốt đẹp thì Tuệ giơ tay xin đứng lên phát biểu ý kiến. Tâm hơi tái 
mặt! Tuệ đã nói tất không phải chơi, thế nào cũng có “chuyện”. Trong khi đó lâu la xóm 
nhà lá vỗ tay nhiệt liệt hoan hô chủ tướng. 

Tâm đưa mắt cho Tứ và Hoài, báo tin để sẵn sàng phản ứng, nhưng quái lạ, cả hai vẫn 
tỉnh bơ như không. Không biết làm sao, Tâm đành “đơn thương độc mã” đối chọi. 

Tuệ bắt đầu : 

- Thưa các bạn, dự định anh lớp trưởng đưa ra vừa rồi thật là tốt đẹp, và đáng làm. 

Tâm nghĩ: “Nó thổi mình lên rồi mới đập sau đây”. 

Tuệ tiếp : 

- Nhưng... 

Tâm nghĩ thầm: “Biết ngay mà! “Nhưng” một cái là hoàn toàn thay đổi hết, đang tốt đẹp, 
đáng làm, sẽ biến ra xấu xa, không đáng làm. Thằng xỏ lá thật! Vậy mà Tứ dám nói là 
xóm nhà lá sẽ không phá. Nhưng được rồi, đã ở thế cưỡi cọp rồi, phải liều mới được. 
Mình cứ thử xem hắn lý luận ra sao rồi sẽ liệu sau”. 

Tuệ “nhưng...” một cái rồi ngừng lại, làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở, 
ai nấy đều chờ xem Tuệ nói cái gì sau chữ “nhưng” quái ác, đã có mấy cái đầu quay 
hẳn lại. 

Tuệ tiếp tục trình bày ý kiến : 

- Nhưng dù sáng kiến có hay mấy đi nữa, và dù anh trưởng lớp có thiện chí đến thế nào 
đi chăng nữa, nếu chúng ta không thực tâm cộng tác với anh thì bao nhiêu điều tốt đẹp 
cũng bỏ đi hết vì không thực hiện được. Chúng ta đã khen, đã ủng hộ sáng kiến của 
anh trưởng lớp, vậy bây giờ tất cả phải có bổn phận đóng góp vào việc thực hiện sáng 
kiến đó. Hoan hô bằng miệng không ích gì hết, điều quan trọng là bắt tay vào việc. 

Tuệ vừa dứt lời, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Chữ “nhưng” của Tuệ không mang lại một 
nguy hiểm nào, trái lại, còn làm cho công việc đẹp đẽ hơn. 

Tuy vậy, Tâm rất ngạc nhiên, không hiểu hôm nay Tuệ nhà ta mắc phải chứng gì mà có 
thiện chí xây dựng như thế. Tâm thắc mắc vì không hiểu được mặt trong của câu 
chuyện: ngay sau khi thấy lâu la của mình phá rào nói chuyện đến lần thứ ba, Tuệ viết 
một mảnh giấy nhỏ vo lại ném cho Lộc. Lộc mở ra đọc: 

“Tớ nhận thua cậu keo này. Ngay bây giờ cậu có thể bắt tớ làm việc gì cậu muốn”. 

Lộc mỉm cười lấy bút viết vào mặt sau tờ giấy: 

“Phục cậu đã chơi rất quân tử. Việc tớ nhờ không khó gì hết, lát nữa cậu nhớ ủng hộ 
công việc của Tâm trưởng lớp”. 

Chính vì dòng chữ của Lộc, hay nói đúng hơn chính vì kế hoạch sắp xếp của Lộc, Tâm 
mới được Tuệ ủng hộ hết mình như thế. 
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Tuệ nói xong mấy câu đầu rất là văn chương chải chuốt. Thấy mọi người có vẻ bằng 
lòng, anh chàng bắt đầu dùng “danh từ trần tục” : 

- Quí vị nhớ nhé. Ai vỗ tay hoan hô mà khi làm lại rút dù là... hèn. 

Cả lớp cười rầm, nhưng lại vỗ tay lớn hơn. Tuệ thích quá cười toe rồi ngồi phịch xuống. 
Lộc nhìn Tuệ cười, tỏ vẻ hài lòng. 

Đến lượt Oanh. Lớp đang ồn ào thì giọng ồ ồ của Oanh cất lên : 

- Xí đã! Xí đã! Đừng có nói chuyện chứ. Tôi nói cái này! 

Mới nghe hai tiếng “xí đã”, mấy cô đã bò ra cười. Một cô bảo bạn : 

- Anh này làm cái gì mà như chơi năm mười hay rượt bắt cứu bồ ấy. 

Nhưng rồi họ cũng im lặng, chờ xem anh chàng có ý kiến gì. Oanh tiếp : 

- Tôi muốn nói thế này: Tụi mình ai cũng bằng lòng đi trại cả rồi. Vậy thì xin anh Tâm đi 
vào chi tiết để tranh thủ thời gian. 

Oanh nêu ý kiến thật đúng lúc. Tâm nhân đó trình bày ngay về thành phần tổ chức, về 
địa điểm, ấn định thời gian, lệ phí và phương tiện di chuyển. Thầy Đạt được mời đi làm 
cố vấn. Tâm cũng không quên mời Tuệ hợp tác trong ban tổ chức. Tuệ nhận lời ngay. 

Vấn đề vừa được giải quyết xong trong bầu không khí hào hứng thì tiếng trống báo tan 
học. Tất cả ra về trong niềm hân hoan. 

Vừa ra, Tuệ đã nắm cánh tay Lộc : 

- Cậu nói đúng thiệt! “Điều khiển ngược” khó hơn “điều khiển xuôi” nhiều. Tôi chịu thua. 

Nhưng Lộc trả lời : 

- Không! Cậu giỏi lắm. Xóm mình hôm nay tuy có vài vị chuyện trò qua loa một chút, 
nhưng cứ xét chung có thấy là ngoan nhất lớp không? Đến độ thầy phải khen cơ mà. 
Cậu cứ tưởng mấy xóm học chăm là suốt giờ họ không nói chuyện gì sao? Nhiều khi 
cũng nói lia ấy chứ. 

Rồi Lộc thân mật vỗ vai Tuệ : 

- Chiều đi ciné với tớ nghe. Rex đang chiếu phim xã hội của Ý. Hay lắm! 

Tuệ vốn ghét loại phim này và hầu như không bao giờ đi xem, Lộc cũng biết vậy, nhưng 
vẫn vui vẻ nhận lời. Trong thâm tâm Tuệ nghĩ: “Tên này xử điệu quá. Mình cũng phải 
làm sao điệu lại mới được”. 

Trong lúc ấy, Đỉnh đang khoa tay múa chân nói với xóm nhà lá : 

- Thấy chưa! Thấy chưa! Ta đã bảo mà, có sai đâu! Cả lớp hôm nay ngạc nhiên, kể cả 
thầy. 
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Cả bọn lây cái vui của Đỉnh, mắt sáng và miệng cứ há ra. 

- Mà ta đoán đâu có sai! Tuệ nhà ta cũng khoái hết mình mà. 

Nhưng đang vui, Đỉnh sa sầm mặt xuống : 

- Nhưng mà hồi nãy ta thấy con nhà Phương, con nhà Hoàng, con nhà Minh nói chuyện 
đó nghe. 

Phương gãi đầu : 

- Tại... tui quên mà. 

Rồi chống chế : 

- Nhưng mà cậu thấy tớ “ngoan” hơn mọi hôm lắm mà, đúng không? Mọi ngày tớ nói hai 
chục phần, hôm nay chưa tới một phần. 

Đỉnh an ủi bằng hai câu thơ : 

- Khá khen thiện chí của mi, 

Nhưng lần sau chớ nói gì nữa nghe! 

Cả bọn cười rầm tán thưởng. 

° ° ° 

Ba chiếc xe chở học sinh đã chật ních. Chiếc đầu cắm lá cờ hiệu đoàn bay phất phới. 
Tứ và Tuệ ở trên mui xe đang loay hoay cột lại cho chặt những đồ vật vừa được ném 
lên. Thôi thì đủ thứ: mấy chiếc lều, một bó gậy, rồi củi, nồi niêu, cả một bao nhỏ gạo và 
hai cây đàn “ghi ta”. 

Trong xe, tiếng nói chuyện ồn ào và những tiếng cười ròn rã luôn luôn nổi lên. Một 
người vừa cười vừa cất tiếng : 

- Hi... hi... Hồi trước mình kêu xe này là xe bắt chó để chọc mấy đứa đi xe đưa rước. 
Vậy mà hôm nay mình lại cũng ngồi trong này. Oái oăm thay! 

Tiếng cười ồn ào nổi lên. Tiếp theo là một giọng ngâm thơ, giọng ồ ồ đích thị là của 
chàng Oanh: 

“Ngã kim nhật tại tọa chi địa 

Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi” 

Hai câu này Oanh học được trong bài “Chữ nhàn” của Nguyễn Công Trứ. Anh chàng 
thuộc bài quá nên đi đâu cũng phun ra toàn chữ nghĩa. 

- Nè! Nhà nho bắt đầu xổ nho nghe mấy bồ! 
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Cả xe nhao nhao lên cười nói loạn xạ. Bỗng giọng thầy Đạt đứng bên ngoài xe vọng 
vào : 

- Oanh vừa đọc thơ cụ Nguyễn Công Trứ đó hả? Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ em 
nên đọc là: “Ngã kim nhật tại tọa chi xa” thì đúng hơn! 

Cả xe lại cười vui vẻ và ngó ra. Hôm nay thầy Đạt gọn ghẽ và trẻ trung trong chiếc áo 
cộc tay đậm màu, lại thêm một chiếc nón trên đầu nữa làm thầy trông là lạ. Nhân dịp, 
một vị thò đầu ra khỏi xe, gọi thầy : 

- Thầy ơi! Xe chật quá, hổng có đủ chỗ ngồi, em phải ngồi dưới sàn... đây nè. 

Thầy cười an ủi : 

- Thôi rán chịu vậy! Từ đây tới chỗ cắm trại không có xa đâu. Mình con trai mạnh chân 
khỏe tay mà, đâu có sợ gì. 

Thầy đọc luôn miệng một câu thơ khác, cũng trong bài “Chữ nhàn” của Nguyễn Công 
Trứ : 

- Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. 

Thầy cười, học trò cũng cười thật cởi mở. Thầy vừa định quay đi thì ở xe bên cạnh, một 
giọng nữ sinh vọng sang, rõ ràng rành rọt : 

- Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. 

Cả thầy và đám học trò con trai ngó sang. 

Xe bên cạnh có tiếng cười rúc rích. 

Thầy Đạt vui vẻ : 

- Cha! Sao hôm nay các em thuộc bài dữ. Vậy mà bữa nọ gọi lên đọc bài “Chữ nhàn” 
em nào mặt cũng ngẩn ra như mán nghe kèn. 

Lộc ngồi trong xe bên này, nói vọng sang : 

- Mấy chị khôn quá xá! Có hai chục người mà chiếm luôn một xe. Ngồi rộng rãi nhàn 
nhã như vậy, trách gì chẳng tri nhàn với tiện nhàn! 

Mấy cô ngồi yên, bấm nhau cười khe khẽ. Thật ra xe các cô cũng không rộng rãi gì. Bao 
nhiêu dụng cụ đi trại đều chất trong xe này, hết chỗ rồi mới đưa lên mui. Hai chục cô thì 
cô nào cũng mang theo một... va li không biết đựng những gì bên trong, thành thử ít 
người mà xe vẫn chật ních. Các cô nhìn nhau, hôm nay cô nào coi cũng là lạ vì ai cũng 
thay chiếc áo dài trắng hàng ngày bằng những bộ quần áo màu sắc tươi trẻ là gọn ghẽ 
hơn. Chỉ có Thu vẫn ngoan ngoãn trong chiếc áo dài thường nhật. Tâm nhìn Thu bảo : 

- Sao không mặc đồ bộ có phải gọn gàng không? 

Thu cười nheo mắt tinh nghịch : 
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- Ấy, Thu có hai bộ, bỏ trong xắc, tới đó mới xài. 

Tới lượt Thu nhìn Bích rồi hỏi : 

- Sao Bích đi guốc cao gót? Lát nữa sao mà leo trèo chạy nhảy? 

Bích cười hì hì, mở xắc cho bạn coi. Thu liếc mắt xem, bên trong có hai đôi dép, một 
đống quần áo không biết mấy bộ, rồi những chai, những hộp đủ thứ không biết đựng 
những gì, ba bốn gói giấy to tướng. Thu đã hú vía! Bích còn đưa tay ra phía sau lấy 
thêm một chiếc xắc to tướng nữa. 

Thu hỏi : 

- Cái này cũng của Bích? 

Bích cười gật đầu. 

Thu phát hoảng : 

- Chúa ơi! Bích mang những gì đi mà nhiều đến thế? Cứ như là bỏ nhà đi xa cả tuần lễ 
vậy. 

Bích đưa tay lên miệng : 

- Xuỵt! Bí mật quân sự mà! Mang nhiều thế vì thế nào cũng phải dùng tới. 

Rồi quay qua Linh, Bích bảo : 

- Phải thế không Linh? 

Linh gật đầu xác nhận : 

- Con bé Bích này có nhiều trò hay lắm. Để hôm nay giở trò cho mấy bồ xem. Xí, cái 
mặt nó trông hiền lành như vậy nhưng nghịch như con trai đó. 

Bích giả vờ e thẹn, đầu nghiêng sang một bên, đưa ngón út lên miệng cắn, hai mắt 
chớp chớp làm cả bọn phá ra cười. 

Xe cuối cùng có vẻ yên lặng nhất. Mà quái lạ, xe lại chở toàn bọn nhà lá. Bọn này coi 
vậy mà thân nhau ra phết, đi đâu cũng có nhau, không chịu rời nhau nửa bước! Đỉnh 
ngồi bứt râu, mặt bình thản như không nghe thấy tiếng nói cười của hai xe bên cạnh. 

Một đứa nhắc : 

- Ê! Đỉnh! Bọn nó vui quá! Mình có gì không? 

Đỉnh trả lời uể oải : 

- Tớ đang chán đây. Cái gì mà xe mãi không chạy. Ngồi khó chịu thấy mồ. Tớ muốn xỉu. 

Hai ba tên phụ họa : 
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- Ừ. Khó chịu quá. Tụi hắn làm cái gì mà lâu vậy? 

Đỉnh ra vẻ bực dọc : 

- Tứ với Tuệ cột mãi mấy chiếc lều trên mui xe không xong, còn mấy tên nữa chưa chịu 
lên xe, cứ la cà ở dưới hoài. 

Rồi Đỉnh đổi giọng : 

- Ê! Mấy bồ! Muốn xe chạy cho lẹ không? 

Cả bọn nhao nhao : 

- Chịu chứ! Chịu gấp! 

Đỉnh bảo : 

- Vậy phải gửi tối hậu thư mới được. 

Rồi dặn nhỏ : 

- Bây giờ tớ bảo cái gì, mấy bồ làm theo cái đó nghe. 

Nói xong, Đỉnh thò cổ ra khỏi xe, dùng hai tay làm loa hét : 

- Thưa quí vị, quí vị lâu quá chịu không nổi. Bây giờ bọn tui sẽ hát bài “Con Chuột”, đến 
tám cái đuôi mà quí vị cũng không xong, bọn này sẽ xuống xe tuyệt thực cho mà xem. 

Đỉnh quay vào trong xe : 

- Ê! Hát đi mấy bồ! Một con chuột là một cái đuôi. 

Tức thì, ban đại hợp ca cất tiếng : 

- Một con chuột là một cái đuôi. Hai tai, hai mắt. Tình ban đầu. Một cái đầu là bốn cái 
chân. 

- Hai con chuột là hai cái đuôi. Bốn tai, bốn mắt. Tình ban đầu. Hai cái đầu là tám cái 
chân. 

Tứ với Tuệ ở trên mui xe hoảng quá. Tứ hét lớn : 

- Ê! Hát chậm chậm chứ. Tụi tớ xuống đây! 

Mặc kệ, bọn Đỉnh vẫn gào : 

- Ba con chuột là ba cái đuôi. Sáu tai, sáu mắt. Tình ban đầu. Ba cái đầu là mười hai cái 
chân. 

Thầy Đạt ở dưới sân cuống quít. Bọn này dọa tuyệt thực thì thầy không sợ, nhưng bọn 
hắn xuống xe thật thì phiền vô cùng. Công phu mãi mới đẩy được cả bọn lên, bây giờ 
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tụi nó lại ào ào leo xuống thì không biết đến bao giờ mới khởi hành. Bất giác, thầy cũng 
nói to : 

- Chậm chứ mấy em. Sắp xong rồi. 

Thầy hối mấy anh chàng còn dưới sân lên xe thật gấp. Thấy điệu bộ của thầy, mấy cô 
nữ sinh bấm nhau cười. Hôm nay thầy vui vẻ, cởi mở ghê. Chả bù cho những giờ khảo 
bài trong lớp... Linh bảo : 

- Đừng sợ. Nhất định mấy ông mãnh đó không đếm được đến tám con chuột đâu, thế 
nào cũng lộn. 

Cả bọn yên lặng nghe. Xe bên kia vẫn tiếp tục : 

- Sáu con chuột là sáu cái đuôi. Mười hai tai, mười hai mắt. Tình ban đầu. Sáu cái đầu 
là hai mươi bốn cái chân. 

- Bảy con chuột là bảy cái đuôi. Mười bốn tai, mười bốn mắt. Tình ban đầu. Một cái 
đầu... 

Có tiếng xuỵt : 

- Sai rồi, bảy con chuột mà chỉ có một cái đầu à? Hát lại đi. 

Nhưng ở xe nữ sinh đã có tiếng nói lớn : 

- Yêu cầu hát lại từ đầu. Không ở đâu lại có bảy con chuột chung nhau một cái đầu. 

Đỉnh càu nhàu : 

- Quê quá! Thôi hát lại vậy. Cẩn thận nè: Một con chuột có một cái đuôi... 

Trên mui xe, Tứ với Tuệ khoái quá, cột cho thật chặt các đồ vật. Mới nghe ở dưới hát 
đến “ba con chuột”, Tuệ bàn : 

- Đã thế, mình leo vào xe thứ nhất, cho xe chạy bất ngờ. 

Trong khi đó cả bọn vừa hát vừa ngó Đỉnh. Anh chàng cứ phải ra hiệu bằng cách giơ 
ngón tay để hát cho đúng, thành thử quên khuấy mất chuyện canh chừng xem hai 
người trên mui xe đã làm xong chưa. 

Tứ với Tuệ vào chỗ ngồi. Thầy Đạt nhảy lên xe ngồi cạnh tài xế, ra lệnh : 

- Chạy đi! Bác. 

Xe chuyển bánh trong khi xe cuối cùng lại vừa đếm đến “sáu con chuột”. 

Quanh co một lúc trong những con đường thành phố, xe bắt đầu đến xa lộ. Không còn 
khói xe mù mịt, không còn tiếng bóp còi inh ỏi, không còn bị ngừng lại vì đèn đỏ, và 
không còn những cao ốc che mất ánh sáng mặt trời, đè ngang trời xanh bát ngát, xe 
tăng tốc độ. 
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Trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng hanh ấm áp mà không nóng nực. Trời xanh cao thăm 
thẳm, vài cụm mây trắng bay lác đác, nhìn qua ta có cảm tưởng chúng nhẹ như bông. 
Hai bên đường, lùi xa xa vào phía trong, những hàng dừa nước xanh tươi lả mình theo 
làn gió sớm. 

Cỏ non xanh mát một màu chạy đến tận lề đường. Thỉnh thoảng, một vũng nước nhỏ 
chợt ló ra giữa tấm thảm xanh bát ngát ấy, từng đàn vịt con lông còn vàng óng ánh đua 
nhau bơi lội. Xe càng đi nhà cửa hai bên đường càng thưa thớt dần. Một mái nhà tranh 
đứng trơ vơ giữa cảnh bao la cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Thỉnh thoảng, một nhịp cầu 
nho nhỏ làm bằng mấy miếng ván thô sơ bắc ngang một lạch nước trông cũng vui vui. 

Ngồi trong xe, Hoài nói qua luồng gió với người bạn ngồi bên : 

- Việt Nam mình không phải chỉ là Sàigòn với nhà cửa xe cộ. Việt Nam còn là miền quê 
trù phú và hiền lành như thế này, còn là miền duyên hải dạt dào sóng nước, còn là vùng 
núi non rừng rậm bao la hùng vĩ nữa. 

Người bạn gật đầu đồng ý. Rồi kéo vai Hoài, anh ta chỉ cho bạn xem một thửa ruộng 
con nằm cạnh bên đường. Mạ non vừa lớn có màu xanh tươi mát mắt làm sao. 

Một người bạn hỏi Hoài : 

- Nghe nói cậu cũng có đến chỗ cắm trại mấy lần trước phải không? 

Hoài gật đầu. Anh bạn hỏi tiếp : 

- Đẹp không? 

- Dĩ nhiên là đẹp rồi. Có rừng có suối, có bãi đất trống để cắm lều. Chỗ lý tưởng để cắm 
trại, lại gần nữa. 

- Sắp tới chưa? 

Hoài nhìn ra ngoài cửa xe với những cây cối, nhà cửa hai bên đường chạy vùn vụt về 
phía sau, rồi quay vào : 

- Gần tới rồi. Cậu biết Bùi Gia Trang không? Chỗ ấy đấy. Chỉ qua một tí thôi. 

- Chắc từ ngoài vào phải đi bộ. 

- Ừ, mà đi bộ càng vui chứ sao. Có dịp để hò dô ta. 

Chiếc xe đi đầu đã chạy chậm lại. Tấm bảng Bùi Gia Trang hiện rõ giữa đám cây cối um 
tùm. Xe ép sát vào lề rồi chậm chạp bò xuống ven đường. Hai chiếc xe sau nối đuôi 
nhau leo xuống tiếp. 

Bắt đầu từ lúc này nhiệm vụ Tâm thật nặng nề. Điều khiển một buổi sinh hoạt trại, mà 
trại sinh toàn người cùng lứa tuổi mình, không phải là chuyện dễ dàng. Từ trên xe 
phóng xuống trước, Tâm đưa mắt nhìn quanh tìm địa điểm tập họp. Một miếng đất rộng 
tương đối phẳng phiu được Tâm lựa chọn. Xong xuôi, Tâm đưa còi lên miệng. Từng 
tiếng còi ngắn vang lên giục giã trong nắng sớm. Từ cửa ba chiếc xe, “nam thanh nữ tú” 
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lần lượt nhẩy xuống, đặc biệt là xe các cô, mấy nữ sinh yểu điệu của Sài gòn cũng 
nhanh nhẹn và gọn gàng không kém. Tiếng còi càng giục giã, động tác của mọi người 
càng nhanh nhẹn. Tất cả chạy về hướng tập họp. Trong buổi trại này, lớp được chia làm 
bốn đội, trong đó có tới ba đội “đàn ông con trai”, còn có một đội lẻ loi là “đàn bà con 
gái”. Nhưng quái lạ thay, ai cũng tưởng các cô thuộc phái yếu chậm chân, chậm tay, thể 
nào cũng tập họp chậm nhất, ai ngờ các cô lại tập họp xong đầu tiên. Nhìn một số anh 
còn lục túc “kéo lê” từng bước, có cô còn nói khích : 

- Đàn ông con trai khỏe quá ta. 

Nóng mặt, các cậu chạy cho thật nhanh. 

Lẽ ra nếu cứ sự thường thì còn khuya các cô mới nhanh nhẹn được như hôm nay. Nhờ 
có sự dặn dò nhau từ lúc lên xe, Bích và Linh đốc thúc các bạn nhất quyết đội nữ sinh 
phải chiếm giải nhất trong ngày trại này. 

Tập họp đông đủ, Tâm thổi còi cho im lặng rồi chỉ dẫn lộ trình vào địa điểm dựng trại. 
Tâm hứa: đội nào vào trước tha hồ chọn địa điểm tốt, trừ vùng đất dành cho lều ban trại 
trưởng được chỉ định trước. 

Đoàn người cất bước với ba lô trên vai, kèm thêm gậy gộc. Ai cũng mong vào trước để 
chọn nơi cắm lều tốt nên phóng ào ào như một cuộc xung phong đánh xáp lá cà. Các cô 
đã thay guốc cao gót, áo dài bằng giày vải, đồ bộ gọn gàng không kém bọn con trai. 

Đội Hoài dẫn đầu cuộc xung phong tìm cứ điểm. Hoài một tay cầm cờ đội, một tay xốc 
ba lô lên vai miệng không ngớt khuyến khích các bạn. Cả đội đều hăng hái trong cuộc 
chạy đua này. Nhìn lại, Hoài thấy các bạn đội khác đã bị bỏ lại một quãng xa. Thảm hại 
nhất là các cô lẹt đẹt mãi ở đoạn cuối, hết cả chạy nhảy mà xếp hàng một đi một cách 
mệt mỏi. 

Hứng chí, Hoài càng chạy nhanh và trong óc đã hiện ra vị trí đóng trại. Nhất định Hoài 
sẽ cho đội ở phía trái lều trại trưởng, chỗ ấy vừa khuất nắng vừa nhiều cây cối, miếng 
đất lại rộng và phẳng phiu rất dễ trang hoàng cổng trại, chỗ đặt bếp và hố vệ sinh có thể 
đào khuất sau hai cây thật lớn. Hoài đã đến nơi này nhiều lần nên từng địa thế, Hoài 
thuộc rõ mồn một. 

Quả nhiên, đội Hoài đến địa điểm đóng trại nhanh nhất. Hoài nhảy từng bước thật dài 
cho mau đến nơi đã lựa chọn. Nhưng bất ngờ, vừa tới nơi, chưa kịp thở, Hoài đã thấy lá 
cờ đội 1 cắm ở đó một cách ngạo nghễ: đội của các nữ sinh, và Linh đứng cạnh lá cờ, 
chống nạnh cười thật tươi : 

- Anh Hoài đến hơi trễ rồi. 

Hoài đứng ngây người, rồi chợt hiểu, cậu cũng cười tuy miệng hơi méo : 

- Linh ranh lắm nhé. 

Rồi “đau khổ”, Hoài dẫn đội đến miếng đất hạng nhì. 

Thì ra trong lúc tất cả vừa reo hò vừa chạy đua nhưng không được nhanh như lúc 
thường vì trên vai và trong tay còn vướng ba lô dụng cụ, thì Linh đã tay không, chỉ xách 
theo lá cờ buộc sẵn vào cán, nhanh nhẹn chui qua các bụi rậm, tìm lối tắt một mình đến 
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địa điểm đầu tiên và đương nhiên tìm chỗ đóng lều tốt nhất cho đội mình. Trước sự kiện 
đó, Hoài chỉ biết “trơ mắt thỏ” ra. 

Các đội lục đục đến đông đủ và không ai bảo ai, tất cả cắm cúi vào việc đóng cọc căng 
lều và trang hoàng khu trại. Mỗi người một việc, ai nấy đều không kịp thở, mong cho đội 
mình xong trước nhất. 

Phần ban trại trưởng cũng có công việc của mình. Ban trại trưởng gồm ba người, hai 
Tâm (một nam, một nữ) và thầy Đạt. Anh Tâm trưởng lớp giữ chức trại trưởng còn chị 
Tâm làm trại phó. Thầy Đạt được tôn lên hàng cố vấn, không phải cố vấn vĩ đại, vì thầy 
gầy nhom, cao lênh khênh. Chuyện trùng tên giữa anh trại trưởng và chị trại phó cũng là 
một việc hi hữu. Muốn tỏ rằng tôn trọng nguyên tắc “nam nữ bình quyền”, trong một 
buổi học sát ngày đi trại, dĩ nhiên là giờ thầy Đạt, Tâm trưởng lớp xin các chị đề cử cho 
một người trong chức vụ phó trại trưởng. Lúc đầu mấy cô đều đề cử Linh, nhưng Linh 
nghĩ mình và Bích phải ở lại với chị em, giữ nhiệm vụ tác động cho đội thêm nhanh 
nhẩu, mau miệng. Nghe đề nghị, một cô nói ngay : 

- Được lắm! Có anh Tâm thì có chị Tâm. Anh Tâm làm trưởng, chị Tâm làm phó. Đẹp đẽ 
lắm rồi. 

Câu nói đùa làm Tâm xấu hổ quá, ngượng chín người đi, nhưng rồi sau cùng cũng phải 
nhận lời, vì ai cũng ép. Tâm ghé vào tai Linh : 

- Bồ làm hại tui rồi nhé. 

Linh cười : 

- Có sao đâu! Đùa ấy mà! 

Vì ban trại trưởng phải chạy luôn nên chẳng cần đóng lều cho chắc chắn. Cậu Tâm và 
thầy Đạt căng một chiếc dù trắng lên, chiếc dù tròn, màu trắng mát nổi bật giữa đám cây 
cối um tùm. Phần cô Tâm, cô trải hai tấm “tăng” ở dưới chiếc dù và lần lượt xếp những 
vật dụng trong ba lô ra. Vừa làm cô vừa nhìn về phía các chị em đang tíu tít với công 
việc. Cô có vẻ “đau khổ” vì bị cô lập một mình. 

Phía phải lều trại trưởng là đội của xóm nhà lá, có Tuệ làm đội trưởng và Đỉnh làm đội 
phó. Đội này xem ra miệt mài với công việc nhất. Các cu cậu ở nhà phá phách hạng 
nhất, không ngờ hôm nay lại khéo tay khéo chân và tỏ ra có óc thẩm mỹ đặc biệt. Vật 
dụng của đội này cũng rất dồi dào: ba chiếc lều đóng song song, các cọc lớn, cọc nhỏ 
đều theo đúng phép của hướng đạo, những nút dây buộc đúng kiểu, mái lều thẳng băng 
không một nếp nhăn nhỏ coi thật đẹp mắt. Đội làm hai cái bếp đào và một cái bếp treo. 
Củi khô được kiếm về thật nhanh, chất đầy một gốc cây. Hố vệ sinh cách xa chỗ nấu 
bếp gần mười thước. Địa điểm tuy không đẹp lắm vì đội đến chậm nhưng vì thu xếp 
khéo nên trông cũng gọn gàng, xinh xắn. Tuệ đang đốc thúc các bạn làm trại: tre được 
mang theo sẵn cắt theo mẫu của Đỉnh vẽ, một cái cổng rất đông phương, đơn sơ mà 
nghệ thuật. Trên cổng, Tuệ tinh nghịch cho kết dòng chữ: “Đại bản doanh xóm nhà lá”, 
lá cờ đội bốn được gác chéo một bên, vừa tầm tay để mỗi khi tập họp thì rút cho nhanh. 

Trại của các cô lại có vẻ khác. Tuy nghệ thuật cắm trại của các cô kém đội bốn, nhưng 
toàn trại, chỗ nào trông cũng có vẻ hoa lá cành hơn và “tếch ni cô lo” nữa. Mấy cô ngồi 
trong cùng đang phùng mang trợn mắt thổi những quả bóng xanh, đỏ, tím, vàng để các 
bạn buộc lại, treo từng chùm trước cổng trại. Chỗ nào nhìn cũng toàn hoa là hoa, những 
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bông hoa sim dại được các cô thi nhau hái về, mỗi cô chọn một bông đẹp nhất cài lên 
mái tóc, còn bao nhiêu thì kết thành bó cắm khắp nơi để thêm vẻ mỹ quan. Đặc biệt 
cổng trại lại treo bảy cái... mẹt, thứ mẹt nho nhỏ các bà các cô thường dùng để ăn bún 
chả. Chỉ khác một cái là bảy cái mẹt này đã được sơn trắng và viết chữ lên trên bằng 
sơn đỏ. Hai cái, một cái đề chữ “đội”, một cái viết số “1”. Còn năm cái kia, mỗi cái đề 
một chữ theo thứ tự của câu “Nhi nữ bất thường tình”. Đây là một “đại tác phẩm” được 
lôi ra từ trong cái xách đầy nhóc của Bích. Các bạn xúm lại hỏi, Bích điềm nhiên sắp 
xếp mấy cái mẹt xuống đất để các bạn đọc được câu vừa rồi. Một cô hỏi nghĩa, Bích 
giải đáp : 

- Bọn đàn ông con trai thường cứ gọi đám con gái chúng mình là “nhi nữ thường tình”, 
ngụ ý chê bọn mình bao giờ cũng yếu đuối, cũng sợ hãi nọ kia. Nay muốn tỏ cho bọn họ 
biết đội chúng mình tuy cũng là con gái, nhưng mạnh mẽ, hổng sợ gì hết chứ không 
“thường tình” như họ tưởng để họ sợ chơi. 

Nghe Bích cắt nghĩa hay quá, cả bọn hì hục thượng bảy cái mẹt lên cổng trại, nhìn 
ngắm hồi lâu có vẻ đắc chí lắm. Không may, khi các cô đã ngắm chán mắt, quay sang 
làm chuyện khác thì một cành lá bị gió thổi làm sao, vướng ngay vào cổng trại, ác làm 
sao che mất chữ “tình” ở cuối câu. Thế là chỉ còn bốn cái mẹt mang dòng chữ “Nhi nữ 
bất thường” một cách vừa ngạo nghễ vừa tức cười. Bọn Hoài đóng trại ở bên cạnh nhìn 
thấy, chỉ chỏ cho nhau xem rồi bấm nhau cười đỏ gay mặt mũi. Các cậu ôm nhau cười 
ngon lành vì công việc đã làm xong từ lâu. Đội Hoài vào sớm nhất nên bắt tay vào việc 
cũng sớm nhất và xong trước nhất. Đội này trình bày khu trại theo một kiểu rất tân tiến. 
Cổng trại được kết thành hình một chiếc phi thuyền ngộ nghĩnh, đường vào trại được 
thu dọn sạch sẽ, một chiếc cầu được kết bằng những cành cây và dây thừng, sơ sài 
nhưng chắc chắn rất lạ mắt. Bếp của đội cũng làm lạ kiểu, không cần đào xới gì cả, ba 
cái bếp chỉ cần chín cái ống “coca cola” rỗng chôn xuống đất, mỗi bếp ba ống, thế là 
xong, thật giản dị mà lại chắc chắn. Đội này xem ra có vẻ ung dung nhất, trong lúc các 
đội khác đang tối tăm mặt mũi thì Hoài xách đàn tựa gốc cây, cả bọn ngồi xung quanh 
tập hát. Tiếng vỗ tay theo điệu nhạc làm mấy đội bên cạnh nóng ruột. 

Cạnh đội Hoài là đội Tứ, đội không may chọn phải, hay đúng hơn bị phải, chỗ đất xấu 
nhất, địa thế trông chẳng ra gì, trừ một cây điều lộn hột nằm xoay ra làm thành một cái 
vòm thiên nhiên có thể thay cho cổng trại. 

Tuy nhiên, Tứ tỏ ra rất khéo thu xếp: mấy cái bếp Tứ đều cho đào dưới một con rãnh 
con chạy ngang phía sau, vài cây tre mang sẵn dựng thêm vào cây điều làm cho đội có 
cái cổng trại rất... kỳ cục, nhưng lại lạ mắt coi cũng đẹp. Phải cái đất xấu quá, không 
hiểu sao lại lẫn toàn đá ong, cọc lều phải đóng lại mấy lần. Mồ hôi ròng ròng, mấy cậu 
giáng từng nhát búa xuống, nghe bên kia đàn hát inh ỏi càng thêm... lộn ruột. Nhưng rồi 
cũng xong, cả bọn hể hả xoa tay đứng nhìn công trình của mình. Long đã kiếm được ở 
đâu mấy chai nước đem chia nhau uống thật mát dạ. Chính ra Tứ, Long và Yên đều ở 
trong ban trại trưởng nhưng thấy “xóm” mình yếu quá nên trước khi đi đã bàn với Tâm, 
cả ba đều xung phong ở lại giúp đội. 

Ban trại trưởng đi xem tổng quát một vòng. Trại được đóng theo hình bán nguyệt, lấy 
lều trưởng trại làm tâm. Trên cành cây cao cạnh lều trại trưởng lá cờ hiệu đoàn bay 
phất phới. Treo được lá cờ trên cành cây cao như vậy là nhờ Oanh: công việc đội đã 
xong, thấy Tâm cứ loay hoay mãi với cây cờ, Oanh chạy lại giúp cu cậu leo lên cây 
thoăn thoắt. Tới nơi, Oanh bảo Tâm đứng dưới phóng cây cờ lên, Oanh giơ tay ra đón, 
nhanh nhẹn như làm xiệc rồi cột cán cờ vào chỗ đã định sẵn. 
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Thấy các đội đều xong xuôi, nhìn đồng hồ, thấy thời gian dành cho việc đóng trại đã hết, 
ban trưởng trại kéo nhau về lều trung ương. Tâm thổi còi tập hợp. 

Tiếng còi vừa dứt thì từ các bụi rậm, những thân người lao ra vun vút, ngoạn mục, 
không kém gì một cuộc tấn công của mọi da đỏ. Những lá cờ dẫn đầu được đưa cao, 
bay phất phơ kiêu dũng, theo sau là một “đoàn quân” la hét dậy trời. Hàng xếp thằng 
tắp, khẩu hiệu của mỗi đội được hô thật lớn và thật hùng, đội nào cũng mong mình 
được nhất về điểm tập họp. Hoàn toàn đắc ý về đội mình, Hoài đưa mắt nhìn các đội 
khác. Tương đối đội nào cũng nhanh nhẹn và kỷ luật cả, chứng tỏ tinh thần ai cũng cao 
vòi vọi như ngọn cây. Hoài không ngờ bọn Hoài giỏi thế. Tài “nói khích” và dỗ ngon dỗ 
ngọt của bọn Hoài đã khiến một lớp ô hợp tập hợp giỏi không kém một đoàn hướng đạo 
sinh hoạt động lâu ngày. Hoài thấy sung sướng đến nóng bừng cả hai má tuy đội Hoài 
đứng trong bóng râm. 

Đứng cuối cùng trong hàng, vì cao nhất, Oanh không dám quay nghiêng quay ngửa sợ 
đội mình mất điểm, kỷ luật và sự thi đua có một sức mạnh kỳ lạ làm ai nấy đều phải hết 
sức cố gắng. Tuy nhiên, anh chàng cố gắng đưa mắt liếc xung quanh. May là Oanh 
đứng cuối nên quan sát được hầu hết “cục diện”! Đội nào đội đó hàng ngũ chỉnh tề, 
trông oai phong ra phết. Những ông xóm nhà lá mặt mũi cau lại, đăm chiêu, chứng tỏ 
một sự hết sức cố gắng. Các cô nữ sinh lúc đầu tuy có hơi chậm chạp, dù sao nữ sinh 
họ cũng phải thướt tha yểu điệu hơn tí chút, nhưng bây giờ hàng ngũ cũng rất ngay 
ngắn. Đội này trông có nhiều màu sắc nhất với những quần áo đủ màu đủ kiểu. Oanh 
thầm phục nhóm Thân Ái hết cỡ, vì Oanh biết buổi trại hôm nay thành hình, sinh hoạt 
của trại tốt đẹp ngay từ phút đầu như thế này là nhờ nhóm Thân Ái đã khéo “gài” người 
vào tất cả các đội. Oanh đã để ý quan sát họ, xem họ làm ăn ra sao. Có những người 
đứng làm đội trưởng như Hoài, như Linh, như Tứ. Cũng có người đóng vai một đội viên 
như những bạn khác như Bích, như Lộc, như Đỉnh, nhưng họ không phải là một đội 
viên “khơi khơi” vô trách nhiệm. Họ ráo riết làm việc, nhận làm những công tác khó khăn 
nhất, nặng nề nhất, dễ ngại ngùng nhất. Xách nước ở tít xa về cũng họ, đào hố vệ sinh 
cũng họ. Họ còn khéo khích động anh em trong khi làm việc: nói đùa với anh này một 
câu, khích anh khác một cách nhẹ nhàng, bắt lên một bài hát... Họ làm hết cách để gây 
một bầu không khí sống động cho đội. Ai nấy cũng thích làm việc, và tự nguyện làm việc 
với mục đích đem điểm tốt về cho đội. 

Oanh “nhìn” rõ Hoài nhất, vì Oanh ở trong đội của Hoài. Một mình Hoài xoay sở mọi 
chuyện cho đội vì chưa ai quen với đời sống trại. Oanh biết Hoài rất mệt, nhưng trông 
mắt anh ta lúc nào cũng vui tươi đầy phấn khởi. Hoài có cách trao công việc rất khéo, 
với những “người ngoan ngoãn đã quen” Hoài dùng kiểu nói khác, với những chàng “ba 
gai” Hoài lại có lối nói khác. Hoài xoay đủ kiểu đủ cách thành thử chỉ có mấy giờ từ lúc 
khởi hành đến lúc này đội đã khác hẳn. Oanh mến Hoài vì sự làm việc tận tâm ấy nên 
đã tình nguyện xách nước và làm những công việc nặng nhọc nhất. Gọi là “tình nguyện” 
cho oai chứ việc xách nước có là gì đối với Oanh. Ở nhà, nhiều khi Oanh còn bổ giúp 
cho mẹ cả tạ củi cũng chẳng thấm thía vào đâu nữa là. Hơn nữa, Oanh luôn luôn hoạt 
động để tạo sự dẻo dai cho thân thể, rất cần cho việc theo đuổi võ thuật của Oanh. Hình 
như Hoài cũng đặc biệt lưu tâm đến Oanh, Oanh thấy Hoài mỉm cười với mình luôn. 
Oanh cũng vui vẻ nhe răng đáp lễ. Oanh thấy mến Hoài, mến luôn cả nhóm “Thân Ái”. 

Tư tưởng của Oanh bị cắt đứt. Trại trưởng sau khi quan sát kỹ càng và hí hoáy ghi chép 
những gì vào sổ tay, bắt đầu lên tiếng : 

- Thành thực khen ngợi tất cả các bạn đã tập hợp rất nhanh chóng. Bây giờ xin các bạn 
nghe kỷ luật trại. 
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Tâm đưa ra một luật trại gồm năm điểm. Các đội trưởng đều ghi chép vào sổ tay. Xong 
xuôi Tâm tiếp : 

- Xin mỗi đội đề cử cho ba người ở nhà thổi cơm nấu nước, còn lại sửa soạn thăm rừng 
dưới sự hướng dẫn của thầy cố vấn và ban trại trưởng. 

Nghe xong tất cả đều reo hò vui vẻ. Tâm thổi còi giải tán, các đội lần lượt về lều. 

Cho đội tập hợp ngồi thành vòng tròn, châu đầu vào nhau, Hoài hỏi : 

- Anh nào chịu khó tình nguyện ở nhà làm cơm bây giờ? 

Mọi người nhìn nhau, Oanh hỏi : 

- Ban trại trưởng phát cho chúng mình những gì? 

- Gạo, muối, nước mắm, các đồ gia vị, rau cải, trứng, thịt, khoai tây. 

- Thịt nhiều không? 

- Khá nhiều nhưng toàn thịt heo. 

Oanh giơ tay : 

- Được rồi, tôi nhận ở nhà làm cơm, những món đó tôi có thể làm được. 

Cả bọn vỗ tay hoan hô Oanh. Một người hỏi : 

- Bồ tính điều chế những món gì? 

Oanh chậm rãi : 

- Thế này: Nếu có thịt bò thì mình đã có món thịt bò xào khoai tây. Đằng này không có, 
xào thịt heo không đúng kiểu. Thành thử mình định làm như sau: 

Oanh hắng giọng : 

- Thứ nhất là nồi cơm, điều dĩ nhiên. 

- Thứ hai, món canh rau cải thịt heo. 

- Thứ ba, món trứng tráng đúc thịt. 

- Thứ tư, khoai tây rán ròn có bỏ muối. 

Các bồ chịu không? Cứ yên chí, món khoai rán cam đoan tôi làm “ba chê”. 

Cả đội vỗ tay hoan hô : 

- Chịu liền! Chịu liền! 
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Oanh hỏi : 

- Nhưng còn ai ở lại giúp tui nữa chứ! 

Hai cánh tay giơ lên ngay. Thế là xong, ban đầu bếp đã có đủ ba người theo luật định. 
Cả đội lại vỗ tay hoan hô lần nữa. Hoài cài lên túi áo Oanh và hai bạn kia mỗi người một 
bông hoa sim dại hái được lúc nãy tượng trưng cho lòng cảm ơn của các bạn. 

Tiếng còi nổi lên giục giã. Cả đội đứng phắt dậy. Hoài rút nhanh cây cờ chạy nhanh ra 
trước, các bạn khác nối gót theo sau. Lại xếp hàng, lại hô khẩu hiệu rầm rầm cả một 
góc rừng. Ba hỏa đầu quân nhìn theo bóng dáng các bạn đang vui tươi hớn hở. 

Chợt Oanh nhắc : 

- Thôi, mình bắt đầu chứ, việc đầu tiên là vo gạo thổi cơm. Trương lấy cái nồi giùm tôi 
đi. Còn Chi đi vào lều với tôi xem thực phẩm ra sao. 

Tiếng hát của các bạn tuy xa dần nhưng Oanh vẫn còn nghe văng vẳng : 

- Đèo cao... dô ta 

Thì mặc đèo cao... dô ta 

Nhưng lòng yêu nước... 

Còn cao hơn đèo... dô tà... dô tà... là hò dô ta, dô ta. 

Rồi một giọng ông ổng cất lên : 

- Cà rem... dô ta 

Thì mặc cà rem... dô ta 

Nhưng tiền không có... 

Lại ham ăn nhiều... dô tà... dô tà... là hò dô ta, dô ta. 

Oanh chép miệng : 

- Lại ông Đỉnh chứ không ai nữa. 

Oanh chưa thân với Đỉnh, nhưng thích Đỉnh lắm, vì thấy anh chàng có nhiều nét giống 
mình. Oanh phục Đỉnh một cái là Đỉnh rất dễ làm quen, gặp ai anh chàng cũng có thể 
nói chuyện được, mà chuyện lại rất vui. 

Bóng các bạn hoàn toàn khuất hẳn thì gạo cũng vừa vo xong và củi trong bếp bắt đầu 
đượm thật hồng, thật đẹp. 

° ° ° 

Nhanh nhẹn nhảy qua những mô đất thấp, Linh vui vẻ quay sang hỏi các bạn : 
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- Đẹp không Thu? Đẹp không Tâm? 

Hai má Tâm hồng lên vì nắng sớm, cô bé đáp trong hơi thở : 

- Đẹp chứ! Chưa bao giờ Tâm thấy yêu thiên nhiên như hôm nay. 

Thu chen vào : 

- Mấy lần đi chơi với ba me qua đây, nhiều khi xe hơi đậu sát vào lối này mà Thu không 
biết để vào chơi cho vui. Lần đầu tiên Thu đặt chân vào khu này đấy. 

Tâm ngắt lời : 

- Nhưng mà giá lúc trước Tâm có biết, có vào đây thì cũng chả vui đâu. Tụi mình phải đi 
đông thế này mới thích! 

Nghe hai bạn đối đáp, Linh thích quá! Các bạn bắt đầu yêu đời sống tập thể rồi đây. 
Linh chỉ ước mong như thế. Linh ước rằng một ngày nào đó, các bạn cùng lớp sẽ coi 
nhau như anh chị em, thích ở gần nhau, mong được giúp đỡ nhau. Linh tự biết khuyết 
điểm của bọn con gái, hay để ý xét nét nhau lắm, chú ý đến từng cái lỗi nhỏ nhặt của 
nhau. Linh thấy cái khuyết điểm ấy chỉ có thể chữa được khi người ta sống với nhau 
trong một tập thể, đối xử với nhau một cách thành thực, không e dè, không giữ kẽ, 
trước khi nói một câu không phải uốn lưỡi đến bảy lần. Bởi vậy khi thấy các bạn nhận 
biết được đời sống tập thể đem đến niềm vui, Linh đã thấy mừng. 

Một con chim non bay vụt qua đầu ba người, kêu lên mấy tiếng ríu rít thanh tao. Tâm vui 
vẻ nói : 

- Hình như hôm nay “ai” cũng vui hết, kể cả mấy chú chim kia. 

Linh cười : 

- Không ngờ hôm nay Tâm thi sĩ gớm. 

Thu buột miệng : 

- Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ. 

- Như vậy, Thu là một tâm lý gia! 

Ba cô cất tiếng cười khanh khách. Chợt Thu nói : 

- Bích đâu rồi? Linh nhỉ? 

- Trời ơi, bà ấy thì nhảy như nai vậy. Chắc ở đằng trước chứ gì - Linh đáp. 

Tâm cố nhón gót thật cao nhìn qua mấy bụi cây thấp. Chẳng thấy cô nào cả, toàn là đầu 
con trai lố nhố, Linh lẩm bẩm : 

- Quái! Bà nhóc ấy biến đâu mất rồi. 
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Thu quay lại phía sau “kiểm diện” đội mình rồi bảo Linh : 

- Còn thiếu nhiều lắm: Hoa này, Hoàng này, Hồng này... 

Rồi hỏi : 

- Ở đây có... có cọp không Linh nhỉ? 

Linh cười : 

- Làm gì có! 

- Thế mấy bà kia đâu? 

- Chắc là chạy trước chạy sau đâu đó chứ gì. 

Cả ba đang dáo dác tìm thì từ trong một bụi cây bên đường vọng ra những tiếng thét 
thật lớn, rồi Bích và ba bốn cô khác xông ra làm cả bọn giựt mình. Bích đứng đầu, tay 
cầm một cành cây lớn, hét : 

- Bọn kia, sao dám xâm phạm vào giang sơn ta, mau mau nộp tiền mãi lộ cho bản cô 
nương! 

Thật quá lắm! Bích nghịch như con trai vậy. Linh phì cười giả bộ khúm núm : 

- Thưa cô nương, bọn cháu không mang sẵn tiền... cắc, cô nương có thể xài đỡ ô mai 
không ạ? 

Bích ngần ngừ : 

- Ô mai gì? Mơ hay cam thảo? 

- Dạ, cả hai thứ ạ. 

- Tốt! Thế thì cho bọn ngươi qua, còn ô mai thì để lại. 

Bích quát câu này, bắt chước kiểu mấy ông lính ngày xưa quát ông bợm rượu : 

- Cho ngươi đi, còn chai rượu đứng lại. 

Quát xong, Bích phì cười. Thế là vai “bản cô nương” chấm dứt. Bích hỏi : 

- Linh có ô mai thực à? 

Thu bây giờ mới lên tiếng : 

- Làm người ta kiếm muốn chết đây, lại còn đòi ô mai nữa. 

Bích và các lâu la cười ồ. Linh vui vẻ mang ô mai ra chia. Chợt một người kêu to : 
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- Chết! Người ta đi xa quá rồi kìa! Thầy Đạt cũng ở tuốt phía trên. Đuổi theo lẹ lên không 
có lạc bi giờ. 

Các cô phóng theo, nhanh như thỏ, và cũng như mọi khi, Bích dẫn đầu. 

° ° ° 

Buổi họp của nhóm “THÂN ÁI” hôm nay được mở rộng. Không những chỉ thêm Oanh, 
mà tất cả những “thân hữu” của Oanh đều đến dự: một “bầu đoàn thê tử” gồm có Oanh, 
Việt, Nga, Thủy, Vân ngồi xen kẽ với những “sáng lập viên” của nhóm. Thành thử buổi 
họp hôm nay có một không khí khác lạ hơn mọi khi. 

Oanh ngồi cạnh Hoài, hai người có vẻ hợp nhau lắm tuy mỗi người một tính một nết. 
Sau ngày trại, Oanh “mê tít” nhóm Thân Ái, không ngờ lại có những người vui tươi, hoạt 
động và thiện chí đến thế. Oanh nghĩ mình cũng không thể thua kém họ. Nghĩ đến 
những người thân quen của mình, Oanh có ý định rủ tất cả cùng gia nhập nhóm Thân Ái 
với mình, vì Oanh phải thành thực công nhận họ có tổ chức và một đường lối làm việc 
rõ rệt. Câu chuyện mở đầu vẫn là dư âm của ngày trại đầy vui tươi hứng thú. 

Hoài bảo : 

- Bữa cơm trưa hôm ấy, rõ ràng tôi ngửi thấy mùi khen khét từ phía trại các cô bay ra. 
Vậy mà sao khi ban trại trưởng đi kiểm soát, các cô không bị trừ điểm nhỉ? 

Linh tỏ vẻ khôn ngoan : 

- Trừ điểm sao được khi ban trại trưởng được nếm những hạt cơm thơm ngon, vừa 
chín tới. Thật ra thì quả thực Trang có sơ ý để quá lửa thật, nhưng chợt nhớ đọc trong 
cuốn báo nào đó, bảo muốn chữa cơm khê thì bỏ vào nồi cơm một hòn than, Trang 
thực hành thử, không ngờ kết quả thật mỹ mãn một cách không ngờ. 

- À, ra thế. 

- Buổi họp mặt cuối ngày trại vui quá mấy bồ nhỉ. Bản vũ cộng đồng “Yêu mến mẹ cha” 
làm mình cười đến đứt ruột. Nhìn dáng thầy Đạt cao lêu nghêu cũng bắt chước uốn éo 
không ai nhịn cười được. 

- Trò chơi “Tranh ghế” mới hào hứng chứ! Tuệ nhà ta bị một cái ngã như trời giáng, thế 
mà cuối cùng cũng thắng cuộc. Cu cậu nhanh nhẹn thật. 

Ai cũng thích nói, tranh nhau kiểm điểm lại những sinh hoạt của ngày trại. Nhưng chợt 
Hoài để ý: những bạn thuộc lớp khác đang ngồi có vẻ ngơ ngác và lạc lõng. Vội vàng, 
Hoài chuyển hướng câu chuyện : 

- Các cô Thủy, Nga, Vân có vẻ lạ phải không? Bọn này đang kiểm điểm công việc đấy... 
A, có lẽ Oanh cần giới thiệu cho các bạn mới với nhóm chứ. 

Oanh vắn tắt (tính Oanh vốn không dài dòng) : 

- Tôi với Việt cũng là những người mới nhưng vì cùng lớp nên các bạn biết rồi. Còn ba 
vị con gái này (Oanh chỉ từng người): Nga, em tôi, lớp đệ tứ 3, Vân, bạn cùng lớp của 
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Nga và Thủy, chị của Vân, học đệ tam C. Bọn tôi tình nguyện đầu quân vào nhóm “Thân 
Ái” vì khoái cách làm việc và tinh thần của các bạn. 

Cả bọn vỗ tay chào đón những người bạn mới. Trong nhóm, chỉ có mình Hoài biết được 
sự liên hệ giữa Oanh và Thủy ra sao, vì đã được Oanh “tỉ tê” kể cho nghe hết. Hoài 
chưa muốn cho các bạn cùng nhóm biết, vì tính Oanh coi vậy mà lại hay xấu hổ. Hoài 
nghĩ cứ giữ kín, đến khi thân nhau, tự nhiên các bạn khác đều biết, không cần mình 
phải kể. 

Lộc khơi ngòi : 

- Như thế nhóm chúng ta, với những người bạn mới, đã mở rộng, không phải còn là một 
nhóm riêng rẽ của một lớp nữa... 

Tứ chen vào : 

- Như vậy, hoạt động của nhóm chắc rồi cũng phải mở rộng theo. 

Nhưng Linh có vẻ ngần ngừ. Cô lo sợ với một nhóm nhỏ bé như hiện tại, không biết có 
thích hợp với những hoạt động mở rộng không. Cô trình bày điều băn khoăn ấy với các 
bạn. Hoài gật đầu xác nhận : 

- Điều Linh lo ngại quả nhiên đáng đặt thành vấn đề. Mình đề nghị trong giai đoạn sắp 
tới, chúng ta cố gắng tạo những nhóm nhỏ trong mỗi lớp và âm thầm phục vụ cho lớp. 
Sau đó, khi “lực lượng” đã mạnh, mình mới tính những công việc to lớn hơn, thí dụ như 
làm một cái gì chung cho cả trường. Các bạn nghĩ sao? 

Ý kiến của Hoài được tán đồng. Đỉnh quay sang phía những người bạn mới : 

- Như vậy, trong giai đoạn này, công việc của Thủy, Vân và Nga khá nặng đấy nhé; phải 
làm sao kết nạp thêm vài người bạn trong lớp có cùng chí hướng. Liệu các cô có làm 
được không? 

Bấy giờ Nga mới nhỏ nhẹ : 

- Nga nghĩ là làm được. Nga với Vân là hai đứa rồi, làm việc có đôi như vậy dễ thấy 
hứng thú. Nga chỉ lo cho chị Thủy thôi... đúng là anh hùng đơn thương độc mã! 

Cả bọn cười xòa. Thủy cũng cười nhưng lên tiếng ngay : 

- Đơn thương độc mã thật đấy, nhưng Thủy không sợ. Thủy có thể hứa chắc: trong 
vòng một tuần, Thủy sẽ có thêm hai người bạn mới. Ba người đã đủ là một nhóm hoạt 
động cho lớp chưa? 

Đỉnh “phán” một câu chữ Nho : 

- Được lắm chứ! Quý hồ tinh bất quý hồ đa mà. 

Đang hỉ hả thì Oanh đưa ra một ý kiến thật bất ngờ : 
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- Tôi nghĩ song song với việc lập các nhóm hoạt động tại mỗi lớp, mình vẫn có thể làm 
một cái gì khác để phục vụ chung cho các học sinh toàn trường. 

Nói đến đây Oanh ngừng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn Oanh như dò hỏi. Lát sau 
Oanh tiếp : 

- Sao ta không nghĩ đến việc làm một tờ nội san nho nhỏ cho trường nhỉ? 

Hoài gãi cằm : 

- Ý kiến hay lắm, nhưng thật khó thực hiện, vì mình thiếu phương tiện, lại cũng không có 
ai chuyên môn về ngành đó. 

- Chỉ là một tờ báo nhỏ vài trang ronéo thôi... 

- Biết vậy, nhưng tìm đâu ra stencil, rồi giấy mực, người đánh máy, người vẽ, người 
quay... 

Oanh cười khì : 

- Biết thế nào các bạn cũng hỏi tôi câu ấy. Đủ cả chứ! Thật ra trước khi đưa đề nghị 
này, tôi đã liên lạc trước. Nhà trường sẵn sàng yểm trợ phương tiện, chúng ta lại có thể 
dùng máy đánh chữ và máy quay của nhà trường. Còn người chuyên môn hả? Giới 
thiệu với các bạn: Thủy đã tốt nghiệp khoa đánh máy với hạng Bình, Việt là một tay vẽ 
và trình bày trên stencil vào loại siêu, còn quay ronéo thì... tui, cam đoan không thua gì 
ở tiệm. Các bạn khác lo viết bài và cổ động cho các bạn khác cùng viết... Thế đã được 
chưa? 

Ánh mắt người nào cũng sáng lên, thật là một niềm vui bất ngờ không ai định trước. 

Đỉnh hỏi : 

- Sao bồ không nói trước? 

- Ấy, để tạo sự ngạc nhiên chứ! 

Hoài tỏ vẻ cảm động thật sự : 

- Cảm ơn Oanh đã đem đến cho nhóm một món quà thật bất ngờ. Bọn này vui không để 
đâu cho hết. Vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta xúc tiến công việc ngay... 

Niềm vui tràn ngập, mọi người đọc thấy trong mắt nhau trọn vẹn những gì say sưa của 
những tâm hồn tràn đầy lý tưởng phục vụ, và trong tình thân ái, họ thấy mình có thể làm 
được rất nhiều việc hữu ích. 

Thay đoạn kết 

Ngàn Thương thân ái,  
 
Anh vừa ghi lại cả một thời làm học trò đầy hăng say và đúng là thời vàng son của tuổi 
trẻ. Nhóm Thân Ái sau đó đã thực hiện được rất nhiều công việc: họ phát động phong 
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trào thi đua kỷ luật, tổ chức những nhóm ôn thi, tổ chức “xuống đường” cứu trợ đồng 
bào nạn nhân bão lụt, thăm viếng các cô nhi viện...  
 
Và rồi tuổi đời cứ thêm lên mãi, những cánh chim đành xa lìa tổ ấm học đường để tung 
mình vào cuộc đời vạn nẻo. Mỗi người một chí hướng, một phạm vi hoạt động nhưng 
tinh thần thân ái và lý tưởng phục vụ vẫn là sợi dây nối kết các tâm hồn. Oanh hiện du 
học chưa về nước, anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của viện đại học 
Goethe Tây Đức; Việt hiện là sĩ quan quân đội; Đỉnh còn hai năm nữa tốt nghiệp y khoa 
bác sĩ; Tứ cũng đã từng là một sĩ quan, đã để lại một phần thân thể ở chiến trường, hiện 
nay đã giải ngũ nhưng mỗi khi gặp nhau, anh vẫn vui tươi mà không hề than vãn; Linh 
lấy chồng và mới có con đầu lòng, gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc; còn Bích, không ai 
ngờ cô bé nghịch ngợm như con trai ấy hiện thời là một nữ tu dòng Domaine de Marie. 
Số trời dun dủi, anh và Lộc trở về dạy học tại chính ngôi trường trước kia đã theo học. 
Nhìn những thế hệ đi sau, nhiều khi anh thấy bồi hồi. Thỉnh thoảng, trong lúc lớp học 
thân mật, anh kể lại cho học trò nghe quá khứ của mình. Anh cũng như Lộc, muốn bắt 
chước thầy Đạt, sống tất cả cho học trò, và niềm vui nỗi buồn của bọn anh cũng là do 
học trò tạo nên.  
 
Đôi khi luyến nhớ tuổi học trò hoa gấm và tiếc những ngày hoạt động bên nhau, bọn anh 
hẹn nhau kéo lại nhà Tứ, sống trọn vẹn với nhau một ngày và người nào cũng thấy mình 
như trẻ lại.  
 
Anh viết những dòng cuối cùng của tập “Vết chân chim” trước khi sửa soạn đi dạy. Bây 
giờ gần 6 giờ rưỡi, trời đang sáng dần; lát nữa ra đường, anh sẽ thấy từng đoàn nữ sinh, 
áo trắng tung bay hướng về phía các trường học, và những cậu nam sinh nhanh nhẹn 
đang gò mình trên những con ngựa sắt, vừa phóng xe mà có lẽ tâm trí vừa vẽ ra bao 
nhiêu là mộng đẹp. Rồi vào lớp học, trong đám học trò, anh sẽ thấy hiện rõ khuôn mặt 
của Oanh, của Tứ, Đỉnh, Lộc, Linh, Bích... những khuôn mặt tuổi trẻ đầy hăng say và 
thiện chí mà trong bất cứ thế hệ nào cũng thường xuyên xuất hiện. Tuổi học trò đẹp 
quá, khiến đôi khi, lòng ích kỷ sẵn có của con người nổi dậy, anh cảm thấy ghen 
tương... 

Thân ái,  

Quyên Di 

Nguồn: http://vietmessenger.com/books/?title=vetchanchim&page=2 
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