
 

Sau ngày 30.4.75 nhiều gia đình Cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, trong số đó có 

vợ chồng Hương, từ Hải phòng vào đây, vì là Cán bộ thâm niên nên đôi vợ chồng này được ưu 

tiên "hóa giá" nghĩa là được mua một căn nhà với giá tượng trưng, căn nhà do một gia đình sĩ 

quan chế độ cũ đã vượt biên. Từ ngày có gia đình Ông Hương dọn về ở, xóm tôi tự nhiên náo 

động hẳn lên, vì hầu như không ngày nào hai vợ chồng này không có những cuộc cãi vã, chúng 

tôi chẳng ai muốn can ngăn, phần vì còn lạ lẫm nhau, phần vì giữa chúng tôi và họ vốn đã có một 

hố sâu ngăn cách, khó mà hòa hợp nhau được. 

Ông chồng vốn là một tay nát rượu, xưa nay bị kềm chế, bây giờ vào Nam, mặc sức mà uống, 

nên mỗi lần uống là mỗi lần say khướt, mà mỗi lần say là thế nào hai vợ chồng cũng lục đục. Một 

hôm cả xóm đang yên tĩnh, bỗng nghe tiếng thất thanh : 

- Ối giời đất,thánh thần ơi, ối làng nước ôi, sao tôi có thằng chồng khốn nạn thế này hở Giời? 

Chúng tôi chạy lại trước cửa, thấy anh chồng hai mắt nhíu lại, giọng lè nhè : - Khốn nạn hả, mày 

bảo ông khốn nạn hả, Khốn nạn mà sao mày cứ bám lấy ông như đỉa, mày làm khổ ông, mày 

giam hãm ông. 

Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng vì anh chồng đã nát rượu nên không thể cãi lại mụ vợ dẻo mồm, 

dẻo miệng, anh chỉ còn cách sử dụng nắm đấm làm biện pháp chiến thắng, nhưng đấm quờ đấm 

quạng, càng đấm cái loa rè càng tăng công suất. Chị vợ cũng không kém, càng sấn sổ vào gần 

chồng để xỉa xóị Bất ngờ, một cú đấm mạnh trúng ngay vào mồm, 

Chị vợ hét lên : 

- Ối làng nước ơi, đồng bào, đồng chí ơi! Nó đánh vào đài rồi. Thừa thắng xông lên, anh chồng 

nhắm ngay mắt vợ đấm cho một cú, chị vợ lảo đảo,vừa né vừa la: 

- Ối giời ôi, Nó đánh trúng trung tâm nghe nhìn rồị Ông chồng đá tiếp vào chân vợ. 

- Ối nhà nước ôi! Nó đánh vào Bộ giao thông vận tải rồị 

Anh chồng quơ tay phải trúng ngay vú trái! Bà vợ càng la to hơn: 

- Đồ vô nhân đạo! Đồ dã man, Mày dám tấn công vào cơ quan Bảo vệ bà mẹ và trẻ em nữa à? 

Vợ càng la to, chồng càng hăng tiết, đấm ngay một cái vào vú phải. 

- Ối giời đất ơi, Nó tấn công vào Tổng cục cao su rồi! 



Anh chồng gào to: 

-Mày nói gì, cái gì mà cao su với không cao su, Ông cho mày biết tay luôn...vừa nói hắn vừa 

nhắm ngay chỗ kín mụ vợ đá thẳng vào. 

Bà vợ thét lên: 

- Ối làng nước ơi, Ối Bác Hồ, Bác Giáp ơi, cái thằng chồng khốn nạn của con nó đã tấn công 

thẳng vào Bộ Chỉ Huy Sinh Đẻ Có Kế Hoạch của Bác rồi Bác ơi! 

Rồi chị ngất xỉu tại chỗ, buộc lòng cả xóm phải đem chị đi cứu cấp !!! 

 

 


