
Học với hành 
 
Mấy năm nay khi các lão cảm thấy sức nặng của thời gian đang đè dần xuống mấy 
cặp vai vốn không mấy chi mạnh mẽ và cũng là lúc mấy lão cảm thấy trống trải mơ 
hồ trong những buổi chiều đông buồn bã, ba lão Năm chèo, Bẩy cháo và Năm bồ bèn 
bàn nhau thôi thì ngồi nhà chán quá nên làm cái gì đó cho qua những buổi chiều 
buồn tẻ lạnh lẻo của mùa đông này. Cuối cùng các lão thống nhất với nhau nên đi 
học bổ túc văn hóa để nâng cao kiến thức về Canada và trình độ ingờ-lít pho tu-
đây. Đúng là một công hai ba chuyện vừa được tụ họp để uống cà phê tán dóc như 
thưở còn là sinh viên ngày nào vừa trốn được việc nhà có lí do chính đáng...Chỉ nghĩ 
đến đó thôi Năm bồ thấy khoái chí quá không nhịn được cười khà khà… 
Bửa đầu tiên đi học mấy lão hồ hởi lắm, đến trường thật sớm nốc vài li cà phê và 
đốt không biết bao nhiêu điếu thuốc tán phét tưng bừng như ngày nào ở dược khoa. 
Nhưng tới khi vào lớp có lẽ thấy hơi rét rét sao đó nên cả ba không hẹn mà cùng rút 
xuống cái bàn trong góc cuối lớp. Bảy cháo còn trẻ trung đẹp trai nhứt ngồi đầu 
bàn, kế đến Năm chèo rồi Năm bồ rét nhứt ngồi sát vách. Đến giờ một cô giáo tuổi 
xồn xồn bước vào lớp, vui vẽ cô đảo mắt nhìn quanh để xem học sinh thế nào; bất 
chợt ánh mắt cô dừng lại đúng vào cái bàn cuối lớp ngạc nhiên và thích thú.  
Trời đất, ba cái lão già này đi đâu đây cứ y như ba lão quái vừa mới nhảy ra từ trong 
truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Một lão thời đội nón quấn khăn, một lão tóc bạc 
phơ dài quá tai lất phất còn cái lão sát vách đầu thì hói, miệng thì móm coi bộ 
nhiều chuyện lắm đây. Cái ngử này chắc tỏng là kiếm cớ trốn việc nhà đàn đúm cà 
phê chớ học hành gì. 
Nghĩ vậy thôi chứ rồi cô ta lờ đi và bắt đầu tự giới thiệu về mình. 
Ở dưới này Chèo và Bồ nghe chữ được chữ mất. Năm chèo khều khều Năm bồ hỏi: 
“Ê Bồ, bả nói gì mà tao nghe ai em ai em không dzậy...” 
Năm bồ làm tài khôn lại hơi méo mó nên nói: 
“Tao nghe là ái em ái em tức là bả nói gì mà có yêu em đó..” 
Bảy cháo chịu hết nổi hai ông bạn mình bèn xen vào “bậy bạ không mấy cha ơi, bả 
nói tiếng Anh mà” Năm bồ vẫn không chịu thua “rõ ràng là ái em mà..” 



Lúc đó cô giáo nghe xì xào xì xục ở cái xóm nhà lá này bèn ngừng lại nhìn xuống nhè 
ngay lúc Năm bồ dang ái em ái iếc nên cô hỏi: 
“Anh kia có chuyện gì cần hỏi phải không?” 
Năm bồ hoảng hồn đứng thẳng lên nói lớn: 
“ Dạ, Ai em phai, thanh kiêu” 
Bảy cháo tức cười quá, ráng nhịn bụm miệng cuối mặt xuống còn Năm chèo cũng 
mắc cười nhưng hơi teo teo mắt liếc liếc sợ cô giáo kêu tới phiên mình. 
Cô giáo thấy vậy sẳn dịp kêu Năm bồ tự giới thiệu tiểu sử cho cả lớp biết. Hết 
đường trốn Năm bồ gom hết vốn liếng tiếng Anh ra bắt đầu cất giọng khao khao 
đúng gốc đông nam bộ của lão, nguyên văn lão đọc: 
“Mai nem i sì bô” Rồi quay sang ngó Năm chèo chỉ tay vô lão nói: 
“Thít…” Lúc đó Năm bồ chợt nhớ lại mấy chục năm trước hồi mới qua đi học tiếng 
Anh lớp vở lòng cô giáo dạy phát âm vần “th” phải đưa lưởi ra giữa hai hàng răng 
trước, nên giờ lão cũng làm vậy để phát âm cho đúng điệu, ai dè lão đưa lưởi ra rồi 
cắn hai hàm răng trước lại nhưng lớ quớ thế nào lão lại không chịu thụt lưởi lại nên 
lão chỉ phát ra được “thít thít…” rồi đớ ngay đó. 
Bây chừ thì Bảy cháo và Năm chèo nhịn hết nổi luôn nên phát lên cười rần rần rồi 
cả lớp cũng cười rần lên ha ha ha…  
Cô giáo ý hơi bực bèn nói mấy anh phải học hành đàng hoàng nghe mấy buổi học tới 
tui sẽ hỏi bài mấy anh đó. 
  
Rồi vài buổi học trôi qua cũng vui. Có một hôm Bảy cháo đi làm về trể nên không kịp 
nấu cơm bèn rủ nhau ghé qua tiệm đồ ăn nhanh cổng vàng mác-đô-na làm đở vài 
cái hâm-bơ-gơ cho chắc bụng trước khi đến lớp. Hôm đó lớp học tiếp về lịch sử dựng 
nước của Gia nã đại,lại nhè lúc mấy lão vừa mới ăn xong nặng bụng, nên lão nào lão 
nấy lừ đừ, đầu lắc lư ngủ gà ngủ gật. Cô giáo thấy vậy bèn gọi Năm chèo ra câu hỏi. 
“Mít-tờ Chèo, anh tóc bạch kim đó hảy trả lời câu hỏi của tui.” Năm chèo đang mơ 
gì không biết nghe kêu tên giật mình đứng phắt dậy: 
“Dét sơ!” 
Bảy cháo và Năm bồ bắt đầu bụm miệng cười thầm. Cô giáo nói tiếp: 
“Ai là thủ tướng đầu tiên của Gia Nã Đại?” 



Năm chèo nghểnh nghềnh đầu, mắt nhìn chăm chăm rất là triết gia nhưng nghĩ mãi 
không nhớ là ông nào, miệng cứ à à… Bảy cháo thấy vậy liền nhắc khéo nho nhỏ: 
“Hồi nảy ăn đâu đó nhớ không…” Năm chèo nghe chữ được chữ được chữ mất cái gì 
mà hồi nảy ăn. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì mắt lão sáng lên dõng dạc nói: 
“HÂM-BƠ-GƠ” 
Cô giáo: “Hả…?!” 
Lúc đó Bảy cháo cùng Năm Bồ ôm bụng cười bò lăn. 
  
Thế là chấm dứt sự nghiệp bổ túc văn hóa của ba lão. 
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