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    Trong tất cả bài học ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, có lẻ 

bài học “ Vượt sông “ là …bài trúng – ý anh em nhứt, 

trúng phong phóc luôn …!!! 

“ Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió 

lạnh …” Đó là câu văn ngọt lịm của nhà văn Thanh Tịnh 

trong bài “ Tôi đi học “, nhưng ở miền nam nước Việt đâu 

có mùa thu, mà chỉ có “ sương thu đọng trên cành cây 

ngọn cỏ, ánh nắng ban mai chiếu rọi, làm những giọt nước 

lấp lánh như kim cương …” 

-         Tao đố tụi bây, cái câu : giọt nước lấp lánh như kim 

cương …là của nhà văn nào ? 

-         Tao quên ! 

-         Tao cũng quên … 

-         Mầy nói mà mầy có nhớ câu đó là của ai hong ? 

-         Quên tuốt luốt … 

-         He he he … 

-         Hôm nay trời lạnh quá xá hả tụi bây ? 

-         Xời ! Vầy mà lạnh ?! Hôm nay học bài “ vượt sông “ nhe, tắm đã nhe … 

-         Có nghĩa là hôm nay … đi tắm – sông chớ gì ? 

-         Trời … còn làm bộ hỏi mậy … 

    Cả đoàn người tới bờ sông, bên nầy và bên kia sông có nhiều đám dừa nước, loại lá dùng để 

lợp nhà : nhà lá . 

Có mấy loại lá để làm thành : nhà tranh, nhà đưng( cây đưng cọng bằng ngón tay, lá có 3 cạnh, 

dài cở 1 mét),  nhà lá ( dừa nước ) gọi chung là “ nhà lá “. 

 Ở đây lá dừa cọng tốt, chỉa thẳng lên trời, là loại lá “ hạng nhứt “, dùng lợp nhà, là số một ! Nhà 

lợp lá, vách lá …nó có mùi thơm hấp dẩn, mùi của thiên nhiên, của đất trời, làm cho con người 

sảng khoái, nhẹ thân nhẹ thể , dù nhà nghèo, nhà lá …cũng ngon !  

Khi anh em tập hợp đông đủ, để chuẩn bị học thì … 

-         Mầy biết lội hong ? 

-         Hong ! 

-         Trời, thế còn mầy, thằng ôn hoàng hột vịt lộn ? 

-         Biết sơ sơ … 

-         Là sao ? 

-         Trời, thằng ngu, tao ở Trà Vinh, hồi nhỏ, tao cho chuồn chuồn cắn rúng, tao đứng phình 

bụng cho nó cắn, nên giờ tao chỉ biết lội … đứng, là lội sơ sơ đó con !!! 

-         Chìm hong ?! 

-         Lội đứng sao chìm ? Mầy … tắm giếng, mầy lội đứng hay lội sải ?  

-         Ờ ờ …Tốt, nghĩa là mầy biết lội chớ gì ? Cho qua … Nè, còn mầy, thằng mắc – phong, 

nhà mầy ở đâu, khai mau … 

-         Ở Bình Triệu ! 

-         Nghe quen quen, nói rỏ coi … 

-         Gần cầu ông Dầu, kế ga xe lửa Bình Triệu, quen hong ?  

-         Hì hì …hẻ hẻ hẻ …tao biết cái ga đó mà, sao, biết lội hong con ?  

-         Xời, chuyện nhỏ ! 



-         Ai dạy mầy lội ? 

-         Hỏng ai dạy ráo, tao cho chuồn chuồn … cắng rúng ! 

-         Rồi … lội ? 

-         Hỏng phải, hồi nhỏ, tao bịnh ban, bụng mắc kim tít, rúng tao … lồi cả lóng tay, tụi bạn nó 

xúi,biểu tao cho chuồn chuồn cắn, thì rúng .. thụt xuống, nghe có lý, tao chơi luôn,  cho chuồn 

chuồn cắn lia lịa  thì tự nhiên rúng hết lồi, ngộ lắm nhen … 

-         Chuồn chuồn cắn rúng đau hong ? 

-         Nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, khi rúng hết lồi, tao tự nhiên biết lội, dể ẹt !  

Lúc anh em tới bờ sông, lo chuẩn bị học bài Vượt sông, thì tui, là tại hạ đây, thài lai, đi lòng 

vòng “ điều tra “ coi thằng nào biết lội thằng nào không, hỏng hiểu làm vậy để làm gì, đúng là … 

cà chớn chống xâm lăng !!! 

Nhưng rồi bị tụi nó hỏi ngược : 

-         Mầy hỏi tụi tao biết lội hong, mà mầy biết lội hong ? 

-         Biết chớ ! 

-         Ai dạy mầy lội ? Thằng khác hỏi tới tấp : 

-         Ê ê … mầy có cho con quỉ chuồn chuồn cắn rúng 

hong đó ?! 

-         Có nhe …Tao cho chuồn chuồn … trâu nó cắn ! 

-         Cũng cho con mắc dịch đó, nó cắn hả, đau hong con 

? 

-         Chuồn chuồn trâu, xanh lè,  nó bự cở ngón tay cái, 

nó cắn đau như … chó cắn ! 

-         Sao mầy ngu, hỏng cho con chuồn chuồn vàng, loại 

nhỏ, cắn cho đở đau ? 

-         Mấy cha lớn nói, chuồn chuồn trâu cắn rúng, thì lội 

mới dử, tao chơi luôn, hỏng tè  

     Lúc nầy, anh em được lịnh cởi hết quần áo, nhưng còn 

cái … tà lỏn nhe, tất cả dồn vô cái poncho, cột kỷ, làm 

phao lội re – re qua sông …nhưng vẫn phải đội nói sắt cho 

khỏi bị u đầu … 

Ôm cái phao Poncho, lội rề rề qua sông, ngon hơn tắm biển Vũng Tàu ! Trong số nầy có hỏng 

biết lội, được anh em “ dìu “ qua sông ngọt xớt, phẻ re … 

Qua sông hơn phân nửa quân số, tụi nó vẩn ở trần, khoe bộ ngực “ ô-mê-ga” trắng hếu, có 2 

thằng mắc - phong, còn kêu thợ cho chụp hình kỷ niệm, hai thằng đều cười mỉm chi cọp, thiệt là 

hết kỵ bà hai ! 

Mớ nào qua sông rồi, bỏ lại cái phao trên bờ, có thằng lại nhảy xuống sông, tắm tiếp, còn một 

đám túa ra đồng ruộng, đi bắt chuồn chuồn chơi ! Tụi nó rình … chuồn chuồn, y như con nít … 

rình bắt dế ! Có thằng la : 

-         Chuồn chuồn có cánh thì bay, có hai thằng nhỏ thò tay bắt mầy … 

-         He he he …( chắc ám ảnh cái rúng ?! ) 

     Thấy vậy, khoái quá, tui bay theo tụi nó để bắt cho vui, rồi cả đám cũng túa ra đi bắt chuồn 

chuồn, chi vậy trời ??? Hỏng biết ! 

Ông Thiếu Úy Nhật, lúc nầy chưa lên lon Trung Úy, Trung Đội trưởng của tui, cũng tà tà chạy 

… theo, nhưng hỏng ai biết đó là Sỉ Quan cán bộ Trường BB, vì cũng tà lỏn ở trần y chang 

…như  tụi tui ! 

     Ông Huấn Luyện Viên chỉ cách qua sông im lìm, hỏng gây 1 tiếng động, giờ tui hỏng kể lại, 



vì …thiên cơ bất khả lậu …he he he … bể quá ! Xí hụt !!! 

Có thằng gặp hên, bắt được con ếch bự, bài trò kiếm củi, chơi món “ ếch nướng mọi “ là để 

nguyện bộ da ( lột da nó hao ) nướng trong lửa ngọn, thằng chê dơ, thằng ăn, tui ăn … đại, thấy 

cũng ngon ngon … 

Tui, cái tật hỏng bỏ, đi điều tra tiếp cái vụ lội sông, có thêm mấy thằng bồ tèo theo ủng hộ cho 

xôm ! Gặp một chổ, ba thằng đang ngồi nói dóc, tụi tui tấp vô : 

-         Nói dóc rền trời vậy bây, ê mầy biết lội hong, thằng mắc dịch ? 

-         Chi … ậy ? Ngộ he … 

-         Nhà mầy ở đâu, biết lội hong, nói mau … 

-         Ngã tư Bình Hòa, gần chợ Bà Chiểu, được hong con ?  

-         … tại ngã tư đó, đâu có sông ? 

-         Tao tập lội ở cầu Băng Ky nha, quá đã nha … 

-         He he he …Tại cầu Băng Ky có trại cưa, chủ trại ngâm cây “ be “ nằm nghẹt sông, làm 

sao nhảy cầu, hỏng nhảy cầu, sao biết lội ?! Nói dóc … hỏng nên thuốc nhe … 

-         Tao đem theo sợi dây, tao cột eo - ếch tao vô cây be, tao lội, vậy được hong ? 

-         Cột eo ếch hả ? Trời, được được !!! 

-         Nè, tao hỏng ngờ tao mạnh cở … Hạng Võ hoặc hơn … 

-         Bày đặt nói dóc rồi ! 

-         Sao dóc ? Tao cột tao vô cây be, tao lội riết, tao …kéo cây be qua bên kia cầu, ông chủ trại 

phát hoảng, chửi tao quá xá, mầy tin hong ? 

-         Ổng chửi mầy thì tao tin … he he he … 

Tụi tui rảo đi một vòng tới chổ đông đông, tiếp tục …phỏng vấn : 

-         Từ nảy giờ, tao điều tra, thấy có 2 thằng nhà nó có chử Bình nhe …  

-         Gì Bình … 

-         Một thằng ở Bình Triệu, 1 thằng Bình Hòa, giờ còn thằng nào ở chử Bình nửa ?  

-         Tao, quan mổ, nhà ở Bình Định, tao ở đó …được chớ ?! 

-         Quá được, ê ở Bình Định, đầu mầy … trọc, là …thầy chùa, chắc mầy có vỏ ?  

-         Tao hỏng học …cái ngử vỏ nghệ qua sông qua suối gì ráo !!! 

-         Sao vậy ? Ngu quá con ? 

-         Hỏng ngu nhe, số là vầy, hồi nhỏ tao nghe mấy cha lớn kể chuyện, làm tao nảng chí anh 

hùng … 

-         Kể lại coi … 

-         Mấy chả kể như vầy : Lúc Khổng Tử tức Thầy Khâu, dắt cả chục học trò chờ đò qua sông, 

rồi có ông Thầy đầu trọc, vỏ nghệ cao cường, cũng tới bờ sông chờ đò…  

-         Vầy mà cũng kể, qua sông như tụi mình học “ vượt sông “ đây chớ gì, xời …xời …  

-         Sao xời, ẩu tả mậy, tao kể tiếp nè : Khi đò qua, thầy trò Khổng Khâu lên đò, đò chật, lảo 

chèo đò đuổi ông già tới sau xuống, hỏng cho đi … 

-         Đuổi ông già có vỏ phải hôn ? 

-         Đúng rồi … 

-         Ổng có vỏ, đuổi ổng xuống, ổng “quánh” lảo chèo đò ói ra cơm chớ gì, biết mà …  

-         Tầm bậy, tao tiếp : Đò tách bến chở thầy trò Khổng Tử qua sông, lảo già đó, vội lấy cái 

nón, bỏ xuống sông, vận nội công, mình ổng đổ mồ hôi hột, lảo bước lên nón, cái nón chở lảo 

nổi phêu phêu, đưa lảo qua sông khơi khơi … 

-         Úi chà chà …vỏ nghệ cùng mình he … 

-         Tới bên kia sông, thầy trò Khổng Tử lên bờ, ông lảo đó cũng lên bờ !  

-         E …hèm … 



-         Lúc nầy Khổng Tử … hải quá, vội hỏi : - Kính lảo, lảo có thể cho Khâu nầy hỏi, lảo học 

được “ cái phép qua sông “ như vậy, trong bao lâu ? 

-         Tao cho mầy hay, tao học ròng rả 60 năm, nnheeee … !  

-         Tới 60 năm lận à ? ( Mấy thằng An Lộc, giựt thịt ) 

-         Trời !!! Kinh hồn ! ( Thằng nầy tin là thiệt ) 

-         Để tao nói tiếp : Nói xong, ông Lảo đội nón bỏ đi te te, ông lảo đó qua sông mà hỏng tốn 1 

xu tiền đò, bể quá !!! 

-         Có lý … 

-         Có lý gì ? 

-         Sao hỏng có lý ?! 

-         Lúc nầy, Khổng Tử mới kêu đám học trò, mặt mày đang … xanh lè nể ông lảo, rồi nói 

chậm rải như vầy … 

-         Tôn ông lảo lên tận mây xanh chớ gì ? 

-         Gì mà tôn ? Khổng Tử nói với học trò : - Mấy trò thấy hong, tu luyện ròng rả 60 năm, chỉ 

được cái phép qua sông …cỏn con, còn thầy trò ta chỉ tốn vài xu qua sông, thì cần gì phải luyện 

tới 60 năm chớ ? Thiệt là …. khùng !!! 

-         He he he … Một thằng khác cười khoái chí ! 

-         Ông lảo đó khùng, tụi bây cũng có thằng… khùng ! 

-         Sao khùng ? 

-         Cho chuồn chuồn cắn rúng, để biết lội : Là khùng ! 

-         Ê ê … 

-         Cốt eo - ếch vô cây be, để lội, cũng khùng luôn ! 

-         He he he … 

-         Còn tao, hỏng tốn 1 xu, hỏng luyện 1 ngày, hỏng biết lội, cũng qua sông re re  … 

-         Mầy qua sông cách nào, nói tao nghe thử ?! 

-         Tụi bây … dìu !!! 

-         Tổ bà mầy … 

-         He he he … 

                                                      Cốc Chủ   1/2010  

 

 


