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Ngày xưa, ở một làng ven rừng có vợ chồng nhà nọ sinh được một
bé trai rất kháu khỉnh. Tuy gia cảnh rất nghèo nhưng họ cố sức
làm thuê, làm mướn lấy tiền để nuôi con khôn lớn.

Năm tháng qua đi, vì dốc sức nuôi con, lại thêm bệnh nặng nên
người cha đã qua đời. Hai mẹ con lủi thủi một mình nuôi nhau,
không bà con thân thích.
Cuộc sống thật vất vả và cực nhọc khiến người đàn bà nghĩ đến
chuyện tái giá.
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Rồi bà lấy người chồng khác, mong được sự đỡ đần, chở che cho
hai mẹ con.
Thật trớ trêu thay, ông bố dượng này rất vũ phu lại thêm cái tính
tham ác, coi hai mẹ con như kẻ ăn, đứa ở. Làm việc gì không vừa
ý hắn, hắn sẵn sàng đánh đập hai mẹ con một cách tàn nhẫn.
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Năm ấy mất mùa, dân làng đói kém, kiếm miếng ăn thật chật vật.
Hai mẹ con bán một gánh củi ở chợ cũng không đủ tiền ăn một
bữa. Bố dượng nhìn thằng bé lại càng gai mắt vì đã khó lại thêm
một miệng ăn thì càng khó hơn. Hắn nghĩ: nó chỉ làm hại ta thôi,
nó làm cho ta khó khăn hơn, vất vả hơn, ta muốn sống thì nó phải
chết.
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Hắn bắt vợ mang con ra chợ bán cho người khác nuôi, nhưng vợ
cương quyết không chịu và nói:
–

Mẹ con tôi dù đói khổ nhưng không bao giờ lìa nhau, sống
cùng sống, chết cùng chết. Ông đừng xui tôi làm những điều
bất nhân như vậy. Trời trừng phạt đấy!

Song người bố dượng ấy vẫn không nguôi ác tâm hãm hại thằng
bé.
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Một hôm, chờ lúc vợ ra chợ bán củi, ở nhà hắn rủ thằng bé vào
rừng đốn củi. Hai cha con đi đến giữa rừng, hắn nói:
–

Mày có thích hái hoa, bắt bướm thì tha hồ. Tao vào trong rừng
sâu chặt củi, lát nữa tao quay ra đón mày cùng về nhà.
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Cảnh rừng có nhiều cái lạ, hấp dẫn nên thằng bé mải mê rong chơi,
không biết sợ là gì.
Mắt trời đã lặn, thằng bé đang ngơ ngác tìm bố dượng thì gặp một
đám người đi đào củ mài qua đấy. Thế là họ đưa thằng bé về tận
nhà trả cho mẹ nó. Mẹ con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi và người
mẹ nghĩ ngay: đây là mưu kế độc ác của chồng để hại con mình.

Một lần khác, hắn lại dỗ ngọt thằng bé theo hắn vào rừng kiếm củi.
Lần này hắn cố ý đưa thằng bé vào thật sâu trong rừng để không
còn cơ hội quay về nhà nữa hoặc là để thú dữ ăn thịt, hoặc là chết
vì đói.
Cũng như lần trước, hắn đưa thằng bé vào rừng sâu rồi dặn dò cẩn
thận.
Lại để thêm một bát cơm nhưng thực chất là bát đầy cát, mặt trên
phủ những hạt cơm và mấy quả cà để đánh lừa thằng bé. Rồi hắn
vác búa rìu đi kiếm củi.

Từ đấy bà cẩn thận hơn.
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Tỉnh dậy, đói quá,
thằng bé mang bát cơm
mà bố dượng để cho ra ăn
thì thấy chỉ có vài hạt cơm còn
toàn cát là cát. Nhưng vì đói quá
nó phải nhặt từng hạt cơm rồi
phủi cát đi bỏ vào miệng. Vẫn
còn đói quá, nó cầm bát cát chạy
khắp nơi quanh đó kêu lên:
–

Bố dượng ơi! Bát cát quả cà!
Bát cát quả cà!

Lần này thằng bé đã quen với cảnh rừng rồi, bé chạy nhảy tung
tăng, nô đùa với những con chim, con bướm.
Đến trưa, mệt quá, bé nằm dựa vào gốc cây ngủ. Nó mơ thấy con
chim đa đa cứ bay quanh người nó và hót ríu rít.
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Sớm hôm sau, khu rừng hoang
vu đó xuất hiện một con chim
đa đa luôn miệng kêu:
Tiếng kêu gào của thằng bé giữa chốn rừng
hoang âm u và mù mịt chỉ làm cho một vài
con vật trong rừng giật mình mà thôi.
–

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Bát cát
quả cà! Bát cát quả cà!...
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–

Bát cát quả cà!
quả cà!...

Bát cát

Những người đi đào củ mài,
củ sắn thấy con chim lạ cứ bay
quanh như không biết sợ
người, rất gần gũi với người.
Người đi đâu chim đa đa
bay theo đấy.

12

Dọc đường đi, đâu đâu hắn cũng
nghe tiếng chim kêu:
–
Ở nhà mẹ đợi mãi không thấy con về,
mẹ khóc đến khô cả nước mắt vì
thương xót con. Linh tính mách bảo
bà, người bố dượng tàn bạo ấy đã hại
con bà. Bà bắt hắn phải trả lại con
cho bà.

Bát cát quả cà! Bát cát quả
cà!

Và hắn lại lẽo đẽo vào rừng.

Hắn biết oan hồn thằng bé lên tiếng vạch tội ác của hắn. Hắn
hoảng sợ không còn hồn vía nào nữa. Hắn cứ chạy, băng hết khu
rừng nọ đến khu rừng kia, chạy mãi, chạy mãi rồi không bao giờ
trở về nhà nữa.
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Từ đấy,
chim đa đa ngày ngày
bay về đậu ở cây đầu nhà, hót
ríu rít cho mẹ nghe, như muốn
nói với mẹ rằng:
–
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Mẹ con mình không bao
giờ xa lìa nhau, mãi mãi ở
bên nhau.
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