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Ngày xửa… ngày xưa… Có một chàng học trò nghèo mồ côi cha
mẹ từ nhỏ nên phải sống thui thủi một mình. Vừa hiền lành, tốt
bụng, lại ham học hỏi nên chàng rất được mọi người trong làng
yêu quý, nể phục.
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Hằng năm, cứ đến tháng Giêng là người người nô nức kéo nhau lên
kinh thành trẩy hội. Các cô thôn nữ, những nàng tiểu thư khuê các
đều sửa soạn quần là, áo lụa, má đỏ, môi hồng trông thật xinh xắn.
Những vương tôn, công tử, những chàng thư sinh cũng dù che, áo
the, khăn đóng rất phong lưu, nho nhã. Đây là dịp để đôi lứa gặp
nhau và se duyên hạnh phúc.

Năm ấy, chàng học trò nghèo cũng vui chân đến lễ hội. Nhân lúc
ngồi dưới gốc đa ven đường hóng mát, chàng cao hứng vịnh một
bài thơ tứ tuyệt. Khi vừa dứt câu cuối cùng thì đột nhiên một chiếc
lá vàng theo gió rơi ngay trước mặt chàng.
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–

Ôi! Là một bài thơ họa lại bốn câu thơ của mình đây mà! –
Chàng cầm chiếc lá và thốt lên kinh ngạc.

Vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên chàng không thấy
bóng dáng một ai ở gần đấy cả. Chàng nhẩm lại những vần thơ
trên lá mà lòng không khỏi thắc mắc.
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Bỗng nhiên cả không gian dậy lên hương thơm ngào ngạt. Và kìa!
Trước mắt chàng học trò xuất hiện một giai nhân. Nàng không nói
không rằng chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua chàng và mỉm cười duyên
dáng. Chàng học trò nhìn nàng mà lòng dạ ngẩn ngơ.
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Bóng giai nhân dần xa khuất, như sực tỉnh, chàng vội vàng chạy
theo, cất tiếng gọi:
–

Khi chàng ngẩng mặt lên thì người con gái ấy đã biến đâu mất.
Chàng học trò dáo dác tìm quanh nhưng bốn bề đều im ắng, không
một bóng người. Đâu đó chỉ có tiếng lá rụng xạc xào theo gió thổi.

Ơi! Nàng ơi! Có phải nàng là…

Chưa nói dứt câu thì một đám bụi mù đã nổi lên làm chàng tối tăm
mặt mũi.
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Từ hôm đó, tâm trí chàng học trò lúc nào cũng thẫn thờ bởi hình
bóng của giai nhân.

Không biết làm cách nào để gặp được giai nhân, nên ngày này qua
ngày khác chàng học trò lê la khắp kinh thành dò hỏi. Có người
mách chàng:
–

Ở trên ngọn núi kia có đền Bạch Mã thiêng lắm. Anh đến đấy
cầu khẩn may ra được thần chỉ giúp.

Cầm cuốn sách, chàng cũng nghĩ đến nàng. Bưng bát cơm, hình
ảnh nàng cũng chập chờn trước mắt. Suốt ngày chàng nhớ nhớ,
mong mong, chẳng thiết đến việc gì nữa.

Chàng nghe thế mừng lắm, vội khăn gói tìm đến đền Bạch Mã
ngay.
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Quả thiêng thật! Đêm hôm ấy, chàng học trò đang say giấc sau
một ngày đường vất vả thì bỗng nghe tiếng nói vọng ra từ phía bức
rèm:
–

Ngày mai, con cứ ra ngoài cầu Đông đứng đợi, tất sẽ gặp được
giai nhân.

Chàng nửa mê, nửa tỉnh, gật đầu vâng dạ trong cơn mơ màng.

Mới tờ mờ sáng hôm sau, chàng học trò ấy đã khăn áo chỉnh tề ra
đầu cầu đứng đợi. Nhưng người qua lại thì nhiều mà chàng chẳng
thấy bóng dáng người con gái xinh đẹp ấy đâu cả.
Đợi mãi… đợi cho đến lúc trên cầu không còn một bóng người,
quá chán nản, chàng dợm bước quay về.
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Ngay lúc đó bỗng có một cụ già, tay cầm ống tranh, tiến về phía
chàng và bảo:
–

Hãy khoan về! Lão có một bức tranh, đã mang đi bán nhiều
nơi nhưng chẳng có ai mua. Có lẽ do lão vẽ vụng quá! Nay
thấy cậu là người tao nhã, hiểu biết, xin xem giùm lão bức
tranh này.

Vừa giở bức tranh ra, chàng trai như không tin vào mắt mình nữa.
Chính là người con gái chàng thoáng gặp trên đường đến lễ hội đây
mà!
Chàng định quay lại hỏi cụ già để mua bức tranh nhưng cụ đã biến
đâu mất.
Quá đỗi vui mừng, chàng đem bức tranh về và treo ngay giữa nhà
rồi cứ thế ngày đêm trò chuyện.
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Nhưng kể từ khi có bức tranh trong nhà, chàng học trò thấy nhiều
chuyện lạ lắm. Cứ mỗi ngày hai bữa, khi chàng đi học về thì đã có
cơm canh nóng sốt để sẵn trên bàn. Nhà cửa thì luôn gọn gàng,
ngăn nắp, sạch sẽ.
–

Ai đã giúp mình thế nhỉ? Mình sống côi cút từ nhỏ, nào có
người thân thích! – Chàng suy nghĩ mãi nhưng chẳng thể nào
tìm được câu trả lời.
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–

Mình chỉ có mỗi bức tranh này bầu bạn. Hay là… hay là…

Một buổi nọ, chàng ngồi ngắm giai nhân, lòng chợt dậy lên nỗi hồ
nghi. Suy nghĩ một lúc lâu, chàng nhủ thầm trong bụng:
–

Không! Nàng chỉ là một bức tranh vô tri thôi mà! Có lý nào
lại như thế!
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Một hôm, chàng học trò cắp sách đến trường như thường lệ, nhưng
đi đến giữa đường chàng đột nhiên quay về. Đến nhà, chàng rón
rén… rón rén… nấp sau cánh cửa.
Ô! Ai đang thoăn thoắt quét nhà thế kia? Chẳng phải là người con
gái xinh đẹp trong bức tranh của chàng đấy sao? Chàng học trò
sững người, ngạc nhiên khôn xiết.
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Dọn dẹp nhà cửa thật tươm tất xong, nàng xuống bếp. Chỉ sau một
chốc đã thấy nàng lễ mễ bưng lên một mâm cơm. Rồi nàng thản
nhiên chải đầu, vấn tóc đâu hay biết rằng có chàng học trò hết núp
ở cửa lớn lại vòng ra sau cửa sổ đang chăm chú dõi theo từng động
tác, từng cử chỉ của mình.
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Một lúc sau, người con gái xinh đẹp ấy tiến về phía bức tranh, toan
bước vào. Nhưng chàng học trò đã nhanh chân chạy đến, giữ chặt
tay nàng:
–

Nàng đừng đi! Hãy ở lại đây bầu bạn với ta! Ta ngày đêm
thương nhớ nàng biết bao! – Giọng chàng khẩn khoản.

Chợt… chàng học trò nhìn lại ngôi nhà tuềnh toàng của mình bèn
cúi mặt, hạ giọng:
–

Người con gái nhìn chàng mỉm cười và rút ra một cây trâm:
–
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Nhưng nhà ta nghèo quá. Chỉ sợ nàng sẽ khổ.
Chàng đừng lo. Nếu chàng thật lòng muốn chung sống với
thiếp, thì chiếc trâm này sẽ giúp chúng ta.
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–

Chàng nhắm mắt lại đi! Thiếp sẽ cho chàng thấy sự lạ.

Dứt lời, người con gái liền vung tay vẩy chiếc trâm. Mở mắt ra,
chàng học trò thốt lên kinh ngạc:
–

Trời! Ta đang nằm mơ chăng?

Vài ngày sau, ngôi nhà được kết đèn hoa rực rỡ, rộn tiếng cười nói
xôn xao. Dân trong làng đã tề tựu về đây để dự lễ cưới của chàng
học trò nghèo và người con gái xinh đẹp. Hôn lễ được tổ chức
suốt ba ngày, ba đêm, huyên náo cả một vùng. Nhìn tân lang, tân
nương rạng rỡ bên nhau, ai ai cũng khen họ thật xứng đôi, vừa lứa.

Ngôi nhà rách nát của chàng đã biến đâu mất. Thay vào đó là một
tòa nhà sang trọng, lộng lẫy.
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Vợ chồng họ sống với nhau thật đầm ấm, hạnh phúc. Ngày ngày,
chàng học trò được vợ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ. Nàng
luôn khuyên nhủ chồng mình chuyên tâm đèn sách, dùi mài kinh
sử, đợi ngày bảng vàng đề tên.

Nhưng chẳng bao lâu, chàng học trò bắt đầu đua đòi đám bạn bè,
ngày đêm rượu chè, bài bạc, hàng quán bê tha. Sáng sớm chàng đã
đi mất biệt. Đêm hôm khuya lắc khuya lơ, chàng mới ngật ngà
ngật ngưỡng về nhà.
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Vợ chàng thấy vậy lòng buồn lắm. Cứ mỗi lần như thế, nàng vừa
ân cần chăm sóc, vừa lựa lời khuyên nhủ:
–

Chàng ơi! Chàng cứ sớm say chiều xỉn thế này, thì làm sao
học hành được! Sắp đến khoa thi rồi. Chàng phải chăm chỉ thì
đường công danh mới rạng rỡ.

Chàng học trò ậm ừ nhưng được đôi bữa là lại chứng nào tật ấy.

24

Đêm nọ, mãi đến gần sáng chàng học trò mới lếch thếch về nhà.
Tay cầm bình rượu, chân nọ đá chân kia, chàng ngã dúi dụi ở ngay
bậc cửa.
Đứng lên ngã xuống mấy bận mà vẫn không sao lê nổi tấm thân
vào nhà, cuối cùng chàng học trò nằm luôn ở đấy ngủ khò. Người
vợ nhìn chồng, quá đỗi đau lòng, hai hàng nước mắt ứa ra.
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Rồi nàng nghẹn ngào, lẩm bẩm:
–

Duyên nợ của chúng ta chẳng lẽ hết thật rồi sao? Chàng ơi!
Nếu chàng tu tâm dưỡng tánh thì mới mong có ngày gặp lại
thiếp.

Hốt hoảng, chàng hết tìm trong nhà rồi chạy đôn chạy đáo khắp
xóm, vừa tìm vừa gọi:
–

Nàng ơi! Nàng ở đâu? Về với ta đi!

Đến sáng, chàng học trò tỉnh dậy thì không thấy vợ mình đâu nữa.

Nhưng đáp lại lời chàng chỉ là sự im lặng đáng sợ. Chàng học trò
bấy giờ mới tỉnh ngộ, biết mình đã làm vợ phiền lòng, chàng hối
hận lắm.
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Đúng lúc ấy, người vợ xuất hiện. Chàng học trò vui mừng khôn
xiết, chạy đến ôm chầm lấy nàng, nói trong nước mắt:
Những tháng ngày sau đó, vì quá nhớ mong người vợ yêu quý,
chàng học trò cứ thẫn thờ như người mất hồn.

–

–

–

Nếu không có nàng, thì ta sống trên đời này phỏng có nghĩa gì?

Nói đoạn, chàng lấy sợi dây thừng, vắt ngang trần nhà. Rồi chàng
kê chiếc ghế, định bước chân lên, chui đầu vào thòng lọng tự vẫn.
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Cuối cùng thì nàng cũng trở về.

Chàng cầm lấy tay người vợ yêu quý và quỳ xuống thề thốt:
Nàng đừng đi đâu cả! Ta xin hứa từ nay sẽ miệt mài đèn sách,
bỏ hết các thói hư tật xấu!
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Thấy chồng mình đã ăn năn, hối lỗi, nàng không thể làm ngơ. Thế
là vợ chồng họ đoàn tụ, sống lại những tháng ngày hạnh phúc.
Khoa thi năm ấy, chàng học trò đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ.
Vợ chồng họ sống hòa thuận với nhau đến đầu bạc, răng long.
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