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Một hôm Địa bảo Thiên:
–

Anh thông minh thế thì nên đi học chứ cả hai chúng ta cùng
đi làm mướn, đã khó nhọc lại mãi mãi chịu khổ cực. Một
mình tôi đi làm, chu cấp cho anh ăn học, bao giờ anh thành
tài, được công danh thì anh em ta cùng sung sướng.
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Từ đấy, Địa ra sức làm, còn Thiên thì cố công dùi mài đèn sách.
Tháng ngày thấm thoát, Thiên học đỗ đầu tỉnh rồi thi hương chiếm
bảng vàng, đến năm thi đình đỗ trạng nguyên. Thiên được làm
quan trong triều. Quyền cao chức trọng, ở dinh thự, ngày ngày yến
tiệc linh đình, mỗi bước là kiệu, là võng quân quan đưa đón.
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Ở làng, Địa nghe tin Thiên đỗ trạng, mừng lắm. Địa mong Thiên
có ngày vinh quy, nhưng càng mong càng sốt ruột. Địa quyết định
cơm nắm chân đất vào kinh đô tìm Thiên.
Địa đến cổng dinh, tới tòa nhà lầu cao, đèn lồng lấp lánh, phía sau
mấy hàng lính gác trên chòi, dưới cửa. Địa nói với người lính gác:
–

Bẩm cậu, tôi tên Địa là người nhà quan trạng Thiên.

Người lính thấy người hỏi, áo rách vá vai, chân tay bùn lấm đã
toan đuổi ra. Nhưng thấy nói đúng tên quan trạng nên vào trình
báo trong dinh. Lát sau, trong dinh có lệnh ra:
–

Quan truyền đuổi thằng ăn mày đi!
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Địa lủi thủi đến bờ sông, ngồi khóc hu hu rồi toan nhảy xuống
sông trầm mình. Vừa lúc đó, một ông lão đi tới hỏi:
–

Con làm sao mà định dại dột…

Địa kể câu chuyện về thói đời đen bạc. Nghe xong ông lão nói:
–

Mạng người là quý, không được liều thân. Trong bụi lau
kia có chiếc đò. Con chịu khó ở bến này, chở đò ngang mà
độ nhật.

Địa đến bụi lau, thấy chiếc đò. Nhưng ngoảnh lại, ông lão đã đi
vào bóng chiều.
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Một hôm xâm xẩm tối, có tiếng gọi đò. Địa đưa đò cập bến thấy
khách là một người con gái dáng nhỏ nhắn, chít khăn vuông, người
con gái nói:
–

Trời tối rồi mà đường còn xa, xin làm ơn cho nghỉ nhờ qua
đêm nay.
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Nhà Địa là một cái lều nát, có độc một chiếc chõng. Địa nhường
khách nhỡ độ đường nằm chõng. Địa chui dưới ổ rơm bên cọc lều.
Nửa đêm, cô gái gọi Địa dậy và nói:
–

Thiếp là người trên trời, trời thấy chàng là người nhân
nghĩa mà phải chịu nỗi khổ cực thế này, trời sai thiếp
xuống ở với chàng giúp chàng qua cơn vận hạn.
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Hôm sau, người con gái ra nhìn quanh bến và dừng lại ở chỗ đất
cao ráo nhất. Nơi ấy thoắt mọc lên ngôi nhà nguy nga tráng lệ.
Gia nhân, đầy tớ ra rước hai vợ chồng vào dinh thự mới.

Đến ngày giỗ bố của Địa. Vợ chồng làm cỗ cúng rồi mời láng
giềng bốn bên về dự. Người vợ nói:
–

Ông trạng Thiên với mình là anh em kết nghĩa, ta nên mời.

–

Nhưng quân mắt trắng bạc như vôi ấy đã đuổi ta rồi.

–

Bây giờ anh đã khác thuở ấy.

Địa vào trong thành, đến nhà quan trạng Thiên. Địa ngồi trên kiệu,
sai người hầu vào báo có em quan trạng nhà ở ngoài bến, tới chơi.
Bấy lâu, Thiên đã nghe đồn ngoài bến có nhà giàu, cơ ngơi đồ sộ
hơn tất cả các dinh thự trong thành.
Thiên cho mời vào.
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Không ngờ người phú gia đích quốc ấy lại là Địa. Địa thưa với
Thiên:
–

Sắp đến ngày giỗ bố em. Chúng em vào mời anh…

Biết là cách nói nhún nhường của nhà giàu, nhưng Thiên làm bộ
dạng cao ngạo:
–

Địa về kể lại cho vợ nghe, vợ mỉm cười, nói:
–

Sáng mai sẽ có chiếu cạp điều giải tới dinh quan trạng.

Hôm sau, Thiên ngước mặt trông ra thấy một làn chiếu cạp điều đỏ
rực giải từ kinh thành tới trước thềm dinh quan trạng. Thiên bước
xuống chiếc chiếu cạp điều quý giá, lên kiệu đi.

Mấy lâu nay anh đã quen lên xe xuống ngựa, không bước
xuống đất. Chú phải cho giải chiếu cạp điều từ nhà chú đến
thềm nhà anh, anh mới đi được.
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Nhà Thiên đã đẹp nhưng vừa tới nhà Địa, Thiên phải ngỡ ngàng
trước dinh cơ nhà Địa đã sang trọng, lại vợ đẹp sắc nước hương
trời. Rượu vào rồi, máu tham với tính xảo quyệt của Thiên nổi lên,
Thiên bảo Địa:
–

Anh bàn với chú điều này nhé. Sông nước ở đây và cơ
ngơi này hợp với anh lắm. Anh đổi cho chú vào làm quan
trạng trong triều, còn anh ra ở ngoài này với vợ chú.

Vợ Địa đáp thay chồng:
–

Quan bác để chúng em bàn.

Thiên xem văn tự thấy đúng như lời Thiên vừa giao hẹn. Thiên
cười ha hả rồi múa bút ký. Bữa tiệc tiếp tục la đà chén chú chén
anh rồi Thiên quá say, lăn ra ngủ.
Chẳng biết cơn say đến mấy ngày, khi dậy, Thiên ngơ ngác. Thiên
đang nằm trong một cái lều rách nát giống cái lều ngày trước của
Địa. Thiên tự nhìn mình thấy người trần, quần xắn móng lợn, đầu
quấn khăn tai chó của người lái đò ngang.

Lát sau, trở ra, Địa nói:
–

Chúng em xin chiều quan bác. Giấy má giao ước đã làm
sẵn đây.
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Thiên trông ra, không biết đường về. Mà trong đầu cũng quên hết
chữ. Tuy vậy, cũng nhớ dần được lối đi. Thiên chống bơi chèo,
lần về dinh cơ cũ. Bọn lính gác không đứa nào nhận ra mặt Thiên.
Chúng toan đuổi, nhưng thấy nói là người nhà quan trạng bèn
truyền báo vào. Lát sau, có lệnh truyền:
–

Quan trạng không có họ với đứa bạc ác.

Thiên lủi thủi ra bến cũ, ngày ngày chở đò ngang. Ông trạng Địa
chẳng bao lâu đã thông thạo việc triều đình. Từ đấy một đời vinh
hiển.
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