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Ngày xửa… ngày xưa… cạnh bờ sông Cơ Rôi của dân tộc Chăm
có lão nhà giàu keo kiệt sống trong tòa dinh thự cao sừng sững.
Ruộng vườn nhà lão cò bay thẳng cánh, trâu thả từng đàn đen
nghịt, thóc lúa bày la liệt từ chum này đến vại khác. Lão giàu
không ai sánh kịp.
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1

Lão nhà giàu ấy có cô con gái vô cùng xinh đẹp. Biết bao chàng
trai giàu có trong bản đến xếp hàng xin ở rể nhưng lão chưa chịu
một ai. Để chọn được chàng rể thông minh, xứng đáng với con gái
của mình, lão nhà giàu hợm hĩnh ấy đã ra một lời thách đố…
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Không biết lời thách đố của lão lợi hại thế nào mà hết kẻ này đến
người nọ, khi đến thì mặt mày hăm hở nhưng cuối cùng đều cúi
đầu ủ rũ, lũ lượt ra về. Từ năm này qua năm khác, nhiều chàng trai
đã khốn khổ với lão chỉ vì lời thách đố ấy.
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Tiếng đồn về lời thách đố kỳ khôi lan nhanh từ bản này sang làng
khác.
Một hôm, có chàng trai nghèo khổ tìm đường đến nhà lão. Thấy
chàng hiền lành, có người mách:
–

Hắn chỉ lợi dụng tìm người ở không công mà thôi. Đời nào
hắn gả con gái cho chàng.
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Bỏ ngoài tai lời khuyên can, chàng trai một mực xin vào ở rể. Vừa
nhìn thấy chàng, lão nhà giàu vênh râu cười khẩy ra lời thách đố:
–

Hê hê… Trong ba năm, nếu ngươi chọc giận được ta thì ta sẽ
gả con gái. Người lại, nếu ta làm ngươi nổi giận thì ngươi phải
ở đợ cho ta đến hết đời.
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Từ đó, hằng ngày, lão bắt chàng trai phải dậy từ sáng sớm dắt trâu
đi cày. Lão luôn tìm mọi cách hành hạ chàng để chàng giận lên mà
bỏ cuộc. Một hôm, trời đã quá trưa, chàng trai đợi mãi… đợi mãi
mà chẳng có ai mang cơm nước cho mình. Đói quá, chàng liền
xẻo tai trâu nướng ăn.
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Trời nhá nhem tối, lão nhà giàu mới lọ mọ đem cơm ra. Thấy trâu
mất tai, lão giật mình, nhìn chàng trai hỏi:
–

Ê! Thằng kia! Tai trâu đâu rồi?

–

Tôi đói quá nên cắt tai nướng ăn rồi.

–

Thế sao chỉ cắt có mỗi con một tai?

–

Cắt hai tai, tôi sợ trâu chịu đau không nổi.
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Thấy chàng ở rể đối đáp khôn ngoan, láu lỉnh, lão nhà giàu giận đỏ
mặt nhưng đành im thin thít.
Chàng trai nhìn lão, giọng đùa cợt hỏi:

Ngày hôm sau, chàng trai ngóng cổ chờ cơm mà chẳng thấy lão
đâu cả.

–

Tôi cắt mất tai trâu, ông có giận không?

–

–

Hê hê… Giận gì ba cái chuyện cỏn con đó! – Lão nhà giàu
bấm bụng cười nói cho qua chuyện.

Lần này, chàng cắt phăng hai đuôi trâu nướng ăn. Tối về, nhìn hai
con trâu thiếu tai, cụt đuôi, lão nhà giàu xót cả ruột, nhưng vì sợ
mất con gái nên đành vuốt giận cười xòa bỏ qua.
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Hừ! Không có cơm thì ta ăn món khác!
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Giữa khuya, lão nhà giàu lẻn ra khỏi chòi, rón rén nấp vào bụi cây
gần đó và giả tiếng chim kêu.
Đêm đó, lão nhà giàu bảo chàng trai:
–

–

Hôm nay tao với mày ra chòi ngủ. Hễ có tiếng chim kêu là
mày phải dậy đi làm ngay. Nếu lười biếng thì tao không cho ở
rể nữa.

–

Hà hà… gọi sớm thế này, nó sẽ điên tiết lên thôi! – Lão đắc ý
cười thầm.

Nhưng xem kìa! Chàng ở rể thản nhiên bò dậy vác cày ra đồng,
không một lời than phiền.

Hừ! Không biết lão đang bày mưu tính kế gì đây? – Chàng trai
nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng vâng dạ nghe lời.
10

11

Đêm sau, chàng trai vừa chợp mắt đã nghe tiếng chim kêu lảnh lót:
–

Chích chi, chi chích! Chích chi chi…

Lão nhà giàu đang nép người vào bụi cây, chổng mông chu mỏ lên
giả tiếng chim kêu. Bỗng chàng ở rể từ đâu xuất hiện, tay cầm cán
cuốc nện vào lưng lão liên hồi. Bốp… bốp… Chàng vừa đánh vừa
la to:
–

Cho mày chết này! Đồ chim kêu bậy! Kêu bậy này… Chết
này…
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Đau điếng cả người, lão nhà giàu quáng quàng băng bụi rậm chạy
huỳnh huỵch về nhà. Hộc… hộc… Lão hổn hển thở.
Vừa mệt vừa tức, nhưng lão cố dằn lại. Vò đầu bóp óc nghĩ mãi…
nghĩ mãi… cuối cùng lão cũng tìm được kế trả thù.
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Ngày hôm sau, lão gọi chàng trai lên nhà.

Đoán trước bụng dạ thâm độc của lão, trước khi đi, chàng trai bí
mật đem theo mấy xâu cá. Đến bờ sông, lão nhà giàu giục chàng ở
rể:

–

–

Sáng mai mày đi đánh cá với tao. Tao làm người trước, mày
phải giả làm lưới rồi ngày sau sẽ đổi lại.

Nói xong, lão nhà giàu liếc nhìn chàng trai và nở nụ cười đắc ý.
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Mày xuống sông làm lưới mắc cá mau!

Chàng trai ngoan ngoãn nhảy ùm xuống nước rồi lặn một hơi mất
hút.
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Hôm sau, cả hai lại ra bến sông. Chàng ở rể nhìn lão nhà giàu và
bảo:
Lão nhà giàu ngồi trên bờ chờ đến sôi gan nóng ruột mà vẫn không
thấy tăm hơi chàng đâu cả. Lão đâu hay biết rằng chàng trai đã lên
bờ ngủ khò. Đến tối mịt, chàng giả vờ nhảy xuống sông rồi ngoi
lên đưa cho lão mấy xâu cá. Chàng vừa cười vừa nói:

–

–

Ùm… ùm… Ục… ục…

Chờ tôi từ sáng tới giờ, chẳng hay ông có giận không ạ?

Lão tức lắm nhưng cố vui vẻ, hòa nhã:
–

Mày đưa cá cho tao, cớ sao tao lại giận chứ!
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Lần này tôi phải đích thân kéo lưới mới mong được nhiều cá.

Nói xong, chàng trai lấy dây trói ngang bụng lão nhà giàu rồi
quăng xuống sông.
Chàng kéo lê “chiếc lưới” từ đầu này sang đầu kia. Lão va vào đá,
kẹt vào rễ cây trầy xước khắp người.
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Dù rất đau đớn nhưng lão nhà giàu cố cắn răng chịu đựng, không
kêu la lấy một lời. Đến tối mịt, chàng trai tháo dây trói ra, lom lom
nhìn lão hỏi:
–

Ông có giận không?

Mặt lão tím ngắt, hai mắt mở trừng trừng nhìn chàng trai, nhưng
nghĩ đến việc mất con gái, lão liền buông một câu nhẹ hều:
–

Bị chàng trai trị cho mấy trận mà lão nhà giàu vẫn chứng nào tật
nấy. Ngày nọ, lão rủ chàng trai đi săn thỏ. Đến rừng, lão bảo:
–

Hôm nay mày làm chó, tao làm chủ. Mày mau đi đặt bẫy, rào
lưới đi.

–

Chó sao biết đặt rẫy, rào lưới chứ?

Có gì đáng giận chứ.

Chàng trai trả lời xong liền lăn kềnh ra đất ngáy khò khò.
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Lão nghe vậy bực lắm nhưng không biết làm thế nào đành nói:
–
Thế là lão nhà giàu đành hậm hực đi làm một mình. Xong việc,
lão quay lại định giở cơm nắm ra ăn nhưng… Hỡi ơi! Phần cơm
đã bị chàng trai chén sạch từ lúc nào. Lão nén giận hỏi:
–

Chó kia, sao mày ăn hết cơm của chủ, hả?

–

Chó treo mèo đậy! Để dưới đất chó ăn hết là phải rồi. – Chàng
trai cười hì hì trả lời.

20

Vậy mày đi săn thỏ mau! Không được con nào là biết tay tao!

Vì đã chuẩn bị trước nên chàng trai cứ ung dung tha thẩn dạo chơi.
Chờ đến gần tối, chàng lấy hai con thỏ để sẵn trong bụi cây đem về
cho lão nhà giàu.
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Hôm sau, đến lượt lão nhà giàu làm chó. Vừa vào rừng, chàng trai
liền trói gô lão lại cho nằm một góc rồi đi đặt bẫy, rào lưới. Xong
việc, chàng quay về lấy cơm thịt ra ăn. Vừa bị trói đau, vừa đói
xót cả ruột, lão nhà giàu rên rỉ xin ăn. Chàng trai liền quát:
–

Cứ thế, chàng ở rể ăn một hơi hết sạch phần cơm của lão nhà giàu.
Lão tức lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết nằm rên hư hử. Ăn
xong, chàng trai kéo lão lại, dí mặt xuống đất bắt nhặt xương và
những hạt cơm còn rơi rớt. Lão nhà giàu uất đến nghẹn cổ mà vẫn
phải nghe theo.

Chó thì không được nói! Phải chờ ăn xương.
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Bị đánh đau, lão rú lên van xin:
Xong xuôi, chàng trai vẫn chưa tha, chàng lấy cây quất “bốp…
bốp…” vào mông lão và ra lệnh:
–

Đi săn thỏ mau!

Lão chạy đến đâu chàng trai theo đến đó. Chạy được một lúc, vừa
mệt vừa đói, lão lăn ra nằm vạ. Chàng trai liền lao đến nện côm
cốp vào đầu lão:
–

Đứng dậy ngay con chó già lười biếng kia!
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–

Tha cho tôi! Tôi hứa từ này không bày trò hại anh nữa.

Chàng trai liền cúi xuống hỏi lão:
–

Thế, chắc ông giận tôi lắm?

Dù đang giận sôi gan, muốn xé chàng trai ra thành trăm mảnh,
nhưng lão cũng cố gượng cười bảo:
–

Không, không giận đâu.
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Một hôm, trong làng có hội lớn, thói khoe khoang hợm hĩnh lại nổi
lên, lão nhà giàu bắt chàng trai phải đội tráp theo hầu để chứng tỏ
mình là người sang trọng.
Cuối buổi tiệc, lão hùng hổ lên giọng quát chàng trai:
–

Mau lấy nước ấm cho tao rửa tay!
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Chàng trai không nói tiếng nào, lẳng lặng đi pha nước. Một chốc
sau, chàng khệ nệ bê chậu nước ấm đi lên. Lão nhà giàu hể hả
định cho tay vào chậu.
Nhưng tay lão chưa kịp chạm thành chậu, đột nhiên chàng trai
bước giật lùi mấy bước. Lão ngớ người ra nhìn. Cứ thế, chàng trai
nhử tới nhử lui làm lão không tài nào thọc được tay vào chậu.
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Đám hội xúm xít đến nhìn và không ai nhịn được cười. Lão nhà
giàu bẽ mặt, chồm lên định cho chàng ở rể một trận. Nhưng chàng
trai đã nhanh tay hất cả chậu nước vào mặt lão. Nhìn xem! Lão
nhà giàu ướt sũng từ đầu đến chân. Đám đông thấy thế tranh nhau
chỉ trỏ, cười cợt um nhà.

Đến nước này thì lão nhà giàu không thể bình tĩnh được nữa. Mặt
đỏ bừng, lão tức điên đập bàn hét lớn:
–

A! Thằng này láo! Thế này có đáng giận không chứ!

Vừa nghe lão quát xong, chàng trai liền nhảy lên sung sướng:
–
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Ha ha! Cuối cùng tôi cũng chọc giận được ông rồi.
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Biết mình bị hớ nhưng trước bà con làng xóm, lão không còn cách
nào chối cãi được. Mọi người vỗ tay rầm rầm khen ngợi chàng
trai. Thế là nhờ khôn ngoan, chàng trai nghèo đã lấy được cô con
gái xinh đẹp và sống cuộc đời sung sướng với số của cải nhà lão bố
vợ.
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