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Ở Thanh Hóa có bác Phương, nhà khá giả, lại là người tốt bụng.
Trong họ, ngoài làng có ai túng thiếu cần đến sự giúp đỡ, bác đều
cho mượn, cho vay tử tế.

Bác Công là hàng xóm của bác Phương, hai gia đình coi nhau như
ruột thịt. Bác Công chuyên đi buôn bè. Năm ấy, bão lũ khắc
nghiệt, bao nhiêu cơ đồ của bác bị lũ cuốn trôi hết. Bác Phương
thấy bạn lâm cảnh khốn cùng đã hết lòng cứu giúp. Nhờ thế mà
bác Công vẫn được sống ở ngôi nhà của mình, không phải bán đi.
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Rồi bác Công ốm nặng. Một hôm, bác Công cho con mời bác
Phương đến và nói:
–

Tôi còn ngôi nhà này, tôi gán cho bác, có văn khế đã viết sẵn
đây. Bác ạ! Bán cho người ta thì coi bằng mất, bán cho bác thì
còn có cơ hội chuộc lại vì tôi với bác là tình là nghĩa.

Khi bác Công mất, bác Phương đứng ra lo liệu làm đám ma chu
đáo.
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Nhưng rồi mấy năm sau, sự đỡ đần nhà bác Công của bác Phương
nhạt dần rồi thôi hẳn. Một hôm, vợ con bác Công nói với bác
Phương:
–

Mẹ con, bà cháu chúng em bây giờ đói no là ở trong tay bác.
Mong bác trông lại, giúp nhà em qua vận hạn này.

Bác Phương nói thẳng thắn:
–

Nhà tôi bây giờ cũng khó khăn lắm, bác đừng trông cậy vào tôi
nữa. Tôi đang tính phải bán ngôi nhà bên ấy…
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Sự cư xử của bác Phương khiến ba mẹ con tủi thân như bị hắt hủi,
họ nghĩ: thế là cả nhà mình chẳng còn trông cậy vào đâu nữa rồi.
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Lúc ấy có một ông lão ở đâu đi qua tạt vào, hỏi sao mà cả nhà rầu
rĩ thế kia. Vợ bác Công kể lại mọi sự tình cho ông lão nghe, ông
lão nói:
–

Đừng khóc nữa, đừng oán trách người khác nữa. Mẹ con phải
tìm lấy nghề gì mà làm để nuôi nhau. Chị có biết dệt sồi, dệt
lụa không?

–

Ngày trước, cháu ở nhà cũng biết làm.

–

Lão làm nghề dệt sồi đã mấy đời. Chị muốn học nghề thì lão
sẽ cố giúp.
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Ông lão nói rồi làm ngay. Ông lão mang về hai cái khung cửi.
Ông bỏ vốn đi chợ mua tơ và dạy cho cả nhà đánh ống, xe chỉ, dệt
vải.
Chẳng bao lâu, cả nhà đều dệt được sồi, lụa. Những đẫy sồi, tấm
lụa của nhà bác Công dệt rất có tiếng trong vùng, khách hàng đến
mua tấp nập.
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Vài năm sau, nhà bác Công đã dành dụm được một số tiền. Vợ
bác Công đem đến nhà bác Phương xin chuộc lại nhà. Bác Phương
nhận tiền, đưa trả văn tự và không tỏ thái độ gì. Từ đấy, vợ bác
Công coi như chưa bao giờ biết có bác Phương là bạn cố tri của
chồng mình.
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Thấm thoắt đã mười năm trôi qua. Con trai của vợ chồng bác
Công đến tuổi lấy vợ. Hôm cưới con, khách mời đông đủ, nhưng
vợ bác Công không mời bác Phương.

Vợ bác Công đón tiếp rất lạnh nhạt, cười nói mát mẻ:

Giữa lúc khách khứa đến tấp nập, bác Phương từ ngoài ngõ vào
nhà. Bác chít khăn, quần áo tề chỉnh, có người nhà đi trước đội
mâm cau phủ lụa điều.

Mâm cau và hũ rượu mừng đã được đặt lên bàn thờ gia tiên. Bác
Phương quỳ xuống lễ, khấn thật lâu, như đang nói chuyện với tổ
tiên, với người bạn cố tri.

–

Bác cũng đến mừng cho cháu ư? Bác vẫn còn nhớ ngõ nhà bố
Công cháu à?

Trong khi ấy, ông lão ân nhân và vợ bác Công đứng ở cửa nhìn bác
Phương khấn lễ.
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Ông lão nói với vợ bác Công rằng:
–

Cái cơ nghiệp của nhà ta được như ngày hôm nay là do công
lao và tiền bạc của bác Phương đấy. Hằng ngày bác Phương
vẫn thầm lặng chăm nom công việc cho nhà ta nhưng mọi
người không hề biết. Còn tôi chỉ có công dạy các cháu thành
nghề thôi.

Nghe xong, vợ bác Công bỗng rơi nước mắt, rồi quỳ sụp xuống
trước mặt bác Phương nói:
–

Cả gia đình tôi tạ ơn bác! Mong bác tha lỗi cho mẹ con tôi.
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