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LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC 2018 

Đơn vị: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP 

Tác phẩm: KẺ CƯỜI NGƯỜI MẾU 

Thể loại: câu chuyện truyền thanh  

Tác giả: Thanh Bình 

Thể hiện: Thanh Long, Ngọc Anh, Hoàng Sơn, Thanh Hảo, Trung Nhã, 

Hoàng Hậu, Hồng Lê, Vân Khanh 

Thời lượng: 26’20’’ 

Ngày phát: 28-02-2018 

Nhân vật:  

- Ông Hai Đờn (Khoảng ngoài 50 tuổi)- Long 

-Ông Tư Hò (Khoảng ngoài 50 tuổi)- Ngọc Anh 

-Bà Tư- vợ ông Tư Hò - Hảo 

-Hồng (khoảng 22 tuôi), con ông Hai đờn- Hồng Lê 

-Thanh: khoảng 24 tuổi, người yêu của Hồng, con ông Tư Hò-Nhã 

-Ông Năm (ông nội Hồng) khoảng ngoài 70 tuổi –H.Sơn 

-Ông Bảy (người có uy tín trong xóm- ngoài 70 tuổi)- Hậu 

1. Tiếng cười, dô dô trên nền nhạc sống, câu hát em ơi, có bao nhiêu, sáu 

mươi năm cuộc đời 

-Ông Năm: (nhại lại) Sáu mươi năm cuộc đời, tao thì chết liền đây nè, hơn bảy 

mươi rồi, chắc chết được rồi...   (Tiếng nhạc sống) ---Nhét bông gòn vô lỗ tai mà 

cũng hổng bớt… 

 Tiếng cười, dô dô trên nền nhạc sống, Tiếng xe vô nhà. 

-Hai đờn: ba ơi, ba mệt hay sao mà nằm vậy? 

-Ông Năm: (hỏi lớn) hả? cái gì?  

-Hai đờn: Con hỏi ba sao mà trán đắp khăn ướt vầy nè?  

-Ông Năm: Cái gì?  

-Hai Đờn: Trời, Ba nhét cục bông gòn bự chà bá, hèn chi…(hỏi lớn) Con hỏi ba 

bệnh hả?   

-Ông Năm: Tao nhức đầu vì cái dàn nhạc sống bên nhà của Tư Hò chứ bệnh 

hoạn gì. Từ hồi trưa cho tới tối nó hát ầm ầm chịu đâu có thấu.  

-Hai đờn: Còn vợ con với con Hồng đi đâu rồi ba? 

-Ông Năm: vợ mầy lo cơm nước xong thì nó than nghe nhạc mệt quá đi di tản 

xuống nhà ngoại sắp nhỏ rồi, còn con Hồng đi chợ gì đó hổng biết. Chỉ có thằng 

già này hổng biết đi đâu, nằm chèo queo đây chịu trận nè. Mà nè, nhà Tư Hò có 

hai thằng con trai, thằng Thành, thằng Thanh coi bộ hổng được rồi, quậy tưng 

bừng kiểu này tao ghét quá trời. 

-Hai Đờn: Con thấy tụi nó cũng lo làm ăn mà ba. 

-Ông Năm: làm ăn làm iếc gì hổng biết mà thấy cái nết cha con nó chơi nhạc là 

tao hổng ưa rồi. Mầy coi chừng con Hồng đó. Ba thấy thằng Thanh hay lảng 

vảng ngoài cửa…Cái ngữ đó là, là… 

-Hai đờn: Ba à, nhỏ nhỏ ba, mích lòng…. Để từ từ con lựa lời nói với ảnh. Mà 

ba cứ giả đò như hổng có đi.  

-Ông Năm: Giả đò…Hứ, tao đâu có điếc. Vái trời cho cái dàn nhạc nó hư phứt 

cho rồi. 
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(Tắt nhạc) 

-Hai Đờn: (cười) Công nhận ba nói linh thấy ghê, nó nín rồi ba. 

-Ông Năm: mô phật. Nhưng mà đừng có vội mừng, lâu lâu nó nín xả hơi vậy 

đó, làm như thằng nhạc công nó đi vệ sinh hay sao đó. Lát nó vô mần nữa cho 

bây coi. Tao cũng xả hơi, lấy cục bông gòn ra cho nó bớt lùng bùng lỗ tai. 

-Hai Đờn: Cũng tại anh Tư Hò ảnh có cái máu mê văn nghệ.  

-Ông Năm: Bộ mầy tưởng ba hổng mê văn nghệ à? Bị mê nên hồi đó mới cho 

con đi học đờn về đờn tài tử chơi. Lâu lâu rủ bạn bè trong xóm nhóm lại châm 

bình trà đờn hát cho vui. Mà bây nhớ lại coi hồi đó đâu có chơi cái kiểu này.  

-Tư Đờn: Hồi đó khác, bây giờ khác mà ba.  

-Ông Năm: Tao để ý nghe, bây giờ nó chơi dàn nhạc cả chục thùng pat, âm ly, 

nó chất thiếu điều đụng tới nóc nhà. Trời ơi, rồi hát mới ghê chớ, nó xỉn, giọng 

nhựa như mạch nha, la hét, nhảy nhót, nhạc cà giựt cà tưng. Chưa kể có chỗ còn 

quánh lộn quánh lạo vì giành ca nữa..Văn nghệ văn hóa cái nỗi gì, văng miểng 

thì có… 

-Tư Đờn: Đừng nóng ba, nóng huyết áp nó lên. Con nói ba nghe, bây giờ ngoài 

cái dàn nhạc sống còn karaoke di động nữa ba. Hiện đại hết sức. 

-Ông Năm: Tao thấy hiện đại nó hại điện. Kiểu nào người già trẻ nhỏ cũng mệt 

đứt hơi hà.  

 (Tiêng nhạc sống nổi lên) 

-Ông Năm: Nữa rồi đó. Đưa cục bông gòn đây ba. Chịu trận đặng mà sống sót 

tới ngày mơi coi.  

 (Vuốt nhạc chuyển cảnh) 

 

         2.Tiếng chim hót ớ thôn quê. 

-Hồng: (hò) Hò ơi….đồng xanh thắm giọt mồ hôi 

             Thắm tình đượm nghĩa qua hồi gian lao 

-Thanh: Ta về chuẩn bị trầu cau 

 Cho tình thêm đượm nghĩa sâu thêm nồng…. 

-Hồng: Anh Thanh, ai cho anh hò theo em vậy! Ghét anh ghê vậy đó. Người ta 

đang làm cỏ cho đám rẫy mà chọc hà… 

-Thanh: Chà, siêng quá ta. Anh nói nghe nè, hai đứa mình trước sau gì cũng 

chuẩn bị chớ bộ.  

-Hồng: anh kỳ quá hà! Coi chừng người ta dòm thấy bây giờ. Còn gia đình, ba 

má hai bên nữa chớ bộ, đâu phải mình quyết định hết trơn đâu.  

-Thanh:Nói nghe nè, má anh, ủa má của tụi mình hiền lắm. Với lại mình ở xóm 

với nhau, nhà cách có cái giậu mùng tơi hà. Ba anh với ba em hồi đó cũng là bạn 

thân, đi  hát đi hò cùng nhau. Nghe tên hai ông là biết rồi đó, ba anh thì Tư Hò, 

ba em thì Hai Đờn,  còn má em với má anh cũng hàng xóm lâu năm, chắc ba má 

hai bên đồng lòng giơ hai tay hai chưn cho em coi. 

-Hồng: Ai biết được đâu nà. Mà nè, anh Thành anh Hai anh chuẩn bị đám cưới 

rồi hả? 

-Thanh: nhắc mới nhớ, ba anh phân công anh đi lo thuê dàn nhạc. Năm nay 

trúng lúa, làm hoành tráng luôn, hát ba ngày ba đêm, dàn loa hết cỡ để bà con 

trong xóm vui với gia đình một trận. 
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-Hồng: Nhưng mà, dàn nhạc lớn quá em thấy sao sao á…Bữa đó nhà anh có 

tiệc, ông nội em nghe nhạc ổng bịnh ba ngày luôn. 

-Thanh:. Ba anh kể, hồi đó ông nội cũng là tay hát tài tử số dách của xóm mà. 

-Hồng: thì hồi đó hát khác bây giờ khác. Ông nội nói nhà anh hát từ trưa tới 

khuya, ông không ngủ nghê gì được rồi cao huyết áp, chóng mặt, nhức đầu. Ba 

em chở đi bác sĩ hết mấy ngày mới ngồi dậy nổi đó.  

-Thanh: Chắc tại người già hay trái gió trở trời chớ nhạc nó đâu có tội em. Đám 

cưới anh Hai rồi thì năm sau tới tụi mình, anh xin ba cho hát cả  tuần luôn. Thôi 

anh đi à…. 

-Hồng: Anh Thanh, nghe em nói nè…, anh Thanh…rồi đi mất rồi….Khổ quá, 

chắc chuyến này nghe ông nội tụng nữa quá.  

(Tiếng xe chạy xa dần) 

 3. Dẫn chuyện: Tại nhà Chú Tư Hò, chú Tư và vợ đang chuẩn bị tất 

bật cho đám cưới của con trai lớn, từ lên danh sách khách mời đến các việc 

bếp núc. Mùa xuân này gia đình ông rất vui, lúa được mùa trúng giá lại sắp 

có dâu mới. 

-Ông Tư: bà ơi, làm gì ở trỏng đó, ra tui bàn chút chuyện coi! 

-Bà Tư: ờ, tui ra liền, lỡ tay ướp hũ dưa kiệu chút, ờ mà chuyện gì đó 

ông, hồi sáng giờ lát là ông kêu, lát kêu là sao?  

-Ông Tư: (cười) thì tui nhớ bà kêu ra dòm mặt chút xíu hổng được sao? 

- Bà Tư: cái ông này, làm như con trai mới lớn hổng bằng. 

- Ông Tư: (cười) bà nói đúng quá, bây giờ tui dậy thì lần hai. Nghe thằng 

con đám cuới tui cũng nôn, tự nhiên ngồi uống chung trà…nhớ lại cái…thuở 

ban đầu của tui với bà chớ sao…. 

- Bà Tư: ủa, tự nhiên kêu tui ra nói ba cái chuyện ba chục năm trước vậy 

đó hả? tui hổng có rảnh mà ngồi đây hồi tưởng với ông đâu nghe. Thôi không có 

chuyện gì là tui vô à. 

- Ông Tư: nữa, bà ngồi đó đi, thì cũng chuyện đám cưới thằng Thành chớ 

gì, bà tính toán chuẩn bị đãi khách sao rồi, báo cáo cho tui coi? 

- Bà Tư: thì tui với mấy đứa nhỏ làm dưa kiệu, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, 

rồi vài bữa nữa đi chợ mua sắm lần lần được rồi. À, mà cha con ông lên danh 

sách khách mời chưa? 

- Ông Tư : xong rồi. Với lại thằng Thành nó tính thuê dàn nhạc sống trên 

chợ về hát cho xôm tụ, tui biểu thằng Thanh đi rồi.  

- Bà Tư: Trời đất, đàn bà con gái làm túi bụi trong bếp, ở ngoài này hát 

ầm ầm, đùng đùng muốn điếc tai… 

 - Ông Tư: Gu bây giờ là vậy đó bà, đám cưới, đám giỗ, đám thôi nôi, đầy 

tháng gì cũng mướn dàn nhạc về cho mát mặt gia đình, ai sao mình vậy đi, cả 

đời thằng Thành nó mới đám cưới một lần mà… 

- Bà Tư: tuỳ cha con ông, chớ tui thấy mỗi lần đi đám cưới tính gặp mặt 

bà con ở xa tới nói chuyện cho vui, ai dè nhạc om sòm, hét khô cổ mới nghe, 

qua cái đám về khàn tiếng ráo trọi.  

- Ông Tư: tại bà hổng quen, chớ bữa đó, anh em người ta hát tới 2h khuya 

đó, vui nổ trời, rượu ngà ngà rồi ai cũng muốn hát. Tui như sống lại cái tuổi hai 
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mươi bà ơi. Mà cũng vì cái giọng hò, giọng hát mướt rượt của tui bà mới mê đó 

chớ. 

- Bà Tư: Quỷ ông à. Mà hồi xưa hát khác, đâu có nhạc ầm ỉ đâu nè. Nói 

người ta, giờ tới phiên mình, thiệt tui ngại quá chừng… 

- Ông Tư : thì bà con cũng thông cảm. Lâu lâu mới có đám tiệc mà. 

- Bà Tư: vậy chớ hết nhà này đám rồi tới nhà kia tiệc, bà con cũng mệt.  

- Ông Tư: sao mà tui nói cái gì bà cũng bàn ra không vậy? 

- Bà Tư:: thì tui nói vậy đó cho cha con ông liệu mà tính. Người ta không 

muốn nói sợ mích lòng này nọ chớ phiền muốn chết. Cũng bấm bụng cho qua 

cho rồi. 

- Ông Tư: thôi bà vô làm công chuyện đi, tui ra vườn chút rồi lội qua nhà 

chú Bảy chơi, mời đám cưới luôn, sẵn hỏi chú về lễ lạc cho chắc.  

Nhạc cắt 

 

Tại nhà Chú Hai Đờn, ông Năm, ba chú Hai đang nằm võng nghỉ 

ngơi. Mấy ngày nay trái gió trở trời, ông không được khỏe. Chú Hai thì 

đang tưới cây ngoài sân. 

Tiếng chó sủa   

-Ông Tư: Tưới kiểng hả anh Hai, mấy cây mai tốt dữ hen. 

- Ông Hai: Ủa anh Tư. Vô nhà châm trà uống anh. 

- Ông Tư: Thưa bác Năm con mới qua, bác khỏe hả Bác? 

-Ông Năm: hổng được khỏe Tư ơi.  

-Ông Tư: Bác mệt sao Bác? 

-Ông Năm: úi có gì đâu. Lóng rày bị bội thực nên mệt tai mệt óc á mà. 

-Ông Tư: ủa bội thực mà sao mệt tai mệt óc bác? 

-Ông Hai:(cướp lời)Anh ngồi chơi đi anh, tui châm nước uống. Ba 

à…Thôi mà ba, anh Tư qua chơi mà. 

-Ông Năm: Với lại nói hổng được nữa nên nó bị mệt tim, ấm ức nữa Tư 

ơi. Thôi tui vô nằm nghỉ, Hai Đờn với Tư Hò nói chuyện hen, hai người ăn rơ 

lắm mà.  

-Ông Tư: Dạ, đúng rồi đó Bác Năm, con với anh Hai là bạn hát hò hồi 

nào giờ mà. Bác khoan đi bác Năm, con qua đây là thỉnh bác mùng 9 này qua 

nhà con dự tiệc cưới của thằng Thành, con trai lớn của con. Năm nay trúng lúa 

làm đám khá khá cho vui Bác. Con cũng có thuê dàn nhạc về giúp vui, con với 

anh Hai phục vụ bác mát trời luôn. 

-Ông Năm (Dài giọng): Đám cưới sắp nhỏ, vui hén. Nhạc nữa, vui quá 

mà! 

-Ông Hai: Anh Tư, ba tui ổng hổng khỏe. Thôi ba vô nghỉ nghe ba.  

-Ông Năm: Biết rồi, tui có nói gì đâu. Tháng giêng là tháng ăn chơi, hổng 

biết tui có sống sót qua con trăng này không nữa. Ứ hự. 

-Ông Tư: Bác Năm bữa nay khó chịu trong người hả anh Hai?  

-Ông Hai: Thì ba tui già cũng hơi mệt anh ơi.  

-Ông Tư: Vậy sao, chắc tại trong mình bác hổng khỏe. Bữa đám cưới 

thằng Thành, mời anh chị qua tui chơi nhe. Lâu rồi tui chưa có nghe anh trổ tài 

hát hò cho tụi nhỏ biết tay…      
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-Ông Hai: thì chắc rồi, tui qua chúc mừng mấy cháu chớ anh. Bây giờ ba 

tui già yếu, ổng hay mệt nên tui cũng hổng có dám hát hò gì nhiều. Rửa tay gác 

kiếm rồi anh ơi….  

-Ông Tư: uổng vậy anh. Tui tính bữa đó, tui với anh song ca bài vọng cổ 

Tình nước cho nó đã coi. Tui với anh mà hoà giọng đâu có thua gì Minh Vương 

với Minh Cảnh. 

-Ông Hai: Thôi anh ơi, dạo này ba của Minh Cảnh tui mệt nên tui hổng 

dám chọc giận. Mà nè anh, tui nói nhỏ cái này, cái vụ hát đó, hổng ấy… 

(Tiếng điện thoại reo) 

- Ông Tư: xin lỗi anh, tui nghe điện thoại chút….A lo, Thanh hả con, dàn 

nhạc hả…ừ…được. Kệ lâu lâu có đám, chơi luôn đi. Mà ngày mốt chú ba ngang 

cửa nhà mình ổng đám giỗ nhờ mướn dùm ổng dàn karaoke di động luôn 

đó…Con hỏi giá, xin số điện thoại cho chú nhe…Ừ, đi riết về phụ má mầy…. 

-Ông Hai: Tui nói anh nghe vụ dàn nhạc….. 

(Tiếng điện thoại) 

-Ông Tư: xin lỗi anh…alo, bà hả….ừ, tui về liền. Đi có chút bộ nhớ hay 

sao….bên nhà anh Hai nè, có mấy chục bước mà điện thoại cái nỗi gì….Thôi tui 

về anh Hai, nhớ bữa đó anh chị với cháu Hồng qua chơi nhe… 

-Ông Hai: thôi anh về…. Thiệt tình. Định góp ý vụ dàn nhạc mà cha này 

gấp như gấp tết. 

- Ông Năm: (tằng hắng, trong nhà bước ra) 

- Ông Tư: Kìa Ba. Ba hổng nằm võng nhà sau cho mát ba? 

-Ông Năm: Nằm mà nghe vụ mướn dàn nhạc là nó muốn lên máu nữa 

rồi. Sao con nói con lựa lời khuyên mà hổng nói? Rồi nghe thằng Ba Hùng 

Cường ở bển mướn dàn nhạc đám giỗ nữa. Mới nghe biệt danh Hùng Cường là 

biết rồi đó, nó chơi nhạc nhảy ầm ầm cho coi. Trời ơi “Sáu mươi năm cuộc đời 

nữa…” 

-Ông Hai: ảnh gấp quá, có nói được gì đâu ba. Mà ba ơi, nếu mà góp ý 

chắc con đi giáp cái xóm con nói quá, rồi người ta ghét nhà mình cho coi ba. 

Khổ hết biết. Ai như con Hồng với thằng Thanh ngoài cửa vậy cà. Hồng à. 

-Hồng: dạ. 

-Ông Hai: Thanh nữa hả, vô chơi mậy? 

-Thanh: dạ thưa bác Hai, thưa ông Năm. 

- Ông Năm: Con Tư Hò hả bây? Bây là thằng Thành Hát hay thằng 

Thanh nhảy? 

-Thanh: Dạ, con thằng Thanh ông Năm. Con đâu có biết nhảy gì đâu ông 

ơi. 

-Ông Năm: Đâu cần biết, ông thấy có vài xị, vài chai vô là đứa nào cũng 

biết nhảy hết trơn. Có bữa tao thấy nguyên nhóm nhảy cà giựt cà tưng, hỏi sắp 

nhỏ thì nó nói nhảy ngựa gì đó bây, nhìn mà chóng mặt quay mòng mòng.  

-Thanh: Dạ, cái điệu nhảy đó gọi là nam- găng stay ông Năm ơi, vui là 

chính mà ông… 

-Ông Năm: ừ, nó nhảy năm- gang- tay còn già này mạng chỉ có hai gang 

tay hà.  



 6 

-Hồng: Ông nội, uống nước đi ông nội. Để con quạt cho ông nội mát hén. 

Tại ông nội lớn tuổi nên hay mệt, chớ lâu lâu có nhạc cũng vui vẻ xóm làng. 

-Ông Năm: Ta nói, chưa chi mà nó binh chằm chặp rồi. Ông nói không 

được là không được nghe con. 

-Ông Hai: Thanh về coi phụ anh Tư chị Tư bển lo đám đi cháu. Bữa nào 

qua chơi.  

-Thanh: dạ, thưa bác, thưa ông con về. Anh về nghe Hồng. 

-Hồng: (nói nhỏ) anh về đi, nhớ em dặn đó, nói với bác Tư với anh hai 

bên nhà, có chơi nhạc thì nhỏ nhỏ với vừa vừa thôi nhe. 

-Thanh: anh biết rồi.  

(Tiếng bước chân của Thanh đi về nhỏ dần) 

-Ông Năm: Hồng à, ông nói hổng được là hổng được nghe con, nội cái 

nết chơi nhạc đó là ông hổng ưa rồi.  

-Hồng: ông nội khó quá hà. 

-Ông Hai: Hồng hổng có hỗn nhe con. Ba ơi, ba có thành kiến với người 

ta rồi ba ghét lây hết trơn luôn. Nhiều khi vô tình hỏng để ý chớ chắc cũng đâu 

có cố tình ba ơi. 

-Ông Năm: Ừ, bây nói tao già tao khó. Tao già hổng lo nghỉ khỏe khó chi 

cho con cháu nó ghét hén. Nhưng mà tao muốn nghỉ khỏe có được không? Bây 

nghĩ coi. Con Hồng mà ưng thằng Thanh ở bển thì chờ ông già này chết rồi làm 

gì làm nghe. Ông nói như rựa chém đất à nghe.  

-Ông Hai: Ba đừng có giận ba. Để con góp ý anh Tư. 

-Hồng: con cũng có nói anh Thanh rồi ông nội ơi, chắc mai mốt bên nhà 

chơi nhạc cũng để ý hơn, ông tin con đi. Con cá với ông luôn hen. Nếu mà bên 

nhà thay đổi, ông cho con với anh Thanh… 

-Ông Năm: Một câu cũng bên nhà, hai câu cũng bên nhà. Đúng là con 

gái là con người ta mà. Ông cá với con luôn. Để coi, nếu mà nó thay đổi thì ông 

bớt giận, còn kỳ này mà đùng ầm, đùng ầm, cà giựt cà tưng thâu đêm nữa là 

chấm dứt. Thắng một cái kịch luôn nghen con. 

-Hồng: Dạ, có ba làm chứng nhe ba. 

-Ông Hai: được rồi, ba làm chứng cho hai ông cháu.  

Nhạc cắt 

Dẫn: Đúng như lời Chú Tư Hò nói, đám cưới con trai chú cho thuê 

dàn nhạc hát từ ngày trước. Cả xóm được những bữa tiệc âm nhạc khủng. 

Ông Năm mất ngủ nên sinh mệt, ăn uống kém. Ông đang nằm võng vẻ mệt 

mỏi thì Hồng đi đám cưới về. 

Tiếng nhạc sống…. 

- Hồng: ông nội ơi, (hốt hoảng) ủa, ông sao vậy ông nội. Ông đừng làm 

con sợ. 

-Ông Năm: ông mệt, chóng mặt quá chừng.  

-Hồng: Để con gọi điện. 0918…(Tiếng chuông nhạc chờ) alo, anh Thanh 

ơi, ông nội em mệt, anh làm ơn cho dàn nhạc nhỏ nhỏ lại dùm em….cái gì…(nói 

lớn) cho dàn nhạc nhỏ lại dùm, ông nội em mệt… 

(Tắt nhạc sông- tiếng chân chạy lại gần) 

-Ông Hai: Hồng, ông nội sao vậy con? 
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-Hồng: ba ơi, ông nội mệt nảy giờ kêu chóng mặt nằm thiêm thiếp, con sợ 

quá. 

-Ông Hai: sửa soạn để ba đưa ông nội đi bác sĩ. Con ngồi sau ôm ông 

nghe. Ba, ráng dậy đi bác sĩ ba ơi. 

-Ông Năm: ờ, đi thì đi. Ba mệt quá. 

-Thanh: Hồng ơi, ông nội sao vậy? 

-Hồng: thôi đừng có hỏi nữa. Anh về lo hát hò đi cho vui. Tui đưa ông 

nội tui đi bệnh viện. Mai mốt đừng có qua kiếm tui nữa. Nói mà hổng chịu nghe.  

(Tiếng xe chạy) 

-Thanh: Thôi rồi! Chuyến này tiêu luôn rồi.  

-Ông Bảy: ủa, gì mà mầy đứng thẫn thờ trước cửa nhà con Hồng vậy 

Thanh? Sao hổng về phụ ba mầy lo tiệc tùng, đãi khách.  

-Thanh: dạ, tiệc tàn, ly tách bể hết rồi ông Bảy ơi.  

-Ông Bảy: vụ gì? Đám cưới đám hỏi mà mầy nói nghe nản vậy? Đừng có 

nói xui con. Khách về hết chưa sao nghỉ hát rồi?  

-Thanh: dạ, còn chừng 1 bàn hà ông Bảy.  

-Ông Bảy: Nói thiệt nghe, hồi sáng ông qua đám cưới mà nửa chừng 

nghe hát nhạc nó quá lớn tao mệt nên ăn ba miếng lấy lệ rồi về sớm, già rồi đâu 

có chịu nổi.  

-Thanh: Con rầu quá hà. Chuyến này tiêu rồi ông Bảy ơi. 

-Ông Bảy: tiêu vụ gì, tiêu tỏi gì ở đây Thanh? 

-Thanh: chuyện cá độ, chuyện tình yêu? 

-Ông Bảy: thằng này nói gì ông không hiểu gì hết trơn con? 

-Thanh: ông giúp con mới được ông Bảy ơi, chuyện chung thân đại sự 

của con, lỡ dỡ là con chết chắc luôn. Chỉ có ông là có uy tín nhứt ở xóm này, 

ông lại băng đá ngồi rồi con kể ông nghe. 

-Ông Bảy: Ừ, thì nói đi, ông sẽ giúp. Khẩn trương kiểu này chỉ có một lý 

do, mầy muốn vợ chắc tới óc o rồi quá hả con (cười) 

Nhạc cắt. 

 

Tại nhà Chú Hai Đờn, ông Năm đã khỏe hơn, đang ngồi uống trà, đọc 

sách xưa. Hồng nấu cháo trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho ông nội. 

 

-Ông Năm: (Đọc Thơ Vân Tiên) Trước đèn xem truyện Tây Minh, ngẫm 

cười hai chữ nhân tình éo le. 

(Tiếng chó sũa)  

Ai đó? 

-Ông Bảy: Tui anh Năm ơi. Chà! Nghe đọc thơ Vân Tiên sang sảng chắc 

là khỏe rồi hen. 

-Ông Năm: mấy hổm nay nhờ tụi nhỏ nó chăm kỹ nên hồi phục rồi. Bữa 

tưởng về chầu ông bà sớm rồi. Ngồi chơi anh Bảy, Hồng à, châm trà mời ông 

Bảy con ơi. 

-Hồng: dạ…Ông Bảy qua chơi. (Tiếng nước rót) Ông Bảy uống trà với 

ông nội con ông Bảy. 
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-Ông Bảy: ờ để đó cho ông. Con nhỏ này năm nay cũng lớn bộn rồi há, gả 

được rồi à. 

-Hồng: Dạ, nhưng mà hổng được ông Bảy ơi.  

-Ông Năm: Thôi vô coi nồi cháo đi con. Tui nói anh nghe, vừa rồi tui 

nhập viên cũng là do dàn nhạc đám cưới của Tư Hò ở bển, cũng vụ này mà con 

Hồng với thằng Thanh… 

-Ông Bảy: (cười) Tui biết rồi, cái vụ cá độ chớ gì, bữa thằng Thanh nó 

than với tui rồi. Tui đồng ý với anh, mình già rồi mà bị mấy cái dàn loa nó hành  

đâu có chịu nổi. Có bữa tui đi đám ở nhà hàng, ngồi bàn kế dàn loa, khi nhạc nổi 

lên tui muốn xỉu luôn anh, tui tẩu thoát gấp chớ không thôi mệt dữ lắm à.  

-Ông Năm: đó thấy chưa, thằng Hai nhà tui, rồi con Hồng cứ nói tui khó. 

Mà cũng ngộ anh, hổng nghe ai phạt hay nhắc nhở gì hết ráo hén. Phải chi phạt 

nặng thiệt nặng đi, ai mà hổng sợ. Chớ cứ vận động hoài. Mà vận thì vận, nó 

động thì động chớ có yên đâu. 

-Ông Bảy: tui biết cũng có quy định cấm hát hò ồn ào tới 10 giờ đêm, 

cũng như là mở âm thanh vừa phải không ảnh hưởng hàng xóm. Nhưng mà ai 

phạt, anh nghĩ coi khi mình báo ở xã, tới khi người ta xuống thì chủ nhà vặn nhỏ 

nhạc hay là tắt mất tiêu rồi.  

-Ông Năm: Mà cũng đâu có nghe xã, ấp nhắc nhỡ gì đâu. Làm như chính 

quyền cũng sợ hay sao anh. Thiệt là tức. 

-Ông Bảy: Tui nghe là có đưa vô bình xét gia đình văn hóa nhắc nhỡ mà 

rồi đâu cũng vô đó hà anh.  

-Ông Năm: Đó, y như anh nói. Ta nói xã hội phát triển, đủ thứ cái dịch 

vụ nó phát triển theo mà văn hóa nó theo hổng kịp, chế tài nó theo hổng kịp thì 

mình lãnh đủ.Tui tức, tui ấm ức, kêu thằng Hai nhà tui góp ý thì nó sợ giận hờn, 

nó thà để ông già nó sống dỡ chết dỡ chớ nhứt quyết không nói. Nói người ta 

không được thì mình nói con cháu mình. Tui quyết định rồi, không gả cháu tui 

cho con Tư Hò ở bển. Dứt khoát không, trừ khi tui chết.  

-Ông Bảy: đừng nóng anh Năm. Nói đi cũng phải nói lại. Có khi hàng 

xóm cũng vô tình, nghĩ là hát cho vui, đâu dè phiền vậy. Mà cũng tại mình hổng 

có góp ý chân tình.  

-Ông Năm: góp ý mà nghe thì  tui hoan nghinh. Chớ nghe nói có vụ này 

nghe, nhà đó hát hò quá ầm ĩ, người ta góp ý vài câu, mấy tay đệ tử lưu linh 

xông ra đánh luôn người góp ý đó chớ. Nói hổng chừng nó chém nữa à. Nghe 

cũng ớn anh Bảy.  

-Ông Bảy: ở đâu chớ xứ mình hổng đến nỗi đâu anh. Mà nè, nếu mà góp 

ý người ta nghe là anh hết giận hén.  

-Ông Năm: ơ thì…., mà anh có ý gì anh Bảy? 

-Ông Bảy: có ý gì đâu anh, tui cũng muốn cho tình làng nghĩa xóm nó 

vẹn tròn thôi hà. Vô đi Tư Hò ơi. 

-Ông Tư: Dạ. Thưa bác Năm. Con qua thăm bác Năm, biếu bác ít trái 

cam với hộp sữa uống lấy thảo.  

-Ông Năm: thôi, tui không dám....  
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-Ông Tư: Thôi mà, bác đừng giận gia đình con Bác Năm. Nghe bác đi 

bệnh viện về mà con chưa dám qua, con nhờ bác Bảy nói dùm mấy câu cho bác 

nguôi giận rồi qua xin lỗi bác.  

-Ông Bảy: thôi mà, anh Năm. Thiệt tình khi nghe anh bệnh vậy thằng Tư 

cũng áy náy lắm. Còn thằng Thanh thì khóc lóc năn nỉ ỉ ôi với tui.  

-Ông Tư: bữa đó thằng Thanh cũng có nói con nên dặn dàn nhạc có hát 

thì nhỏ nhỏ. Nhưng mà khách xỉn rồi đâu có kể lời chủ nhà, nhứt là thanh niên,  

nên là…vỡ trận luôn. Bác Năm à, lâu nay con vô tình hổng biết. Bác có giận thì  

rầy thiệt tình đi bác Năm, con nghe. 

 -Ông Bảy: anh nói đi, dịp may mà anh. Nói thiệt không giận nghe Tư.  

-Ông Tư: dạ, con đâu dám giận. 

-Ông Năm: Chừng nào Chú mầy ở cái tuổi này thì biết. Cao huyết áp, yếu 

tim, khó ngủ, nhức mình mẩy. Thức 2 ngày 2 đêm hai con mắt nó trõm lơ. Nhà 

ai cũng lâu lâu mới có tiệc, xung quanh ba bên bốn phía bủa vây sao chịu thấu. 

Mấy đứa con nít ngủ không được quậy khóc tưng bừng, người lớn đổ quạu gây 

gổ om sòm, nhà cửa đâu có êm ấm. 

-Ông Tư: thiệt cháu đâu có ngờ.  

-Ông Bảy: đúng là người cười, kẻ mếu.  

-Ông Tư: Nhưng mà vì chuyện này mà bác giận luôn, cấm cửa thằng 

Thanh với con Hồng qua lại cũng tội nghiệp nó bác Năm. 

-Ông Năm: đó là chuyện ông cháu nhà tui, móc nghéo với nhau có thằng 

Hai làm chứng đàng hoàng.  

-Ông Bảy: Thôi Tư à, anh Năm nói vậy là ảnh cũng thông cảm một bước 

rồi. Còn lại từ từ tính. Nhưng mà chú mầy có móc nghéo với bác là sẽ thay đổi 

để mà không có cái cảnh kẻ cười người mếu như lâu nay nữa hông? 

-Ông Tư: Hứa chắc với bác Bảy như đinh đóng cột luôn!  

-Ông Bảy: vậy phải vui hôn (cười). Bỏ qua nghe anh Năm… 

-Ông Năm: Để coi sao chớ đâu có dễ dàng vậy được. Mà một mình Tư 

Hò thay đổi thôi cũng đâu có xi nhê gì anh. Còn hai Tổng, Ba Hải, Năm Hồng, 

Sáu Thành, ôi thôi, giáp cái xóm này ai cũng mê mấy cái dàn loa quá cỡ thợ mộc 

đó thì tui cũng bó tay chịu chết. 

-Ông Bảy: Anh sao bi quan quá. Thôi giờ tui bầu anh làm trưởng ban vận 

động, anh đi nói cho bà con người ta hiểu. 

-Ông Năm:  Tui mà có quyền, tui đề ra cái quy định vừa vận động, vừa 

phạt lao động công ích luôn cho anh coi, nếu vi phạm làm phiền xung quanh thì 

phạt liền. Chính quyền, đoàn thể đâu mà để cái tình trạng này hoài, chịu không 

thấu à.  

 -Ông Tư: Bác phạt con đi bác Năm. Đừng phạt sắp nhỏ tội nghiệp nó 

lắm.  

-Ông Năm: Chú mầy dẻo miệng quá.  

-Ông Bảy: (cười) vậy là cũng vuốt giận được rồi hén anh. Anh nghỉ ngơi 

hen, tổ trưởng tổ vận động kiêm tổ trưởng phạt vạ (cả ba cùng cười)  

Nhạc cắt.  
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Chào kết: Qúy khán giả vừa nghe Câu chuyện truyền thanh Kẻ cười người 

mếu với sự thể hiện của Hoàng Sơn, Thanh Hảo, Thanh Long, Hoàng Hậu, 

Hồng Lê, Trung Nhã và Ngọc Anh.  

(Trên nền nhạc karaoke- câu cuối ---Sáu mươi năm cuộc đời….)  

 

  


