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TÁC PHẨM THAM GIA LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII - 2018 

Kịch truyền thanh 

CHỈ TẠI CÁI BIỂN GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

Tác giả: Doãn Sâm 

Các nhân vật: 

Tổ trưởng tổ dân phố ( ông Phúc)   Bà Minh 

 Bà Liên                Ông Năm  

và một số người trong vai quần chúng 

Ông tổ trưởng tổ dân phố  (ông Phúc): ( tiếng ông Phúc nói qua loa)  Alo, 

alo, chúng tôi xin thông báo với bà con,  gia đình nào được gia đình văn hoá thì 

sáng nay đúng 7g30 phải có người ở nhà để tổ dân phố đến gắn biển gia đình văn 

hóa của phường …alo alo… tôi xin nhắc lại. 

Dẫn chuyện: Mới sáng tinh mơ, nhiều người đang chìm vào giấc ngủ, bởi 

ngày chủ nhật ai cùng muốn nghỉ ngơi, mà giọng ông tổ trưởng cứ oang oang trên 

loa truyền thanh của tổ dân phố. 

Tiếng loa đã làm nhiều người thức giấc ,tất cả đều ra ngoài sân để theo dõi 

ông Phúc thông báo cái gì.  Rồi bà Liên cất tiếng gọi bà hàng xóm 

Bà Liên:  Bà Minh ơi,  bà Minh bà đã dậy chưa, 

Bà Minh:  Cái gì thế bà Liên, tôi dậy được một lúc rồi, từ khi bác tổ trưởng 

loa loa ấy chứ. 

Bà Liên:  Này! Ai dè được gia đình văn hoá mà lại gắn biển mới lạ chứ, bà 

đã thấy ở đâu làm như thế này bao giờ chưa. 

Bà Minh: Ừ! Đúng đó tôi cùng đã thấy đâu, chỉ chắc phường ta sinh sự như 

vậy đó bà ạ. 

 À mà nghe nói lâu rồi trước đây ở tỉnh Hà Tây cũ hay ở huyện Kỳ Anh của 

ta cũng có gắn biển gia đình văn hóa, được một thời gian, để lại cũng không ổn, mà 

cất đi cũng không xong… mấy tấm biển để vậy rồi rơi rụng theo thời gian không 

còn ai chú ý. Bây giờ tổ ta làm lại trò này.. 
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Bà Minh:  Gia đình văn hoá có phải cố định đâu? Năm nay được nhưng năm 

sau chưa chắc đã được, thì lại gỡ biển ra à. 

Bà Minh:  Ừ! Đúng đấy! Không biết ở trên họ nghĩ như thế nào mà lại làm 

vậy nhỉ?Thế ai được thì gắn, ai không được thì họ cùng buồn chứ. 

Bà Liên: Tôi cùng không hiểu, ai đã chỉ đạo cách làm như thế này, có nhà 

người ta tốt bao nhiêu năm lại bị một việc gì đó ngoài ý muốn mà không được thì 

sao? Lại thảo biển ra à, thật là phức tạp. 

Bà Minh:  Bà Liên! Bà Liên! Bác tổ trưởng đây rồi, để ra ta hỏi xem ai đã 

nghĩ ra cách làm này. 

Bà Liên:  Bác tổ trưởng ơi, cho chúng em hỏi bác một tý có được không ạ! 

Ai đã chỉ đạo là gia đình văn hoá được gắn biển ngoài cổng đó bác. 

Ông Phúc:  À! Thì trên phường người ta yêu cầu như thế thì về tổ ta làm thế 

rồi triển khai thực hiện thôi.Chứ cụ thể thì làm sao tôi biết ai được. 

Bà Liên:  Thế các bác hay đi họp đi hành trên đó, họ đề ra mà bác không có ý 

kiến gì cả à. 

Ông Phúc:  Những cuộc như thế này, tôi có được dự đâu, mà ý với chả kiến. 

Mà tôi cũng nghe nhiều người phản ảnh là làm như thế này thì mất tình đoàn 

kết giữa người được gắn biển và người không được gắn biển.  

Bà Minh:  Họ nói đúng thế, mà sao trên không thay đổi nhỉ. Làm việc gi 

cũng phải có tý tế nhị chứ. 

Ông Phúc:  Nhưng các ông trên phường bảo là gắn biển phô trương ra ngoài, 

để khách quan người ta mới biết được phường mình đạt danh hiệu gia đình văn hoá 

với tỷ lệ cao chứ. 

Bà Liên:  Cái thời phô trương hình thức qua  rồi ông ơi. Văn hoá không có 

nghĩa là treo cái biển to đùng ngoài cổng như quảng cáo vậy được, mà từ trong nề 

nếp, gia phong, kinh tế của từng gia đình quyết định. 

Bà Minh:  Thế em hỏi bác tổ trưởng nhé, thí dụ năm nay nhà em được, năm 

sau lỡ may có chuyện gì đó mà không được, thì lại phải gỡ cái biển gia đình văn 

hoá ra à. 
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Ông Phúc:  À à! Đúng rồi, không được thì gỡ ra thôi. 

Bà Liên:  Tôi nói bác nghe nhé, như gia đình ông Năm mọi việc lúc nào cũng 

đi đầu, năm nào cũng đạt gia đình văn hoá, vậy mà năm nay chỉ vì đứa con dâu sinh 

con thứ 3 mà đã mất văn hoá. Nhưng các năm chưa có cái chủ trương đóng biển gia 

đinh đạt văn hoá  mà năm nay lại gắn biển thì bác bảo gia đình ông ấy không buồn 

sao được. 

Ông Phúc:  Phường họ ra nghị định như vậy rồi thì bà bảo tôi làm sao? Lực 

bất tòng tâm thôi. 

Bà Minh :  Gia đình ông Năm không được thì chắc ông Năm cũng hiểu ông 

không trách gì cả vấn đề là ở cái biển. Cả dãy điều gắn chỉ lác đác mấy nhà không 

được gắn ông ấy cũng buồn chứ. 

Bà Liên:  Ôi dào! Không gắn biển gia đình văn hoá thì đã làm sao? Có ai vào 

nhà chơi lại hỏi nhà anh hay nhà chị có đạt gia đình văn hoá không à. 

Bà Minh:  Tôi thấy nhiều nhà chồng uống rượu về, rồi ăn nói không đâu vào 

đâu cả, trong nhà thì cãi nhau ầm ầm, ngoài ngõ lại trưng một cái biển to đùng, có 

dòng chữ đạt danh hiệu gia đình văn hoá trông thật là nực cười. 

Ông Phúc:  Gia đình ai như vậy mà lại được văn hoá chứ. Khi họp bầu ai 

cùng nhất trí cao mà. 

Bà Minh:  Nói là nói vậy thôi, chứ cũng không phải là thường xuyên. 

Ông Phúc:  Ừ! Biết là biết vậy, nhưng trên bảo làm mà ở dưới không nghe, 

thì lại bảo chống đối cấp trên. ( 

(Nhạc buồn lại mang tính hài hước) 

Dẫn chuyện:  Ba người đang mải mê tranh luận, thì ông Năm đi tới, vẻ mặt 

ông rất buồn, ông cất tiếng chào mọi người. 

Ông Năm:  Chào bác tổ trưởng và hai bà, mọi người đang tranh luận gì mà 

sôi nổi vậy? 

Ông Phúc:  Chào bác Năm, bác xem xem hai bà đang chất vấn tôi, về cái 

việc gắn biển gia đình đạt văn hoá đó mà. 
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Ông Năm:  Ah! Ra thế, tôi cùng nghe bác thông báo trên loa rồi. Cho tôi hỏi 

một tý không phải, cái sáng kiến này học ở đâu về thế. 

Ông Phúc: Nói thật với bác chứ, em cũng nghe các anh trên phường thông 

báo là hôm nay xuống tổ mình để gắn biển gia đình đạt văn hoá, chứ còn học ở đâu 

em cũng không rõ. 

Ông Năm:  Gia đình tôi năm nào cùng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, năm 

nay vì cháu nó lỡ sinh đứa thứ ba nên không được, thì tôi cùng không trách ai cả, 

mình làm thì mình phải chịu thôi. Nhưng buồn một nỗi là ai cũng có cái biển mà 

nhà mình thì không? 

Ông Phúc:  Bác cùng thông cảm cho em, thực ra em và bà con cùng không ai 

muốn như vậy? Nhưng cấp trên họ bảo sao thì mình phải tuân thủ thôi bác ạ. 

Bà Liên:  Khi nãy bọn em cùng tranh luận như vậy đó bác. Văn hoá không 

có nghĩa là phải phô trương ra ngoài cổng như vậy.Vừa tốn kém mà lại còn gây mất 

đoàn kết nữa chứ. 

Bà Minh:  Đúng là thừa tiền, năm này được năm sau không được lại phải gỡ 

nó ra à  gây tốn kém quá. 

Bà Liên: Nhiều cái chủ trương cũng đúng, như dân góp tiền vào mua một 

loại cờ, làm cái giá để cắm cờ, cao bằng nhau, nhìn vào nhà ai cùng nhìn đều răm 

rắp, lại nhìn đẹp mặt phố, như thế có ai phản đối gì đâu? 

Bà Minh:  Bác tổ trưởng ơi, thế các gia đình có phải đóng tiền để mua biển 

không bác. 

Ông Phúc:  Tiền đó chắc là của trên cho, mà cũng xã hội hóa kinh phí thôi, 

tôi không nghe nói gì về tiền bạc cả. Nhưng mà tiền từ nguồn nào thì cũng là tiền từ 

mồ hôi nước mắt lao động làm ra cả.. 

Dẫn chuyện:  Sau vài tiếng đồng hồ, những gia đình đạt danh hiệu gia đình 

văn hoá đã được gắn biển, bên này thì biển màu xanh chữ trắng, còn bên kia biển 

màu xanh chữ vàng, nhà ở không đều nhau, kiểu cửa ngõ cũng khác nên bên thì cao 

bên thì thấp. Nhà thì gắn ở cổng ra vào, nhà thì được gắn ở hàng rào, trông thật là 

lộn xộn, chẳng đẹp mắt tý nào. Bà Liên nói với bà Minh. 
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Bà Liên:  Bà Minh ơi, ra đứng mà xem này trông như thế nào ấy nhỉ, chỗ thì 

lồi ra, chỗ thì thụt vào, nhìn mất mỹ quan đô thị thì có. Gắn biển gia đình văn hóa 

không khéo lại mà mất văn hóa. 

Bà Minh:  (cả cười cả nói): Ôi! Dào, nhìn mà thấy ngứa cái con mắt quá, 

không biết văn hoá ở đâu, chứ bây giờ tôi thấy chả văn minh tý nào.Thế thế, tổ ta 

mấy gia đình không được ấy nhỉ, nhìn vào tôi lại thấy buồn thay cho gia đình ông 

Năm. Sao mà lại trúng vào năm này chứ. 

Bà Liên:  Ưh! Tôi cùng vậy, không biết từ giờ trở đi gia đình ông ấy có tích 

cực tham gia mọi hoạt động  như mọi năm nữa không biết. 

Bà Minh:  Xung quanh ai cũng gắn biển, gia đình ông ấy không được gắn 

chắc ông cũng buồn, rồi chưa chắc đã tham gia việc gì nữa đâu. 

Bà Liên: (thở dài) Trời ạ! Đang yên đang lành tự nhiên mấy ông ở phường 

lại sinh chuyện như vậy không biết.  

(Tiếng nhạc khơi gợi, tò mò sắp có chuyện mới) 

Dẫn chuyện:  ( tiếng ồn ả của  đường phố) Vào một buổi chiềù, trong không 

khí ồn ả của phố phường, chả là mùa hè đến các quán bia bên đường tấp nập người, 

mấy em tiếp thị bia mặc váy cụt sà xuống ở đâu, ở đó tiếng a dô trăm phần trăm lại 

vang lên. Xe cộ thì để  bề  bộn cả vỉa hè, thậm chí còn che cả cái biển “ Gia đình 

văn hóa’ đã được gắn lên. Bỗng tiếng loa truyền thanh của ông tổ trưởng dân phố 

lại vang lên:  

( Giọng của ông tổ trưởng nói trong loa) Alo, Ao, mời tất cả bà con tối nay 

đúng 19g30 đến nhà văn hoá khối phố để bàn một số công việc sắp tới, xin mời bà 

con đi đông đủ, và đúng giờ.  

Vai quần chúng: ( Tiếng lẩm bẩm của mấy bà con) Lại họp, không biết có 

chuyện chi nữa đây, cứ đụng tý là họp, họp nhiều hơn cả ở cơ quan nhà nước. Mà 

sao có loa rồi còn họp nhiều hơn trước.. một số người trong khối phố đang cho 

cháu ăn lại lẩm bẩm vậy. 

Đúng 19g30 mọi người í ới nhau đi họp. 

Bà Liên:  Bác Năm ơi, bác Năm ăn cơm chưa ta đi họp thôi. 

Ông Năm:  Bà đi trước đi, nhà tôi ăn cơm muộn tôi ra sau cũng được. 
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Bà Liên:  Thế Bác vào ăn cơm đi, em đợi bác ta cùng đi cho vui, dù sao vẫn 

còn sớm mà. 

Ông Năm:  Vâng thế cùng được, mời bà vào nhà uống nước. Tôi cũng nói 

thật với bà, ăn thì gia đình tôi cuũng ăn rồi, nhưng đi họp thì đi muộn muộn tý cùng 

được. Về trong nhà các cháu nó cùng buồn. 

Bà Liên: Tôi cùng biết ông khổ tâm một thì các cháu nó khổ tâm mười đi 

chứ, bởi chúng đang có bạn bè cơ quan nữa. 

Ông Năm:  Đấy bà cũng biết đó, gia đình tôi có cái gì mà không đi trước, 

cháu nó lỡ không được gia đình văn hoá đã đành, bây giờ họ lại chưng một cái biển 

to tướng trước cổng, có khác gì xát muốn vào mặt chúng tôi đâu? 

Bà Liên: Ở trên họ làm như vậy, vô hình dung làm chạnh lòng những gia 

đình chưa được, thật là không phải. 

Ông Năm:  Thôi bà uống nước đi, ta sang họp không có lại muộn giờ. 

Dẫn chuyện:  Ông Năm và bà Liên vừa đi vừa nói chuyện, đến nơi hội quán 

thì mọi người cũng đã đông đủ. Tiếng của bác tổ trưởng lại cất lên. 

Ông Phúc:  Kính thưa bà con, hôm nay chúng ta về đây họp bàn một số công 

việc sắp tới, một là chuẩn bị cho việc nộp thuế đất và đóng góp các khoản quỹ của 

phường của khối phố. Vừa rồi tổ chúng ta cùng làm được nhiều việc, như tổ chức 

liên hoan văn nghệ cho các chị em phụ nữ, cũng như gắn biển cho những gia đình 

đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Và tới đây chúng ta có giải cầu lông của khối phố. 

Ai có ý kiến thì xin góp ý. 

Bà Liên:  Tôi có ý kiến là như liên hoan văn nghệ cho chị em là một việc làm 

rất tốt của khối phố ta, nhưng vừa qua phường có về gắn biển gia đình đạt danh 

hiệu gia đình văn hoá thì tôi thấy là không hợp lý. Còn giải cầu lông năm nay chắc 

là không toại nguyện như mọi năm rồi. 

Ông Phúc:  Ơ ơ! Cái bà này tập thì chưa tập mà bà phát biểu như vậy, mọi 

năm ta đều đứng đầu phường còn gì. Bà cứ làm nhụt chí mọi người vậy. 

Bà Liên:  Mọi năm khác, năm này khác bác tổ trưởng ơi. Hai cây đại thụ của 

cầu lông là chú Trương và con bác Năm năm nay hai gia đình này không được gia 

đình văn hoá, thì tâm trạng đâu mà tập với chả lại tành. 
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Ông Năm: Không được văn hoá thì liên quan gì đến việc tập cầu lông, bà 

phát biểu như vậy à, bà cho biết rõ lý do đi. 

Bà Liên: Đấy như trên tôi đã phát biểu rồi đó. Mọi năm ai được và ai không 

được thì chỉ trong nhà, trong tổ dân phố biết thôi. Năm nay trương cái biển to đùng  

ra ngoài ngõ ai không được gia đình văn hóa thì cả thành phố, cả tỉnh, cả nước, cả 

khách quốc tế đi qua đều biết, ai mà chả ngại, họ cùng có sĩ diện chứ! 

   Vai quần chúng: (Tiếng ồn ào của bà con):  Đúng rồi! Đúng rồi đó, họ cũng 

có sĩ diện chứ. 

Bà Minh:  Tôi cũng có ý kiến như bà Liên vậy. Từ khi treo cái biển lên đâm 

ra nhiều nhà xa cách nhau, làm mất đi cái sự đoàn kết của khối phố ta từ xưa đến 

giờ. Vấp phải gia đình tôi mà không được gắn biển đó tôi cùng buồn lắm chứ. 

Bà Liên: Các gia đình trong khối thì dễ thông cảm cho nhau, nhưng khách 

quan đến ai biết mà thông cảm.  

Bà Minh:  Mà có đẹp đẽ gì đâu chứ. Nhìn mà ngứa con mắt, chỗ thì vào chỗ 

thì ra, trông chả có gì là khối phố văn hoá cả. 

Ông Phúc:  Bà con cùng thông cảm, tôi cùng có biết làm sao đâu? Trên họ 

quyết thì mình phải theo, mình không chấp hành thì họ lại bảo chống đối chủ 

trương. 

Bà Liên:  Bây giờ họp bà con có ý kiến như vậy, ông thay mặt hàng trăm con 

người, ông phải trình những ý kiến chúng tôi phát biểu đến với các vị lãnh đạo 

phường để họ xem xét. 

Ông Phúc:  Biết là biết vậy, nhưng họ họp đưa ra chủ trương này, có bàn với 

tổ trưởng tổ dân phố đâu mà ý với chả kiến. 

Bà Minh:  Không biết các ông trên phường họ không theo dõi các văn bản 

phải, ở trên  Bộ Văn hoá, Thông tin ( sau này là Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) 

họ đã quyết định xoá việc treo biển này từ lâu rồi. Mọi khi cũng thấy thí điểm ít 

nơi, nhưng thấy không hợp lý họ đã không ban hành rồi mà. Không biết bây giờ ở 

ta ai lại nghĩ ra cách làm này nữa chứ. 

Ông Phúc: Thế những gia đình không được gắn biển gia đình văn hoá có ý 

kiến gì không ạ 
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Ông Năm:  Tôi có ý kiến, chúng tôi thì cùng thiếu số thôi, nhưng không đạt 

danh hiệu gia đình văn hoá thì cũng buồn, bởi  mình làm thì mình phải chịu. Những 

năm sau phải cố gắng cho bằng được, chỉ có buồn một nỗi là phô trương cái biển 

gia đình đạt gia đình văn hoá ra ngoài cổng, mà nhà mình không có thì cũng có 

phần xấu hổ. 

Ông Phúc: Tâm trạng của những nhà không được gắn biển tôi cùng hiểu 

được phần nào. Rồi đây có cuộc họp trên phường tôi sẽ đề xuất ý kiến, không treo 

biển gia đình đạt danh hiệu văn hoá ra ngoài cổng, mà đưa vào trong nhà xem có 

được không? Cuộc sau tôi sẽ thông báo cho bà con biết nhé. Cuộc họp đến đây là 

kết thúc. 

Vai quần chúng: (Tiếng xì xào của bà con nói chuyện với nhau xen tiếng đàn 

ông, đàn bà như đang tranh nhau nói). Làm thế là không hay, làm văn hóa mà 

nhiều khi nghĩ ra những cái lại không văn hóa.. mà sao họ không tập trung lo chó 

ản xuất, kinh doanh, trật tự, trị an, an toàn giao thông khối phố lại ngồi nghĩ ra 

những trò ấy nhỉ.  Năm 2015, toàn tỉnh có trên 29 vạn gia đình văn hóa mà đều làm 

biển gắn như ở tổ dân phố ta, phường ta thì tốn kém công sức, tiền của, lại bao 

nhiêu chuyện khôi hài nữa… thật chẳng ra làm sao. Sáng kiến lại thành tối kiến…  

Dẫn chuyện: ( tiếng lao xao trên đường xen với tiếng còi xe tiếng xe máy). 

Mọi người ra về mà cứ bàn tán xôn xao, hàu hết các ý kiến đều không đồng tình 

việc làm của phường là treo biển gia đình văn hoá ra ngoài cổng như vậy, bà Minh 

cất tiếng. 

Bà Minh: Các ông, các bà có những ý kiến hay đấy, tôi thấy gia đình văn hoá 

mà không văn hoá gì cả, nhìn dọc đường nhà ai cùng treo cái biển lù lù ngoài cổng, 

vừa mất mỹ quan đô thị, lại mất tình làng nghĩa xóm nữa chứ. (Tiếng mấy người 

nói vào). Đúng rồi. Đúng rồi đó. 

Bà Liên: Khối phố ta có mấy nhà nghèo cũng không đạt, trong lúc đó ta lại 

chưng cái biển ngoài ngõ. 

Bà Minh:  Đó! Đó! làm như vậy họ thấy tủi thân chứ, nghèo cũng là cái tội à. 

Neo người, không có lao động, có nhà hoàn cảnh éo le, bố, mẹ bệnh tật, không may 

mắn.. Đã không giúp được gì cho họ lại làm họ thêm tủi thân… 

Dẫn chuyện: (Tiếng lao xao của buổi tập cầu lông tại nhà văn hóa) Rồi 

cũng đến ngày tập cầu lông, tiếng của bác tổ trưởng lại đọc danh sách những người 
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tham gia giải cầu lông, trong đó có cả con trai ông Năm, và chú Trương. Nhưng 

đến ngày tập thì hai người có tên trên không ra sân, bác tổ trưởng lại phải đến nhà 

chú Trương và  ông Năm để vận động cậu con trai của ông ra sân tập, đứng trước 

ngõ nhà ông Năm bác tổ trưởng cất tiếng gọi. 

Ông Phúc: Ông Năm ơi! Ông Năm, ông có nhà không? Mở cửa cho tôi vào 

với. 

Ông Năm:  Chào bác tổ trưởng, có việc gì mà bác lại đến đây vậy! 

Ông Phúc:  Không dấu gì bác, hôm qua tôi đã đọc danh sách những người 

tham gia giải cầu lông của phường và hôm nay ra sân tập mà không thấy anh con 

trai bác đâu cả, nên tôi đến đây mời chú ấy ra tập,cho kịp ngày thi đấu. Ở ngoài kia 

họ đang đợi. 

Ông Năm:  Vâng, hôm qua chúng tôi cùng nghe bác đọc tên cháu nó, tôi 

cũng bảo cháu hôm nay ở nhà  mà đi tập cầu lông, để chuẩn bị thi đấu với các khối 

khác trong phường. Nhưng cháu nó bảo, cháu có việc đã đi rồi. 

Ông Phúc:  Thế ra cháu nó không ở nhà, tiếc quá bây giờ không biết ai thay 

thế cho đây. Tôi cũng đã đến nhà chú Trương  nó bảo nó bận, nó còn lên lớp cho 

tôi một thôi một hồi ấy chứ. Chết thật! Chết thật gay đây. 

Ông Năm:  Thế thằng Trương  cũng không đi tập à ! Không biết nó đi đâu 

nhỉ. 

Ông Phúc:  Thôi thì biết làm sao được bây giờ! Tý nữa cháu nó mà về nhờ 

bác nói với cháu ra sân nhé, mọi người đang đợi. 

Ông Năm:  Được rồi cháu nó mà về sớm, tôi sẽ bảo nó ra. 

Dẫn chuyện:  Ông Phúc chào ông Năm ra về,mà lòng cứ nghĩ miên man, 

chắc bà Liên và Bà Minh nói đúng rồi. Họ không có tâm trạng nào mà tham gia, 

các  hoạt động của khối phố. Ông vừa đi, vừa nghĩ ra đến sân lúc nào không hay. 

Bà Liên và bà Minh vẫn đang ở ngoài sân. Bà Liên cất tiếng hỏi. 

Bà Liên:  Thế nào! Hai người đó đâu rồi, họ có ra sân không? Hả ông,  mà 

sao nhìn ông buồn vậy. 

Ông Phúc:  (Thở dài) Bây giờ làm sao đây? Tôi đã thông báo và đến tận nhà. 

Đến nhà ông Năm cậu con trai đi vắng, nhưng ông ấy đang còn niềm nở. Còn đến 
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nhà chú Trương nó ở nhà, tôi nói ra sân khối phố tập cầu lông, mọi người đang đợi, 

nó không đi còn thuyết cho tôi một thôi một hồi mới chết chứ. 

Bà Minh: Thế thằng Trương nó nói gì mà ông buồn vậy? 

Ông Phúc: Thằng Trương nó bảo là, bác đi vận động những người có cái 

biển đạt gia đình văn hoá gắn ngoài cổng ấy, đến mà tập chứ cháu không xứng. Rồi 

nó còn nói là các bác được cái thích thành tích, thích làm oai, cái gì cấp trên nói 

cũng nghe, cũng đúng cả, chứ suy nghĩ của dân như thế nào, các bác không cần 

quan tâm. Thế mới đau chứ! Bà nói tôi không buồn làm sao được. 

Bà Minh:  Ừ! Chú Trương nói thế thì cũng không đúng cho bác, bác là người 

chấp hành, vác tù và hàng tổng thôi… nhưng bác cũng thông cảm cho chú ấy, cũng 

vì không được gia đình văn hoá cho nên chú ấy cũng buồn. Mọi khi việc gì cũng 

tham gia đầy đủ, và tích cực lắm chứ. Những giải cầu lông của khối phố ta nhờ con 

bác Năm và chú Trương đó, có ai địch được họ đâu.   

Bà Liên:  Đấy! Tôi đã biết mà, cũng chỉ vì tại cái biển gia đình văn hóa. Làm 

cho loạn hết cả lên. Khối phố văn hóa đâu không biết mà treo cái biển lên có nhà 

chẳng muốn nhìn nhau 

Ông Phúc: Ừ! Bây giờ tôi mới nghĩ hai bà nói đúng, không có gì sánh bằng 

tình đoàn kết. Nếu không có cái biển xanh lè đóng ngoài cổng thì đâu đến nỗi tôi 

phải đau đầu như thế này. 

Dẫn chuyện:  ( tiếng  reo hò, vỗ tay một tràn cầu lông của phường). Thế là 

cái ngày thi đấu cầu lông cũng đã tới. Mọi người í ới nhau để ra sân cổ vũ cho đội 

mình, ai cũng muốn cho đội nhà thắng cuộc tiếng vỗ tay rầm rập, tiếng cười nói 

râm ran. Đến lượt đội của ông Phúc thiếu hai cây vợt xuất sắc nên đã bị loại ngay 

vòng đầu. Mọi người trong khối phố ra về mà cứ bàn tán, giá như đừng có gắn cái 

biển, thì đâu đến nỗi  

( Nhạc trầm xuống rồi vút lên mong ngày mai thay đổi)  

2017-  D.S 
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