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Con đường no ấm 

Nhân vật:  - Trưởng thôn(Tr/T) 

- Ma Seo Lử (Lử) 

- Mẩy – vợ Lử 

- Quần chúng: 2 

Từ ngày mở được con đường vào thôn, cùng với chương trình xóa nhà 

tạm, chương trình nước sạch, cuộc sống tinh thần, vật chất của người dân thôn 

Cửa Cải thay đổi hẳn. Ngô, đậu bán được giá, nhà nhà sắm tivi, quạt điện, 2/3 số 

hộ mua được xe máy… 

 Đợt rét đậm, rét hại năm ngoái đã làm chết nhiều gia súc, gia cầm, riêng 

ngựa thồ chỉ còn vài con. Vụ ngô năm nay lấy gì chuyên chở phân tro lên 

nương? Kỳ thu hoạch tới, hộ nhiều phải đến 20, 30 tấn, nhà ít cùng được 6,7 

tấn. Nếu chỉ dùng đôi vai con người, biết bao lâu mới đưa được ngần ấy ngô đậu 

về nhà, hay lại mặc cho mưa nắng làm ẩm mốc, chuột bọ phá phách. Nên nếu 

làm được con đường rộng cho xe máy lên được nương thì sẽ giải quyết được khó 

khăn trên. Về lâu về dài, xe máy sẽ thay ngựa thồ, lúc ấy năng xuất cây trồng sẽ 

còn tăng hơn nữa. Ý tưởng ấy cứ bám riết lấy đầu trưởng thôn, làm ông bao đêm 

mất ngủ. Sau nhiều lần trao đổi, cân nhắc và được đồng chí bí thư chi bộ, chi 

hội trưởng nông dân ủng hộ, hôm nay ông tổ chức cuộc họp thôn bàn việc làm 

con đường lên nương. 

Tr/T: Thưa bà con, nhờ có Đảng, Chính phủ mở cho con đường về thôn, ai cũng 

biết, Cửa Cải ta đã thay đổi nhiều, việc mua bán, đi lại thuận tiện, nhà nhà giàu lên, 

con người cũng đỡ cực nhọc. Chả hiểu thế nào, năm rồi ông giời làm giá rét, gia 

súc, gia cầm chết nhiều. Trâu kéo, ngựa thồ trong thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Vụ này và các vụ sau, biết lấy cái gì đưa phân bón lên nương, chuyển hạt ngô, hạt 

đậu về nhà, hay lại phải lấy cái lưng, cái cổ con người thay cho con ngựa? Nếu bây 
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giờ, xe máy ngoài việc dùng chở người đi chơi, đi mua sắm, lại biết thay con ngựa 

thì hay biết chừng nào…. 

Ma Seo Lử: Trưởng thôn nói gì lạ vậy, xe máy chỉ chạy được trên đường, làm gì 

có cánh mà bay được lên nương? Có phải ông xem chuyện lạ Việt Nam trên tivi 

nhiều quá mà đầu óc viển vông như vậy không? 

Quần chúng: Ma Seo Lử nói đúng đáy. Làm gì có đường, có lối để xe máy leo lên 

núi. 

- Thôi, thôi đừng bàn chuyện này nữa trưởng thôn, chúng tôi thấy Seo Lử nói đúng 

đấy 

Tr/T: Bà con để tôi trình bày hết đã, đừng cắt ngang, không nên đâu! Kẻ nói phải 

có người nghe mà. Mọi người nói đúng. Xe máy không có cánh nên không thể bay 

lên nương được. Muốn nó thay được con ngựa, con trâu thì phải làm cho nó con 

đường…..(nhiều người cười chế nhạo) 

Quần chúng: Đường lên nương ư? Cũng to, rộng như con đường từ quốc lộ vào 

bản ta, phải không ông trưởng thôn? 

Tr/T: Không phải thế đâu bà con ạ. Đường cho xe máy lên nương không cần quy 

mô như đường về bản. Ta cứ lươn theo sườn núi mà san gạt như làm đường rông, 

đường cho xe quệt, có điều phải rộng và bằng phẳng hơn chút. 

Lử: Làm đường cho cái xe máy nó lên núi ư? Trưởng thôn nói dễ như rót rượu từ 

chai ra bát vậy. Nương rẫy lao la, tra hàng tấn ngô giống thế kia, con đường thì dài 

phải mấy quăng dao, làm bao giờ cho xong? 

Quần chúng: Đúng rồi, làm bao giờ cho xong, lại bỏ công bỏ việc làm đường hả 

trưởng thôn, thôi thôi tôi nghĩ khó làm đấy... 

Tr/T: Người già vẫn dạy: Kiến tha lâu cũng đầy mà, nhà nhà góp sức, góp công, 

chỉ mươi, mười lăm hôm là có đường vòng quanh vùng ngô của cả thôn. Khi ấy xe 

máy, xe quệt  thay sức con người vận chuyển phân tro lên nương, mùa thu hoạch 
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lại cõng ngô đậu về nhà, còn người đi làm đỡ phải leo dốc, bà con thấy có tiện lợi 

không? 

Quần chúng: Tiện thì tiện đấy, nhưng nhà nước cũng cho tiền, cho máy như lần 

mở đường vào thôn chứ? 

Tr/T: Không đâu. Đây là đường dân sinh, đường lên nương của riêng thôn ta, dân 

ta tự lo lấy. Chỉ có điều, thôn sẽ đề nghị với xã xin toàn bộ số dân công công ích để 

sử dụng vào việc này. Tiền của mình bỏ ra là phục vụ lại mình thôi, không mất đi 

đâu một đồng một xu nào. Bà con đừng ngại. 

Quần chúng: Nghe trưởng thôn nói cũng có lý đấy, nhưng nhiêu khê lắm, chẳng lẽ 

hộ nào cũng có đường vào nương nhà mình? 

Tr/T: Không phải như thế. Ta chỉ cần mở hai trục chính chạy song song vòng qua 

thung lũng là đủ. Trên hai trục chính này, các hộ tập kết phân bón, ngô, đậu về 

những điểm thích hợp, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, công sức vận 

chuyển. Ngày thường xe máy sẽ cõng người lên nương, chẳng phải leo bộ nữa. Để 

chống xói lở, các hộ trồng thêm dứa ăn quả hai bên đường trên phần đất nhà mình, 

chỉ năm sau là cho quả. Lúc đó, ta có cái bồi dưỡng tại chỗ, ăn không hết thì bán, 

bà con thấy có khoái chí không nào? 

Lử: Khoái thì khoái thật đấy, nhưng dễ cho xe lao xuống vực lắm. Không có xe 

máy thì còn yên ổn ở với vợ con, có rồi, nhiều bà góa chồng, cánh đàn ông chúng 

ta kham sao nổi? (tiềng cười rộ lên). 

Quần chúng: Này anh Lử, sao cứ chọc gậy bánh xe thế, hay lại ăn phải bả kẻ xấu à 

mà nói năng lung tung vậy? 

- Này, đây nói cho mà biết, chị em chúng tôi có thế nào chăng nữa cũng không cần 

đến người như anh. Đúng là đồ nhát gan mà. Có bao giờ dám làm gì to tát cho làng 

bản đâu. 
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Tr/T: Xin mọi người hãy trật tự nào, ta bàn vào chuyện thôi. Tai nạn hay không 

đều do con người cả. Xe nó có tội tình gì mà đổi lỗi cho nó. Ta cứ cẩn thận, bảo 

đảm an toàn thì không có điều xấu xảy ra được. 

Quần chúng: Nếu làm được như vậy thì tốt đấy. Nhưng biết bao giờ mới thực hiện 

được? 

Tr/T: Sớm hay muộn đều phụ thuộc vào bà con ta cả. Mọi người thông suốt và 

nhất trí như hồi làm đường thôn năm vừa rồi thì đường lên nương, ta coi như con 

muỗi. Thời buổi dân chủ, tự do bàn bạc, dân biết, dân bàn, dân làm mà. Nếu đồng ý 

thì bà con bầu ra ban khảo sát điều hành cắm mốc, phân chia cho các đoàn thể, các 

cụm dân cư đảm nhiệm từng đoạn. Những hộ có đường qua nương không được gây 

khó dễ, ta phải hy sinh một chút đất đồi để đổi lấy ấm no, giữ tròn tình làng nghĩa 

xóm. Phải không bà con? 

Quần chúng: Phải đấy, bà con Cửa Cải vốn ăn ở có nghĩa có tình. Ý bác trưởng 

thôn quả hợp lòng dân. Ta đã hy sinh tài sản đất đai để có được con đường vào bản, 

giờ mất chút đất đồi để có đường lên nương, cũng không tiếc. Mọi người thấy tôi 

nói đúng không nào? (tiếng đồng thanh: Phải đấy, phải đấy!) 

Lử: Tôi thì không đường không xá gì hết, nương nhà tôi ở ngay chân dốc, chỉ cần 

lối mòn, vẫn đưa được hàng tấn ngô đậu về nhà. Mong thôn thông cảm, hoàn cảnh 

neo đơn, gia đình tôi không tham gia được! 

Tr/T: Nói như anh Lử là không nên rồi, mọi người phải đoàn kết giúp nahu. Đợt 

mở đường về bản, anh chị bị bẹnh, thôn cũng miễn cho, không phải đóng góp một 

công, ai thắc mắc, so bì tị nạnh gì đâu. Ngày anh được nhận nhà đại đoàn kết cũng 

thế, bà con đều giúp công sức. Chẳng lẽ bây giờ mở đường lên núi phục vụ sản 

xuất cho cả thôn, nhà anh lại đứng ngoài cuộc? 

Lử: Nhà đại đoàn kết khác việc làm đường, không nên đang chuyện nọ xọ chuyện 

kia. Chưa thông nên tôi chưa đồng ý. Mọi người cứ ở lại bàn bạc, nhà có việc bận, 

tôi xin phép về trước. 



 5 

Quần chúng: Ơ kìa, Lử, không ở lại bình bầu hộ nghèo hay sao? 

Lử: Nghèo giầu gì thằng Lử này cũng không đồng ý làm đường. Vợ to thế còn 

cõng được nữa là cõng ngô lên nương. Lử là Lử không thích xe máy. 

Tr/T: Ma Seo Lử chưa thông, cứ để anh ấy về. Bà con ta tiếp tục bàn về mở đường 

lên nương, ai có kế sách gì, xin cho ý kiến. 

 

Sau vài giờ dân chủ bàn bạc, cuối cùng kế hoạch làm con đường lên 

nương cũng được bà con trong thôn nhất trí. Thôn thành lập ban khảo sát, tiến 

hành cắm mốc giới, chia cho các cụm dân cư và định ngày ra quân. 

Thấy chồng về nhà với dáng vẻ bực bội, Mẩy- vợ Lử đang ngồi chọn giống 

ngô bên chân cầu thang, vội lên tiếng: 

Mẩy: Sao họp hành nhanh thế, nhà mình có được tiêu chuẩn hộ nghèo không? 

Lử: Giàu ghèo cái gì, tao đang đau cái đầu dây (Tiếng chiếc điếu cày rít lên chói 

tai)Lão trưởng thôn lại bày ra cái chuyện làm đường cho xe máy lên nương, mới 

hão huyền làm sao. Đến là rách việc. 

Mẩy: Được thế thì tốt quá. Bên Làng Chảng người ta cũng làm như vậy đấy, lên 

nương bây giờ nhàn lắm, đi xe, về xe, đỡ phải leo dốc. Ngô đậu cũng được xe máy 

đưa về tận sân. Vụ ngô này nhà ta cũng sắm lấy chiếc xe  để mình và vợ con đỡ 

khổ. 

Lử: Sao cái giọng mày giống hệt giọng ông trưởng thôn thế không biết. Từ trước 

đến giờ chẳng xe pháo thì ngô đậu vẫn về được tới nhà đấy thôi. Nương nhà mình ở 

ngay đầu bản, dại gì lại đi hầu thiên hạ? Chỉ cần mỗi bữa mua cho đây chai rượu thì 

bao nhiêu ngô đậu thằng này cõng về tận bồ, chẳng cần xe pháo. 

Mẩy: Không mua xe thì thôi, nhưng việc làm đường mình không thể trốn tránh, 

chẳng lẽ mình cứ len lỏi qua lối mòn như xưa ư? Còn bác trưởng thôn, cũng vì bà 

con mà năng nổ việc công, chứ nương đồi nhà ông ấy á, còn thuận tiện hơn gấp 

mấy nhà mình ấy chứ. Nhà mình được Đảng, Nhà nước và bà con thôn bản giúp đỡ 
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nhiều rồi, phải biết đền đáp lại. Nếu thôn phát động làm đường là tôi nhất định 

tham gia. 

Lử: Cái con mụ này giỏi nhỉ, dám chống đối lại chồng à. Tao cấm đấy! không nghe 

thì đừng trách thằng này không nói trước! 

Công việc mở mang đường lên nương được tiến hành. Chỉ mấy tuần ra 

quân, hai con đường rộng dài mấy cây số đã được hoàn tất. Ngày thông đường, 

già bản làm lễ lạy tạ thần linh, cầu mong ngô đậu tươi tốt, xe pháo đi về an toàn. 

Nhìn hơn chục chiếc  xe cõng lân, đạm, chở người đi nương, lòng người dân 

Cửa Cải vui như mở hội. Xe máy đã thay được ngựa thồ, giúp con người đỡ vất 

vả. 

Cũng nhờ có con đường, có xe máy giúp việc chuyên chở, nên vụ ngô 

Xuân này năng suất rất cao. Bà con đổi công cho nhau thu hoạch gọn gàng 

từng khoảnh để tránh những trận mưa đầu mùa. Nhờ Nhà nước hỗ trợ máy 

tách hạt, xây lò sấy nên chất lượng ngô, đậu đảm bảo, xe công nông, ô tô về thu 

mua tại chỗ, lợi ích từ con đường lên nương quả là không nhỏ, Cửa Cải đã giảm 

đáng kể hộ nghèo, nhiều họ đã biết làm dịch vụ xay xát đẻ tăng thu nhập và phát 

triển chăn nuôi. Có thể gọi con đường lên nương là đường no ấm. 

Về phần Ma Seo Lử. Vì đã trót phản đối việc mở đường, không tham gia 

đóng góp ngày công nên Lử vẫn phải lên nương theo con đường mòn trước đây. 

Mấy hôm nay trời đổ mưa,hạt ngô trương phềnh sắp sửa nảy mầm nên hai vợ 

chồng phải cố. Sức người có hạn, Mẩy bị ốm, nằm nhà đã mấy ngày nhưng Lử 

không cho vợ ra trạm xá điều trị, sợ mọi người biết thì hổ mặt. Mẩy rền hừ hừ, 

nói với chồng: 

Mẩy: Mày ra trạm xã mua cho tao vỉ thuốc cảm cúm chứ định để tôi nằm chết thế 

này à? 
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Lử: Không được đâu, biết mày bệnh, thiện hạ lại chửi cho. Nếu được đi làm trên 

con đường mới mở, tốn ít công sức thì mày chưa chắc đã bị ốm. Đứng là, trượt 

chân còn đỡ được chứ vạ miệng… 

Mẩy: Hay mày cứ đến nhờ bác trưởng thôn nói với bà con bỏ qua, cho mình đi 

nhờ, không thu hoạch nhanh thì hỏng hết ngô à? 

Lử: Không nên đâu, có mà người ta cười cho. Mà làm sao bà con đồng ý chứ? 

Mình có góp được nhát cuốc, nhát cào nào đâu. Bây giờ mới biết, nghe kẻ xấu xui 

xiểm phản đối việc mở đường là dại, dại quá mà! 

Mẩy: Chắc trưởng thôn và bà con không hẹp hòi như mày nghĩ đâu. Người ta vẫn 

bảo “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại” đấy thôi. Còn nhiều việc để mình 

tham gia, đóng góp mà. Nếu mày còn e ngại thì để tôi sang thưa chuyện với bác 

trưởng thôn. 

Lử: Thôi…cứ để từ từ. Mày chịu khó uống bát thuốc lá này, để tao lên núi gùi ngô 

về. Trời mưa, chẳng người nào lên nương, nhân lúc này tao đi trộm đường rông, 

chắc không ai biết! 

Mẩy: Đấy! Rõ là nhục chưa! Hây……..Cũng đành vậy, nếu bị phát giác thì liệu bề 

mà chống chế, cốt sao cho ngô mau về được tới nhà. Mà mày cẩn thận đấy, trời 

mưa đường trơn, nhỡ mà ngã gãy chân, gãy tay là lại khổ cả nhà. 

Lử: Quỷ xui cái miệng mày, chưa đi đã nói điều gở rồi. Tao dặn lần nữa, chớ ra 

khỏi nhà kẻo mọi người biết mày ốm đấy. 

Mẩy: Tôi biết rồi……..Mà hay là để tạnh ráo hãy đi, mưa ướt thế này dễ bị cảm 

lạnh lắm. Bây giờ mày ốm nữa thì biết trông cậy vào ai? 

Lử: Ơ hay! Đã bảo đừng nói gở mà….Biết là thế, nhưng không làm gì ai làm cho. 

Mọi người đổi công cho nhau, lại có xe máy nên thu hoạch xong đâu vào đấy hết 

rồi. Chỉ còn mỗi nhà mình, không đem được ngô về nhà, có mà chuột sóc nó xúm 

lại phá phách thì bắp ngô chỉ còn lại cái cùi à! 
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Chồng đi rồi, nhìn trời mưa rả rích mà lòng dạ Mẩy nóng như lửa đốt, 

đứng ngồi không yên, chị cố nhỏm dậy ra bếp chắt bát thuốc lá đưa lên miệng. 

Thì ngay lúc đó, trưởng thôn hớt hải chạy vào, nói như không kịp thở: 

Tr/T: Khổ rồi chị Mẩy ơi! Sao lại để anh ấy lên nương gùi ngô trong lúc trời mưa 

đến nỗi ngã gãy chân rồi! 

Mẩy(vứt vội bát thuốc chạy lại chỗ trưởng thôn miệng lắp bắp): Sao? Sao cơ? 

Chồng tôi làm sao rồi ông trưởng thôn? 

Tr/T: Cũng may cha con tôi biêt được, cõng về, không thì chết rét trên đó rồi. 

Lử được đưa vào nhà, luôn miệng kêu đâu. Mẩy thì khóc nức nở. 

Mẩy: Lử ơi là Lử, ra nông nỗi này rồi thì bây giờ phải làm sao? Chỉ lại tại mày 

nghe xúi dại linh tinh, không đồng lòng với thôn, với bản nên ông trời bắt phạt đây 

mà! 

Tr/T: Bình tĩnh nào, kêu khóc lúc này thì giải quyết được việc gì. Chị Mẩy lấy 

nước ấm rửa ráy, thay quần áo cho anh ấy. Để tôi ra trạm xã mời y tá về sơ cứu, rồi 

ta đưa ngay anh Lử ra bệnh việc huyện bó bột, để lâu là không nên đâu. 

Mẩy (nưc nở): Nhà cháu neo người nên mọi sự đều nhờ bố con bác trưởng thôn ạ! 

 

Lử nằm điều trị đã chục ngày, được bệnh viện cho về nhà ngoại trú, chờ 

tháo bột. Rời khỏi cáng, Lử sửng sốt thấy ngô đậu đã được xếp gọn gàng trên 

gác bếp. Lúc ấy, Lử mới được vợ cho biết: Trong thời gian Lử nằm viện, chi hội 

nông dân, hội phụ nữ đã vận động hội viên đến giúp đỡ, đưa hết số ngô còn lại 

về nhà. Lòng tốt của bà con khiến Lử cảm động rơi nước mắt và càng hối hận về 

những việc làm trước đây của mình. Đang mải suy nghĩ thì ông trưởng thôn và 

bà con kéo nhau sang hỏi thăm sức khỏe Lử. Lúc này, Lử mới thành khẩn: 

Lử: Bà con tha lỗi cho tôi. Tôi đã không đúng, đã làm hòn đá cản đường đi lên của 

thôn. Mong mọi người tha thứ. Nhờ có bà con nên ngô không bị mọc mầm, không 

bị con chuột, con sóc phá hoại. Tôi càng thấy mình sai vì đã không nghe theo lời 
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bác trưởng thôn tham gia mở đường. Tôi xin nộp tiền phạt để chuộc lỗi, mong bà 

con chấp thuận. 

Tr/T: Anh Lử nghĩ được như vậy là quý rồi. Bà con sẵn sàng thông cảm và tha thứ 

phải không nào? 

Quần chúng: Đúng vậy đấy! Cậu mau khỏe lại còn đi trả công giúp chúng tôi nữa 

chứ! (cười vang) 

Tr/T: Với lại mọi người cũng không bắt phạt nhà anh Lử đâu, chỉ mong anh Lử, 

khi thôn bản có phát động việc gì thì nên tham gia đầy đủ cho có tinh thần đoàn 

kết, như vậy làng bản mới gắn bó và phát triển được chứ, đúng vậy không mọi 

người? 

Quần chúng: Ông trưởng thôn nói đúng đấy! Ai cũng phải tham gia vì mọi người 

đều sống chung trong một thôn bản mà. 

Lử: Tôi xin nghe lời bác trưởng thôn, nghe theo bà con. Từ nay, có việc gì xin bác 

trưởng thôn cứ thông báo, gia đình tôi sẽ đóng góp đầy đủ, không thiếu một công ạ! 

Tr/T: Tốt rồi, tốt rồi. Vụ ngô sau có mua xe máy thay con ngựa thồ không đấy? 

(cười vui vẻ) 

Lử: Dạ! Đợi tôi tháo được bột xong thì cũng là lúc Tết đến rồi. Lên nương thì chưa 

dám chắc, chứ mua xe để đưa vợ con đi chơi Tết ở phố huyện thì nhất định rồi ạ. 

Tất cả cười vui vẻ! 

Trịnh Bảng 

 

 


