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Kịch bản Câu chuyện truyền thanh 

                                   ĂN CỦA RỪNG 
 

Nhân vật:     Giàng A Tủa – Bố ( người Mông) 

 Bà Sùng Chư – Vợ A Tủa 

 Giàng A Cớ  - Con A Tủa 

 Bảo Lâm – Kiêm lâm viên 

Sùng Mỷ - Phó Chủ tịch xã 

Thợ mua gỗ  

Người dân1 , 2 

 

Dẫn chuyện:  Gia đình A Tủa là hộ nhận bảo vệ diện tích rừng nguyên sinh nhiều 

nhất và cũng được trả tiền dịch vụ môi trường rừng cao nhất ở bản Nả Háng. Thế 

nhưng chẳng hiểu sao khu vực lõi rừng nhà ông quản lý những cây gỗ to cứ chết 

dần, chết mòn ngày càng nhiều… Hôm nay nhà ông A Tủa có khách. Hai bố con A 

Tủa  và  A Cớ vui vẻ chén chú, chén anh chuyện trò rôm rả với  người thợ mua gỗ 

từ miền xuôi lên … 

 

 (Âm thanh:  Tiếng bát đũa va chạm lách cách, tiếng cười nói, chúc rượu vui 

vẻ…) 

Thợ mua gỗ : - Nào xin chúc mừng hai bố con ông vừa thắng đậm nhé. A Tủa 

thấy không ? Làm ăn với tôi là chỉ có được trở lên thôi… Nào bắt tay cái nào 

người anh em…đúng là trên cả tuyệt vời… 

A Tủa : - Ôi… gia đình tao cũng cám ơn nhiều nhé, nhờ có anh mà mấy năm nay 

tao có tiền uống rượu thỏa thích, lại có tiền đi chơi mà không phải xin vợ… 

Thợ gỗ: - Tiền thì bố con ông không phải lo, cứ làm theo chúng tôi là có tiền ngay. 

Đấy mấy hộp gỗ vừa rồi tôi trả cho bố con ông cả chục triệu còn gì…Nếu đội nắng 

đội mưa mà làm nương trồng ngô thì bao giờ ông mới có tiền nhanh thế. 
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A Cớ: -  Đúng rồi, theo các anh vừa kiếm được tiền vừa vui vẻ lại chẳng phải mất 

công lo nghĩ gì…Nào nâng chén nào…phải uống hết coóng rượu này nhé… 

                          (Thợ gỗ , A Tủa cùng hô trăm phần trăm…zô …ô…ô) 

Thợ gỗ: - Thôi uống thế đủ rồi, bây giờ ta bàn công việc nhé. Tôi nghe nói trong 

diện tích rừng ông nhận khoán bảo vệ có mấy cây chò chỉ to lắm, ông chặt nó 

xuống đem bán cho chúng tôi ông sẽ có nhiều tiền đấy…  

A Tủa : - Rừng nhà  tao quản lý bị chặt nhiều rồi, chặt thêm nữa là bị Kiểm lâm 

bắt đấy, không được đâu, mà cái cây chò chỉ ấy bị cấm rồi… 

A Cớ : - Dạo này Kiểm lâm địa bàn tuần tra chặt lắm, nhà tao cũng phải ký cam 

kết bảo vệ rừng rồi, mà lấy cái cây chò chỉ ấy khó lắm… 

Thợ gỗ: - Bố con nhà ông không làm thì người khác sẽ làm thôi…Biết là khó 

nhưng mà mình phải có cách chứ… 

A Tủa: - Vẫn là cách cũ chứ gì. Rừng bị chặt nhiều nên bây giờ người ta phát hiện 

ra, rồi kiểm tra hàng ngày. Hôm qua cả bản tao được học tập về công tác bảo vệ 

rừng đấy…  

Thợ gỗ: - A Tủa  à…mày phải khôn lên một tý chứ,… trước kia mình mới chặt rễ, 

đẽo gốc thì lâu lắm,  mà như thế bây giờ  khó qua mặt được Kiểm lâm. Còn muốn 

chặt được cây chò to này mày phải làm cho nó chết khô. 

A Cớ : Hây dà… nó to thế thì đến bao giờ mới chết được.  

Thợ gỗ: - Khó gì…Mai mày đến gốc cây chò ấy, đào đất lên, rồi chặt vài cái rễ  to 

sau đó đổ thùng dầu cặn xuống lấp đất lại …một thời gian ngắn thôi là cây bắt đầu 

héo lá rồi chết. Lúc bấy giờ mày mời Kiêm lâm đến kiểm tra cây rồi cho nhà mày 

khai thác sản phẩm phụ trên diện tích rừng bảo vệ thế là mày được chặt thôi… Đây 

tao đã chuẩn bị cho mày can dầu rồi đây 

A Tủa: - Hây dà ! Hay quá ! Hay quá . . …  

Thợ gỗ:  - Này … Bây giờ tao đưa cho hai bố con 10 triệu để đặt cọc. Thế nhé… 

Chào A Tủa, A Cớ, tao về đây, khi nào có gỗ thì gọi điện nhé.…  

A Tủa, A Cớ : Về nhé , về nhé… gặp lại để uống rượu nhé… 
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Dẫn chuyện: Theo thủ đoạn  hiểm của tay thợ buôn gỗ, A Cớ đã xuống  phố huyện 

thu mua gom toàn bộ số dầu cặn, dầu thải từ các xưởng sửa chữa ô tô, xe máy. Sau 

đó cứ chiều tối chạng vạng là hai bố con lại vào rừng đào xung quanh những cây 

gỗ to rồi  đẽo gốc, chặt rễ, thậm chí có những cây to A Cớ còn khoan sâu tận lõi 

cây, rồi mới đổ dầu để cây chết nhanh. Chỉ vài tháng sau, những cây gỗ to ở  vạt 

rừng nguyên sinh dọc theo khe núi phía sau nhà ông A Tủa cứ vàng lụi, rồi rụng 

hết lá trơ khốc cành. Chẳng cần báo xã hay cán bộ Kiểm lâm, lấy cớ khai thác cây 

chết khô, bố con A Tủa cứ thế hạ cây, xẻ ván bán cho các thợ gỗ...lấy tiền ăn chơi 

rượu chè bê tha. Phát hiện điều bất thường, Bảo Lâm là cán bộ Kiểm lâm địa bàn 

cùng  Phó Chủ tịch xã Sũng Mỷ  đã đến kiểm tra phát hiện thủ đoạn tinh vi này và 

truy trách nhiệm của chủ rừng A Tủa. Nhìn thấy đoàn cán bộ rẽ về phía nhà mình, 

A Tủa thoáng chột dạ nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh mời chào đon đả… 

 

( Âm thanh: Tiếng chó sủa ....) 

A Tủa: - Hây dà…Chào Chị phó chủ tịch xã, chào cán bộ Bảo Lâm…Ôi…! 

Không biết hôm nay con chim khách nó hót lúc nào mà nhà mình có các cán bộ 

đến thăm…Bà Sùng Chư à, thằng A Cớ à… ra đón khách đi nào…  

Bảo Lâm và Sùng Mỷ: Vâng …! Chào ông Tủa và cả gia đình nhé. 

A Tủa: - Mời các cán bộ vào nhà…, A Cớ à mang cái bình rượu ngâm cây sâm 

rừng ra mời khách nhé… 

Sùng Mỷ: - Thôi, không phải rượu đâu, hôm nay chúng tôi xuống làm việc với gia 

đình ta về việc phá rừng. Mời anh Bảo Lâm… 

Bảo Lâm: - Ông A Tủa à, sao bỗng dưng diện tích rừng nhà mình nhận quản lý bị 

chết nhiều cây to thế…?  

A Tủa: - Hây dà…cán bộ Bảo Lâm à, buồn quá…chẳng biết làm sao mà cái cây 

nó lại tự chết, chắc là nó già quá…hay là bị con sâu nó đục cái lõi cây nên nó phải 

chết thôi… 

Bảo Lâm: - Thôi, ông khai thật đi, chúng tôi đã điều tra và biết bố con ông dùng 

thủ đoạn gì để làm cây chết rồi…Mà nếu cây chết thật ông cũng phải báo cáo xã, 
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báo cáo Kiểm lâm đến kiểm tra và nếu được phép mới được khai thác chứ, ông làm 

như vậy là sai, là vi phạm cam kết bảo vệ rừng rồi… 

 Sùng Mỷ: - Mấy hôm vừa rồi thấy nhà A Tủa bán gỗ nhiều chúng tôi đã xuống 

kiểm tra thì thấy cây chết và đã nhắc nhở gia đình không được chặt phá để báo cáo 

với huyện, với Kiểm lâm về tình trạng này…  

A Tủa: -- Ấy…ấy…các cán bộ à…Đừng đổ tiếng xấu cho nhà tôi chứ…, bao năm 

qua tôi giữ rừng tốt chả được lời khen…bây giờ cây chết lại vu oan cho tôi 

à…Không tốt bao nhiêu đâu… 

A Cớ :  - Tùa ơi..! Cái cây nó chết là tự nó…chứ tao có bảo nó chết được đâu mà 

đổ cho nhà tao.. Mà sao nhà thằng A Lù, Vàng Páo… cây chết đầy ra đấy  mà 

Kiểm lâm không bắt đi…?  

Bảo Lâm: - Những cái cây to đang xanh tốt thì tự nhiên làm sao mà chết được. Bố 

con ông khôn nhưng không khéo, vì muốn cây chết nhanh các ông đổ nhiều dầu, 

nên mùi bốc lên cả cánh rừng, ai mà không nghi ngờ. Chúng tôi cũng đã cho bới 

các gốc cây và phát hiện chính xác thủ đoạn tinh vi này… 

A Tủa :  - Khu rừng này mỗi ngày bao nhiêu người qua lại, sao cái cán bộ Kiểm 

lâm lại bảo nhà tao làm..? 

 Sùng Mỷ: - Vừa rồi, mấy anh dân quân đi cùng đoàn phát hiện sau nhà ông còn 

có mấy can đầy dầu cặn. Chứng cứ ấy là quá đủ rồi…Nhưng mà chưa hết đâu, cách 

đây 1 tuần anh Vàng Khua ở bản trên đi nương về muộn tận mắt thấy hai bố con 

ông đổ dầu vào cây chò chỉ ở bên  kia khe và đã báo cho xã biết rồi… Ông còn nói 

gì được không …? 

A Tủa : ( Lẩm bẩm một mình) Tùa ơi….! Thế là lộ hết cả rồi … 

( Nói to cho cả  nhà nghe) : À mà cán bộ ơi, đúng là bố con tôi có làm nhưng chỉ 

làm mấy cây thôi để về thay cái cột nhà đã bị mọt…còn toàn người bản trên họ làm 

đấy…Hôm nào họ đi qua tôi sẽ chỉ cho các anh nhé… 

Bảo Lâm :   - Thôi đừng đổ tội cho người khác thế ông A Tủa, cả vạt rừng này đều 

do một tay bố con nhà ông hủy hoại. Ngoài triệt hạ các cây to, ông còn nhân tiện 

phá cả các cây con lấy củi bán…Người mua gỗ của ông từ miền xuôi bị bắt cũng 
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đã thành khẩn khai báo là mua gỗ của ông cùng các thủ đoạn mà hắn đã bày cho bố 

con ông…. 

Sùng Mỷ: - Bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài việc phải nộp tiền  phạt, chúng tôi sẽ đình 

chỉ hợp đồng nhận trông coi, bảo vệ và chăm sóc rừng và sẽ báo lên huyện để 

ngừng ngay việc chi trả tiền Dịch vụ bảo vệ môi trường rừng…Ông A Tủa và con 

trai là A Cớ cũng sẽ  phải trồng lại diện tích rừng đã bị phá…Nặng hơn ông còn bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. 

A Tủa : - Mình biết sai rồi…vì chót nghe lời kẻ xấu phá rừng…xin xã và cán bộ 

Kiểm lâm tha thứ, phạt nhẹ cho…  

Bảo Lâm :   - Ông A Tủa và mọi người à… Rừng cho chúng ta nguồn nước, 

nguồn sống…Phá rừng là chúng ta tự hại mình …, bởi khi mất rừng là chúng ta sẽ 

mất đi nguồn sinh thủy, mất rừng cũng đồng nghĩa với việc mở đường cho lũ ống, 

lũ quét tàn phá bản làng, đồng ruộng,…mất rừng cũng là mất đi kế sinh nhai của 

chính chúng ta… Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng “ ăn của rừng …rưng 

rưng nước mắt” đấy bà con ạ…!         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dẫn chuyện: Tai nghe, mắt thấy chuyện chồng con phá rừng bị phạt nặng vừa 

mang tiếng với làng bản, vừa bị mất nguồn tiền bảo vệ rừng hàng năm, bà Sùng 

Chư bực lắm. Bởi vậy ngay sau khi đoàn cán bộ ra về bà liền quay vào đay nghiến 

A Tủa và A Cớ….   

 

Bà Sùng Chư : - Ôi xấu cái mặt với bản quá…Sao mà hai bố con ông lại làm 

những điều trái với quy ước bảo vệ rừng của dòng họ Giàng thế…Phạm vào điều 

cấm kị là không tốt, là trái với ý trời đấy… 

A Tủa: - Hây dà …Mày nói cái gì lạ thế!. Người Mông ta bao năm sống nhờ rừng. 

Cột nhà từ cây rừng. Nước uống từ trên khe. Cơm ta ăn, rượu ta uống áo ta mặc.. 

tất cả đều nhờ rừng. Tất cả là trời cho người Mông ta, sao lại trái ý trời thế nào 

được… 
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Bà Sùng Chư : - Ờ…thì tất cả nhờ rừng …, vậy sao ông và thằng A Cớ  theo 

người xấu chặt phá rừng? Thế chẳng trái ý trời à… ? Từ ngày có nhiều người xấu 

hay chặt cây, phá rừng  nên trời phạt, sinh ra nhiều mưa lũ, trôi mất bao nhiêu nhà, 

cướp đi bao nhiêu của cải, bao nhiêu trâu bò… Đấy…rồi ông xem có ngày chẳng 

chết mất xác đấy à…  

 A Tủa:  (quát) - Cái miệng ác độc của mày có im đi không nào … bố con tao đang 

làm ăn vì cái nhà này đấy mà cái miệng mày toàn  nói những điều gở… 

Bà Sùng Chư : Tùa ơi… Ông và thằng A Cớ toàn làm cái sai thôi. Mà tiền bán gỗ 

lậu ông và thằng Cớ tiêu sài hoang phí rượu chè, cờ bạc,  … hết chứ mẹ con, bà 

cháu tôi được cái gì. Nhà mình đã ký cam kết bảo vệ rừng, hàng năm nhận tiền bảo 

vệ rừng của Nhà nước nên phải biết nghe lời cán bộ Kiểm lâm, nghe lời cán bộ xã 

chứ…. Từ ngày mai ông và thằng A Cớ không được cầm con dao, không được 

cầm cái rìu vào rừng chặt cây nữa. 

A Tủa:  - Không cầm dao, cầm rìu vào rừng thì có mà chết đói à…đúng là đồ… 

đàn bà… Thôi …thôi…cái miệng mày đừng nói cái lời ác độc như con rắn hổ 

nữa… 

Bà Sùng Chư : - Tùa ơi…Tao không nói ác đâu, đấy là tao lo cho mày và thằng A 

Cớ nhà mình thôi…Cây đổ không báo trước. Lũ ống chẳng ai lường. Ham hái quả 

có ngày sểnh chân. Mải bắt mồi cũng có khi vấp ngã… tránh thế nào được 

A Tủa:  (Gầm lên) Mày có im đi không nào…  

 

Dẫn chuyện: Bà Chư không nói gì nữa lẳng lặng bỏ ra ngoài…Còn A Tủa vẩn lẩm 

bẩm chửi thề một mình. Mặc dù đã chịu phạt, nhận lỗi và cam kết sửa chữa với 

cán bộ  xã và Kiểm lâm, nhưng trong thâm tâm A Tủa đang có âm mưu cùng A Cớ 

chờ thời cơ thuận lợi làm một mẻ gỗ cuối cùng kiếm ít tiền. 

 Năm nay thời tiết diễn biến bất thường, mới vào mùa mưa mà đã có vài trận 

lũ quét kinh hoàng làm chết nhiều người và cuốn trôi tài sản, gia súc của người 

dân các huyện bên. Hôm nay mưa lũ lại về, nhân lúc mọi người không ai để ý ông 

A Tủa bàn với A Cớ quyết tâm lợi dụng lúc mưa gió để chặt nốt vài cây gỗ lấy tiền 
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trả nợ…Trong tiếng sấm chớp, mưa gió gầm gào ông A Tủa cũng bồn chồn đứng 

ngồi không yên, còn bà Sùng Chư ngồi giữa nhà cầu trời đất…     

                

(Âm thanh: Tiếng gió, tiếng mưa sầm sập…) 

Bà Sùng Chư : - Tùa ơi!... Tháng bảy chưa qua, tháng ba chưa đến, sao đã động 

núi, động rừng. Mưa nắng thất thường cuốn trôi đi bao nhiêu lợn gà, cuốn trôi đi 

bao nhiêu nhà của… Tùa ơi, Tùa thương lấy kẻ nghèo khó! Đừng đổ con nước! 

Đừng lấy đi cái cây rừng! Đừng cuốn trôi đi nhà cửa ..!... 

A Tủa:  (To tiếng).-  ….Th….ôi…đi!  Nắng mưa là việc của trời chứ, kêu, cầu  thì  

làm được gì nào…? 

Bà Sùng Chư : - Nắng mưa là việc của trời đất? Sao ngày xưa có mưa lũ to như 

thế này đâu. Con trâu mấy khi thấy chết trôi. Núi đồi mấy khi sạt lở? Vậy mà bây 

giờ… một mùa có đến ba con lũ lớn. Một con lũ cuốn trôi  mấy chục nóc nhà… tai 

ác quá! 

A Tủa: - Hây dà…Mưa mãi rồi cũng hết thôi à.., mày không nhìn thấy trời quang 

suốt hay sao? 

Bà Sùng Chư : - Mới qua vài mùa làm nương mà cánh rừng già này đã sắp hết cây 

to rồi, làm gì mà chẳng quang (bỗng đột ngột) ông A Tủa..., ông sai thằng A Cớ đi 

đâu rồi…? 

A Tủa: -  Việc của nó, mày hỏi làm gì? 

Bà Sùng Chư : - Ừ… Tao hỏi vì nó hay vào rừng, nó không thích đi đường quang, 

mà chỉ chui  đường rậm. không muốn gặp mặt người chỉ muốn làm bạn với con 

cáo. Mà ông với thằng A Cớ đang làm việc gì đấy….? 

 

Dẫn chuyện: Trong lúc bà Sùng Chư đang vặn hỏi ông A Tủa thì bất ngờ A Cớ 

quần áo ướt sũng trên tay cầm chiếc rìu gãy chạy ùa vào nhà. Chẳng để ý đến bà 

Sùng Chư, A Cớ gọi ông A Tủa… 

  

A Cớ : -  Bố… bố A Tủa à ? 

A Tủa: - Ôi!... A Cớ đấy à? Mày ướt hết rồi, sao không để ngớt mưa hãy về ? 
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A Cớ :  - Tôi phải tranh thủ lúc mưa to, gió lớn mới không ai biết. Tiếng mưa, 

tiếng gió mới át được tiếng chặt, tiếng cây đổ chứ. 

A Tủa:  Hầy dà…Mày cũng khôn như con sóc con chồn đấy nhỉ. Cẩn thận suối lũ 

đấy nhé … ngồi nhà tao lo quá cứ phải đứng lên ngồi xuống… 

A Cớ :  - Ờ.. tôi lại mong cái suối lũ to lên một tý  mới  đưa gỗ về được … Mấy 

cây gố to lắm… xẻ ra cũng được khá tiền đấy… Đang vội thì cái rìu lại bị gẫy mới 

bực chứ… 

A Tủa:   - Sao! Gẫy mất rìu rồi à..? Tùa ơi….! Gãy rìu thì không hay đâu…! 

A Cớ :  - Hây dà…Bố lo cái gì…, gãy rìu là chuyện thường ngày ở rừng 

mà…Cũng may hôm trước lên huyện, tôi  đã nhờ thằng bạn  đánh cho chiếc nữa 

rồi.  Đây này …Thép tốt lắm.  

Bà Sùng Chư : - Tùa ơi…Mưa to lũ lớn đang về thế này mà hai bố con ông còn 

vào rừng chặt trộm gỗ à…Có thôi ngay đi không…Ông mà không dừng lại là tôi 

báo cán bộ Kiểm lâm đấy… 

A Tủa: - Cái bà này hết khôn rồi à…Chồng, con đi làm ăn mà lại đi báo cán bộ bắt 

à…Đấy…có  giỏi thì  mày đi báo đi…Mưa to, gió lớn thế này còn lâu mới gọi 

được Kiểm lâm nhé… 

Bà Sùng Chư : - Ông không lo cái thân ông thì mặc xác ông …nhưng ông phải để 

thằng A Cớ ở nhà không được đi đâu hết… 

A Tủa: - Cái bà này sao mà nghĩ ngắn thế…thằng A Cớ nhà mình đã là thanh niên 

rồi,  nó thuộc từng hòn đá, từng khe sâu. Nhìn lá, nhìn cây biết trước trời nắng, trời 

mưa…thì mưa lũ làm gì được nó nào…Thật đúng là ….chỉ như ma xó ám quẻ 

người ta … 

Bà Sùng Chư : - Tôi đã nói với bố con ông rồi …Làm điều ác với rừng thì sẽ phải 

trả giá đấy…Đừng tưởng cái cây không biết nói, cành lá không biết kêu mà muốn 

làm gì cũng được nhé…Kiểm lâm không bắt được ông, xã không bắt được bố con 

ông thì trời sẽ trừng phạt đấy…A Tủa, A Cớ ơi tỉnh lại đi… 

A Tủa: - Thật là khó chịu với cái bà này …dai hơn cả cái con vắt trên rừng…Một 

đống tiền của người ta đấy…bỏ là bỏ thế nào… 
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A Cớ: - Đúng đấy bố à…không cố lần này là không còn cơ hội đâu…Mà cũng 

không có tiền trả nợ cái xe cắm hôm thua bạc ở chợ huyện… 

 - Bố à …bây giờ bố ra giúp con một tay để nhanh chóng chuyển số gỗ này về giấu 

ngay nếu không tạnh mưa xã nó phát hiện được thì nguy.. 

Bà Sùng Chư : - Thằng A Cớ …đưa ngay cái rìu cho tao… Hai bố con mày không 

được đi nữa… 

A Tủa:  - Mày giữ cái rìu là mày chặt tay thằng A Cớ đấy. Thằng A Cớ không có 

cái tay, lấy đâu  ra gỗ quí, làm gì ra tiền? rượu đâu cho ta uống?...A Cớ không 

được đưa cho mẹ mày…Lằng nhằng như dây rừng ấy…Chúng ta đi thôi A Cớ. 

Bà Sùng Chư : ( Quát to )- Ông A Tủa!.. Ông A…. T.. ủa…A Cớ à. Quay về 

ngay!. 

 

Dẫn chuyện: Bất chấp lời can ngăn của bà Sùng Chư, hai bố con A Tủa lao ngay 

vào rừng..Bà Chư cũng khoác vội cái áo mưa lập cập ra khỏi nhà để đuổi theo 

ngăn cản...Mưa mỗi lúc một to như dội cả biển nước xuống núi rừng...Lúc này cán 

bộ Kiểm lâm địa bàn Bảo Lâm đang đi tuần tra rừng đã ghé qua từng nhà để nhắc 

nhở các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm cảnh giác và sơ tán đề phòng thiên tai 

bất trắc... Bất chợt có tiếng nước réo đổ ầm ầm từ trên đỉnh núi…Rồi một thác 

nước đỏ ngầu mang theo cây cối và cả những tảng đá to như cái bàn, cái giường 

dễ dàng tràn qua khu rừng vừa bị phá xuống lòng khe cuốn phăng tất cả mọi thứ 

trên đường nó đi qua. Cả bản Nả Háng phút chốc náo động… 

 

(   Tiếng người dân kêu cứu gọi nhau, xen lẫn tiếng dòng lũ ầm ầm) 

Tiếng người dân chạy lũ : - Lũ quét….L…ũ ….qu….ét…bà con ơi….Chạy…. 

chạy…đi…   

- Lũ về to quá… mọi người chạy đi…. 

- Có ai cứu nhà tôi với, vẫn còn 2 cháu nhỏ dang mắc kẹt trong nhà 

- Đưa hai mẹ con bà này lên kia… 

- Nhanh nhanh cái chân lên không chết hết bây giờ… 

- Ối tùa ơi… chồng tôi chết rồi…         cứu vợ con  tôi với… 
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-  

Dẫn chuyện: Nước đổ về  nhanh như thác dữ chỉ vài phút đã ào tới nhà bà Sùng 

Chư…Đang vào rừng để tìm bố con  ông A Tủa,  thấy nước lũ về nhanh, Bà Chư 

định chạy về nhà để cứu đồ đạc, cứu mấy con lợn nhưng Bảo Lâm đã kịp thời ngăn 

bà lại…  

 

Bảo Lâm : - Ôi …ôi …bà Chư  không về nhà kịp đâu lũ quét to và nhanh quá, mọi 

người phải sơ tán ngay…  

Tiếng người dân: -Từ trước đến giờ có bao giờ lũ lớn tràn về cái khe này đâu nhỉ ? 

    - Ôi nhà bà Chư bị nước cuốn rồi….Ôi .. mấy con lợn bị trôi     

     rồi…tiếc quá ..? 

 

Dẫn chuyện: Chỉ trong phút chốc dòng lũ hung hãn đã nhấn chìm và cuốn phăng 

ngôi nhà của bà Chư cùng tất cả tài sản và đàn lợn…Bà Chư đứng trên bờ như 

trời trồng …bỗng bà giật mình nhớ ra…  

 Bà Sùng Chư : - Ôi cán bộ Bảo Lâm ơi…hai bố con ông A Tủa lúc nãy vừa 

ngược lên khe chặt gỗ…tôi lo quá. 

Bảo Lâm : - Chết thật…Giờ là lúc nào mà lại đi phá rừng nữa…Nguy hiểm 

quá…Lũ quét thế này không biết có chạy kịp không? 

Bà Sùng Chư :  - Ôi… ông A Tủa ơi….Ôi ….A Cớ ….con ơi…sao không nghe 

lời ta. Đã bảo là trời phạt mà ….Hu…hu…Nhà tôi chẳng còn gì nữa 

rồi…hu…hu… 

Bảo Lâm : - Bà Chư cứ bình tĩnh đứng yên ở đấy nhé …lũ dữ quá….để tôi cùng 

mấy thanh niên chạy ngược lên quãng trên này xem sao…. 

- Đi nào anh em… 

 

Dẫn chuyện: Bảo Lâm dẫn mấy thanh niên trong bản chạy dọc theo khe  về hướng 

cửa rừng. Dòng lũ vẫn gào thét dữ tợn… chợt có tiếng kêu cứu giữa dòng…Mọi 

người phát hiện ra A Tủa và A Cớ đang bám vào cây gỗ nhấp nhô trong vòng xoáy 

của  nước lũ… 
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( Âm thanh tiếng nước suối chảy hung hãn…) 

A Tủa, A Cớ : - Cứu chúng tôi…Cứu ….chúng tôi …với… 

    - Ai cứu ….với… 

Người dân 1: - Cán bộ Bảo Lâm ơi có 1… à có 2 người dang bám vào cây gỗ 

Người dân 2: - Đúng là ông A Tủa và thằng A Cớ rồi… 

Bảo Lâm :  - Mọi người chú ý này…Bây giờ tôi sẽ ra cứu người…Các anh buộc 

chặt đầu dây này vào gốc cây kia… và kéo khi tôi ra hiệu nhé… 

 

Dẫn chuyện: Bảo Lâm lao xuống dòng nước xiết, sau một hồi vật lộn anh chỉ kịp 

cứu được mình ông A Tủa còn A Cớ đã bị lũ cuốn trôi mất tích.  

                                          Nhạc buồn  

Một tuần sau lũ,người ta mới tìm được xác A Cớ và 3 thanh niên xấu số. 

Bản Nả Háng tan hoang tiêu điều như sau trận đại hồng thủy. Người dân đã bắt 

đầu tập trung dọn dẹp dưới sự hỗ trợ của chính quyền và sự chung tay của cả cộng 

đồng…Trên chiếc nền nhà cũ, Bảo Lâm đang cùng lực lượng thanh niên tình 

nguyện dựng lại nhà cho ông A Tủa. Gặp Bảo Lâm ông A Tủa cầm tay anh bày tỏ 

lòng biết ơn người đã cứu mạng trong cơn lũ dữ… 

 

A Tủa: - Cán bộ Bảo Lâm à, cám ơn anh đã không sợ  nguy hiểm cứu tôi…Chẳng 

biết lấy gì mà đền đáp …Giá như tôi ghe lời anh, nghe lời bà Chư thì thằng A Cớ 

nhà tôi không mất mạng…Đúng là trời trừng phạt tôi rồi… 

Bảo Lâm :  - Chẳng có trời nào đâu ông A Tủa ơi…Tất cả là do con người gây ra 

thôi…Do cánh rừng đầu nguồn bị ông phá đã mở đường cho lũ quét tràn qua khe 

này,  mới dẫn tới thảm cảnh hôm nay. Cây cối có còn đâu mà ngăn bão, chắn lũ 

chứ…Mình ở rừng thì phải theo quy luật của rừng. Ăn của rừng, rưng rưng nước 

mắt, nếu tàn phá rừng để kiếm lời, ắt chúng ta sẽ phải trả giá. 

A Tủa: - Khi tôi nhận ra được điều này thì đã muộn quá rồi…Nhưng muộn còn 

hơn không…Tôi nợ cán bộ, nợ rừng nhiều lắm . Dựng xong căn nhà này tôi sẽ phải 

trả nợ rừng…Bà Sùng Chư, bà giúp tôi trồng lại rừng nhé. 

Bảo Lâm : A Tủa biết nghĩ điều hay rồi đấy . Chắc rồi rừng sẽ xanh trở lại  
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