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ÔNG CỤ NON 

 

Tôi không rõ là từ bao giờ, mình đã bị ai đặt cho cái danh hiệu là "ông cụ non" từ khi đã bắt đầu có trí 
nhớ, có lẽ khoảng tôi mới còn 9, 10 tuổi gì đó. À không, đúng ra là khoảng 6, 7 tuổi, lúc tôi còn ở Đà-
Nẵng cùng với mấy cô, chú nhà ông bà ngoại. Sau này, cô Kim tố khổ với vợ tôi rằng, thư tình của mấy 
cô, cho dù dấu ở đâu cũng bị cái thằng quỷ xứ này lôi ra - nếu không hối lộ, cho quà thì nó đem méc với 
bà (ông ngoại tôi hiền khô, méc cũng chẳng có lợi lộc tí nào!). Cũng nhờ đó, khi cô Thủy, vì là con gái út 
cho nên nhà gọi là cô Xíu - đẹp nổi tiếng khu chợ Cồn - được một chú họa sĩ gần nhà theo tán, tôi trở 
thành cánh chim nhạn đưa thư tình qua lại cho hai người, và được chú họa-sĩ đó dậy vẽ, một năng khiếu 
mà sau này khiến tôi trở thành đam mê về môn nghệ thuật này. 

 

Trong nhà tôi có một chị vú em và bà quản gia kiêm người bếp, người mà mẹ tôi 
giao chìa khóa nhà mỗi khi mẹ tôi ra đường lo chuyện làm ăn, buôn bán. Bà quản 
gia này - không có mặt ba mẹ - thường hay la mắng chị em tôi, nhưng luôn chịu 
thua không cãi lại với cái miệng lưỡi của một thằng nhóc thua bả cả hơn 20 chục 
năm, vì bà ấy chẳng có học hành gì cả. Bởi thế cho nên bà quản gia này phát minh 
ra một trò độc địa khác, là thỉnh thoảng đem dấu chùm chìa khóa cổng nhà rồi đổ 
thừa cho chị em tôi để lạc, để mất  cho cả bọn bị la mắng, ăn đòn. Sau lần đầu 
tiên bị bà phù thủy chơi chiêu mới, từ đó về sau mỗi lần nghe nói chùm chìa khóa 

bị mất, trong lúc bà chị cả chỉ biết lo, rươm rưóm nưóc mắt khóc, nghĩ đến trận đòn bữa trước - và mấy 
đứa em thì teo hết vía. Tôi bình tĩnh ngồi ngẫm nghĩ một chập rồi bảo đứa đi kiếm chỗ này, đứa bắc ghế 
hay bắc thang tìm chỗ nọ. Quả nhiên, chả mấy chốc cũng tìm ra được chùm chìa khóa. Tôi nuôi một con 
vịt con lông vàng, cái mỏ vịt nhỏ xíu nhìn dễ thương hết nói. Vậy mà trong lúc tôi đi học, bà ấy ở nhà vặn 
cổ rồi vứt nó xuống cống rãnh. Thời gian sau, trong lúc chặt con gà luộc, vô ý làm sao mà bà này chặt 
trúng vào bàn tay trái, rồi tôi không nhớ vì sao mà mẹ tôi lại cho bà quản gia thôi việc mấy tháng sau. 
Nghĩ lại, kể ra có lẽ tôi đã không biết sử dụng cái "thiên phú" của một “ông cụ non” ngày xưa, biết đâu 
sau này tôi trở thành một công-an phường hay thám tử thì thiên-hạ phải biết. 

 

Lớn lên chút nữa, học chung lớp thường thì đa số bằng tuổi nhau, vài đứa ít tuổi hay lớn hơn tôi chừng 
một, hai tuổi. Vậy mà quen nhau chẳng bao lâu, đứa nào cũng coi tôi như một "đại huynh", mặc dù 
nhiều thằng to con, lớn hơn tôi cả cái đầu. Lên đại-học, có người còn gọi tôi là "cụ Tổng" nữa thì phải 
biết! Chung quy có lẽ vì cái tánh háu đá võ...mồm của tôi, cóc sợ ai, cóc ngán ai - không hiểu cứ hỏi, hỏi 
đến khi thầy, cô hay người lớn không trả lời được mới thôi. Mấy thằng tưởng tôi bạo mồm, bạo miệng 
cho nên chắc cũng thuộc loại...cô hồn hay sao nên mới kiêng nể như vậy. Năm học lớp 11, trong lúc ba 



2 
 

thằng ngồi trong quán cà phê đấu láo về chuyện nếu sang năm thi rớt tú tài thì đời trai sẽ ra sao. Cách xa 
hai, ba bàn là một nàng có mái tóc dài ngồi một mình, mặt buồn thiu như cơm nguội. Hai thằng bạn 
thách thức, tôi sách ly cà phê sang bàn bên đó gợi chuyện: 

- Xin lỗi, cô cho phép tôi được nói một câu, sau đó nếu không muốn nghe nữa thì tôi sẽ không làm phiền 
cô... 

- ... 

- Hai đứa bạn vừa mới cá độ rằng cô sẽ đuổi tôi như hủi, không được trò chuyện đến quá một câu. Nếu 
tôi thua, tôi phải trả tiền cho cả bọn, không thì chúng nó sẽ trả cho cả tôi lẫn cô. 

- Bộ mấy anh hết chuyện đùa rồi hả? Giọng nàng hơi giận dữ. 

- Thật tình, đối với tôi đó không phải là nguyên do, tôi thấy cô có vẻ buồn, ngồi một mình nên hy vọng 
góp chuyện với cô được dăm ba phút cho khuây khỏa rồi ai về nhà nấy, có thế thôi. 

*** 

Kết quả là hai thằng bạn phải trả tiền cà phê cho cả hai bàn - phục "ông cụ non" sát đất, còn tôi sau tối 
hôm đó biết được nàng là SV năm thứ nhất ở Khoa-Học, lớn hơn tôi gần ba tuổi - quen nhau hơn nửa 
năm thì bản tánh lơ tơ mơ cố hữu của tôi trỗi dậy, tôi từ từ rút lui, biệt tích sau khi đi bụi đời một thời 
gian. Tôi còn có một thằng bạn học cùng lớp ở Nguyễn Bá Tòng, cháu của một ông tướng Không-Quân, 
anh cả nó tên Đông mà sau này tôi lại chơi thân với ổng hơn nó. Chị của nó tên Đào - hơn tôi hai tuổi (gái 
hơn hai, trai hơn một) - có lúc bưng trà cho ông anh ngồi uống chuyện trò với tôi về chuyện chính trị, tôn 
giáo và triết lý, thỉnh thoảng nhìn rồi cười và nói : "Trông S. cứ như là một ông cụ non. Ai mà ngờ". Sau 
này, khi nhà tôi mở quán cà phê, mỗi tối lúc sắp sửa đến giờ đóng cửa, tôi thường hay gài cuộn băng tự 
mình chọn từng bài rồi thâu lấy, mở ra và xuống ngồi uống cà phê vừa nghe những bản nhạc cổ-điển. Cả 
nhà mỗi lần nghe nhạc tôi mở, tôi dư biết có ai đó sẽ khúc khích cười "Đã tới giờ của ông cụ non, dọn 
dẹp quán dần là vừa." 

*** 

Trong đời, tôi gặp rất nhiều "ông cụ non", từ một đứa bé chưa biết đi cho đến những thằng nhóc chưa 
quá tuổi hai mươi, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ xúc động bằng hình ảnh của một thằng bé mới 11 tháng 
- đã là một "ông cụ non". Cách đây hơn sáu năm, trong một vườn trẻ có một thằng bé tên Tim mới chập 
chững biết đứng. Một hôm tôi thấy nó bò lại gần cái vừa là xe vừa là cái ghế, trong đó có một thằng 
nhóc khác cỡ 7, 8 tháng đang khóc nhè. Thằng Tim từ xa bò tới và dựa vào cái xe đứng lên, rồi với cử chỉ 
như muốn dỗ dành thằng bé đang khóc bằng cách lấy cái núm vú của thằng bé và đút vào miệng cho nó 
khỏi khóc. Thằng bé con kia không nín mà còn lại kéo cái núm vú ra để khóc tiếp. Thằng Tim lại nhặt cái 
núm vú lên đưa cho thằng nhóc con kia nhưng cũng bị nó ném đi chỗ khác. Cứ như thế sự việc xẩy ra 
đến lần thứ ba thì cái núm vú bị vất ra phía sau, thằng Tim không thấy cái núm vú đâu nữa mà bạn mình 
vẫn khóc tỉ tê. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thằng Tim lấy cái núm vú yêu quý của nó và đút vào miệng 
thằng đang khóc. Một thằng bé mới 11 tháng đã biết thương bạn và dỗ bạn đã là một chuyện hiếm có, 
nó còn biết hy sinh cho bạn nó cái mà nó yêu thích nhất mỗi khi thiếu vắng mẹ. Tôi thấy, thằng bé tên 
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Tim này quả đã có một tâm hồn rất "cụ non", một linh hồn già trước tuổi. Thỉmnh thoảng có việc ghé 
ngang khu vườn trẻ này, hỏi thăm mấy cô giáo thì thằng Tim này rất chững chạc nhất trong lớp, biết tự 
lo lấy thân mà ít khi làm phiền người lớn, ngược lại có khi mấy cô giáo còn ngán Tim, để nó muốn làm gì 
thì làm, miễn là không phá quấy trong lớp. 

Cũng nhờ tìm ra được cái chân lý của thuyết luân-hồi, tại sao tôi lại là một "ông cụ non", nó giải thích 
cho tôi được thế nào là tình yêu, là sự công bình của thượng-đế chứ không phải thượng-đế bất công 
như nhiều người thường oán than. Nếu ai đã từng xem cuốn phim "The groundhog Day" -  phim mà 
theo tôi nghĩ - là một cuốn phim gần như hay nhất đã diễn dịch được thế nào là kiếp luân-hồi, mà riêng 
tôi, sự hiểu biết bắt đầu từ lúc tôi mới có đứa con trai đầu lòng, khi nó hơn 3 tuổi, tôi mua cho cái xe ba 
bánh, dặn nó đừng lái xe  xuống đường, nguy hiểm. Nhưng con nít mà, nhất là con trai - càng nói nó lại 
càng tò mò  muốn thử, phóng ra đường và bị tôi tóm lại và nhéo tai vài lần. Đến một lúc tôi thầm nghĩ: 
"Giá mà mình có cái quyền năng làm cho nó sống lại, tôi sẽ để cho nó bị xe cán một lần cho biết đời đá 
vàng." . Nghĩ đến đấy, tôi liền hiểu ngay rằng chỉ thượng-đế mới có cái quyền năng đó, và để chiều ý con 
người, cho con người tự rút kinh nghiệm, trải qua những bài học trong cuộc đời này và cứ thế qua bao 
nhiêu kiếp khác cho đến khi chúng ta biết cuộc đời quanh quẩn chỉ bấy nhiêu - rồi như câu chuyện chiếc 
áo rách - ai nấy đều sẽ trở về với thượng đế khi chúng ta không còn những khát khao, thèm muốn ở đời 
này. Từ đó, tôi không nghĩ ngay chính Beethoven, Mozartz, Picasso, hay Einstein... chả có quái gì gọi là  
giỏi dang hoặc thiên tài gì ráo.  Tôi mà ở lại lớp 12  chừng mười, hai mươi lần thử xem, bạn học cùng lớp 
mà ngay chính thầy, cô - nếu chẳng cho rằng tôi là một "thiên tài", thầy chưa nói hết câu đã biết thầy 
định nói cái gì, chưa học đã biết mười...Nếu tôi có khát vọng muốn trở thành một nhà văn, một nhạc sĩ, 
ca sĩ, v.v.. nổi tiếng, chuyện đó không khó, cứ trở lại miết rồi sẽ được - nhưng rồi cũng chỉ là hư vô, cuối 
đời rồi cũng phải lo lắng tìm chốn để dưỡng lão, chỗ để nằm xuống.  

Bởi thế, đã lỡ mang tiếng là một ông cụ non từ ngàn xưa, tôi sẽ "chơi" cho hết cuộc đời này, sẽ thọt lét 
thiên-hạ tới bến, ai giận hờn ráng chịu....LOL 

 

 

 

 

 

 

 

 


