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Tạp Bút 

Trâu Già 
 

    Lưu Ngọc Thủy 

Trâu hay là bò, nông dân nuôi để cầy ruộng và 

kéo xe. Trẻ em ở nông thôn có nghề chăn trâu. Nhạc 

sĩ Phạm Duy có bài ca chăn trâu. 

Mùa nước ngập ở miền tây Nam bộ, trâu bị thối 

móng, không có cỏ ăn phải nhai đi nhai lại mớ rơm 

khô nên trẻ chăn trâu phải đủ sức khỏe để lùa vốn quý 

của mỗi nhà nông xưa về vùng núi Cô Tô ở Hà Tiên, 

nơi đất cao, có cỏ, khi nào nước rút mới về lại đồng 

bằng, lỡ có con nào ốm yếu, chết dọc đường cũng 

phải đem bộ da và cặp sừng trả cho chủ nó. Vì vậy 

mới thêm một nghề mới mùa nước nổi ở nơi con 

người chẳng may ra đi vào lúc thừa nước, thiếu đất 

này cũng long đong, lận đận huống chi trâu. Đó là 

nghề len trâu mà nhà văn Sơn Nam đã mô tả thật hay 

trong tác phẩm “Mùa len trâu”. Đạo diễn Nguyễn Võ 

Nghiêm Minh, cựu học sinh Trung Học Vũng Tàu đã 

được giải thưởng quốc tế với bộ phim cùng tên, tâm 
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sự nỗi vất vả kiếm đủ số diễn viên ... trâu trong thời 

buổi công nghiệp máy cày lên ngôi này. Trâu lạ bầy 

húc nhau, anh Lực, vai nam chính chưa từng lùa bầy 

trâu dưới nước, lại càng vất vả biết bao! 

Thời thơ ấu, những ngày hè, bố mẹ thường cho 

tôi về quê tổ Bắc Ninh. Mùa gặt quê tôi vui lắm, nhất 

là có các bà gánh bán các loại bánh làm bằng các loại 

bột gạo thơm, ngon, dẻo hấp dẫn thằng nhóc như tôi, 

ăn đến no căng bụng. 

Tôi chỉ sống ở quê mùa hè vì bố tôi đi dạy học 

xa cả chục năm ở Thái Bình. Tôi có cô bạn xinh đẹp 

là Bùi Mỹ Dương, (cựu nữ sinh Trưng Vương), con 

bạn đồng môn, đồng nghiệp của bố, cụ Bùi Văn Bảo, 

quê ở Thái Bình. 

Nàng tiên của tôi là Gioãn Thị Minh Hải, nữ sinh 

Trưng Vương, con gái cụ Gioãn Văn Từ cũng là bạn 

đồng môn, đồng nghiệp với bố tôi. Cụ Từ quê ở 

Phượng Vũ nhưng sống ở phố Cầu Gỗ,  Hà Nội. Cụ ở 

lại  Hà Nội chăm sóc phần mộ tổ tiên sau hiệp định 

Genève 20-7-1954 … Nhưng nàng tiên của tôi theo 

bà cô vào Nam, sống ở Sài Gòn. Duyên may đưa 

chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi học Đại học Sư 

phạm Sài Gòn và ra Vũng Tàu dạy học, rồi lập nghiệp 

tại đây, chọn nơi này làm quê hương, được sống hạnh 

phúc đến tuổi già. 
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Vũng Tàu, ngoài thổ thần có sơn thần Núi Lớn, 

sơn thần Núi Nhỏ, thủy thần biển Bãi Trước, Bãi Sau, 

thủy thần sông Cửa Lấp, thủy thần Bàu Trũng. Theo 

sắc của vua Minh Mạng, năm 1832, ba ông đội Phạm 

Văn Dinh, Lê Văn Lộc, Ngô Văn Huyền thuộc 3 đội 

binh (Tam Thoàn) đã thành lập 3 làng đầu tiên Thắng 

Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam, đã được tôn là thần 

và thờ ở Đình Thắng Nhất, Đình Thắng Nhì, Đình 

Thắng Tam. Tạ ơn Trời, Phật, Tổ Tiên và các vị thần 

đã phù hộ đại gia đình chúng tôi sống hạnh phúc.  

Mẹ kể, ngày nhỏ ở Bắc Ninh, bà nội tôi nhai cơm 

có thịt nhuyễn ra, mớm cho tôi ít nhất đến hơn ba 

tuổi. Ăn xong, tôi vỗ bụng nói : “Bà ơi, cháu no nê 

rồi” . 

Bà tôi hay kể chuyện về các vật nuôi trong nhà ở 

nông thôn như trâu, bò, chó, mèo : “Ngày xưa vật 

nuôi biết nói tiếng người. Một hôm ở đồng ruộng gần 

rừng có một con cọp ngồi bìa rừng nhìn ông thợ cầy 

làm việc với con trâu cả buổi. Nắng lên cao, người vật 

nghỉ trưa. Ông thợ cầy lấy cơm ra ăn, xong lấy điếu 

cầy rít liền ba hơi, say lơ mơ nằm lăn ra ngủ. Chú cọp 

mon men ra gặp trâu hỏi :  

- Sao mày to lớn, khỏe mạnh thế mà cứ bị roi 

vọt, hùng hục làm theo lệnh con người nhỏ bé kia. 

Trâu ta trả lời :  
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- Nó nhỏ xác nhưng khỏe hơn tao nhiểu lắm. 

Cọp không tin, chờ lúc ông thợ cầy tỉnh giấc, 

mon men đến hỏi :  

- Ông nhỏ bé thế sao trâu nói ông khỏe hơn nó. 

Ông ta đáp:  

- Tao khỏe hơn vì tao có trí khôn. 

- Trí khôn, trí khôn, ông cho tôi xem được 

không? 

- Được chứ, nhưng trí khôn tao để ở nhà, để tao 

về lấy cho mày xem.  

- Vâng, tôi chờ ông. 

Vừa bước đi vài bước, ông thợ cầy quay lại nói : 

- Quên, tao về nhà, mày ở đây ăn thịt trâu của tao 

sao.  

Cọp hứa không ăn, không ăn, năn nỉ ông về lấy 

cho xem. 

- Được, tao sẽ về, nhưng mày hứa thế chứ không 

tin được.  

Ông chần chừ làm cọp ta háo hức. Ông nói : 

- Thôi được, mày phải nghe lời, tao mới về nhà 

lấy cho xem.  

Cọp xin nghe. 

- Mày phải để tao cột vào thân cây kia, chờ tao 
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về lấy cho mày xem, tao mới yên tâm mày không ăn 

thịt trâu.  

Cọp vâng lời.  

Ông nông dân thủng thẳng trói cọp chắc chắn 

vào thân cây. Xong ông thong thả đi đến tháo cầy, đi 

đến chỗ trói cọp. Ông cứ thế thẳng tay nện liên hồi 

vào cọp. Đau quá, cọp xin tha. Ông cứ nện tiếp, 

miệng nói thản nhiên : “Trí khôn của tao đây, trí khôn 

của tao đây!”. Một hồi, mệt, ông ngồi nghỉ, cọp cứ 

van xin ông tha. Hết mệt, ông cởi trói tha cho, cọp 

cong đuôi chạy về rừng, trâu ta thích chí cười hớn hở 

đến nỗi ngã vào bờ ruộng ... rụng hết răng cửa hàm 

trên. Cho nên sau này, hàm trên trâu không có răng 

cửa !!! 

Tôi đặt tựa “Trâu Già” là sao nhỉ ? Khi trường 

Trung học thị xã Thắng Nhất ra mắt Đặc san tôi có 

một bài vui vui. Người ta mắng nhau “ ngu như bò”, 

mà không ngu như trâu. Nông dân đã giải thích cho 

tôi, tôi xem TV cũng thấy bầy linh dương đầu bò khi 

qua sông cứ ào ào lao xuống dẫm đạp nhau, xác chết 

đầy sông. 

Tôi bị mắng khi không biết tát nước bằng gầu 

giai, gầu hai người kéo dây ... 

Trong các emails gửi đi, hai “đứa” tôi dùng 
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chung account, bài tôi viết ghi L N Thủy. L N là viết 

tắt của Lưu Ngọc. Nhưng một bạn đồng môn xưa, đọc 

bài “Chia ly - Hội ngộ” trong đặc san nẩy ra ý cho tôi 

một biệt danh. Trong “Sóng Biển”, đặc san của Trung 

học Vũng Tàu, tôi có viết “... thầy, cô hay bạn học có 

biệt danh là được bạn bè, học trò yêu quý hơn ... như 

thầy Vũ Ôn Đình, các em học sinh tặng thầy biệt danh 

“Đèn Đinh”, hay thầy Phạm Đình Vinh có biệt danh 

“V. Đ. B”. 

Các bạn đồng môn xưa nhiều người có biệt danh 

từ thời học trung học như ông Trần Ngọc Quân là Ba 

Cụt, ông Đỗ Văn Lý là Lý Toét. Có bạn biệt danh sau 

này như ông Lại Quốc Ấn là Giặc Lái vì làm phi 

công, ông Nguyễn Trọng Dũng, kỹ sư điện là “Dzũng 

Điên Nặng”... Thế là tôi thay vì “ngu như bò” được 

khôn ... như trâu. L.N. Thủy thành Lão Ngưu Thủy.  

Trâu già. Đúng quá ! 

Tuổi trẻ hùng hục làm việc suốt như trâu. Hầu 

như niên khóa nào tôi cũng dạy học trên 40 giờ một 

tuần lễ, trong khi quy định chỉ bắt buộc giáo sư đệ nhị 

cấp dạy có 16 giờ. Trâu Già thì được nghỉ. Từ khi vào 

tuổi 70 đến nay, tôi được nghỉ rong chơi ... Ngày xưa 

nông dân cũng cho trâu già được nghỉ rong chơi đến 

cuối đời, không giết thịt ngay, coi trâu như người thân 

trong gia đình. Về già, chúng tôi cũng được con cháu, 
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người thân, bè bạn, đồng môn, đồng nghiệp xưa, các 

em học sinh cũ thương yêu giúp đỡ. 

Tạ ơn Trời, Phật, Tổ Tiên phù hộ cho chúng tôi luôn 

sống hạnh phúc. Vâng, từ nay tôi mang biệt danh 

Trâu Già. L.N. Thủy đọc là Lão Ngưu Thủy, Lưu 

Ngọc Thủy đều đúng .....!  

Lưu Ngọc Thủy  

(biệt danh Trâu Già) 

Viết năm 2017 

                    

 


