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CHƯƠNG I
Từ Paris cậu Ba điện sẽ về tháng tới
Xứ Bạc Liêu - Ông Hội đồng đổi mới cửa nhà

M

ấy ngày nay, Nhà Lớn thật là rộn rịp. Nhà Lớn là tên thiện hạ đặt cho

toà nhà nguy nga nằm dọc bờ sông Bạc Liêu, cách cầu Quay vài trăm thước.
Đây là biệt thự lầu, kiến trúc tối tân, cất theo kiểu nhà Tây trên Sài Gòn. Ai đi
ngang qua cũng phải ngắm nhìn và trầm trồ khen đẹp. Tòa nhà này làm cho các
tham biện chủ tỉnh Tây cũng phải ganh tỵ so với dinh chủ tỉnh, nó chỉ thua về
diện tích, nhưng ăn đứt hình dáng bên ngoài và trang trí nội thất bên trong. Đây
là nhà của ông Hội đồng Trạch, đại điền chủ số một trong tỉnh Bạc Liêu. Mấy
tiếng "đại điền chủ số một trong tỉnh Bạc Liêu" chưa giúp các bạn hình dung
được cơ nghiệp của ông Hội đồng, cần giở sổ bộ điền đất để có vài con số cụ
thể.
Mười lăm đại điền chủ đứng đầu trong tỉnh Bạc Liêu là vài người Việt Nam
bên cạnh đa số là người Tàu và tám người Pháp. Hội đồng Trạch - Trần Trinh
Trạch - chiếm số một với 110000 mẫu ruộng và nhiều sở ruộng muối nữa. Đứng
số 2 là Vưu Tung với 75000 mẫu ruộng, Châu Oai đứng hạng ba với 40000
mẫu, Cao Triều Phát, lãnh tụ Cao Đài đứng hạng tư trước Hùynh Hữu Phước,
kế tới Quách Ngọc Đống. Tám chủ điền Tây xếp hành ở sau với những tên
Humelin, Grégoira, Gressier, Éméry...
Nhà Lớn rộn rịp về bức điện Cậu Ba từ Paris đánh về. Cậu Ba cho biết cậu
đã "thành tài" và đang đáp tàu về nước. Chiếc Aramis sẽ cập bến Nhà Rồng vào
tuần tới đây. Ông Hội đồng giở lịch xem ngày: còn đúng một tuần nữa thằng
con cưng của ông sẽ về. Phải sửa soạn lên Sài Gòn rước nó. Rồi phải làm tiệc
tùng trước cúng kiếng ông bà đã phù hộ nó đi tới nơi về tới chốn, học hành đỗ
đạt làm rạng rỡ ông bà cha mẹ, sau đãi đằng bà con và các vị tai mắt trong tỉnh
để họ biết dòng họ Trần Trinh Trạch xứng đáng là danh gia vọng tộc.
Hội đồng Trạch có ba người con trai nhưng chỉ cưng nhất nhà là cậu Ba. Tại
sao? Cậu Hai - Trần Trinh Đinh gọi là cậu Hai Đinh. Cậu Ba tên Trần Trinh
Qui, gọi là Ba Qui. Ông Trạch khoái đặt tên con theo giống thủy tộc vì ông là
Trạch, con ông phải là cua đinh, rùa (qui). Đứa con trai út cũng mang tên một
loài sống dưới nước nhưng lại được gọi là cậu Tám Bò vì thói quen bò xuống
lầu để đi la cà tán gái trong đêm. Cậu Hai Đinh học hành cũng khá, đậu Đíp lôm
rồi học ban tú tài nhưng ông hội đông gọi về trông coi điền đất giúp ông. Theo
ông thì "dân cậu" chỉ cần học tới đó thôi, miễn đủ sức nói tiếng Tây giòn rụm
như bẻ củi cho mấy thằng Tây trọng nể là được rồi. Học nhiều, dẫu kỹ sư, bác
sỹ cũng kiếm tiền không nhiều bằng mấy ông chủ điền. Cậu Hai Đinh nghe lời
ông Hội đồng bỏ học về trông coi điền đất, Cậu sớm thấy làm chủ điền không
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nhàn như thiên hạ nghĩ, bởi vì đến mùa, phải đấu trí ác liệt với đám "chủ
chành". Chủ chành là những người Tàu chuyên mua lúa gạo các tỉnh miền Tây,
chở ghe chài lên Chợ Lớn bán, Mua rẻ bán mắc là nghề của chủ chàn. Bán hớ
một chút là mất bạc ngàn bạc muôn. Cho nên phải cho người thân tín dòm ngó
đám "chệt chành" lân la vô đất điền gạ tá điền bán lúa non. Đó là thủ đoạn cho
vay tiền để nhà nông mua lúa giống, mua phân, tới mùa phải bán lúa rẻ cho
chúng. Do cạnh tranh ráo riết từng ngày từng giờ với "chệt chành" mà cậu Hai
Đinh quyết định nhờ tới nàng tiên nâu. Làm vài điếu thuốc phiện là tâm trí minh
mẫn lạ thường, tình hình rối ren cách mấy cũng có cách giải quyết thần tình.
Cậu Hai sắm bàn đèn, nằm nhà hút chớ không tới các tiệm hút ngoài chợ. Các
tiệm này có bộ mặt đặt biệt là cánh cửa gió gắn kính đầy màu lục để lọc ánh
sáng bên ngoài. Bước vô trong là lạc vào một thế giới khác hẳn, một thế giới mờ
mờ, thơm tho. Các đi-văng gõ mát rượi với những chiếc gối sành cùng màu lục
dịu mắt như mời mọc bạn nằm xuống, kéo vài hơi cho tỉnh người sau một ngày
vật lộn với đời. Trước cửa tiện có gắn hai chữ RO tức Régie Opium, với nghĩa
là công quản thuốc phiện. Hai chữ này đối lập với RA (Régie Alcool: công quản
rượu trắng) gắn ở các tiệm bán rượu công xi.
Nhờ hút đầy đủ mà cậu Hai Đinh mập tốt, dáng người bệ vệ, mặt vuông chữ
điền, Cậu thích mặc xà rông, chỉ khi nào có khách mới xỏ bộ pyjama vô cho
phải phép. Mợ Hai lớn ở riêng. Nhà ở gần Cầu số 3 đường đi Vĩnh Châu. Cậu
Hai ở với mợ Hai nhỏ, một thiếu phụ có đời chồng trước là người Miên làm tài
xế cho ông hoàng Sihanouk bên Nam Vang. Ngoài ra cậu Hai còn có một cô vợ
bé ngưới Cù Lao Giêng xinh đẹp như phần lớn các cô gái miệt vườn.
Nhà cậu Hai cũng rất bề thế ở xóm làng, kế bên có nhà máy xay lớn nhất
tỉnh. Cậu Hai đã "an bài" nên ông HỘi đồng dồn hết tâm trí cho cậu Ba Qui.Cậu
Ba đậu Đíp lôm rồi, một hai đòi đi Tây. Ông Hội đồng nói:
- Muốn lấy bằng cấp tú tài thì lên Sài Gòn học. Tao xin cho mầy vô trường
Tây dễ dàng, Đi qua Tây làm chi cho xa xôi, tốm kém. Cậu Ba cự nự:
- Nhà mình bạc chứa cả kho mà ba hà tiện làm chi ba? Để cho con một bụng
chữ còn hơn là để mấy chục ngàn mẫu ruộng. Học Chasseloup trên Sài Gòn thì
thường quá! Có gì đáng hãnh diện đâu ba? Nếu ba cho con qua Tây học thì
thiên hạ khắp nơi trong xứ Nam Kỳ lục tỉnh nầy ai cũng kính nể ba. Chừng con
học thành tài, con kéo về một cô vợ đầm thì dòng họ Trần Trinh mình vang
danh bốn biển!
Ông Hội đồng giẩy nẩy:
- Chớ có làm xằng! Muốn đi Tây thì tao cho đi Tây, mà cấm ngặt mầy không
được cưới vợ đầm, Tao với má mầy chữ nghĩa không đầy lá mít, làm sao nói
chuyện với con dâu "đầm hái nho" được?
Cậu Ba muốn gì được nấy, vui vẻ nói:
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- Ba chịu cho con đi Tây rồi phải không? Còn chuyện lấy đàm làm vợ thì ba
yên chí lớn đi! Con không dại như mấy cha trạng sư, bác vật võng về mấy bà vợ
"đầm hái nho" đâu! Ba biết tại sao họ cưới vợ đầm mà xấu như ma lem không?
Có gì khó hiểu đâu! Các cha đó vốn là học trò khó, kiếm tiền đóng học phí, trả
tiền nhà trọ là cạn túi. Đâu có dư tiền để đi chơi bời ở các nhà hàng. Cho nên
sẵn mấy cô bồi phòng, tha hồ ma chọc ghẹo, mà trai gái. Mấy con bồi phòng
này là dân nhà quê lên Kinh thành Ánh Sáng để kiếm việc là, vừa nhẹ nhàng,
vừa văn minh, vớ được các ông cử nhân tấn sĩ An Nam, dễ dầu gì các nàng
buông tha. Vậy là các trạng sư bác vật "dính chấu"...
Ông Hội đồng cười hả hê. Ông hài lòng có thằng con thông minh hơn người.
Nó biết nói như vậy thì ông yên chí lớn.
Thấm thoắt mà đã ba năm. Cậu Ba đã "thành tài" và sắp trở về "vinh quy bái
tổ". Chỉ còn một tuần nữa thôi. Một mặt ông Hội đồng cho sửa soạn nhà cửa
cho trang hoàng đẹp đẽ, một mặt ông sẽ sắm một chiếc xe hơi mới thay chiếc xe
cũ nhân dịp lên Sài Gòn đón rước Cậu Ba.
Chiếc xe Ford đang dùng còn tốt, nhưng trong dịp đặc biệt này, cần sắm xe
mới cho khách khứa biết mặt dòng họ Trần Trinh đúng là danh gia vọng tộc.
Một ngày trước khi tàu Aramis cập bến Nhà Rồng, ông Hội đồng lên Sài Gòn
mướn khách sạn Nam Kỳ trước bồn binh chợ Bến Thành. Ông cùng sốp-phơ tới
hãng bán xe hơi ngay ngã tư Charner-Bonard (Nguyễn Huệ - Lê Lợi) chọn xe.
Mấy thằng Tây trong hãng nhìn ông khách có vẻ nhà quê mặc bà ba lục soạn
trắng ngã màu phèn, đi giày hàm ếch, ôm cái mo cau căng phồng như là một
quái vật hiếm thấy. Bất chấp vẻ khinh khỉnh của mấy thằng Tây, Ông Hội đồng
bảo sốp-phơ xem kỹ chiếc xe tốt nhất, ra lịnh cho Tây mở cửa xe cho ông lên
ngồi, chạy một vòng cho ông xem máy nổ có êm không. Chừng vừa ý, ông mở
mo cau ra đếm tiền. Bọn Tây trố mắt nhìn, cả cọc giấy bộ lư (một trăm đồng).
Bấy giờ chúng mới biết ông lão có vẻ nhà quê đó chính là đại điền chủ số một
Nam Kỳ lục tỉnh.
Mua xe mới rồi, ông Hội đồng đắc chí bảo sốp-phơ:
- Có thằng con đi học bên Tây nay đã thành tài về nước, phải đi đón nó với
chiếc xe nầy mới đúng điệu. Phải không mậy?
Văn phòng hãng tàu Messaferies Maritimes thông báo ngày giờ chiếc
Aramis cập bến Sài Gòn. Đúng giờ nầy, bến cảng Nhà Rồng đông nghẹt. Thiên
hạ tới đón thân nhân từ Pháp về, Gia đình ông Hội đồng đi hai chiếc xe hơi. Vào
quán rượu nhâm nhi trong khi chờ đợi. Trong số những gia đình đi đón người
thân trên tàu chạy tuyến đường Marseille - Sài Gòn, cánh ông Hội đồng là xôm
trò hơn hết. Thiên hạ kéo tới trầm trồ chiếc xe Huê Kỳ mới xuất xưởng. Mấy
hồi còi dài vang lên trên sông Sài Gòn. Chiếc Aramis từ từ rẽ sóng, dáng vóc uy
nghi của con tàu vượt đại dương. Sông Sài Gòn, tuy là sông lớn nhưng so với
chiếc Aramis thì lại không bao la như đối với các chiếc tàu chạy lục tỉnh.
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Tàu cập bến. Thủy thủ buộc đõi, hạ cầu thang. Lần lượt hành khách bước
xuống cầu thang bên bến cảng. Từ trên boong, cậu Ba tươi cười đưa tay vẫy
chào ông bà Hội đồng, vợ chồng cậu Hai Đinh và các em đang đứng chờ cậu.
Mọi người đều thấy rõ là cậu Ba ăn mặc thật sang trọng, đúng thời trang, như họ
thấy trên màn bạc trong rạp chiếu bóng. Chừng Cậu Ba xuống bến, mọi người
chạy lại bắt tay ôm hun kiểu Tây Đầm. Ông Hội đồng cười tươi rói:
- Mày mập ra, coi oai như Tây. Có cõng về một cô "đầm hái nho" không đó?
Cậu Ba cười khanh khách:
- Con về mình "ên". Ba không thấy sao mà còn hỏi!
Vậy là ông Hội đồng yên chí lớn. Thằng con cưng của ông khôn "cãi trời".
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