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Phần 5
Oan Hồn Út Liễu

T

hấm thoát mà đã hơn bảy tháng từ ngày Ba Tình mất…

Cũng bằng quảng thời gian ấy mọi việc trong nhà ông Phủ Oai
có quá nhiều thay đổi.
Ông Phủ thì như con người yếu thế, trốn tránh sự đời, suốt ngày
cứ nằm trên ghế dựa gần cửa sổ trong phòng riêng để đọc sách.
Nhiều khi không đọc gì hết nhưng ông cũng thờ người ra, mắt nhìn
lên trần nhà và lặng lẽ thở dài...
Bà Phủ thì cứ sáng nức mắt ra đã đi đậu chiến. Khi nào về nhà
thì lấp ló ở cửa phòng của con dâu, rón rén tới lui cứ như tớ gái sợ
bị chủ mắng. Nhất là khi cái bụng của cô con dâu càng lớn thì sự e
dè, sợ sệt lại càng tăng. Bà thường dặn đám gia nhân khác:
- Tụi bây không được làm kinh động mợ Ba, để cho nó nghỉ
ngơi, nó gần ngày sinh nở rồi...
Thì ra chỉ bởi cái bào thai đứa cháu đích tôn trong bụng Lan
Hương nên cô ả từ một người đáng khinh, kẻ chầu na, đã trở thành
nhân vật quan trọng, người được cưng chiều nhất nhà. Hễ mở
miệng ra là bà Phủ hỏi:
- Con muốn ăn gì để má bảo tụi nó mua?
- Con đi nhè nhẹ kẻo động cái thai.
- Kìa… kìa, đừng ăn thứ đó, đẻ con đầu có nhiều cứt
trâu…v.v… và v.v….
Mà hầu như lần nào đáp lại thái độ cưng chiều, ân cần của bà,
Lan Hương chĩ hững hờ, im lặng. Hoặc quá lắm thì lại gắt lên:
- Biết rồi, nói hoài. Mấy bà già sao dai như đỉa đói!
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Trước kia thì với kiểu ăn nói đó bà đã nổi tam bành. Vậy mà
giờ bà chỉ lặng im rồi thở dài. Bà cố chịu đựng...
Ngoài ra, chính bà Phủ còn đi rước về 3 bà mụ giỏi nhất, nuôi
ăn ở sẵn trong nhà. Có người hỏi cần chi tới ba bà mụ, thì bà Phủ
đáp:
- Nhiều càng tốt chứ sao. Nếu còn mụ nào giỏi nữa tôi sẽ mời
thêm về đây. Họ sẽ lo chu toàn cho cháu nội tôi.
Bà còn dặn thật kỹ từng bà mụ:
- Nhớ hễ nó bắt đầu đau bụng thì cả ba bà đều phải có mặt.Hễ
là con trai thì hô lên liền cho tôi hay nghe chưa.
Còn một tuần nữa đủ 9 tháng lO ngày. Trong lúc bà Phủ nôn
nao, sốt ruột thì trái lại vợ Ba Tình tỉnh queo như không. Cô ta còn
bảo mấy đứa hầu:
- Tụi bây đi mua sò huyết về tao ăn một bữa coi.
Bà Phủ nghe vậy liền can:
- Không nên đâu con. Gần ngày sinh không nên ăn thứ đồ biển
độc địa đó.
Nhưng Lan Hương trề môi:
- Hơi sức đâu cử kiêng theo mấy bà già trầu, mệt quá!
Cô ta một hai hét bảo lũ người hầu đi mua ngay.Và sau đó ngồi
nướng hơn ba ký sò huyết ăn một cách ngon lành.
Bữa ăn vừa xong thì cô ta kêu đau bụng làm cả nhà nháo nhào
lên. Bà Phủ Oai quính quáng hối ba bà mụ:
- Mấy bà lo ngay đi, nó đau bụng sinh đó!
Trong lúc mấy bà mụ chạy quính chân thì Lan Hương điềm
nhiên nằm trên giường miệng nói linh tinh:
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- Đẻ thì đẻ phức đi cho rồi, mệt quá!
Bà Phủ không để ý tới kiểu nói năng trịch thượng đó, chỉ nghĩ
đến phút giây đứa cháu nội đích tôn ra đời. Bà hỏi một bà mụ:
- Cái bụng của nó như vậy chắc là con trai chị hả?
Bà mụ Tư gật đầu:
- Gần như chắc chắn là một cậu hai bụ bẫm!
Nhưng Lan Hương thì trề môi:
- Con trai làm gì cho giống cái thứ ấy!
Hễ bà Phủ nói ra câu nào là ả ta lại tìm cách cạnh khóe, hổn hào
như vậy. Cũng may là cơn đau bụng dữ dội sau đó khiến cô ả chỉ
còn cắn môi, trân mình và oằn oại.
Cơn đau có vẻ bất thường khiến mồ hôi của cô ả thoát ra thấm
ướt mấy lớp áo. Bà mụ Tứ cầm khăn lau trán cho cô ta và hơi ngạc
nhiên khi phát hiện mi mồ hôi rất lạ. Nó hôi tanh khác thường.
Mấy người kia cũng nhận thấy thế nhưng không dám nói, chỉ có bà
Phủ là lẩm bẩm:
- Giống như mùi chuột chết!
Cơn đau bụng của Lan Hương kéo dài suốt cả đêm. Cô ả lăn
lộn, kêu la đã kiệt sức mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Bà mụ Thắm,
là người có tuổi và giàu kinh nhiệm nhất trong số mụ có mặt đã
phải lên tiếng:
- Kiểu này chắc bà Phủ phải dích thân ra giữa trời khấn vái đất
trời và mười hai bà mẹ sinh cho mợ Ba.
Nghe vậy bà Phủ đã chạy đi lo nhang đèn, bàn vong thiên và
tiến hành ngay lễ cúng. Trời lặng gió, nhưng chẳng hiểu sau mấy
ngọn đèn cầy đốt lên là vụt tắt ngay! Quýnh quá bà hét đám gia
nhân lấy la cây đèn dầu có ống khói cao. Vẫn y như vậy, cứ cháy
bùng lên rồi thì tắc ngay như có ai thổi!
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Không còn kiên nhẫn được nữa, cứ để thầm như thế bà Phủ
chấp tay khấn... nhưng thật bất ngờ, câu khấn của bà chưa dứt thì
chợt bát nhang tự dưng cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao. Suýt
chạm vào mặt bà!
- Trờt ơi!
Bà vừa lùi ra sau thì “rầm'' một cái, chiếc bàn vọng thiên như bị
ai đó hất tung lên văng tung tóe, những thứ để tên. Lữa từ bát
nhang lan ra cách nhà kho, lửa bắt vào vách ván biến thành một
cơn hỏa hoạn thật sự.
Cũng may lúc ấy đám gia nhân có mặt kịp thời, họ dập tắt được
ngọn lửa. Vừa lúc ấy chợt có tiếng la to từ trong phòng sinh. Tiếng
của cả ba bà mụ.
Mọi gia nhân đều bị cấm không cho vào nên dù đang rất sợ, sau
vụ lữa cháy vừa rồi, bà Phủ cũng tất tả chạy vô.
Vừa tới cữa phòng bà đã nhìn thấy bà mụ Tư mặt xanh như tàu
lá, mòm lắp bắp:
- Mợ... mợ Ba sinh... sinh...
Bà ta chỉ nói được mấy tiếng đó tồi vụt chạy ra ngoài mất dạng.
Bà mụ Thắm chặn ngay cửa không để bà Phủ vào:
- Bà đừng vô phòng ấy, ghê lắm?
Bà Phủ không thể không vào, nên vẹt mụ Thắm ra, bà chạy
thẳng tới bên giường nhìn vào chỗ vợ Ba Tình.
- Á á á!
Mắt bà Phủ mờ đi, nhưng nhũng gì vừa nhìn thấy quả là không
thể nào tin được! Gọi nó là cái gì nếu không là một thứ yêu ma, quỉ
quái?
Trên giường, nằm ngay dưới hai chân của vợ Ba Tình là một
hình hài quái dị: Đứa bé sơ sinh không tay, không chân, có đầu có
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mặt, nhưng trên khuôn mặt tròn trịa chỉ có hai hố sâu chỗ thường
khi là đôi mắt, còn thì không mũi, không miệng.
Bà Phủ đã quá sợ nên ngất ngay dưới chân giường. Còn lại hai
người, bà mụ Thắm bảo mụ Năm:
- Chúng ta liệu mà về đi, chứ còn ở đây làm sao được.
Họ định im lặng bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy
bước thì bà mụ Năm đã bị vật gì đó ném mạnh vào bụng. Nhìn lại
và bà thét lên một tiếng kinh hoàng:
- A á á! Cha mẹ ơi!
Vật vừa rơi đúng bụng bà chính là cái quái thai kia. Chẳng ai
ném mà nó tự nhảy!
Theo bản năng tự nhiên,dù sợ nhưng bà mụ Năm đã đưa hai tay
lên đỡ và cái quái thai dã nằm gọn trong đó. Bằng động tác hoảng
loạn, bà nắm nó ra xa, nhưng như đã bị dán chặt, hai tay bà không
cách nào rứt ra được.
Bà mụ Thắm tính chạy một mình, nhưng khi bà dợm đi thì nghe
quỵt một tiếng, quái vật kia đã nằm gọn trên vai bà! Nó không có
taychân, nhưng bà mụ có cảm giác cổ mình như bị xiết mạnh,càng
lúc càng khó thở...

***
Ì
Ì Ì

L

úc vừa nghe tin báo, ông Phủ Oai đã chạy ngay sang. Tới

nơi ông nhìn thấy vợ mình và hai bà mụ đang nằm bất tỉnh ngoài
phòng. Còn cửa phòng thì đóng kín im ỉm. Giục mọi người đi ba
bà đi cứu chữa, còn ông Phủ thì gõ vào cửa kêu lớn:
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- Vợ thằng ba sao rồi?
Chẳng có tiếng đáp. Gọi đến hơn ba lần vẫn im tờ. Sốt ruột quá
ông Phủ bảo một đứa tớ gái:
- Bây gọi cửa coi như ba sao rồi.
Con nhỏ thường ngày vẫn hầu hạ vợ Ba Tình vội lên tiếng,
nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng...
Mãi đến trưa hôm đó, lúc bà Phủ đã tỉnh lại thì mọi việc mới rõ.
Bà nói:
Con vợ thằng Tình sau khi sinh đã ngất xỉu ngay, giờ chắc là
còn hôn mê trongđó.
Ông Phủ tức tốc cho người phá cửa, nhưng nhát búa đầu tiên
chưa đập thì cửa phòng bật mở. Lan Hương đang bế trên tay đứa
bé được bọc kín trong chiếc khăn lớn. Cô ta trố mắt nhìn mọi
người:
- Mấy người làm gì ồn ào ậy?
Bà Phủ còn sợ nên không dám hỏi, ông Phủ phải lên tiếng:
- Hồi nãy nghe nói con bị ngất. Vậy có sao không?
Lan Hương đóng sầm cửa lại vừa nói:
- Từ giờ đừng ai làm phiền tôi nữa!
Trước thái độ kỳ dị của cô ta, ông Phủ đành ngao ngán lắc đầu
rồi quay bước đi về phòng. Riêng à Phủ thì nét sợ hãi vẫn còn trên
mặt, bà run giọng hỏi bà mụ Thắm:
- Bà nhớ chuyện gì hồi đêm không!
Cả hai bà mụ vẫn chưa hoàn hồn:
- Chuyện đó...

www.vuilen.com

44

Tác Giả: Người Khăn Trắng

OAN TÌNH ÚT LIỄU

Bà Phủ kéo cả hai về phòng riêng của mình, nhét vào tay họ
một số tiền lớn vừa dặn:
- Đây là tai nạn của nhà tôi, xin hai bà làm ơn giữ kín giùm chớ
kể cho ai nghe...
Bà mụ Thắm mau miệng:
- Chẳng những không kể với ai mà từ nay tụi tôi cũng bỏ luôn
nghề làm mụ này. Xin thề có sự chứng giám của mười hai bà mẹ
sinh...
Họ cầm tiền và rời ngay nơi mà họ đã có một lần sợ nhớ đời...

***
Ì
Ì Ì

Đ

ợi đã suốt một ngày một đêm, đến lúc này bà Phủ không

còn kiên nhẫn đừợc nữa, bà bảo mấy gia nhân đứng bên cạnh:
- Tụi bây không phải đợi nữa, đóng cửa vào đi!
Cánh cửa được mở ra không khó, nhưng khi nhìn vào bà Phủ
Oai đã vô cùng kinh ngạc, bởi người nằm trên giường lúc ấy không
phải là vợ Ba Tình, mà là...út Liễu!
Cô gái nằm im như đang ngủ say. Trong số người có mặt chỉ có
bà Phủ là rành út Liễu và chính bà đã chứng kiến cảnh cô cùng
nằm chết với Ba Tình khi rơi từ lầu cao xuống, nên bà rất đỗi ngạc
nhiên kêu lên:
- Con này, chẳng lẽ...
Chợt nhớ đến mẹ con vợ Ba Tinh bà cho người lùng xục khắp
phòng. Chẳng có ai khác. Một gia nhân hỏi:
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- Từ hôm qua khi mợ Ba khóa cửa phòng lại thì con và mấy
người nữa canh suốt ở đây, đâu có thấy mợ Ba đi ra. Mà cũng đâu
thấy ai vào, vậy sao cô này...
Câu nói của hắn chưa đứt thì người nằm trên giường bật ngồi
dậy.
- Út… Út Liễu!
Bà suýt ngã té phía sau khi phi lùi đến mấy bước. Trước mặt bà
là một út Liễu mặt lạnh như băng, da tái xanh nhưng đôi mắt thì
long lên rất đáng sợ.
Út Liễu bước xuống giường và tiến về phía bà Phủ. Mấy tên gia
nhân đưa tay ngăn lại, một tên la lên:
- Con nhỏ này làm gì vậy?
Hắn chưa dứt câu thì chợt ở người ra, lảo đảo mấy vòng rối té
ngữa xuống đất. Mọi người nhìn thấy máu từ trong miệng hắn trào
ra.
Hoảng qúa, những người còn lại ù té chạy bay ra khỏi phòng.
Phần bà Phủ, chứng kiến cảnh vừa rồi làm bà run bắn như cầy,
miệng bà vừa ú ớ vừa lết ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được vài bước,
tự đưng cả thân thể bà bị nhấc bổng lên và bị ném mạnh lên
giường.
Bà Phủ có cảm giác như vừa rơi vào một vũng sình lầy nhầy
nhụa, lại có mùi thanh tửi khó chịu... nhìn sang bên, bỗng bà tá hỏa
khi nhận ra chỗ mình nằm là một vũng máu tươi!
Nhớ lại cảnh vợ Ba Tình nằm cùng cái quái thai cũng chính trên
giường này, bà Phủ càng sợ thêm. Trước mắt bà tối sầm lại và bà
đã ngất đi...
Bà Phủ ngã bệnh nằm liệt giường suốt tháng trời. Cũng quảng
thời gian đó, ông Phủ bỗng như người mất hồn. Mỗi đêm hễ nhắm
mầt lại là ông bị ác mộng. Tuổi lớn, lại bị căng thẳng như thế, nên
chỉ một thời gian sau trông ông già đi cả chục tuổi.
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Một hôm ông bảo Ba Lộc, là người tớ trung thành, đã theo ỡ
với ông 20 năm:
- Mày chèo ghe đưa tao đi chùa bên cù lao lối ở bên đó chơi tới
chiều.
Ba Lộc đi chuẩn bị ghe. Tuy nhiên khi sắp tới giờ đi thì bỗng
anh ta ôm bụng kêu đau rồi lăn lộn như sắp chết. Hoảng quá người
nhà đưa Lộc lên bờ đánh gió, cho uống thuốc. Tuy nhiên bệnh tình
anh ta mỗi lúc mỗi nặng thêm.
Cuộc đi lễ chùa của Phủ Oai, không vì thế mà hoãn lại ông bảo
tìm người khác chèo ghe. Lát sau khi ông xuống bến thì đã thấy có
người đứng sẵn ở lái ghe. Người thay Ba Lộc là một phụ nữ, khi
được hỏi thì trả lời mà không giở chiếc nón lá đội sụp ngang tầm
mắt:
- Dạ, tôi là em bà con với anh Lộc, tôi chèo ghe giỏi, lại rành
đường bên cù lao, nên anh Ba nhờ tôi đưa ông đi.
Hồi nào đến giờ chưa từng nghe đến người này, nhưng nghe nói
thế Phủ Oai cũng không hỏi thêm. Ông rút vô mui ghe nằm đọc
sách.
Chiếc ghe lướt sóng vượt qua sông lớn nhắm hướng cù lao, nơi
có ngôi chùa nổi tiếng nhiều tín đồ. Đường từ nhà sang đó d phải
vượt sông lớn, nhưng chỉ đi hơn nửa giờ là tới, nhưng đã khá lâu,
ông Phủ đã đọc gần nửa cuốn Tam Quốc chứ mà ghe vẫn còn bồng
bềnh trên sông. Ông hỏi vọng ra:
- Sao lâu tới vậy?
Không có tiếng đáp. Phủ Oai hơi hoài nghi nên vén màn hông
ghe nhìn ra. Ông khá ngạc nhiên khi thấy ghe đang băng ngược lại
với hướng đến cù lao.
- Đi đường nào vậy...
Bấy giờ người chèo ghe mới lên tiếng:
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- Đi tớ chỗ người đang chờ gặp ông.
Linh tính có điều không lành,ông Phủ nói to:
- Tao cần tới chùa ngay, không đi chỗ nào khác!
Nhưng người chèo ghe vẫn cứ nhắm hướng đang đi, chèo mạnh
hơn. Phủ Oai nổi máu hung hăng thường ngày, định bật dậy cho
đứa chèo ghe bướng bỉnh một trận. Có muốn nhúc nhích còn
không được chứ đừng nói là bước đi.
- Con nhỏ kia, mày làm gì vậy .
Chỉ có gió thổi ào ào đáp lời ông. Và chiếc ghe như lướt nhanh
hơn, phút chốc đã qua tới bờ bên kia. Đây là vùng đất thuộc bãi bồi
không có nhà cửa, xưa nay vẫn được dùng để chôn xác những
người chết vô thừa nhận hay dân nghèo chết không có đất chôn.
Chiếc ghe ghé vào một bờ đất. Cô gái chèo ghe vẫy đứng yên ở
lái, nhưng chẳng hiểu sao sợi dây cột ghe đã như có a đó ném lên
bờ và tự cột vào một gốc cây.
Bấy giờ cô gái chèo ghe mới lên tiếng:
- Lên bờ đi ông Phủ!
Sau câu nói, tự dưng ông Phủ cảm thấy như chân được cởi trói
và như được ai đó đẩy tớ ông bước khá nhanh về phía mũi ghe.
- Lên!
Tiếng hô của ai đó như có một sức mạnh phi thường, làm cho
Phủ Oai tung người lên và nhảy lên bờ một cách nhẹ nhàng như
chiếc lá rơi!
Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng cô gái
chèo ghe lên tiếng, giọng sắc lạnh:
- Gặp người quen sao không chào vậy, ông phủ Oai!
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Có cảm giác như ai đó đang đứng rất sát mình, ông Phủ. Quay
vội ra sau và trợn tròn đôi mắt:
- Là... là... là...
Ông ta chỉ nói được mấy tiếng như vậy rồi chết điếng đừng
nhìn người phụ nữ đã đứng phía sau ông từ lúc nào rồi...
Cô gái dưới ghe lại lên tiếng:
- Mới có vài chục năm mà đã quên rồi sao?
Ông Phủ Oai không quên! Chỉ vì quá bất ngờ, quá sững sốt...
mãi một lát sau ông mới kêu lên khẽ:
- Chín... Chín Hoa!
Người tình thuở thiếu thời của ông đang đứng đó. Vẫn như xưa,
chỉ có khác chăng là thay vì miệng nhoẻn cười tươi mỗi lần gặp
ông, nay lạnh lùng, im lặng.
Bằng một động tác không kiềm chế được, Phủ Oai đưa tay định
chụp bàn tay người đối diện. Nhưng cú chụp như vào chỗ hư
không và còn làm cho ông ta lảo đảo suýt té. Định thần lại, ông ta
thấy Chín Hoa vẫn đứng yên trước mặt mình, nhưng từ trong đôi
mắt của cô có một dòng lệ đang tuôn ra và đỏ như máu!
Thần hồn hoàn toàn bị khuất phục trước người con gái đã vì
mình mà oan uổng cả một đời, Phủ Oai vội quỳ uống trước mặt cô,
giọng rất chân tình:
- Tin hay không là tùy em, nhưng lòng của anh lúc nào cũng hối
hận ray rức và luôn cầu mong em hãy tha thứ, hãy để cho anh
chuộc lại lỗi lầm Chín Hoa, em đừng...
Một lần nữa không có ý định chồm tới thì bị đẩy mạnh bởi một
sức mạnh vô hình làm cho thân thể nặng trên 70 ký của Phủ Oai
bật ra khá xa, rơi gần một bụi rặm.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ông Phủ đã sửng sốt khi thấy từ trong
bụi bước ra một người phụ nữ khác, trên tay bế một đứa trẻ con.
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- Vợ thằng Ba Tình!
- Phải, đó là Lan Hương, vợ Ba Tình, cô con dâu của ông. Phủ
Oai còn chưa hết sửng sốt thì từ dưới ghe cô gái cầm chèo lại lên
tiếng:
- Cháu nội đích tôn đó, sao không nhận đi!
Lan Hương cúi xuống, trao qua tay ông Phủ đứa bé cô ả đang
bế trên người. Đứa bé khóc òa lên phá tan bầu không khí đang yên
tĩnh khác thường nơi đó.
Chưa biết phải làm sao, chợt nhìn thấy đứa nhỏ trên tay, ông
kêu lên:
- Con thằng Ba Tình!
Thằng nhỏ chỉ mới hơn một tuần tuổi nhưng gương mặt lanh
lợi, sắc sảo và đặc biệt là giống Ba Tình như hai giọt nước!
Dù hôm trước chưa tận mắt nhìn thấy cảnh vợ Ba Tình sinh ra
quái thai, nhưng cũng đã nghe vợ thuật lại. Giờ đây nhìn thằng bé
này, không hơi hoang mang... Nhưng còn nghi ngờ gì nữa đứa bé
nó giống Ba Tình, có nghĩa là giống chính khuôn mặt ông mà bất
cứ kẻ xa lạ nào cũng nhận thấy ngay.
- Trả cho con ông!
Vợ Ba Tình giờ mới lên tiếng và vụt quay đi và biến mất cùng
với Chín Hoa. Phía trước là một nghĩa địa hoang vắng. Nơi đó
đúng là một bãi tha ma với những nắm mồ vô chủ không có lấy
một tấm mộ bia...
Đứa bé lại khóc to, ông Phủ đành phải lắc tay mấy cái để dỗ và
lạ thay nó lại nín và còn đưa mắt nhìn ông mỉm cười ngây thơ.
- Về đi!
Cô gái chèo ghe lạ ra lệnh. Lần này Phủ Oai ngoan ngoãn nghe
theo. Ông bước lại đại qua bãi bùn nhưng không thấy lún mà cảm
giác như đi trên chỗ bằng phẳng.
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Không đợi ông ngồi xuống sàn, cô gái đã đẩy mạnh ghe ra giữa
dòng. Chiếc ghe chồng chềnh, nhưng ông Phủ không té. Ra đến
ngoài rồi bỗng nhiên cô gái đưa tay giở chiếc nón lá che lụp xụp
trên đầu ra.
- Út Liễu!
Phủ Oai định lùi lại, nhưng út Liễu đã lên tiếng cảnh giác:
- Ông nhúc nhích là té làm chết thằng cháu nội đó!
- Út… cô Út, té ra cô...cô không chết?
Khi nhìn kỹ lại ông Phủ lại sợ hãi, bởi trong hai hố mắt của út
Liễu đang chảy ra những giọt máu tươi, giống như của Chín Hoa
lúc nãy?
- … Con... đừng hại...
Út Liễu phá lên cười, âm thanh vang vọng cả một khoảng sông:
- Nếu muốn hại ông thì làm sao ông còn sống tới phút này và
còn được ôm cháu nội trong lòng nữa. Thương ông vì ông không
đến nỗi ác như bọn kia, nên cho ông về .Hãy lo mà sống cho phải
lẽ, hợp đạo lý ở đời. Hãy sám hối những gì mình đã làm và hãy trả
lại hết những gì không thật là của mình.
Út đội lại nón và lúc đó có một cơn gió lớn thổi tới, chiếc ghe
lắc lư mạnh và thoắt cái cái bóng cửa cô gái như một mũi tên vút
lên cao, theo gió mất dạng.
Ông Phủ Oai nhớ lờ mờ là lúc đó ông khụy xuống sàn thuyền
một cách nhẹ nhàng, rồi hoàn toàn mất ý thức...
Chẳng biết bao lâu sau, khi chợt tỉnh lại, ông Phủ ngạc nhiên
khi thấy chiếc ghe của mình đang đậu tại bến nhà. Đám gia nhân
chạy tuôn ra vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên:
- Ông Phủ còn sống!
Bà Phủ có mặt kịp thời với sự ngơ ngác:
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- Ủa, té ra...
Rồi bà cũng nói thật:
- Mới cách đây hơn một giờ có ai đó đứng ở bến này gọi lên nói
là hãy qua bên cù lao mà đem xác ông về! Tôi đang lo lắng nhưng
vì sóng lớn quá nên đang chờ cho sông êm êm một chút mới đi tìm
ông. Không ngờ...
Ông Phủ dụi mắt như vừa qua một giấc ngủ say, đầu óc ông lờ
mờ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Từ Chín Hoa đến út Liễu và...
Chợt nhớ lại đứa bé, ông quay sang nhìn. Thằng bé vẫn còn đó,
nó đang ngủ say như chẳng có việc gì xảy ra...
Bà Phủ đã nhìn thày thằng bé, vừa ngạc nhiên vừa nghe nóng
mặt:
- Con ai... mà giống như là...
Ông Phủ ôm đứa nhỏ vào lòng, bước lên bờ và trao qua tay bà:
- Con thằng Ba Tình đó, bà lo mà chăm sóc cho nó.
Đã từng chứng kiến từ phút đầu cơn ác mộng hôm qua nên bà
Phủ tru tréo lên ngay:
- Ông đừng hòng qua mặt tôi. Bộ ông tưởng tôi không nhìn thấy
con thằng Ba hồi hôm kia sao chứ! Nó là con ai?
Bà nhìn thằng bé rồi lại nhìn chồng:
- Ông còn gì nữa để giải thích hả? Coi cái mặt thằng nhỏ với
mặt ông kia, có phải một khuôn đúc ra không!
Đang mệt lại bị hạch hỏi lung tung, ông Phủ giành lấy đứa bé:
- Bà không lo thì để tôi lo!
Ông ẩm cháu đi thẳng vào nhà, mặc sức cho bà vợ tru tréo phía
sau.
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