XÂY
QUẢ G
MÁI TOLE:
Cô ơi! có chú Phan Văn Tài sinh năm 1960, sinh sống tại huyện Đại Lộc tỉnh
Quảng Nam. Chú đang làm nghề phụ hồ và ai kêu gì làm đó cũng vừa đủ nuôi
thân. Chú rất nghèo nên không có nhà ở. Chú xin 1 người bà con cho nương
cái vách tường ngoài nhà của họ, dựng ra một cái mái che mưa che nắng. Cái
mái nhà này được làm bằng tole rách và những tấm bạt cũ.
Nhà cũ của chú chỉ có 1 cái vách là vách của nhà người ta. 3 mặt còn lại là
trống không lộng gió cô ơi .. hi hi. À chú có xây 1 cái bếp nhỏ để nấu ăn và có
thêm cái tủ nhỏ cho nhà bếp, một cái giường xếp .. một ít đồ linh tinh không có
giá trị gì cả.
Cơn bão vừa rồi đã quét sập hết mái nhà của chú.
Khi con đến, các chú hàng xóm nói: “sau cơn bão vừa rồi, có nhiều nhà bị bay
mái, nhưng dù nghèo đi mấy người ta cũng phải lo chạy vay mượn ra tiền để
lợp lại mái nhà mà ở, người cho vay cũng coi mặt người mượn có trả được
không? ông Tài này nghèo quá nên không dám vay ai vì vậy hơn cả 10 ngày
nay ngủ giữa trời khi mưa khi tạnh như vậy, bà con thấy tội nên mỗi người cho
ông vài chục vài trăm ngày giúp ông.”
Con được biết tiền làm lại mái tole vững chắc gần 15 triệu, chú có 1 chút rồi,
con tặng chú 5 triệu, còn thiếu chút xíu chú nói chú sẽ từ từ trả không sao. Khi
chú nhận bì thư 5 triệu từ con, chú rất ngạc nhiên và cười sung sướng, làm
con cũng sung sướng như chú .. thiệt là sung sướng cô ơi!
Hồ Vũ Hải Sơn

- ĐẠ LỘC
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