
 

 

Ông Thiếu Tướng 

Ở cái xứ Tri Tôn đúng là nắng nổ đom đốm! Chỉ có cây Thốt Lốt là sống nỗi  ở cái đất 
khô cằn này. Doanh trại như chơ vơ  giữa xa mạc. Nó ngồi trong nhà mà mồ hôi ra như 
tắm. Ở quê nó sông ngòi chằng chịt, gặp nóng như trưa nay là xuống  sông tắm một cái 
cho đã… 
            Nó nhớ quê nó , vùng Hậu Giang sông nước hiền hòa, quanh năm cây trái sum 
xuê . Nó nhớ mẹ nó, người mẹ đã một đời gian khổ lo cho nó ăn học, nhưng vẫn không 
được toại nguyện , bà mất đi trong nổi buồn  vì tự cho rằng mình chưa làm xong bổn 
phận, đó là việc xin cho nó được đi học. Nó nhớ cái ngày mẹ nó và nó đến gặp ông bí 
thư xã xin cho nó được hoản “nghĩa vụ  quân sự “ để tiếp tục  đi học . Cái ông Bí Thư 
mà trước kia thường ghé nhà nó, kêu gọi mẹ nó ủng hộ gạo, tiền, thuốc men …cho 
cách mạng. Dù muốn hay không mẹ nó cũng phải đưa. Vây mà hôm đó ông ta không 
nhìn mẹ nó, lại còn lớn tiếng bảo rằng: “Cho nó đi học biết chữ để sau này đè đầu đè 
cổ nhân dân hả”. Mẹ nó hết lời giải thích là nó đang học, hơn nữa nó đẹt như thế này 
làm sao đi lính được, không biết khi khám sức khỏe các ông có lẩn lộn không … Ông Bí 
Thư không thèm nhìn đến nó, chỉ khoán một câu gọn gang: “Đủ 18 tuổi là làm nghĩa vụ 
, hồi trước làm cách mạng có phân biệt lớn nhỏ, trai gái gì đâu, nay đất nước cần là 
phải đi “. 
          Năn nỉ không được, hai mẹ con lủi thủi ra về. Hai hôm sau ông Bí Thư cho du 
kích đến  “bắt” nó đi “nghĩa vụ”. Hơn sáu tháng sau mẹ nó bịnh mà chết. Ông Bí Thư xã 
được lên làm phó Chủ Tịch Huyện nhờ thành tích ”vượt chỉ tiêu tuyển quân“. 
         Nó nhớ ngày nó đến đây, người ta đưa cho nó bộ đồ lính, cái quần dài lượt thượt, 
cái áo thòng tới đầu gối,  nó phải nhờ người ta sửa lại mới măc được. Còn việc mang 
súng mới khổ, cây súng dài cứ gỏ vào mắc cá chân của nó sưng vù, ông cán bộ (nay 
đã về hưu) cứ hỏi mãi nó bao nhiêu tuổi. Nó thành thật thưa mọi chuyện, nó đã mười 
tám tuổi nhưng vì sinh non nên đẹt nhất nhà. Ông thương tình cho nó vào doanh trại 
này để sai vặt. Đã gần hai năm nay, nó chỉ lo trà nước cho mọi người ở đây và trực 
điện thoại khi mọi người đi vắng. 
          Buổi trưa nắng, doanh trại vắng vẻ nó ngồi ngủ gục trên bàn. Chợt chuông điện 
thoại reo làm nó giựt mình, nó cầm điện thoại lên, tiếng bên kia đầu dây có vẻ hách 
dịch: “Ai đó?”. Nó nhanh miệng: “Tôi Thiếu tướng Mười Vinh”. Không nghe tiếng trả lời.. 
yên lặng một chút, rồi có tiếng “dạ” nhỏ ở bên kia đầu dây, và tiếng gác máy nhẹ 
nhàng.  Nó đặt điện thoại xuống rồi cười thỏa thích, nó khoái chí vì đây là lần đầu tiên 
nó  bắt nạt được một người, nó làm cho người nào đó không dám lên giọng với nó, dù 
thực ra người ta không phải sợ nó mà là sợ cái ông thiếu tướng Mười Vinh mà nó vừa 
xưng.  
        Đang thích thú nó bỗng thấy từ xa bụi đường mù mịt trong nắng, một đoàn xe ô tô 
4 chiếc chạy thẳng về hướng doanh trại, nó lo không biết có việc gì, nó chạy vội xuống 
bếp, nơi có hai người đang lo cơm nước cho trại. 
        “Đẹt đâu?”. Nó đứng yên không lên tiếng, phía nhà trên có tiếng bàn tán: “Ổng đến 
bằng gì sao không thấy xe?”. Tiếng người khác: “Chắc là ổng đi đâu quanh đây rồi”. 
 Nó nghĩ, không biết mọi người đang tìm ông nào. Sau một  lúc yên lặng, lại có tiếng: 
“Thằng Đẹt đâu?”. Lần này tiếng kêu lớn hơn. Nó  “Dạ” mọt tiếng và chạy lên nhà trên. 
“Thưa chú gọi cháu”.  
- Ai trực điện thoại ở đây? Sao ông Mười tới mà không báo cáo? 



 

 

- Dạ, cháu trực. Mà có ông nào đến đâu. 
- Lúc nảy ổng ở đây, ông còn trả lời điện thoại nữa. 
Nó yên lặng một chút rồi rụt rè…. “Dạ lúc nảy cháu nghe điện thoại” 
- Không, lúc nảy là ông Thiếu tướng Mười Vinh. 
- Dạ… là cháu, vì cháu nhỏ con, cao 1m47.. nên lúc đi học bạn bè thường gọi là ông 
“thiếu tướng”, còn Mười Vinh là tên cháu. 
Mọi người mới bật ngửa, thì ra thằng đẹt tên là Vinh, thứ Mười lại thiếu chiều cao nên 
mới gọi là “thiếu tướng Mười Vinh”. 
 
 


