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CHƯƠNG II:

Đ

ó là cái tội thứ nhất của Quý ròm, nhỏ Hạnh rầu rĩ nhũ bụng. Tự nhiên

lại cao hứng rủ cả bọn đi theo nhóm Mèo Rừng tới chốn khỉ ho cò gáy này. Đây
rõ ràng không phải là cuộc du ngoạn đúng nghĩa. Gọi là một cuộc thám hiểm thì
đúng hơn, với tất cả những gian khổ và hiểm nguy khôn lường của nó.
Nhưng "tội lỗi" của Quý ròm chưa dừng lại ở đó.
Ngay vào lúc anh Phong bắt nhịp bài "Lên đàng" và không đứa nào cất giọng
hùa theo nổi thì thằng ròm bổng nảy ra "sáng kiến":
- Em nghĩ ra rồi.
- Gì thế? - Anh Phong hỏi.
- Tụi em không hát hò nổI rồi nhưng có thể chơi trò đố nhau.
- Hay lắm! - Anh Thành reo lên, và tán thành bằng một câu văn hoa - Đố
nhau sẽ giúp các em lau khô những giọt mồ hôi.
Được cổ vũ, Quý ròm hăng hái xếp nó và thằng Mạnh vào một phe, nhỏ
Hạnh và Tiểu Long một phe.
Rồi hăm hở xướng lên:
- Bây giờ tôi với thằng Mạnh đố trước nhé. Hạnh và Tiểu Long thử kể xem
trong cơ thể con người ta có những bộ phận nào bắt đầu bằng chữ M nào.
Tiểu Long mắt sáng trưng, trong một thoáng nó quên nó đang ở giữa rừng:
- Má, mắt, mũi, miệng.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Môi nữa chi.
- Ừ, môi nữa.
Quý ròm nheo mắt nhìn Tiểu Long:
- Bữa nay sao mày thông minh đột xuất thế hở mập?
Tiểu Long phớt lờ sự chế giễu của bạn, mày nhíu lại. Rồi nó bỗng reo lên
hớn hở:
www.phuonghong.com
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- Ờ, còn mông nữa Hạnh ơi!
Nhỏ Hạnh đỏ mặt:
- Làm gì mà kêu réo om sòm thế.
Quý ròm mắt dòm lom lom vào mặt hai đứa bạn, cố nín cười, hỏi:
- Hết chưa?
- Chờ chút xíu đi!
Tiểu Long hứ mũi, tay tiếp tục vung lưỡi dao vào cành nhánh de ra hai bên
lối đi.
Nhỏ Hạnh nói:
- Mép.
- Còn nữa không?
- Còn, mí mắt.
Tiểu Long reo lên lần thứ hai:
- Í, mặt nữa.
Thằng Mạnh gãi đầu:
- Lạ quá há! Những bộ phận bắt đầu bằng chữ M hình như tập trung hết trên
đầu.
- Đâu có! - Quý ròm cười hì hì - Khi nãy anh Tiểu Long mày chẳng phát
hiện một
bộ phận nằm tuốt luốt ở dưới đó sao!
Nhỏ Hạnh lườm Quý ròm:
- Quý đừng có lợi dụng thời cơ nói năng bá láp à nghen!
Thằng Mạnh chợt nhảy tưng tưng:
- A, em nghĩ ra được một chữ rồi.
Quý ròm trừng thằng nhóc:
- Mày phe tao, không được bép xép à.

www.phuonghong.com
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Các thành viên của nhóm Mèo Rừng lúc này vẫn đi phía trước. Anh Phong
vừa cười đùa vừa đong đưa chiếc rìu trên tay, thỉnh thoảng lại xả một nhát vào
bụi rậm, chặt bỏ những cành cây vương víu.
Cũng như người thủ lĩnh, anh Thành và anh Cường mải mê mở đường,
không chú ý gì đến bọn Tiểu Long đang ồn ào phía sau. Có vẻ như các anh hoàn
toàn yên tâm khi thấy bọn trẻ mất đi vẻ căng thẳng và qua trò chơi đánh đố vui
nhộn kia đã nhanh chóng thấy lại được sinh khí tưởng đã rơi rớt ngoài bìa rừng.
Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục liệt kê:
- Máu, mặt, mỡ, mình.
Thấy đối phương tuôn một lèo, Quý ròm tức quá:
- Mập như thằng Tiểu Long mới có mỡ chứ ai mà có mỡ.
- Quý đừng có cãi bướng. Ai mà chả có mở trong người.
- Thôi được! - Quý ròm xuôi xị - Nhưng còn mình là cái quỷ gì?
- Mình là cái mình chớ sao lại là cái quỷ! Thân thể người ta chia làm ba
phần: đầu, mình và tử chi...
- Thôi, thôi, khỏi đọc! - Quý ròm xua tay lia lịa - Còn gì nữa không?
- Còn, mao quẫn, mạch máu, màng tang, mắt cá, mỏ ác...
Bất chấp vẻ mặt cau có của Quý ròm, nhỏ Hạnh thản nhiên làm tiếp một
tràng như súng liên thanh, có lẽ bộ óc điện tử của nó nãy giờ đang làm việc ghê
lắm.
Trong khi Tiểu Long không ngớt hít hà thán phục, nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ
trán như sắp kể thêm một lô một lốc nữa cho Quý ròm sợ chơi.
Quý ròm sợ thật. Nó chép miệng, tiu nghỉu:
- Kể được như vậy coi như thắng rồi, khỏi cần kể thêm nữa. Bây giờ tới
phiên
Hạnh và Tiểu Long đố!
- Mày và thằng Mạnh kể những bộ phận nào trên cơ thể bắt đầu bằng chữ S
đi! Tiểu Long nhanh nhẩu.
www.phuonghong.com
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- Quá dễ! - Thằng Mạnh nãy giờ bị ông anh ròm bắt ngậm miệng, bây giờ
được sổ lòng, láu táu vọt miệng.
Tiểu Long cười khảy:
- Dễ thì nói đi!
- Chữ S hả? - Mạnh khựng lại, trán nó nhăn tít - Chữ S thì có... chữ S thì có...
có...
Mạnh ấp úng một hồi vẫn chẳng nhớ được bộ phận nào trên người bắt đầu
bằng chữ S, mặt liền đỏ ửng.
Quý ròm cứu bồ:
- Sụn.
Mạnh cười toe:
- Ừ, phải rồi! Sụn!
- Gì nữa?
Lần này, không chỉ thằng Mạnh mà cả Quý ròm cũng bóp muốn móp cả trán.
Dường như trong cơ thể con người ta rất hiếm những bộ hận bắt đầu bằng chữ
S.
Mãi một lúc, Quý ròm mới rặn thêm đuợc một chữ:
- Sọ.
Thêm một lúc nữa, mới được một chữ nữa:
- Sườn.
Thằng Mạnh cuối cùng cũng nghĩ ra đuợc chữ của nó:
- Sống mũi.
Tới đây là tắc tị.
Thấy Quý ròm và thằng Mạnh vò đầu bứt tai một cách đau khổ, Tiểu Long
cười hê hê:
- Sao, kể tiếp đi chứ! Khi nãy bên mày bảo "quá dễ" mà!
- Từ từ!

www.phuonghong.com
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Quý ròm nhún vai đáp, đầu xoay như chong chóng. Nó không tin là nó
không nghĩ ra thêm được chữ nào nhưng rốt cuộc có vẻ như nó đành bó tay thật.
Bên Cạnh Quý ròm, thằng Mạnh đang không ngừng nhăng nhăn nhó nhó.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mạnh có cảm giác nó đang chui đầu vào một tổ ong
hơn là đang chơi trò đố nhau. Lúc này rõ ràng là nó quên bẵng mối đe dọa vô
hình ở chung quanh rồi.
Như để làm đối phương rối trí hơn nữa, Tiểu Long chốc chốc lại giục:
- Nói đi chứ! Làm gì im ru hoài vậy?
Cao hứng lên, nó còn chọc quê:
- Chưa tới khu vực nguy hiểm mà, việc gì phải ngậm tâm thế! Hay là chịu
thua rồi?
- Chịu thua cái đầu mày! - Quý ròm phát khùng - Tao vừa nghĩ ra một chữ
hay lắm đây nè!
- Chữ gì vậy?
- Sắn.
- Sắn là cái gì?
Quý ròm nhếch mép:
- Sắn là sắn lãi chứ là cái gì!
Nhỏ Hạnh bụm mặt:
- Ối, Quý nói gì nghe ghê quá!
- Ghê gì mà ghê! - Quý ròm cười hề hề - Con người ta ai mà chẳng có sắn lãi
trong người!
Tiểu Long hừ mũi:
- Nhưng đâu có thể tính đó là bộ phận của cơ thể được!
- Sao không được! - Quý ròm nghinh mặt - Hễ nó nằm trong cơ thể tức là
xem như một bộ phận của cơ thể rồi.
Nhỏ Hạnh bĩu môi:
- Xí! Nói như Quý!
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- Thôi được! - Quý ròm tặc lưỡi - Không chịu chữ đó thì nói chữ khác.
Tiểu Long nhìn Quý ròm bằng ánh mắt cảnh giác:
- Chữ gì!
- Sẹo.
- Sẹo?- Tiểu Long há hốc miệng.
Trong khi thằng Mạnh cười hí hí thì Quý ròm chìa tay ra, chỉ vào một vết sẹo
nhỏ trên mu bàn tay:
- "Bộ phận" đó đây nè!
Rồi nó liếc Tiểu Long, ranh mãnh:
- Võ sĩ như mày, "bộ phận" này chắc nằm rải rác khắc người phải không?
- Ăn gian! Ăn gian! - Tiểu Long nhảy tưng tưng - Ai lại coi những vết sẹo là
bộ phận của cơ thể bao giờ!
- Sao không được! - Quý ròm trừng mắt - Chính mày ăn gian thì có!
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Quý ơi là Quý! Thua thì nhận thua đi cho rồi!
Quý ròm gân cổ:
- Thua sao được mà thua!
- Thua! - Tiểu Long hét lên.
Thằng Mạnh ưởn ngực ra phía trước, hít một hơi thật sâu, cố hét to hơn Tiểu
Long:
- Không thua!
Bọn nhóc đỏ mặt tía tai, hét sùi bọt mép. Đứa nào đứa nấy ngoác miệng đến
mang tai, tìm cách át giọng nhau. Đến mức ba người của nhóm Mèo Rừng biến
đau mất, tụi nó cũng không để ý.
Chỉ khi nhỏ Hạnh chán ngán nói:
- Thôi, nhờ anh Phong làm trọng tài giùm đi!
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Bọn trẻ mới ngoảnh đầu nhìn ra phía trước, hoảng hốt khi không thấy các
anh Phong, Thành, Cường đâu.
- Ủa, mấy ảnh đâu rồi kìa? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên kêu lên.
- Chết rồi! - Quý ròm lo lắng nói - Trước khi đi, mấy ảnh dặn tụi mình phải
luôn luôn để ý bám sát theo mấy ảnh, thế mà tụi mình quên mất.
Tiểu Long nhìn quanh, lẩm bẩm:
- Chả rõ tụi mình lạc mấy ảnh từ chổ nào?
Nó chụm tay lên miệng làm loa, kêu lớn:
- Anh Phong ơi!
Khong nghe tiếng đáp trả; nó lại gào lên:
- Anh Thành ới ời!
Để tiếp sức cho bạn, Quý ròm, Mạnh và nhỏ Hạnh cũng thi nhau kêu réo inh
ỏi. Thằng Mạnh còn lấy hơi rú lên một tiếng dài như Tarzan.
Nhưng chẳng có ai trả lời bọn trẻ. Những tiếng kêu của tụi nó lan đi trong
không gian, ngân nga, dùng dằng một hồi trong gió và cuối cùng mất hút giữa
rừng xanh bạt ngàn.
Thằng Mạnh méo xệch miệng:
- Chắc mấy ảnh đi xa lắm rồi!
- Không đâu! - Quý ròm trấn an thằng nhóc - Tao nghĩ mấy ảnh đang quanh
quẩn đâu đây thôi.
- Anh đừng gạt em! - Mạnh nói bằng giọng muốn khóc - Nếu ở gần đây, mấy
ảnh đã nghe thấy tiếng gọi của tụi mình và lên tiếng đáp trả rồi.
Tiểu Long đảo mắt một vòng rồi quay sang nhỏ Hạnh:
- Bây giờ làm sao hở Hạnh?
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