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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng
và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy
và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn
cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy
lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay
xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,
má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau
lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh
điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền
trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết
một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một
hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu
chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái
răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm
trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực phanh,
đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả
hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng
và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy
và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn
cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy
lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay
xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,
má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau
lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh
điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền
trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết
một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một
hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu
chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái
răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm
trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực phanh,
đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả
hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng

và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy

và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn

cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,

hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh

điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy

lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay

xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng

phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,

má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau

lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh

canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh

điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền

trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết

một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một

hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng
và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy
và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn
cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy
lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay
xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,
má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau
lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh
điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền
trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết
một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một
hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu
chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái
răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm
trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực phanh,
đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả
hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng

và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy

và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn

cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,

hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh

điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy

lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay

xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng

phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,

má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau

lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh

canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh

điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền

trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết

một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một

hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu

chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái

răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng

và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy

và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn

cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,

hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh

điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy

lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay

xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng

phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp,

má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau

lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh

canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh

điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền

trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải
đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm
mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng
hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo
anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn
nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng
biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt
tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như
thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì
đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải
đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm
mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng
hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo
anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!

Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm

hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,

ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm

mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.

Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà

thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải
đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm
mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng
hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo
anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn
nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng
biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!

Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm

hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,

ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm

mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.

Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà

thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây

hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng

hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!

Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm

hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,

ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm

mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.
Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,
hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về
nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má
bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có
bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo
ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.
Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,
hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.

Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có

khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,

hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa

mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối

không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.
Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,
hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về
nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.

Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có

khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,

hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa

mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối

không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở

cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm

canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả.

Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có

khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi,

hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa

mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một
bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn
bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá
Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông
lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một
bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một
bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn
bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một

lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất
cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức
thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp
để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem
về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất
cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức
thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất

cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức

thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất
cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức
thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất

cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức

thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất

cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức

thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.
Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.
Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.
Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.

Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông

nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức

thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi

cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ
thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng
vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ
thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng
vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ
thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng
vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ

thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên
một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một

line spacing 1.2

Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?
Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa

nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa

nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?
Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa

nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn

chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa

nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?
Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng
không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?
Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng

không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không?

Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về
cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này
bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó
cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở
cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho
ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về
cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về
cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này
bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó
cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương

line spacing 1.2

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà

chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai
mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực
phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai
cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai
mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực
phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai
cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai
mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai
mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực
phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai
cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai
mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực
phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai
cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám
ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho
nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm
lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình
thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy
phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh
đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải
huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về
lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá!
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và
xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và
đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho
một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông
lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà
ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm
lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về
nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,
mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà
chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh
mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba
quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta
giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần
về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc
như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen
mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái
đen với áo Tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với
một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và
xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và
đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho
một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông
lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà
ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm
lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về
nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,
mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà
chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh
mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba
quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta
giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi

trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn

cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và

xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và

đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho

một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở

cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông

lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà

ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm

lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về

nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,

mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà

chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và
xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và
đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho
một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông
lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà
ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm
lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về
nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,
mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà
chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh
mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba
quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta
giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần
về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc
như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi

trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn

cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và

xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và

đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho

một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở

cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông

lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà

ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm

lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về

nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,

mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà

chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh

mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba

quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi

trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn

cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại

cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và

xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và

đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho

một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở

cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông

lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà

ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm

lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về

nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh
ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa
mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này
chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo
ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà
ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì
hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là
khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh mà sợ
bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba
quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều.
Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh
ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa
mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này
chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo
ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà
ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã

đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh

ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa

mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này

chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai

mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã
đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh
ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa
mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này
chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo
ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà
ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì
hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là
khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh mà sợ
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã

đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh

ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa

mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này

chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai

mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên

chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay

ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu

chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho

hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã

đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh

ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa

mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này

chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp
pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác

phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên
một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

line spacing 1.2

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

line spacing 1.4

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

line spacing 1.1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

line spacing 1.2

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

line spacing 1.4

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng

thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

line spacing 1.1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng

thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ

Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng

thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp
pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa
nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có
trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác

phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa

nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có

trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời
mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên
một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất

cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng

Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ

mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ

hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương

line spacing 1.2

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà

chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

line spacing 1.1

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta
bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái
bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý
thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta
bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà
này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho
ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

line spacing 1.2

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

line spacing 1.4

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì

có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

line spacing 1.1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì

có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
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line spacing 1

Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
line spacing 1.2

Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
line spacing 1.4

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng

line spacing 1.1

Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
line spacing 1.3

Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là
ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng
Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế
thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra

Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là

ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng

Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã

thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế

thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái

thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta
bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái
bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý
thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!
Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi
nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí
Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng
mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả
làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn
tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại
hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta
bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật!

Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi

nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế

mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí

Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng

mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả

làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà
này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho
ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai
ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù.
Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn

chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai

ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà

biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!
Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến
nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!
Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết!

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp!

Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?

Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến

nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
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Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời

line spacing 1.2

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì

có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

line spacing 1.1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại
ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ
ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

line spacing 1.3

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì

có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ

ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng

sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại

ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên

tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra

điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
line spacing 1.2

Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
line spacing 1.4

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng

line spacing 1.1

Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
line spacing 1.3

Chí Phèo — Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

line spacing 1.5

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế,
cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi
trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà
nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng
sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ
Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng



NFSS: T5/cmss/q/n TFM: vnssq8 PostScript: N/A 178

18pt

áạàảãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễí ị ì ỉ ĩóọòỏõôốộồổ

ỗơớợờởỡúụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬ

ẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄÍỊ Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠ

ỚỢỜỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ

36pt

áạàảãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹè

ẻẽêếệềểễí ị ì ỉ ĩóọòỏõôốộồổ

ỗơớợờởỡúụùủũưứựừửữýỵ

ỳỷỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤ

ẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ

ÍỊ Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖ

ƠỚỢỜỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪ

ỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

áạàảãăắặằẳ



NFSS: T5/cmss/q/n TFM: vnssq8 PostScript: N/A 179

ẵâấậầẩẫđéẹ

èẻẽêếệềểễí ị ì

ỉ ĩóọòỏõôốộ

ồổỗơớợờởỡú

ụùủũưứựừửữ

ýỵỳỷỹÁẠÀẢ

ÃĂẮẶẰẲẴÂ



NFSS: T5/cmss/q/n TFM: vnssq8 PostScript: N/A 180

ẤẬẦẨẪĐÉẸ

ÈẺẼÊẾỆỀỂ

ỄÍỊ Ì Ỉ ĨÓỌÒỎ

ÕÔỐỘỒỔ

ỖƠỚỢỜỞ

ỠÚỤÙỦŨƯ

ỨỰỪỬỮÝỴỲ



NFSS: T5/cmss/q/n TFM: vnssq8 PostScript: N/A 181

ỶỸ



vnssq8 182

line spacing 1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi,
hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm
mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò

line spacing 1.1

Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi,
hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò

gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi,
hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm
mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức
chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến
răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò
gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác
phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi,
hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy

hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò

gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại.

Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức

chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết

đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến

răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết

đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết,

cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.



NFSS: T5/cmtt/m/sc TFM: vntcsc10 PostScript: N/A 188

18pt

áạàảãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớ

ợờởỡúụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀ

ỂỄÍỊÌỈĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ

36pt

áạàảãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽ

êếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơ

ớợờởỡúụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠ

ÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾ

ỆỀỂỄÍỊÌỈĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢ

ỜỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

áạàảãăắặằẳẵ

âấậầẩẫđéẹèẻ



NFSS: T5/cmtt/m/sc TFM: vntcsc10 PostScript: N/A 189

ẽêếệềểễíịìỉ

ĩóọòỏõôốộồổ

ỗơớợờởỡúụùủ

ũưứựừửữýỵỳỷ

ỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰẲ

ẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈ

ẺẼÊẾỆỀỂỄÍỊÌ



NFSS: T5/cmtt/m/sc TFM: vntcsc10 PostScript: N/A 190

ỈĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒ

ỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤÙ

ỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲ

ỶỸ



vntcsc10 191

line spacing 1

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ

ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà

chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà
lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay
sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh
điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm
tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà
lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm

hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí
Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà
góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối
này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,
ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà
lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà
thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây
hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay
sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm

hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến,

ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà

lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt

đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.

Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế

thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra

cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí

Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn

không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà

góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối

này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi
đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình
hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?
A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp
pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi
đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình
hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?
A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi

đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình

hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng

nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?

A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra

thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi
đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình
hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng
nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế
này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?
A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái
đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần
truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn
bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác
phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ
cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý,
còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng,
đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi

đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình

hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng

nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?

A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra

thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,

anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù. Người đàn

bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác

phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi

đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình

hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng

nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế

này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha

đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?

A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra

thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái

đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần

truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không,
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,
đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở
cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,
đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,

đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai

biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với
hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào
đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,
đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?
Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,

đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai

biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với

hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào

đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,

hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn,

đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa

đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo?

Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
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Chí Phèo — Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại
cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa
đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất
cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ
mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra
điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế
mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời
có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng
chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời

có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng

chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức

mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!”

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì

tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải

chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau
với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải
đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi
cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho
nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay
ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau

với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi

cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí

Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa

mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không

con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau

với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi

cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí

Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn
chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng
chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau
với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải
đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi
cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí
Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch
bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không
con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho
nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau

với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi

cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí

Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn

trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch

bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn

chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng

chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai

lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau

với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải

đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi

cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí

Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

không ai biết.
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho
một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai

biết.
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí
rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi
này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!
Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai
biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để

line spacing 1.3

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai

line spacing 1.5

Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay

tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,

“Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật!

Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,

hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí

rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi

này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa

chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo!

Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
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Chí Phèo –- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu
xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?
Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế
cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có
phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà
chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa
nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ

đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà

chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu

xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì?

Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế

cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng

cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này

thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có

phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không

biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không
ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy,
hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không

ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi
hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả
làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình
ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không
ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không
biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào

không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không

ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
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Chí Phèo
–- Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ

rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.

Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi

hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn

chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả

làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình

ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được

mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào
mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào
mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn

cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
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Chí Phèo
— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong
là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:
đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi
ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng
cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi
được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không
chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ
kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn
cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân
hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào
mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết
đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn
không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn

cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân

hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong

là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của

riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao:

đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi

ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai

cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng

cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi

được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không

chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ

kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn

không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn

cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn
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Chí Phèo
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để
bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.

Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà

biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!
Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu
không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết
mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ
nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn
nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ

nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn

nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là

hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng

nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là

tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả

làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc

nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ!

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn

phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng

cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu

không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết

mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A

ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ


	vnb
	cmr-b-n (10pt)
	Text

	vnbx
	cmr-bx-n (5pt)
	Text
	cmr-bx-n (6pt)
	Text
	cmr-bx-n (7pt)
	Text
	cmr-bx-n (8pt)
	Text
	cmr-bx-n (9pt)
	Text
	cmr-bx-n (10pt)
	Text
	cmr-bx-n (12pt)
	Text

	vnbxsl
	cmr-bx-sl (10pt)
	Text

	vnbxit
	cmr-bx-it (10pt)
	Text

	vncsc
	cmr-m-sc (10pt)
	Text

	vndunh
	cmdh-m-n (10pt)
	Text

	vnff
	cmfr-m-n (10pt)
	Text

	vnfi
	cmfr-m-it (10pt)
	Text

	vnfib
	cmfib-bx-n (8pt)
	Text

	vnitt
	cmtt-m-it (10pt)
	Text

	vnr
	cmr-m-n (5pt)
	Text
	cmr-m-n (6pt)
	Text
	cmr-m-n (7pt)
	Text
	cmr-m-n (8pt)
	Text
	cmr-m-n (9pt)
	Text
	cmr-m-n (10pt)
	Text
	cmr-m-n (12pt)
	Text
	cmr-m-n (17pt)
	Text

	vnsl
	cmr-m-sl (8pt)
	Text
	cmr-m-sl (9pt)
	Text
	cmr-m-sl (10pt)
	Text
	cmr-m-sl (12pt)
	Text

	vnsltt
	cmtt-m-sl (10pt)
	Text

	vnss
	cmss-m-n (8pt)
	Text
	cmss-m-n (9pt)
	Text
	cmss-m-n (10pt)
	Text
	cmss-m-n (12pt)
	Text
	cmss-m-n (17pt)
	Text

	vnssbx
	cmss-bx-n (10pt)
	Text

	vnssdc
	cmss-dc-n (10pt)
	Text

	vnssi
	cmss-m-it (8pt)
	Text
	cmss-m-it (9pt)
	Text
	cmss-m-it (10pt)
	Text
	cmss-m-it (12pt)
	Text
	cmss-m-it (17pt)
	Text

	vnssq
	cmss-q-n (8pt)
	Text

	vnssqi
	cmss-q-it (8pt)
	Text

	vntcsc
	cmtt-m-sc (10pt)
	Text

	vnti
	cmr-m-it (7pt)
	Text
	cmr-m-it (8pt)
	Text
	cmr-m-it (9pt)
	Text
	cmr-m-it (10pt)
	Text
	cmr-m-it (12pt)
	Text

	vntt
	cmtt-m-n (8pt)
	Text
	cmtt-m-n (9pt)
	Text
	cmtt-m-n (10pt)
	Text
	cmtt-m-n (12pt)
	Text

	vnu
	cmr-m-u (10pt)
	Text

	vnvtt
	cmvtt-m-n (10pt)
	Text


