NFSS: T5/txtt/m/n

TFM: txtt8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

1

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/m/n

TFM: txtt8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

2

NFSS: T5/txtt/m/n

TFM: txtt8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

3

NFSS: T5/txtt/m/sc

TFM: txttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Medium

4

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/m/sc

TFM: txttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Medium

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

5

NFSS: T5/txtt/m/sc

TFM: txttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Medium

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

6

NFSS: T5/txtt/m/sl

TFM: txttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

7

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/m/sl

TFM: txttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

8

NFSS: T5/txtt/m/sl

TFM: txttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Medium

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

9

NFSS: T5/txtt/bx/n

TFM: txbtt8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

10

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/bx/n

TFM: txbtt8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

11

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

NFSS: T5/txtt/bx/n

TFM: txbtt8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

12

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

NFSS: T5/txtt/bx/sc

TFM: txbttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Bold

13

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/bx/sc

TFM: txbttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Bold

14

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

NFSS: T5/txtt/bx/sc

TFM: txbttsc8v

PostScript:

VnTXTTSC-Bold

15

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

NFSS: T5/txtt/bx/sl

TFM: txbttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

16

18pt

á ạ à ảãăắặằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ é ẹ èẻẽêếệềểễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ úụùủũư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹ Á ẠÀẢÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì ỈĨÓỌÒỎ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ à ả ãăắặằẳẵâấậầẩẫđéẹèẻẽê
ế ệ ề ể ễíịìỉĩóọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụùủũưứựừửữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ ĨÓỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư ỨỰỪỬỮÝỴỲỶỸ
72pt

á ạ à ả ã ăắặằẳẵâ
ấ ậ ầ ẩ ẫ đéẹèẻẽê

NFSS: T5/txtt/bx/sl

TFM: txbttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

17

ế ệ ề ể ễ íịìỉĩóọ
ò ỏ õ ô ố ộồổỗơớợ
ờ ở ỡ ú ụ ùủũưứựừ
ử ữ ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪ
Đ É Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆỀỂỄ
Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎÕÔỐ

NFSS: T5/txtt/bx/sl

TFM: txbttsl8v

PostScript:

VnTXTT-Bold

18

Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ ỚỢỜỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ Ư Ứ ỰỪỬỮÝỴỲ
ỶỸ

VnTXTT-Medium at 8pt

19

line spacing 1

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

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

