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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed 

only by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you 

are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing 

this book. If you received this book in error, please immediately notify the 

author, and permanently delete this book and any attachments. 
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Truyện ngắn: Bữa cơm gia đình. Ông chủ ngân 

hàng và đàn em. 

 

Chuyện kể rằng, Tôn Phi là anh họ, là anh cả của một đàn em họ rất đông đúc, tại bà nội của Tôn 

Phi là chị của bà ngoại bọn này. 

Vào năm 21 tuổi, Tôn Phi nghèo nhất mâm cơm này. Nhưng cô bảo tôi thông minh nhất. Cô bảo 

rằng sau này tôi sẽ giàu nhất đám. 

Vào năm 28 tuổi, Tôn Phi phát tài nhờ bản quyền sáng tác trên Amazon. Ngày cuối tuần, Tôn 

Phi về nhà cô, chiêu đãi cô và các em một bữa cơm. 

Trên bàn ăn, chỉ còn một nửa số người của 7 năm trước. Đa số các em họ của Tôn Phi bể nợ, lúc 

nền kinh tế “dumping”. Lúc này, thiên hạ nhầm tưởng rằng tôi làm chủ ngân hàng cho vay tín 

chấp Naomi, một ngân hàng có số vốn lưu động lớn thứ ba Đông Dương. 

• Anh không phải là sếp của ngân hàng Naomi. Anh chỉ là trưởng phòng sáng tạo thôi. Anh 

không phải bên xét duyệt hồ sơ. Cho nên, anh không có tiền để cho các em vay. 
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• Thì anh nói với giám đốc ngân hàng một cái cho chúng em là được mà. Cậu em họ nũng 

nịu. 

• Anh bán bản quyền ý tưởng ngân hàng số Naomi cho một tỷ phú ở Sài Gòn. Ông ấy trả 1 

triệu đô, còn cho anh là trưởng phòng sáng tạo của ngân hàng. Anh đã chi hết cả rồi, cho 

nên không có cho các em vay. Mỗi ngày, anh có tăng lên 2 triệu đồng trong tài khoản, để 

chi tiêu hết trong ngày đó. Còn các em vay nhiều quá thì anh không có tiền. 

• Anh chi gì mà nhiều thế? 

• Anh tài trợ cho Liên đoàn ký giả As châu 20 tỷ. Anh mua một ngôi nhà ở quận 7 là 2 tỷ. 

Rồi anh trả lương , ứng trước 3 năm lương cho các nhân viên nhà xuất bản Sống Mới của 

anh. Vậy là anh chỉ còn nhiêu đó. Các em không nên kinh doanh gì cả. Các em nên đi 

làm thuê. Kinh doanh rồi sẽ vỡ nợ. 

• Dạ. 

• Mỗi ngày 3 bố con anh tiêu hết 1.5 triệu. Này nhé, ăn sáng 200k, ăn trưa 100k, ăn tối 

700k, điện nước 300k, phát sinh 200k nữa. Còn lại 500k, con gái anh bỏ lợn. Các em 

muốn vay tiền, các em nộp cho ông Trầm Phương, giám đốc ngân hàng Naomi. Anh cũng 

chỉ là người làm công ăn lương thôi. Vậy nhé. 

• Vâng ạ. 

• Sáng ngày mai, thủ quỹ lại gửi cho anh 2 triệu. Anh và các con tiêu hết 2 triệu đó trong 

một ngày. 

Cứ như vậy, không có dư, song cũng không thiếu. Mấy đứa có tiền cho anh vay thì được, 

ai lại vay của anh. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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Truyện ngắn: Bữa cơm gia đình, văn phòng luật Charlie. 

 

• Anh Phi ơi, văn phòng luật Charlie của anh có mấy nhân viên? 

• Tính cả anh nữa là 5 nhân viên. 

• Khi nào có kiện tụng, em gọi anh nha. 

• Không. Đừng đợi xảy ra kiện tụng mới gọi. Charlie chỉ giúp đỡ những 

người liên lạc với Charlie trước khi xảy ra kiện tụng. 

• Rồi anh lĩnh lương ra sao? 

• Mỗi gia đình ký hợp đồng, đóng 10 usd (230 000) và được Luật Charlie 

bảo vệ trong vòng 1 năm. 

• Anh thật là sáng tạo. 

• Chuyện. 

• Mà sao anh làm một lúc bao nhiêu việc vậy? 

• Việc nhiều hay ít, cũng chỉ cần 3 người bạn bọn anh là đủ. 
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Văn phòng luật Charlie của tôi làm việc trên công pháp quốc tế. Mà công pháp 

quốc tế thì cũng do Anh, Mỹ và Do Thái bày ra. Vì vậy, chúng tôi, gần như, được 

làm việc trên một đề tài rộng lớn. Các văn phòng luật khác chủ yếu chạy án, chạy 

giấy tờ, chạy thủ tục. Văn phòng luật Charlie chạy đua uy tín NFT, và hiện tại 

không có bạn cùng đua. 

• Anh Phi ơi. Anh là cử nhân triết văn, mà lại giỏi luật hơn cả luật sư. 

• Bọn luật sư ở Việt Nam, tao còn lạ gì nữa. Hiện tại, chỉ có văn phòng luật 

của anh làm được luật bản quyền quốc tế, luật Amazon, luật Microsoft. 

Các văn phòng luật khác đang học. Anh đang viết sách đào tạo từ xa cho 

họ. 

• Anh cho em sang làm với anh được không? 

• Được, nhưng lương rất thấp. Người nhà, anh chỉ trả lương bằng 1/2 người 

ngoài. 

• Không sao đâu anh, em sẽ làm cho anh. Mẫu hậu đồng ý cho con sang 

làm với anh Phi nha? 

• Chuyện các con làm ăn kinh doanh, mẫu hậu chỉ nghe thôi, mẫu hậu 

không can thiệp. 

• Cám ơn mẫu hậu. 

Khi việc cướp bóc trở nên phổ biến, thì sẽ có một hệ luân lý được sinh ra, để 

bảo vệ chính nghĩa cho sự cướp bóc đó. 

Bạn cần thuê văn phòng luật Charlie bảo vệ, hãy liên lạc với chúng tôi: 

tonphi@shop-charlie.com và huonggiang@shop-charlie.com 

Ủng hộ văn phòng luật Charlie. 

Số tài khoản ACB: 142720499 (Tôn Phi) 

Số tài khoản MB: 0344331741 (Tôn Phi) 

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Truyện ngắn Bữa cơm gia đình 

 

 

 

Hàng tháng, vào mỗi chủ nhật đầu tháng, mẫu hậu gọi các con về nhà ăn cơm. 

 

Cô em họ "chảnh chó" bảo: 

 

- Anh Phi giờ đã là nhà tư bản rồi. Đã là nhà tư bản, thì phải bao cho mọi người chứ. 

 

- Đồng ý anh bao, nhưng trả sau. Các em cứ tính tiền cho anh nhé, giữa tháng sau 

anh hoàn tiền lại cho. 

 

- Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được. 
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Mẫu hậu nhìn vào thùng gạo rồi trêu tôi: 

 

- Tôn Phi ơi. Nhà hết gạo rồi kìa. 

 

- Hôm nay cháu sẽ cho cô 1 tạ gạo. Loại tốt. Tôn Phi nói. 

 

Mùa dịch đến, cả nhà mỗi mình tôi có tiền. Cứ bán mỗi cuốn PDF là được 250k. 

- Bảo An ơi. Con lên phòng chơi với cô Hương đi. Để bố và các chú nói chuyện. 

 

- Dạ vâng bố Phi. 

 

Mọi người im lặng, tôi mới nói : 

 

- Mọi người chuẩn bị thanh toán bằng nhân dân tệ. 

 

- Sao thế hả anh Phi? 

 

- Họ đến nhà cậu Khoa và nói: “Hai nước sát nhập vào nhau là hồng phúc của dân 

tộc.” 

- Em không hiểu mô tê chi hết trơn. 

- Nghĩa là, Trung Hoa ép sát nhập Việt Nam vào Trung Hoa. 

 

- Haha. Anh Phi có nhân dân tệ chưa ? 

 

- Tao chưa. Tao có khi nào xài tiền mặt đâu. Tao lo cho tụi bây thôi. 

 

- Tụi em cũng không lo. Nhà cửa ổn định. Anh Phi ạ. Tất cả các ứng dụng nhắn tin, 

nghe gọi, kể cả cái điện thoại đều bị nghe lén. Anh coi chừng. 

 

- Anh biết rồi. 
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Đáng lẽ tôi không phải là anh cả của bàn ăn này. Có ông anh họ, con ông cậu, mới 

là anh cả, song anh đã về quê. Tôi là người thứ hai, trở thành đứa lớn nhất trong bàn. 

Rất lâu rồi mới về nhà ăn cơm với mẫu hậu và các em. 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 05 năm 2022. 

 

Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal :+84344331741 

mailto:tonphi2021@gmail.com

