
"Xanh nhà 
hơn già đồng"

Câu chuyện người nông dân Câu chuyện kể về việc trồng cấy 
của gia đình hai bác nông dân

 tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà, 
huyện Bảo thắng

Tôi là Hoa vợ
bác Thắng

Xin chào
 mọi người!
tôi tên là

Thắng

Tôi tên Tâm!
hàng xóm
nhà bác
Thắng
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Bác Tâm ơi,
bác có ở nhà

không. Tôi
Hoa sang chơi

này!

Tôi vừa ra
thăm đồng,

thấy lúa chín
7-8 phần rồi!

"chuồn chuồn bay
thấp thì mưa, bay
cao thì nắng, bay

vừa thì  râm"

 Về báo cho mọi
người chuẩn bị gặt

sớm thôi, để lâu mưa
to thì ngập hết lúa

Tôi đây, ngày gì
mà Rồng sang
nhà Tôm chơi

thế này.
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 bác lại lo xa ,
trời còn đang

nắng!
để cuối tuần lúa
chín mười mươi

tôi mới gặt

Nắng đẹp 
tranh thủ
giặt chăn
màn đã! Chào bác

tôi về!

Meo meo...

Vì ruộng gần nhà
nên chạy qua trao
đổi với bác, giờ tôi 
 gọi ông Thắng đi

gặt sớm thôi, tôi lo
quá!

kép kép...

chiếp..
 chiếp...
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Ông Thắng ơi!
Ông đâu rồi?

Tôi đây, có
việc gì mà bà
cuống cuồng

lên thế?

Ông chạy sang
nhờ các bác, cô,

chú ngày mai
giúp gia đình gặt

lúa sớm đi, tôi
xem dự báo thời

tiết mưa đấy

Tôi chuẩn bị ít đồ
mai còn gặt lúa

Mai nhà tôi
gặp lúa sớm,
nhờ các bác

sang giúp nhé!

Về đi, Mai
chúng tôi đến

giúp!
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Cảm ơn các
bác đã giúp

vợ chồng
em gặt lúa!

 Còn hơi xanh
nhưng cũng gặt
được rồi bà nhì,
năm nay bông
lúa nặng hạt

lắm

Mệt quá...

Gặt nhanh
rồi về
sớm...
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NGÀY HÔM SAU

Ruộng nhà tôi...
thóc lúa của tôi...

tôi sống sao bây giờ!

Bà Tâm bất lực nhìn ruộng lúa bị nước nhấn chìm 06

Bác cứ bình
tĩnh, khó khăn

còn có vợ chồng
tôi, còn hàng

xóm giúp đỡ mà.

Không nghe lời nên
mất trắng hết rồi, 

tôi buồn quá....
huhuhu.... 
sụt sịt...

Nhà tôi ....
...năm nay bị....

 ...đói rồi

Ông Thắng nhà tôi nói
đúng đó...bác đừng

buồn nữa. 

Thiếu thì cứ sang 
nhà tôi mượn...

khi nào bác có trả lại tôi
cũng được!

Các bác tốt với gia đình
tôi quá, ngay từ đầu

nghe lời hai bác thì đã
không ra nông nỗi này!
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Rút kinh nghiệm những năm
sau tôi sẽ xem thông tin  thời

tiết để biết bão về mà thu
hoạch sớm hơn...chấp nhận...

"Xanh nhà 
còn hơn già đồng"

Vợ chồng tôi 
mời 2 bác với
các cháu tối
sang ăn cơm
gạo mới nhé! 

quyết không để 
mất trắng như năm nay!
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Người dân thôn An Thắng 
luôn đoàn kết, sẻ chia cùng nhau...

Vì vậy nơi đây luôn đầy ắp yêu thương, 
đùm bọc và ấm êm hạnh phúc
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