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rong hai ngày từ 28
đến hết 29/7/2016, kỳ
họp lần thứ hai Hội

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021
được tổ chức. Đến dự có đồng
chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm
Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các
đồng chí ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND
tỉnh và các vị đại biểu HĐND,
lãnh đạo các cơ quan, ban
ngành của tỉnh. Đồng chí Chủ
tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Đây là kỳ họp HĐND tỉnh sẽ
xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của
năm 2016.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo
tóm tắt tình hình chung 6 tháng đầu năm và
giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu
rõ: Tốc độ tăng trưởng trên địa bàn ước đạt
6,12%, tổng thu ngân sách được trên 3.466 tỷ
đồng, đạt 43,7% dự toán tỉnh giao, vốn đầu tư
tăng 0,9% so với cùng kỳ. Phát huy những kết
quả đã đạt được UBND xác định các nhiệm
vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm, tập trung
một số nội dung lớn như: tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới;
tiếp tục phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn; kết cấu hạ tầng nhất là về
hạ tầng giao thông. Lĩnh vực văn hóa - xã hội,
an ninh quốc phòng ổn định và giữ vững. Kỳ
họp đã tiến hành thảo luận tại tổ và nghe một
số báo cáo, có ý kiến thêm về các nội dung
liên quan. Một số đơn vị đã trả lời chất vấn
trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới, nhất là làm rõ về công

tác xây dựng sẽ hoàn thành 13 xã trong năm
2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực trạng
giải pháp xây dựng cơ bản, đầu tư các dự án
trọng điểm, thu hút đầu tư, thủ tục đăng ký
kinh doanh. Cục thuế giải trình về việc rà soát,
khai thác các nguồn thu. Sở Y tế về công tác
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, khám
chữa bệnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
về xây dựng khu du lịch Mẫu Sơn thành khu
du lịch quốc gia.

Đồng chi Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch
UBND tỉnh làm rõ thêm những kết quả nổi bật
trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm
cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm,
đồng thời giải trình những ý kiến của các đại
biểu HĐND tỉnh trong kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đã
phát biểu bế mạc kỳ họp, nhấn mạnh một số
nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2016.

Kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết quan
trọng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các
mục tiêu đề ra trong năm 2016.

P/V

2
VÙN NGHÏå

Söë 274-08/2016 - xûá laång

KỲ HỌP THỨ HAI 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI

Quang cảnh kỳ họp.                         Ảnh: PV



ừ thời còn là thầy giáo, suốt ngày với
phấn trắng, tấm bảng đen. Cả trường
có 1 chiếc đài bán dẫn, 1 tổ báo nhân

dân. Dù khó khăn vẫn tạm đủ cơm ăn, áo
mặc, dồi dào tình cảm thầy trò. Nhưng thiếu
thông tin cần thiết bổ sung cho nội dung giảng
dậy; các thông tin xung quanh tỉnh, huyện, xã
còn chưa nắm được, nói gì đến cuộc sống
diễn ra ở mọi phương trời như thời nay: Đổi
mới, hội nhập và phát triển.

Thời sôi động nhất là chứng kiến cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra hơn
21 năm, đầy hy sinh gian khổ. Thông tin nóng
hổi từ chiến trường đã được các phương tiện
thông tin đại chúng cung cấp khá đủ. Nhưng
thiếu phương tiện tiếp thu. Trước giờ làm việc
mọi người ngồi lại nghe 15 phút đọc báo. Với
lòng say mê thông tin, tôi phải cắt từng mẩu trên
các cột báo lưu làm tư liệu, khoảng từ 1972 -
1977 được hàng bao tải những mẩu báo cũ. Từ
ấy, thông tin cũ, mới đều đã trở thành các nẻo
đường mà "Tôi đi tới và biết đến nó…": Nơi đây,
có con đường mới mở, nơi đó bộ đội hành quân
đánh Mỹ; hôm qua Quảng Bình bắn rơi máy
bay Mỹ; đồng bào miền Nam biểu tình chống
chiến tranh; các xã trong tỉnh tuyến đều ủng hộ
phong trào thi đua "Thóc không thiếu một cân,
quân không thiếu một người", phụ nữ tham gia
các phong trào "3 đảm đang", thanh niên "3 sẵn
sàng" các cháu "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo
sức của mình"…

Năm 1968, Đại hội lần thứ nhất Hội Văn
học Nghệ thuật thuộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức
tại trường của chúng tôi ở nơi sơ tán (Bản
Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình). Đây là
dịp giúp tôi chia sẻ tâm hồn thầy giáo vào gia
đình VHNT - mới mẻ, nồng nàn, lắng sâu.
Chúng đã tiếp tục đưa tôi vào nẻo đường đầy
hoa thơm, quả ngọt, cách diễn cảm xa xôi
nhưng rất gần; lời giận hờn nhưng để yêu
nhau; nói rất gần mà chứa đựng nẻo đường

xa xôi;… Từ đó, mới nhận ra tính phân biệt rất
sâu sắc, dễ tiếp thu để rồi loại hình văn học
nghệ thuật mới mẻ đến bên tôi từ ấy.

Thường xuyên đọc báo, tạp chí, nghiên
cứu quy định chuẩn mực đạo đức người làm
báo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện
nay và thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy. Đọc thơ, ngắm ảnh, nghe ca hát, xem
tranh… cũng đều yêu thích. Hưởng thụ khá
nhiều, góp ngòi bút với báo chí còn ít? Tôi tự
mách trái tim mình cần học hỏi nhiều, tự hào
về bạn bè, đồng nghiệp thành công. Không
được tự ti điều mà mình có thể làm được! Có
một đêm mùa đông giá rét năm 1984 và 1985
mới mạnh dạn cầm bút viết bài thơ "Điểm tựa
820" và ký "Lạng Sơn cảng nổi" được báo chí
sử dụng. Hai tác phẩm này thúc dục lòng tôi
vững bước đi lên để gắng tìm các ngả đường
cuộc sống gần xa, và từ ấy đi đến đâu tôi cũng
ghi chép tư liệu để làm căn cứ sáng tạo và bổ
sung cho viết bài và cho công tác báo cáo viên
của mình thêm sinh động, hiệu quả.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ
báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút,
trang giấy là vũ khí sắc bén của họ" (tại ĐH
III, Hội NB Việt Nam 1962). Mặc dù không
được đào tạo nghề làm báo. Nhưng, với vị trí
cán bộ làm công tác tư tưởng có rất nhiều
thuận lợi đồng hành cùng báo chí trên con
đường công tác chính trị - tư tưởng. Có
những buổi nói chuyện thời sự cho cán bộ,
đảng viên và quần chúng. Khi nói đến sự hy
sinh gian khổ trong sự nghiệp chống Mỹ cứu
nước của nhân dân ta. Tôi đã đọc thơ Tố Hữu
để góp phần làm sáng tỏ chủ đề truyền đạt:
"Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi/ chìm trong
khói lửa vẫn xanh tươi/ mưa bom, bão đạn,
lòng thanh thản/ nhạt muối với cơm miệng
vẫn cười… và khi nói nhiệm vụ của miền Bắc
XHCN, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn
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miền Nam anh hùng, thơ Tố Hữu đã khẳng
định tư tưởng cho nhiệm vụ với niềm tin chính
trị rất rõ ràng: "Hỡi miền Bắc đó nặng đôi vai/
gánh cả non sông vượt dặm dài/ xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước/ mà lòng phơi phới
dậy tương lai…" (Theo chân Bác, 1970). Còn
nhiều lắm, tôi đã tìm ra bài học cho công tác
báo cáo viên chủ đề chính trị, tư tưởng rằng:
Truyền đạt đúng đường lối, chính sách, quan
điểm của Đảng và Nhà nước là then chốt. Để
tránh "khô cứng", nếu kết hợp chính trị với
báo chí, văn học nghệ thuật thì tạo được cảm
xúc mãnh liệt đến trái tim, tình cảm người
nghe, dễ "lọt tai", dễ cảm nhận. Từ đó, giúp
cho binh chủng các cơ quan tư tưởng - báo
chí có cơ hội phối hợp với nhau tạo ra sức
mạnh góp phần bảo vệ quan điểm của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước - giữ
vững thế trận an ninh tư tưởng, văn hóa, sự
đồng thuận xã hội xây dựng và bảo vệ quê
hương, đất  nước…

Tháng 8/1985 Đại hội II Hội VHNT tôi
được bầu làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm).
Tháng 12/1990, tại Đại hội lần thứ nhất Hội
Nhà báo tỉnh, vinh dự được Trung ương Hội
quyết định kết nạp làm hội viên Hội Nhà báo.
Vừa tham gia quản lý, vừa cầm bút, vừa làm
công tác báo cáo viên đã tạo cơ hội cho tôi
gắng sức đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn và
đi thực tế nhiều hơn. Nhờ vậy, những sự kiện
diễn ra ở nhiều địa chỉ khác nhau phản ánh
trên các trang báo Trung ương, địa phương;
Những điều mắt thấy, tai nghe ở địa phương
cũng như ở một số tỉnh, thành phố trong
nước. Đặc biệt là Matxcơva, Unaica… (Liên
Xô cũ) với những năm, tháng học tập, nghiên
cứu (1983 và 1988) tại Viện hàn lâm khoa học
và xã hội và Viện văn hóa Nga, các lần đi
công tác và thăm Nam Ninh, Bắc Kinh…
(Trung Quốc 1994, 1999) càng đưa chúng tôi
đến các nẻo đường gần, xa rất bổ ích.

Trên chặng đường "muôn nẻo" không
mấy gian nan thử thách. Cuộc sống đã giúp
cho tôi hiểu và chọn cách đền đáp công ơn to
lớn của Đảng, Nhà nước quan tâm bồi
dưỡng, đào tạo và ảnh hưởng tích cực của
đồng chí, bạn bè giúp đỡ làm gương đi trước.
Những năm 1986 - 1990, thỉnh thoảng viết thơ
và đôi bài báo phản ánh một số vấn đề cuộc
sống thực tiễn đề tài giáo dục, nông thôn, đề
cương tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của
Đảng bộ và đề tài liên quan đến công tác xây
dựng Đảng.

Chặng đường làm báo, làm thơ như mới
bắt đầu đều đặn, với đề tài phong phú hơn -
Từ khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho
cùng một số anh em là nhà báo, nhà thơ,
người nghiên cứu VHNT đích thực làm cuốn
sách "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng
Sơn". Để hoàn thành cuốn sách trong 5 năm
(1990 - 1995), chúng tôi đã nghiên cứu một số
tác phẩm có giá trị của các Nhà xuất bản viết
về Đảng, Bác Hồ. Ở đó đã "đưa chúng tôi về
với" quê Bác, với thân thế sự nghiệp cách
mạng của Người "Đi theo" bước chân vạn
dặm, trí tuệ dồi dào, nghị lực phi thường, gác
tình riêng mưu sự nghiệp tìm đường cứu
nước, cứu dân, Người đã trải qua 30 năm, đi
tới 56 nước và quốc gia, vượt qua 3 đại
dương, 4 châu lục. Ngày 28/01/1941 (xuân Tân
Tỵ) Bác lên đường về nước ở làng Pác Bó
(Cao Bằng), ghi dấu ấn lịch sử cao đẹp của
Đảng, Bác Hồ vĩ đại. Cuộc sống càng sinh
động, được các cơ quan nghiên cứu về Bác
cũng như một số lãnh đạo của Đảng, Nhà
nước và tướng lĩnh trong quân đội tận tình giúp
đỡ bổ sung khá đầy đủ về hoạt động của Bác
ở chiến trường giải phóng biên giới năm 1950.

Từ sau những năm  1990 đến nay, việc
sáng tạo không còn như trước - mà đã tập
trung viết về Đảng, Bác Hồ, biên giới, hải đảo,
tình hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga, Cách
mạng Tháng mười Nga vĩ đại và viết về tình
yêu quê hương đất nước. Hiện nay, bên tôi
còn lưu giữ được 10 tập nhật ký ghi chép theo
dòng thời sự và mỗi lần đi công tác tiếp cận
với thực tiễn ở cơ sở trong tỉnh và tỉnh bạn.
Đọc lại, thấy hiện về cuộc sống phong phú
muôn mầu. Vậy là, báo chí, tác phẩm VHNT,
tư liệu của cơ quan nghiên cứu khoa học xã
hội, hội thảo và xin ý kiến trực tiếp đã làm giầu
nhận thức của tôi về cuộc sống. Bản thân đi
được đến đâu, tiếp thu được những gì quý
báu cũng đều bổ sung "kho tàng tư liệu" tin
cậy để khai thác có chọn lọc. Cả hai điểm khởi
hành đọc báo chí và đi thực tế đã đưa tôi đến
các nẻo đường cuộc sống đều có ý nghĩa quý
báu để học tập, rèn luyện - chúng đã và đang
định hướng nâng tầm nhìn đúng đắn. Chúng
tôi không dám nghĩ làm được gì cao xa hơn
mà chỉ mong sao có sức khỏe để tiếp tục đi
trên chặng đường tới sẽ còn giúp cuộc sống
phong phú hơn, sẽ học được nhiều cách viết
tốt của đồng nghiệp để giữ được ổn định kết
quả sáng tạo./.
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hời gian qua, công tác văn hóa, văn
nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
luôn bám sát định hướng tuyên

truyền, được tổ chức với nội dung và hình
thức phong phú, thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị của tỉnh và dần đáp ứng nhu cầu vui chơi,
giải trí lành mạnh của nhân dân. Công tác chỉ
đạo, quản lý nhà nước về bảo tồn phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở, phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được
củng cố và tăng cường, ngày càng đi vào
chiều sâu.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện
trọng đại của đất nước, của tỉnh được tổ chức
như: Chào mừng thành công của Đại hội và
tuyên truyền việc học tập, quán triệt Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng; chào mừng thành công cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổ
chức các chương trình nghệ thuật chào đón
giao thừa; chương trình nghệ thuật chào
mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII; chương trình giao lưu tại Hội chợ
thương mại Thủy Khẩu - Tà Lùng, huyện Long
Châu - Trung Quốc, giao lưu hữu nghị Quốc
phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 năm
2016 tại tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức các hoạt
động văn nghệ phục vụ nhân dân các xã vùng
sâu, vùng xa; hội chợ Xuân, Lễ hội Xuân Xứ
Lạng 2016. Tổ chức ngày sách Việt Nam lần
thứ 3 tỉnh Lạng Sơn năm 2016; Kế hoạch về
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng
Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng
chứng lịch sử và pháp lý". Xây dựng bảng
điện tử tuyên truyền cụm thông tin đối ngoại
tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị…

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm
tốt công tác tổ chức, quản lý các lễ hội bảo
đảm tính trang trọng, phù hợp với truyền
thống văn hóa và tín ngưỡng dân gian; đến
nay, hàng trăm lễ hội được tổ chức tại các cơ
sở, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân
dân và du khách thập phương. Thực hiện tốt
Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, của Bộ
Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Năm 2016, lễ hội Bủng Kham (huyện Tràng
Định), lễ hội Ná Nhèm (huyện Bắc Sơn), lễ hội
Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn)
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công
nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc
gia. Tại lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ còn diễn
ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao
giữa thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Việt
Nam) và thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền
thống giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng
Tây (Trung Quốc).

Các cơ quan truyền thông đại chúng trên
địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin
tuyên truyền các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất
nước, các sự kiện chính trị, các phong trào thi
đua yêu nước thông qua các hoạt động văn
hóa, văn nghệ. Xây dựng kế hoạch, nội dung
tuyên truyền phản ánh các hoạt động trong
lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; làm tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục các giá trị truyền thống
văn hóa dân tộc thông qua các chương trình
văn nghệ giải trí; tăng cường, quảng bá, phổ
biến, giới thiệu về văn hóa, văn học, nghệ
thuật của tỉnh. Đối với các nội dung tuyên
truyền trọng điểm, Đài Phát thanh và Truyền
hình Lạng Sơn có kế hoạch, bố trí thời lượng
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phù hợp, kịp thời tuyên truyền phục vụ nhiệm
vụ chính trị của tỉnh. Công tác tiếp và phát
sóng các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài
Truyền hình Việt Nam bảo đảm an toàn, đủ
thời lượng, đáp ứng nhu cầu về thông tin, giải
trí của nhân dân. Các chương trình phát thanh,
truyền hình của tỉnh bảo đảm thời lượng và
được nâng cao về chất lượng; kịp thời phản
ánh những sự kiện chính trị, gương điển hình
tiên tiến các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên
địa bàn… Báo Lạng Sơn đã phản ánh đa dạng
các lĩnh vực đời sống xã hội, phát hành đúng
kỳ đến hầu hết các chi, đảng bộ, các cơ quan,
đơn vị, xí nghiệp, trường học, thôn bản, khối
phố; đảm bảo chất lượng về nội dung, hình
thức;… Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tổng kết
và trao giải cuộc thi sáng tạo các tác phẩm báo
chí về xây dựng nông thôn mới cho 24 tác
phẩm đạt giải; phối hợp với các cơ quan báo
chí của tỉnh tổ chức thành công Hội Báo Xuân
Bính Thân năm 2016, sau đó đã đưa các ấn
phẩm báo chí tặng cán bộ, chiến sỹ đồn Biên
phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình… Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân
giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các diễn viên,
văn nghệ sỹ và cán bộ, hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Quản lý, định
hướng hội viên tập trung sáng tác phản ánh
các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, cuộc
sống lao động sản xuất, học tập của nhân dân.
Tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV năm
2016 với chủ đề "Mừng Xuân, ơn Đảng"; tạo
điều kiện cho Câu lạc bộ Thơ Xứ Lạng sinh
hoạt thơ nhân ngày giải phóng miền Nam
30/4/2016. Phối hợp với các trường học, cơ
quan chức năng thông tin chuyên đề văn học
nghệ thuật Lạng Sơn. Tổ chức các hoạt động
thực tế sáng tác, tham gia các liên hoan, triển
lãm tại các địa phương trong tỉnh; trại sáng tác
văn học, nghệ thuật; thực tế sáng tác và giao
lưu với Nhà văn Việt Nam…

Trong thời gian tới, công tác văn hóa, văn
nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bám
sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính
trị của tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh,
của đất nước; tuyên truyền, triển khai các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các
hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa, văn
nghệ. Tăng cường chỉ đạo, định hướng các

hoạt động văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là
việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng, Nghị quyết  Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; định hướng
tình hình tư tưởng, dư luận xã  hội về kết quả
cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa
XIV và kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị
chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; những
việc làm cụ thể của các cấp, các ngành, cơ
quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới…
qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ làm cho
các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ,
đúng đắn các quan điểm, những nội dung cơ
bản, giải pháp chủ yếu phát triển đất nước.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển
khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ
Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát
triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chỉ
thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tăng
cường công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện
Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)
về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn
hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
Tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp. Đẩy
mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác
phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh" giai đoạn 2015 - 2020; cổ vũ, động
viên các cơ quan báo chí, các văn nghệ sỹ,
nhà báo tích cực tham gia giải thưởng. Tăng
cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi "Tìm
hiểu 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn
(04/11/1831 - 04/11/2016)". Chủ động trong
công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động
"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng,
văn hóa; tăng cường công tác đấu tranh, phản
bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn
hóa, văn nghệ…
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NGUYỄN ANH DŨNG

Con ngước nhìn lá cờ Tổ quốc
màu cờ đỏ, năm cánh sao vời vợi
nơi địa đầu đất nước
hạnh phúc trào dâng, sắc thắm bầu trời

Màu cờ đỏ
từ mùa thu năm ấy
năm một chín bốn nhăm
cả dân tộc Việt Nam
đoàn kết, đấu tranh giành lấy chính quyền

Màu cờ đỏ
là màu đào của biết bao thế hệ cha ông
thấm vào lòng đất
hòa vào đại dương
tạo thành dáng đứng Việt Nam
với lịch sử ngàn năm văn hiến

Đứng dưới màu cờ Tổ quốc
nơi địa đầu đất nước
chúng con nguyện tranh đấu, hy sinh
bảo vệ nền tự do, độc lập
giữ vững chủ quyền
từ biên giới đất liền tới biển đảo quê hương
khắc vào trong tim chân lý Bác Hồ:
Không có gì quý hơn độc lập, tự do!

Tự hào đứng dưới màu cờ Tổ quốc
tháng tám trời xanh, mây trắng, nắng vàng
nghe âm vang hồn thiêng sông núi
Nước Việt Nam ta bờ cõi ngàn năm
chưa bao giờ chịu cúi đầu khuất phục
trước mọi kẻ thù dòm ngó, xâm lăng

Con đứng đây, nơi núi rừng biên giới
dưới màu cờ Tổ quốc linh thiêng
hát Tiến quân ca
giữa mùa thu cách mạng
lòng chứa chan hạnh phúc vô bờ…

HỒNG TÚY

Muôn đời ghi nhớ công ơn Đảng
Tám nhăm năm dẫn đường cách mạng
Nước Việt Nam rạng rỡ ra đời
Bẩy mươi mùa xuân rộn niềm vui

Mừng Đại hội mười hai của Đảng
Khơi trí tuệ - đức tài rực sáng
Lòng dân đất Việt hướng về đây
Dâng mừng Đảng niềm tin tất thắng

Mừng Lạng Sơn Đại hội thành công
Ánh hào quang dẫn đường thắng lợi     
Trên quê hương Xứ Lạng anh hùng
Rộn niềm vui cuộc đời đổi mới

Dù Biển Đông cạn nước đổi dòng
Lòng dân Xứ Lạng vẫn trắng trong
Vâng lời Bác thi đua yêu nước
Sắt son theo Đảng trọn hiếu trung.
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PHẠM ANH VŨ

Xứ Lạng chiều buông vãn cảnh chùa
Tam Thanh huyền ảo thực hay mơ
Long bong thạch nhũ đâu đây gõ
Ngỡ tiểu trong chùa tiếng mõ khua.

Sừng sững non cao tựa vách trời
Nắng mưa dầu dãi đã ngoai nguôi?
Ngàn năm lẻ bóng trăng tròn khuyết
Hóa đá mà sao dáng ngậm ngùi.

BÙI XUÂN TỨ

Nàng á lới…
Sông Kỳ Cùng nước chảy về đâu
Để câu Slương níu chân người ở lại
Lạng Sơn, Lạng Sơn ơi
Hương hồi thơm tóc em
Hương hồi thơm môi em
Trong chiều sương buông rèm núi mẹ
Phía Tam Thanh chuông ngân khe khẽ
Sợ làm tan hương em
Mẫu Sơn ai say men
Rượu ứa từ bầu ngực núi
Em ngân câu Slương trong trẻo
Ta ngẩn ngơ say em
Nàng á lới…
Mai này phải xa nhau
Câu Slương níu gọi người đi
Câu Slương còn thương người đợi
Gom bời bời nỗi nhớ
Ta gửi vào huyền tích trăm năm
Dáng ai phía núi xa xăm
Ta không muốn gọi nàng là Tô Thị
Xin em hãy là tri kỷ
Lạc vào câu thơ anh
Sông Kỳ Cùng trong xanh
Như tình anh còn mãi
Thương nhau ta để lại
Nửa câu thơ chao nghiêng.
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ĐÀO AN DUYÊN

Ta dạo bước theo những trang sử cũ
Núi ngàn năm mây trắng vẫn còn giăng
Bao thành quách lặng im chìm trong đá
Những xa xưa bề bộn đến bây giờ

Nàng Tô Thị ôm con thành truyền thuyết
Dấu cha ông còn lẩn khuất đâu đây
Tiếng trống trận giáo gươm khua mãi vọng
Chiều vào đêm đổ một tiếng chuông gầy

Đá nhìn đá in vào chiều lặng lẽ
Mấy nghìn năm chưa hiểu hết cha ông
Ta mỏi bước tựa vai vào lịch sử
Thành quách buồn như ngàn vạn rêu phong…

DƯƠNG CÔNG LƯƠNG

Em dịu dàng cho biển anh gợn sóng
Để sao trời gửi bóng dưới lòng sâu
Hải đảo ơi, thao thức suốt canh thâu
Cho sóng khát, sóng bạc đầu thương nhớ

Anh canh giữ yên lành những giấc mơ
Em nơi ấy mong chờ đừng vụt mất
Biển cũng nhớ cũng khát khao tình đất
Sóng hôn bờ ngây ngất chẳng rời xa
Ngọn Hải đăng sáng giữa biển bao la
Lung linh lắm hát tình ca gửi gió
Cánh thư yêu ấm tình nơi đảo nhỏ
Cách muôn trùng nhưng cháy đỏ niềm tin
Rồi một ngày… một ngày biển lặng im
Đàn hải âu trở về tìm bờ cát
Khúc hát  ru cho biển thêm dào dạt
Cánh tay mềm thơm ngát cả trời xuân

Càng yêu biển càng vững bước hành quân
Đôi mắt sáng đường tuần tra đảo vắng
Trái tim ơi đừng bao giờ yên lặng
Biển bây giờ ngập tràn nắng tỏa hương
Gửi về mẹ những nỗi nhớ niềm thương
Gửi em nhé những đêm trường đảo nhỏ
Có vị mặn… có trăng sao, và gió…
Yêu biển rồi… nơi đó cũng quê hương.
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Đã có mấy ai trong chúng ta được đứng ở
dưới rừng cây hạt dẻ vào mùa tháng bảy âm
này, ngửa mặt lên tán cây dẻ xanh mướt nhìn
những quả dẻ đung đưa dưới ngọn gió rung.
Những quả dẻ từ xanh chuyển sang màu hơi
vàng. Thêm mấy ngày nữa, quả vỏ nứt nanh
thành bốn mảnh vỏ, thường gọi là hạt dẻ cười.
Gió thổi, quả dẻ tự rụng xuống, hoặc người
thu hái dùng cành cây nhỏ đập nhẹ là những
quả chín trên cành rơi xuống đất.

Bằng một động tác nhẹ nhàng, người
công nhân dùng đầu kéo, tách vỏ là đã có
những hạt dẻ màu dễ ưa quá. Hạt dẻ được
phân làm ba loại to, nhỏ, nhỏ vừa. Cứ đến
tháng bảy âm, là vụ thu hoạch hạt dẻ mang lại
niềm sung sướng của chủ trang trại và những
người công nhân thu hái. Người ta thú vị nói
với nhau "Đã đến mùa dẻ cười rồi!". Song để
có những hạt dẻ này, người chủ của nó phải
mất bao nhiêu năm, bao mồ hôi đổ xuống?

Chuyện bắt đầu từ đây…

Người phụ nữ bền bỉ tạo ra chiếc áo
choàng xanh đầy quả ngọt

Thôn Quảng Trung II, xã Quảng Lạc cách
thành phố Lạng Sơn chừng 5 - 6km, về phía
Nam. Từ quốc lộ rẽ phải đi theo đường dân sinh
ven đồi chừng sáu trăm mét, là đến nhà chị
Hoàng Thị Thủy. Nhà chị làm dựa lưng vào khu
đồi bát úp, rộng hơn hai ha. Tiếp nối nhà chị là
một nhà cấp bốn, dành cho một hộ ở, giúp việc
cho chị và trông coi thành quả của chị.

Chị tiếp tôi, bạn tôi trong căn nhà thoáng
mát, bố trí hợp lý, có sân rộng đang phơi ngô,
bởi đây là thời gian đang thu hoạch hoa màu.
Nhìn chị chủ nhà còn trẻ, trắng trẻo, xinh xắn
khó có thể ngờ rằng chị là chủ một trang trại
rộng lớn mấy chục ha.

Chị nói khiêm nhường:

Trang trại này do mẹ chồng cháu là bà
Chu Thúy Sung, công tác ở Cục Thống kê tỉnh
nhà, nghỉ hưu lâu rồi. Khi bà gây dựng trang
trại này, chồng ốm yếu, không giúp gì cho bà
trong việc lao động, quản lý đồi rừng cả. Lúc

ấy con trai bà còn đi học chuyên nghiệp chưa
ra trường. Sau này, anh ấy là kĩ sư điện tử,
cháu cũng học xong trường cao đẳng nông
lâm Thái Nguyên, cháu và anh ấy đã thành vợ
chồng từ năm 2003.

Chị Thủy kể: Khi về làm dâu, ý nguyện
của chị được nhân lên nhờ sự động viên của
mẹ chồng. Hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu,
chụm đầu nhiều giờ, nhiều buổi, có hôm về
khuya rồi hai mẹ con còn rì rầm bàn bạc. Lúc
ấy, mẹ Sung đã  nhận khoán hơn sáu mươi
ha đồi trọc hoang hóa (do trước đây bị chặt
cây phá rừng, mà nhà nước chưa có biện
pháp quản lý rừng chặt chẽ, do hậu quả của
chiến tranh biên giới).

Bây giờ trồng cây gì? Giống lấy ở đâu?
Tiền mua giống ở nguồn nào?

Lương hưu bà Sung rất thấp. Sinh hoạt gia
đình trông vào đồng lương ấy, cộng thêm thu
nhập của cậu con trai còn ít ỏi từ hiệu sửa chữa
đồ điện tử. Kể ra cũng nhọc nhằn làm sao!

Cũng lúc này, nhà nước có chính sách
khoán, rồi giao rừng đất cho từng hộ. Chính
sách cụ thể chỉ đạo cho vay ngân hàng nông
nghiệp, cho vay vốn theo tỉ lệ rất ít ỏi, tỉ lệ
thuận theo số diện tích đồi núi quản lý. Số tiền
ngân hàng cho vay cũng ngặt nghèo, không
đủ để mua cây giống gia đình kê khai. Sau
này - nhà nước lại cho vay bằng cây con
giống qui thành tiền. Số cây ấy, không đủ
giống, chủng loại cây mà hai mẹ con bà xin
vay. Phải có tiền mặt, thế là hai mẹ con phải
vay qua họ hàng nội, ngoại.

Trồng đủ sáu mươi ha thông để sau này
lấy nhựa, còn mấy ha nữa hai mẹ con trồng
cây ăn quả: ổi, mận tam hoa, vải, nhãn,
trám… và cả cây dẻ. Các giống cây này, hai
mẹ con mua ở công ty cây xanh Đông Bắc.
Cũng phải vừa học vừa mầy mò, vừa làm, thế
mà sau 2, 3 năm các cây ở đồi cây tổng hợp,
nhiều cây đã đơm bông, kết trái.

Chị Thủy mời chúng tôi uống nước, chỉ
tay qua cửa sổ chị nói:
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- Kia là những đồi thông đến bây giờ đã
cho nhựa. Còn vườn đồi tổng hợp kia, cũng
đã cho gia đình chị thu nhập, tuy là chưa cao…

Theo hướng tay chị, nhìn qua khung cửa
sổ, chúng tôi thấy ngay dãy đồi dài gối nhau,
xanh rì, đẹp làm sao. Thấy chúng tôi dõi nhìn,
chị cười, nói với chúng tôi. 

- Bây giờ nơi ấy, đã được xanh hóa, đẹp
như chiếc áo choàng xanh choàng lên những
quả đồi trơ trọi, trước đó mấy năm, người ta
không thể tưởng tượng nổi… Mồ hôi, tiền của,
vốn liếng, trí tuệ, gian khổ nhiều năm đổ vào
đây. Các giống cây ăn quả đã ra hoa, kết trái;
Thế mà mẹ chồng cháu thì lại đi xa mãi mãi…

Thương mẹ chồng nhiều, chị lại lao vào
công việc để những đồi cây ấy cho ra sản
phẩm cao hơn. Hàng ngày, chị dậy thật sớm
đảo qua khu vực rừng nào là có kế hoạch từ
trước. Cây vải năm trước ra sai thế, mà năm
sau năng suất kém đi? Có phải do phân bón
không đủ thành phần vi lượng hay vì lý do gì?.
Quả trám vụ này bé hơn năm trước, rồi hay
rụng vì sao (nếu không kể là vì gió to, bão nổi)
để tìm ra căn cứ xử lý?. Hoặc có cây dẻ quả
ít, lá lốm đốm chấm vàng?. Qua thực tế kinh
nghiệm, rồi kiến thức sách vở, trao đổi với các

chuyên gia đã dạy cho chị cách xử lý những
trường hợp ấy.

Về đồi thông, khoảng năm 2008 gia đình
chị trồng thêm 4.500 cây con nữa, qua kinh
nghiệm, chị đã cho trồng thưa hơn, sau vài
năm, thân cây to hơn, cho nhiều nhựa hơn vì
chúng có đủ ánh sáng để quang hợp. Còn khu
đồi bát úp, nhà chị dựa lưng  vào, diện tích
khoảng 2,2ha chị trồng kín 2.000 cây dẻ,
chúng đã ra quả mấy năm nay.

Nhà chị Thủy, thì mùa nào thức ấy, về hoa
quả. Nhưng thích nhất là mùa thu hoạch hạt
dẻ. Cây dẻ lá xanh tươi màu ngọc. Quả dẻ vỏ
ngoài đã vàng nhạt, bắt đầu nứt nanh ở đầu
kia, tách thành bốn khía vỏ. Chúng tự rụng
xuống hoặc rung cành mạnh, quả cũng rơi.
Người công nhân đeo găng chỉ việc nhặt quả,
việc lấy hạt không khó, chỉ lấy mũi kéo tách
mảnh vỏ, là có nhân quả. Có quả có ba nhân,
có quả có hai nhân hoặc có một nhân. Mùa
thu hoạch, trang trại có tới hơn mười công
nhân với mức lương một ngày lao động
thường là 150.000 đồng - 200.000 đồng. Hạt
dẻ, tùy vào chất lượng, có giá từ bốn mươi
đến một trăm nghìn đồng một kilôgam, một vụ
cũng cho gia đình chị Thủy thu nhập khoảng
170 triệu đồng. Ngoài ra, thu từ nhựa thông
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một năm khoảng 130 triệu đồng, thu từ các
loại cây ăn quả khác đạt 70 triệu đồng, đó là
chưa kể tiền thu từ mật ong, mỗi năm cũng
được trên 10 triệu đồng…

Nhìn vào mô hình kinh tế thu nhập từ cây
thông, cây ăn quả, xã đề nghị chị Thủy báo
cáo điển hình cho bà con học tập làm theo.
Ông Bí thư Đảng ủy xã nói với chị: "Trong
những cây trồng kia, quý nhất là cây dẻ. Đi
mua giống thì đắt. Cháu xem có thể, bằng
cách nào đó giúp bà con làng xóm xã có giống
cây trồng không?".

Thế là với kĩ thuật nông lâm đã học ở
trường, học tập kinh nghiệm sách vở, kinh
nghiệm thực tế, chị Thủy đã thí điểm nhân
giống cây hạt dẻ bằng cách dâm cành, với
thời vụ thích hợp (vụ đông xuân) chị đã thành
công. Cây đã có chồi, lá và thành cây giống.
Cứ thế, chị có một khu đất làm tơi xốp chuyên
để nhân giống cây để thay dần những cây ăn
quả năng suất thấp. Bà con trong làng đến
mua, chị bán mềm hơn giá thị trường. Thế là,
chỉ sau vài năm, chị Thủy lại có thêm nguồn
thu nhập từ cây giống. Năm 2015 thu nhập từ
cây giống được khoảng 100 triệu đồng, chủ
yếu là cây dẻ con. Nhiều bà con tỉnh bạn như
ở Điện Biên, Lai Châu cũng tìm về với chị, học
hỏi kinh nghiệm trồng cây của chị, và mua
giống cây trồng của chị. Ở xã Quảng Lạc, chị
được lựa chọn vào trong Ban Thường vụ Hội
Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; ở
cương vị này, chị  mang kiến thức trồng trọt,
xanh hóa đồi trọc, và trồng cây mũi nhọn - cây
hạt dẻ - cho mọi người học tập, làm theo.

Một người có tấm lòng từ thiện, một
tấm gương xây dựng gia đình văn hóa mới

Gia đình chị Thủy cưu mang giúp một hộ
gia đình có 9 khẩu, cách đây gần mười năm
đi vào Tây Nguyên làm kinh tế song họ lại trở
ra, về ở thôn chị, trong khi trong tay không còn
gì. Chị giúp họ cả nhà ở, giúp họ đất cát để lao
động sản xuất tự túc, và làm công nhân cho
chị để lấy tiền công, đảm bảo đời sống hàng
ngày. Anh chị nhường cho họ ngôi nhà cũ,
giáp ngôi nhà mới mà anh chị đang ở. Họ đã
ổn định, con cái được học hành, khôn lớn rồi
xin được việc làm. Khi Hội Chữ thập đỏ xã
quyên góp, chị có lúc ủng hộ đến 2 tạ gạo và
môt số giống cây cho đồng bào biên giới Lạng
Sơn. Đại hội Hội Nông dân xã, chị Hoàng Thị
Thủy được báo cáo kinh nghiệm xóa đói giảm

nghèo, việc xanh hóa đồi trọc và nguồn lợi thu
được từ cây, phổ biến kinh nghiệm trồng cây
ăn quả, đặc biệt cây mũi nhọn có năng suất
cao: cây hạt dẻ… Những việc làm đi đầu trong
việc tấn công xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ
từ thiện đã được cấp trên khen ngợi. Năm
2008 gia đình chị được nhận Bằng khen của
tỉnh về việc sản xuất kinh doanh giỏi, năm
2014, gia đình chị Thủy đạt danh hiệu hộ nông
dân, sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố.
Nhiều lần chị Thủy được các cấp chính quyền
địa phương mời đi báo cáo điển hình về lao
động sản xuất giỏi.

Tài năng của chị Thủy không dừng ở đây.
Chị Thủy còn được biết đến như là một người
thầy thuốc châm cứu theo phương pháp biểu
bì mô. Bà me chồng đã truyền cho chị từ khi
chị mới làm dâu ở nhà này. Nhiều khách đến
với chị, ở các phường của thành phố như
phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng… đến
để chữa trị. Tiếng lan xa đến các địa phương
khác: Lộc Bình, Cao Lộc, Tân Thanh đều có
người  đến chữa bệnh. Chị chữa các bệnh
đau vai, đau đầu, mất ngủ… thuốc nam là các
lá cây chị sưu tầm với giá rẻ. Người cùng xã,
nhiều khi chị còn miễn phí, nếu thấy gia cảnh
khó khăn. Chị đã bàn với trạm y tế xã, 6 tháng
khám bệnh một lần cho người cao tuổi của xã,
kinh phí do chị lo.

Gia đình chị Thủy là mẫu gia đình điển
hình ở nông thôn, vùng ven đô thị. Hai con chị
đều ngoan và học tốt. Sự nghiệp phủ xanh đồi
trọc, là tấm gương sáng cho nhiều người
trong xã, trong tỉnh noi theo. Phủ xanh đất
trống, đồi trọc, lại có hiệu quả kinh tế cao,
ngay trên các vùng đồi ven đô, không phải chỉ
là giấc mơ, mà là thực tiễn. Do bàn tay, khối
óc của chị, gia đình chị, vượt qua gian khó, để
có được như ngày hôm nay. Do có nhiều
thành tích trong lao động, sản xuất, cách sống
giản dị, chăm sóc con ngoan, giỏi, quan hệ
láng giềng tốt, các cấp chính quyền đã có
nhiều giấy khen, bằng khen liên tục cho chị
và gia đình.

Tạm biệt chị, tôi nói với anh bạn cùng đi:
"Giá mà trong thôn bản miền núi chúng ta có
được nhiều gia đình, nhiều người như gia
đình chị Thủy, thì chủ trương lớn của Đảng,
Nhà nước ta về xây dựng nông thôn mới nhất
định sẽ "mát mái xuôi chèo"…
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Dãy núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình
(Lạng Sơn) sừng sững che chắn một vùng
biên cương của Tổ quốc. Ở nơi ấy, có núi
Mẹ, núi Cha, gắn liền với những huyền
thoại thấm đẫm tình yêu thương và nước
mắt, là lời nhắc nhở về tình đoàn kết cộng
đồng, cùng nhau giữ vững chủ quyền trên
từng tấc đất quê hương. Ngày nay, các dân
tộc thiểu số nơi đây tiếp tục sát cánh bên
nhau xây dựng cuộc sống no ấm, giàu bản
sắc văn hóa truyền thống.

Mỗi lần lên khu du lịch Mẫu Sơn, chúng
tôi lại được nghe những người cao tuổi dân
tộc Dao ở thôn Khuổi Tẳng, Bản Lìn kể về
những giai thoại núi Mẫu Sơn được lưu truyền
qua các thế hệ. Huyền thoại xa xưa về một
thời lưu lạc, núi Mẹ cõng con đi tìm núi Cha
đang đi tìm nguồn nước cho những nương
lúa, nương ngô để trở về đánh trả những tên
núi lạ từ phương Bắc mưu mô tràn xuống
chiếm đoạt bản, làng, phá hoại cuộc sống
bình yên vùng biên cương. Cùng với câu
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chuyện nhuốm màu huyền tích, vẫn còn đó
những dấu tích lưu danh dưới chân núi Mẫu
Sơn như bản Vàng (hay còn gọi bản Kim) và
bản Bạc, là nơi núi Mẹ đã để thỏi vàng, thỏi
bạc rơi xuống. Đứng ở phía xã giáp biên giới
Ba Sơn của huyện Cao Lộc, nhìn về dãy núi
Mẫu Sơn vào những ngày nắng, thấy rõ hai
ngọn núi gọi là núi Cha và núi Mẹ. Núi Cha
cao hơn là chỗ dựa vững chãi cho núi Mẹ
phía dưới đang cõng núi Con trên lưng như
đang ngả đầu vào sự chở che. Câu chuyện
của núi cũng là huyền thoại tình yêu của đồng
bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao… nơi đây, là
bài học cảnh giác, nhắc nhở ý thức giữ gìn
từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Dãy núi Mẫu Sơn có độ cao hơn 1.500m
so mực nước biển, nhiệt độ mùa hè trung bình
15oC đến 20oC, mùa đông thường xuất hiện
băng tuyết có năm nhiệt độ xuống dưới âm
6oC. Mẫu Sơn cũng là nơi hứng chịu những
trận gió mùa đông Bắc đầu tiên khi thổi vào
nước ta. Nhờ khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh
năm, cho nên từ những năm đầu thế kỷ 20,
chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp đã
cho xây khu biệt thự nghỉ dưỡng ở trên đỉnh
núi. Ông Đặng Tăng Phúc, một "già bản"
người Dao có uy tín, nguyên Trưởng ban Định
canh, định cư (nay là Ban Dân tộc) tỉnh Lạng
Sơn, dẫn chúng tôi đi giới thiệu về khu dịch
vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn của gia
đình. Ông Phúc cho biết: "Ở xã Mẫu Sơn,
100%  người dân ở đây là dân tộc Dao, cuộc
sống của bà con mấy năm trước còn nhiều
khó khăn, do chỉ dựa vào nương rẫy, mỗi năm
thiếu ăn từ bốn đến bảy tháng. Nhưng vài
năm gần đây, cuộc sống đã khá hơn, nhờ có
đường giao thông đi lại thuận tiện, nhiều sản
phẩm của bà con đã được du khách lên đây
tham quan, mua sắm, qua đó góp phần cải
thiện đáng kể đời sống".

Cũng  theo ông Đặng Tăng Phúc, sự ưu
đãi của khí hậu là điều kiện mang lại cho thiên
nhiên vùng núi Mẫu Sơn nhiều giá trị tiềm
năng và cũng là "nguồn tài nguyên" vô giá để
phát triển du lịch, với những sản vật quý giá
được trồng trọt, chăn nuôi mà chỉ nơi đây mới

có. Mẫu Sơn còn có nhiều loại cây dược liệu
quý hiếm như: sâm thổ cao ly, xuyên khung,
bạch chỉ… và cây thuốc làm men nấu rượu
Mẫu Sơn thơm ngon, nổi tiếng… Đây cũng là
nguồn hàng mà nhiều khách du lịch mong
muốn tìm mua khi vào thăm các bản, làng
người dân tộc. Bản thân ông Đặng Tăng Phúc
và cửa hàng, khách sạn của ông đã giúp các
ông lang, bà mế người dân tộc thiểu số giới
thiệu, bán được các thang thuốc bồi bổ, chữa
trị bệnh tật cho du khách và nhiều người bệnh
ở các vùng, miền đất nước khi đến đây.

Theo giới thiệu của ông Phúc, chúng tôi
đã tìm đến bà lang Triệu Thị Múi ở Bản Tẳng,
người biết nhiều và đang giữ gìn những cây
thuốc, bài thuốc quý của Mẫu Sơn. Chắc là
đã gặp nhiều đoàn nghiên cứu về tìm hiểu và
biết rõ về giá trị những bài thuốc dân gian
mình lưu giữ, cho nên bà lang đã ở độ tuổi
"thất thập" này nhắc đi nhắc lại rằng, những
bài thuốc đó cũng là một trong những giá trị
văn hóa của dân tộc, phải giữ và trao truyền
lại cho thế hệ sau, nếu để thất lạc, mai một là
có tội với tổ tiên, với bản làng. Bà Múi nói
được cả tiếng Tày, tiếng Nùng và tiếng phổ
thông. Bà bảo: "Mình học cây thuốc từ nhỏ,
do cha, mẹ mình truyền bảo. Thuốc nhà mình
tự đi hái chữa được nhiều bệnh, có thuốc để
đun, sắc uống và cả thuốc để xoa, tắm từ
ngoài vào nữa…". Sân phơi trước cửa nhà
bà có hàng chục loại lá và thân cây thuốc
được thái mỏng, phơi khô, khi bốc theo thang
sẽ trộn lẫn với nhau. Bà Triệu Thị Múi theo
cha, mẹ học hái thuốc và làm thuốc từ nhỏ,
trước đó là đời ông, đời cụ và xa hơn nữa
truyền lại. Bà cho biết, ở Bản Tẳng, nhà nào
cũng biết cây thuốc và có vườn thuốc trên
rừng. Từ ngày có khu du lịch, du khách tham
quan nhiều, mua thuốc nhiều, cuộc sống và
kinh tế gia đình cũng khá hơn. Bà cười: "Mình
chỉ mong Nhà nước đầu tư cho khu du lịch
Mẫu Sơn to đẹp hơn nữa để ngày càng đông
khách. Nếu cần, khách về ở nhà mình và mọi
người trong bản cho vui". Góp chuyện cùng
mẹ, con trai bà Múi là Đặng Chắn Sình vui vẻ
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kể: "Cái bụng mình cũng mong thế. Mười
năm trước, mỗi lần đi chợ phiên Bản Ngà bán
thuốc là phải dậy đi bộ từ nửa đêm, đến tối
mịt mới trở về nhà. Nay thì khác rồi, có cái
đường Nhà nước làm vượt núi, hai mẹ con
đèo nhau bằng xe máy chỉ mười phút là đến
chợ mà còn chở thồ theo được nhiều hàng,
ngoài thuốc có cả đào, mận, chanh…". Đặng
Chắn Sình cho biết: "Cả bản có mười hai hộ
gia đình, nhà nào cũng mua được xe máy, có
đài, có ti-vi mầu để xem tin tức thời sự, xem
ca nhạc, phim truyện hằng ngày, mở mang
đầu óc, biết nhiều thông tin hơn về các vùng,
miền của Việt Nam và thế giới".

Không chỉ có cây thuốc chữa bệnh, nhiều
loại cây đặc sản khác ở Mẫu Sơn cũng trở
thành "sản phẩm du lịch", là món quà mà

nhiều du khách đã tìm mua khi lên với Mẫu
Sơn như mận, đào và đặc biệt là chanh rừng.
Hiện, đồng vào dân tộc Dao ở hai xã Mẫu Sơn
và Công Sơn đã trồng và ngày càng nhân
rộng nhiều vườn chanh rừng, mang lại hiệu
quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Điển hình như gia đình anh Dương Dì Mình,
ở thôn Khuổi Tao, xã Công Sơn hiện có vườn
chanh rừng 1.000 cây, hằng năm cho thu
hoạch khoảng gần hai tấn chanh quả, thu
nhập gần 100 triệu đồng mỗi mùa. Nhờ đó,
gia đình đã có tiền đầu tư phát triển kinh tế, lo
cho con cái ăn học và mua sắm được nhiều
vật dụng phục vụ sinh hoạt. Chủ tịch UBND
xã Mẫu Sơn Triệu Chòi Hinh cho biết, trong
thời gian tới, xã đã có kế hoạch vận động
nhân dân mở rộng diện tích, tăng thêm các
vườn chanh rừng để từng bước trở thành
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vùng chuyên canh chứ không chỉ phát triển
manh mún như hiện tại.

Bên cạnh sự ưu đãi của thiên nhiên và đa
dạng của các sản vật chỉ riêng có của miền
cao phía Bắc, Mẫu Sơn còn lôi cuốn du khách
bởi sự phong phú của văn hóa các dân tộc
sinh sống nơi đây trong suốt chiều dài lịch sử
đã cùng nhau lao động, sản xuất và chiến đấu
giữ bản, giữ làng, đoàn kết với đồng bào miền
xuôi giữ vững chủ quyền vùng biên giới của
Tổ quốc. Những di tích và di chỉ khảo cổ đã
chứng minh bề dày lịch sử và sự giao thoa
văn hóa ở nơi đây. Năm 2003, Bảo tàng tổng
hợp Lạng Sơn phối hợp Viện Khảo cổ đã khai
quật và phát hiện ra Khu di tích Linh địa cổ
Mẫu Sơn nằm ở độ cao 1.190m so với mặt
nước biển, phân bố trên sườn núi dốc trên
dãy Mẫu Sơn, thuộc địa phận thôn Lặp Pịa,
xã Mẫu Sơn. Đây chính là trung tâm của các
hoạt động tín ngưỡng của các dân tộc thiểu
số ở vùng núi cao Mẫu Sơn được xây dựng
vào những năm từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20.
Hệ thống di tích mới phát hiện này đã mang
lại cho Khu du lịch Mẫu Sơn những giá trị mới
về lịch sử, tâm linh bên cạnh các giá trị của
một danh thắng. Di tích đền thờ được xây
dựng tại đây để thờ vị thần núi Mẫu Sơn, trấn
giữ biên cương phía Bắc, từng được các triều
đại phong tặng là "Đức Tôn Thần Công Tịnh
Quang Mậu, Hùng Trấn Đại Vương, Thượng
Đẳng Phúc Thần".

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình Lương
Thế Quỳnh giới thiệu với chúng tôi, toàn bộ
Khu di tích Linh địa cổ Mẫu Sơn có diện tích
24.400m2, được coi là vị trí "đắc địa", lưng tựa
vào núi mẹ Mẫu Sơn phía Bắc, mặt hướng ra
vũng bồn địa Na Dương - Lộc Bình phía Nam,
có sông nước đồng ruộng bao la, bên phải
phía Tây là núi Cha sừng sững quanh năm
mây phủ. Bên trái, phía Đông là cánh rừng
nguyên sinh xanh rì trải dài triền núi cùng
những khe suối nhỏ róc rách nước chảy
quanh năm. Thảm thực vật ở đây còn bảo lưu
nhiều loài gỗ quý như: tùng la hán, trầm
hương, trúc rừng và các loài hoa. Về cơ bản,
sau khai quật, Khu di tích Linh địa cổ Mẫu Sơn

vẫn giữ nguyên hiện trạng, bao gồm ba nền
móng đắp bằng đá xây dựng đền thờ, các
chân cột đá, tường đá và tường gạch, bậc
thềm và cánh cửa đá… Độc đáo nhất là một
hầm mộ đá  có cấu trúc và quy mô lớn với
vòm che, thiết kế theo kiểu trong quan ngoài
quách, được dựng bằng những khối đá lớn
khai thác tại chỗ. Ngoài ra, một hầm mộ khác
có quy mô nhỏ hơn, được dựng theo kiểu trác
thạch bằng cách lợi dụng hai tảng đá tự nhiên
hai bên và ở trên đậy bằng một phiến đá. Phía
trên ngôi đền có các đập chắn nước tận dụng
địa thế của các  dãy đá tự nhiên chạy ngang
sườn núi và gia cố thêm bằng đá phiến.

Từ khi tổ chức khai quật và phát hiện hệ
thống di tích Linh địa cổ Mẫu Sơn đến nay,
du khách lên đây tham quan, nghỉ dưỡng còn
được tham gia tua du lịch tâm linh, thăm
viếng Khu Linh địa cổ. Phó Trưởng ban quản
lý Khu du lịch Mẫu Sơn Ninh Văn Xa cho biết:
"Khu đền cổ và mộ đá trên Khu Linh địa cổ
mang đầy đủ ý nghĩa của một di tích thực
hành tín ngưỡng, vừa là nơi thờ tự thần núi
Mẫu Sơn. Song, nó không đơn thuần là nơi
thờ tự, lăng mộ, hành lễ, mà còn là biểu
tượng văn hóa thể hiện đời sống tinh thần
phong phú của cư dân các dân tộc bản địa
trong khu vực". Linh địa cổ Mẫu Sơn vẫn còn
đó nhiều bí ẩn lịch sử và bí mật về những chủ
nhân đã dày công xây dựng trên núi cao
những công trình kiến trúc bề thế, độc đáo.
Khu di tích đang chờ đón những nghiên cứu
mới từ các nhà khoa học, để thêm hiểu
những thông điệp từ người xưa, đồng thời là
điểm đến của du khách ưa thích khám phá,
tìm hiểu về văn hóa, lịch sử.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà,
để mời gọi đầu tư, khai thác hiệu quả Khu
du lịch Mẫu Sơn, mới đây Tỉnh ủy Lạng Sơn
đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch
Khu vực Mẫu Sơn thành điểm du lịch quốc
gia với những mục tiêu đầu tư đồng bộ hệ
thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn
đấu đến năm 2020 đạt các tiêu chí là điểm
du lịch quốc gia, một trung tâm du lịch của
tỉnh, liên kết chặt chẽ với các điểm du lịch
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vùng Đông Bắc. Nhiều giải pháp đã được
đưa ra, trong đó sẽ rà soát, điều chỉnh và bổ
sung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch Khu vực Mẫu Sơn với quy mô
10.000ha; xây dựng phương án quản lý, bảo
vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi
trường; tổ chức điều tra, khảo sát thu thập
tài liệu, nghiên cứu xây dựng hệ thống hồ sơ
các di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập
quán đặc sắc của cư dân Mẫu Sơn… Tỉnh
sẽ tập trung nâng cấp tuyến đường chính từ
quốc lộ 4B đến trung tâm Mẫu Sơn cùng hệ
thống đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dịch vụ
phục vụ du lịch và phát triển kinh tế khu vực.
Bên cạnh đó, sẽ đầu tư phục chế, tôn tạo
một số di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, tín
ngưỡng ở Mẫu Sơn và nghiên cứu cơ chế
chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc
thiểu số về dạy nghề, cung cấp các dịch vụ,

để khôi phục, phát triển các ngành nghề
truyền thống dành cho dân sinh và hoạt
động du lịch. Một số làng, bản dân tộc đặc
trưng sẽ được bảo tồn, xây dựng thành các
làng, bản văn hóa và đáp ứng được mục tiêu
xây dựng nông thôn mới…

Bảo tồn và phát huy các giá trị tài
nguyên thiên nhiên và nhân văn để phát
triển du lịch Mẫu Sơn, trước hết phải dựa
trên nhận thức và sức mạnh của cộng đồng,
đó cũng là bài học và định hướng của các
cấp chính quyền huyện Cao Lộc và của tỉnh
Lạng Sơn. Với sự chung tay ấy, du lịch Mẫu
Sơn đang từng bước chuyển biến tích cực
và tác động trở lại, góp phần nâng cao đời
sống nhân dân các dân tộc thiểu số. Tin
rằng, một "huyền thoại"  mới trong lao động,
dựng xây sẽ được tiếp tục ở vùng  núi cao
biên cương này./.
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Du khách nước ngoài đến du lịch thăm quan mua sắm các sản vật của bà con dân tộc Dao ở Mẫu Sơn.
Ảnh:  HÙNG TRÁNG



uổi sáng, mới hé mắt ra tôi đã thấy ánh
nắng lọt qua kẽ ván đầu nhà chiếu vào
giường, vệt nắng vàng xuộm từ hướng

cây bồ kết già hắt lại. Nằm nghe lũ chim ríu rít
kêu, tiếng gà gáy, tiếng bò vọng từ phía cánh
đồng lên nghe yên ả như ru. Đang định quay
sang ngủ tiếp thì tiếng mẹ tôi gọi váng lên: 

- Pao à! Dậy đi, bố mày đang nhổ không kịp
mạ cấy đám Nà Pai đấy, dậy mà ra đồng đi thôi!

Tôi định năn nỉ mẹ ngủ thêm tí nữa, tôi đã
biết nhổ mạ kĩ đâu, đã biết đập mạ vào gót chân
cho bay hết đất đâu, tôi cũng chưa biết bó mạ
sao cho vừa chặt vừa thành nắm cho mẹ với chị
Leng cấy… Nhưng trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt
mệt mỏi, chiếc áo cũ rách vai của bố đang nhấp
nhô giữa cánh đồng đầy nắng làm tôi bật dậy.
Nhớ hôm trước bố bảo "Năm nay mày cao gần
bằng cái đòn gánh rồi, mày phải tập làm việc
của con trai đi…".

Lại gần máng nước để rửa mặt, hơi nước
lạnh từ suối theo bụng máng chảy về làm tôi tỉnh
hẳn. Nhìn xuống dưới, bóng người lố nhố khắp
cánh đồng Nà Pai. Người cày, người bừa, nhổ
mạ. Các cô, các chị thì cặm cụi cấy, nhìn những
cây  lúa xanh be bé theo bàn tay người mà thành
hàng thành lối trong tôi dấy lên một niềm vui đến
khó tả, mọi người như đang chạy đua trước khi
nắng lên. Tự nhiên thấy mình là người lười nhất,
giờ mới ngủ dậy, chỉ tại quyển truyện tiếu lâm
của thằng Eng đấy mà, tôi tự nhủ như thế.

Vừa mặc áo tôi vừa ăn nhồm nhoàm bát xôi
mẹ để phần trong nồi. Rồi với ngay cái mũ nan
rộng vành tôi lao xuống cánh đồng, gió thổi lên
mát rượi. Những đám ruộng co mình lấp loáng
bóng nước phía trước mặt, không theo một hình
hài nào cả, nhưng nó cứ chắp nối nhau thành
bờ thành đám che kín hết cả cánh đồng Nà Pai.

Thấy tôi thằng Hiếng hét lên: 

- A! Anh Pao "mu" đây mà. Mày ngủ như
lợn, mắt mày cũng múp như lợn rồi.

Cái Tén thấy thằng Hiếng trêu tôi như thế
thì nó cười hi hí rồi co co đôi lông mày. Thằng
Hiếng trêu, tôi thấy ghét một nhưng cái kiểu
cười của cái Tén làm tôi ghét mười. Thật là khó
chịu với mấy đứa lắm mồm, người ta ngủ muộn
tí mà dám bảo là "mu" sao. Tôi quắc mắt dọa
thằng Hiếng:

- Này có muốn tao nói ra bí mật của mày
không?

Nó cười nhăn trán nghe có vẻ sợ thật làm
tôi đắc chí. Ruộng mạ nhà tôi nằm cheo chéo
với ruộng nhà ông Man. Đám ruộng toàn đá sỏi
xào xạo mỗi khi lưỡi cày lấn tới. Bố tôi bảo chỉ
có đám này là gieo mạ thích hợp nhất, nên năm
nào nhà tôi cũng làm mạ trên cái nền đất với
những viên sỏi như thế. Mạ năm nay không tốt
như mọi năm, mưa ít nên mạ vàng quạch, bố tôi
dậy tôi nhổ mạ từ năm ngoái, nhưng qua một
năm tôi lại quên đi phần nào, bố bảo: 

- Quên gì chứ đừng quên nhổ mạ cấy lúa,
người Tày, người Nùng trong bản mình dù lười
như lão Mén cũng biết nhổ mạ, cày, bừa. Thế
nên con phải biết hết những việc này mới được.

Nghe bố nói vậy tôi cũng cố gắng nhớ, bắt
đầu là làm sạch lá mạ cho mượt cho hết rối, rồi
nhổ cỏ lẫn trong mạ, sau đó lấy tay trái cầm lên
ngọn mạ, tay phải cầm gốc mạ vừa nhổ vừa tì
vừa miết xuống đất để rơi bớt đất và rễ mạ đứt
đều nhất. Sau đó mới đập bó mạ vừa nhổ vào
tay hoặc vào gót chân… Bố tôi cứ vừa làm vừa
chỉ bảo như thế, nhìn bàn tay bố thoăn thoắt
theo lời nói tôi trộm nghĩ không biết đã bao nhiêu
cái mạ, bao nhiêu mùa cấy đi qua để bố nuôi chị
em tôi lớn như bây giờ…

Nhìn xuống cánh đồng, nắng lên rực rỡ trải dài
mãi ra tới tận bờ rừng Seo Cảo. Nắng ở quê tôi
mùa này gay gắt và bỏng rát hơn bao giờ hết, năm
nào cấy xong người trong bản cứ lo nơm nớp sợ
nắng mãi làm lúa khô nước lại mất mùa. Nhìn
những bóng người mệt nhoài dưới nắng, tiếng
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quát trâu từ mọi góc vọng lại, cái âm
thanh quen thuộc đến thế. Cái âm
thanh của ngày mùa, của lao động
làm tôi cứ muốn ngồi đó mà ngắm
nhìn mãi để thu vào mắt những
chuyển động dù là nhỏ bé nhất.

Đang mải nghĩ ngợi tôi giật
mình khi thằng Eng gọi: 

- Đi bắt ốc Pao ơi, tao thấy
nhiều ốc lắm.

- Ừ, đợi tao với! - Tôi đáp lại.

Ven theo những đám ruộng
xâm xấp nước lấp ló những con
ốc đồng to béo ngậy. Chúng màu
đen, to như ngón chân cái người
lớn, thò đầu có hai cái sừng ra
đung đưa rồi cố ngoi lên mặt
nước theo những đợt sóng của
người cày bừa dưới ruộng. Hai
thằng hai cái túi, chúng tôi chia
nhau đi vòng quanh một lát đã
thấy tay nặng dần. Ốc đồng đem
nướng hay nấu canh thì ngon
không gì bằng. Bỗng tôi thấy mấy
cái đầu nhấp nhô từ những đám
ruộng phía dưới đang ngược lên
chắc chắn là bọn thằng Hiếng rồi.
Bọn này nhanh thật.

- Thi bắt ốc đi chúng mày ơi!

Không đứa nào nói gì nhưng
chúng tôi chạy như bay ra các
đám ruộng làm nước bắn lên tung
tóe ướt hết cả người. Mùi bùn, mùi
cỏ ngâm nước ngai ngái sục lên
mũi. Bỗng thằng Hiếng ngã lăn
quay ra ruộng, đám ruộng nhà dé
Hán khá sâu nước, tôi thấy nó
nằm nhoài dưới nước rồi mới
đứng dậy đưa tay vuốt mặt. Nhìn
từ đầu đến chân nó vàng nâu một
màu của bùn. Mấy đứa cười vang:

- Ha… ha… ha thằng Hiếng
tắm bùn…

Thấy thằng Hiếng bị ngã bẩn
hết quần áo, cô Loi mẹ nó từ đâu
chạy tới cầm một cái roi rất dài
quật vào mông nó làm nó nhảy
dựng lên, hai má nó phồng lên
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như muốn khóc nhưng có chúng tôi ở đấy nên không dám
khóc. Mẹ nó vừa đánh vừa chạy theo nó lên trên bờ. Có tiếng
người gọi to từ phía bờ bên kia cánh đồng:

- Trâu ai ăn hết ngô rồi!

Nghe thấy thế tức thì lũ trẻ bỏ chạy toán loạn, chúng nó
đang chăn trâu nhưng mải bắt ốc bỏ quên lũ trâu. Không gian
vắng lặng trở lại, một lát sau có tiếng khóc của mấy đứa vang
lên to nhất vẫn là của thằng Hiếng, có lẽ giờ nó mới dám khóc.

Tôi mỉm cười ngồi xuống vệ cỏ, từ đây nhìn xuống cánh
đồng thấy nó chênh vênh, nghiêng nghiêng như sắp đổ, bóng
mẹ tôi, chị tôi cấy nghiêng nghiêng, bóng bố tôi liêu xiêu rồi
bóng bao người của bản Tổng Nọt này cũng nghiêng nghiêng
như thế. Tôi thấy mình như muốn hét lên, gió ngoài đồng lồng
lộng, mây trắng bồng bềnh. Tồng Nọt đang vào mùa.

Minh họa: CAO SƠN



Bản Tồng Nọt nằm quay lưng vào rừng Seo
Cảo từ bao giờ tôi không biết, tôi lớn lên cùng
với lũ trẻ với những câu chuyện kể về thổ phỉ,
về xà chúa rồi ông hổ vào làng bắt người. Dòng
họ nhà tôi cũng có người bị xà chúa ăn thịt khi
ngủ trong lán canh bãi ngô đêm. Đến bây giờ
những câu chuyện đó chỉ được kể truyền tai
nhau nghe. Người ta đốt rừng làm nương, làm
bãi, chặt gỗ lấy củi làm nhà làm những con thú
lớn chạy vào rừng sâu hơn. Vào những đêm
trăng sáng, có tiếng gầm vọng lại làm đám chó
cụp đuôi nằm im phắc. Người già bảo "Tiếng cụ
hổ đấy! Nó đang nhớ rừng". Nhìn vào cái màu
xanh bất tận của rừng, của núi với bao câu
chuyện huyền bí, tôi luôn ao ước một ngày
được khám phá hết cánh rừng đầy bí ẩn này dù
chỉ một lần thôi.

Một ngày, thằng Eng hẹn gặp tôi vào buổi
trưa dưới gốc cây mác mật già gần nhà nó. Nó
bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nó
nói như thế với tôi lúc chăn trâu trên đồi Hố
Đeng về. Suốt buổi trưa tôi cứ thấp thỏm không
biết nó sẽ nói gì. Trong lũ bạn thằng Eng là đứa
chơi thân với tôi nhất, nhà nó nghèo, mẹ nó mất
vì bị suối cuốn trôi năm nó mới hai tuổi. Nó ít nói
và giỏi hơn hết thảy chúng tôi, nó học giỏi, đi
rừng giỏi, nuôi chim cũng được tuy không bằng
thằng Bản. Những lần đi bắt ốc, đi soi tôm nó
đều được nhiều hơn tôi. Có lẽ nó phải chịu
nhiều nỗi buồn hơn tôi nên nó thành người lớn
hơn tôi lúc nào không hay.

Tôi ăn vội vàng hai bát cơm rồi mắt trước
mắt sau trốn ra sau nhà phi thẳng xuống dốc đi
gặp thằng Eng. Mẹ tôi thường bắt tôi ở nhà chơi
hoặc nằm ngủ với bố buổi trưa nhưng tôi có bao
giờ ở nhà nổi, cái chân tôi không được đi gặp
chúng nó là không chịu được. Mới từ xa tôi đã
thấy thằng Eng ngồi đợi, nhìn nó đứng lên ngồi
xuống vẻ sốt ruột càng làm tôi tò mò. Thấy tôi
nó bảo:

- Mày làm gì mà lâu thế, tao đợi muỗi đốt
sưng hết chân rồi đây!

- Thế có  chuyện gì mà mày gọi tao ra tận
đây?

Nó kéo tay tôi đảo mắt nhìn quanh rồi mới
nói:

- Tao với mày đi hái măng rồi mang xuống
chợ phiên bán. Có tiền tha hồ ăn kem.

Nói đến kem, tôi nhớ mấy lần được đi chợ,
bố mua cho tôi que kem còn bốc khói nghi ngút,
mùi kem thơm ngầy ngậy, cắn một miếng nhỏ
mà đã thấy mát lịm cả người. Càng nghĩ càng
thèm tôi nuốt nước miếng rồi bảo:

- Hái măng ở đâu mới được, mà người ta
mua măng của trẻ con không? - Tôi hỏi dồn.

- Tao mới phát hiện ra một chỗ nhiều măng
lắm, toàn cái to không ai biết đâu. Tao cũng đi
hỏi rồi, cứ có măng là người ta mua thôi. Người
Kinh mua mang về dưới xuôi ở chợ phiên ấy.

Tôi gật gù nghĩ ngợi, chiều nay tôi phải chăn
trâu nếu đi hái măng thì ai chăn cho. Bố tôi biết
có mà no đòn. Như đoán được suy nghĩ của tôi
thằng Eng lại tiếp tục thuyết phục tôi:

- Tao bàn với bọn thằng Hiếng rồi, chiều nay
đuổi trâu lên đồi Hố Đeng để chúng nó chăn,
còn tao với mày đi hái măng. Bán được tiền mua
kem về ăn chung.

Nghe nó nói như vậy tôi sướng rơn, nhưng
dứt khoát nó không nói cho tôi biết sẽ đi hái
măng ở đâu. Nó bảo cứ đi theo nó khác biết, cái
thằng thật kì lạ. Nó luôn nghĩ ra được những
điều chúng tôi không tài nào tưởng tượng được.
Có lẽ chính vì như thế mà nó vốn được mọi
người tôn làm anh cả trong lũ bạn chơi ở bản.

Chiều hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau thả trâu
sớm hơn thường ngày. Tôi nói dối với bố mẹ
là sáng trâu nhà mình ăn chưa no nên chiều
thả sớm. Dĩ nhiên là không ai biết gì về kế
hoạch tuyệt mật của lũ trẻ chúng tôi. Lên đến
đồi Hố Đeng, nhìn quanh đã thấy đủ mặt thằng
Hiếng, thằng Eng, cái Tén, thằng Miêng và tôi.
Chúng tôi ngồi quây dưới bóng gốc cây khế
dại. Mặt trời chiếu xiên xiên xuống tán lá. Đàn
trâu nhởn nhơ gặm cỏ thằng Eng nhanh nhảu
phân công:

- Thằng Hiếng, cái Tén, thằng Miêng ở lại
chăn trâu hộ tao với thằng Pao. Hai đứa tao sẽ
đi lấy măng. Đến chiều tập trung ở đây ai đuổi
trâu người ấy về chúng mày nhé!

- Thế bao giờ mới được ăn kem? - Cái Tén
hỏi.

Tất cả chúng tôi quay sang:

- Chưa gì đã ăn, đúng là đồ con gái!

- Nhưng tao muốn ăn kem mà.
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- Hái được nhiều rồi mang đi bán một thể,
lúc ấy tao mang cả thùng kem về chúng mày tha
hồ ăn.

Nghe thằng Eng nói vậy mắt đứa nào cũng
sáng lên long lanh, chúng nó bỗng hăng hái với
nhiệm vụ của mình. Ai cũng mơ tưởng đến
những que kem ngọt lịm mà quên hết mọi thứ.
Tôi chạy theo thằng Eng xuống đồi Hố Đeng,
theo chân nó hướng về phía rừng Seo Cảo, gió
ở đây nhiều hơn bao giờ hết, gió chờn vờn lồng
lộng. Tôi đã nghi ngờ nó sẽ vào khu rừng này
nhưng không muốn hỏi, nó mang theo một cái
bao to khoác lên vai. Bên trong cồm cộm khá
nhiều thứ, nghe chừng nó chuẩn bị chu đáo lắm.
Tới cửa rừng tôi gọi giật lại:

- Mày định vào Seo Cảo hái măng à?

Thằng Eng quay lại không nói gì mà chỉ gật
đầu.

- Không được đâu, tao sợ lắm!

- Có gì mà sợ, tao đi mãi rồi.

Nói rồi nó bước đi phăm phăm có vẻ rất tự
tin. Trong đầu tôi thoáng qua những câu chuyện
về xà chúa, về cụ hổ với những tiếng gầm đêm
trăng. Nhưng tôi chép miệng "Nó đi được thì tôi
cũng đi được". Tôi liền chạy theo nó, đi được
chừng mươi phút nó dừng lại cởi miệng cái bao
lôi ra hai con dao quắm, một đưa cho tôi một con
nó cầm rồi lại khoác bao lên vai. Đâu vào đấy
nó dặn tôi:

- Bây giờ mày phạt ngọn cây để đánh dấu,
phạt sao cho đầu ngọn cây vát hướng về phía
trước là phía mình đi qua, còn ngược lại là quay
về để đánh dấu khỏi bị lạc đường. Mình phạt
cây để phân biệt với người khác. Đi rừng có
nhiều cách đánh dấu lắm!

- Mày học ở đâu cách này thế?

- Bố tao đấy!

Tôi gật gù thầm khen thằng Eng, nếu hôm
nay không đi cùng nó chắc tôi không bao giờ
biết cách đánh dấu đường đi như nó bảo đâu.

Đường đi càng lúc càng rậm rạp, cây cối
mọc chen vào nhau chằng chịt, dây leo đan
nhau như một tấm vải khổng lồ. Vừa rồi ở ngoài
kia nắng là thế nhưng vào đây không thấy gì
ngoài một màu xanh của lá, màu nâu của những
thân cây. Thi thoảng có những thân cây hình thù
kì dị, những cái nấm khổng lồ cũng đua nhau

mọc… Tôi cứ mải mê nhìn xunh quanh quên cả
đánh dấu đường đi. Thằng Eng giục:

- Đi nhanh lên không tối mất!

Hai thằng hướng ra bờ suối, từ xa tôi đã
nghe tiếng nước chảy róc rách. Thằng Eng bảo
măng hay mọc ở gần suối, đi theo suối sẽ tìm
được nhiều nhất. Quả không sai, mới ra tới bờ
tôi cố nhìn ngược lên thấy những ngọn măng
nhọn hoắt đâm lên tua tủa như những cây
chông khổng lồ. Thấp có, cao có, có những cây
măng to lừng lững ngả hẳn cả sang bên bờ kia
con suối. Thằng Eng lấy cho tôi một cái bao rồi
bảo:

- Giờ mày hái bên này bờ, tao sang bên kia.

- Sao không đi cùng nhau?

- Đi như thế hái sao được, hái mỗi thằng
một chỗ cho được nhiều.

Tôi miễn cưỡng làm theo. Thằng Eng lội
phăm phăm qua bên kia suối rồi bóng nó mất
dạng sau những bụi cây um tùm. Tôi định thần
nhìn quanh, chỗ tôi đứng cạnh con suối không
xa, con suối này không có người đi qua nên mọi
thứ rậm rạp âm u theo tự nhiên của nó, những
bụi tre, mai, vầu, nứa cứ tràn lan chạy hai bên
bờ suối rồi lan sâu tít vào phía rừng. Nhìn mỏi
mắt tôi vẫn không thấy điểm dừng. Những cái
măng tre mọc từ thân mẹ, măng mai củ to từ
dưới đất mà đùn đất lên nứt toác từng khoảng,
măng nứa bé bé nhọn hoắt người đầy lông rặm
chúng đua nhau mọc không theo lớp theo hàng
nào mà chỉ có duy nhất một màu vàng nhạt xen
lẫn trong màu xanh rì của lá.

Tôi cứ thế mà phát cành để chui vào gốc tre
hái măng, hái măng phải đào cả củ thì măng
mới ngon, bán lại nặng cân. Phải biết chọn
măng vừa tầm không già quá, không non quá.
Già quá măng sẽ xơ và thành ống mất hết củ,
măng non quá thì chỉ có củ không mà không có
ngọn chặt ngay sẽ phí. Các cụ già vẫn dặn
chúng tôi đi hái măng không được chặt hết
măng ở bụi nào đó, phải để lại một vài cái cho
tre sinh nở để có mùa măng năm sau. Bố tôi
cũng thường nói thế, giờ tôi cũng làm như thế.

Đào đất, chặt măng một hồi lâu tôi thấm mệt
đành ngồi nghỉ, nhìn sang phía bên kia không
thấy thằng Eng đâu tôi bèn hú lên một tiếng dài
đợi nó trả lời. Nhưng mãi sau không thấy nó hú
trả, tôi hú đến lần thứ ba mới nghe một tiếng hú
vọng lại nghe ở rất xa nơi tôi đứng. Ở trong rừng
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không thấy mặt trời, tôi  không biết giờ sắp tối
chưa. Tôi sợ thằng Eng mải hái măng mà quên
mất đường về, trời tối thì chết. Nhìn vào bao
măng thấy khá nhiều và nặng, tôi lại hú để ra
hiệu cho thằng Eng trở về. Lần này tôi hú đến
lần thứ ba nhưng nó vẫn không trả lời. Tôi bắt
đầu lo lắng, gió trong rừng chợt nổi lên, cả rừng
cây rùng mình chuyển động như một con quái
vật khổng lồ, lũ chim ở đâu bỗng đập cánh bay
toán loạn. Những âm thanh lạ của rừng làm tôi
đứng chôn chân như muốn nghẹt thở, tôi thấy
bắt đầu sợ, một nỗi sợ ngày càng bùng lên trong
tâm trí.

- H…ú…ú…hú…!

Tôi lại hú một lần nữa, lần này tôi hú liền và
dồn dập hơn. Nhưng tưởng chừng như tiếng hú
của tôi bị gió rừng nuốt chửng vào bụng mà
không thoát đi đâu khỏi chỗ tôi đứng. Tôi khoác
bao măng lên vai, định sang suối theo dấu
đường của thằng Eng đi tìm nó. Không biết nó
có làm sao không mà không trả lời tôi. Đang
định sang suối thì thấy bóng người vạch cây
bước ra phía bên kia bờ. Thằng Eng… đúng nó
rồi nhưng nó bị sao thế kia, mặt nó…

Tôi nhìn kỹ như không tin vào mắt mình,
thằng Eng vác một bao măng to kềnh trên vai,
nó bước lặc lè như con trâu mộng. Tôi chạy
sang đỡ nó qua suối nhìn kĩ khuôn mặt nó giờ
sưng húp không còn thấy hai mắt ở đâu nữa,
hai cái môi cũng sưng vù lên. Tôi sợ hãi hỏi vội:

- Mày bị làm sao thế? Mặt mày sưng to quá!

- O…n…g…dốt…đấy…

Nó không  nói được thành câu nữa, nhìn hai
mắt nó cố mở to để hai mi mắt có bọng thịt
không treo xuống che khuất. Giờ tôi đã hiểu tại
sao nó không hú trả lời tôi được rồi. Thấy nó bị
như thế tôi thấy khâm phục nó thật sự, nếu là
tôi có lẽ tôi đã khóc rống lên. Nhưng nó vẫn cố
gắng mang bao măng về. Thấy vậy tôi bảo:

- Mình bỏ lại măng thôi, lấy dao là được,
nhanh không sắp tối rồi đấy!

Nó lắc đầu ra hiệu phải mang măng về,
không còn cách nào khác tôi đành theo nó. Hai
thằng cắm đầu đi miết theo đường đã đánh dấu,
cả cánh rừng tấu lên một thứ âm thanh lạ hoắc.
Rừng chiều bí ẩn và hoang vu. Hai thằng tôi cứ
theo lối cũ mà đi mặc cho cây rừng quật vào
người từng đợt đau rát. Thằng Eng đi ngày một
chậm nhưng nó không nói gì, nhìn cái gáy nó bị

chiếc bao kéo áo lệch sang một bên ngày một
to ra tôi nghĩ vết ong đốt đã lan đến đấy. Tôi giục
lần nữa:

- Eng! Mày có sao không? Mình bỏ măng lại
thôi trời tối mất.

- Hứ di di! -Tiếng nó phập phù nặng nề đáp
lại.

Cuối cùng hai thằng cũng ra tới bìa rừng,
bắt đầu có nắng hắt vào mặt, những tia nắng dẻ
quạt cuối ngày làm tôi dần hết cái cảm giác sợ
hãi. Bây giờ dưới ánh sáng này tôi mới có dịp
nhìn thằng Eng thật kĩ. Cái khuôn mặt nó làm tôi
thấy buồn cười, nhưng không dám cười. Hai
mắt nó hum húp hai má phúng phính khiến
người khác không còn nhận ra khuôn mặt ban
đầu của nó nữa.

Có lẽ giờ này bọn cái Tén cũng đang đợi
chúng tôi mà ngồi không yên. Hai thằng lại lục
cục vác bao măng lên vai đi tiếp về hướng đồi
Hố Đeng lên cây khế dại. Vừa đi thằng Eng vừa
kể, giọng  nó giờ khó nghe nhưng nó nói nhiều,
câu chuyện của nó làm tôi sốt ruột:

- Tao đang định chui vào bụi tre nằm giữa
hai cái cây lạ to lắm. Có mấy cái măng củ đang
tẽ đất. Mới đào được hai cái đã thấy cái gì châm
vào má như kim chọc. Ngẩng lên mới thấy cái
tổ ong vàng to như cái bát ăn cơm ấy…

Nhìn nó khó nhọc kể với tôi câu chuyện của
nó, tôi bỗng thấy rùng mình. Không hiểu tại sao
nó lại can đảm và gan lì đến thế, có lẽ giờ tôi
chừa không dám đi vào rừng thêm lần nào nữa.

Mới đến chân đồi, chúng tôi đã thấy mấy
đứa đứng ngồi lố nhố ngó xuống. Thấy bóng hai
thằng chúng tôi cả lũ reo lên rồi lao xuống đón.
Thấy mặt thằng Eng như vậy bọn chúng hơi
khựng lại rồi thằng Hiếng phá lên cười. Thằng
Eng không nói gì liền quẳng bao măng xuống
đất bảo:

- Măng đây, mai mang đi bán.

Nói rồi nó bỏ đi, cả bọn nhìn nhau thấy
ngường ngượng vì đã cười nó. Vậy là thằng
Hiếng phải vác bao măng thay cho thằng Eng.
Chiều hôm đó chúng tôi về muộn, lũ trẻ về với
nhau nhưng không nói điều gì. Thằng Eng bước
nặng nề theo đàn trâu nhà nó khuất dần sau
rặng cây phía cuối bản.

Tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ ngợi mãi về việc
thằng Eng bị ong đốt. Tôi thấy thương nó, lần
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này nó bị như thế nếu chia phần nhất định nó
phải được nhiều nhất. Đang nhẩm tính như thế
thì mẹ tôi đi đâu về bảo:

- Pao à, hôm nay chúng mày chăn trâu ở
đâu mà thằng Eng bị ong đốt giờ sốt cao thế. Bố
nó vừa mới chạy đi xin nước măng chua về
chườm đấy!

Mới nghe mẹ tôi nói như thế, tôi giật thót
mình. Nó bị sốt cơ à, phải rồi ong vàng đốt ba
mũi cơ mà. Chắc nó đau lắm. Nghĩ vậy tôi chạy
như bay ra khỏi nhà đi tìm thằng Hiếng, cái Tén
thằng Miêng. Thấy vậy mẹ tôi gọi với theo:

- Mày đi đâu giờ này thế? Mày còn chưa
ngủ à, mai sang nhà nó cũng được.

Có lẽ mẹ tôi nghĩ tôi sang nhà thằng Eng
nên nói như thế, nhưng tôi làm gì dám sang.
Chiều nay nhìn vào mặt nó tôi đã không dám,
giờ sang thấy nó nằm ốm không biết tôi sẽ như
thế nào. Tôi thấy sợ, một nỗi sợ hãi lần đầu tiên
xuất hiện trong tôi. Nó dai dẳng, âm ỉ và nặng
nề. Xuống đến nhà thằng Hiếng, tôi thấy cái Tén
đang ở đấy, nó qua để xin rau về cho lợn. Tôi
vừa thở vừa nói:

- Thằng Eng bị ốm rồi chúng mày ạ.

Hai đứa chúng nó nhìn nhau rồi cùng gật
đầu ra chừng đã biết. Tôi vẫy chúng nó ra ngoài
rồi nói khẽ:

- Mai đưa nào đi bán măng rồi mua kem về
chia thằng Eng phần nhiều nhất nhé!

Có lẽ mấy đứa chúng tôi đều có suy nghĩ
như nhau nên tất cả đều đồng ý. Thế là một kế
hoạch được mấy đứa chúng tôi vạch ra nhanh
chóng. Xong xuôi đâu vào đấy chúng tôi ra về
trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng đã thống
nhất với nhau là sẽ không nói cho người lớn
biết, rồi lại ăn đòn. Kiểu gì cũng sẽ như thế.

Buổi sáng, trời nắng hoe. Chúng tôi lại đuổi
trâu theo đàn đi chăn, lũ trẻ nói cười luyên
thuyên về chuyện bắt chim về nuôi, chúng đã
quên chuyện hái măng. Trẻ con dễ nhớ dễ quên
là như thế. Hôm nay chúng tôi không lên đồi Hố
Đeng nữa mà xuống bãi đá Coóc Mò. Đã lâu
chúng tôi không xuống đó. Hôm nay vắng thằng
Eng và thằng Miêng. Thằng Miêng đi bán măng
và lấy kem còn thằng Eng vì điều gì thì tất cả
chúng tôi đã quá rõ.

Bãi đá Coóc Mò nằm cách xa bản, đây là
bãi đất hoang nhiều đá nổi lên cao bằng vai

bằng cổ chúng tôi. Xen giữa những hòn đá là
cây và cỏ, lũ trâu thích được sục xạo vào đó tìm
cỏ non đến khi chúng no tròn. Với chúng tôi, bãi
đá này thì không còn chỗ nào tuyệt hơn để chơi
bắn kèng. Một trò chơi yêu thích của lũ trẻ
chúng tôi.

Mới đến đầu bãi đá đã thấy con trâu cụt
đuôi của thằng Bản. Ở bản này không nhà ai có
con trâu cụt đuôi như nhà nó. Mấy năm trước
mùa thả rông, con trâu nhà nó vượt sang bản
Ba Khoang vào phá vườn bị người ta chém đến
cụt cả đuôi, may không chết. Nhà thằng Bản
cũng nghèo, nó không chơi với lũ trẻ chúng tôi
mà cứ thui thủi một mình với con trâu đuôi cụt
của nó. Thấy nó nhút nhát như vậy nên bọn
thằng Miêng hay bắt nạt để nó tránh đi chỗ khác.
Mỗi lần như thế thằng Bản lại lẳng lặng bỏ đi
không nói một lời nào. Nhìn nó tôi thấy tồi tội,
nhưng đấy là ý của cả bọn chứ đâu riêng ai.

Hôm nay thấy trâu thằng Bản nhưng không
thấy nó đâu. Hay nó lại chui vào bụi nào rình bắt
chim non. Thằng Bản nổi tiếng trong bản vì giỏi
bắt chim non đến người lớn cũng phải khâm
phục. Không thấy nó đâu thằng Hiếng gọi to:

- Bản ơi! Trâu mày chạy đi rồi.

Một lúc sau, chúng tôi thấy cái đầu của nó
ngoi ngoi lên sau một hốc đá khuất sau mấy lùm
cây. Nó đứng lên ngó ngó thấy con trâu đuôi cụt
vẫn ở đó biết chúng tôi trêu nên lại cúi xuống
làm gì đó. Thấy lạ không ai bảo ai, chúng tôi  mò
vào xem nó đang làm gì. Nhìn kĩ thấy một tay
nó bám ngoài mỏm đá, trườn người để cố đưa
tay kia vào một cái lỗ chỉ vừa tay trẻ con. Mặt nó
không biểu hiện gì, nó cứ rung rung cánh tay
mãi như thế, mấy đứa tự hỏi "Nó làm gì thế?".

Rồi nó mang ra một thứ từ hốc đá, một mớ
rác bùng nhùng trong đó là một lũ chim non.
Những con chim non có cái mỏ viền vàng đang
há ngoác kêu chiêm chiếp đòi ăn. Thằng Bản
bỗng cười rạng rỡ để hở hai cái răng chưa mọc:

- Chích chòe non!

Cả lũ chúng tôi chạy bổ vào nhìn chiến lợi
phẩm của thằng Bản. Đứa nào mắt cũng sáng
lên thích thú và thèm muốn có một con trong số
những con chim của thằng Bản:

- Năm con, mày cho tao một con nhé!

Cái Tén cất tiếng hỏi. Cả bọn nhìn nhau,
thằng Hiếng là đứa mê chim nhất nhưng mấy
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lần nó trêu rồi làm thằng Bản phải bỏ đi nên giờ
nó không dám mở lời xin.

Cả bọn nghĩ cái Tén hỏi vậy chứ thằng Bản
ghét bọn tôi đời nào nó cho. Chúng tôi cứ chụm
đầu, mắt hau háu nhìn thằng Bản nhổ nước bọt
bón cho mấy con chim rất điệu nghệ, chúng
uống xong lại há mồm ra kêu đòi ăn tiếp. Những
cái lông ống ở cánh con đầu đến con thứ ba đã
bắt đầu vỡ chả mấy mà chúng có lông cánh.
Nhìn thằng Bản cứ sờ hết con này đến con
khác, nó ngắm ngắm, soi soi rồi bỗng bắt lấy
một con đưa cho cái Tén rồi bảo:

- Này!

Cả bọn há hốc miệng không tin nó cho cái
Tén thật, cả tôi và thằng Hiếng đều hối hận vì
không biết xin nó trước. Nhưng giờ xin nó cũng
chưa muộn mà tôi đành hỏi liều:

- Mày cho tao với thằng Hiếng nữa đi,
những năm con kia mà.

Thằng Bản quay lại nhìn tôi, cái nhìn của nó
như nhớ lại những lần chúng tôi trêu nó và con
trâu đuôi cụt của nó bao phen nó phải vừa chạy
đi vừa khóc. Nó lại quay sang thằng Hiếng mặt
hơi cau cau, hai thằng đứng đợi một quyết định
của nó như đợi một điều gì to tát lắm từ bố mẹ
chúng tôi chứ không phải từ một thằng bạn bị
chúng tôi trêu trọc. Rồi nó cũng quyết định cho
hai thằng chúng tôi thật. Lúc này mọi ý nghĩ xấu
xa của chúng tôi dành cho thằng Bản đã tiêu tan
lúc nào không hay. Đang say mê với những con
chim mới, chúng tôi nghe từ phía xa vọng lại
tiếng thằng Miêng:

- Tao mua kem về rồi chúng mày ơi!

Cái Tén háu ăn nhảy bổ lên đầu tiên, nhìn
từ phía xa mấy con trâu chạy bụi mù cả một
khoảng trời. Có cả thằng Eng nữa, nó cũng thả
trâu theo thằng Miêng. Có lẽ nó khỏi ốm rồi, nó
không ở yên được nếu không có chúng tôi.
Thằng Miêng cắp một cái túi vào nách chắc là
kem ở trong đó, chạy tới chỗ chúng tôi thấy
chúng tôi mỗi đứa một con chích chòe non,
riêng thằng Bản còn có hai con thì hai thằng nó
rất đỗi ngạc nhiên rồi bảo:

- Chúng mày kiếm đâu ra đấy, sao không
chia cho bọn tao một con?

Chúng tôi không nói gì mà chỉ ra hiệu rằng
đó là của thằng Bản. Thằng Miêng thấy thế cũng
không nói gì, nó lôi kem trong cái túi ra chia lần
lượt cho từng đứa:

- Vừa đủ mỗi đứa một que nhé! Riêng thằng
Eng được hai que vì có công nhiều nhất. -
Thằng Miêng vừa chia vừa nói.

Thấy chúng tôi có kem ăn, thằng Bản định
lủi đi chỗ khác, nhưng thằng Eng gọi nó lại bảo:

- Tao cho mày này?

Nói rồi nó đưa một que kem đang bốc hơi
nghi ngút cho thằng Bản. Chúng tôi không nghĩ
thằng Eng lại làm như thế, hai mắt nó vẫn còn
sưng vì ong đốt, nhìn ngồ ngộ. Còn thằng Bản
hết nhìn thằng Eng lại nhìn chúng tôi như để hỏi
ý kiến. Thằng Eng lại giục:

- Cầm lấy mau đi, chảy hết kem rồi!

Lần này thằng Bản mới chịu cầm, nó ngắm
nghía que kem lâu lắm, dường như nó không
muốn ăn mà chỉ muốn nhìn ngắm mà thôi. Còn
chúng tôi đứa nào cũng mải miết mà ăn. Cái Tén
cứ khen nức nở rằng kem có mùi gì thơm lắm
lại ngọt nữa, thằng Miêng cãi lại "đấy là mùi
nước dừa".

Cả bọn quay lại hỏi nó:

- Sao mày biết?

- À… ờ… tao… mà ông bán kem bảo thế!

Mọi người nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ. Bỗng
nghe tiếng sụt sịt, quay lại thấy thằng Bản đang
khóc. Nhìn nó vừa ăn vừa khóc làm chúng tôi quá
đỗi ngạc nhiên, chúng tôi không hiểu vì sao nó
khóc nhưng nó quay mặt đi chỗ khác để giấu
những giọt nước mắt. Cả bọn ra hiệu cho thằng
Eng lại gần nó để nói gì đấy với nó. Chỉ có thằng
Eng biết nói gì chứ chúng tôi thì biết nói gì bây giờ,
ai ngờ thằng Eng lại gần nó vỗ vào vai nó bảo:

- Này! Mày còn chim không cho tao một
con. Từ mai mày nhập bọn với chúng tao nhé!

Thằng Bản quay lại, nước mắt nó dưới ánh
nắng vẫn loang loáng trên má nhưng nó không
còn khóc nữa. Nó đưa con chim non cho thằng
Eng rồi cười mừng rỡ, một nụ cười khiến chúng
tôi thấy mình quá ích kỉ nhỏ nhen suốt một thời
gian dài mà không cho nó cơ hội để cười nụ
cười ấy. Kể từ ngày hôm ấy, thằng Bản là một
thành viên trong nhóm chúng tôi, với những trò
nghịch ngợm mà chỉ chúng tôi mới nghĩ ra trong
những buổi chăn trâu mệt nhoài ánh mặt trời ở
vùng quê núi đá ấy.

(Còn ti�p)
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5 - NHỮNG CON THIÊU THÂN

Chuyến bay đêm cất cánh khi kinh đô ánh
sáng đang trình diễn vũ điệu của mình một
cách lôi cuốn nhất. Dù đã chuẩn bị khá kỹ cho
những tình huống bất ngờ, nhưng việc phải
lên máy bay chỉ sau khi có thông báo ba tiếng
đồng hồ khiến Ký không tránh khỏi cảm giác
chênh vênh. Điều anh lo ngại nhất là trong căn
phòng của mình vẫn còn vài thứ vật dụng
chưa kịp xử lý, những thứ đó nếu để đối
phương trông thấy thì thật chẳng hay ho chút
nào. Nhưng rồi có một điều khiến anh khá yên
tâm, đó là trong cuộc gặp chớp nhoáng không
nằm trong quy định với người của Đại sứ
quán hai hôm trước ngoài những điều quan
trọng cần trao đổi, người đại diện đưa cho Ký
một chiếc đồng hồ mà anh ta bảo sẽ hữu ích
sau này. Như vậy có nghĩa là cấp trên có sự
chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi của anh,
thế thì việc họ đến căn hộ nhỏ để xử lý nốt
những gì còn lại sau khi Ký ra đi là hoàn toàn
có thể xảy ra.

Việc anh phải bay bất ngờ cũng cho thấy
thủ đoạn xảo quyệt của Người Việt Mới khi
tiến hành cưỡng bức các thành viên, thực ra
là nạn nhân của họ, khiến chẳng ai kịp trở tay,
hay thay đổi ý định, dù có muốn đi chăng nữa.
Mãi đến khi được hướng dẫn leo lên chiếc xe
buýt sau mười giờ đồng hồ bay, Ký mới nhận
ra vài gương mặt quen quen anh gặp hôm

qua tại phòng chờ của phi trường Charles de
Gaulle. Hình như họ cũng vậy.

Đến chiều thì xe dừng lại, đó là một vùng
rừng núi khá giống bên Việt Nam, có điều cây
cối ở đây rậm rạp và khung cảnh hoang vắng
hơn.

- Xin chào mừng mọi người đến với
Tachileik!

Một người đàn ông ăn mặc theo lối nhà
binh đứng sẵn ngay cổng ngôi nhà lớn được
xây theo kiểu Pháp dang cả hai tay chào đón
đoàn người đang lục tục xuống xe. Có khoảng
hai chục thanh niên trẻ, họ khá mệt mỏi sau
chuyến đi dài. Ký được dẫn lên tầng hai, anh
sẽ ở chung với ba người khác trước khi có sự
phân công của ban điều hành. Không ai được
phép giữ lại điện thoại cá nhân. Mà nơi đây
cũng chưa có sóng di động giữ lại cũng chẳng
ích gì. Theo lời của người phụ trách đón tiếp
thì đây là một trung tâm huấn luyện quân sự
do Người Việt Mới thuê lại của người Thái, và
Ký cùng với những người trẻ kia sẽ có ba
tháng để trở thành một người lính thật sự.

- Cuộc chiến đấu đã bắt đầu, không phải
ai khác, lại càng không phải tôi, chính các
bạn, phải là các bạn... các bạn sẽ viết nên lịch
sử, sẽ là một trang vàng chói lọi.

Sau bữa ăn, trong lúc cả nhóm đang cùng
ngồi dưới sảnh thưởng thức một buổi tiệc
nhỏ, thì người đàn ông hồi chiều vừa nâng ly
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Câu chuyện kể về cuộc chiến của cơ quan an ninh Việt Nam với những phần tử
phản động, lợi dụng chiêu bài dân chủ hòng mưu cầu lợi ích cá nhân, phần lớn là những
kẻ cơ hội chính trị, háo danh, tội phạm, sa đọa... chẳng phải vì lý tưởng nào cả... Bàn
Xuân Ký (Triệu Quang) một sinh viên ngành An ninh người dân tộc Dao vừa ra trường,
với tố chất đặc biệt anh được chọn làm người nằm vùng. Từ đây, Ký đã có một hành
trình dài hoạt động đơn tuyến trong lòng những kẻ phản động.

(Kỳ cuối)
Truyện dài kỳ: BẾ MẠNH ĐỨC



rượu vừa hào hứng nói như
thế. Theo lời ông ta thì sẽ có
một cuộc hành quân xuyên
qua Lào và điểm đến là Việt
Nam, những người ngồi đây
sẽ nhận nhiệm vụ cao cả ấy,
họ đang được tung hô như
những chiến binh anh hùng
sắp ra đi vì nghĩa lớn.

Tiếng hoan hô chốc
chốc lại vang lên sau mỗi
lần phát biểu của ông ta
khiến Ký bị ám ảnh ngay cả
khi anh chìm vào giấc ngủ.

*

*     *

Đây là lần thứ ba đoàn
kiểm tra liên ngành xuống
làm việc với nhà máy, đã có
hơn chục lá đơn kiến nghị,
rồi đến tố cáo của những hộ
gia đình sống gần đó. Nước
thải có lẫn hóa chất xả thẳng
ra môi trường khiến cho các
loại cây trồng cũng như
nguồn nước bị ô nhiễm
nghiêm trọng. Ban lãnh đạo
công ty cứ lần lữa không
chịu xây dựng hệ thống xử
lý, cũng như tính toán đền
bù thiệt hại cho người dân.
Sau nhiều lần nhắc nhở mà
mọi việc chẳng chuyển biến
gì, không còn cách nào
khác, một lệnh đóng cửa
được ban hành.

Đã hai tháng nay, công
nhân nghỉ không lương, ngay
cả tiền lương tháng cuối
cùng, công ty chưa thanh
toán, và quan trọng hơn cả là
chẳng biết đến bao giờ họ
mới được đi làm lại. Sáng
nay, họ lại kéo đến trước
cổng nhà máy đòi được trả
lương và đi làm trở lại.
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- Chúng tôi sẵn sàng nhận các anh em vào làm, cũng như
thanh toán tiền lương nhưng vì đang mắc nhiều khó khăn,
chưa giải quyết xong, hàng cũng chưa xuất được, nên chưa
có tiền - Giám đốc phân trần - nếu không có lệnh đóng cửa
nhà máy thì mọi chuyện đã không phải rắc rối thế này...

Trong đám đông đang tụ tập bỗng có tiếng ai đó hô to:

- Lên huyện hỏi, cái này phải lên huyện hỏi mới rõ!

Rồi nhiều tiếng nhao nhao:

- Đúng rồi, nhà máy bị đóng cửa là do cấp trên, do bọn
quan tham...

- Lên hỏi thôi, anh em...

Minh họa: NHẬT QUANG



Thế là chỉ chốc lát đám đông rùng rùng
chuyển động, họ tiến ra đường nhỏ rồi đường
lớn, đi theo những tiếng hô to đầy kích động.
Trong nắng trưa, bụi đỏ bốc lên mù mịt. Cũng
thời điểm ấy, Lê Công đang ngồi dưới một
chòi nghỉ mát trong khu resort sang trọng bên
bờ biển và thưởng thức một trái dừa xiêm thì
có chuông điện thoại.

- ...

- Tốt đấy, cứ tiếp tục đi, đến bữa nhớ bảo
người đi mua đồ ăn cho họ, không được quên
rượu, bia đâu đấy....

- ...

- Ừ, thôi chỉ cần vậy, đến chiều tìm cách
điều họ về, cứ nói là ngoài này đã nắm được
tình hình và kêu gọi anh em tạm về, ngay bây
giờ cho người đi thuê xe ngay. Chiều chở họ
về tận nhà đấy!

- …

- Rồi có gì tôi sẽ gọi, thế nhé!

Nhấn phím kết thúc xong Công cười khẩy
khiến cho cô bồ bên cạnh chả hiểu gì, cũng
không dám hỏi, chỉ lỏn lẻn cười theo rồi dựa
sát vào anh ta. Có thế chứ, đây mà đã ra tay,
việc nào chẳng xong. Công khoái trá khi nghĩ
đến ánh mắt đầy hoan hỷ của Trần khi anh ta
nhận được tin này.

Sau đó thì có gì đâu, cứ theo kế hoạch đã
vạch, trong buổi làm việc với chính quyền cứ
đổ hết tội cho ban điều hành trong đó không
báo cáo đầy đủ tình hình, nên ngoài này
không nắm được sự việc cụ thể. Rồi ngay lập
tức cho đền bù thiệt hại, tiến hành xây dựng
hệ thống xử lý nước thải, trả lương cho công
nhân là ổn ngay ấy mà. Với đám quan chức
hám tiền nọ chỉ chuẩn bị sẵn một số phong bì,
tùy theo chức vụ mà phân phát. Cái chính là
cuộc tập dượt đã thành công.

*

*     *

Thao trường là một khu phức hợp nằm
giữa thung lũng được bao bọc bởi những dãy
núi đá vôi, có đầy đủ địa hình dành cho những
trận chiến có quy mô nhỏ. Tiếng khẩu lệnh,
tiếng còi, chốc chốc lại vang lên trên bãi tập.

Những tân binh chưa một lần cầm súng đang
hổn hển dưới nắng trưa, ai cũng mồ hôi nhễ
nhại.

Ký đang thực hành một bài trườn bò tiếp
cận mục tiêu, anh phải rất cố gắng để viên sỹ
quan có tuổi không nhận ra sự thành thạo của
mình. Dù vậy ông ta vẫn cứ luôn miệng:
"Good... good..." khiến Ký không khỏi lo lắng.
Những kỹ thuật này anh đã được luyện tập từ
hồi năm thứ hai đại học, cộng với tố chất của
con nhà võ nên đối với Ký chúng chẳng nhằm
nhò gì, chỉ tội cho mấy cậu công tử quen rong
chơi, bây giờ được làm thật thấy sao mà khổ
sở. Mới hay quyết tâm bằng mồm bao giờ
cũng dễ hơn là phải động chân tay. Đây mới
là những buổi đầu tiên, nhiều cậu đã lộ rõ vẻ
chán nản, họ cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giống
như trên các bộ phim của hãng Universal
chăng? Với một đội quân thế này liệu sẽ làm
được gì đây? Sau cùng tiếng còi báo hiệu kết
thúc buổi tập cất lên.

Lúc trở về khu doanh trại Ký thấy có mấy
chiếc xe đậu ngoài sân, rồi loáng thoáng trong
đám người mặc âu phục tụ tập chỉ chỏ gần đó
Ký nhận ra Lưu trưởng ban đang mải trao đổi
với một người đứng tuổi, tình hình có vẻ khá
căng thẳng. Anh cũng nhìn thấy một số thiết
bị ghi hình đang được chuyển vào nhà. Họ
làm gì thế nhỉ? Nhận ra Ký, Lưu Nhất Đáng
vồn vã hỏi thăm anh, ông ta nói đã có quyết
định cử Ký làm quyết đoàn phó, quyết đoàn
Sói Xám. Đây là nhóm gồm toàn những thanh
niên trẻ, được một cựu lính thủy đánh bộ dẫn
dắt. Có gì không hiểu cứ tìm ông ta - Họ Lưu
nói với Ký như thế.

- Mà cái tay tổng biên tập tờ Con Ó làm
tôi bực mình quá - hình như vẫn đang trong
dòng cảm xúc khi nãy, họ Lưu buột miệng.

- Có chuyện gì thế ạ? - Ký đỡ lời.

- Có gì đâu, làm tuyên truyền thì phải thế,
lão lại cự tôi, sợ rằng bà con biết là mình dàn
dựng, e không hay, làm sao mà họ biết được
chuyện gì đang xảy ra trong cái rừng già này!

- Có nghĩa là...?

- À thì tôi tính cho quay phim, chụp hình
rồi viết bài nói về chuyện anh em đang trên
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đường hành quân, những gian khổ, thiếu thốn
mà anh em phải chịu đựng, rồi đem về Mỹ
chiếu cho bà con xem. Thế thì bà con mới tin
mà đóng góp cho kháng chiến chứ!

Ký gật gù ra bộ tán đồng, thì ra là vậy, bọn
họ vẫn không thôi làm tiền trên mồ hôi và sau
này là máu của những con thiêu thân mù
quáng. Chúng cứ lao, lao mãi vào cái thứ ánh
sáng giả tạo mà không biết rằng, sau đó
chẳng có gì ngoài cái chết đang chờ đợi.

*

*     *

Khi Lê Công bước chân lên hết bậc cuối
cùng của cái cầu thang bằng gỗ nghiến thì
anh ta thoáng sững người lại. Trong ánh sáng
lờ mờ của ngôi nhà sàn lúc chiều muộn có
bảy tám người vận đồ đen đứng ngồi lố nhố
ở đó, tên nào cũng râu ria bặm trợn và sau
lưng là một khẩu AK lủng lẳng.

- A Công! - Lão chủ nhà vồn vã - Vào đây,
vào đây đừng ngại, toàn anh em cả A Công à!

Dù vậy, Lê Công vẫn hơi ngần ngại, gật
đầu chào đám người kia xong, anh ta vẫn còn
đứng tần ngần khá lâu trước khi mạnh dạn
bước vào nhà. Chỉ một lát sau, lửa đã được
nhóm lên, cháy hừng hực giữa nhà, rồi mùi
thơm của thức ăn, của rượu chẳng mấy chốc
nghi ngút tỏa ra. Đã hết bát rượu thứ ba, tay
chủ nhà hướng về phía đám người khi nãy lúc
này đã hết vẻ gườm gườm:

- Đây là những người anh em tự do, họ
không thích sống dưới sự cai quản của chính
quyền mới, họ ở trong căn cứ. Chính họ là
những người đảm bảo cho hàng của chúng ta
ra đến đường lớn đấy A Công à!

À thì ra đây là bọn thổ phỉ người Lào,
những lần giao dịch trước tuy chưa bao giờ
trông thấy chúng nhưng nhìn dáng vẻ tự tin
của tay chủ nhà cùng với việc trên đường đi
không gặp trở ngại nào hóa ra là có sự tham
gia của bọn này.

- Còn đây, như anh em đã biết, đây là ông
chủ Công, người đã mang tài lộc đến cho
chúng ta... nào uống đi, mừng hội ngộ...

Chuyến đi này của Lê Công là theo chỉ thị
của luật sư Trần, công việc chính là sẽ chuẩn
bị hậu cần chu đáo chờ đại binh đến, và cũng
để thống nhất kế hoạch hành động.

Sáng mai, vị đại diện sẽ có mặt, còn nhóm
thổ phỉ này có nhiệm vụ đi trước tiền trạm và
nhận tiền đặt cọc cho Công dẫn đường. Lê
Công biết vậy nên không dám uống nhiều.

*

*     *

Đã ba hôm luồn rừng, trong vai những
người đi tìm trầm, Minh cùng một người dẫn
đường người địa phương dẫn theo hai thành
viên nữa của đảng Người Việt Mới men theo
biên giới nhằm hướng Đông mà tiến. Thực ra
con đường này được người ta chuẩn bị từ
trước và hình như cũng thường xuyên được
sử dụng nên khá dễ đi. Đã vậy cứ sau một
ngày một ngày mệt mỏi người đưa đường lại
dẫn cả bọn vào tá túc trong một nhà dân nào
đó ở dọc đường với đầy đủ cơm rượu. Mọi
việc được sắp xếp chu đáo đến nỗi họ nói với
nhau rằng thế này thì chả mấy chốc mà thành
đại nghiệp.

Với cương vị là trợ lý Minh phải ghi chép
và nhớ tất cả những gì mà nhóm sẽ trải qua,
bao gồm các cung đường, các điểm cao, sông
suối... Những thông tin này sẽ được kết hợp
với nhiều nguồn khác để bộ chỉ huy chiến dịch
đưa ra phương án tối ưu nhất cho cuộc hành
quân.

Người đưa đường cho hay qua khỏi con
sông kia là điểm đến cuối cùng, cũng là điểm
tập kết của nghĩa binh. Lúc ấy, chiều đã buông
xuống khắp khu rừng, chỉ chốc lát thôi bóng
tối sẽ làm chủ ở đây, sau khi bàn bạc cả nhóm
quyết định nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tổ chức
vượt sông sớm.

Đêm rừng nhiệt đới lạnh hơn nhiều so với
ban ngày, xong bữa tối đơn sơ cả bọn nằm
quanh đống lửa nghỉ ngơi. Khi lửa đã gần tàn
Minh bỗng nhận ra anh chàng hoa tiêu không
còn ngồi ở vị trí cảnh giới nữa. Điều đó khiến
cậu hơi lo lắng, có lẽ nào anh ta đã bỏ đi? Bao
nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết được đặt ra,
cuối cùng mệt quá Minh thiếp đi lúc nào chẳng
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biết. Sáng hôm sau, cậu tròn mắt khi thấy anh
chàng du kích quân đã ngồi bên đống lửa từ
bao giờ. Mãi đến khi kết thúc cuộc gặp với cơ
sở bên Việt Nam, Minh mới được biết một
thông tin quan trọng, đó là đoàn công tác của
cậu không đơn độc trong suốt hành trình vừa
qua. Họ bị theo dõi. Việc người đưa đường
vắng mặt đêm qua là bởi anh ta phải đi kiểm
tra trước lộ trình và bị kẹt sau vòng vây của
những người lạ mặt. Nhiều khả năng đó là
trinh sát của bộ đội Lào. Tin ấy khiến cậu
không khỏi lo âu.

*

*     *

Buổi tưởng niệm các bậc tiền bối đã hy
sinh và cũng là lễ xuất quân được tổ chức bên
cạnh khu lán trại nơi Ký đang sinh sống. Họ
gọi những cuộc hành binh thất bại lần trước
là bài học kinh nghiệm xương máu, còn cái
chết của vị đảng trưởng khi bị lâm vào thế tiến
thoái lưỡng nan được mô tả như một tấm
gương về tinh thần trung quân ái quốc. Nhìn
lá cờ màu vàng im lìm trong ngày lặng gió,
khiến cho Ký không tránh khỏi cảm giác ngao
ngán, đáng thương cho những kẻ lầm đường
lạc lối. Đã nhận bằng ấy thất bại mà vẫn chưa
chịu hiểu ra thì thật là khó hiểu.

Riêng đối với Ký, anh biết rằng những
ngày phía trước sẽ không có gì là thú vị, thậm
chí khó có thể nói trước được điều gì. Hai
tháng trước, sau khi có những dấu hiệu cho
thấy việc Người Việt Mới bắt đầu chuyển
người qua Thái, lãnh đạo đã lên kế hoạch đưa
anh về nước. Nhưng Ký lại cho rằng nếu làm
như thế sẽ rất uổng phí, vì phải rất khó khăn
chúng ta mới nắm được âm mưu của địch.
Nếu anh rút đi tất nhiên chúng sẽ thay đổi kế
hoạch và như vậy bao nhiêu công lao sẽ đổ
hết xuống sông.

- Nhưng tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa!
- Phái viên của Bộ Công an đã nhắc đi nhắc
lại như vậy với anh không dưới ba lần trong
cuộc nói chuyện chớp nhoáng chiều hôm đó.

Ký không nói gì, vì tất cả anh đã viết trong
báo cáo, được chiến đấu, thậm chí hi sinh vì
Tổ quốc chẳng phải là một điều vinh dự hay

sao? Câu nói: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì
cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm được gì cho Tổ
quốc hôm nay, đối với anh nó không bao giờ
là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà đó chính là
chân lý.

- Rút kinh nghiệm những lần trước,
chuyến này chúng ta sẽ chia làm hai hướng -
Chỉ huy trưởng đoàn quân Đông tiến sau khi
ca ngợi những người đã khuất xong, bắt đầu
phổ biến nhiệm vụ - Mũi một tiến dọc đường
biên giới phía Bắc Lào, đi vào vùng Tây Bắc
Việt Nam. Mũi hai sẽ đi về phía Nam, cũng
vượt qua đất Lào rồi tập kết tại Tây Nguyên.
Mọi chi tiết, các quyết đoàn trưởng sẽ phổ
biến cụ thể, tất cả rõ chưa?

Tiếng "Rõ!" phát ra từ hơn một trăm con
người thoáng chốc tan đi trong rừng rậm, có
vẻ ai cũng đang hiểu rằng, từ bây giờ, mọi
việc sẽ chẳng còn là trò chơi nữa. Đúng hai
mươi ba giờ, tất cả được lệnh lên đường!

*

*     *

Đêm đen.

Ký bước đi sau một người mặc bộ quân
phục của lính dù trong quân đội Sài Gòn cũ,
nhìn vẻ ngoài thì chẳng ai giống ai, quần áo
được mua của lính Thái, hoặc lính Mỹ. Một số
lại dùng đồ của chế độ cũ nên thoạt nhìn chả
biết đó là binh chủng gì. Vũ khí cũng vậy,
người mang AK, kẻ lại M16, có cả B40 lẫn cối
82... Ký được trang bị một khẩu AK47, và năm
cơ số đạn, một ít tiền Thái và tiền Lào. Lương
thực có cơm cháy, mỳ tôm... Tất cả nhét trong
chiếc ba lô Mỹ.

Mấy ngày đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ,
đường đi không quá gian truân, tuy đã có lệnh
phải tuyệt đối bí mật, nhưng đâu đó vẫn râm
ran tiếng trò chuyện. Sỹ quan chỉ huy lúc đầu
còn nạt nộ, nhưng sau thấy chẳng ảnh hưởng
gì nên tặc lưỡi cho qua. Đến ngày thứ năm thì
có lệnh tách nhóm, cũng là lúc xuất hiện
những kẻ dẫn đường người địa phương.

Quyết đoàn Sói Xám được một thanh
niên người địa phương còn khá trẻ hướng
dẫn vượt qua biên giới. Sau những ngày dài
hành quân, đám người có vẻ thấm mệt, đã
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xuất hiện những ghềnh cheo leo, vực sâu với
lởm chởm đá tai mèo. Cộng thêm những cơn
mưa rừng bất chợt, cùng với muỗi, vắt ngày
một nhiều khiến cho tinh thần đoàn quân
chẳng còn được tốt như ngày nào.

Chiều hôm đó, sau khi băng qua một cánh
rừng khá trống trải có lệnh nghỉ ngơi. Ký vừa
cởi ba lô đặt xuống đất, chưa kịp ngồi thì có
tiếng súng nổ ở cuối hàng quân, cả bọn thất
kinh tản ra tìm nơi ẩn nấp. Cuộc chạm súng
diễn ra khoảng hơn chục phúc thì dừng lại.
Không có thương vong gì đáng kể. Trưởng
nhóm cho họp gấp và nhận định rằng, yếu tố
bí mật, bất ngờ đã không còn, nhưng đối
phương chỉ bắn vài loạt đạn rồi bỏ đi cho thấy
họ không phải bộ đội chính quy, có thể là dân
quân đi tuần, hoặc cùng lắm cũng chỉ là bộ đội
địa phương. Không đáng ngại.

Tuy nói cứng thế, nhưng chính ông ta
cũng bắt đầu dao động, còn tinh thần binh sĩ
tất nhiên xuống rất nhanh, những ánh mắt thất
thần, những gương mặt lầm lỳ của họ cho
thấy rõ điều đó.

Đêm hôm ấy, sau bữa ăn vội vàng, Ký
ngồi sau phiến đá im lặng suy nghĩ, có thể trên
chưa tổ chức đánh vì muốn làm cho đám binh
lính này thực sự mệt mỏi và cũng có thể họ
đang chờ thời điểm thích hợp chăng? Đang
miên man suy tính thì có bóng người đến gần,
cậu ta chìa bao thuốc về phía anh, nhưng Ký
từ chối. Đó là một Việt kiều Úc, đã đôi lần hai
người trò chuyện với nhau vì hồi Ký sang đó
chiêu mộ thành viên cho Hội thanh niên dân
chủ, anh ta chủ động làm quen.

Đây là một dạng công tử Sài thành xưa,
do bị tiêm nhiễm quá nặng lý tưởng phục quốc
nên có mặt ở đây, nhưng sau thời gian trải
qua thực tế anh chàng quen sống nhàn hạ
này không đủ sức chịu đựng.

- Này - bỗng anh ta ghé sát tai Ký, thì thào
- trốn đi, cứ thế này coi bộ không ổn!

Ký im lặng giây lâu rồi lắc đầu ghé sát.
Biết là không thuyết phục được Ký nên lát sau
anh ta lặng lẽ bỏ đi.

Sáng hôm đó, việc có người đào ngũ
khiến đám binh lính được dịp bàn tán. Họ có

biết đâu rằng, anh chàng xấu số nọ chẳng đi
được mấy nẻo, vì chỉ vài tiếng sau anh ta đã
rơi vào ổ phục kích của bộ đội nằm cách đó
không xa.

Lương thực bắt đầu cạn, không còn gạo
để nấu cơm, liền ba ngày cả đoàn binh vừa đi
vừa nhai mì tôm sống. Một hôm, khi đoàn
quân đang nghỉ lại trên một sườn đồi thì thấy
có khói bay lên từ phía xa, quyết đoàn trưởng
sau khi hội ý quyết định cử hai cán binh xuống
núi tìm vào nhà dân mua thực phẩm. Sau
khoảng nửa giờ thì có tiếng súng nổ vọng lại
phía hẻm núi. Cả đoàn quân chẳng ai bảo ai,
cứ thế thu dọn quân trang vội vàng đi tiếp vì
ai cũng hiểu rằng hai người nọ sẽ chẳng bao
giờ trở về.

*

*     *

Minh đi ngay sau người đưa đường râu
ria và câm lặng, có đôi lần cậu thử bắt chuyện
nhưng không có kết quả, dù chỉ là một cái lắc
đầu. Theo bản đồ đã được một nửa đường,
nhóm người địa phương làm nhiệm vụ tiền
trạm cũng báo về như thế, họ sẽ đưa đến sát
biên giới thì quay lại, nếu không có gì thay đổi
chiều mai là đến sông Namou và lúc ấy họ
cũng hết trách nhiệm. Rừng chiều đang đổ tối
khá nhanh, cách độ chục mét đã không rõ mặt
người. Chỉ huy muốn tìm một nơi an toàn để
hạ trại nên giục binh lính cố đi thêm.

Minh đang cắm cúi bước thì giật mình bởi
một tiếng kêu khá lớn vang lên ở phía trước.
Một người lính đang nằm dưới đất co giật một
cách kỳ lạ, bọt mép anh ta sùi ra, mặt tím tái.

- Rắn hổ mang - Một người khác vừa cố
nặn máu từ cổ chân nạn nhân ra, vừa nói.

Trời khá nóng, nhiều người xắn cao quần
cho dễ đi và bớt khó chịu, đó là nguyên nhân
của tai nạn. Đào hố cho tử sỹ xong thì không
thể đi tiếp vì đêm đen đã bao trùm. Họ đành
hạ trại dù biết rất nguy hiểm khi dừng quân
trên địa hình này. Chẳng phải đợi lâu, ngay khi
có thông báo cơm chín thì từ ba phía súng
đồng loạt nổ dữ dội, có cả tiếng B40 nổ chát
chúa, giữa vùng đất trống trải, sức kháng cự
của toán xâm nhập yếu dần.
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Minh bắn được vài loạt đạn thì vứt súng
rồi theo lối mòn chạy ngược lại. Vì đã đi thực
địa nên cậu khá nhớ đường, đến khi không
còn sức nữa thì cũng là lúc tiếng súng chỉ còn
ở phía xa. Tìm được một hốc đá, Minh đổ gục
xuống bất tỉnh vì mệt và sợ.

*

*     *

Luật sư Trần đăm chiêu ngồi bên cửa sổ
trong phòng làm việc trên gác hai, đã ba ngày
không có tin tức gì về những nghĩa binh đang
trên đường Đông tiến, người liên lạc đi lấy tin
cũng bặt tăm. Điện thoại của Lê Công thì
không liên lạc được từ sáng nay, anh ta đang
ở Tây Nguyên chuẩn bị cho cuộc nổi dậy mà
theo kế hoạch sẽ nổ ra vào ngày mai. Vậy mà...

Trần đâu có biết từ giữa đêm hôm qua,
Công và nhóm bộ sậu đã ngoan ngoãn ngồi
im trong một chiếc xe đặc chủng, nó đang trên
đường ra Hà Nội.

Đang ngao ngán thở dài thì bỗng có năm
sáu người ào vào phòng, rồi một người mặc
cảnh phục bước lại gần nghiêm giọng nói:

- Luật sư Trần, anh đã bị bắt!

Trần cố trấn tĩnh sau phút bất ngờ, anh ta
đứng dậy cứng cỏi:

- Các anh có nhầm không đấy, xin nhắc
để các anh nhớ cho, tôi là luật sư đấy!

- Anh được phép im lặng, chỉ lát nữa mọi
việc sẽ rõ cả thôi.

Một người khác tiến lại gần đưa cho Trần
xem tấm ảnh khổ nhỏ, cạnh anh ta là Thu Lan
và vài nhân vật khác, cả bọn đang trong một
cuộc họp kín. Vị luật sư tái mặt, không nói
thêm lời nào ngoan ngoãn đi theo. Lúc ngang
qua những nhân viên đang ngỡ ngàng trước
sự việc đang diễn ra trước mắt, Trần chỉ biết
thở dài. Họ còn nhìn theo mãi tận đến khi
chiếc xe màu đen đã khuất sau góc đường.

*

*     *

Những cơn mưa cuối mùa liên tục trút
xuống đám người mệt mỏi giữa rừng sâu,
không còn những cuộc trò chuyện giữa họ với
nhau nữa, tất cả lầm lũi bước đi, thần kinh ai
nấy căng như dây đàn.

Sau khi tìm được một hang đá khá bằng
phẳng cả bọn kéo nhau vào, một đống lửa to
được nhen lên. Đám người lột hết quần áo
tranh nhau tìm chỗ hong. Ngồi cạnh quyết
đoàn trưởng, Ký thấy anh ta đăm chiêu khác
thường, hình như đang có điều gì khiến người
này phải toan tính dữ lắm.

Chiều hôm ấy có lệnh nộp hết tư trang,
tên lính phục vụ của quyết đoàn trưởng cầm
ngược cái mũ mềm đến bên từng người, ai có
nhẫn tháo nhẫn, ai có dây chuyền cởi dây
chuyền, đồng hồ, lắc tay cũng vậy. Lý do là để
đi đổi lương thực. Chẳng biết làm thế nào Ký
đành tháo chiếc đồng hồ đang đeo đưa cho
hắn. Anh nêu giả thiết trong đầu rằng rất có
thể gã này sẽ bỏ đi. Quả đúng như vậy. Ngay
đêm đó quyết đoàn trưởng, tên lính hầu và gã
dẫn đường lặng lẽ biến mất. Sau lúc ồn ào cãi
vã, cả bọn chán nản ngồi tản ra. Đắn đo ít
phút, Ký hắng giọng nói to:

- Trên cương vị và quyết đoàn phó tôi tạm
thời nắm quyền chỉ huy ở đây! Ai muốn đi tiếp
thì theo tôi, ai thích về thì cứ về.

Tình huống lúc này thật đúng là tiến thoái
lưỡng nan, sau một hồi râm ran nữa lúc này
chỉ còn gần chục mạng đồng ý đi tiếp.

- Đù má, tui mà gặp lại nó thì tui bắn bỏ - Một
người lính nói giọng Quảng chửi đổng khi cả bọn
đang nhổ sắn trong một nương bên rừng.

Ký nhìn sang thì thấy đó là một người đã
bước vào tuổi trung niên, anh ta có bộ mặt
xám với những vết rỗ chằng chịt.

Một người khác nói với sang:

- Chắc gì đã đi thoát, có khi xong rồi ấy
chứ!

Trong lúc ngồi bẻ sắn nướng ăn, Ký đứng
lên nhìn khắp lượt rồi nói:

- Tôi tính thế này anh em ạ! Chúng ta chỉ
còn có bảy người, lương thực không, vũ khí
chẳng còn bao nhiêu, bản đồ cũng không...
nếu tiếp tục chiến đấu kết quả thế nào, chắc
anh em biết rõ. Hay là ta ra hàng, may ra còn
giữ được mạng...

- Không, không được - Người mặt rỗ cắt
ngang - Tui thà chết chứ không bao giờ đầu
hàng!
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Rồi hằn học ngồi xuống, nghênh mặt nhìn
đi chỗ khác.

- Chỉ huy nói đúng đó - Một người khác
lên tiếng - Lấy chi mà chiến đấu đây? Phải
không anh em?

- Đúng đấy, phải biết tùy cơ sự chứ...

- Tốt nhất là ra hàng...

- Thắng thua là chuyện thường của nhà
binh mà, có gì phải xấu hổ...

Nhiều tiếng lao xao nổi lên, nhận ra mình
không được số đông ủng hộ tên mặt rỗ lặng
lẽ đứng lên ra ngồi một góc, lúc đi qua Ký hắn
đưa ánh mắt quét ngang anh.

Đó là một cái nhìn chết chóc.

- Tôi quyết định thế này, ngay bây giờ tất
cả chúng ta bỏ hết vũ khí, cởi áo lót buộc vào
cành cây rồi vừa đi vừa giơ lên. Họ sẽ đến
ngay thôi!

Sau phút lưỡng lự, cả bọn im lặng làm
theo.

Chỉ độ nửa giờ từ lúc hành động lạ lùng
nọ xảy ra, khi đám người đi ngang khoảng
rừng thưa thì từ phía trước một tốp bộ đội tay
lăm lăm súng xuất hiện, rồi nhiều người nữa
tiến ra từ trong rừng.

- Ai là chỉ huy? - Một người quát lớn sau
khi đã gom nhóm tàn binh vào một góc.

Ký từ tốn đứng lên:

- Tôi tạm thời đứng đầu ở đây, vì...

Chưa nói dứt câu bỗng tên mặt rỗ vùng
đứng lên thét lớn:

- Đù má! Chết cùng chết!

Một ánh chớp lóe lên, tiếng lựu đạn nổ
chát chúa, trước khi bất tỉnh Ký còn nghe thấy
những tiếng kêu la vang lên xung quanh mình.

Ph�n cu�i
Một buổi sáng mùa đông, trời đang âm u

không hiểu sao nắng bỗng lên rực rỡ. Trước
cổng bệnh viện chiếc xe hơi màu trắng mang
biển số ngoại giao chầm chậm tiến vào góc sân.
Từ trong xe một cô gái ngoại quốc xinh đẹp
bước ra. Vết thương đang lành dần, Ký đã có

thể tự đi lại nhẹ nhàng, anh ngạc nhiên khi thấy
Alienor cùng mấy người khách đi vào phòng.

Họ cứ nhìn nhau như thế khá lâu.

- Ở trong rừng nhiệt đới, chẳng kiếm đâu
ra trạm điện thoại nào cả... - Ký vui vẻ nhìn
Alienor đang ngấn lệ nắm tay anh.

- Em đã tìm anh suốt cả mùa hè...

Phía bên kia giường, vị thủ trưởng và ông
đại diện Đại sứ quán đang mỉm cười nhìn họ.

- Chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy
rằng, nhiều buổi chiều đã bị hai người thủ tiêu
bằng cách ngồi lỳ bên bờ sông Seine cho đến
tận khi Paris lên đèn đấy nhé! - Vị cán bộ nháy
mắt với anh.

- À thế còn chiếc đồng hồ thì sao, thưa thủ
trưởng? - Ký chợt hỏi.

- Ha... ha.. tên đó thật đen đủi. Chiếc đồng
hồ ấy có gắn một thiết bị phát sóng ngắn, mục
đích là để an toàn cho cậu, các mũi tấn công
đều được cung cấp máy thu tương thích. Họ
phát hiện ra cậu đi trong nhóm Sói Xám, và
cậu thấy đó, không có hỏa lực mạnh khi giao
chiến với Sói Xám, đúng không? Nhưng rồi
một hôm, người ta thấy cậu di chuyển về phía
Tây một cách vội vàng, thế là họ đi theo...

Mấy tháng sau, Ký cùng một người đồng
nghiệp tìm đến con ngõ cụt trên phố Ngọc
Khánh vào một buổi sáng lạnh giá. Những
người chủ nhà không mấy thân thiện khi ra
mở cửa cho họ. Chỉ khi anh tỏ thực công việc
của mình và nói với họ vài câu chuyện về
Minh trong những ngày sống trên đất Pháp thì
cô em gái mới xin phép vào trong chốc lát. Lá
thư Minh viết từ trại tị nạn Sikiew cách đây
chưa lâu, cậu ta đang làm phụ bếp cho một
quán cơm Việt.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên
đán. Chuyến bay của hãng Vietjet từ Băng
Cốc về Hà Nội hạ cánh lúc bốn giờ ba mươi
chiều. Từ khu vực làm thủ tục đi ra, Minh gầy
đen, nên nhìn cậu càng lênh khênh, trong khi
ngơ ngác tìm người nhà cậu ta vô cùng ngạc
nhiên khi thấy bên cạnh cô em gái của mình
là một người trông rất quen./.

32
VÙN NGHÏå

Söë 274-08/2016 - xûá laång











37
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 274-08/2016



HOÀNG CHOÓNG

(Sli sình làng Nùng cháo)

- Vằn mấư hăn cần nự phước min
Noọng sli tham có kỉ pi nìn
Noọng sli tham có ca lăng slính
Sả mí tồng slính ti cáp vìn
Cáp vìn noọng ái mì lỏ phiải
Ái mì tèo lỏ phiải pác nìn...
- Mứn mứn phân lồng co nó nim
Noọng nì sli mà có tểnh hên
Noọng nàng pay lăng mà quá nảy?
Nìn có dì tồng, nìn noọng nình
Hắt lừ tồng slính đảy noọng ới!
Mỉnh có mỉnh mọng... noọng mỉnh tâm...
- Sả chử pần nảy có làng ới
Tham có chăn slim mí chăn slim
Lao có mỉnh mạy tâm mí hạp
Sle mạy thai đồng noọng oón slim...?
- Vằn cừn tâm chăn slim thắp mạy
Sliểu mạy vằn tâm dú mí pần
- Sả chử đẩy có làng đíp noọng
Sloong làu tò kít lủm phia hin./.

HOÀNG MINH HỒ

(Theo đi�u then Văn Quan)

Tàng Hòa Bình - Bình La - Gia Miễn
Khảm mà quá chang tuyến Bản Pjòa
Trung tâm xạ Bình La thì nẩy
Bình La noọng nầy đảy lai tàng
Tàng nẩy mừa Bản Khoang, Bản Pát
Tàng nẩy thói mừa oóc Văn Quan
Tàng nẩy mừa Phai Khang, Văn Lãng
Tàng nẩy pjạc mừa bảng Bình Gia
Tàng nẩy mừa Nam La, Gia Miễn
Thông pây mừa thâng tuyến Na Sầm
Suốt mừa thâng Tân Thanh tu ái
Oóc mừa thâng piên chái Nam Quan
Mừa thành phố Lạng Sơn xứ Lạng
Ngòi hăn thì tâm quảng chăn đây
Thà Kỳ Cùng nặm luây bấu khát
Nặm khuổi, thà tò cáp xâm xâm
Điện rùng choảng pần hai slip hả
Quê noọng chính dú xạ Bình La
Quê noọng nầy đang đà tối mấư
Pàng dạu dú quây xẩư mà thăm
Hăn đây chảng chăn cằm điếp toọng
Chứ Bản Pjòa riệc roọng mùa công
Cần Bình La pây thâng slí coóc
Xập căn cằm khua thước râm ran
Tiểng tính them căm van sli lượn
Bình La noọng tuối hướng hắt kin
Xe ỷ cải rập rình ná khát
Nâư khằm tiểng Đảng, Bác moòng vang
Slon cạ pây lằm tàng tuối mấư
Tàng Đảng Bác mà xẩư ngài pây
Tói nả lai mòn đây nhằng thả...
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TRẦN VÂN HẠC

Câu hát lặn vào ngực sóng
Cồn lên bao nỗi khát khao
Tiếng đàn rưng rưng đá núi
Gió, mây, nắng bỗng ngọt ngào

Hát then trên biển Vũng Tàu
Đâu bến bờ xưa “khảm hải”
Đàn tính rộn ràng mê mải
Đất trời nối vòng tay em

Nhớ áo chàm mẹ gió sương
Sắc chàm ơi em tần tảo
Núi rừng thân thương màu áo
Ươm những mùa em sinh sôi

Lời then ấm một khoảng trời
Đàn rung gọi bao con sóng
Vũng Tàu chợt hồng tỏa nắng
Lời then bay xa vang ngân

KIỀU THỊ XUÂN HOA

Ai lên xứ Lạng quê hương
Non cao trải rộng biên cương điệp trùng

Vẳng xa câu hát sli thương
Bóng người thấp thoáng trong hương rừng hồi

Đường đi níu bước những lời
Ánh trăng cùng gác bên người mình thương

Sáng soi thêm những dặm trường
Tầng mây gió cõng bốn phương đất trời

Nhớ thương xin nhắn đôi lời
Núi cha núi mẹ ngàn đời có nhau

Tô Thị thức trọn đêm thâu
Bồng con đứng đợi ru câu nghĩa tình

Lạng Sơn quê của chúng mình
Dẫu xa xôi, dẫu gập ghềnh vẫn vui

Bên nhau ta nở nụ cười
Biên cương xứ Lạng đón mời bạn lên./.
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LÊ THỊ THUẬN

Nhìn chiếc lá vàng rơi
Biết mùa đang tàn úa
Lòng bâng khuâng khó tả
Đất trời cũng ngẩn ngơ

Sao lá vàng lại rơi
Vì sao? Vì sao thế?
Lá vàng vừa rụng xuống
Chồi biếc bỗng lên xanh!

À thì ra trời đất
Thả hồn vào cỏ hoa
Lá vàng rơi xuống đất
Cho chồi non lớn khôn.

THỨ TRỊNH

Người đàn bà núi
Rời bản lúc còn khoác áo sương
Gùi mùa từ trên nương
Cho con được đến trường.
Người đàn bà núi
Không rõ tuổi
Chỉ thấy toan lo
Hằn trên vết chân chim mỗi ngày thêm bước.

Người đàn bà núi
Sau bươn trải dòng đời
Lại trở về ươm mầm xanh trên đá.

MUỒNG HOÀNG YẾN

Gặp em trong cơn mơ
Chờ em trong nỗi nhớ
Mong em từ muôn thuở
Tìm em qua Chân Mây...

Bên em sao bỗng thấy
Ngào ngạt thơm gió mây
Cẩm tú cầu hờn vẫy
Bàn tay cứ tròn xoay

Tôi - cọng gió heo may
Tìm em qua nhà cổ
Vẫn còn ai xưa đó
Mảng tường ngủ rêu phong...
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LÂU VĂN MUA

Trong vòng tay của em, 
một thế giới của ân sủng,

Tôi biết rằng tôi đã tìm thấy vị trí của tôi.
Nụ cười tuyệt vời của em, 

âm thanh giọng nói của em,
Nó được hoàn toàn rõ ràng, 

tôi không có sự lựa chọn.

Bàn tay dịu dàng của em đã tìm đến tôi
Một cái gì đó tôi nghĩ rằng 

tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của em
Một trái tim được bảo vệ,

mất ngụy trang của nó.

Một cảm giác lạ đến với tôi,
Bước của tôi là ánh sáng, 

trái tim tôi được tự do.
Điều duy nhất có thể là sự thật,
Là tôi đã rơi vào tình yêu với em.

LƯU TỬ ANH

Em buồn dựa tạm vào anh
Chưa bao giờ nghĩ sẽ thành si mê
Anh đừng quên lối đi về
Đừng mang cho chị nỗi tê tái lòng...
Theo em xôi hỏng bỏng không
Tham vàng bỏ ngãi long đong được gì...
Lời ong bướm dỗ sân si
Phiêu du đàn sáo vướng chi mà sầu?!
Có chăng là kẻ đêm thâu
Đang chườm khăn ấm trên đầu con thơ
Lạc rồi ấy tiếng ầu ơ...
Có chăng là kẻ sớm trưa miệt mài
Tuồng đời ấy diễn ba vai,
Để anh mê mẩn mắt nai mi gầy...
Làm vợ ấy khó lắm thay,
Chữ bao dung đã lấp đầy thanh xuân.
Việc đời dễ nhất Tình nhân
Phiêu diêu tự tại nợ trần không mang.
Tội gì anh phải đa đoan
Xót cơn gió thoảng từ ngàn tiêu dao...
Gối chăn chốc lát ngọt ngào
Mà quên nhân nghĩa đậm sâu với người
Thôi về đi nhé anh ơi!
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Gian buồng nơi hai chị em Nhung nằm có
ô cửa sổ nhìn lên ngọn Đồn Đèn bạt
ngàn nắng gió. Những đêm tháng năm,

trăng lên cao, ánh trặng dội vào sáng loáng. Gió
ràn rạt đuổi nhau tới tấp qua rừng thông phía
sau nhà. Tiếng côn trùng rỉ rả từ phía tà luy trong
bụi cỏ nộc chóc. Từ nơi cửa sổ ấy, đêm đêm
nghe được cả tiếng sáo hò hẹn của những đôi
trai gái phía rừng xa.

Phin biết chị chưa ngủ, những cái cựa mình
và tiếng thở dài thườn thượt suốt đêm của chị
cũng làm cho cô không tài nào chợp mắt được.
Trăng phía xa vẫn dìu dịu. Thỉnh thoảng lại thấy
chị ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa sổ rất lâu. Cái
khăn mùi xoa đã bị chị vò nhàu nhĩ tự lúc nào,
đến mức bạc hà không còn là mùi bạc hà nữa.
Phin có thói quen đêm nào khó ngủ thường hái
lá bạc hà gói trong khăn rồi cầm lên hít. Mùi bạc
hà tỏa ra dịu nhẹ, khoan khoái làm sao. Nhưng
đêm nay, cái gói bạc hà đó của Phin bị Nhung
vân vê rồi ném ra ngoài cửa sổ trong vô thức.

Buồng bên cạnh là bà. Người già thường
khó ngủ. Mấy hôm nay bà ốm nên húng hắng ho
suốt đêm. Kế buồng bà là giường của pá. Pá
vẫn chưa ngủ, ông ngồi rít thuốc lào xòng xọc ở
gian bên. Mùi khói thuốc phả vào không gian
đặc quánh. Pá vừa đi đánh cá suối về. Đêm nào
cũng thế, cứ sáng trăng là ông đi, dù có hôm
ông trở về với cái giỏ khô tanh tách. Trước kia
cá ở Cốc Càng nhiều lắm. Nhiều đến nỗi đàn bà
con gái đứa nào thơm thịt vén quần lội xuống là
cá rúc đầy chân. Cá thì nhiều nhưng khó bắt,
khó câu lắm. Nhưng cái giống cá dù khôn ngoan
đến mấy cũng không thoát khỏi đám trai bản. Họ
chỉ cần nửa bao tải lá mác bát là tận diệt cả một
dòng suối rồi. Vì thế mà cá vắng dần. Cá không
về để rúc vào chân Nhung mỗi khi cô lội suối ở
trên nương về nữa.

Đêm nay pá lại xách giỏ về không. Như một
thói quen cả khi không đi bẫy cá, ông vẫn thích
ra ngồi bờ suối những đêm trăng sáng. Mỗi lần
ở suối về ông thường làm bạn với thuốc lào. Mùi
điếu đóm, tiếng quẹt diêm, rồi ánh lửa, tiếng rít
cho đến những làn khói mỏng... cứ ám ảnh vào
cả giấc mơ của chị em Nhung suốt thời thơ ấu.

Trong căn buồng nửa tối nửa sáng, phía
ánh trăng mờ ảo, Nhung trở mình.

- Em cũng chưa ngủ à?

Giọng ngái ngủ, Nhung tựa đầu vào phía
cửa sổ nơi nhìn ra những rừng cây điệp trùng,
những thung lũng mờ ảo xa xôi.

- Ừ, em cũng không ngủ được.

- Thôi ngủ đi, lẽ ra chị em mình nên mừng
mới đúng. Em không trách mẹ chứ?

Phin im lặng.

Trên bờ tà luy là rừng thông bạt ngàn gió
thổi. Rừng rào rào, mùi cỏ tranh ngai ngái. Những
con đom đóm lập lòe nhảy múa trong đêm.

Lúc sáng sớm, khi chị em Nhung dậy đã
thấy mẹ về. Mẹ đang rửa chân ở dưới sàn. Mẹ
mặc chiếc áo hoa cà màu tím làm nổi bật nước
da trắng ngần, nước da của con gái Cao Bằng.
Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... chỉ
là giờ đây năm tháng làm viết chân chim hằn rõ
trên khóe mắt mẹ hơn. Nhung cũng không vồ
vập, bởi dù là tình mẫu tử nhưng thời gian xa
cách quá lâu làm cho giữa cô và mẹ như có một
cái vực sâu thăm thẳm. Phin lùa đàn vịt ra ao
trước làng. Gió hiu hiu thổi trên cánh đồng lúa rì
rào xanh mướt. Nhung vẫn không nói một lời,
chỉ cặm cụi đồ xôi trong bếp. Rồi cô ngồi rửa
chõ. Cô kì cọ, mài đến bong tróc cả lớp gỗ mỏng
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rồi mà sự lặng im vẫn đè nặng cả
không gian.

Mặc sự lạnh lùng đến tàn
nhẫn đó của Nhung, mẹ vẫn dịu
dàng bên cạnh cô. Cũng phải
thôi, bà đã bỏ chị em Nhung từ
ngày cái Phin chưa tròn hai tuổi.

*

Ngày ấy cuộc sống túng
quấn quá, mẹ theo người ta sang
Trung Quốc làm thuê. Ngày tháng
lặng lẽ trôi, cảnh xa nhà, xa
chồng con đã làm lòng mẹ đổi
thay. Rồi mẹ yêu ông chủ lắm tiền
nhiều bạc và không quay về nữa.
Mãi tới năm Nhung mười tuổi mẹ
mới về một lần thăm con. Pá đuổi
không cho mẹ vào nhà. Bà nội
gom những đồ của mẹ còn sót lại
vứt hết ra đường.

Những tấm chăn thổ cẩm
còn mới tinh nối đuôi nhau lăn dài
ra khỏi cửa, rồi rơi từng bọc
xuống bậc cầu thang như những
giọt máu quặn đau lăn dài theo
bước chân người. Hôm đấy bà
cũng khóc nhiều lắm. Bà đuổi mẹ
đi trong một ngày mưa tầm tã.

Thấm thoắt đã mười mấy
năm trôi qua, bây giờ Nhung lấy
chồng mẹ biết tin, và mẹ lại trở về.
Ngay trước đêm hôm cưới, họ
hàng đến rất đông nhưng tuyệt
nhiên không ai hỏi han mẹ một lời
nào. Nhung biết mẹ khổ tâm lắm
nhưng vẫn cố gượng cười. Rồi cô
lại thấy buồn, thấy thương mẹ.
Không biết ngày mai khi cô về nhà
chồng rồi thì mẹ sẽ về đâu. Người
đàn ông năm xưa của mẹ đã bỏ
mẹ để về với người vợ cũ.

Mẹ không được phép ở gian
nhà giữa, nơi ngày xưa gian buồng
của mẹ với pá ngủ. Mẹ thèm khát
được ngủ với chị em Nhung nhưng
pá cấm không cho mẹ tới gần. Pá
lườm nguýt. Pá gằn giọng với mẹ.
Vì thế dù có thương con nhưng mẹ
cũng chỉ dám mon men ngủ bên
mé buồng, nơi cái kho đựng đồ
giăng đầy mạng nhện.
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Lợn bị chọc tiết kêu eng éc ngoài sân. Không gian mỗi lúc
một nhộn nhịp. Pá Nhung đang bận tiếp khách. Họ rôm rả cười
nói. Người ra người vào tấp nập. Tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ. Bà
nội ngồi đối diện với mẹ chính giữa gian bếp nhỏ, vuốt từng
chiếc lá dong xanh thẫm. Bà ngồi cắt, miết. Tay bà chậm rãi,
cẩn thận gói những gói xôi ngũ sắc cho vào mẹt. Hai má nhăn
nheo hõm sâu lặng xuống hố thăm thẳm. Họ không có thời
gian nhắc lại chuyện buồn, chuyện cũ.

Lòng Nhung như có lửa đốt.

Khi chú rể cùng nhà trai đến, cô trốn biệt trong buồng.
Gian giữa bàn thờ đỏ rực, mùi hương trầm thoang thoảng.
Nhà trai đang đặt lễ lên bàn thờ gia tiên. Nhung không buồn,
không khóc, cũng không vui. Nhung đang nghĩ tới Chài.

Minh họa: TRẦN THỦY



Nhung đang tưởng tượng ngoài kia là Chài chứ
không phải là ai khác. Nhung ngồi lặng im như
pho tượng đá. Đôi bàn tay của mẹ phảng phất
mùi chàm khẽ cuốn lấy tóc Nhung quấn từng lọn
nhỏ. Ông quan làng thưa trình lên tổ tiên nhà
Nhung những gì cô cũng chẳng buồn để tai tới.

Chú Minh đã kịp lót những tờ tiền mới cóng
vào đôi dép trước khi Nhung xỏ chân vào.
Nhung bước ra cửa, xuống bậc cầu thang, lần
những dấu tay còn ấm nóng, còn đâu đó quanh
quất mùi hoang dại đến khó tả. Nhung tưởng
tượng những đêm Chài đứng ở đây gọi mình.
Người nắm tay mình bây giờ sao không phải là
Chài?  Bỗng nhiên Nhung bật khóc nức nở. Cô
ngoái lại nhìn thêm lần nữa ngôi nhà sàn thân
thương mà quên cả lời mẹ dặn.

Xế chiều, mẹ lại xếp đồ vào túi rồi quày quả
ra đi. Chẳng ai giữ, mẹ tự đến tự đi. Pá ngồi
ngoài sàn phì phèo thuốc. Những đọn khói trắng
bay lên mờ ảo trôi vào vô định.

Thế là Nhung thành con dâu nhà người ta
rồi. Bố Nhung ham vàng ham bạc nên muốn gả
con về nhà ấy. Thằng Vương, Nhung có yêu
đương gì nó. Cái thằng chỉ biết chơi bời lêu
lổng. Dáng đi loèo khoèo, râu ria tua tủa, hố mắt
thâm quần, môi thâm... nhìn như thằng nghiện
hút. Nhưng nhà hắn giàu lắm. Bố hắn là bưởng
vàng trong vùng Vũ Minh cơ mà. Hồi ở chiến
trường miền Nam, bố Nhung và bố Vương từng
là đồng đội, nhưng rồi bố Vương đào ngũ, về
quê lấy vợ sinh con. Đi cải tạo về thì lên Vũ
Muộn rồi tìm quân đầu tư khai thác vàng trên
Khuổi Đeng. Mấy lần đến nhà chơi thấy bạn
mình có đứa con gái ngày một lớn, phổng phao
xinh đẹp thì ông nhất định xui Vương đến. Mấy
lần Vương gặp Chài dưới bậc cầu thang nhà
Nhung. Hai thằng gầm ghè, có lần còn đánh
nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vương ngoài cái mác
nhà giàu ra thì chẳng có cái gì hết. Cái điệu
khinh khỉnh của nó làm Nhung ghét cay ghét
đắng. Nó vẫn bám theo Nhung mỗi ngày. Khi thì
rình gặp Nhung mỗi buổi cô lên nương. Khi thì
lên nhà Nhung cả buổi tối không biết giờ về. Có
lần Nhung nói thẳng vào mặt nó rằng Nhung
không yêu, Nhung có Chài rồi nhưng nó vẫn đâu
chịu buông.

Thế mà Nhung lại nhận lời. Thế mà hôm nay
Nhung thành vợ nó. Nhung không biết tại sao
nhưng với cô, những lời của mẹ Chài như găm
vào trái tim, cứa đứt từng khúc ruột. Lúc nào lời

của mẹ Chài cũng như văng vẳng bên tai, như
một mũi dao sắc lẹm đâm xuyên qua ngực đang
hôi hổi yêu đương. Hết lần này đến lần khác, mẹ
của Chài vẫn cố tình làm nhục cô với những lời
cay độc nhất. Mẹ Chài cấm Chài yêu Nhung. Có
lần bà chửi Chài trước mặt Nhung: "Nghé sáy
slíp nghé tồng slip chầy lá! (Quả trứng mười quả
cũng giống mười mà thôi) Rồi sau này nó lại
giống con mẹ lăng loàn nhà nó. Mày hiểu được
thì về nhà ngay con ạ". Có hôm trên đường đi
nương về thấy Nhung vác một bó củi nặng, bà
ta đi sau giả vờ vướng vào rồi hẩy tay làm cả
người cô lẫn bó củi ngã lăn xuống suối. Người
Nhung ướt sũng, mồm nhoen nhoét máu vì va
vào đá hộc. Bà ta đứng trên bờ mỉa mai, cười
khẩy. Nhung cảm thấy trời đất quay cuồng rồi
như rơi vào hố thẳm. Đêm ấy Nhung lên cơn sốt.
Trong cơn mê sảng, Nhung thấy Chài đang đứng
trên một ngọn đồi toàn hoa sim tím. Một lúc sau
anh hóa thành một con rắn trắng dài. Con rắn
quấn vào người Nhung lạnh toát. Nhung giẫy
giụa, giật mình bừng tỉnh.

Thế rồi Nhung nhận lời làm vợ Vương, rồi
vội vàng làm đám cưới.

Đêm tân hôn, Vương khóa chặt cửa phòng
lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì vằn lên những tia lửa.
Bất chợt ánh mắt hướng về phía Nhung. Nó lảo
đảo, nó chếnh choáng, nó gào thét. Nó hoa
chân múa tay, nó đập bàn đập ghế... Rồi trong
cơn say, nó vừa hành hạ, vừa ngấu nghiến
Nhung như một con thú hoang dại. Sau khi thỏa
mãn thú tính, nó dựng Nhung dậy, túm ngực áo
Nhung nhai đi nhai lại những câu mà Nhung
từng nói với nó năm xưa.

- Hừ! Tôi không yêu anh đâu? Tôi yêu Chài
rồi. Ừ thì yêu Chài rồi!...

Nhung nằm co ro, cắn răng chịu đựng mà
không dám nói nửa lời. Mồm cô tứa máu, cô gục
xuống.

- Tao hỏi mày? Trước khi lấy tao mày ngủ
với nó bao nhiêu lần rồi?

Rồi chẳng cần Nhung giải thích một lời, nó
lại điên cuồng túm áo, túm tóc đấm đá vào mặt
Nhung tới tấp. Nhung thiếp đi trong đau đớn. Tỉnh
dậy đã thấy mình nằm trong trạm xá.

Một tháng sau. Tháng sau nữa, Nhung trở
về và đòi ở nhà với pá. Cô không nói không
rằng, pá có hỏi thì Nhung im lặng. Pá có đuổi thì
Nhung chỉ khóc. Có lần cô về buồn rười rượi với
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cái mặt sưng húp. Nhung bảo cô không muốn
về bên ấy nữa. Bà hỏi làm sao ra nông nỗi này,
Nhung cũng vẫn chỉ lặng im.

Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, Nhung chạy
trong mưa, băng núi nửa ngày đường về vịn vào
chân cầu thang mà khóc. Rồi từ hôm ấy cô không
bao giờ về bên nhà người ta nữa. Mẹ chồng có
sang đón, hết ngon ngọt rồi dọa dẫm nhưng cô
nhất quyết không về. Thế là Nhung bỏ chồng. Bà
nội đổ bệnh nằm cả tháng. Mẹ vẫn biệt tích. Pá
đêm nào cũng đi miết.

Những xui xẻo cứ bám chặt lấy Nhung. Cô
giật mình nghĩ lại cái ngoái đầu khi bước xuống
bậc cầu thang trong ngày cưới...

Con đường lên đến đỉnh Đán Đăm ngoằn
ngoèo. Con đường mòn từ đồi thông đằng sau
nhà dẫn lối. Ống quần ướt sương, những gót
chân toàn bụi đất. Mồ hôi đổ ra ướt nhẹp cả áo
mà vẫn chưa tới nơi. Cái túi nải vắt trên lưng
trông Nhung loành khoành bé nhỏ. Dốc núi thoai
thoải chênh vênh.

Buổi chiều cào xong đám nương cũng là lúc
mặt trời tắt nắng. Nhung còn tất tưởi người về
khe Tu Tán chặt chuối, bó củi mang về. Người
bản Nhung nói, muốn cưới vợ ngoan và đảm
đang hay chịu khó thì hãy nhìn vào đôi vai khi
cô gái ở rừng về. Người lười biếng sẽ đi không.
Người chăm chỉ sẽ có củi vác về để đun, lợn có
chuối để ăn, gia đình sẽ no ấm, cha mẹ chồng
con được nhờ cậy. Từ quan niệm ấy nên đàn bà
quê Nhung suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đất
và làm lụng cật lực để mong có người rước đi
chứ chưa nói đến việc kiếm một tấm chồng tử
tế. Chẳng biết Nhung đảm đang đến mức nào
mà mười lăm tuổi trai bản đã đến đứng vịn nhẵn
cả bậc cầu thang.

Vừa bước chân xuống dốc con rẫy, đôi vai
nặng vì cây chuối hình như có ai đó níu vít
xuống phía đằng sau. Tiếng trống ngực Nhung
dồn thình thịch. Nhung càng cố bước thì càng
bị níu lại. Nhung run rẩy dừng lại, ghé cây chuối
vào tảng đá dốc dựng. Nhung quay lại thì hóa
ra là Chài.

- Nhung về với tôi đi! Kệ người lớn. Tôi đưa
Nhung đi trốn, chúng ta không ở đây nữa.
Nhung có biết là tôi bỏ cửa bỏ nhà trốn vào trong
rừng tìm Nhung không? Mỗi ngày tôi nhìn
Nhung trên nương ngô mà lòng tôi quắt lại, héo
rũ. Nhung biết không?

Vừa nói Chài vừa đẩy Nhung ép sát vào
phía tà luy. Chài ôm ghì lấy Nhung, một nụ hôn
cháy nóng rực. Nhung nhắm mắt. Nhung giẫy
giụa kháng cự. Nhung vùng vằng. Nhung sấp
ngửa bỏ chạy. Mặt trời xấu hổ trốn biệt sau
vòm núi.

Xuống đến chân con dốc, Nhung vẫn
nghe văng vẳng tiếng của Chài: "Dù thế nào
tôi cũng sẽ lấy Nhung làm vợ. Ngày mai, ngay
ngày mai tôi sẽ đón Nhung, tôi sẽ đưa Nhung
đi trốn..."

Màn đêm buông dần, ánh trăng mờ ảo phía
xa dãy Đồn Đèn. Đêm đông bên bếp lửa nhà
sàn Nhung ngồi cặm cụi khâu vá. Tiếng sáo trai
bản xa, tiếng chó sủa quanh nhà cũng không
làm cô mảy may để tâm tới. Mỗi lần chó sủa, bà
như có kiến đốt trong lòng. Đêm nào bà cũng
giục cô:

- Nhung à, mày ra ngoài kia xem có ai mà
chó sủa nhiều thế?

- Bà à, kệ nó sủa, nó sủa chán khác thôi!

Ánh lửa hắt vào cột lim bóng nhẵn, rập rờn
cháy sáng rực cả gian nhà. Khuôn mặt Nhung
đỏ lựng, nước mắt chảy tràn xuống má. Cô im
lặng rồi cặm cụi đơm nốt chiếc cúc áo cho pá.
Tấm ảnh người chú đã khuất trên bàn thờ nhìn
Nhung âu yếm như nhắc nhở mỗi bước chân khi
xuống bậc cầu thang.

Bỗng Nhung ôm mặt khóc, tiếng khóc nén
chặt ấn xuống mặt sàn. Cô không muốn gặp
Chài nữa. Nhung không muốn Chài đến tìm
Nhung, không muốn Chài ngồi bậc cầu thang
nhà Nhung nữa. Nhung vùi gio bếp, những hòn
than đượm lửa rực hồng trong đêm đông lạnh
giá. Sương xuống mỗi lúc một dày hơn, sương
tràn cả vào trong nhà đặc quánh. Đỉnh Đồn Đèn
hoang lạnh.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tiếng
động ở phía chân cầu thang làm Nhung run
lẩy bẩy. Mọi người đã ngủ say, không gian im
ắng đến rợn người, trống ngực Nhung mỗi lúc
càng dồn mạnh hơn. Nhung đánh bạo ra cửa
rút then cài và mở. Trong ánh sáng lờ mờ,
một bóng đen ngồi co ro dưới chân bậc cầu
thang mềm oặt, tê tái. Mắt Nhung nhòa đi, cô
lao nhanh xuống ghì chặt lấy và òa lên nức
nở: Mẹ...!
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ê một dúm
thuốc lào nhồi
vào cái nõ

điếu, nhón lấy que đóm,
cắm vào giữa bếp lửa
đang leo lét cháy, ông
Khùa cứ ngồi bất động,
ánh mắt như dán vào
bếp lửa, vô hồn. Cái que
đóm đã cháy bùng lên,
ngọn lửa liếm lên đến
tận ngón tay bỏng rát,
ông mới giật mình
buông vội cái đóm đã
cháy sắp hết. Lại lấy que
đóm khác, châm vào cái
bếp lửa đang cháy leo
lét, lại ngồi bất động,
bần thần...

Có tiếng bước chân
nện thuỳnh thuỵch như
bọn trẻ con chơi trò trống
đất. Nghe tiếng bước
chân là biết người bước
vào đang đầy bực giận.
Chẳng cần nhìn ra thì
ông Khùa cũng biết là
thằng Tồng. Chỉ có nó
mới có cái bước chân thô
lỗ và hậm hực như thế.

Tồng đứng lù lù
trước mặt ông. Hai mắt
đỏ òng ọc như mắt con
trâu lúc đánh nhau,
giọng thì khen khét,
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khàn khàn, cái giọng của thằng vừa đi hút thuốc phiện về, còn chưa
hết say. "Này bố Khùa, tôi vừa gặp thằng Dương công an xã nó đưa
con Dánh đi lên trường đấy, bố đã biết chưa? Biết rồi à? Thế mà sao
bố còn ngồi im ở đây như con trâu chết thế? Bố đã hứa cho con Dánh
nó làm vợ tôi, giờ bố lại cho nó đi chơi với thằng Dương? Đứng ở cái
ruộng này lại thấy cái ruộng khác tốt hơn à? Đừng tưởng cái ruộng xanh
thì cho bông lúa đẹp, bông lúa chắc nhá!"

Ông Khùa quay nhìn nơi khác, tránh cái ánh mắt như mũi tên đang
chực lao ra khỏi nỏ của thằng Tồng. Cái ánh mắt ấy làm ông thấy ác
mộng mấy đêm nay rồi. Ông cố nở một nụ cười méo mó. "Ầy, ta có
muốn thế đâu, nhưng con Dánh nó không thích mày lại thích thằng
Dương thì ta biết làm thế nào? Cây đỗ ta trồng, làm giàn cho nó leo,
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nhưng nó không thích leo lên giàn ta làm lại
thích bò lên cây mận cây đào. Khói ở trong bếp,
đóng cửa này thì nó lại bay ra cửa khác thôi, làm
sao mà ngăn được?"

Tồng càng tức lồng lộn. "Á, bố lại còn chê
tôi là cái giàn đỗ, không cao như cây đào cây
mận à? Bố phải cho con Dánh nó làm vợ tôi,
nếu không thì bố trả hết tiền tôi cho bố vay để
nuôi con Dánh đi học, trả cả tiền rượu thịt tôi
biếu bố, tiền xăng tôi đến nhà bố mấy năm nay
nữa. Tính ra cũng phải hơn bốn mươi triệu đấy.
Tôi đã ghi trong giấy này rồi, có cả chữ ký của
bố công nhận nữa. Không trả tôi thì cả bố và con
Dánh không xong với tôi đâu." Chửi chán, hăm
dọa chán, vẫn thấy ông Khùa ngồi im vẻ chịu
đựng, hắn càng tức, giơ chân đá cái điếu cày
của ông để bên cạnh rơi xuống rãnh nước rồi
đùng đùng bỏ về. Bước chân nện xuống con
đường đất đầy bực giận và thô bạo.

Ông Khùa lòng đầy lo lắng. Phải làm thế
nào bây giờ? Mà cũng tại ông hết. Ngày trước
con Dánh đi học sư phạm, tháng nào cũng bao
nhiêu khoản phải đóng góp, ông một mình làm
sớm làm tối cũng không đủ tiền nuôi nó học. Lại
phải đến nhà lão Tùa, bố thằng Tồng vay. Lão
Tùa làm thầy cúng, nên lão giàu nhất bản Yên
Thuội, nhưng lão nổi tiếng tham lam, keo kiệt,
cả bản ai cũng ghét. Nhưng ghét chỉ dám để
trong bụng thôi, chứ lão là thầy cúng giỏi nhất
vùng về tài trừ ma, làm mất lòng lão, nhà không
may có người ốm, mời lão, lão không đến cúng
cho thì khổ.

Lão Tùa ngật ngà bên bếp lửa, một tay cầm
nửa con gà nhoáng mỡ, một tay cầm cốc rượu
ngô đầy sánh. Cứ gặm một miếng thịt, nhai
nhồm nhoàm là lão lại tợp một ngụm rượu, đầy
sảng khoái. Đêm qua lão vừa đi cúng cho nhà
bà Xúa, ngoài tiền công đủ mua mấy tạ ngô, lão
được chia cho nửa con lợn, nửa con gà và nửa
can rượu ngô thơm lử đử. Cúng suốt đêm, phờ
phạc cả người, nên giờ lão phải ăn cho lại sức.
Nhưng vừa ăn được vài miếng, cốc rượu còn
chưa hết nửa thì ông Khùa đến. Tay vẫn cầm cốc
rượu và nửa con gà, lão Tùa vừa nhồm nhoàm
nhai, vừa cất cái giọng đầy mùi của mỡ, thịt:

- Lại mời đi cúng hay đến vay tiền thế? È,
ông thì còn khỏe như con trâu mùa cày thế kia,
con Dánh nhà ông lại đang đi học xa, chắc lại
đến vay tiền à? Tiền nhà tôi dạo này còn hiếm

hơn vảy cá trê, nhưng thương ông thì tôi cũng
phải nhịn ăn mà cho ông vay thôi, bụng tôi nó
toan biết thương người chứ có thương mình
bao giờ đâu, nên tôi cứ khổ cả đời đây. Thế ông
vay bao nhiêu? Năm triệu cơ à? Nhiều đấy. Cả
nhà tôi cũng chỉ còn có bằng ấy, nhưng người
cùng bản phải biết thương nhau. Tôi cũng đành
cho ông vay, nhưng vay năm triệu thì mỗi tháng
phải trả một triệu tiền lãi đấy nhớ. Nếu không trả
được thì cho con Dánh về làm vợ thằng Tồng
cũng được, nó mà về nhà tôi thì khác gì con sóc
sống cạnh gốc cây dẻ ngày rụng hạt, ông lại
không phải trả tiền...

Ông Khùa giật mình về số lãi hàng tháng lão
Tùa đưa ra. Định quay về nhưng nếu không vay
thì con Dánh phải bỏ học mất. Đắn đo một lúc,
ông đành quay lại. Cầm số tiền trong tay đi về
mà thấy nó nặng như cầm cả hòn đá tảng.

Sau vụ vay mượn đó, tối nào Tồng cũng
đến nhà ông chơi. Mà mỗi lần đến nó đều mang
theo hôm thì con gà rừng, hôm thì con cầy
hương, có hôm nó vác cả cái đùi hoẵng bố nó
bắt nợ của đám thợ săn đến cùng ông uống
rượu tới nửa đêm. Say rồi nó bá vai bá cổ ông
lè nhè. Tôi thích lấy Dánh nhà bố về làm vợ, bố
ưng nhé. Bố mà cho tôi cái Dánh thì bao nhiêu
số nợ nần bố vay nhà tôi đều xóa hết. Tôi với bố
uống rượu hợp nhau thế này, nếu bố làm bố vợ
tôi thì còn hợp hơn nhiều nữa đấy.

Ông Khùa chẳng ưa gì thằng Tồng, cả bản
Yên Thuội này ai mà không biết nó nghiện
thuốc phiện, có nhà nào dám cho nó đến bắt
con về làm vợ đâu? Nhưng rượu đã làm ông
không còn nhớ thằng Tồng nghiện thuốc phiện,
không còn nhớ là ông ghét nó nữa. Ừ, mày
thích làm rể ta thì cứ đợi nó học xong đã, nó có
cái nghề rồi thì mày sang bắt nó về, ta cho đấy.
Tồng mừng rủm rỉm. Lấy vội cái mảnh giấy
nhàu nhĩ đã nhờ người viết từ lâu. Bố đồng ý
cho Dánh làm vợ tôi thì bố ký vào đây, ký một
cái là xong, mai tôi lại đem thịt đem rượu đến,
bố con mình uống hết cả đêm. Cũng chẳng biết
thằng Tồng nó viết gì. Nó bảo ký thì ông ký.
Chẳng ngờ cái mảnh giấy nhàu nhĩ đó lại là cái
dây để trói ông sau này.

Dánh học xong là được đi dạy ngay ở
trường bán trú gần bản. Từ hôm Dánh về, lúc



nào Tồng cũng bám theo Dánh như con vắt đói
gặp bắp chân không đeo xà cạp. Dánh đi lấy củi
Tồng đi theo, Dánh xuống suối vác nước Tồng
cũng xuống cùng, đến nỗi Dánh đi lên trường
hắn cũng lẽo đẽo bám chân, Dánh vào lớp thì
hắn ngồi ngoài cổng trường đợi. Cứ thấy Dánh
đi cùng đồng nghiệp nam giới là Tồng lại xông
đến. Cái Dánh là vợ chưa cưới của tao rồi nhá,
chỉ đợi ngày đẹp là tao bắt về thôi. Bố nó vay
tiền tao, không có trả nên phải trả con gái đấy.
Không tin à? Có tờ giấy làm chứng đây này. Hắn
lại lôi mảnh giấy nhàu nhĩ ra khoe, đắc ý. Dánh
xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Dánh thấy khó chịu mỗi
khi nhìn thấy Tồng, sợ cái ánh mắt lúc nào cũng
nhìn Dánh hau háu, sợ cái mặt trắng nhầy nhẫy
như bôi mỡ, đôi môi thì vừa mỏng lại vừa thâm
đen như lũ trẻ ăn quả mua chín. Nhưng cái môi
thâm đen không sợ bằng cái lời thâm đen. Lời
của Tồng còn đen hơn cả cái nhọ dưới đít nồi,
xấu hơn con cào cào bị vặt hết cánh. Mỗi lần
nghe Tồng buông những lời cợt nhả là Dánh bỏ
quên nụ cười mất mấy ngày.

Đã mấy lần ông Khùa định bàn với Dánh
chuyện nó với thằng Tồng, nhưng ông chẳng
biết nói với nó thế nào, vì nhìn thái độ của cái
Dánh mỗi khi thấy Tồng đến là ông biết cái Dánh
nó không ưng thằng Tồng. Trưa nay thấy cái
Dánh hớn hở về khoe nó được chọn đi thi giáo
viên dạy giỏi cấp Tỉnh, nhìn nó cứ vui ríu rít như
con chim khuyên ngoài vườn mận buổi sớm, lựa
lúc hai bố con đang ăn cơm, ông đận đà. Dánh
à, thằng Tồng nó thích bắt mày về làm dâu nhà
họ Sồng đấy, nhà thằng Tồng nó giàu nhất bản,
có khi...

Miếng cơm độn củ mài thơm ngọt, bùi tơi
trong miệng bỗng đắng chát như ăn nhầm phải
củ nâu. Niềm vui bỗng tan đi đâu hết. Cái thìa
trên tay rơi coong một tiếng khô khốc xuống cái
mâm gỗ. Nhặt vội lên, múc đầy thìa nước canh,
cố nuốt ực miếng cơm đang nhai trong miệng,
Dánh cất giọng nghèn nghẹn. Bố nợ tiền nhà
bác Tùa thì để con lấy lương trả dần, một năm
con góp lại chắc cũng đủ trả thôi bố ạ. Bố đừng
bắt con lấy anh Tồng. Vợ chồng không hợp
nhau mà phải ở với nhau thì như lấy cục đất để
mài con dao thôi. Ông Khùa nhìn bâng quơ ra
ngoài, không dám nhìn vào đôi mắt đã mòng
mọng của đứa con gái ông yêu quý. Ầy, đấy là

bố nói thế, chứ không bắt ép mày đâu. Thằng
Tồng ta cũng chẳng ưa gì, mày mà lấy nó thì
như cái sợi chỉ đẹp lại thêu lên cái váy cũ, như
nuôi con cá chép ở cái ruộng bùn... Thôi, cứ để
ta tính...

Khuôn mặt Dánh lại tươi tắn. Rót cho bố
thêm chén rượu, Dánh ngập ngừng, hai má đỏ
ửng lên như má quả đào núi được tắm nắng
nhiều. Con cũng có người yêu rồi đấy bố ạ, anh
Dương làm công an xã mình, thỉnh thoảng đến
nhà mình chơi, bố thấy anh ấy có được không.
Nếu bố đồng ý thì anh ấy sẽ đến bắt con về làm
vợ trong năm nay đấy. Anh ấy cũng người
Mông, nhà ở tận Mộc Châu.

Nghe Dánh nói, ông Khùa cũng thấy vui lây
với niềm vui của con. Thằng Dương mới đến
nhà ông chơi mấy lần, mỗi lần cũng chỉ ngồi nói
chuyện với ông một lúc, nhưng ông thấy quý cái
tính nết vừa hiền lành ít nói lại thật của nó lắm.
Cái thật thà nó hiện ngay lên trên khuôn mặt và
những lời nói. Nhưng rồi ông lại thở dài, đầy lo
lắng. Ông đã trót hứa gả Dánh cho thằng Tồng
rồi, giờ biết phải làm thế nào? Vay tiền nhà nó
lại ăn thịt uống rượu nó mang đến, không cho
con Dánh lấy nó thì đừng hòng nó để ông yên.
Bây giờ thì muốn mở cửa lại vướng cái then, mà
cái then là do ông tự cài vào. Tự cài vào thì ông
phải tự nghĩ cách tháo ra thôi. Nhưng phải tháo
nó ra bằng cách nào càng nghĩ càng thấy quẩn,
thấy mụ mẫm cả đầu óc.

*

Ngồi chưa hết nửa phiên chợ mà ông Khùa
đã bán hết hơn chục cái nỏ. Nỏ của ông nổi
tiếng khắp vùng, nên phiên chợ nào ông đem
xuống cũng bán hết sớm. Nhiều người không
mua được còn tiếc rẻ đặt tiền hẹn lần sau. Đang
chuẩn bị về thì có người ghé tai ông thì thầm:

- Này bố già, bố người bản Mông Yên Thuội
hả? Có muốn nhiều tiền không? Đi theo tôi, tôi
bày cho cách...

Ông Khùa ngạc nhiên nhìn người lạ. Một gã
đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, béo ục ịch,
da đen bóng, lại nhơm nhớp, nồng nồng, mắt
híp hi hí như con lợn béo mùa rau. Gã nhìn ông
nhấp nháy. Ông Khùa bây giờ đang cần tiền hơn
lúc nào hết, ông muốn thoát khỏi cái bóng ma
của thằng Tồng, càng sớm càng tốt. Nhìn gã
người lại chẳng có vẻ gì tử tế, cũng chẳng biết
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gã bày cho ông cách gì để có nhiều tiền, ông
định không đi, nhưng rồi chẳng hiểu sao bước
chân ông lại cứ bước theo gã, như bị thôi miên.

Khách dẫn ông vào một quán nước vắng
tanh. Ngó nghiêng xung quanh, thấy không có
ai, gã ghé tai ông, thì thào. Bố ở trên bản Yên
Thuội, xa xôi như thế, lại có nhiều rừng, trồng
cây thuốc phiện tốt đấy. Bố kiếm miếng đất trong
rừng sâu, trồng thử đi, nếu làm được, bố sẽ tha
hồ tiền mà tiêu, tội gì phải cặm cụi làm nỏ, bán
được mấy đồng?

Ông Khùa giật thót. Từ lâu rồi bản ta không
có ai dám trồng cây thuốc phiện nữa. Thuốc phiện
nó làm ta khổ hơn con chó con mèo bao nhiêu
năm, vợ ta ăn lá ngón tìm chết cũng vì thuốc
phiện đấy. Xã gọi đi cai mấy lần ta mới bỏ được
cái thèm, bỏ được cái nhớ. Đã bò ra được cái
hang tối rồi thì không để ngã xuống lần nữa đâu.

Khách lạ lúc lắc cái đầu béo nục nịch, cười
khùng khục. Con có bảo bố trồng để hút đâu,
cũng không lấy nhựa để cô thuốc, làm như vậy
là phạm pháp, đi tù đấy. Bố chỉ cần trồng thôi,
bao giờ cây thuốc phiện có quả to bằng quả ổi
thì bố gọi cho con, con chỉ thu mua cây, cứ mỗi
cây có đủ cả quả và rễ, trả bố mười nghìn, trồng
được vườn rộng thì mỗi vụ bố kiếm vài chục
triệu như chơi ấy chứ. Nếu ai phát hiện mà hỏi
thì bố bảo trồng để lấy rau ăn, có làm sao đâu.
Con ăn cây thuốc phiện non luộc chấm muối ớt
rồi, ngọt lứ lử nhá.

Ông Khùa cứ ngẩn ra. Cây thuốc phiện nó
quý mỗi cái nhựa, không lấy nhựa thì cây thuốc
phiện khác gì cây rau cải? Thế thì lấy làm gì?

Khách lạ cười hỉ hả. Bố già ở núi cao nên
lạc hậu quá. Cây thuốc phiện ngâm rượu đang
là thứ thần dược chữa bách bệnh đấy. Con mua
cây về để ngâm rượu bán cho các đại gia thừa
tiền nhưng thiếu khỏe. Uống ượu này vào thì cứ
gọi là người ngủ củ thức nhá. Bố về trồng ngay
đi, bao giờ được thì a lô cho con. Đây, cạc vi dít
của con đây...

*

Ông Khùa cứ đắn đo, suy nghĩ mãi về
những lời của gã khách lạ. Ông có nên trồng cây
thuốc phiện bán không? Nhà nước đã cấm từ
lâu rồi, dù là trồng không để lấy nhựa thì vẫn là
phạm pháp. Nhưng không trồng thì lấy đâu ra
tiền mà trả cho thằng Tồng. Mấy hôm nay ngày

nào nó cũng đến vài lần. Lần nào cũng vậy, cứ
bước vào tới cổng là nó lại phả cái giọng khê
mùi thuốc phiện ra khắp nhà khắp cổng để mà
dọa nạt, chửi bới. Chửi chán, dọa chán nó lại
quay ra đòi nợ. Ông bị nó làm cho khổ nhục quá
rồi. Cứ thế này thì chỉ lo nghĩ thôi cũng đủ chết.
Mà ông có chết đi thằng Tồng nó cũng không để
cho cái Dánh yên. Thôi thì đành phải liều một
phen vậy. Chỉ trồng một vụ này thôi, có tiền trả
nợ cho thằng Tồng xong là ông sẽ vĩnh biệt
không bao giờ nghĩ tới cái cây đã làm ông khổ
hơn nửa đời này nữa. Ông hứa với mình và
thầm hứa với linh hồn người vợ đang ở trên
mường trời vậy. Từ hôm nhận lời trồng cây
thuốc phiện cho người khách lạ, đêm nào ông
cũng mơ thấy vợ ông về...

*

Vượt mấy quả núi cao, đi qua con suối nhỏ
nước trong veo như mắt con cá Pà Pế, bây giờ
thì ông Khùa đứng giữa một thung lũng rậm rạp.
Thung lũng có cây chuối rừng mọc xen lẫn thế
này là đất tốt và mát, hợp với cây thuốc phiện
lắm đấy. Ông treo cái lù cở đựng cơm lên một
cây cao rồi bắt tay ngay vào công việc. Cứ hùng
hục huỳnh huỵch đốn hạ tới chiều thì ông đã
phát quang một khoảng thung lũng rộng bằng
mấy cái vườn nhà ông. Trồng hết khoảng
nương này cũng phải được mấy nghìn cây
thuốc phiện, chắc đủ trả nợ cho thằng Tồng.

Hạt thuốc phiện được trồng vào đất mới lại
đúng vụ nên cứ vun vút lớn, có mấy ngày không
vào mà nhìn vườn thuốc phiện cứ tưởng lạc
nhầm vào vườn của nhà ai. Chỉ hơn tháng sau
nó đã ra quả to như ngón tay cái rồi. Đứng trên
cao nhìn khắp thung lũng, chỉ thỉnh thoảng mới
thấy còn lác đác vài bông hoa tím ngút ngắt, có
bông trắng mịn, bông đỏ hồng. Ông Khùa mừng
hổi hởi. Cứ thế này thì chỉ cần tuần nữa là có
thể gọi khách vào thu cây rồi.

*

Thằng Tồng lại đến. Thế nào, ông đã nghĩ
xong chưa? Có để tôi đến bắt con Dánh không
thì nói một câu đi. Không cho thì tôi sẽ đi tìm đứa
khác, còn đẹp gấp mấy lần con Dánh ấy chứ.
Ngừng một lát, Tồng bỗng đổi giọng. Mà thôi, tôi
cũng chẳng muốn lấy con Dánh làm vợ nữa
đâu. Nó yêu thằng Dương, thế nào hai đứa
chúng nó chẳng ngủ với nhau, có khi đã có đứa
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con trong bụng rồi ấy chứ. Tôi không muốn làm
con quạ đi xỉa răng cho con hổ đâu.

Ông Khùa bỗng đứng bật dậy. Ông nhịn
thằng Tồng nhiều quá rồi. Nhưng càng nhịn thì
nó càng quá đáng. Nó chửi ông thế nào cũng
được, ông phải cố nhịn vì ông còn mắc nợ nó.
Nhưng nó xúc phạm tới cả con gái ông thì ông
không thể nào mà ngồi im được nữa. Nước suối
bị khua nhiều cũng phải đục. Ông túm cổ Tồng,
đẩy hắn ngã lăn xuống đất, giận giữ. Mày cút về
đi, từ giờ đừng có vác cái mặt mày đến đây nữa.
Tao không bao giờ cho con Dánh làm vợ thằng
mất dạy như mày. Con cá đẹp thì phải sống ở
cái hồ trong, không sống ở dưới bùn. Tuần sau
tao sẽ trả mày hết tiền, trả tất cả...

*

Tồng tức lắm, hai mắt hắn đỏ lòm lòm
những tia máu. Nếu hôm nay không bị cơn thèm
thuốc kéo đến làm bủn rủn chân tay thì hắn đã
đánh cho cái lão già ấy một trận. Dám túm cổ
đẩy hắn ngã, lại còn to mồm đuổi cổ hắn ra khỏi
nhà nữa. Lão ấy còn bảo sẽ trả hết tiền. Lão lấy
đâu ra mà trả nhỉ? Tồng cứ nghĩ mãi. Đúng rồi,
dạo này hắn thấy lão Khùa hay bỏ vào rừng lắm,
có hôm lão đi từ sáng đến tối mới về. Có khi lão
này vào rừng xẻ trộm gỗ bán cũng nên. Trong
rừng Chi Say có nhiều cây gỗ quý lắm. Phải
theo dõi lão ấy mới được. Nếu đúng là lão đi xẻ
gỗ trộm, hắn sẽ có cơ hội báo thù.

Tồng cứ tưởng mắt mình nhìn nhầm. Đù ơi,
lão già không phải đi xẻ gỗ trộm mà vào đây
trồng hẳn một thung lũng thuốc phiện rộng
mênh mông thế này thì đúng là cái gan to hơn
tàu lá dáy rồi. Dạo này có nhiều kẻ lạ mặt dưới
huyện lên bí mật đặt đám thanh niên hư hỏng
trong bản tìm cây thuốc phiện về bán cho bọn
chúng với giá cao. Cũng có nhiều nhà ham tiền
bí mật phát rừng trồng trộm, nhưng chưa kịp
bán thì đã bị công an xã và bộ đội biên phòng
tuần tra phát hiện phá hủy.

Lão Khùa ghê thật. Vườn thuốc phiện này
của lão bán đi phải được vài chục triệu, thảo nào
hôm qua lão ấy dám coi cái núi cao chỉ bằng cục
đất. Trong đầu Tồng chợt nảy ra một âm mưu.
Thung lũng thuốc phiện này sẽ giúp hắn cướp
được Dánh về làm vợ vừa giúp hắn trả thù lão
Khùa đáng ghét. Thằng Dương người yêu con
Dánh nó làm công an xã, hắn sẽ lên báo nó việc

lão Khùa trồng trộm cây thuốc phiện trong rừng.
Nếu thằng Dương nể ông bố vợ tương lai mà
làm ngơ thì nó sẽ bị đuổi việc, lúc đó con Dánh
không còn mê nó nữa, còn nếu nó đến nhổ và
phạt lão Khùa thì lão Khùa sẽ thù nó, không cho
nó lấy con gái lão nữa. Đằng nào thì hắn cũng
sẽ phá tan được mối tình của hai đứa. Tồng suýt
hét lên vì nghĩ ra một kế quá hay. Hắn vội chuồn
khỏi rừng, đi thẳng lên Ủy ban xã.

*

Đã gần nửa đêm rồi mà Dương không sao
chợp mắt được. Lúc chiều, nhận được tin báo
của Tồng, anh vội vã cùng Tồng đi vào thung
lũng sâu trong cánh rừng Cơi Pòn. Một thung
lũng bạt ngàn cây thuốc phiện xanh mươn mướt
hiện ra trước mắt. Nếu không có Tồng báo và
chỉ đường thì anh không thể ngờ rằng lại có
người vào tận đây trồng thuốc phiện, mà lại
trồng cả một thung lũng rộng như thế này. Theo
tố cáo của Tồng thì chủ nhân thung lũng thuốc
phiện là của ông Khùa. Liệu có phải không? Nếu
lời tố cáo của Tồng là thật thì quả là không hiểu
nổi. Nhìn bác Khùa bác ấy hiền lành như vậy mà
sao lại dám làm cái việc vi phạm pháp luật này?
Đầu óc Dương đang rối như tổ chim Cu Phít mà
bên cạnh Tồng thì cứ nhơn nhả, nửa như dọa
dẫm, nửa như kể công. Tôi phải điều tra theo
dõi mãi mới phát hiện ra vườn thuốc phiện này
đấy anh công an ạ. Ông Khùa sắp là bố vợ tôi,
nhưng tôi cũng không thể vì tình riêng mà bao
che cho ông ấy được, nếu biết mà cứ bao che
là vi phạm pháp luật đấy anh Dương nhỉ.

Nằm một mình trong căn phòng tập thể của
trụ sở Ủy ban xã mà Dương cứ trằn trọc mãi.
Nếu đúng là vườn thuốc phiện do ông Khùa
trồng thì phải xử lý thế nào đây? Không thể bao
che, chắc chắn thế, nhưng xử lý thế nào cho
hợp tình hợp lý để ông Khùa nhận ra cái sai của
mình mà không tái phạm, vừa đỡ mất lòng bố
vợ tương lai thì anh vẫn không nghĩ ra. Nhìn ra
ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời đã nhờ nhờ sáng.
Trên cánh rừng phía trước vang lên tiếng con
chim Chềm quào hót một hồi vang và sắc gọi
sáng. Dương bỗng vùng dậy. Tiếng chim đã lóe
trong đầu anh một sáng kiến...

Ông Khùa thẫn thờ ngồi bên bếp lửa chén
rượu ngô cầm mãi trên tay, rượu sóng sánh tràn
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rơi vào bếp lửa bật ra những tiếng "pộp...xoèo"
đầy xa xót làm những cục than hồng chuyển
màu đen bụi. Ông vừa từ nương thuốc phiện về.
Bao nhiêu hy vọng bị nhổ bật tung gốc để lại cả
một vùng trống rỗng, mênh mông. Thung lũng
thuốc phiện đã không còn sót lại một cây nào.
Ông ngồi phịch xuống, tay bới cào vào đất, nhặt
lên vài cái rễ nhỏ còn sót lại, run run...

Có tiếng bước chân đi vào. Nghe tiếng
bước chân dứt khoát nhưng điềm tĩnh, ông
Khùa biết không phải thằng Tồng. Ông ngó ra
và bỗng giật thót mình. Dương đến. Sao anh
Dương công an xã lại đến vào giờ này nhỉ? Cái
Dánh đi dạy từ sáng rồi, chẳng lẽ lại đến tìm
ông? Cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì,
ông mỉm cười chào Dương, nụ cười nhàu nhĩ,
rúm ró như cái bánh dầy phơi dở gặp mưa. Con
Dánh nó đi lên lớp từ sáng rồi, có việc gì thì trưa
đến là gặp nó đấy, anh Dương à.

Ngồi xuống bên cạnh ông Khùa, với cái chai
rượu, rót cho mình một chén, Dương vui vẻ chạm
cạch một cái vào chén rượu ông Khùa đang run
run trên tay. Hôm qua chúng cháu phải vất vả vào
tận thung lũng trong rừng Cơi Pòn để phá hủy cả
một rừng thuốc phiện rộng lớn, sáng nay anh
trưởng công an xã đang đến làm việc với các anh
bên Đồn biên phòng phối hợp điều tra tìm ra chủ
nhân của nương thuốc phiện để xử lý theo pháp
luật. Tranh thủ lúc các anh ấy đang làm việc,
cháu đến uống với bác chén rượu.

Chén rượu trên tay ông Khùa rơi vào bếp
lửa. Tro bếp hòa cùng hương rượu bay lên mù
mịt, sặc sụa. Bếp lửa tắt ngấm. Vội vàng nhặt cái
chén nhoèn nhoẹt đầy tro bụi, ông Khùa quay
nhìn vội ra ngoài, cố giữ bình tĩnh mà vẫn không
giấu được cái giọng run run. Thế à? Nhưng
không bắt được người trồng nên cây thì làm thế
nào được. Không thấy miệng con mèo dính mỡ
thì đừng bảo nó ăn vụng mà oan đấy. Dương
như không để ý đến sự lúng túng hốt hoảng của
ông Khùa. Ban công an xã phối hợp với các anh
bên đồn thì điều tra ra ngay thôi bác ạ. Bác xem
ti vi thì thấy rồi đấy, có những vụ còn phức tạp
gấp nhiều lần, không có một chút manh mối mà
còn điều tra ra, chứ nói gì những vụ như thế này,
lâu lắm cũng chỉ hết nửa ngày sẽ biết ai thôi. Mồ
hôi trên trán ông Khùa chảy thành dòng xuống

khuôn mặt nhăn nheo, tái nhợt. Thế cái tội trồng
cây thuốc phiện này có nặng không hả anh
Dương? Tôi chỉ tiện thì hỏi cho biết thôi mà...

- Nặng đấy bác ạ, nếu lên xã tự thú và ký
cam kết không tái vi phạm thì còn được nhẹ tội,
chứ để điều tra ra thì bị xử nặng lắm, có khi còn
bị bắt đi tù ấy chứ. Đi nhầm đường nếu biết
quay lại tìm đường đúng thì vẫn tới nơi, nếu vẫn
cố đi thì càng đi càng bị lạc thôi bác Khùa ạ.

*

"Đi nhầm đường nếu biết quay lại tìm đường
đúng thì vẫn tới nơi, nếu vẫn cố đi thì càng đi
càng bị lạc thôi bác Khùa ạ". Dương đã chào về
từ lâu mà ông Khùa vẫn cứ ngồi thừ ra. Ông
nhẩm đi nhẩm lại mãi câu nói của Dương, lòng
đầy lo âu. Như vậy là anh Dương đã biết ai là
người trồng cây thuốc phiện rồi, anh ấy không
gọi ông lên xã ngay là muốn ông biết quay lại để
khỏi bị lạc đây mà.

*

Ông Khùa hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày.
Mở rộng cánh cửa bếp để dòng sương sớm ùa
cả vào trong bếp, sương sớm chờn vờn quanh
ngọn lửa bập bềnh. Ông rít một điếu thuốc lào.
Tiếng điếu cày kêu giòn tan như tiếng cười vui,
như là khích lệ. Ông đang hồi hộp đợi một cái
gì đó vừa như quen thuộc vừa như mới lạ.

Con chim chềm quào cất một hồi trong và
vang để gọi ngày trên ngọn cây Chí Pầu sau
nhà. Tiếng chim thả những giọt trong veo vào
tâm hồn ông. Bây giờ thì ông thấy lòng thật nhẹ
nhõm, những âu lo muộn phiền sau một đêm
suy nghĩ và giằng xé như đã được gột rửa sạch
sẽ. Ông vội vàng đứng dậy, mặc thêm cái áo và
vội vã ra khỏi nhà...

Sáng hôm ấy người ta thấy có một ông già
chừng hơn sáu mươi bước những bước dứt
khoát về phía Ủy ban xã. Đi đến cổng Ủy ban,
bỗng ông đứng lại, ngập ngừng. Khuôn mặt sạm
nắng có vẻ căng thẳng, đắn đo. Có tiếng con
chim gọi ngày từ rừng xa vẳng lại. Hít một hơi
thật sâu, ông bước nhanh qua cái cổng sắt đã
mở, đi vào. Bước đi dứt khoát. Nắng đã lên,
nhóng nhánh. Bóng ông đổ dài. Ở phía sau lưng.
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ói đến không gian nghệ thuật trong
tác phẩm văn học là nói đến không
gian cuộc sống thực tế và không

gian cuộc sống qua lăng kính nghệ thuật của
nhà văn. Trong lý luận văn học, hai khái niệm
này có nét tương đồng nhưng không đồng
nhất. Không gian cuộc sống thực tế bao hàm
tất cả những gì chứa đựng trong hiện thực
cuộc sống. Từ không gian cuộc sống thực tế
để trở thành không gian nghệ thuật nhà văn
phải lựa chon, tiêu biểu hóa, hình tượng hóa
nhằm đạt tới hiệu quả về giá trị nội dung, nghệ
thuật, thẩm mỹ của tác phẩm. Sự tiêu biểu
hóa, hình tượng hóa phụ thuộc vào tài năng,
sự trải nghiệm và các thủ pháp nghệ thuật của
nhà văn.

Chúng ta biết văn học là cuộc sống, văn
học phải chân thực. Sự chân thực trong văn
học các dân tộc thiểu số là nét nổi bật làm nên
đặc trưng của bộ phận văn học này. Có thể
cắt nghĩa tính chân thực trong văn học các
dân tộc thiểu số từ nhiều yếu tố nhưng yếu tố
chân thật trong bản tính của người dân tộc là
yếu tố chi phối khá rõ nét. Người dân tộc thiểu
số có thói quen tư duy trực cảm, diễn đạt trực
tiếp, thái độ chân thành, cảm xúc hồn hậu.
Điều này chi phối cách viết, cách phản ánh
của các nhà văn. Nhà lý luận phê bình Lâm
Đình Tiến có nhận xét: Không đâu có sự chân
thực như trong cách viết, cách phản ánh của
các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam. PGS
- TS Trần Thị Vân Trung cũng nhấn mạnh:
Trong rất nhiều các giá trị đạt được, trong đó
có giá trị quan trọng cần được khẳng định và
tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới đó là giá
trị phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống
đồng bào các dân tộc thiểu số ở các mặt.
Chính từ cơ sở và sự cắt nghĩa trên mà khi
bàn về không gian nghệ thuật trong văn học
các dân tộc thiểu số ta thấy giữa không gian
trong tác phẩm và không gian cuộc sống thực

tế rất gần nhau. Nghĩa là qua tác phẩm văn
học ta nhận thấy một không gian tươi rói,
sống động, đầy ắp hơi thở cuộc sống. Điều
này không chỉ với các tác giả đang sống trong
lòng dân tộc mà với cả những tác giả đã sống
xa quê hương, cộng đồng người dân tộc.
Thậm chí càng xa quê hương càng nhớ quê
hương da diết thì những trang viết càng trở
nên chân thật, sống động.

Trong thơ các dân tộc thiểu số không gian
miền núi luôn là cái nền của cảm xúc. Cảm
xúc chủ đạo trong thơ các dân tộc thiểu số là
cảm xúc hướng về cội nguồn, không gian
cuộc sống, không gian văn hóa của các dân
tộc thiểu số. Cảm xúc đó có thể nảy sinh trong
thực tại trước cảnh vật, con người, các quan
hệ xung quanh. Cảm xúc đó cũng có thể nảy
sinh từ hoài niệm về quá khứ thân thương, có
ý nghĩa sâu sắc với con người, với tác giả.
Cảm xúc cũng có thể từ những dự cảm về
một ngày mai, một tương lai. Thế rồi dù là
cảm xúc về quá khứ, hiện tại hay tương lai thì
đều chứa đựng tính chất thẩm mỹ. Ở những
khía cạnh khác nhau hoặc toàn thể, từ cảm
xúc về nguồn các tác giả đã xây dựng, khắc
họa bức tranh không gian miền núi sát thực,
sinh động, độc đáo. Đó cũng chính là không
gian nghệ thuật căn bản trong thơ các dân tộc
thiểu số và miền núi.

Như một dòng chảy xuyên suốt trong thơ,
nối tiếp nguồn cảm xúc về cội nguồn, về quê
núi, về bản làng các nhà thơ dân tộc thiểu số
đã tiếp tục khắc họa không gian miền núi như
một không gian nghệ thuật đặc trưng của thơ
các dân tộc thiểu số. Một không gian đá,
không gian xanh, không gian biên thùy qua
thơ của Cao Xuân Thái: "Chóp nón bài thơ
muôn đời Tổ quốc/Lũng Cú Đồng Văn ai đó
nhắc mình/Xuống cổng trời lòng còn ngoái
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lại/Thương phía biên thùy lặng lẽ xa xanh"
(Đá Đồng Văn). Không gian được tạc dựng
không chỉ có núi cao, suối sâu, rừng thẳm mà
còn là không gian chứa đựng địa danh lịch
sử, địa danh văn hóa, lãnh thổ thiêng liêng
của Tổ quốc. Không gian đó gắn với hành
trình của cả dân tộc xưa và nay. Cao hơn, ý
nghĩa hơn đó là thái độ nhắc nhớ về trách
nhiệm của con người trước không gian thiêng
liêng ấy. Cũng nói về không gian, cuộc sống
miền núi Hùng Đình Quý không chỉ nhấn
mạnh yếu tố địa lý mà còn nhấn mạnh điều
kiện sinh hoạt khắc nghiệt của con người quê
núi: "Núi đá to, núi đá nhỏ đứng dựa nhau
chồng chất/Quanh năm khô cằn nước có
uống chẳng có giặt/Núi đá to, núi đá nhỏ dựa
lưng nhau ôm ấp đứng/Quanh năm khô cằn
nước có giặt chẳng có uống" (Hồ treo trên
núi). Phải thấu hiểu tận cùng, chia sẻ sâu sắc
và khát khao đổi mới đến mức nào thì tác giả
mới có được những xúc cảm, tư duy thể hiện
qua những vần thơ như vậy. Ở đây không chỉ
thuần túy là cảm xúc và cảm nhận về không
gian cảnh vật nữa mà tác phẩm khơi gợi
những suy nghĩ trăn trở về cuộc sống khắc
nghiệt của người dân. Đọc những dòng thơ
này ta chợt nghĩ biết đâu sự khơi gợi sâu xa
từ thơ, từ tác phẩm văn học sẽ còn tạo ra
những hiệu ứng xã hội xa hơn. Tác giả Đỗ
Xuân Thu thể hiện cảm xúc của mình bằng
ngôn từ hình tượng độc đáo: "Sông Vèo, đèo
Cón là đây/Trập trùng núi/Trập trùng mây/Trập
trùng" (Hoa núi). Nhà thơ Vương Anh nhìn
cánh rừng nguyên sinh cổ kính với một cảm
xúc mới mẻ và đầy dự cảm: "Rừng nguyên
sinh/Gồng mình trong bão tố/Để muôn
đời/Trái Đất/Khát khao/Xanh" (Từ cây lim
huyền thoại). Như vậy, cũng là tả rừng, khắc
họa rừng nhưng bao ẩn ý sau bức tranh thiên
nhiên. Khi môi trường, mỗi ngày bị hủy hoại,
rừng nguyên sinh nhiều nơi kêu cứu, nhà thơ
làm thơ cũng không chỉ để thỏa mãn cảm xúc
trước cái đẹp mà ý nghĩa nhân sinh gửi gắm
theo từng ý từng tứ thơ: "Rừng nguyên sinh"
- "Gồng mình" - "Để muôn đời" - "Trái đất" -
"Khát khao" - "Xanh"!

Không gian nghệ thuật trong thơ các dân
tộc thiểu số bao giờ cũng chứa đựng cuộc

sống con người. Con người trở thành nguyên
cớ của mọi cảm xúc. Con người miền núi từ
khi sinh ra đến khi trưởng thành, dù đi đâu về
đâu vẫn luôn luôn nhớ về cội nguồn. Đó là nơi
chôn rau cắt rốn, là nơi tắm mình từ dòng
nước đầu nguồn, là nơi nuôi mình từ củ sắn
bắp ngô nứt ra từ hốc đá. Với niềm tự hào về
nguồn gốc mình, nhà thơ Pờ Sảo Mìn người
Pa Dí tự giới thiệu: "Mẹ sinh ra tôi trên đỉnh
đá tai mèo/ Uống nước nguồn trong veo/ Con
trai người Pa Dí" (Con trai người Pa Dí). Cũng
từ nguồn cảm xúc về cội nguồn nhà thơ Mai
Liễu tự sự: "Tôi gửi núm rau mình nơi vách
rừng kẽ núi/Tiếng thác tiếng chim hòa tiếng
khóc chào đời" (Đêm này gió Khau Mòn lại
thổi). Nhà thơ trẻ Bùi Tuyết Mai lại khắc họa
không gian như một cái cớ để bộc lộ cảm xúc,
tư duy, cách cảm cách nghĩ của mình: "Tựa
lưng vào núi/Chợt nghe tôi cười/Nhặt nắm đất
đồi/Mặt ướt/Tôi quay quắt tìm tôi" (Chơi núi).

Cảm xúc về cội nguồn luôn đánh thức
những kỷ niệm sâu xa mà nhiều khi tưởng
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chừng như trước cái ồn ào, bề bộn của cuộc
sống đã bị vùi từ rất lâu rất sâu. Trái lại ký ức
đó, kỷ niệm đó không hề phai mờ và không
bao giờ mất. Theo ý thức hoặc theo trường
liên tưởng có cơ hội nó lại sống dậy trở về
trong tâm hồn con người, trong thơ. Đó chính
là những cảm xúc về một ký ức đẹp đã được
thanh lọc qua thời gian. Với thế hệ cha ông
điều đó đã rất đáng trân trọng, với thế hệ trẻ
cảm xúc thiêng liêng này càng đáng trân trọng
hơn. Thơ các dân tộc thiểu số mà miền núi đã
giúp con người nuôi dưỡng và xây dựng
những tình cảm cao đẹp. Ở đó không chỉ
thuần túy khắc họa không gian cảnh vật mà
đằng sau không gian cảnh vật đó là tâm trạng,
nỗi niềm con người. Nỗi niềm, tâm trạng của
người miền núi với quê hương đất nước.
Trước các tượng nhà mồ của người đã khuất,
tác giả Tạ Văn Sĩ viết: "Gửi nhớ gửi thương
vào thớ gỗ/Ngồi đứng quây quần quanh người
thân/Để an ủi kẻ nằm trong mộ/Rằng dẫu xa
nhưng vẫn ở gần" (Trước tượng nhà mồ).
Hiện thực nhân văn, hồn thơ thổi thêm lớp lớp
nhân văn nữa. Thơ không chỉ "yêu cảnh thiên
nhiên đẹp", trong không gian cảnh vật là cội
nguồn dân tộc, cội nguồn văn hóa. Nhà thơ
Vương Anh viết: Nghìn vạn năm/Vòm cửa lá
bồi hồi/Núi ngồi/Núi đứng/Sục sôi tiếng cồng
(Vòm cửa lá). Cảnh vật chứa đựng hồn
người, tiếng cồng chứa đựng hồn Mường. Cái
gốc rễ sâu xa được gợi lên từ những câu thơ
khắc họa không gian cảnh vật. Ngay cả
những dòng thơ tưởng chừng như đơn giản,
bâng quơ cũng chứa đựng bên trong một tình
cảm cao đẹp: Hoa rừng chinh nguyên khát
vọng/Từ cành gỗ mục lên hương/Hoàng hôn
rút về vạt nắng/Lân tinh sáng những con
đường (Nhịp điệu rừng xanh - Thế Chính).
Tương tự, tác giả Hiền Mạc Chất khắc họa
hình ảnh hoa phjặc phiền, một loài hoa rừng
vừa đẹp, vừa thơm, tượng trưng cho vẻ đẹp
của trai làng gái bản: Trên mảnh đá chênh
vênh/Phjặc phiền bông hoa lạ/Hoa không nở
trên cành/Hơi sương hồn của lá (Hoa Phjặc
phiền). Hình ảnh con người, hình ảnh của
cuộc sống sinh hoạt làm cho thơ các dân tộc
thiểu số trở nên gần gũi, ấm áp, sống động
lòng người. Dân tộc Tày, Nùng có câu dân ca

"Con trai con gái/Hoa trái của Mường", "Người
là hoa của đất". Hình ảnh con người có thể
được khắc họa rõ nét hay chỉ điểm qua đều
trở thành linh hồn của không gian thẩm mỹ
trong thơ. Nhà thơ Vương Anh vẽ cảnh nhưng
thực ra chính là vẽ người, vẽ tình: Hãy như
cùng xuống chợ/Lại cõng nhau/Vác nhau trở
về/... Bản ta bếp núc sắn lùi/Núi ta còn nồi
"Cơm xôi trứng kiến"/Còn nhớ không/Cầu
thang sàn/Mài gót chân bóng liếng/Chân váy
nào nhỡ vấp đổ sàn trăng (Buộc thừng). Một
sức sống cao nguyên được khắc họa qua thơ
của Võ Sa Hà: Rễ đá ở đâu mà mầm đá nhiều
đến vậy/Cây ngô gầy/Tựa lưng đá mà xanh
(Trên Cao nguyên). Con người sống trên đá,
gieo trồng trên đá, đi lại trên đá, ăn ở trên đá.
Đá nứt ra cây, ra ngô, ra lúa để nuôi người.
Sự sống cứ dựa vào nhau, níu giữ nhau.
Muôn đời nay đã thế, đang thế và vẫn thế vậy
mà con người vẫn muốn suy nguyên cắt
nghĩa nguồn cội "Rễ đá ở đâu", rễ đá ở đâu,
mà tạo ra cái thế, cái sức sống vững bền, vĩnh
cửu như vậy, để rồi ngàn năm đá với người
với cây với hoa cứ tồn tại, cứ sinh sôi. Như
vậy, thơ không chỉ là cảnh mà còn là lòng
người, là triết lý nhân sinh. Còn đây là bức
tranh Mẫu Sơn ngày xuân của Hoàng Kim
Dung, bức tranh đó là sự hài hòa giữa thiên
nhiên và con người: Mẫu Sơn ngày giáp tết/
Đào nở rực sườn non/ Em ngồi thêu áo mới/
Đỉnh núi mẹ mây vờn (Thêu áo). Sự chấm phá
tưởng chừng như giản đơn nhưng đã tạo
được đường nét, màu sắc, hoạt động căn
bản, cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt hòa
quyện vào nhau sống động.

Cũng khắc họa không gian cảnh vật
nhưng có khi lại từ một cảm xúc, tâm trạng
của người con xa quê với nỗi nhớ da diết về
một quê hương. Đây là nét cảm xúc phổ biến
của con người, của các nhà thơ. Khi xã hội
phát triển, những người con của núi được học
hành, đi xa và làm nhiều nghề khác nhau,
được đóng góp xã hội, được trưởng thành.
Thế nhưng, dù sống ở đâu thì họ vẫn có
chung một nỗi niềm thương nhớ quê hương
làng bản. Không gian miền núi được tái hiện
qua ký ức không chỉ thấm đẫm cảm xúc mà
còn hàm chứa trách nhiệm với quê hương:
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Em về phố/Xa tiếng thở của núi/ Xa tiếng nấc
của rừng/Núi ơi... bao giờ ta về (Con trai bản
Sài - Mã Thị Hà). Nỗi nhớ da diết khi xa quê,
xuống núi về phố, nỗi nhớ gắn với cảnh vật
và tình người, nhớ "Tiếng thở của núi", "Tiếng
nấc của rừng", đó cũng chính là tiếng lòng, là
nỗi niềm của người đi xa với người ở lại. Để
rồi ước muốn luôn cháy bỏng trong lòng "Bao
giờ ta về". Nguyễn Thành Phong cũng có một
ký ức sống động về không gian Tây Bắc qua
những vần thơ: Hiu hắt nhớ những triền rừng
Tây Bắc/ Những lau già bạc trắng thuở ta trai"
(Nhớ Tây Bắc). Một Tây Bắc hoang vu, hùng
vĩ với "triền rừng", "lau già", "hiu hắt" để rồi
người đi xa luôn nhớ thương, khắc khoải về
"bạc trắng thuở ta trai". Sự diễn tả khiến bức
tranh thiên nhiên trở thành bức tranh tâm
trạng. Ngô Bá Hòa thả hồn về với núi qua
những câu thơ hồn nhiên, trong sáng mà chất
chứa tâm trạng: Bao đêm rồi tôi mơ bóng
núi/Cánh hoa hồi trong ký ức tỏa hương/Tiếng
đàn tính ngân lên bao tưởng tượng/Câu sli
bay trong nỗi nhớ bản mường (Gửi cho tôi
chút hương rừng). Chốn đô thành với bao
công việc, bao bạn bè, tấp nập thú vui nhưng
vẫn không làm sao khỏa lấp được những
trống trải trong tâm hồn, tình cảm, nỗi nhớ của
người con xa núi. Những cảnh vật, tình người,
nét văn hóa thân quen như cơm ăn nước
uống bấy nay không có gì có thể thay thế
được, càng đi xa càng yêu mến tha thiết hơn.

Nhà thơ Mai Liễu trong nhiều bài thơ, câu
thơ đã khắc họa bức tranh phong cảnh - tâm
trạng theo cách riêng của mình: Nửa đời đi
xa/Màu thổ cẩm vẫn tươi sắc núi (Chín bậc
cầu thang). Thời gian - không gian - cảnh sắc
- tâm tưởng cùng một lúc được nhà thơ thể
hiện khéo léo nhuần nhuyễn trong thơ. Cao
hơn, sâu hơn đó là tình người với quê núi
thân thương không bao giờ thay đổi, không
bao giờ phai mờ: Suối làng tôi bắt đầu từ nơi
ấy/ Là ngọn nguồn trong trẻo đời tôi. (Suối
làng trong trẻo - Mai Liễu). Cảm xúc về cội
nguồn luôn tuôn chảy để rồi đi đến đâu làm
việc gì cũng thầm hướng về quê mẹ mà trấn
an cho vững chí vững tâm: Dẫu ở đâu ta vẫn
con của núi/ Cám ơn cây rừng giữ vía cho ta
(Gửi sông Gâm - Mai Liễu). Nỗi nhớ không

thay đổi, niềm tin mang theo mãi, con người
luôn vững chãi trước mọi thử thách cuộc đời.
Tất cả những điều đó đều từ một điều kỳ diệu
là tình yêu quê hương.

Tác giả Đoàn Hữu Nam khi viết về chợ
tình Khau Vai, một nét đẹp văn hóa của người
Mông đã không chỉ khắc họa không gian,
cảnh vật mà gửi gắm vào đó những xúc cảm
thẩm mỹ làm cho chất nhân văn được nhân
lên thêm nhiều lần: Mỗi người một con đường/
Ngược tháng năm họ tìm về tuổi trẻ/ Một
quãng đời dang dở/ Câu hát đối nửa chừng/
Nốt khèn bè vỡ vụn/ Được bồi hồi chắp lại/
Chợ Khau Vai (Hôm nay là chợ Khau Vai). Tác
giả đồng cảm với câu chuyện của những lứa
đôi một thuở yêu nhau mà không thành vợ
chồng, không thành đôi thành lứa. Một ngày
chợ Khau Vai là một ngày họ tìm về kỷ niệm,
về ký ức thân thương. Trong ngày chợ "tự do"
ấy họ được gặp nhau tâm tình không ai ngăn
cản, không ai trách cứ. Khoảnh khắc ấy tưởng
bù lại được những ngày thương nhớ. Nhưng
không phải, ta vẫn thấy ở đây một nỗi buồn
nén sâu trong lòng. Bởi sau hôm nay vẫn còn
đó hơn ba trăm sáu mươi ngày không có nhau
nên vẫn cứ "Là trống vắng xa xăm ta lấp mãi
không đầy". Cho nên Chợ Khau Vai là chợ
hạnh phúc mà Chợ Khau Vai cũng là chợ của
những nỗi đau không bao giờ lấp nổi: Chợ
Khau Vai/Là ngọn gió thổi buốt lưng ta/Dẫu
trước mặt vẫn rực hồng bếp lửa/Là hòn than
ủ trong lòng mỗi người khi tuyết xuống, mưa
tan/ Là trống vắng xa xăm ta lấp mãi không
đầy/ Mỗi người đều giấu trong mình một chợ
Khau Vai (Hôm nay là chợ Khau Vai). Có thể
nói từ xúc cảm sâu xa, từ ý tưởng thẩm mỹ
độc đáo, nhà thơ Đoàn Hữu Nam đã nâng
thêm những lớp ý nghĩa về một hiện tượng
văn hóa vốn đã đậm nét nhân văn của đồng
bào dân tộc Mông.

Nhà thơ Y Phương trong bài thơ "Nói với
con" không chỉ dựng lên một không gian
nghệ thuật về quê núi mà bao triết lý nhân
sinh sâu sắc hàm chứa trong đó: Sống trên
đá không chê đá gập ghềnh/ Sống trong
thung không chê thung nghèo đói (Nói với
con). Lời khuyên con đi, đứng, trưởng thành
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bằng sức mình, đôi chân mình và hãy lấy cội
nguồn quê hương làm điểm tựa để xuất phát
và hướng về. Dẫu quê hương có còn nghèo
khó gian nan nhưng đó là nơi con sinh ra, nơi
có tổ tiên dòng tộc sâu rễ bền gốc. Dù đi xa
đến đâu, trưởng thành đến mấy cũng đừng
bao giờ quên quê hương, quên nơi mình đã
tắm nước suối ngàn, đi những bước đi đầu
tiên trên chiếc thang nhà sàn, trên con
đường lát đá vào bản. Lời dạy con giản dị mà
thấm thía. Nó như một dự cảm về hướng đi
của cả dân tộc. Vượt khó trên quê hương
mình, làm giàu trên quê hương mình, không
chê quê mình nghèo ngày nay trở thành
phương châm sống của bao thế hệ con cháu
các dân tộc thiểu số. Chân dung "Người
đồng mình" được nhà thơ Y Phương khắc
họa đơn sơ, giản dị nhưng đàng hoàng về
tâm thế: Người đồng mình thô sơ da thịt/
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con/ Người đồng
mình tự đục đá kê cao quê hương (Nói với
con). "Người đồng mình" hiện lên với tư thế
lớn lao đầy tự trọng. Người quê núi chân thật
từ nét người đến nết ăn nết ở. Từ bao đời
nay sống bằng sức mình, bằng lòng mình,
bằng trí mình. Họ tự tạc chân dung của họ,
tự tạo tâm thế của dân tộc mình, tự xây nên
làng bản quê hương mình. Đó chính là nền
tảng vật chất và tinh thần vững chãi giúp họ
đi về muôn phương không hề lạc lõng và yếu
đuối. Đó chính là sức lực, niềm tin, lòng tự
trọng của một dân tộc trước đại gia đình các
dân tộc và quốc tế.

Ngược thời gian trở về với những tác
phẩm cách nay nhiều thập kỷ, khi đó không
gian miền núi - không gian nghệ thuật đã
được chú trọng khắc họa tới mức điển hình.
Một không gian Việt Bắc trong thơ Tố Hữu:
"Mình về mình có nhớ không/ Nhìn cây nhớ
núi nhìn sông nhớ nguồn/ tiếng ai tha thiết bên
cồn/ Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước
đi/Áo chàm đưa buổi phân ly/Cầm tay nhau
biết nói gì hôm nay". Hình ảnh Việt Bắc nơi
ngọn nguồn cách mạng, nơi có đồng bào các
dân tộc thiểu số một lòng theo Đảng, theo Bác
Hồ kháng chiến được tác giả khắc họa chân
thực. Ngày kháng chiến thành công, đồng bào
chia tay cán bộ cách mạng trong tình cảm lưu

luyến thiết tha. Hình ảnh "Áo chàm đưa buổi
phân ly" là hình ảnh ẩn dụ, tác giả lấy cái chi
tiết, bộ phận để nói lên cái toàn thể, tất cả.
Toàn thể người dân Việt Bắc bùi ngùi, lưu
luyến tiễn đưa cán bộ cách mạng trở về xuôi,
về thủ đô tiếp tục chỉ đạo cách mạng. Hình
ảnh "Áo chàm" còn khơi gợi bản sắc văn hóa
các dân tộc Việt Bắc. Ý nghĩa hình tượng
được mở ra rộng lớn. Điều đó chỉ có thể có từ
một cảm xúc mãnh liệt, thiêng liêng, trân trọng
cùng với khả năng tư duy nghệ thuật và vốn
ngôn từ giàu sắc thái của tác giả. Nhà thơ
Nông Quốc Chấn đã khắc họa không gian
miền núi như những bức tranh lung linh sắc
màu: "Khi nghe gió thổi qua phja bjoóc/ Anh
biết mùa thu đã hết rồi". Không gian ở đây
không chỉ được tái hiện bằng ngôn từ mà có
cả họa, cả nhạc, cả tri thức tự nhiên và cảm
quan vũ trụ của con người. Những hình tượng
thẩm mỹ từ thơ ông đã khơi gợi những xúc
cảm thanh cao trong tâm hồn người đọc. Một
không gian miền núi đẹp đẽ lung linh được
hiện lên dưới ngòi bút của nhà thơ dân tộc
thiểu số tài hoa. Nhà thơ, nhà văn hóa Nông
Quốc Chấn là người có công lao to lớn đặt
nền móng cho thơ ca các dân tộc thiểu số và
miền núi.

Như vậy, trải qua thời gian trên nửa
thế kỷ, từ những tác phẩm đầu tiên như
những viên đá lát đường cho đến nay thơ
các dân tộc thiểu số và miền núi đã hoạt
động có tổ chức, định hướng, có đội ngũ
và đạt được nhiều thành tựu đáng trân
trọng. Cảm xúc về cội nguồn như một
mạch nguồn tuôn chảy xuyên suốt hành
trình thơ. Cảm xúc đó đã góp phần tạo
nên nét đặc trưng tiêu biểu của thơ các
dân tộc thiểu số. Đó là sự chân thực, hồn
hậu, giàu chất nhân văn. Với đặc điểm này
thơ các dân tộc thiểu số và miền núi là
tiếng nói tình cảm tâm hồn có sức lay
động cảm hóa sâu sắc đối với người đọc.
Thơ các dân tộc thiểu số và miền núi góp
phần tích cực xây dựng nhân cách con
người nói chung, các thế hệ con cháu dân
tộc thiểu số nói riêng./.
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hững năm gần đây,
ở đầu phía Nam
chiếc cầu bắc qua

sông Kỳ Cùng đoạn từ chùa
Thành sang đền Kỳ Cùng có
tấm biển ghi "Cầu Kỳ Lừa".

Du khách qua đây, theo
biển ghi gọi đó là "cầu Kỳ
Lừa". Nhiều tài liệu, sách báo
cả viết bằng tiếng Việt và tiếng
nước ngoài (như tiếng Anh,
tiếng Trung…) khi nói đến
chiếc cầu này cũng ghi "cầu
Kỳ Lừa". Thế nhưng người
dân ở đây, nhất là những
người đã sống lâu năm ở
thành phố Lạng Sơn thì đều
gọi đó là "cầu Kỳ Cùng".

Vậy chiếc cầu đó là "cầu
Kỳ Lừa" hay "cầu Kỳ Cùng"?

Vừa qua, nhân việc xem
xét phương án kiến trúc xây
dựng lại cầu Kỳ Cùng, Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã
có Thông báo số 30 ngày
26/2/2016 nói rõ: "Cầu Kỳ
Cùng không chỉ là công trình
giao thông, mà còn là công
trình lịch sử, văn hóa, gắn
liền với lịch sử xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc của quân và dân
các dân tộc tỉnh Lạng Sơn,
gắn liền với quần thể di tích
văn hóa - lịch sử đền Kỳ
Cùng, chùa Thành, nhà Công
quán, Cột đồng trụ…" vì vậy,
bên cạnh việc xác định nhiệm
vụ thiết kế kiến trúc, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã "Giao Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tra cứu các tài liệu lịch sử,
tham khảo ý kiến các bậc cao
niên, các nhà nghiên cứu
hiểu biết sâu về lịch sử, văn
hóa để xác định rõ tên cầu là
"Kỳ Cùng" hay "Kỳ Lừa",
tránh việc đặt tên tùy tiện như
hiện nay".

Ngược dòng thời gian, thị
xã (nay là thành phố) Lạng
Sơn đã từng có cả cầu Kỳ
Lừa và cầu Kỳ Cùng.

Lạng Sơn có con đường
"Thiên lý" từ kinh đô Thăng
Long qua đất Lạng Sơn rồi
sang Bắc quốc. Khi đi tới
trung tâm thành phố Lạng

Sơn hiện nay nó gặp dòng
sông Kỳ Cùng chắn ngang.
Khách bộ hành phải qua sông
bằng Đò, mảng từ bờ Nam
(phía chùa Thành) sang bờ
Bắc (phía đền Kỳ Cùng). Bến
đò đó có tên là "Kỳ Cùng
thạch độ" (Bến đá Kỳ Cùng).
Cuối thuế kỷ XVIII, quan Đốc
trấn Ngô Thì Sĩ có bài thơ
"Trấn doanh bát cảnh" (8
cảnh đẹp của Trấn doanh -
thành phố Lạng Sơn ngày
nay) đã xếp Bến đá Kỳ Cùng
là một trong tám cảnh đẹp đó.

Qua sông Kỳ Cùng, trên
đường lên phố chợ Kỳ Lừa,
khách bộ hành gặp con suối
Nao Ly chắn ngang. Nơi đây,
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từ đầu thế kỷ XVIII đã được
người dân góp công, góp của
làm chiếc cầu đá bắc qua
suối. Cầu nằm ở phía Nam
chợ Kỳ Lừa, nên gọi là "cầu
Kỳ Lừa". Trải qua thời gian,
chiếc cầu này hiện không còn
dấu vết, nhưng còn tấm bia
đá 4 mặt ghi việc làm cầu và
những người có công đức,
hưng công xây cầu, đặt ở vị
trí gần cầu. Cạnh tấm bia đá
là một miếu nhỏ thờ Thổ
công, lợp ngói âm dương,
dân địa phương và những
người qua lại thường đến
thắp hương. Năm 1993,
người dân quanh khu vực
miếu đã góp công sức lập
nên ngôi miếu khang trang
hơn trên nền đất cũ. Năm
2003, thành phố Lạng Sơn
tiến hành xây dựng chợ
Giếng Vuông, tấm bia đá và
ngôi miếu nằm ở trung tâm
khu đất cần giải phóng mặt
bằng để xây chợ. Trong khi
chưa cắm được vị trí mới,
tấm bia đá cùng bát hương
ngôi miếu đã tạm chuyển về
Phòng Văn hóa thành phố.
Đến năm 2007, việc xây chợ
Giếng Vuông hoàn thành,
thành phố cắm địa điểm mới
cho ngôi miếu và bia đá ở
cạnh vị trí cũ. Bà con nhân
dân khu phố Trần Đăng Ninh
đã góp công sức xây nên
miếu thờ Thổ công "Từ Linh
Phúc" ngày nay và tấm bia đá
ghi việc xây cầu Kỳ Lừa được
đặt cạnh miếu. Bia gồm 4
mặt. Mặt 1 có nội dung (lược
dịch) như sau: "Xét ra cầu
bắc qua sông suối là để tiện
đi lại giúp cho giao thông
chống ách tắc. Vậy thì không
thể không làm cầu (đã có
công làm cầu) thì phải ghi
chép lại sự việc… sau này sẽ
được báo đáp rõ ràng. Công
việc xong xuôi xin tỏ bài văn
để truyền lâu dài. Tôi là người
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Bia đá cầu Kỳ Lừa và miếu thổ công năm 1993.           Ảnh: TL

Bia ghi năm Pháp xây dựng và khánh thành cầu Kỳ Cùng. 
Ảnh: ĐINH HỒNG CƯƠNG



luôn luôn để ý đến việc làm
điều thiện, mà đây lại là điều
thiện trong các điều thiện, tôi
không thể lấy sự nông cạn
của mình để từ chối… (vậy
làm bài văn khắc) vào đá để
truyền lâu dài. Dựng bia ngày
lành tháng 12 năm Giáp Thìn
Bảo Thái thứ 5 (1724).

Đinh thần phủ người xã
bình… huyện Siêu Loại,
Thuận Thành, Kinh Bắc, đỗ
Tiến sĩ khoa Năm Thìn, tước
Kim tử vinh lộc đại phu sai làm
đốc trấn Lạng Sơn xứ rồi làm
Bồi tụng Đông các đại học sĩ,
tước Thọ phúc hầu soạn.

Dinh Đức làm tiên sự luận
đường người xã Hoa Phẩm,
huyện Nghi Xuân viết".

Ngày nay, chữ viết trên
tấm bia đã bị mờ, khó đọc, tên
người ghi ở mặt 1 cũng không
rõ, chỉ biết người soạn bia là
đốc trấn Lạng Sơn Đinh Thần
phủ (chắc là tên hiệu), quê ở
Siêu Loại, Thuận Thành (Bắc
Ninh). Người khắc bia có họ là
Đinh Đức… (bị mờ), quê xã
Hoa Phẩm (nay là xã Tam
Xuân), huyện Nghi Xuân, tỉnh
Nghệ Tĩnh. Mặt 2 và 3 của bia
khắc tên những người có
công đức hưng công xây cầu,
nhưng đều mờ, không còn đủ
chữ. Một vài tên người còn
đọc được là: Đỗ Quàn Tích ở
huyện Cao Minh phủ Triệu
Khánh; Người buôn trong
nước và các tỉnh Trung Quốc
gồm có: Hà Quốc Vũ, Hà Tria,
Vi Anh Thái, Phùng Viết Đỗ…
(theo Văn bia Xứ Lạng -
UBND thị xã Lạng Sơn, Sở
Văn hóa - Thông tin - Thể thao
tỉnh Lạng Sơn xuất bản 1993).

Như vậy cầu Kỳ Lừa là
chiếc cầu đá bắc qua suối
Nao Ly, nằm ở vị trí khu chợ
Giếng Vuông hiện nay, được
xây dựng, khánh thành từ
năm Bảo Thái thứ 5 (1724).

Cầu Kỳ Cùng: Đây là
chiếc cầu bắc qua sông Kỳ
Cùng đoạn từ chùa Thành
sang đền Kỳ Cùng. Vì phải
bắc qua dòng sông rộng nên
trước đây, chưa làm được
cầu, khách bộ hành phải qua
sông bằng đò, mảng (Bến đá
Kỳ Cùng).

Đầu năm 1885, thực dân
Pháp đánh chiếm lên Lạng
Sơn, nhưng bị quân dân ta
phối hợp với quân nhà Thanh
đánh trả, chúng phải rút chạy
về Phủ Lạng Thương. Sau
Hiệp ước Thiên Tân
(4/4/1885), cuối năm 1885,
Pháp chiếm được thị xã Lạng
Sơn, Đồng Đăng, Thất Khê
và một số vị trí chiến lược
quan trọng trên đường số 4.
Xét thấy vị trí quan trọng của
con đường Hà Nội - Lạng
Sơn, Đồng Đăng, thực dân
Pháp đã tiến hành xây dựng
chiếc cầu qua sông Kỳ Cùng
ngay từ năm 1897, đến năm
1899 thì hoàn thành. Người
Pháp đã dựng tấm bia đá ghi
thời gian xây cầu, đặt ở đầu
cầu phía Bắc, gần đền Kỳ
Cùng. Trải qua những năm

chiến tranh chống Pháp,
chống Mỹ và chiến tranh biên
giới (1979), cầu bị phá hủy
hoàn toàn. Năm 1985 - 1987,
chúng ta làm chiếc cầu mới
hiện nay. Để chống lũ lụt, hai
đầu cầu và đường dẫn được
nâng cao hơn trước. Tấm bia
đá được tháo dỡ, để ở đầu
cầu và bị lãng quên theo thời
gian. Hiện nay tấm bia đó
nằm lăn lóc bên hiên một ngôi
nhà dân gần đầu cầu.

Qua tiếp xúc với những
người dân đã sống lâu năm
gần đầu cầu phía Bắc như cụ
Vũ Đồng 91 tuổi (sinh 1925),
hiện ở ngõ 1, khối 1, đường
Phố Muối; cụ Phạm Văn Lảo
90 tuổi, cụ Đặng Duy Ái 81
tuổi ở khối 1 đường Trần
Đăng Ninh, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng
Sơn… các cụ xác nhận tấm
bia đó trước đây được đặt ở
đầu cầu và đều nói: "Từ trước
đến nay, người dân ở đây vẫn
gọi chiếc cầu này là cầu Kỳ
Cùng. Đây là cầu bắc qua
sông Kỳ Cùng, ngay cạnh đền
Kỳ Cùng và "Bến đá Kỳ Cùng"
nên gọi là cầu Kỳ Cùng"./.
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Bia đá cầu Kỳ Lừa và miếu Phúc Linh từ hiện nay.
Ảnh: HỮU SƠN



ình cờ là một "khách thơ" nhân dịp
xuân Bính Thân, tôi được tặng cuốn
"Tuyển tập 10 năm  thơ Lạng Sơn"

(2005 - 2015), do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
ấn hành, tháng 11 năm 2015.

Tuyển tập gồm hơn hai trăm bài thơ của 69
tác giả là hội viên của Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn.
Trong đó, tôi nhận thấy, phần lớn các cây bút đã
có thơ in ở Tạp chí Xứ Lạng từ những thập niên
cuối thế kỷ XX. Nhưng lần này, tuyển tập giới
thiệu nhiều thế hệ sáng tác thơ trong 10 năm
qua (2005 - 2015) nên đã đem lại cho tôi một ấn
tượng khái quát hơn, đậm nét hơn về đội ngũ
làm thơ của xứ hoa đào.

Ngược dòng thời gian từ cuối thế kỷ XX tới
nay có thể thấy, số lượng hội viên làm thơ ở Xứ
Lạng luôn nhiều hơn so với người viết văn xuôi.
Với 69 tác giả được chọn vào tuyển tập, theo
tôi, con số đó đủ nói lên tình yêu đối với thơ
cùng đội ngũ đông đảo người sáng tác ở Lạng
Sơn hiện nay. Số lượng tác giả thơ ấy còn gợi
trong tôi niềm xúc cảm, rằng, giữa dòng chảy
đổi mới và hội nhập, 10 năm qua, thơ Lạng Sơn
vẫn tiếp tục đồng hành và từng bước chuyển
mình theo nhịp sống...

Dọc theo các trang thơ, điều nhận thấy
trước hết là tấm lòng của nhà thơ Xứ Lạng với
quê hương. Nguyễn Khắc Ân gửi nỗi "nhớ da
diết" của người con xa quê trong "Đình Lập
nhớ". Ngô Bá Hòa trở về "lối cũ" với tiếng lòng
rưng rưng, sâu lắng:

"Đặt bàn tay lên ngực

Nhịp đập truyền xuống dưới chân

Đất run lên lắng nghe điều tôi nghĩ"

(Phố Ngả Hai)
Phạm Chiến ấp ủ tình quê với "Câu sli của

mẹ". Hoàng Quang Độ tự hào giới thiệu gương
mặt quê mình:

"Em có nhớ đường về Xứ Lạng

Nay khác xưa rồi, thẳng rộng ta đi

Anh còn nhớ chợ phiên buổi sáng

Sắc áo chàm lúng liếng một câu sli"

(Cùng lên xứ Lạng)
Nói đến Lạng Sơn, không thể không nhắc

đến những trầm tích văn hóa dân tộc qua hình
ảnh Mùa xuân và các lễ hội của một vùng sơn
cước, rất nhiều bài thơ về chủ đề này đã neo
đậu được trong lòng bạn đọc: "Về hội tình Pác
Khuông", "Hội tình hẹn nhau" (Hoàng Tích Chỉ);
"Mẫu Sơn" (Nguyễn Văn Định); "Đi tìm câu hát
chợ xuân" (Lại Ngọc Kim)... Dường như trong
mỗi người cầm bút đều có một sự thôi thúc
mãnh liệt tìm về với những giá trị văn hóa cội
nguồn. Trần Đình Nhân đã vẽ bức tranh chân
thực về lễ hội Lồng tồng. Ta cảm nhận rõ trong
đó một hồn quê, một không khí dân tộc đậm đà,
lắng đọng:

"Ông ké áo chàm dẫn đầu đoàn lễ

Bà mế kính cẩn dâng hương
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Gái làng khéo tay

Trình Thần Nông mâm xôi nếp cẩm

Trai bản khiêng lợn quay béo ngậy vàng
ươm...

Lời then Bươn chiêng mượt mà tha thiết

Tiếng đàn tính trầm... bổng... vút lên

Nối tình trời với đất!" .

(Tình khúc Tam Thanh)
Cuộc sống cứ thế đi vào trang thơ Lạng

Sơn, sống động, tươi rói. Không chỉ dừng ở đó,
các tác giả còn thể hiện tình yêu quê hương qua
những sáng tác ngợi ca các anh hùng dân tộc,
ngợi ca anh bộ đội, ca ngợi Đảng, Bác Hồ... Có
thể kể đến "Nguyện theo chân lý" của Hà
Nhung, "Mùa thu", "Trước giờ tuần biên" của Lã
Trung Sơn, "Xuân biên cương" của Tạ Quang
Minh, "Khúc quân hành" của Hoàng Minh Lũy...

Điều đáng nói hơn nữa, thơ về quê hương
Lạng Sơn còn mở rộng tầm nhìn, đăm đắm nỗi
niềm thế sự.

Hà Đông Dương khẳng định một mùa xuân
mới của quê hương bằng cái "hả hê" thật "vùng
cao":

"Đi qua dãy bán cành đào

Núi rừng như cũng quện vào cánh hoa

Chợ phiên ùa đến mọi nhà

Kẻ gồng, người gánh chợ xa kịp về

Mấy cụ trưởng bản hả hê

Chợ phiên nay khác xưa kia, sướng lòng"

(Chợ Tết vùng cao)
Thơ nói về những đổi thay về phong cảnh,

nhà cửa bản làng:

"Em gái chào Anh về thăm bản

Quỳnh Sơn em vui được đón chào

Bản lớn trăm nhà toàn gỗ nghiến

Cầu thang bảy bậc lao xao..."

Cá đớp ao vườn nhà bên cạnh

"Nông thôn mới" xây vài năm trời

Ấm no đủ đầy nên giàu có

Em gái Quỳnh Sơn nụ cười tươi...

(Nhà sàn Quỳnh Sơn - Vi Hồng Nhân)

Thơ kết nối tình quê Lạng Sơn với biển đảo:

"Nơi đỉnh Mẫu non xa

Mùa đào tiên đã chín

Noọng gửi về người lính

Canh đảo Rồng... chiều nay"

(Đỉnh Mẫu nghe câu hát biển - Nguyễn Kim
Dung)

Và còn nhiều, rất nhiều những vần thơ về
quê hương đầy yêu mến, tự hào như trào dâng
từ thẳm sâu trong tâm trí các nhà thơ Xứ Lạng...

Đến đây, tôi muốn gửi ấn tượng đến một vài
gương mặt thơ từ lâu đã nổi trội trên thi đàn, thì
nay bút lực vẫn có sức tỏa sáng cho tuyển tập.

Đó là một Vũ Kiều Oanh đã đạt đến sự điêu
luyện về bút pháp, diễn tả đến độ tinh tế về tình
cảm mà vẫn giữ được sự dung dị của thơ:

"Một mình ngồi tự ngắm mình

Ô hay khóe mắt đã hình chân chim

Bàn tay dường đã bớt mềm

Tóc mình ô cũng phai đen lúc nào!"

(Một mình)
Đó là một Đinh Thanh Huyền sắc sảo, bản

lĩnh trên hành trình tự đổi mới để khẳng định ý
nghĩa của cái "tôi", hướng tới những giá trị sống:

"Tôi lại vốc đầy tay kỷ niệm

Lại khóc cười khi tay trắng buông xuôi

Những niềm đau chôn sâu vào quá vãng

Cả tình yêu cũng vỗ cánh mất rồi

Sao mất mát lại ngọt ngào đến thế

Trên hạt mầm hạnh phúc đơn côi"

(Những suy tư)
Đó còn là một Hàn Kỳ với chất thơ núi rừng

mộc mạc, đằm thắm tình người, đang vượt lên
tìm cái mới:

"Đời người là một cuộc hành trình

Kiếm tìm hạnh phúc

Vượt lên bản thân mình"

(Ngẫu hứng với hoa hồng)
Một Lộc Bích Kiệm thao thức về "nguồn

cội", về "Sắc chàm quê hương" như một sự khởi
đầu riêng về giọng điệu... Cùng cây bút thơ quen
thuộc khác như: Hoàng Văn An, Sĩ Cương, Hồ
Tuệ, Hà Nhung, Vi Hồng Nhân, Nguyễn Duy
Sinh, Tống Đức Sơn, Vũ Đình Thi, Lê Thị Thuận,
Mã Văn Tính... mỗi người một vẻ, tuy chưa thể

61
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 274-08/2016



nói đến những cách tân đầy
sáng tạo, nhưng họ đã làm
nhuận sắc cho bức tranh thơ.

Mười năm thơ Lạng Sơn,
vẫn cần phải thẳng thắn nhìn
nhận rằng tuyển tập còn không
ít bài thơ nặng tính tuyên truyền,
hoặc thấy gì nói đấy, thiếu chất
thơ. Chẳng hạn những câu thơ
trang 72 sau đây:

"Những người mẹ Bắc Sơn

Là những người mẹ Việt Nam

Là cháu con của Bà
Trưng, Bà Triệu"

Có bài viết về sắc áo chàm
còn sai chính tả "áo tràm"
(tr.28). Tình trạng hồn nhiên
đưa thơ người khác vào thơ
mình thì vẫn còn. Có câu thơ na
ná thơ người: "Yêu biết mấy
những ngả đường bát ngát"
(tr.14); còn câu: "Áo em thêu chỉ
biếc hồng" (tr.176) thì nguyên
vẹn một dòng trong bài thơ
"Việt Bắc" của Tố Hữu: "Áo em
thêu chỉ biếc hồng; Mùa xuân
ngày hội lùng tùng thêm tươi"...

Tuy nhiên, nếu đọc tuyển
tập với một nhu cầu chia sẻ,
cảm thông thì chỉ nên coi
những chỗ thơ còn gợn, còn
thô kia như là cái ngoái nhìn lại
mình cần thiết để thơ Lạng
Sơn bước tiếp...

Sáu mươi chín tác giả, có
người chọn một bài, có người
đóng góp năm bài cho tuyển
tập. Điều đó gợi cho tôi nhớ
đến những lời thơ của Nazim
Hikmet: "Nếu anh không đốt
lửa; Nếu tôi không đốt lửa; Nếu
chúng ta không đốt lửa; Thì
làm sao Bóng tối sẽ trở thành
Ánh sáng!". Vâng, đúng như
thế, mỗi bài thơ, mỗi nhà thơ
trong tuyển tập đều đã góp
phần nâng tầm vóc và làm nên
diện mạo một chặng đường
của thơ Lạng Sơn./.

62
VÙN NGHÏå

Söë 274-08/2016 - xûá laång

ừ lâu, Then được
coi như một món
ăn tinh thần của

dân tộc Tày, nó là sự kết tinh
bản sắn văn hóa của người
Tày nói riêng, đồng thời bày
tỏ được tâm tư nguyện vọng
cũng như tâm hồn và lối
sống của họ. Những làn điệu
then mang âm hưởng quen
thuộc và gần gũi, ăn sâu vào
từng nếp nghĩ, nếp sống sinh
hoạt của người miền núi.

Cuốn "Then hắt Khoăn
của người Tày" do Đặng
Thế Anh (chủ biên) đã được
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn kết hợp với Nhà xuất bản
Văn hóa Dân tộc xuất bản, in xong và nộp lưu chiểu tháng
10 năm 2015. Cuốn sách gồn có 2 phần; Phần I: Biểu tượng
cõi tục - cõi thiêng trong then Hắt Khoăn của người Tày của
Ths Đặng Thế Anh, bao gồm khái niệm Then Tày, khái niệm
biểu tượng về cõi tục - cõi thiêng; thống kê, phân loại, đặc
điểm và giải mã một số biểu tượng trong Then Tày. Phần II:
Văn bản then Hắt Khoăn của người Tày; gồm văn bản ghi
âm tiếng Tày do nhóm sưu tầm Triệu Thủy Tiên, Mã Thế
Vinh, Nông Thị Phượng thực hiện và văn bản tiếng Việt do
Ths Đặng Thế Anh chuyển dịch.

Cuốn sách đã được các tác giả nghiên cứu, tìm hiểu,
biên soạn về Then Tày trên bình diện văn học, từ đó
khẳng định giá trị đặc trưng trong văn hóa dân tộc Tày,
chỉ ra tính nhân văn và đề xuất định hướng nghiên cứu,
bảo tồn Then Tày.

Nhóm tác giả đã dịch toàn bộ văn bản sang tiếng Việt
phản ánh đúng nội dung của lời Then. Bản dịch nghĩa hơn
2800 câu tương ứng với số câu ghi âm tiếng Tày. Ngoài ra
nhóm tác giả còn giải mã một số biểu tượng cụ thể trong
ngôn ngữ bản Then.

Để tìm hiểu thêm về giá trị của Then Tày với những nét
đặc sắc trong diện mạo văn hóa Việt Nam, xin mời độc giả
tìm đọc cuốn "Then hắt Khoăn của Người Tày"./.

NGUYỄN KHẮC ÂN

GIỚI THIỆU SÁCH



1. Ngày 28 tháng 07 năm 2016, tại thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra
Hội nghị Giao ban Văn hóa Văn nghệ 6 tháng
đầu năm 2016 do Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban
Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp
các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy
Thái Nguyên tổ chức. Dự hội nghị có đại diện
lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp
các Hội VHNT Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái
Nguyên và đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch, Hội VHNT các tỉnh phía Bắc.
Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến báo cáo
đánh giá công tác văn hóa văn nghệ 6 tháng đầu
năm và những phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2016. Hội nghị đã mang đến những
thông tin, giải pháp cần thiết trong công tác văn
hóa văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của
Đảng, xây dựng nền văn hóa văn nghệ phát triển.

LỘC BÍCH KIỆM

2. Ngày 9/7/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh đã tổ chức khai mạc Ngày hội du
lịch mùa hè Mẫu Sơn năm 2016 tại Khu du lịch
Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình nhân kỷ niệm 56 năm
ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2016). Đến
dự có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban,
ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc cùng đông đảo
nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Ngày hội
du lịch mùa hè Mẫu Sơn năm 2016 đã diễn ra các
hoạt động trình diễn nghệ thuật, thi chọi gà 6 cựa
Mẫu Sơn; thi leo núi và đua xe đạp thể thao địa
hình; Triển lãm ảnh nghệ thuật về địa danh Mẫu
Sơn; Liên hoan ẩm thực dân tộc; Thi múa sư tử,
hát dân ca, lảy cỏ... qua đó tuyên truyền, quảng bá
hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của vùng núi Mẫu
Sơn, thu hút du khách và nhà đầu tư, thúc đẩy phát
triển du lịch Mẫu Sơn.

TRỌNG ANH
3. Ngày 13/7/2016, tại Khu du lịch sinh thái

Lễ Hùng - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn đã diễn ra
Hội thảo liên kết hoạt động văn học nghệ thuật
các tỉnh khu vực Việt Bắc với chủ đề "Nâng cao
chất lượng tạp chí, báo văn nghệ các Hội VHNT
khu vực Việt Bắc" do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Bắc Kạn đăng cai tổ chức. Tham dự hội thảo có
lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đại
diện lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn; đại diện Hội VHNT các
tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao
Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn,
Quảng Ninh. Tại Hội thảo, có 07 tham luận của các

Hội VHNT tham dự đã được trình bày. Các tham
luận, ý kiến thảo luận đều tập trung vào các giải
pháp để nâng cao chất lượng tạp chí, báo văn
nghệ; trong đó bao gồm cả tạp chí VHNT phiên
bản điện tử. Bản tham luận của Hội VHNT Lạng
Sơn tại hội thảo được đánh giá cao. Hội thảo cũng
thống nhất kết nạp thêm tỉnh Quảng Ninh, đổi tên
nhóm VB7 thành VB7+1.

MAI THUẬN

4. Trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 7
năm 2016, tại Báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn kết
hợp với Học viện Báo chí Tuyên truyền mở lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài năm 2016. Đối
tượng tham gia là các cán bộ, viên chức làm việc
tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện thành
phố và các phóng viên, cộng tác viên của báo
trong tỉnh. Qua lớp bồi dưỡng các học viên được
nâng cao kiến thức về cách xác định đề tài, khai
thác thông tin, chọn lọc xử lý thông tin và kỹ thuật
viết tin bài.

KHẮC ÂN

5. Ngày 25/7/2016 tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn, Câu lạc bộ thơ Xứ Lạng
đã tổ chức tọa đàm thơ kỉ niệm 69 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ. Dự tọa đàm có đại diện
lãnh đạo Hội VHNT, các thành viên Câu lạc bộ thơ
Xứ Lạng. Với chủ đề tri ân những người có công
với Tổ quốc, các thành viên câu lạc bộ đã trình bày
các tác phẩm, gửi gắm những tình cảm, lòng biết
ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi
trẻ, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động
thiết thực và ý nghĩa của Câu lạc bộ thơ Xứ Lạng.

CHU TUYỂN

6. Ngày 07 tháng 7 năm 2016 tại Hội trường
Đoàn Thanh niên tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua
Hội - Hiệp Hội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác
thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự
Hội nghị có Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cán bộ
làm công tác thi đua của 07 đơn vị thành viên trong
Cụm thi Hội - Hiệp Hội gồm: Hiệp Hội Doanh
nghiệp tỉnh - đơn vị Trưởng Cụm, Hội Cựu thanh
niên xung phong tỉnh - đơn vị Cụm Phó, Hội Đông
y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội
Nhà báo và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã thông qua dự
thảo Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu
năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6
tháng cuối năm 2016, bàn công tác chuyến đi
hướng về cơ sở trong quý III và quý IV năm 2016.

ĐOÀN DIỄN
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Lý do
Khách mua vịt quay, chủ quán hỏi:

- Sao ông mua tối vậy?

- Dạo này tôi cứ bảy giờ tối mới mua thức
ăn, vì còn quyết định ăn vịt quay, lợn quay hay
ăn muối!

- Sao thế ạ?

- Vì lúc đó tôi mới biết... kết quả lô đề chứ
sao!

Ch�c hay l�c đ�
Ngồi sau xe, em bảo anh:

- Chắc ở lớp làm văn anh hay bị lạc đề lắm
nhỉ?

- Sao em biết?

- Vì vừa nãy anh rẽ trái nhưng lại xi nhan
phải đó thôi!

Con ru�i
Bà chủ quán phở thao thao bất tuyệt với

khách:

- Con ruồi bay qua, con nào đực, con nào
cái, con nào ái nam ái nữ tôi còn biết nữa là...

- Bà ơi, thế con ruồi vừa chết trong bát phở
của tôi là đực hay cái ạ?

BỤT CƯỜI

Làm n�t
Trong giờ Tiếng Anh, chữa đến bài tập cuối

cùng, thầy giáo nói:

- Em nào xung phong lên chữa bài?

Cả lớp ngồi im phăng phắc. Bỗng có một
cánh tay giơ lên. Thầy gọi:

- Em Hòa.

- Dạ thưa thầy, ý kiến của em là, còn một bài
thầy làm nốt ạ.

- !!!

ĐOÀN DIỄN

Đòi n	
Một người hẹn gặp bạn ở quán cà phê:

- Cậu sẽ trả tiền nợ cho tớ chứ?

- Hiện giờ thì tớ chưa trả được.

- Nếu cậu không trả ngay, tớ sẽ thông báo
cho tất cả những người cho cậu vay tiền rằng
cậu đã trả hết cho tớ rồi!

TRÀ SỮA
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Đua tài
Học sinh mấy chú choai choai

Xe đạp, xe điện đua tài phóng nhanh

Ngỡ rằng đường vắng, thả phanh

Nào ngờ đường vắng hóa thành hiểm nguy

Bỗng, hai con chó đen sì

Đuổi nhau lao thẳng bánh xe giữa đường

Chó gãy cẳng, người om xương

Bệnh viện thêm giường cho mấy chú choai

Cha, mẹ nước mắt ngắn dài

Thương con ruột thắt! Đắng cay khóc thầm

BÚA MÁY
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