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VŨ ĐÌNH THI

Tiếp dấu chân cha

Ba mươi năm canh giữ
Cha người lính biên phòng
Nâng niu từng viên sỏi
Từng ngọn cỏ dòng sông

Tuổi xuân con tiếp bước
Theo truyền thống ông cha
Đi giữ gìn đất nước
Coi đường biên là nhà

Dấu chân nào của chú
Dấu chân nào của cha
Tiếng giày như nốt nhạc
Còn văng vẳng thiết tha

NGUYỄN KIM DUNG

Cây đào và anh lính trẻ

Có anh lính trẻ
Trồng một cây đào
Cạnh bên cột mốc
Bốn mùa gió chao

Thấu nỗi gian lao
Của người lính trẻ
Cây đào như thể
Lớn lên từng ngày

Mỗi lần qua đây
Có cô giáo bản
Nhặt bông đào bay
Ép trang giáo án…

Bên kia người bạn
Mỗi lần ngó sang
Không khỏi ngỡ ngàng
Những mùa đào nở!

PHONG NGUYÊN

Mưa Bình Nghi

Mưa nghiêng dáng em
chiều Bình Nghi
trắng trời con nước lớn
Những con thuyền đỗ vùi ven bãi
tấp đôi bờ
vắng khách
lững lờ im…

Biên giới nhớ em
sắc trời nghiêng lạnh
Dòng nước không xuôi,
không đổ bến sông em
Cột mốc lặng im
Anh đứng canh trời,
canh giấc ngủ bình yên…

Áo anh xanh hòa dáng hình non nước
Tình yêu em xóa cái rét biên thùy
Mưa nghiêng dáng em…

Chiều Bình Nghi trắng trời con nước lớn…
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NGUYỄN ANH DŨNG

Tâm nhang trên chốt

Nghiêng mình trên chốt Bốn Hai Tư (*)

Thắp nén tâm nhang, lòng thắt lại
Bốn chục năm rồi, thương nhớ mãi
Mười một anh ngã xuống hy sinh

Tuổi các anh ngời ngợi xuân xanh
Trên tấm bia ghi rõ họ, tên
Quân hàm xanh, đôi mắt rất hiền
Như đang hát trên đồi cao lộng gió

Ngày mười bảy, tháng hai, còn nhớ…
Lũ giặc như một đàn kiến đông
Mười lăm anh đánh chặn kiên cường
Mười một anh máu đào thấm đỏ…

Nghiêng mình trên đỉnh chốt kiên trung
Thắp nén tâm nhang, lòng tĩnh lặng
Nhìn từng gương mặt, điểm từng quê
Bia hiện hồn anh, lệ ứa về

Đất nước mình nay đã bình yên
Vẫn các anh đôi mắt rất hiền
Hiện hữu ngày đêm trên đỉnh chốt
Tuần tra, canh gác, hát tình ca…

(*) Điểm cao 424, thuộc thôn Chi Ma, xã Yên
Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

MAI THẾ CHÍNH

Nơi địa đầu Tổ quốc
Kính tặng Đoàn công binh tháng Tám

(Bài thơ sáng tác tháng 2/1979)

Chào khúc sông Lam, chào dòng sông Mã
Hăm hở đoàn ta lên với Kỳ Cùng
Đất nước cha ông thắm máu anh hùng
Sông vẫn chảy bập bềnh trôi xác giặc

Trận địa nhấp nhô núi cao đá sắc
Tìm gọi nhau theo tiếng cuốc mà lên
Mồ hôi ngày quyện lẫn mưa đêm
Vai áo bợt, khối bê-tông đè nặng

Khi Tổ quốc cần, chúng tôi có mặt
Nùng, Tày, Kinh cùng góp sức chung tay
Quyết không cho lũ giặc chiếm đất này
Công sự dọc ngang sẵn sàng thế trận

Ơi cái nắng vàng ươm như rót mật
Trong bát nước chè dân bản gửi trao
Bao cát chuyền nhau nặng nghĩa đồng bào
Giản dị lắm, đây địa đầu Tổ quốc!

Đây chắc chắn mồ chôn quân xâm lược
Đất moi hầm sẽ vùi xác chúng bay
Hoa mộc miên đỏ Xứ Lạng hôm nay
Theo chiến sĩ công binh vào trận mới.
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Tôi lên biên giới vào những ngày không khí
lạnh cường độ mạnh vừa kịp tràn về, gió
vi vút thổi suốt đêm. Buổi sáng thức giấc

thấy đất trời một màu ngăm ngăm, bàng bạc. Tôi
đi tìm nơi bắt nguồn của con sông có dòng chảy
ngược trên mảnh đất Xứ Lạng “bầu rượu nắm
nem”. Một con sông ăm ắp hun đầy văn hóa
người vùng cao biên giới - sông Kì Cùng. 

Dập dềnh, lắc lư mặc cho người say trong
tiếng réo u u của máy ô tô cài số thấp leo lên
dốc. Lâu lâu chiếc ford 16 chỗ khựng lại chết
máy giữa lưng chừng đèo. Tất cả chúng tôi
hướng mắt về phía trước, đồng chí lái xe mang

quân hàm xanh thiếu úy còn rất trẻ. Đôi tay xoay
vần trên vô lăng như người thợ hồ bột làm bánh.
Sương mù từ hai bên đường sà xuống sát cửa
kính xe. Những bông lau ướt đẫm sương cong
rạp như một gọng vó, câu sương sớm bên rìa
rừng đón nắng lấp lánh.

Gió và lạnh. Càng lên cao gió càng thổi
mạnh. Hai bên đường thấp thoáng vài nóc lán
dựng tạm của thợ khai thác rừng thông. Đường
hun hút dài, và bốn bề ngun ngút một màu xanh
của thông, của cỏ lau phau phau trắng. Nhưng
thời tiết này lên biên giới mới thật giống “biên
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TRÊN 

BIÊN GIỚI
Bút ký của NGUYỄN LUÂN

Xuân

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa tuần tra biên giới       Ảnh: NGUYỄN VĂN DƯƠNG



giới”. Chỉ ít nữa thôi nắng lên, da trời sẽ xanh
đến tím lòng người. Ấy là theo lời trung tá Phùng
Bắc Lợi, cán bộ phòng Chính trị, bộ chỉ huy biên
phòng Lạng Sơn người có thời gian “ăn đồn ngủ
chốt” hầu hết các đồn biên phòng trên mảnh đất
hoa hồi Xứ Lạng quả quyết như thế.

Những dấu chân thầm lặng bên cột mốc
chủ quyền.

Mới hai giờ chiều mà trời đã âm u tối. Tôi
theo bước chân những người lính biên phòng
đồn Bắc Xa đi tuần tra lên cột mốc 1297/4, nơi
có bậc thang lên mốc giữa ngút ngàn hoa lau
như những nấc thang lên cổng trời. Trời không
có nắng như dự kiến ban đầu, những đám mây
nặng trĩu hơi nước bay là là ngay trước mặt.
Sương bị gió thổi quẩn lên tóc, lên mặt người
ướt sũng như nhà tắm hơi nước khổng lồ. Hơi
lạnh rú rít như muốn nuốt chửng con người
giữa hoang vu của ngàn lau trắng. Ở độ cao
này dường như chỉ cần đưa tay ra sẽ dễ dàng
nắm đầy một vốc sương khi mây xuống thấp.
Tôi đã đứng lặng người trên mỏm cao bên cột
mốc km số 5 đường vành đai nhìn xuống phía
bên dưới vực sâu đã lấp đầy mây và sương
nhờ nhờ đục. Phía dưới ấy là nơi bắt nguồn con
sông Kì Cùng, để rồi chạy suốt như sợi chỉ
xuyên qua nước ta tới bên kia biên giới. Chợt
ao ước mây sẽ tan đi để một lần nhìn thấy nơi
sinh ra, đất thượng nguồn dòng sông với những
sự tích đấu tranh giữa cái thiện, cái ác đến kì
cùng, về “ông Dài - ông Cộc”, rồi mơ hồ trên
tảng đá “hình đầu người” nơi bờ Nam chân cầu
Kì Lừa mà nhớ đến quan Tuần Tranh thời Trần
đã tuẫn tiết gửi thân mình xuống dòng sông này
để muôn đời con cháu lập đền thờ tưởng nhớ
người cổ xưa.

Nhìn những người lính đứng nghiêm làm
nghi thức chào cột mốc chủ quyền trong sương
khói mờ tỏ khiến tất cả chúng tôi chợt thấy lòng
ấm lại, và cảm giác thiêng liêng về chủ quyền
dân tộc, về ý chí chiến đấu và bảo vệ đất nước
không phải ở đâu xa, mà ở ngay trong máu thịt
mỗi người con đất Việt này. Bằng khuôn mặt
trầm tư, Đại úy Nguyễn Hùng Long như hồi
tưởng lại về những ngày đi tuần tra trên đường
biên gần 34 ki lô mét, trải dài trên 41 cột mốc.
Ngày ấy chưa có đường bê tông, các anh phải
đi bộ gần một tuần mới hết địa phận quản lý của
đồn. Riêng từ đồn Bắc Xa đến cột mốc 1297/4
này cũng mất hai ngày đường, chưa kể lên đỉnh

mốc 1300 cao vời vợi. Đi từ sáng sớm rồi ngủ
qua đêm ở nhà dân bản rồi ngày hôm sau tiếp
tục lên đường. Cứ như thế những bước chân
bao thế hệ người lính không mệt mỏi bên những
cột mốc chủ quyền ngày đêm vẫn âm thầm đi
như thế. Nhiều khi đứng giữa hoang vu núi
rừng, không có một bóng người lại thấy mình
như những cánh chim bé nhỏ lạc lõng. Nhưng
vì nhiệm vụ, vì Tổ Quốc thiêng liêng mà bước
chân lại vững vàng tiến về phía trước.

Anh kể với tôi về những lần đơn vị đang ăn
cơm thì nhận được tin có xâm lấn cột mốc. Thì
tức tốc lên đường, tới hiện trường nhìn những
bãi đất còn mới, những gốc cây mới trồng của
người dân phía bên kia Trung Quốc trên lãnh
thổ của mình. Sốt ruột lắm nhưng không thể
dùng biện pháp cưỡng chế mà phải dựa vào
dân để từng bước đấu tranh, giành từng tấc đất
về lại cho tổ quốc. Chỉ một thời gian ngắn nữa
thôi, những cái cây bén rễ, những khoảng đất
mới cày xới kia nếu không được đấu tranh sẽ
mãi mãi không bao giờ thuộc về chúng ta. Cứ
như thế, cuộc chiến đấu âm thầm diễn ra dọc
đường biên âm ỉ cháy không thôi đến khi chính
phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc hoàn
thành xong việc cắm mốc phân chia địa giới vào
năm 2009. Từ đó đến nay việc xâm lấn ấy không
còn nữa, người chiến sĩ nơi địa đầu mới thôi
thấp thỏm về từng tấc đất của cha ông bị xẻ
mòn dần từng ngày.

Nước mắt người lính và những chuyện
tình không biên giới

Bóng tối vùng biên giới kéo đến nhanh như
người ta kéo sụp chiếc mũ trùm đầu lên mắt. Có
lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được câu chuyện
của mình vào buổi chiều giá lạnh bên bếp lửa
của Đồn biên phòng Bắc Xa với thiếu tá Khương
Văn Tú, anh là nhân viên Báo Vụ của đơn vị. Với
khuôn mặt rám nắng, giọng nói đặc trưng của
người con quê Thanh Hóa. Khe khẽ thủ thỉ với
tôi về cuộc đời của mình, câu chuyện của anh
như len lỏi vào tiếng gió đang réo rít trên hàng
thông phía sau đồn. Anh nhập ngũ đã gần ba
mươi năm. Từng đóng quân ở Nghệ An, Bình
Thuận trước khi về Lạng Sơn. Mải miết học tập
và rèn luyện anh “quên” lấy vợ khi nào không
hay. Bố mẹ ở quê đã nhiều lần thúc giục nhưng
khổ nỗi trong môi trường quân đội, cơ hội gặp
mục tiêu để tìm hiểu đã hiếm. Lại chọn được
người tâm đầu ý hợp càng khó khăn. Đợi mãi
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không thấy anh quyết được, vậy là ở nhà bố mẹ
đã sắp sẵn một cô. Cô gái ấy là con gái bạn
hàng bán rượu của mẹ anh. Đợi anh về phép,
hai người gặp mặt cũng là cái duyên cái số và
sự mát tay của mẹ anh se duyên nên đôi trẻ
sớm “say” nhau như uống phải cả nồi rượu mẹ
anh vẫn nấu.

Nhưng khoảng cách địa lý lại là điều khổ
tâm lớn nhất cho những người yêu nhau. Thời
ấy chưa có điện thoại, chưa có internet như bây
giờ. Phương tiện liên lạc duy nhất lại là những
trang thư viết tay. Hàng trăm lá thư của hai
người đã thu hẹp khoảng cách ấy lại để hai
người thêm gắn bó hơn. Những câu chuyện của
trường của lớp, của cuộc đời quân ngũ, những
vần thơ trong sáng cũng thế mà ra đời. Năm
1997 anh và chị chính thức xây dựng với nhau
về chung một mái nhà. Chính những lá thư ấy
sau này lại là lí do để mỗi lần mệt mỏi vợ chồng
anh lại đem ra đọc lại để nhớ những ngày tháng
yêu nhau lấy đó làm động lực cho những tháng
ngày dài anh công tác xa nhà.

Tôi hỏi anh thời gian sống xa vợ con, gia
đình dài như thế anh có khi nào thấy thiệt thòi vì
thiếu tình cảm không? Anh cười hiền đáp, làm
người lính thì không dám đòi sự công bằng,
thiếu sự gần gũi với người thân yêu thì nhiều
chứ, nhớ nhất là những lần anh về phép được
vài ngày khi cô con gái bé bỏng đầu lòng của
anh mới ra đời. Vợ chồng, con cái ở với nhau
chưa quen hơi ấm chỗ, thì anh đã phải lên
đường. Vậy là lại bồng bế nhau ra bến xe từ khi
trời còn tối để tiễn anh lên đơn vị. Xe đi rồi mà
anh vẫn nhìn mãi lại phía sau để cố níu kéo
thêm chút nữa hình ảnh vợ mình bế con đứng
vẫy vẫy trong cái rét cắt da thịt mùa đông. Khi
ấy lòng anh như bị vò nát, nước mắt cứ chực
trào ra vì thương vợ, thương con. Rồi cả những
lần gọi điện về thăm vợ, ngày ấy cả xóm mới có
một chiếc điện thoại bàn. Anh gọi điện về hẹn
giờ gặp nói chuyện với vợ, với con. Chỉ mong
được nghe con nói ê a vài câu thôi cho đỡ nhớ
cũng được. Nhưng thật không may dây điện
thoại trong đơn vị bị đứt. Vậy là lỡ hẹn, anh cứ
ngồi mà tưởng tượng cảnh hai mẹ con ngồi háo
hức đợi điện thoại của bố từ nơi xa mà không
cầm lòng được. Nói đến đây qua ánh lửa tôi
thấy khóe mắt anh lấp lánh, nhưng anh không
khóc, nước mắt chỉ dừng lại ở đó đủ để thấy
những gian lao mà người lính đã từng đi qua.
Nhưng chỉ trong giây lát, giọng anh chợt hồ hởi

khi khoe với tôi rằng, đứa con gái lớn của anh
năm nay đã học đại học năm thứ hai trên Hà
Nội. Thằng con trai thứ hai ở quê học cũng giỏi
nhất nhì lớp ở ngôi trường điểm chất lượng cao.
Nhìn khuôn mặt anh thấp thoáng niềm vui lan
tỏa khi kể về gia đình mình làm tôi cũng vui lây.
Có người nói rằng, sức mạnh lớn nhất của
người lính không phải ở đâu khác mà chính là
hậu phương của họ. Điều ấy có thật đúng với
tất cả người lính hay không tôi không dám chắc,
nhưng với thiếu tá Tú thì chắc chắn đó là sức
mạnh không gì thay thế được.

Chiều biên giới có nơi nào xanh hơn...
Trên con đường dọc biên từ Bắc Xa sang

đồn biên phòng Chi Ma. Tôi cứ nhìn mãi ra
ngoài cửa xe để thu vào tầm mắt màu xanh ngút
ngàn của cây thông, của hoa sở, của ngàn lau
trắng như một xứ sở thiên đường. Tôi cứ nghe
đi nghe lại lời bài hát:“ Chiều biên giới em ơi/ Có
nơi nào xanh hơn/ Như chồi non cỏ biếc/ Như
rừng cây cỏ lá /Như tình yêu đôi ta !.....”

Nếu đã một lần lên biên giới nơi tận cùng
địa đầu tổ quốc thì sẽ thấy được thứ cảm giác
rất lạ vào những buổi chiều nắng lên và da trời
xanh vời vợi. Đứng trên đỉnh đồi phân chia giữa
hai đất nước mà nhìn đi xa, rất xa để thấy được
vẻ đẹp hùng vĩ của cỏ cây, của đất trời đang lim
dim mắt biếc đâu đây. Tôi nhìn theo bóng người
lẫn vào cỏ cây, thấp thoáng đâu đó một thiếu nữ
má hây hây hồng lẫn vào cỏ lau. Người đi khuất
mà tiếng cười như còn vương lại phía sau. Tôi
lại nhớ đến Phan Anh Hiên, Đại úy, sinh năm
1980. Một chàng trai quê thành phố Hà Nam.
Xuất thân trong gia đình có bố mẹ đều là công
chức nhà nước. Gia đình cũng muốn anh đi học
chuyên nghiệp và yên ổn sống như truyền thống
gia đình. Thi đỗ Đại học Thủy sản ở Nha Trang
nhưng anh không theo học. Được gia đình động
viên anh quyết tâm xin đi nghĩa vụ, anh bắt đầu
cuộc đời binh nghiệp như thế.

Năm 2009 từ Biên phòng Nam Định anh
lên tăng cường cho việc phân giới cắm mốc.
Ngày đầu lên biên giới nhận công tác, đơn vị
cách trung tâm huyện hơn bốn mươi ki lô mét
đường đèo dốc. Càng đi càng heo hút hoang
vắng. Những nỗi nhớ về phố phường ồn ào xe
cộ, đèn hoa tráng lệ hôm nào bỗng dưng khiến
lòng người lo lắng, bồn chồn không yên. Quãng
thời gian làm quen với đơn vị mới, với vùng đất
mới ban đầu thật khó khăn, nhưng dần dần
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khiến anh bỗng cảm thấy yêu mến mảnh đất
này. Và rồi, sợi dây kì diệu đã "buộc" anh gắn
bó với mảnh đất này đó là một người con gái đã
thương thầm nhớ trộm người chiến sĩ biên
phòng quê Hà Nam sau những lần xuống địa
bàn dân vận. Nhiều đêm nằm thao thức không
ngủ, anh nghĩ về tương lai. Anh bỗng sợ hãi
cảnh mình sẽ lấy vợ, hai người sẽ lại đằng đẵng
xa nhau, vợ anh sẽ sống trong ngôi nhà luôn
đóng cửa trật tự, im lìm qua ngày tháng giữa
phố phường ồn ã. Vậy là anh quyết định lấy vợ
và sống tại mảnh đất này để yên tâm công tác.
Rồi đám cưới giữa người chiến sĩ biên phòng
với người con gái Tày vùng cao được diễn ra.
Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân tròn trịa
như nắng và bao la như đất trời biên cương nơi
đây. 

Nghĩ đến anh, tôi lại nhớ đến ngôi nhà nhỏ
làm hoàn toàn bằng gỗ ngay chân đồn Bắc Xa.
Ngôi nhà nhỏ xinh xắn, quấn quýt khói chiều có
những giò hoa khoe sắc đẹp đến mê lòng người
treo ngoài bờ rào bằng gỗ. Ngôi nhà nhỏ hạnh
phúc ấy là của đôi vợ chồng cô giáo vùng cao
và một người lính biên phòng đã xuất ngũ dựng
lên bằng tình yêu lớn lao. Hoa đã nở, và cuộc
đời họ vẫn bình yên và tươi đẹp biết mấy. Phải
chăng tình yêu với vùng đất này đã đủ “hóa tâm
hồn” để con người ta không nỡ rời xa.

Tuổi trẻ còn mãi xanh trên đất biên
cương

Những luống rau, những giàn bầu, bí xanh
tốt bướm ong rập rờn đung đưa trái quả khiến
chúng tôi không hết trầm trồ khâm phục về khả
năng tăng gia sản xuất của người lính trẻ. Tôi
đã giật bắn mình khi trông thấy một bầy lợn rừng
chui từ lùm cây rậm nhảy ra ngay trước mặt, hay
thích thú nhìn đàn gà con mới nở như những
cụm lông vàng trong chuồng dưới bàn tay chăm
sóc của các chiến sĩ trẻ. Chiến sĩ Triệu Văn
Lược, sinh năm 1996 quê ở huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Tết này em sẽ ra quân
về với gia đình, ở đây quen người, quen cả
những con vật hằng ngày mình chăm sóc, về
cũng nhớ đấy anh ạ”. Lại nói như trung tá Phùng
Bắc Lợi rằng khi chuẩn bị di chuyển công tác
sang một đơn vị mới thì phải cố gắng khắc bằng
được tên mình lên một thân cây để lưu giữ lại
làm kỉ niệm. Tôi cứ nghĩ mãi về khái niệm tuổi
trẻ. Tuổi trẻ phải có hoài bão, có ước mơ lớn lao.
Nhưng phải chăng những người lính trẻ đã lấy
tuổi trẻ của mình để “phủ” lên những con

đường, những mảnh đất biên cương mới thật
sự lớn lao. Họ đã và đang âm thầm và lặng lẽ
làm công việc của người xây dựng tượng đài
bình yên cho dải đất hình chữ S này.

Một buổi sáng bỗng bình yên đến lạ. Nắng
vẫn cứ vàng và trời vẫn trong ngăn ngắt. Gió
không còn ầm ào trên những ngọn đồi cao mà
chỉ đủ để làm tung bay lá cờ tổ quốc trên điểm
cao 424 đồn biên phòng Chi Ma. Rưng rưng xúc
động thắp một nén nhang thơm thành kính linh
hồn 11 người lính đã anh dũng hi sinh sáng
ngày 17 tháng 02 năm 1979. Dưới làn pháo kích
dữ dội của quân địch các anh đã chiến đấu đến
viên đạn cuối cùng. Họ đã mãi mãi nằm xuống
trên mảnh đất quê hương khi còn rất trẻ, họ còn
trẻ quá!. Có người chưa kịp tròn hai mươi tuổi.
Nhưng tuổi xanh của các anh sẽ kéo dài mãi
mãi. Bởi sự bình yên nơi biên cương ngày hôm
nay sẽ không bao giờ quên gọi tên những người
đã nằm xuống ngày ấy. Tôi nhìn lên khoảng trời
trong như mắt trẻ thơ và thầm nghĩ. Ngày ấy sau
tiếng súng cuối cùng, các anh nằm xuống đất
mẹ bầu trời có cao và trong xanh như ngày hôm
nay. Để nơi chúng tôi đứng bây giờ hoa lau còn
trắng và cờ tổ quốc còn kiêu hãnh bay trong gió.

Chiến tranh đã lùi xa, những dấu tích đau
thương đã lành, giờ còn lưu lại trên những hầm
hào, bong ke đá rêu phủ. Tôi chợt chú ý tới
người lính già trầm tư bên di ảnh của các liệt sĩ.
Đó là bác Nguyễn Anh Dũng, một người lính
từng tham gia trong cuộc chiến 81 ngày đêm
thành cổ Quảng Trị. Trên chuyến xe cùng
đường, bác nói với chúng tôi rằng mình may
mắn là người được sống sau cuộc chiến tàn
khốc ấy là cả một điều kì diệu. Nhìn bác thắp
hương cho các anh hùng liệt sĩ, rồi trong làn khói
hương xa xăm có lẽ những hồi ức chiến tranh
hẳn chưa bao giờ tắt trong người lính này.

Tôi ngồi dưới gốc cây đào rừng trồng bên
cạnh tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ. Chợt rưng
rưng khi thấy trên cành mắt lá đã hé xanh biêng
biếc, và những nụ hoa đang cựa mình thức giấc.
Mùa xuân đang đến thật gần, trong từng cơn
gió, trong từng ánh nắng chắt chiu trên những
cánh rừng phơi phới. Chả mấy nữa mà những
cánh hoa sẽ nở bung và xuân sẽ đến tràn ngập
cả nơi này. Và hoa lê, hoa mận sẽ lại bung biêng
trắng, đỏ, hồng cả một vùng biên cương. Tôi cứ
bị mê hoặc mãi hình ảnh người chiến sĩ biên
phòng trong phút dừng chân ngồi mê mải ngắm
những nụ hoa đào đón xuân giữa núi rừng. Sẽ
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chẳng có khoảnh khắc nào đẹp hơn thế nữa.
Khi mùa xuân của đất trời, của tuổi trẻ đang giao
hòa làm nên sự bình yên của đất nước.

Tôi đã xúc cảm rất nhiều khi đọc câu
chuyện và bài thơ của thượng úy Nguyễn Hồng
Thái - Đồn Phó Chính trị đồn Biên phòng 41
ngày ấy, viết lúc giao thừa mùa xuân năm 1987
trên chốt 424.  Thượng úy Thái đã viết “Đêm ấy
là một đêm giá buốt nhưng lòng chiến sĩ ấm lại
bởi có Đồn phó chính trị lên động viên. Tôi đã
đọc nhiều lần cho anh em nghe. Trong số chiến
sỹ chốt có Hạ sỹ Nguyễn Văn Phòng quê Thọ
Xương, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam rất thích.
Những ngày sau đó Phòng đọc cho mọi người
nghe mỗi lần đi tuần tra. Nhưng thật không
may, một lần đi kiểm tra chốt. Phòng vướng
mìn và hi sinh ngay chân chốt. Chúng tôi đưa
Phòng về an táng ngay trước cổng Đồn, lúc an
táng tôi đã đọc bài thơ này tiễn đưa em trong
nước mắt.

Một thoáng bình yên Chi Ma
Yên tĩnh ở hướng Chi Ma
Là lúc chiều về tắt nắng
Hoàng hôn dần buông bảng lảng
Một thoáng bình yên Chi Ma...”
Chúng tôi lên xe trở về nhà khi trăng đã lên

cao. Trăng mười bảy vằng vặc sáng giữa đất
trời biên cương. Chưa bao giờ tôi thấy một
vầng trăng đẹp và dịu mát đến thế. Một sự bình
yên đến từ đâu đó rất lạ khiến con người bỗng
trở nên trầm tư một mình. Cứ thế, chúng tôi
chia tay những người lính biên phòng mà trong
lòng vơi đầy những nỗi niềm khó nói thành lời
ngay lúc ấy.

Và mùa xuân cũng theo về
Nhìn những cành đào đã bắt đầu nhú hồng

nơi đầu xóm, tôi bỗng nhớ tới cây đào, nhớ mùa
xuân nơi biên giới. Mùa xuân từ đất biên cương
đã kịp tràn về những thôn xóm, ngõ nhỏ. Một
buổi chiều ra đường, tôi gặp người lính trẻ,
khoác trên lưng những cánh hoa rừng. Anh lẫn
vào dòng người ngược xuôi trên đường, lòng
chợt vui sướng rưng rưng. 

Này người lính trẻ, anh có từ biên cương
trở về hay không? Mà hình như mùa xuân cũng
đã theo anh trở về, trên đất mẹ bình yên.

Được Hội VHNT tỉnh thông báo tôi có tên
trong danh sách của đoàn đi thực tế biên
giới để viết bài về Bộ đội Biên phòng,

nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ đội
Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn
dân, đúng 6 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 11
năm 2018 tôi đã có mặt tại Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh. Buổi sáng hôm đó thời tiết khá
đẹp, không rét, mặc dù đã vào đông. Anh chị em
trong hội văn nghệ sỹ chúng tôi gặp nhau, tay
bắt mặt mừng vui vẻ và ai nấy đều giống nhau
là rất háo hức đi biên giới.

Sau ít phút đoàn chúng tôi gặp gỡ cán bộ
của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các anh cho biết
qua về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi thực tế
đến với một số đồn Biên phòng của Bộ đội Biên
phòng tỉnh. Chúng tôi chuẩn bị lên xe. Đi cùng
chúng tôi có Trung tá Phùng Đắc Lợi, cán bộ
của phòng Chính trị vận động quần chúng,
người đưa chúng tôi trong chuyến đi này. Thấy
chúng tôi đã tập trung đông đủ và trước cả giờ
đã định anh nói

- Các bác, các anh chị có mặt đúng giờ
thật đấy

- Tôi đáp lại:
- Hai tiếng biên giới có sức mạnh lạ

thường, thôi thúc chúng tôi dạy từ rất sớm đấy
đồng chí ạ.

Anh mời chúng tôi lên xe. Chiếc xe mười
năm chỗ ngồi từ từ lăn bánh ra khỏi cổng của
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến về phía
ngã tư Mỹ Sơn, rồi đi theo đường quốc lộ 4B về
hướng huyện Đình Lập. Ngồi trên xe, chúng tôi
vừa đi vừa nói chuyện, thôi thì đủ các loại truyện
"tiếu lâm" thật là vui và thú vị, nhiều lúc cười
chảy cả nước mắt, chẳng mấy chốc xe đã đến
đoạn đường rẽ từ quốc lộ 4B vào đường đi Đồn
Biên phòng Chi Lăng. Đi thêm khoảng gần 10
km nữa thì đến ngã ba, rẽ phải theo con đường
tỉnh lộ 246 đi vào Đồn Biên phòng Bắc Xa. Từ
ngã ba này vào Đồn Bắc Xa còn khoảng 30 cây
số, đường nhỏ và khá nhiều ổ gà, đường quanh
co liên tục, vậy mà chúng tôi chẳng ai để ý đến
cái vất vả trên đường đi, vẫn cười nói, chuyện
trò không ngớt. Lúc này chị Phượng, Phó
trưởng Ban công tác hội viên mới nói với đồng
chí Lợi và lái xe:

- Trên đường đi từ đây đến Đồn Biên
phòng, có chỗ nào cảnh đẹp, hoặc cột mốc, các
anh dừng xe cho chúng tôi chụp một vài kiểu
ảnh làm kỷ niệm nhé!
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- Các anh chị cứ yên tâm,
(anh Lợi nói): Sáng ngày mai
Đồn sẽ đưa các bác, các anh
chị lên thăm mốc M1297. Đây
là cột mốc ở độ cao gần 1000
mét so với mặt nước biển, chỗ
này thường có sương mù và
mây bồng bềnh, kèm theo gió
rất mạnh, chỉ sợ các bác các
anh chị ngại không lên mà thôi.
Nếu lên đây vào những ngày
đẹp trời thì rất đẹp, từ đây ta có
thể nhìn về phía đầu nguồn
của con sông Kỳ Cùng, nơi hội
tụ của rất nhiều con suối đổ
vào một thung lũng, tạo nên
một cảnh quan nơi khởi nguồn
của dòng sông Kỳ Cùng rất thơ
mộng. Đây cũng là một điểm
du lịch khá hấp dẫn.

- Ôi! Thế thì thật tuyệt.
Chúng tôi nhất định phải lên
thăm cột mốc này, để được
cảm nhận những giây phút
thiêng liêng đứng bên mốc giới
của Tổ quốc. Được thấu hiểu
cái gian nan vất vả của người
chiến sỹ khi đi tuần tra.

Chiếc xe cần mẫn như
con rắn, trườn lên trườn
xuống, nuốt hết khúc cua này
đến khúc khác, chẳng mấy
chốc đã đưa chúng tôi đến
Đồn Biên phòng Bắc Xa. Ra
đón chúng tôi có đầy đủ các
đồng chí trong Ban chỉ huy của
Đồn. Các anh ra tận cửa xe
chào hỏi và bắt tay chúng tôi
thân thiết, như bắt tay những
người ruột thịt từ các miền quê
lên thăm biên giới. Chúng tôi
được các anh đón tiếp nồng
hậu, ấm áp tình cảm quân dân.
Uống xong chén nước, đồng
chí Đồn trưởng Thượng tác Lê
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Người Chính trị viên phó 
MaNG qUâN HÀM xaNH

Ký của PHẠM CHIẾN

Thiếu tá Đào Công Ngọc                    Ảnh: PHẠM CHIẾN

Văn Khánh giới thiệu khái quát với chúng tôi về vị trí, địa lý và
nhiệm vụ của đồn. Bằng một giọng ấm áp, rõ ràng, khúc chiết
đồng chí cho biết: "Đồn Bắc Xa nằm trên địa bàn của xã Bắc Xa,
là một xã vùng 3 biên giới thuộc huyện Đình Lập. Phía Đông giáp
huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, phía Tây giáp xã Bính Xá huyện
Lộc Bình, phía Nam giáp xã Kiên Mộc huyện Đình Lập, phía Bắc
giáp Trung Quốc. Đồn chúng tôi được giao nhiệm vụ quản lý và
bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 33,197 kilômet với 40 cột Mốc
(trong đó có 25 cột Mốc chính và 15 cột Mốc phụ), từ Mốc M1276
đến Mốc M1300/3, là một trong hai đơn vị có đoạn biên giới quốc
gia dài trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Hệ thống mốc
giới đã được hai nhà nước, quốc gia hoạch định và cắm mốc từ
năm 2001, đến 2008 mới hoàn thành. Địa bàn của Đồn phụ trách
gồm một xã Bắc Xa, với 14 thôn bản và 5 dân tộc anh em cùng
chung sống gồm (Tày, Nùng, Dao, Kinh, Hoa). Xã cách trung tâm
huyện 38 kilômet, có tổng diện tích tự nhiên là 115,6 ki lô mét
vuông, trong đó đất lâm nghiệp là 9.145,98ha, đất trồng lúa
481,49ha. Các bản cách nhau từ 2 đến 8 kilômet, có 5 thôn giáp
biên. Toàn xã có 324 hộ với 1508 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo
là 119/324 hộ, cận nghèo chiếm 26/324 hộ. Dân cư phân bố thưa
thớt, đường sá đi lại giữa các thôn bản khó khăn, lại xa trung tâm
huyện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều thiếu
thốn. Đặc biệt là nhận thức của một số người dân còn thấp,
không muốn thoát nghèo, để được hưởng trợ cấp của nhà nước.



Các yếu tố và đặc điểm trên phần nào tác động
đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ, ảnh
hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ
đội. Trước những khó khăn trên, những năm
qua cán bộ và chiến sỹ biên phòng của Đồn
Bắc Xa đã không ngừng gắn bó mật thiết với
nhân dân trên địa bàn, cố gắng khắc phục khó
khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mà trên giao. (Nói đến
đây anh dừng lại và đưa mắt như tìm ai đó, rồi
nói với giọng chậm rãi, chắc nịch và có phần tự
hào): Đơn vị chúng tôi sở dĩ đã hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà
nước giao phó, là nhờ vào sự đoàn kết nhất trí
cao, của cán bộ và chiến sỹ trong đơn vị.
Hưởng ứng cuộc vận động: "Học tập và làm
theo lời Bác" cùng với cuộc vận động "Phát huy
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh
anh Bộ đội Cụ Hồ" của Thường vụ Quân ủy
Trung ương. Đơn vị chúng tôi đã có khá nhiều
những gương điển hình về người tốt, việc tốt.
Các đồng chí đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ chính trị của đơn vị, trong đó nổi bật hơn cả
là đồng chí Thiếu tá, Chính trị viên phó của đồn
Đào Công Ngọc". Giọng đồng chí Đồn trưởng
lúc này nhỏ nhẹ và rất tình cảm, đôi mắt anh
hướng về phía người cán bộ của mình: "Các
bác, các anh chị trong đoàn muốn tìm hiểu về

gương người tốt việc tốt thì có thể tranh thủ gặp
đồng chí Ngọc, vì chiều nay tôi và đồng chí ấy
phải ra tỉnh, để sáng mai dự Đại hội thi đua
quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn
2013 - 2018. Trực đơn vị có đồng chí Đặng
Thành Long, Trung tá, Phó Đồn trưởng. Các
bác, các anh chị trong đoàn có yêu cầu gì, đồng
chí Long sẽ sẵn sàng giúp đỡ, để đoàn hoàn
thành chuyến đi tốt đẹp". Nghe đồng chí Đồn
trưởng nói vậy, tôi liền đến hẹn với đồng chí
Ngọc. Mặc dù là giờ nghỉ trưa và phải chuẩn bị
ra tỉnh chiều nay, nhưng khi tôi đến anh rất vui
vẻ chia sẻ cùng tôi những điều tôi cần biết. Tôi
vào đề ngay: "Được biết trong điều kiện công
tác của các đồng chí gặp rất nhiều khó khăn,
nhưng trong những năm qua, đồng chí vẫn luôn
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
mình, và liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua
nhiều năm liền, từ năm 2012 đến 2017 và cả
năm 2018 đơn vị cũng đã đề nghị lên cấp trên
công nhận đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi
đua. Kèm theo đó với rất nhiều Bằng khen của
UBND tỉnh Lạng Sơn cấp. Đồng chí có thể chia
sẻ với tôi quá trình từ  khi đi nhập ngũ tới nay
được không?" Nghe tôi hỏi vậy Thiếu tá Ngọc
chia sẻ bằng một giọng đầy ấm áp, tình cảm.
Lúc này tôi mới có dịp ngồi gần anh và nhìn anh
rõ hơn. Anh Ngọc là một sỹ quan tuổi đời còn
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Một góc điểm mốc 1297 Bắc Xa          Ảnh: HOÀNG LÊ CƯỜNG



khá trẻ, (bốn mươi mốt tuổi), anh sở hữu một
khuôn mặt rất đàn ông, với một cơ thể cao ráo,
rắn chắc, mái tóc cắt cao gọn gàng, mang đậm
chất lính với nước da nâu, đôi mắt rất sáng, tinh
nhanh như có lửa của người chỉ huy.

Thiếu tá Ngọc sinh năm 1977 trong một gia
đình nghèo, quê ở Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải
Dương. Anh là con trai ông Đào Công Học,
nguyên là bộ đội của Binh đoàn Trường Sơn.
Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Bé làm nghề nông.
Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có
truyền thống cách mạng. Anh thừa hưởng
những đức tính vô cùng quý báu của người cha,
trung thực, mạnh mẽ, dũng cảm, cộng với tính
cần mẫn, thật thà, chất phác của người mẹ, tạo
nên một Đào Công Ngọc có đủ các tố chất tốt
đẹp, để làm nên một người lính đầy bản lĩnh,
kiên cường, dũng mãnh trước kẻ thù, cần mẫn,
thật thà, chất phác với đồng đội và nhân dân.
Ngọc vốn yêu bộ đội từ khi còn nhỏ, bởi lẽ rất
giản đơn, anh là con của người lính Cụ Hồ, đã
từng vào sinh ra tử, chiến đấu quả cảm, trong
cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại giải phóng
miền Nam. Noi gương cha, năm 1995 cậu thanh
niên Ngọc vừa học hết lớp 12 đã chọn cho mình
một lối đi, đó là đi theo con đường của cha.
Mười tám tuổi, cái tuổi tràn đầy sức sống, hoài
bão và ước mơ. Anh mơ ước sẽ trở thành một
sỹ quan quân đội, chính vì vậy mà anh đã xin
nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng. Nguyện vọng
của anh đã toại nguyện. Anh được tuyển chọn
vào trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng ở
Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Trong thời gian huấn
luyện, anh luôn phấn đấu học tập, tu dưỡng bản
thân, nên được cấp trên cho đi học lớp tiểu đội
trưởng. Trong khi vừa học, anh vừa tranh thủ
thời gian ôn lại kiến thức văn hóa. Anh đăng ký
thi và đỗ vào trường Trung cấp Biên phòng khóa
2 năm 1996 - 1998. Cuối năm 1998 anh ra
trường và được điều động lên Lạng Sơn công
tác. Vốn yêu rừng, nay lại được lên biên giới,
khác chi hổ được thả về rừng. Như người được
chắp cánh ước mơ. Lên với rừng anh lại càng
hăng say phấn đấu công tác, luôn luôn là người
chiến sỹ trẻ, năng nổ, nhiệt tình, vượt khó khăn
thử thách, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ.
Đơn vị đầu tiên anh được trên phân công đến
công tác là Đồn Biên phòng Chi Ma. Trong năm
năm là chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Chi Ma, anh
luôn chứng minh mình là người chiến sỹ chấp
hành kỷ luật nghiêm, luôn hoàn thành mọi nhiệm
vụ mà cấp trên giao phó. Trong đấu tranh bảo
vệ chủ quyền biên giới của ta, anh luôn là người
chiến sỹ đi đầu, không sợ gian khó hy sinh. Anh

đã từng có thời gian đấu tranh bảo vệ, tranh
chấp tại khu vực Mốc 44, 45 đông, và từng là
người phụ trách điểm cao 424, mà thế hệ cha
anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc
đất biên cương của Tổ quốc. Công tác ở Đồn
Chi Ma 5 năm liên tục, anh lại được điều động
đi nhận công tác ở Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ở
Đồn Biên phòng Ba Sơn gần ba năm, anh làm
công tác vận động quần  chúng, đấu tranh bảo
vệ biên giới, lúc thì làm công tác đấu tranh vũ
trang. Sau gần ba năm anh lại được điều động
về công tác ở Đồn Biên phòng Pò Mã. Ở Pò Mã
được 6 tháng anh trở về Ban cán bộ Đồn Biên
phòng (thuộc Phòng Chính trị) của Bộ Chỉ huy
Đồn Biên phòng tỉnh. Dù công tác ở đâu, với bất
kỳ nhiệm vụ nào, anh luôn là người chiến sỹ có
năng lực và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ của cấp trên giao phó. Với sự phấn đấu
không biết mệt mỏi của anh, nên anh đã được
cấp trên cử đi học lớp chuyển cấp khóa 9 của
Học viện Biên phòng năm 2009. Năm 2011 ra
trường anh được bổ nhiệm về làm Trạm phó
Trạm Cốc Nam đến năm 2014. Từ 2014 đến
2016 anh chuyển sang làm Đội trưởng đội vận
động quần chúng của Đồn Thanh Lòa. Năm
2016 đến 2018 anh được giao trọng trách làm
Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Bắc Xa.

Nghe Thiếu tá Ngọc chia sẻ khi anh được
giao trọng trách làm Phó Trạm trưởng Trạm kiểm
soát Biên phòng Cốc Nam, kiêm Phó Bí thư chi
bộ Trạm, trên cương vị này anh đã chủ động
khắc phục khó khăn, tổ chức chỉ huy, điều hành
đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị của trên giao. Trong ba năm (2012 - 2014)
Thiếu tá Ngọc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền
lãnh thổ biên giới quốc gia, đấu tranh trấn áp có
hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần giữ
vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu và địa
bàn, xây dựng Trạm vững mạnh toàn diện, chi
bộ trong sạch vững mạnh. Thành tích trên được
thể hiện rõ nét bằng kết quả của các nhiệm vụ:
Tổ chức tuần tra biên giới theo đúng kế hoạch
của Ban Chỉ huy Đồn, tập trung vào khu vực
trọng điểm, chỉ huy đội tuần tra bảo đảm an toàn
tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, bảo vệ vững
chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ trong phạm vi
được phân công. Cùng với việc chủ động nắm
tình hình hoạt động của các loại tội phạm để kịp
thời tổ chức đấu tranh có hiệu quả.

Bản thân anh đã trực tiếp chỉ huy, cùng các
chiến sỹ của mình bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng
đặc biệt nguy hiểm tàng trữ và mua bán trái phép
ma túy, 3 vụ cùng 3 đối tượng vận chuyển tiền
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giả, thu giữ 193 triệu đồng tiền Việt Nam đồng
giả, 2 vụ với 2 đối tượng buôn bán phụ nữ,  10
vụ 11 đối tượng vận chuyển 120 kilôgam pháo
nổ từ Trung Quốc vào nước ta, 14 vụ 15 đối
tượng buôn bán vũ khí thô sơ, góp phần giữ
vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời thực
hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa
khẩu theo đúng nhiệm vụ, chức năng, quy định
của Bộ đội Biên phòng. Đề xuất thực hiện có
hiệu quả phương pháp cấp mã số cho sổ thông
hành, đăng ký xuất nhập cảnh theo mã số, đảm
bảo đúng quy trình nghiệp vụ, rút ngắn được thời
gian làm thủ tục xuất nhập cảnh, tạo được sự
thông thoáng trong việc đăng ký xuất nhập cảnh
theo đúng tinh thần nghị quyết của cấp trên đề
ra. Tham gia và giải quyết các vụ việc trong cửa
khẩu đúng quy định, đúng pháp luật, tạo thuận
lợi cho khách xuất nhập cảnh cũng như các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu được nhanh
chóng. Không những thế, lực lượng Biên phòng
còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức
năng khác trong khu vực cửa khẩu, để cùng
nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phải nói đây
là một sáng kiến tích cực, có hiệu quả, góp phần
vào việc giữ gìn trật tự, an ninh, làm thông
thoáng địa bàn, vừa thuận tiện cho việc đi lại của
bà con và các doanh nghiệp. Người chỉ huy ấy
trên cương vị đội trưởng Đội Vận động quần
chúng khi anh được điều động về công tác ở
Đồn Biên phòng Thanh Lòa từ tháng 09 năm
2014 đến tháng 11 năm 2016, Thanh Lòa cũng
là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, gồm 6 thôn
của 10 bản với 349 hộ và 1374 nhân khẩu, chủ
yếu là Tày, Nùng, sống không tập trung, đời sống
kinh tế và trình độ nhận thức còn thấp. Tình hình
an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn
định, song lại nổi lên hoạt động xuất nhập cảnh
trái phép sang Trung Quốc làm thuê khá phức
tạp. Với cương vị là đội trưởng đội vận động
quần chúng anh luôn trăn trở suy nghĩ để tìm ra
giải pháp tuyên truyền, vận động quần chúng,
cùng đơn vị ngăn chặn có hiệu quả việc xuất
nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công tác
vận động quần chúng là một công việc không hề
dễ chút nào, nếu như không muốn nói là rất khó
khăn. Quần chúng là một phần không nhỏ góp
phần vào thắng lợi của hầu hết các chủ chương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Câu nói
"Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra". Có
dân là có tất cả. Hiểu được điều đó bản thân anh
đã quán triệt, và thực hiện nghiêm túc nghị
quyết, kế hoạch công tác của Ban chỉ huy Đồn.
Anh đã cùng tập thể Đội xây dựng kế hoạch và
tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, sát
với tình hình thực tế. Anh mạnh dạn tham mưu

với cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn về công tác vận
động quần chúng, chủ động xây dựng kế hoạch
của Đội trên địa bàn một cách cụ thể, chi tiết (Ăn
cùng dân, ở cùng dân, làm cùng dân) để nắm
bắt tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết và tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải
quyết những khó khăn đang tồn tại trên địa bàn,
như vấn đề xuất nhập cảnh trái phép, tranh chấp
đất đai, đồng thời đi đôi với việc tuyên truyền phổ
biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đã tổ
chức được 06 buổi với 309 lượt hộ gia đình tham
gia. Tổ chức ký cam kết cho các hộ gia đình về
việc chấp hành nghiêm chủ chương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra
bản thân anh và đồng đội đã trực tiếp tham gia
thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch công
tác của Ban Chỉ huy Đồn... Anh và đồng đội đã
tham gia san lấp đất bị lở vào nhà 03 hộ dân ở
bản Nà Làng. Trong công tác ngăn chặn xuất
nhập cảnh trái phép anh đã cùng đồng đội tuyên
truyền, giải thích, ngăn chặn, yêu cầu quay trở
lại địa phương 120 trường hợp. Trực tiếp tham
gia bắt giữ, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao khởi tố
hình sự một vụ, một đối tượng vận chuyển 27
kilôgam pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào
Việt Nam. Tháng 12 năm 2016 với cương vị là
chỉ huy Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Bắc
Xa, một địa bàn đặc biệt khó khăn, dân cư trên
địa bàn phân bố không đều, một số bản xa trung
tâm xã, giao thông đi lại rất khó khăn, làm hạn
chế không nhỏ đến việc phát triển kinh tế, văn
hóa, an ninh quốc phòng của địa phương. Là
cán bộ phụ trách địa bàn anh đã kịp thời tham
mưu cùng cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn, đề ra giải
pháp khắc phục khó khăn, đặc biệt là công tác
bám nắm tình hình địa bàn. Trong công tác phát
triển kinh tế đồi rừng, anh đã tham mưu cho
Đảng ủy Đồn, Đảng ủy xã, phối hợp với các ban
ngành làm tốt và có kết quả được ghi nhận: Như
việc trồng cây phân tán đạt 45 hecta, với 119,7
nghìn cây thông, vận động nhân dân phát quang
được 13,5 kilômet đường dân sinh, tu sửa
đường ống dẫn nước sinh hoạt, làm mới 470m
đường bê tông hóa nông thôn, làm cứng hóa
800m đường sản xuất. Tham mưu với cấp ủy
chính quyền xã Bắc Xa, Trường Mầm non, hội
cha mẹ học sinh về việc tổ chức đổ bê tông sân
Trường Mầm non Bản Háng với diện tích 120
mét vuông. Cùng với cấp ủy, chính quyền xã
huấn luyện dân quân cụm 2, đổ bê tông
đường nông thôn trong bản Bắc Xa với chiều
dài 300 mét, chiều rộng 04 mét. Tham mưu
cho địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng,
phát triển khai thác nhựa thông, trồng cây sa
nhân đem lại giá trị kinh tế cao, thu nhập từ 30
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đến 40 triệu đồng một năm, qua đó kinh tế của
các hộ dân có bước khởi sắc mới, vươn lên làm
giàu chính đáng. Anh còn là người thực hiện tốt
chương trình "Biên giới học đường", tích cực,
chủ động cùng các trường mầm non, tiểu học và
trung học cơ sở của xã, tổ chức các buổi học
ngoại khóa, tham quan đường biên, mốc giới,
nghe tuyên truyền về lịch sử mốc giới Việt Nam
- Trung Quốc, luật biên giới quốc gia, công tác
quản lý, bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng
Bắc Xa. Đã tổ chức 09 buổi thu hút trên 360 lượt
giáo viên, học sinh và phụ huynh nghe. Qua đó
giúp mọi người nhất là các em học sinh, nâng
cao tình yêu đối với quê hương đất nước, tự hào
về truyền thống bảo vệ biên giới của dân tộc ta,
xây dựng lý tưởng cao đẹp, tích cực phấn đấu
học tập để trở thành người công dân tốt của quê
hương, tiếp bước cha anh góp phần vào công
cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Chương
trình nâng bước em đến trường là một chương
trình mang đậm tính nhân văn. Bản thân Thiếu
tá Ngọc rất thấu hiểu, và cảm thông, anh đã
tham mưu với đơn vị nhận hỗ trợ hai em học
sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi em
năm trăm ngàn đồng một tháng, để các em được
tiếp bước ước mơ của mình trên con đường học
tập vì ngày mai lập nghiệp từ năm 2016 đến nay.
Trong công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể,
anh đã tham mưu phối hợp với Đảng ủy xã kết
nạp được 06 đồng chí đảng viên mới, nâng tổng
số đảng viên trong Đảng bộ xã lên 95 đảng viên.
Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với xã, tổ chức
tuyên truyền trong nhân dân các chủ chương,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Tham gia có hiệu quả đề án "Tăng cường phổ
biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân
vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021".
Tuyên truyền tập trung 32 buổi cho 14 thôn bản
với 1030 lượt người nghe, với nội dung cụ thể:
Không vi phạm quy định đốt pháo, vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ. Vận động nhân dân không
xuất nhập cảnh trái phép, không buôn lậu, tiếp
tay cho buôn lậu, tích cực phòng chống tội phạm
ma túy và các loại tội phạm khác, đồng thời cho
các hộ ký cam kết thực hiện các quy định trên.

Nói về thành tích của thiếu tá Đào Công
Ngọc, những việc làm tốt của anh thì còn nhiều,
nhiều lắm. Anh là một sỹ quan trẻ có năng lực, với
những tố chất tuyệt vời. Chỉ xem qua bản báo cáo
tham luận của anh tại Hội nghị Đại hội thi đua
quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018, ta đã thấy anh
có những đóng góp hết sức quan trọng trong
nhiều phong trào, chương trình thi đua, như
phong trào thi đua: "Bộ đội Biên phòng chung sức
xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân tham gia bảo

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia
trong tình hình mới"; "Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng
Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới" giai
đoạn 2016 - 2020... và các chương trình "Đồng
hành cùng phụ nữ biên cương"; "Nâng bước em
tới trường". Những phong trào, chương trình trên
đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc làm
thay đổi diện mạo của nông thôn nơi vùng biên.
Điển hình là trong phong trào xây dựng nông thôn
mới. Trong phong trào này Thiếu tá Ngọc là người
có đóng góp không nhỏ cùng đơn vị và chính
quyền địa phương đẩy nhanh, mạnh việc hoàn
thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã
Bắc Xa. Thật đáng mừng trong dịp cuối năm
2018, xã Bắc Xa một xã vùng 3 đã được công
nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong khuôn
khổ có hạn của bài viết về gương người tốt, việc
tốt, tôi chỉ mới nói lên được một phần nhỏ về
những việc làm hết sức tốt đẹp của anh, người
cán bộ Chính trị viên phó mang quân hàm xanh
Đào Công Ngọc. Dù ở đâu, với cương vị nào, làm
nhiệm vụ gì anh đều hoàn thành xuất sắc mọi
công tác mà cấp trên giao phó. Chính vì vậy mà
trong tám năm liền anh luôn được đơn vị tin yêu
bầu là Chiến sỹ thi đua. Đi liền với danh hiệu
Chiến sỹ thi đua, anh còn được UBND tỉnh tặng 6
Bằng khen. Thiếu tá Đào Công Ngọc quả là một
sỹ quan trẻ đầy triển vọng, đang trên con đường
phấn đấu không ngừng để trở thành người chỉ
huy có đầy đủ bản lĩnh, phẩm chất của anh Bộ đội
Cụ Hồ. Vậy mà khi tôi hỏi anh về chuyện vợ con
thì anh chỉ cười, nụ cười thật hiền và rất duyên.
Anh cho hay vợ anh là Vũ Thị Hương hiện là bác
sỹ, làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải
Dương, chị là người cùng quê nhưng khác xã.
Anh chị đã có hai con, cháu lớn là con gái đang
học trường chuyên của tỉnh, cháu trai học lớp hai,
họ là một phần hậu phương vững chắc giúp anh
yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ mà cấp trên giao phó, trong sự nghiệp bảo vệ
biên cương của Tổ quốc.

Chia tay những người cán bộ, chiến sỹ
Đồn Biên phòng Bắc Xa, chia tay người chỉ
huy Chính trị viên phó Đào Công Ngọc, trong
lòng chúng tôi những người văn nghệ sỹ
không khỏi bịn rịn, tiếc nuối và ước muốn một
ngày nào đó lại được lên biên giới, đến với các
anh, viết về các anh, những người lính mang
quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ, bảo
vệ từng tấc đất nơi biên giới. Nơi đây giữa
ngày đông giá rét, giữa ngút ngàn mầu xanh
của cây rừng, vẫn sáng lên những tia nắng
vùng biên làm ấm lòng người, đong đầy những
cung bậc cảm xúc khó quên với tình yêu biên
cương Tổ quốc./.
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HÀN KỲ

Chợ hội

Bản em toàn người họ Nông
Nói ra ai nỡ dối lòng
Mùa xuân én đi tìm bạn
Hoa rừng thầm nỗi nhớ mong

Mang nhành phong lan xuống chợ
Người mua không bán mà cho
Niềm vui nhẹ dềnh bên gánh
Suối trong kìa bóng ai chờ

Trao gửi lời duyên em hát
Lượn bay phố chợ Kỳ Lừa
Bao người đi tìm tiếng hát
Lời em biết đợi người đưa...

MÃ VĂN TÍNH

Lính biên phòng về phép

Mai xuống núi
trong lòng bối rối
Có quà gì cho vợ và con
Tự tay đẽo tặng vợ đôi guốc
Mang về cho con một lồng chim

Bước vào nhà gặp vợ lặng im
(Biết lỗi vì xa nhau lâu quá)
Con reo lên thấy loài chim lạ
Ngắm guốc vợ khen biết tặng quà

Về nhà - mọi việc anh làm cả
Chiều đèo con và vợ đi chơi
Sau xe mẹ con vui tíu tít
Chỉ thích đường đông, chợ nhiều người

Nhanh quá, ngày trả phép đã tới
Phút chia tay đứng lặng nhìn nhau...
Phía trước là Quê hương - Đất nước
Em và các con
ở phía sau!
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HÀ PHẠM PHÚ

Ngủ ở Lạng Sơn
(Bài thơ sáng tác tháng 10/1978)

Chúng tôi từ miền xuôi
Hành quân lên biên giới
Đêm nay ngủ trên đồi
Ào ào gió bấc thổi

Trùng điệp núi đá vôi
Sao dòng sông chảy ngược
Mù trắng sương muối rơi
Tiết trời này rét độc

Cái gió mùa Đông Bắc
Ngàn năm như thế rồi
Rừng vẫn xanh đậm đặc
Cây vẫn lên xanh chồi

Chiến sĩ dựng lán trại
Liếp tranh thơm nắng vàng
Ấm áp tình dân bản
Đêm ai nằm ngáy vang

Ngủ đêm ở biên giới
Mền bông và đệm rơm
Giấc mơ lên thơ thới
Đượm nồng bay khói cơm

Giấc ngủ khỏe như thác
Đại ngàn xào xạc đêm
Đối mặt cùng gió bấc
Lửa của những trái tim
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gày… tháng… năm….

Mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều. Hôm qua gió
mùa về, con biết đông sắp đến. Trên chốt
lạnh, ngày nào cũng thế bất kể đông hay hè
mẹ ạ! Nhưng mùa đông thì lạnh hơn, có cả
tuyết nữa. Gió bấc làm con nhớ mẹ. Nhớ mái
nhà ủ sương lảng bảng hai buổi sớm chiều.
Nhớ cả tiếng mõ trâu gấp gáp những lần trú
rét. Năm nay sẽ sương muối nhiều. Gió bấc
về lạnh nhưng không đủ xua khí ẩm mà chỉ
tráng lên cây cỏ lớp màng sương đóng giá.
Đêm qua con ngủ lỡ kéo chăn không kĩ, hôm
nay cổ họng đã rát muốn bật tiếng ho. Mẹ ở
nhà chắc sẽ rét hơn. Ở đồn biên phòng hành

quân tuần tra thì khổ nhưng được chuẩn bị
chu đáo áo rét chăn bông. Mẹ ở nhà còn đắp
lớp vỏ chăn xù gai ấy không? Lớp lõi bông
nhiều năm không được bật lại, khô cứng từng
đám, lộm cộm xơ gầy. Hôm con về đắp, cả
đêm không ngủ được. Cứ giả vờ nhớ mẹ,
muốn chuyện trò cho quên chứ thực ra muốn
ngủ một giấc thật ngon bù cho đợt huấn luyện
dài ngày. Hai năm rồi con mới về. Nhà mình
vẫn thế. Vẫn mái ngói mảng đọng rêu chườm
màu khói, củi đun chất ngoài hiên mái. Bếp
củi ẩm sương đun cời khói quẩn cay mắt
trong gian bếp nhỏ, con lớn rồi, đứng còn
đụng xà ngang. Bao lần bảo thay, bảo sửa
cho mẹ mà chưa làm được. Chuyến huấn
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luyện làm con mất sức, suốt hai tháng chúng
con nỗ lực tuần tra canh gác biên giới, huấn
luyện tập trận dàn pháo vào trận địa, đào hầm
hào, dựng lô cốt chống địch bất ngờ đổ bộ.
Phần thưởng được về thăm nhà đã rút sạch
mồ hôi vai áo con. Vậy mà, đêm đầu tiên của
ba ngày phép, con không sao ngủ được.
Chăn lạnh quá! Gió vẫn lùa thông thốc. Từng
mảng bông nén lâu ngày đè nặng xuống ngực
khiến người dạn dày là con còn tức thở. Mẹ
sẽ như thế nào? Bố đi B đã không về cùng
mẹ, mẹ một mình, căn nhà xiêu vẹo, mảnh
vườn cằn đá thiếu tay người đàn ông dỡ đất
lấn rừng. Con đi rồi, mẹ một mình lầm lũi. Tấm
chăn mãi chai sần, theo thời gian nổi những
cục u như tay mẹ, thế mà chưa bao giờ con
thấy mẹ ca thán.

Đi bộ đội, lần đầu tiên con biết ở nhiều nơi
có nhiều điều rất khác. Trao đổi giao thương
với nước bạn cũng mạnh. Trên cửa khẩu,
cuộc sống của người dân khấm khá hơn
nhiều. Chúng con cũng được dân quý dân tin,
được cấp trên đầu tư cho điều kiện không quá
sơ sài nên buốt lòng mỗi khi nhớ về mẹ. Chiếc
chăn mới con mua từ một phần lương vẫn ở
đây, vậy mà gió mùa đông bắc đã về thăm mẹ
trước con. Ngày phép chưa đến, giờ đang
trực chiến, chúng con vẫn tuần tra…”

Tôi thấy như mình làm việc xấu. Một cái
gì ưng ức trong cổ. Cuốn sổ bìa đen ghi ngày
tháng rõ ràng là những trang nhật kí. Bên
cạnh những ngày tháng ngắn ngọn như lịch
trình, tôi bắt được ở đây những dòng tâm tư
không dễ nói thành lời. Chẳng biết người lính
ấy có viết thư về cho mẹ mình thế, ấn tượng
về một mảnh chăn chai sần in rõ trong tôi lúc
gập cuốn sổ như đang sờ tay lên nó vậy.
Những mảnh xù gai, gại gại trong lòng bàn tay
cảm giác cứng thô và khó chịu.

“Ngày… tháng… năm… 

Dọc biên giới cúc quỳ nở nhiều quá. Mới
hôm trước gió thu, hoa mới chỉ là những chồi
xanh nâu nho nhỏ. Vậy mà gió mùa về, cả núi
rừng đã bừng nghìn vạn những bông hoa mặt
trời. Ừ, cúc quỳ giống hướng dương lắm.
“Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào xanh hơn/
Như chồi non cỏ biếc/ Như rừng cây của lá/
Như tình yêu đôi ta”.  Câu hát khẽ bật trên môi
anh khi nhìn nhịp sóng hoa chao nơi đầu súng

giữa bát ngát núi đồi rầm rì xanh thẫm. Nhớ
em quá… cái nhớ da diết, thiết tha. Nơi mình
ở không có nhiều cúc quỳ. Vạt hoa cứ thưa
dần sau dốc Sài Hồ xuôi xuống, đến chỗ mình
thì chỉ còn vài cụm, vài nơi. Em cũng thích cúc
quỳ, anh biết thế. Vì có lần mắt em đã sáng
lên khi ngắm cúc quỳ ở đây. Và lạ thay một
điều, từ ấy anh cũng yêu loại hoa này. Vạt
rừng trên cao điểm 820 có nhiều cúc quỳ nở.
Vạt rừng mà ngay chính các anh, nếu không
trên đường tuần tra quen thuộc cũng không
dám lệch bước. Hôm anh lên nhận nhiệm vụ
mới, đơn vị “đãi” một bữa thịt ngựa em ạ! Đồn
biên phòng anh tên Pò Mã, em biết Pò Mã
nghĩa là gì không? Là đồi ngựa đấy! Ở đây
nhiều ngựa. Chính trên quả đồi đặt đồn bây
giờ, xưa là đồi chăn ngựa. Những chú ngựa
nâu thẫm hoặc nâu vàng sáng mầu từ tốn,
bình yên gặm vạt cỏ bời bời xanh mầu lá mạ.
Nhưng đấy là anh nghe kể lại. Bà cụ già nhà
ngay dưới chân đồn thi thoảng kể chuyện cho
bọn anh nghe, chuyện đồn Pò Mã cỏ đã xanh
thế nào, lũ ngựa nhiều ra sao. Những con
ngựa mình cao vó đỏ, bắp thịt cuồn cuộn trở
thành bạn tuần tra của các anh sau này.
Nhưng con ngựa hôm anh lên không phải
ngựa tuần tra. Nó là con ngựa xấu số nhà Pó
Hai lạc bãi chăn đi vào vùng tử địa. Ừ, vùng
tử địa, em nghe không nhầm đâu. Đó là vùng
cấm em ạ, là bãi mìn còn nhiều trái nằm im
lìm, găm xuống mặt đất như những lưỡi hái
tử thần. Thế hệ anh và em không trải qua, chỉ
được nghe về cuộc chiến tranh biên giới năm
một nghìn chín trăm bảy mươi chín ấy. Ở đây,
cuộc chiến vẫn hiện hữu qua bãi mìn, thi
thoảng lại lạc đạn nổ lên, đanh cứng và hốt
hoảng vậy mà nghe nhiều buộc phải quen.
Cao điểm 820 bây giờ, dọc đường tuần tra
các anh đi vẫn còn những hào hầm tránh
pháo mìn khi trước. Hơn ba mươi năm, ngót
nghét bốn mươi năm qua rồi, cỏ mọc lên ngập
tràn miệng nhưng vẫn sâu hun hút. Thi
thoảng, một quả mìn trên bãi nổ, một con
ngựa, một con bò bị thương, cũng may không
phải là đồng bào hay anh em trong đồn bị đạp
mìn em ạ!

Cúc quỳ cứ nở. Gió càng se sắt càng rực
rỡ. Đầu sớm sương nặng trĩu. Tuyết mỏng
bám trên cánh hoa, bọc ủ lớp phấn nhụy như
ngậm hạt ngọc trong. Nắng lên, băng tuyết tan
ra, gột đi lớp phong trần. Hoa như em, làm
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anh ấm lòng trên biên giới. Gột đi hết mệt mỏi
chỉ để nhớ em, nhớ hoa tràn ngập trong mắt
em chiều xuân biên giới. Xa một năm rồi, xuân
lại gần kề, công tác anh cũng bận hơn chưa
về đáo phép. Em có nhớ anh không?”

“Ngày… tháng... năm...
Nghỉ phép làm đám cưới năm ngày mà

lòng như lửa đốt. Trên chốt các anh em gọi
“Quân ơi mọi người nhớ chú rồi đấy!”. Anh
Hậu chỉ tủm tỉm hôm tiễn anh về “Vui duyên
mới chớ quên nhiệm vụ”. Thế mà thấm thoát
đã mấy hôm, chộn rộn sửa sang nhà cửa, đón
khách, tiếp anh em bạn bè, đón dâu… anh
quên mất mình là người chiến sĩ. Đến khi các
anh em lên xe về đơn vị rồi, nỗi nhớ mới bắt
đầu ngân nga như tiếng chuông trên sợi chỉ
mảnh. Rồi lo cho mẹ và em trong ngôi nhà
nhỏ nhưng ấm áp, với chiếc chăn lông tuyết
mới anh mang về biếu mẹ, với góc phòng nhỏ
treo ảnh cưới của hai vợ chồng cuốn anh đi,
bận bịu, lo toan, hạnh phúc. Hôm nay vô tình
thấy em gấp bộ quần áo xanh, tiếng chuông
nỗi nhớ ào về ngân da diết. Anh Thuận cứ
chiều chiều tưới rau lại gọi “Quân ơi, ra gánh
giúp anh đi. Chú chăm hai luống này, tăng gia

đi, đơn vị có thưởng”. “Thưởng gì?” anh nheo
mắt “Thì anh em làm thêm cho chú tích phép
mà về, còn chưa sướng!”. “Vâng” anh đáp
vậy, hình dung ngày về với em được lâu hơn,
vậy mà ở năm ngày đã nhớ anh em trên ấy.
Anh Hùng nấu ăn rất ngon. Cả một bữa tất
niên thịt rau lợn tăng gia, anh biến thành cỗ
thịt dê ngon nhớ đời. Cháo lòng anh rắc vừng
lạc. Thịt lợn rừng thui đi, miếng thịt dày bì luộc
thái mỏng vừa ba thớ, bóp chanh gừng, rắc
vừng mè thơm phưng phức. Đĩa xào lăn quện
rau ngổ, sả và sợi gừng thái rối, đĩa nướng,
đĩa nấu nhừ nhựa mận mê mẩn anh mấy
ngày trực tết. Khoanh bánh chưng nếp cẩm
em gửi  thơm nhân đỗ thịt, khoanh giò nạc và
giò tai anh em tự gói tròn đẹp, đều tăm tắp khi
sắp ra mâm. Biên giới không thiếu đào. Trên
bàn ngũ quả, dưới cờ Tổ quốc và ảnh Bác,
cành đào ấm áp xua đi cái lạnh ngoài biên.
Mâm cỗ ấy anh đã chụp ảnh cho em xem. Em
gửi hình cười, khen các anh khéo tay còn hơn
phụ nữ. Không khéo đâu em ạ, nhưng không
có bàn tay phụ nữ, ai cũng phải cố thôi. Tết
ấy nhớ em nhiều, nhớ mẹ, nhớ dư vị xuân quê
nhà mà là năm mới lên đồn, phải ở lại nhường
xuân cho các anh em đã xa nhà hơn mình
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mấy năm tết. Không ngờ trên đơn vị ấm áp,
có em và mẹ ở xa động viên, có anh em cùng
bập bùng hát đón giao thừa, anh thấy lòng
bình yên đến lạ. Biên giới không tiếng súng,
không tiếng pháo nổ. Hơn nhiều năm sau cái
tết năm ấy, các anh vẫn phải đề cao cảnh giác
nhưng đón xuân yên bình hơn. Sau giao thừa,
các bà mế, trưởng bản đến thăm đồn chúc tết,
câu chuyện ngày xuân cũng thường có những
đoạn dừng nửa chừng. Những đợt bìu ríu
cõng con chạy vào lân sâu trong núi trốn địch
còn vẫn nguyên trong tâm khảm vì cảnh vật
không đổi khác, khí xuân quấn quýt nhắc cái
mới nhưng cũng không quên cái cũ nên xuân
biên giới trên rẻo đất Kỳ Cùng mình không
chộn rộn tưng bừng hẳn như ở nhiều nơi mà
thường trầm lắng. Trên chốt điểm cao 820 của
anh, nén hương ở miếu thờ các liệt sĩ bao giờ
cũng cháy cùng lúc với nén hương trên bàn
thờ Tổ quốc. Rải rác dọc tuyến hào, những
nén hương khẽ bùng đỏ mỗi khi gió thổi. Sớm
mùng Một, trên cột mốc 980, anh và đồng đội
ngả mũ thiêng liêng chào cờ, chào cột mốc.
Em biết không, cột khối đá hoa cương xám
băng khắc chìm dòng chữ đỏ, khi ấy tim anh
thắt lại. Chữ “Tổ quốc” chưa bao giờ hiện hữu
và xương máu đến thế. Giữa mênh mông gió
ngàn, rừng thông vi vút, cỏ lau đổ trắng bông
trên nền lá nõn, trải hút tầm mắt vẫn là núi
non, vẫn một màu xanh rì rầm trò chuyện, vẫn
chung một vạt mây, chung làn sương sớm rét
đậm cứng bàn tay. Ở đây đã hòa bình, đã im
tiếng súng. Dẫu không biết không khí này còn
kéo dài đến bao giờ nữa nhưng một ngày anh
còn cầm súng, một ngày màu áo lính còn
xanh hòa cây cỏ, ngày ấy anh còn đứng đây,
trên chốt 820 phóng tầm mắt dõi theo bờ cõi…

Năm ngày ở nhà mà nhớ biên giới nôn
nao. Thế mới biết “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Những lời
giảng ấy từ thầy giáo thời cấp ba giờ vọng về
như tiếng gọi tiềm thức. Những ngày ở biên
giới, nhớ mẹ, nhớ em. Nhớ mâm cơm mẹ
nấu, ngày tết có canh chuối chân giò, có
khoanh lạp sườn đỏ au thơm vị hạt tiêu, cay
cay vị gừng núi đá. Bây giờ ở nhà với mẹ với
em lại nhớ biên giới lạ. Nhớ cái rét mưa tuyết,
mấy anh em trùm áo bông mũ bông ngồi trên
chốt nghe gió lùa hun hút. Nhớ những chiều
tuần tra nắng rực vàng chợt bắt gặp nhà ai
cành lê, cành mận hoa trắng muốt. Nhớ anh

em chuẩn bị mâm cỗ tết, sang xuân rồi động
viên nhau mạnh khỏe, vững lòng tiền phương
cho hậu phương vững mạnh. Anh Khanh,
chính trị viên đồn luôn nói “Ý chí là sức mạnh,
vững chí, bền gan, chúng ta không lo ngại kẻ
thù!”. Bên ngoài kia đã im tiếng súng xuân này
tròn bốn mươi năm, phải chăng vì có công
anh ấy và đồng đội canh gác suốt đêm ngày.
Anh thấy vui khi mình là lính biên giới. Hai
ngày nữa hết phép, nỗi nhớ đã khiến anh rạo
rực ngày trở về đơn vị, cũng đủ cho anh biết,
cuộc sống người lính đầu tiền tuyến đã gắn
bó nhường nào. Chắc em sẽ buồn khi tình yêu
chia đều hai nỗi nhớ nhưng hãy mừng cho
anh vì trái tim đã đập những nhịp lớn lao. Em
và Tổ quốc, ở hai đầu nỗi nhớ sẽ hun đúc anh
trưởng thành.”

Tôi ngồi đọc một mạch. Những dòng chữ
không thật thẳng nhưng rắn rỏi. Trong tập
sách trên bản, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 12 và
một cuốn lịch bàn ghi lịch công tác, hai cuốn
sổ tay học tiếng Tày, Nùng cho chiến sĩ người
Kinh học giao tiếp với nhân dân, cuốn sổ đen
kê gọn gàng phía dưới cùng. Tôi là người thứ
mấy đọc nó trong gian phòng nhỏ thi thoảng
được bổ sung cho khách công tác nghỉ chân?
Đôi khi trong nhật kí của ai đó, có những bí
mật chỉ muốn chia sẻ cá nhân nhưng cũng có
những dòng nhật kí, giá trị của nó vượt ra
ngoài sự trải lòng của người viết nó. Tôi chợt
nhớ Nhật kí của Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi
tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc đã đọc
từ khi còn mười tám. Mười tám năm sau tôi
được tình cờ đọc nhật kí một người lính trên
đầu tiền tuyến. Có lẽ người lính ấy còn trẻ, có
lẽ là chủ nhân của những cuốn sách kia đang
ôn luyện thi chuyên nghiệp, hoặc của người
bạn cùng phòng với chiếc giường và ba lô bên
cạnh. Bỗng nhiên tôi không muốn phỏng
đoán, cũng không muốn biết rõ là ai. Ngoài
sân ngập đầy ánh nắng ban mai mảnh như
dải lụa trắng nhưng soi rõ những khuôn mặt
tinh anh dưới cờ. Tiếng khèn hiệu vang lên,
nhạc lễ bắt đầu. Một ngày sớm trên đồn Pò
Mã như thế với tôi là quá tuyệt vời. Lát nữa,
tôi sẽ đi trên chính chặng đường tuần tra, sẽ
thấy chiến hào, có khi còn thấy cả miệng hố
đất mìn để lại trên bãi. Cỏ vẫn rì rầm một tự
khúc về tình yêu của người lính với quê
hương và gia đình, xóa vết thương xưa bằng
màu xanh vĩ thanh lan mãi gọi xuân sang.
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Biên cương là nơi địa đầu của Tổ quốc,
vùng đất thiêng liêng, nơi ghi dấu bao
sự kiện lịch sử hào hùng và cả những

hy sinh, mất mát. Để bảo vệ vững chắc từng
tấc đất chủ quyền lãnh thổ, biết bao thế hệ
cha anh đã ngã xuống. Đặc biệt, ngày thơ
năm nay trùng với dịp kỷ niệm bốn mươi năm
chiến tranh biên giới phía Bắc, là dịp để các
văn nghệ sĩ và người yêu thơ thể hiện tình
cảm, tình yêu với vùng đất biên cương phên
dậu, ý thức sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh
thổ quốc gia. 

“Biên cương” là nguồn cảm hứng bất tận
của thơ văn. Đã có rất nhiều những bài thơ,
bài hát của các thế hệ văn nghệ sĩ Xứ Lạng
viết về con người và vùng đất biên cương.
Cảnh vật thiên nhiên miền núi rừng biên ải
được tái hiện qua những bài thơ, bài hát với
đủ dáng hình, màu sắc, thanh âm khác nhau,
nhưng đều mang vẻ đặc trưng nơi núi rừng
hùng vĩ, với biết bao hiểm trở: suối sâu, vực
thẳm, núi cao, rừng thiêng nước độc, nhưng
cũng rất thơ mộng với ngàn hoa khoe sắc
thắm, chim hót líu lo, bướm ong dập dìu. Giữa
nền trời biên giới, người dân Xứ Lạng hiện lên
hồn nhiên, chân chất, giản dị mà cao đẹp, họ
là những người yêu đời, yêu lao động, say mê
sli, lượn và những điệu hát, điệu múa dân
gian các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ...
Nơi biên cương còn có hình ảnh của các chú
công an, bộ đội, biên phòng, những người

dân quân tự vệ đêm ngày canh giữ đất trời,
bảo vệ quê hương, các cô giáo vùng cao miệt
mài gùi chữ lên non... Tuy sống và làm việc
trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề,
nhưng họ luôn mang trong mình một tấm lòng
nhiệt huyết cao cả, dốc sức lực và tài trí để
cống hiến dựng xây biên cương ngày càng
tươi đẹp.

Đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đọc diễn văn
khai mạc và đánh trống khai hội Ngày thơ.
Sau phần trống hội, trên nền nhạc - múa, bài
thơ “Nguyên tiêu” của Hồ Chủ Tịch vang lên
qua giọng ngâm truyền cảm của nghệ sĩ
Thanh Quý, gương mặt thân quen của
chương trình Ngày thơ Lạng Sơn từ nhiều
năm trở lại đây. Với chất giọng mượt mà đầy
nội lực, Thanh Quý đã thể hiện thành công ba
bài thơ “Nguyên tiêu” (Hồ Chí Minh), “Thư
mùa đông” (Hữu Thỉnh), “Đi hội xuân” (Vũ
Kiều Oanh). Mùa đông giá khắc nghiệt nơi
vùng cao biên giới phía Bắc hiện lên trong
“Thư mùa đông” của Hữu Thỉnh với những nét
đặc trưng chân thật và đặc sắc: “Thư viết cho
em nhòe nét mực/ Phên thưa sương muối cứ
bay vào”, “Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng/
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn mờ/ Mực đóng thành
băng trong ruột bút/ Hơ hoài than đỏ chảy
thành thư”, “Núi giấu trong lòng trăm thứ
quặng/ Anh bòn không kiếm đủ rau ăn”. Khó
khăn, gian khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng
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NGÀY THƠ VIỆT NaM LẦN THỨ xVII
NGUYÊN TIÊU KỶ HỢI 2019: 

TỰ HÀO MÙA XUÂN BIÊN CƯƠNG
Ghi chép của MAI THUẬN

“Mùa xuân biên cương” là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII do Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức 18/02/2019)
tại Thư viện tỉnh Lạng Sơn. Tới dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông,
Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh,
Sở Giáo dục và Đào tạo, PA03 Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các cơ quan
Hội - Hiệp hội, các văn nghệ sĩ hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn và đông đảo
những người yêu thơ.



người chiến sĩ biên phòng vẫn rất lạc quan,
lãng mạn khi nghĩ về người bạn gái nơi quê
nhà - ở đầu bên kia nỗi nhớ: “Bao năm không
thấy màu con gái/ Vó ngựa nghe nhầm tiếng
guốc em/ Mây đến thường rủ anh mơ mộng/
Biết vậy, khuya em đỏ ánh đèn/ Ước gì có chút
hương bồ kết/ Cho đá mềm đi núi ấm lên”.
Trong bài “Đi hội xuân” của tác giả Vũ Kiều
Oanh, những câu thơ ngọt ngào đằm thắm
gieo vào lòng người bao cảm xúc xốn xang:
“Gái làng chen nhau qua suối/ Lung linh sắc
biếc áo chàm/ Tua khăn năm màu rực rỡ/ Để
lòng trai bản xốn xang”, “Chắc là anh đang
phiên gác/ áo xanh quyện lá rừng xanh”, “Hôm
nào đón anh về bản/ Hoa đào ngập nắng
trong tay”…

Qua phần trình bày của nghệ sĩ Bích
Hợp, hai bài thơ “Ta của xứ hồi” (Nguyễn Đình
Thọ) và “Gửi gắm niềm tin” (Duy Sinh) đã để
lại trong lòng khán giả những cảm xúc bồi hồi,
xao xuyến. Mùa xuân biên cương hiện lên thật
nhẹ nhàng, lãng mạn: “Thả tiếng chuông chùa
vào cõi mộng/ Kéo trời mây xuống để cùng
mơ” (Ta của xứ hồi - Nguyễn Đình Thọ). Điệp

khúc “Người ta viết…” trong bài thơ “Gửi gắm
niềm tin” của tác giả Duy Sinh được bật lên ôi
sao mà da diết, tự hào đến thế! Cả một bề
dày, bề sâu của lịch sử và văn hóa Lạng Sơn
như đang đồng hiện: “Người ta viết đỉnh Mẫu
Sơn cao vời vợi/ Có bốn mùa sương phủ long
lanh”, “Người ta viết ải Chi Lăng hùng vĩ/ Núi
Đại Bàng đứng sừng sững vờn mây”, “Người
ta viết về ngôi đền trầm tích/ Thờ vị quan đã
hóa thánh thần/ Thân Công Tài đi vào điển
tích/ Mảnh đất này Người đã hiến dâng…”.  

Với giọng đọc trầm hùng, thầy giáo
Nguyễn Minh Trường trình bày hai bài thơ
“Đến Tam Thanh động nhớ quan đốc trấn Ngô
Thì Sĩ” (Diệp Thanh) và “Hồn cây - hồn đá -
hồn người” (Hoàng Văn An). “Đến Tam Thanh
động nhớ Quan đốc trấn Ngô Thì Sĩ” (Diệp
Thanh) là bài thơ vừa đạt giải cao trong cuộc
thi sáng tác thơ “Xứ Lạng quê hương tôi” năm
2017 - 2018 do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn tổ chức. Bài thơ ca ngợi sự tài hoa, văn
võ song toàn của Quan đốc trấn Ngô Thì Sĩ,
người đã có nhiều công lao to lớn đối với vùng
đất biên cương Lạng Sơn cả về an ninh lãnh
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Tác giả Phạm Anh Vũ đọc thơ tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17                Ảnh: PV  



thổ và văn hóa: “Là thơ, là tướng, là tiên/ Là
người trấn giữ, vỗ yên biên thùy/ Một tay thao
lược quyền uy/ Một tay thi, họa, cầm, kỳ tài
hoa”. Bài thơ “Hồn cây - hồn đá - hồn người”
của tác giả Hoàng Văn An khiến cả khán
phòng như ngừng lặng. Nhà giáo - Tiến sĩ
Hoàng Văn An (bút danh Hoàng An), nguyên
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn,
là người con dân tộc thiểu số suốt đời gắn bó
tâm huyết với sự nghiệp văn học nghệ thuật,
cũng là người có mối liên hệ gắn kết lâu dài
với bà con các dân tộc Lạng Sơn. Ông từng
sáng tác rất nhiều bài thơ về những người
chiến sĩ biên phòng và mùa xuân biên cương.
Bài thơ “Hồn cây - hồn đá - hồn người” mà
ông đề “Kính tặng các chiến sĩ biên phòng và
nhân dân các dân tộc ở biên giới” đã thể hiện
được tinh thần lạc quan, cống hiến, hòa
quyện tâm hồn với cây rừng, đá núi, đúng như
con người Hoàng An ở ngoài đời luôn sống
trọn tình vẹn nghĩa: “Anh giữ cây, giữ cả sắc
chàm xanh/ Giữ hồn đá/ biết thương đời/ mồ
hôi thấm đá/ Giữ tiếng chim/ giữ cả tiếng bi bô
con trẻ/ Cuộc đời vui/ bởi trời đất có hồn
người”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân đã thể hiện
thành công bài thơ “Người lính gác địa đầu”
của tác giả Hồ Tuệ bằng giọng đọc hào sảng.
Lạng Sơn - không chỉ là một cái tên địa danh,
Lạng Sơn đã được nhân hóa như một thực
thể sống động, là người lính đứng gác nơi
địa đầu Tổ quốc: “Lạng Sơn ơi! Ngày đêm
người đứng gác/ Dáng hiên ngang trước cửa
thép địa đầu/ Ngọn Mẫu Sơn - viễn vọng đài
cao ngất/ Mắt thần nhìn xuyên núi thẳm, rừng
sâu!.../ Xuân thế kỷ, ơi! bức tranh hoành tráng/
Ngực Lạng Sơn lấp lánh những huân chương/
Người lính gác cửa địa đầu Tổ quốc/ Bóng in
lên nền trời thép biên cương!”.  “Người lính”
ấy đã trải qua bao lần chiến tranh gian khổ để
giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng cho Tổ quốc:
“Mỗi tấc đất của núi ngàn yêu dấu/ Đã bao lần
tắm máu giặc xâm lăng!”. Trên cơ thể “người
lính” ấy là bao đời xương máu cha ông thấm
sâu trong từng tấc đất, và cả xương máu của
kẻ thù xâm lược chất chồng. Nhưng không vì
thế mà “người lính” chùn bước. Mỗi mùa xuân
về “người lính gác” lại được khoác lên mình
màu áo mới hài hòa, tươi trẻ: “Để thanh bình
cho nàng thơ sơn cước/ Mở khung trời thêu
bức gấm mùa xuân/ Xưởng máy hát giữa rừng

hoa ánh sáng/ Lâm trường ôm đàn, thác bạc
vang ngân/ Động Tam Thanh thả bầy hươu
thạch nhũ/ Gặm cỏ non bên dòng suối ngát
hương/ Sông Kỳ Cùng gọi mặt trời tỉnh giấc/
Nắng ban mai xây Thành phố Lạng Sơn”.

Chương trình Ngày thơ với tổng số mười
một bài thơ được trình bày, đan xen với các
tiết mục hát, múa về chủ đề biên giới và mùa
xuân đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng
khán giả. Bên cạnh những bài thơ do các nghệ
sĩ khách mời thể hiện, các tác giả cũng dường
như được thăng hoa khi tự trình bày tác phẩm
của mình, đó là Phạm Anh Vũ với bài thơ
“Đứng bên cột mốc” - bài thơ vừa đạt giải tại
cuộc thi sáng tác thơ “Xứ Lạng quê hương tôi”;
Nguyễn Văn Ngọc với bài “Nơi anh đứng” - bài
thơ sáng tác nhân chuyến đi thực tế tại Đồn
Biên phòng Pò Mã, nơi “Gió núi mưa ngàn
quanh năm bầu bạn/ Mật phục xuyên đêm
những lần đánh án/ Nguy hiểm rập rình dẫu
tiếng súng đã ngưng”. Và, người yêu thơ thực
sự bất ngờ, ấn tượng với giọng ngâm của tác
giả Nguyễn Thị Bích Thuận khi bà tự thể hiện
bài thơ “Xứ Lạng yêu thương” với giọng ngâm
ngọt ngào, khỏe khoắn để cho “Hạnh phúc tình
yêu hòa quyện xốn xang/ Sức sống biên thùy
lan tỏa mênh mang…”.

Khép lại Ngày thơ Việt Nam xuân Kỷ Hợi
2019 là mở ra một mùa thơ mới với nhiều
cảm xúc, hứa hẹn. Kính chúc toàn thể văn
nghệ sĩ Xứ Lạng có một năm mới thành công
và sáng tạo!
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LA LỢI

Nguyên Tiêu thơ Bác

Kiệt tác Nguyên Tiêu vọng tiếng ngân
Đài sen thơ Bác thắm tươi vần
Giang sơn một dải lung linh sáng
Đất nước ba miền rạng rỡ xuân

Thần bút ngời ngời tâm ánh sáng
Hồn người lấp lánh dạ thi nhân
Thăng hoa hào sảng tâm hồn Việt
Thi phẩm muôn đời tuyệt áng văn



NGUYỄN TIẾN DUY

Vì sao biển mặn

Một hôm con trai nhỏ

Nghiêng đầu hỏi ngây thơ

"Tại sao mà nước biển

Có vị mặn hả cha"

Cười xoa đầu con trẻ

Con ơi có biết không

Vì biển đầy giọt lệ

Vợ thủy thủ thương chồng

Ngàn năm, bao thế hệ

Vẫn tuôn rơi không ngừng

Bao tâm sự chất chứa

Bao dằn vặt lo âu

Biết tìm đâu cánh nhạn

Gửi thương yêu theo tàu

Lo biết bao bão tố

Bao nguy hiểm rập rình

Đá ngầm hay cướp biển

Sóng gió nào vây quanh

Thương chồng sao thương quá

Thương con, lại thương mình

Nên canh dài khắc khoải

Nước mắt buồn chảy quanh

Những hạt lệ thánh thót

Âm thầm rơi thành dòng

Rồi hóa thành sông nhỏ

Chảy hòa vào đại dương

Nơi xa chàng thủy thủ

Kiêu hãnh trước phong ba

Vững vàng cầm tay lái

Sóng to vẫn vượt qua

Rồi biết bao công việc

Quanh năm chẳng hề ngơi

Bao gian nan vất vả

Bao giọt mồ hôi rơi

Những đêm dài thanh vắng

Những lúc ngồi cô đơn

Bỗng thấy lòng se sắt

Nhớ nhà, thương vợ con

Rơi hiếm hoi ít ỏi

Giọt lệ người đàn ông

Nên lại càng đậm đặc

Vị muối mặn càng nồng

Bao năm trường cứ thế

Hai dòng lệ hai nơi

Quyện vào nhau lặng lẽ

Cùng những giọt mồ hôi

Hòa tan vào biển lớn

Làm nên vị mặn mòi

Nước mắt đầy một biển

Nhớ thương nghiêng một trời

Và muôn đời vẫn vậy

Biển vẫn sóng bạc đầu

Bạc đầu vì mong nhớ

Bạc đầu vì thương nhau.
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LỘC BÍCH KIỆM

Những chuyến tàu Xứ Lạng

Băng qua rừng xanh
Băng qua đồi nương
Những cung đường
Xứ Lạng

Tiếng còi tàu
Đêm đêm vang vọng
Xao động rừng núi
Biên cương

Tiếng còi tàu
Náo nức bâng khuâng
Thắp sáng bao miền
Kí ức

Tiếng còi tàu
Lòng ai thao thức
Nhớ mong vời vợi
Khôn cùng

Tiếng còi tàu
Xa dần… xa dần
Mở chiều dài thương nhớ
Ước mơ

Xứ Lạng những chuyến tàu xưa
Chở áo chàm xuống chợ
Chở câu sli về hội
Bộn bề
Chật lối đam mê
Những chuyến tàu
Thức dậy cả sơn khê./.

NÔNG THỊ THƠM

Mạy tào Xứ Lạng
(Theo làn điệu then)

Voằn xuân mà! Mạy tào dú 
Xứ Lạng phjông hoa

Làn then cáp lượn ca oóc rắp
Chắn chư cằm xuân sắc bjoóc hom

Mèng bửa cụng mà tom đuổi bjoóc
Bjoóc tào phông mọi coóc mọi pương
Nậu bjoóc như tua cần! thân thương Xứ Lạng
Bjoóc vọa cần hất bạn bấu buồn
Bjoóc ơi! Bjoóc cụng mì tâm hồn tươi sáng
Mọi cần dú quây quảng mà chồm.
Mọi pi thâng voằn xuân phjông nở
Bjoóc vọa cần thương nhớ quê hương
Mọi cần ơi! Bjoóc nhằng mừa 

vấn vương đuối mác
Bjoóc te mừa nả nhoóc đuổi co 
Bjoóc mừa bjoóc nhằng ló pi mấư
Tuyết xuân mà! bjoóc theo rậu hom hương
Bjoóc vọa cần thân thương Xứ Lạng

Làn then noọng thanh khiết
Tỏn xuân mà! Noọng xướng 

ứ ừ ư ứ ứ xuân
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ĐINH THỊ CẢI

Hội biết ơn

Hăm hai tháng Giêng hội Đầu Pháo

Tiễn Ngài về hăm bảy cuối Giêng

Nhà nhà sắm lễ tạ Thân Vương

Tỏ lòng biết ơn công Tuần Đốc.

Cỗ linh đình rạp quây quanh phố

Nhạc sập sình đây đó trống lân

Lợn quay, gà béo, mâm ngũ quả

Cung kính kiệu thần rước qua môn.

Du khách bốn phương về thăm hội

Dòng người như lũ nối đuôi nhau

Lầm rầm khấn! Tâm cầu hạnh phúc

Cư dân lạc nghiệp cuộc đời hưng.

VI XUÂN TƯỜNG

Mẹ tôi

Một đời bòn nhặt gió sương
Thanh xuân gửi lại chiến trường mẹ ơi
Giờ đây tóc bạc da mồi
Bảy mươi có lẻ đứng ngồi khó yên

Con đi, đi khắp bao miền
Không bằng mẹ trải muộn phiền ngược xuôi
Đắng cay dâu bể thế thời
Miếng cơm độn sắn lệ rơi vào lòng

Nhọc nhằn cuối bãi đầu sông
Cái tôm cái tép đỡ lòng con thơ
Rừng sâu giăng kín sương mờ
Nhặt rau, đốn củi đói no ai tường

Cha con sức yếu mẹ thương
Nhẹ nhàng chăm chút, nhịn nhường phần ngon
Cả đời nào biết phấn son
Bà ba áo vải bạc sờn nhiều nơi

Giờ cha bỏ mẹ đi rồi
Cỏ xanh lạnh giữa lưng đồi lẻ loi
Lơ thơ nắng rớt bên trời
Mẹ tôi như ánh tà rơi cuối chiều.
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Đã ba ngày Hin chưa
biết đến miếng cơm.
Khi đói chỉ ăn gói mì

Miliket úp với nước nóng.
Loại này rẻ nhưng hơi nhỏ,
úp hai gói chưa chắc được
lưng dạ. Nhưng không thể
hơn, chỉ một gói, bớt tiếng sôi
ruột là ổn. Mấy hôm đã thấy
bụng mỏng, quần áo rộng
thênh. Không dám soi
gương, dung nhan chắc tệ,
Hin khẽ thở dài. Nhà đâu sẵn
tiền, con gà, mớ rau theo pa
me ra chợ, bán được mấy
đồng phải chi li lạng muối,
chai dầu về xin thấy có lỗi.
Gắng thêm ít bữa, xin được
việc làm sẽ có tiền. Lương
khởi điểm chắc chẳng mấy,
nhưng khéo chi chắc ổn. Đâu
phải giờ mới biết thiếu đói, từ
nhỏ đến khi học xong Đại học
sư phạm lúc nào chẳng cảnh
này. Thứ bệnh kinh niên ấy
nay có ích, chẳng mấy bận
lòng lo nghĩ.  Lúc này cuộc
sống bỗng no đủ có khi còn
thấy lạ.

Chỗ trọ được đứa bạn
cùng bản cho ở ké. Phòng
rộng hơn chục mét, liền dãy
nhà nằm cuối bãi rau phía
Đông thành phố. Nó bảo, tiền
điện nước tự lo, một tháng
thêm năm trăm ngàn nữa trả
chủ nhà. Còn nói, đây rẻ nhất
thành phố. Năm trăm ngàn
mà còn rẻ! Với Hin là lớn,
chưa bao giờ có. Chỉ nghe,
không hỏi thêm. Không phải
nó có ý nhắc khéo, là thói
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Người thị thành
Truyện ngắn của CAO DUY SƠN

Minh họa: THU THỦY

buôn chuyện của đàn bà con gái mỗi khi bên nhau. Không chỉ
nhàn rỗi, lúc đang việc cũng thao thao. Có khi toàn chuyện
linh tinh nhảy cóc. Nhảy cóc, cắt lời cũng không phiền, càng
khỏe mồm, như thể không được nói sẽ sinh bệnh. Chuyện
nhà trọ chắc cũng thế. Đứa này tuy đưa đẩy dễ dãi với đàn
ông, lại mang tiếng hay thả thính dụ kẻ có quyền, có tiền của
nhưng tốt tính. Tên nó là Chiền, chơi với Hin từ nhỏ.

Số Chiền gặp may, học trung cấp y tại tỉnh, ra trường đi
xin việc, tới đâu cũng thấy nói giống nhau, chưa có chỉ tiêu.
Chiền biết tỏng họ muốn gì. Chỉ tỏ vẻ thế, nhưng là có thông
điệp ngầm. Ý là, xin việc kiểu này xưa rồi, giờ muốn được
phải mua. Chẳng phải nghĩ lâu mới hiểu, cái mặt người quyền
lực nó tự đắc, vờ vĩnh đợi ăn của đút có mẫu giống nhau. Vài
bữa thấy có người tìm đến, rỉ tai: "… có lối tiểu ngạch, hẹp
nhưng chắc ăn". Gọi cò mồi hay chim lợn cũng được, đã cò
đều nghiệp vụ nước bọt. Cò "vấn đề" luôn. Ối dó! "Vấn đề"
những trăm triệu? Còn bảo, đây chỉ hợp đồng thử việc, hết
thời gian tập sự còn phải xét, đạt mới nhận vào chính thức.
Ui do do, chỉ trộm cắp, cướp ngân hàng mới có được số tiền



đó. Phận gái như Chiền, cười không dám hở
răng, đến đâu cũng thấy mình như rớt thừa,
thình lình nghe ai ho mạnh đã giật thót. Rõ là
gan chuột sao có thể dao súng thảo khấu. Vậy
là những tháng ngày pa me nuôi ăn học khéo
hóa ra tro. Nghĩ thấy khó như ôm cột khói leo
lên trời vậy.

Đang bên hàng bánh mì đợi mua ăn lót
dạ, có người đàn ông đứng tuổi đến bắt
chuyện. Chỉ vài lời đã gây chú ý. Mềm mỏng
chân tình như thân thiết từ khi nào! Thấy tin.
Chiền vắn tắt tình cảnh bản thân. Không phải
đợi lâu, ông liền hỏi: "Có muốn làm công nhân
môi trường đô thị?". Ngạc nhiên. "Trái nghề
đấy, nhưng tình cảnh em lúc này, theo anh,
nên chấp nhận". Hỏi, sao muốn giúp người
lần đầu quen? Ông cười nhẹ: "Đã vài lần thấy
em qua lại con đường này, đoán sinh viên mới
ra trường đi xin việc. Nhưng em có biết, giờ
đã không như trước, cơ quan nhà nước muốn
nhận người đều phải qua thi tuyển. Mà thi
tuyển cũng căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được
phân bổ. Hẹp và khó lắm, chỉ các công ty tư
nhân, hay công ty nhà nước tự hạch toán mới
có thể nếu may mắn. Nhưng người như em
không nhận thì tiếc lắm. Anh có thể giúp nếu
em đồng ý. Không mất chi phí gì đâu". Được
việc mà không tốn gì ư? Trời trên đầu đột
nhiên sáng rỡ. Tưởng sắp rơi xuống tuyệt
vọng lại có người đưa tay đón, còn không
mau nắm ngay. Người này ăn nói lịch thiệp,
thận trọng tự tin chắc phải là lãnh đạo cơ quan
nào! Nhưng tuổi chắc ngang pa mình, xưng
hô anh em thấy ngại. "Đừng thế, họ hàng gì
đâu mà chú cháu! Là anh thôi em à". Giọng
đằm ngọt. Ừ, anh! "Có chắc được không ạ"?
Anh cười: " Nhìn anh có giống người nói dối
không? Mà thôi, từ từ rồi tìm hiểu. Đồng ý, anh
sẽ giúp". "Dạ thưa, là việc gì ạ, em theo học
ngành y…?". "Là quét rác!". Quét rác ư?
Chiền sững người. Anh vỗ về, "Mấy tháng đầu
tạm thế, rồi sẽ giao việc khác cho xứng với
người, đừng lo…!". Hơi ỡm ờ nhưng không
có vẻ nói chơi. Lời hứa có lẽ thật! Nhưng
thoáng mơ hồ, người này khéo phường săn.
Nhưng Chiền đâu còn là nai non, thành mèo
rừng biết leo cây rồi. Thì cứ lõng. Cần lúc này
là việc làm. Phải ngay. Tình cảnh đâu có thể
lựa chọn theo ý. Tạm rời bỏ ước mơ theo

đuổi. Để tính sau. Đời còn dài, chẳng ngại.
Chiền xinh đẹp đằm thắm đậm chất thiếu nữ
Việt Bắc. Cái nét Tày tươi từ nụ cười, ánh mắt
hút tim bao đàn ông. Yêu đôi lần, chuyện đụng
thân cũng đã. Thời nay chuyện ấy với lớp trẻ
là thường, cởi mở hơn mọi thời. Thích là trao,
muốn là cho miễn sao vui vẻ thỏa chí. Nhanh
hưởng thụ, nhỡ mai chồng con ai thèm đưa
đón. Cốt tránh bí bầu. Nhỡ, không chỉ phiền,
mất thời gian, phai mòn sương tuyết. Nhan
sắc hạ cấp sẽ hết quyền lựa chọn, kiêu hãnh
cũng theo đó mà rời đi. Vậy sao không nhanh
mà nhận lời. Chỉ tội người này hơi cứng tuổi!
Chẳng vấn đề. Phận gái là hoa là để đàn ông
thưởng ngắm, chuyện cũ bao đời.

Vậy là Chiền vào làm công nhân Công ty
môi trường thành phố. Hóa ra anh là giám đốc
cơ quan. Hồi nào nói "từ từ tìm hiểu" là thế.
Nói năng dễ nghe, lại còn biết giữ lời. Sau hai
tháng cuốn khăn che mặt, đẩy xe gom rác các
ngõ phố, Chiền được điều về văn phòng làm
văn thư. Việc không khó, lại được người chỉ
bảo tận tình nên chẳng mấy mà biết việc. Trực
tiếp chỉ bảo là một phụ nữ sắp nghỉ hưu.
Người này xưng cô với Chiền. Có lần gọi
Chiền đến, tận tình bảo:

- Việc ở bộ phận này không có gì phức
tạp lắm đâu, gõ văn bản trên máy tính cháu
đã biết, chỉ phải sắp xếp công văn, giấy tờ đi,
đến ngăn nắp cho dễ lấy, dễ tìm khi sếp cần.
Khó là giữ mình ấy cháu ạ, lỡ mang tiếng thì
phiền lắm đấy nha. Đàn ông cơ quan mình
toàn bọn dê cụ, thấy gái là mắt rực như lửa
nung vôi, như muốn thiêu đốt người ta ấy,
khiếp lắm!

- Vâng!

Chiền đáp chiếu lệ. Mà có vẻ như bà cô
vừa thổ lộ ra cái ý riêng. Gần một tháng về
phòng này Chiền đã phong thanh, có thời bà
cô từng cặp với giám đốc. Không khi đã gì đó
với nhau. Gì đó có thể vật chất, hoặc hơn.
Nếu thế là được chứ đâu mất gì, Nhưng là
trước thôi, tình nhạt lâu rồi. Đã đóng gói lưu
kho từ khi nhan sắc bị thời gian gặm nhấm.
Tóc xơ, mặt bạc, da bì, nay chỉ cặp mắt còn
đọng chút nét xưa. Thời trẻ chắc bà cô cũng
ưu nhìn nên được sếp để mắt. Khi người ta
yêu thì biết rồi, không chỉ kỹ từng nốt ruồi trên
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thân thể, đến mùi người cũng nghiện. Nay dù
đã gãy đòn, tuột gánh mà lòng có vẻ còn vấn
vương lắm. Nghĩ mình vẫn độc quyền, không
ai được phép ngó đến cái cây đã bặp dao
đánh dấu. Ích kỷ tị hiềm là thuộc tính đàn bà!
Dẫu hết thời vẫn gấm gẳng như chó móm giữ
xương. Mà buồn cười, đâu đã có gì mà đánh
động cảnh báo. Chắc từ ngày về đây, thấy sếp
hay ghé qua hỏi thăm nên bà cô ngờ. Ngờ rồi
lo như sắp bị kẻ khác nẫng mất thứ cổ vật đã
không còn là của mình. Quả là già rồi lẩm
cẩm. Cười thầm. Đây còn gì nữa mà phải giữ.

Giọng bà cô khan khan:

- Cháu cỏ vẻ kín đáo nhỉ!

Lại định thăm dò! Muốn biết phản ứng của
mình về những lời vàng ngọc vừa nhả ra kia.
Không thể nhẹ mồm. Anh đã dặn, đừng cởi
mở với ai khi chỉ mới quen biết. Nghe thôi,
không phản ứng, phản đối, đồng tình cũng
không nên. Biết giấu ý nghĩ là vàng, nói ra là
đất.

- Vâng!

Lại vâng nữa. Mắt bà cô khẽ nhíu. Gái
nhép mặt non có vẻ phòng thủ kín kẽ! Bà cô ý
tứ buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Vỗ đít
quần, đứng dậy bỏ ra ngoài. Sau lưng những
bụi nâu như lũ phù du vờn nắng. Tiếng chân
nghe như gậy gỗ đập mền chăn xa dần.

Vừa về đến cửa phòng Chiền đã rối rít:

- Hin ơi! Không nấu gì nữa, tao mang đồ
ăn về cho mày đây rồi.

Đang trên giường, Hin nhổm dậy đã thấy
Chiền bước vào. Chiền nhanh tay lấy ra
những hộp xốp trong túi ni lông đặt lên bàn.
Mùi thức ăn làm bụng khẽ quặn. Hin dè dặt:

- Mua nhiều thế chắc đắt tiền lắm?

- Cứ ăn đi, toàn thức ngon cả đấy!

Có gì đó mới ở Chiền. Là mái tóc nhuộm
nâu gợn sóng nhẹ. Thoáng ngây trước vẻ
khác thường, Hin khẽ thốt:

- Đẹp thật!

- Gì cơ?

- Màu tóc, kiểu tóc ấy! Giờ mày khác gì
hoa hậu!

- Tao á?

- Còn vờ nữa!

Vẻ mặt Chiền bừng sáng. Con gái được
khen xinh là thích lắm, nhất là lời khen của
bạn cùng giới. Phụ nữ mấy ai muốn người
khác hơn mình. Mỗi ngày Chiền lại nhận ra
những điểm đáng quý ở bạn, vô tư và chân
thật hiếm có. Vậy mà chưa thể giúp nó được
gì. Nhà nghèo, vậy mà nó đã vượt qua những
ngày gian khó để nhận được tấm bằng tốt
nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên. Xin
việc ư? Chiền đã từng trải qua rồi! Là chuỗi
ngày toàn những lo lắng, thất vọng. Vậy mà
nó có vẻ như chưa hề mất đi kiên nhẫn. Hay
đang hy vọng vận may như mình? Sao có
thể? Phận người khác nhau. Liệu có biết
Chiền đã như kẻ liều mình nhảy xuống sông
băng giá, cảm giác tê buốt đã nhờn. Nó có thể
như vậy không? Có đáng như thế không?
Đẹp, hồn nhiên như Hin có lẽ nên có lựa chọn
khác. Là xin được dạy học ở một trường nào
đó. Nhưng biết khi nào? Lại có vẻ như sắp hết
tiền. Nó không để lộ nhưng Chiền biết, hằng
bữa Hin đang phải tằn tiện từng đồng để nuôi
hy vọng, Hin có biết mình cũng xinh đẹp, vẻ
đẹp hiền lành, khiêm nhường khiến bao kẻ
động lòng. Ừ mà, đừng nên khiêm nhường
quá thế, tốt thật đấy nhưng cũng hay chịu
thiệt. Mà thôi, nó đang đói.

- Chuyện để sau, mày đói rồi, ăn luôn cho
nóng.

- Mày cùng ăn chứ?

- Tao ăn rồi, đây là phần mày đấy!

Cơm, thức ăn đều ngon. Có lẽ đây là bữa
ăn tuyệt nhất đời, nhưng chầm chậm thôi, kẻo
Chiền biết mấy hôm mình đứt bữa.

Trước gương Chiền vừa khẽ nâng mái
tóc, vừa nói:

- Hôm nay tao được theo sếp đi tiếp
khách mày ạ!

- Vinh dự thật đấy, lần đầu à?

- Bốn hay năm lần gì đó rồi. Buồn cười,
toàn người hơn tuổi pa mình vẫn xưng hô anh
em. Lỡ gọi chú họ lờ như điếc. Kệ, anh cho
sướng. Có vị lại còn ghé tai bảo, em là bông
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"phặc phiền" (một loài lan trắng tinh khiết trên
núi cao) còn sót lại của núi rừng đấy. Khen
thật hay nịnh vờ chẳng biết nữa, nhưng nghe
thích tai mày ạ!

Chiền thao thao kể. Nó đang vui, lại như
đang chờ gì đó. Qua gương, Chiền thấy nét
mặt Hin vẫn bình thản. Thoáng do dự hiện
trong mắt Chiền.

Đang dồn thức ăn thừa vào hộp xốp, Hin
nghe Chiền hỏi:

- Đủ ăn không?

- Còn lo thiếu, thêm người nữa chắc gì đã
hết! Đồ ăn ngon lại nhiều, chắc phải tốn nhiều
tiền lắm! Ngon thật nhưng thấy áy náy!

Chiền ngắt lời:

- Đừng bận tâm, không phải mua đâu! Tao
lấy từ bàn tiệc về đấy! Nhìn thấy nhiều món
còn nguyên, muốn lấy về nhưng ngại. Thấy
thế anh liền bước đến bảo, đã thanh toán cả,
nếu muốn em có thể báo nhân viên nhà hàng
chọn vài món đóng vào hộp cho, mình không
ăn thì dành cho bạn. Thế là tao lấy. Sợ mày
chê, không ăn, tao chưa dám nói.

- Sao chê, đồ ăn ngon thế này, ước một
tháng được một lần như thế còn chả có.

- Vậy hả? Vậy là tao yên tâm.

- Nhưng có phải hôm nào mày cũng tiệc
tùng mà mơ.

- Ừ, chỉ khi có khách vip cơ quan mới tiệc
khoản đãi. Mà có vẻ như mày sắp hết tiền rồi
phải không?

- Khỏi lo, vẫn còn mà! Có mua sắm gì mà
cần nhiều, cần lúc này là việc làm, còn nuôi
miệng thì đơn giản thôi.

- Mấy hôm tao bận không về, công việc
đến đâu rồi, có tiến triển gì không?

- Vẫn chưa gì. Giá gặp được một người
hào hiệp tốt bụng như mày ấy. Vui vậy thôi, ở
đời mấy ai được như thế.

Định nói với Hin gì đó, nghĩ thế nào Chiền
lại im lặng, rồi khẽ bảo:

- Từ từ rồi tính, không chỗ này, chỗ khác.
À, anh ấy hỏi thăm mày đấy! Còn nói, gái

Quảng Nguyên toàn người đẹp. Khen mày
xinh, ngoan nữa! Khen tao thì được nhưng
khen ai phải cảnh giác - Chiền cười - đùa vậy
thôi, anh ấy kết tao lắm, chu đáo, tâm lý nữa,
chỉ phải hơi đa tình. Nhưng biết làm sao
được, đàn ông dễ thay đổi, khó đoán. Mình
con gái phải chấp nhận, chịu đựng.

Không có ý nhắc nhở, hay ngầm cảnh
báo, chỉ làm chuyện nói cho có. Tuy là người
dễ dãi trong quan hệ khác giới, mạnh bạo nữa
nhưng Chiền là đứa tốt. Không vì thế mà tranh
thủ, dựa dẫm. Tự đi con đường riêng, xin
được việc dạy ở trường nào đó, không được
ở thành phố, huyện xa cũng được, miễn nuôi
được thân. Đơn giản vậy thôi sao mà khó.

Ngoài xa có tiếng sào chạm đáy sông
vọng đến buồn tẻ. Sóng bì bọp vỗ mạn bè gợi
dáng ngư phủ in mặt nước sương mờ. Lòng
chợt buồn, lẻ loi. Sông thời thưa tôm cá,
chẳng biết đánh bắt được mấy mà giờ này
ngày nào bè cũng qua? Vì miếng ăn hay bởi
sông đã gắn vào phận người? Mình liệu có
được như ngư phủ? Có một con mảng đón
đưa học trò. Hay lại rẽ ngang, với một việc
hoàn toàn xa lạ như Chiền. Chẳng biết nữa,
cũng không thể đoán rồi sẽ thế nào? Khẽ thở
dài. Mông lung.

Chiền đến ngồi xuống bên giường:

- Có chuyện này tao muốn nói với mày.

Hin ngẩng lên nhìn, chờ đợi. Lẽ nào điều
từng nghĩ đến đã bắt đầu? Nếu có thể ở lại
đây thêm ít ngày. Tiền đã sắp cạn. Đi đâu, ở
đâu nếu bây giờ rời khỏi đây? Thoáng dao
động. Định nói cảm ơn vì những ngày qua đã
được bạn cưu mang, đột nhiên nghe Chiền
bảo:

- Hin ơi, mày đừng đi đâu, ở đây với tao,
bao lâu cũng được. Khi nào xin được việc hãy
tính. Lúc này mày để tao ở lại một mình chắc
tao sẽ chết vì buồn mất.

Hin ngạc nhiên. Mọi chuyện không như
mình nghĩ. Chiền thật lòng muốn mình ở lại.
Không vì cần người trông coi căn phòng lúc
đi vắng, chỉ muốn có bạn tâm tình mỗi khi đi
làm về. Chuyện đường phố, công sở, riêng tư,
cả ái ân nữa cũng đem ra rủ rỉ. Tưởng, nếu
không nói ra, muôn sự ấy sẽ dần tích tụ, ngày
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nào đó sẽ thành khối u đe dọa tính mệnh. Hin
là người bạn tin cậy để Chiền có thể mở lòng.
Nó tuy nghèo nhưng thật, lại biết nghe và chia
sẻ. Chủ yếu là nghe, nhưng thấy an lòng.
Ngoài sự cảm thông, ánh mắt nó còn biểu lộ
khâm phục. Mà Hin phục Chiền lắm. Chiền là
đứa có lối sống hiện đại, nhạy bén, khéo trong
giao tiếp, biết đón ý nghĩ người khác, nên có
được cảm tình của nhiều người. Không như
Hin nhu mì chân bản, vậy mà nó lại đặt lòng
tin để cởi mở đủ thứ chuyện. Ấy là đã thật tin
nhau rồi. Vậy mà suýt nữa Hin đã hiểu không
đúng về nó. Hin cảm động.

- Chiền à, mày luôn tốt với tao, vậy mà tao
thì chẳng giúp được gì cho mày, chỉ luôn làm
phiền thôi.

- Đừng khách sáo! Mày biết không, từ khi
có mày đến ở cùng, tao thấy căn phòng ấm
hẳn. Chẳng như trước làm gì cũng một mình
lủi thủi. Có chuyện vui hay buồn chẳng biết tỏ
cùng ai, phòng lạnh như có ma ấy. Thôi, tao
tranh thủ tắm đây, chiều còn phải đi tiếp khách
nữa.

Tiếng nước xối xòa xòa vọng từ nhà tắm.
Hin lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Bên hàng rào
tre, trên khóm cúc dại có đôi bướm nhỏ đang
vờn, cánh mềm vẫy mơ hồ bụi nắng. Không
gian yên ả thanh bình. Giá lúc nào cũng thế
này, khỏi lo tìm việc, bấm từng tờ đồng chia
bữa ăn. Mơ màng, thấy mình được đứng trên
bục cao, ngắm trẻ thơ tròn mắt nghe giảng bài
mà lòng ấm áp. Liệu có hiện thực, hay chút hy
vọng nào? Từng ngày qua ước mong lại một
xa vời.

- Mày đang nghĩ gì thế?

- Không, chỉ toàn những linh tinh thôi.

Hin ngẩng lên nhìn. Bối rối. Từ nhà tắm
bước ra, trên người Chiền không mảnh vải
che, lồ lộ ẩm ướt. Thản nhiên đưa tay nâng
hai vú căng tròn, Chiền chợt hỏi:

- Đẹp không?

Chẳng lạ những đường cong, chẳng lạ
giữa hai bên đùi trắng nõn phủ lông đen mịn,
lạ là chưa thấy ai bạo thế. Đến giữa phòng,
Chiền kéo khăn tắm treo trên móc áo lau thân
thể loáng ướt. Hin ái ngại:

- Đẹp, mày đẹp thật Chiền à! Nhưng mà
bạo, nhỡ có ai vào thì sao?

- Thì cho nhìn chứ sao!

Chiền cười, tiếng cười làm rung cặp vú
cong cong. Chiền thành thật:

- Chỉ mày với anh ấy được nhìn thôi đấy!

Đã vài lần nghe Chiền tâm sự chuyện ái
ân. Lần này nữa, vẫn thản nhiên như đang nói
chuyện thường tình… 

- Tuy có tuổi nhưng anh ấy vẫn gân như
trai tân ấy mày ạ. Hỏi, sao khác thường?
Anh ấy hào hứng thú nhận, vì em trẻ lại đẹp
nữa. Mỗi lần bên em, anh thấy sức trai như
được hồi sinh. Tao nghĩ anh ấy thật lòng. Rồi
một lần tao phát hiện ra. Mày ơi, hóa ra lão
dùng thuốc, cái thứ thuốc rốc két vẫn quảng
cáo trên ti vi ấy. Là tình cờ tao thấy mẩu giấy
bạc bọc viên thuốc đã bị xé giấu trong giầy.
Nhưng tao lờ, làm như vẫn tin của nợ đó của
lão khí thế như vậy là năng lực tự nhiên. Anh
ấy hãnh diện, tự đắc lắm! Làm như chỉ riêng
mình được tạo hóa ban cho khả năng đó.
Một khả năng hoành tráng bất thường khiến
bao đàn ông chạm ngưỡng mãn dục phải
chọp chẹp thèm muốn. Nhưng đâu hay tao
đã biết, đó chỉ là hàng giả, được hỗ trợ bằng
hóa chất. Gọi là thuốc cứu đàn ông khỏi bẽ
mặt. Có sao đâu! Báo đài hàng ngày vẫn ra
rả. Ai nào tránh được sự già, già thì nó ra thế
thì, nó thế thì dùng thuốc hỗ trợ có gì xấu mà
phải giấu, lại muốn tỏ vẻ ta đây. Nhiều lúc
nghĩ cũng thấy buồn cười lắm mày ạ. Nhưng
không vấn đề, không sao hết! Chiếm được
trái tim anh ấy mới là thứ quan trọng. Tao
đang được người tin tưởng, và chiều lắm
ý… - Mắt Chiền long lanh.

Chiền đi lại trong phòng như kiểu đi của
người mẫu phô diễn thân hình. Một thân hình
lộ liễu vung vẩy chuyển động làm Hin bối rối.

- Thế này mà đàn ông không mê mới lạ!
Đúng không?

Cái người đàn ông có ý vừa nhắc, liệu có
phải Chiền vừa kể cho nghe? Nếu là người
này thì Hin đã được xem ảnh trong điện thoại
của Chiền. Tuy đứng tuổi nhưng vẫn phảng
phất nét thanh tân. Tóc cắt xanh, mái hơi xoăn
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phủ trán, khuôn mặt xương xương… Chỉ có
thể nhớ vậy. Là bạn tình của Chiền, là người
đã được Chiền hiến dâng như hoàn đáp ân
huệ vì đã có công giúp làm thay đổi số phận.
Mỗi lần kể với Hin, Chiền luôn tỏ mãn nguyện
và hãnh diện vô cùng. Như thể đã độc quyền
sở hữu, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn mà
không chút mảy may băn khoăn nuối tiếc. Đó
có thật tình yêu, hay mục đích gì khác nữa
Chiền chưa thổ lộ? Mỗi ngày Chiền lại như
một người khác. Vàng trang sức, điện thoại
iphone, quần áo hàng hiệu… những gì nữa
chưa biết. Hãy thôi đi những ý nghĩ linh tinh.
Đó là riêng tư, là lựa chọn của mỗi người.
Chiền đẹp, vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Mỗi khi
xuất hiện trước cánh đàn ông ánh mắt, nụ
cười như ngầm gửi riêng cho một ai đó. Cái
lối đưa đẩy ấy khiến bao kẻ tưởng bở mà ra
sức ve vãn mộng mơ. Chiền hỏi chỉ cho có
thôi, nó thừa biết mình xinh đẹp thế nào.
Nhưng có vẻ vẫn đang đợi! Để kiểm chứng,
để nhận thêm lời khen? Phụ nữ thích được
khen, nhất là khen đẹp, nghe rồi, thêm nữa
cũng vẫn chưa đủ. Có nên trả lời?

Hin bỗng thấy chân tay nặng trịch, mắt
trĩu nặng. Sao cơn buồn ngủ lại đến vào lúc
này, có khi nào như vậy? Trong cơn mơ màng
Hin thấy Chiền cúi xuống, ghé sát, hỏi khẽ:

- Sao thế, còn chưa trả lời tao mà?

- Ừ, ừ…

Không thể cưỡng, Hin ngả lưng xuống
giường. Trong chập chờn còn nghe Chiền nói:

- Mày vẫn nghe đấy chứ? Hin à, từ mai
mày ở lại đây một mình! Tao có chỗ ở mới rồi.
Đừng ngại, tiền trọ đã có người lo, ở lại bao
lâu cũng được. Thỉnh thoảng tao sẽ đến…

Tiếng khép cửa, khóa lách cách. Hình
như Chiền khóa ngoài. Hin muốn ngồi dậy
nhắc nó đừng thế, chiều có việc phải đi,
nhưng không sao gượng nổi. Tiếng bước
chân dần xa. Hin chìm vào giấc ngủ, một giấc
ngủ bị vây bọc bởi những tảng mây trắng đục.

Mấy giờ rồi? Đang ngày hay đêm? Tia
nắng yếu ớt của chiều muộn lọt qua khe cửa
nhắc Hin ngày sắp tàn. Tệ thật, vậy là mình
đã ngủ, giấc ngủ không mộng mị, thăm thẳm
như chết. Đã sắp hết ngày rồi sao? Vậy là một

ngày không làm được gì. Thật uổng phí.
Chống tay xuống giường định ngồi dậy, chợt
thấy có bóng người đứng bất động như tượng
giữa phòng. Hin đưa tay dụi mắt, không phải
mơ! Là người thật. Trộm ư? Đang ngày sao
to gan. Định hét lên, người đó liền khẽ suỵt.

- Đừng! Là tôi đây. Tôi là bạn của Chiền.

Bạn của Chiền? Sao có thể vào được
phòng, cửa khóa rồi kia mà? Toàn thân lạnh
toát, Hin run rẩy lùi lại góc tường, co mình thế
thủ. Một người đàn ông đứng tuổi, trên mình
mặc chiếc quần đùi và áo ba lỗ, hình như đã
đứng đó từ lâu. Ánh mắt nhìn Hin nóng bỏng.
Người xương gầy, mái tóc xoăn che vầng trán
cao, nụ cười lạnh lùng áp đảo. Đúng là người
có lần Chiền đã cho xem ảnh. Hin hoảng hốt
khi nhận ra trên người mình chỉ còn quần áo
lót. Mặt nóng như bị lửa đốt, vội đưa tay che
ngực. Cổ họng tắc nghẹn. Chẳng tỏ gì bối rối,
người đàn ông vẫn lạnh lùng. Ông phẩy tay
như muốn bảo, sẽ không có gì ghê gớm đâu
mà sợ. Tiến đến, nhăn nhở:

- Chắc em chưa biết, khu trọ này là của
ai? Tôi là chủ nhân đấy! Giờ này mọi người
chưa ai đi làm về. Có kêu to cũng không ai
nghe thấy đâu.

Hin run rẩy, giọng lạc đi:

- Tôi chưa bao giờ gặp ông, chưa biết
ông, xin đừng làm gì tôi!

- Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Qua bạn em
tôi biết em đang gặp khó khăn, tôi chỉ muốn
giúp, nếu em đồng ý, sẽ có việc làm, lương đủ
sống! Bạn em nhờ tôi mà. Nếu không thế, sao
tôi đến đây, sao vào được phòng này. Tôi
tưởng hai người đã nói với nhau.

- Vậy thì hãy từ từ nói chuyện đã, được
không?

Hin đang tìm cách kéo thêm thời gian.
Nhìn bộ quần áo mình bị ai đó cởi ra vắt trên
thành giường, Hin định lấy mặc lên người.
Nhanh như một cú bạt gió, người đàn ông lao
đến giữ chặt tay Hin. Mặc Hin vùng vẫy, ông
móc tay vào cạp quần lót của Hin giật mạnh.
Chiếc quần rách toạc lộ ra khoảng lông đen
mượt. Hin co chân, xoay người cố che vùng
kín. Không có tiếng nói, chỉ tiếng thở hổn hển,

31
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 305-03/2019



co kéo huỳnh huỵch. Chẳng lòng dạ nào nghĩ
đến gì khác, Hin nhắc mình bình tĩnh, tìm cách
nào đó thoát khỏi tình cảnh. Nhân lúc ông ta
buông một tay đang giữ Hin, để tụt chiếc quần
đùi, Hin bất ngờ co chân đạp mạnh vào bộ
sinh dục thâm đen như mặt quỷ. Chỉ nghe một
tiếng "hức" cất lên tắc nghẹn, thân hình kia đổ
vật xuống nền nhà. Hin vội đứng lên, mặc
quần áo, rồi nhanh chân chạy ra cửa kéo
phăng thanh chốt. Mọi việc diễn ra rất nhanh.
Tới mức, khi thoát ra ngoài sân, người đàn
ông vẫn quằn quại trên nền nhà. Cú đạp
mạnh vào chỗ hiểm làm mắt ông ta dựng
ngược, hai tay ôm bụng dưới rên rỉ, nhịp thở
có lúc như ngưng lại.

Thực là ác mộng kinh hoàng. Có khi nào
nghĩ đời có lúc phải đối mặt với tình cảnh tồi
tệ thế này. Chưa thể bình tâm để xem lại
chuyện gì, sao lại xảy ra với mình, khi mối
quan hệ duy nhất ở thành phố Hin chỉ có một
người bạn, là Chiền. Trong trạng thái bấn loạn
Hin như vẫn còn nghe bên tai giọng nói người
kia. Lão bảo, bạn mình đã nhờ lão đến giúp.
Giúp là như thế này sao? Thật tồi tệ, mình đâu
có đặt vấn đề gì với Chiền. Lại bảo, tưởng hai
người đã nói chuyện với nhau! Đâu có? Còn
nói, không thế sao vào được đây. Lẽ nào, nó
là bạn thân của Hin kia mà? Chính nó đã bấm
chốt cửa ngoài. Chìa khóa phòng Hin cầm
một, một chìa Chiền giữ, sao ai có thể mở ra.
Lão còn bảo, mình là chủ nhân của khu trọ.
Nếu vậy lão có chìa riêng cũng là một khả
năng. Có thể chuyện đã nằm trong tính toán?
Lẽ nào bữa cơm trưa nay cũng trong ý đồ của
họ? Ngay khi ăn xong cơn buồn ngủ kéo đến
tức thì. Thật lạ! Thức ăn có phải đã bị bỏ thứ
gì? Không thể, sao lão có thể tự tin như vậy!
Thật may, có lẽ vì bận nên lão đến muộn, vừa
lúc mình thức giấc, nếu không đã phải ôm hận
suốt đời! Cha trời, mẹ đất ơi, không thể!
Không được nghĩ xấu về bạn. Chiền là đứa
tốt, nó có thể chơi xấu người khác, có thể ý
đồ với ai đó để mưu lợi hay gì, nhưng sẽ
không như thế với Hin. Có thể đôi lần ông ta
đã nghe Chiền kể về mình, khó khăn đang
gặp phải, nên mới biết và tự làm chuyện này.
Không ít lần Chiền nói với Hin về ân nhân của
mình. Mỗi lần nhắc đến, Chiền đã luôn miệng
khen, là người hào hiệp, tốt bụng, lịch lãm
hiếm có trên đời. Vậy mà của hiếm đó là đây

sao? Chiền ơi mày nhầm rồi. Hin nghe thấy
tiếng lòng mình rên rỉ.

Hin sững bước, dừng lại giữa sân. Là
Chiền! Nó đứng chắn trước mặt, nhìn Hin
bằng ánh mắt rất lạ. Vừa sắc lạnh như dao,
như vừa thất vọng, khó chịu ứ đầy. Sao nói
chiều bận tiếp khách lại về sớm vậy? Định hỏi,
chợt nghe Chiền lạnh lùng:

- Mày quá đáng vừa vừa thôi! Người ta
thực lòng muốn giúp lại còn tệ thế. Mất mặt
với mày quá! Cứ muốn lấy không thứ mình
muốn mà định không mất gì à? Còn hại người
khác ra nông nỗi này. Mày tưởng tao không
biết sao? Túi mày làm gì còn tiền. Mày ăn gì
cả tuần qua tưởng tao không biết chắc? Mày
chẳng còn gì hết, chỉ còn mỗi thứ đó thôi. Có
mỗi thứ duy nhất để đổi lấy tương lai lại còn
ra vẻ chính chuyên. Đừng có mơ! Giữ lấy
mang về cho mấy thằng làng. Về với cái thứ
văn minh nhẫm cứt trâu mà sống. Nơi đó mới
là của mày, chứ đây không có chỗ cho hạng
người như mày đâu. Đi khỏi đây đi.

Chiền ném vào Hin ánh nhìn khinh bỉ. Nó
đổi mặt vẻ đau khổ chạy vào phòng. Từ xa,
Hin thấy người đàn ông đưa tay như muốn
ngăn Chiền đừng lại gần. Chiền không làm
vậy, nó khom mình bước như chạy đến, đỡ
lưng lão. Lão nhổ bãi nước bọt xuống đất, lắc
đầu quầy quậy. Một tay chống nền nhà, một
tay ôm bụng dưới lão được Chiền đỡ ngồi
dậy. Mắt lão không nhìn, chỉ nhắm tịt, lẩm bẩm
gì đó.

Từ xa chợt vọng lại tiếng sào chống bè
chạm đáy sống vọng lại. Một làn gió thổi đến
làm khóm cúc đung đưa. Đang tiết giữa thu
gió mát lạnh luồn qua cổ áo khiến Hin khẽ
rùng mình. Đi đâu, về đâu đêm nay, những
ngày tiếp theo nữa. Biết sống thế nào cho đến
ngày hy vọng kiếm được việc. Tay vô tình
chạm túi quần, Hin nhẩm tính chỗ lép kẹp này
ước chỉ còn đôi trăm ngàn. Ăn có thể bóp
mồm miệng, nhưng phải có chỗ tá túc. Thân
gái không thể vạ vật nhà hoang vỉa hè. Khó!
Hin bần thần! Hay Chiền chửi đúng. Mình
không hợp với thị thành, chỗ hợp nhất với
mình có lẽ là làng bản, với con đường lầy lội
cứt trâu. Đường về bản thì xa. Biết cách nào
qua đêm nay. Chẳng biết nữa.
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Bản làng chìm vào đêm
sâu tĩnh mịch, bên
gian bếp nhỏ, người

đàn bà vùi vội thanh củi còn
đỏ hồng than dưới tro rồi đi
sang gian buồng bên cạnh,
bà nắm tay người đàn bà
ngót trẻ hơn bà chục tuổi và
thều thào nhỏ nhẹ:

- Cô Ngát, cô đã về nhà
này hai hôm, tối nay cô đừng
để chồng tôi ngủ một mình
ngoài nhà nữa!

Bà buông cánh tay, vỗ
nhẹ vai rồi đi sang gian buồng
bên kia, ánh đèn dầu tắt, còn
lại bóng người đàn bà cao
gầy, dáng lênh khênh đứng
bên khung cửa gỗ, gió rét về
rồi, đêm trở nên dài hơn, sâu
hơn, sâu hơn ngã rẽ cuộc đời
mà tạo hóa đã đặt ra trên đôi
vai người đàn bà ấy.

Ông Vẻn trở lên nhà với
hơi men say, lão gục đầu
xuống chiếc giường gian nhà
chính ngủ và ê a cái miệng
nhưng chẳng ai biết lão đang
nói gì. Lão quên rằng lão có
hai vợ đang nằm hai bên
buồng trái và phải của căn
nhà. Một người đã chăn gối
với lão hơn ba chục năm nay,
còn một người thì mới về hai
ngày lão chưa kịp động
chạm. Thấy vậy, cô Ngát lặng
lẽ quay vào buồng nằm.
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Làm vợ
VÙNG CaO

Truyện ngắn của Lý THị THảO

(Tác phẩm đạt Giải B - Cuộc thi Truyện ngắn năm 2016 - 2018 
do Hội VHNT Lạng Sơn tổ chức)

Minh họa: NHẬT qUaNG

Nửa đêm ông Vẻn dậy uống nước, ông đã tỉnh táo hơn
và rồi trong suy nghĩ ông nhận ra một điều gì đó, điều mà xuất
phát từ bản năng nhưng cũng là một phần trách nhiệm. Sau
đó đêm vẫn đúng nghĩa là đêm, phía buồng trái gian nhà phát



ra tiếng ngáy khò khò còn buồng phía bên
phải là tiếng giường gỗ kêu kèn kẹt.

*
Căn nhà trình tường rêu bám xanh gắn

với bà Pàn từ ngày về làm vợ ông Vẻn, từ
ngày bản làng chưa ai biết đến xi măng hay
gạch ngói, bà cùng ông Vẻn giã từng nắm đất
phơi nắng che mưa. Năm qua tháng lại chẳng
mấy chốc đã hơn ba mươi mùa đông.

Dạo đó, kinh tế khó khăn, người dưới xuôi
hay ngược lên miền núi bán cá mắm, cô Ngát
theo mấy bà cô trong làng lên Lạng Sơn buôn
bán, cái khe dọc Còn Teng không hiểu sao
quen bước chân cô. Kiếm sống tuy vất vả
nhưng ở nơi đây cuộc sống yên bình và có
những con người đầy thiện cảm nên cô Ngát
thấy lòng thanh thản hơn.

Phía trên gốc đa mát mẻ đầu làng có ngôi
nhà trình tường nhiều gian, đó là nhà ông
Vẻn. Gia đình còn mỗi hai ông bà già nên hay
được các cô hàng mắm xin tá túc qua đêm.
Từ ngày lên đây bán cá mắm, cô Ngát đã nghỉ
lại nhà ông Vẻn hai lần.

Hôm ấy, người đàn bà xuôi vào làng bán
mắm một mình, trở ra thì gặp cơn mưa, giữa
mùa đông buốt rét, cô quẩy gánh chạy vội đến
gốc đa. Đương lúc chiều muộn bà Pàn đi
vườn hái nắm rau cải ngồng về làm cơm tối
thì gặp cô. Người phụ nữ mái tóc đã lấm tấm
bạc nhưng được giấu kín trong khăn xếp,
khăn vuông cuộn kín trên đầu, lại gần:

- Sao cô Ngát lại ở đây? Vào nhà tôi mà
ở cho đỡ ướt mưa đỡ lạnh! Trời cũng tối rồi,
cô còn đi đâu, cứ vào nhà tôi ăn cơm ngủ nghỉ
rồi mai đi đâu bán hàng thì đi chứ?

Dứt lời, người phụ nữ thấp, tròn lẳn, lượm
ngay cái đòn, cố kiễng chân để quẩy gánh
hàng của cô Ngát lên nhà, cô cũng một tay
che nón mà đi theo.

Đêm ấy là đêm thứ ba cô Ngát ngủ trong
căn nhà đất này nhưng là lần đầu tiên ngủ
cùng bà Pàn. Hai người đàn bà trở nên thân
thiết từ bao giờ. Ở họ có một điều gì đó chung
chung như những bông hoa rừng đẹp mà
hoang vu đến lạ. Trăng đêm sáng hắt vào cửa
sổ, bà Pàn không ngủ được, cô Ngát trở mình
trong giấc. Ông Vẻn thì vẫn mải mê cờ bạc ở
đâu đó chưa về.

Hương đêm ngào ngạt, hương của hoa
hồi phả vào cửa từ những cánh rừng bên kia,
hương của chàm bay lên từ những chum
nước đen bóng dưới chân cửa sổ phía ngoài
vườn, hương mắm còn đọng lại thoang
thoảng đâu đó trên vạt áo, sợi tóc của người
đàn bà xuôi... Đêm nay tất cả hòa làm một.

Bà Pàn gác tay lên trán, mắt đưa ra cửa
sổ

- Cô Ngát, cô chịu khó đi làm ăn xa nhỉ?
Ngát nằm sải người ra, thở dài:
- Có ai muốn đi xa quê chứ chị Pàn! Em

như cây đa cạnh nhà chị đây, muốn cắm rễ
một chỗ mà nào có được! Em lấy chồng cũng
chục năm nay nhưng không có con. Bố mẹ
chồng ngày nào cũng hắt hủi, chửi rủa em,
chồng em thì xa lánh cho rằng em không sinh
đẻ được, anh ta lại còn biện cơ hội đó đi với
người khác. Em làm sao có thể chịu được
cảnh ở trong nhà chồng mà nhìn chồng đưa
người khác về ngủ. Ấy thế mà dẫn bao nhiêu
cô về cũng chẳng thấy cô nào đẻ cho anh ta
được mụn con. Uất ức quá nên em bỏ đi lên
đây bán rong kiếm sống ấy chứ!

Bà Pàn đặt tay lên vai người đàn bà đang
ngủ nghiêng quay mặt vào góc tường tối kia
cũng thều thào:

- Tôi cũng chẳng sung sướng gì cả. Có
với ông Vẻn sáu cô con gái, từ ngày có đứa
thứ ba, ông Vẻn sinh ra cờ bạc, rượu chè và
chẳng để tâm đến đồng nương. Cuộc sống
khó khăn hơn, tôi càng ngày càng vất vả hơn.
Các cô con gái lớn của tôi đều đã đi lấy chồng
xa. Còn hai đứa út cũng đi Trung Quốc làm
thuê. Ông Vẻn đâm ra chán chường, suốt
ngày đâm đầu đi biệt vậy đấy, có hôm gần
sáng mới về.

Bà Pàn kéo cô Ngát quay mặt lại phía
mình nắm chặt lấy bàn tay khô rạc và gân
guốc rồi thủ thỉ:

- Cô Ngát! Tôi có ý này cô nghe xem có
được không? Nhà tôi bây giờ chỉ còn hai vợ
chồng già, thật sự ông Vẻn rất tốt, chỉ tại tôi
không sinh được con trai nên ông ấy mới trở
nên thế đấy, tôi ở vậy cũng buồn chán. Hay là
thế này, cô về ở chung nhà với tôi. Điều mà
ông Vẻn muốn thì tôi không làm được nữa rồi.
Bây giờ cô gần gũi với vợ chồng nhà tôi, thì
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cô về ở với chúng tôi, sinh cho nhà tôi thằng
con trai...

Đêm vắng bỗng nhiên có tiếng nhịp tim
thở dồn dập, phải chăng ai đó đang sợ hãi về
một điều gì sắp xảy ra! Là cô Ngát hay là bà
Pàn?

Cô Ngát bất ngờ trước ý kiến của bà Pàn
ấp úng:

- Chị ơi nhưng mà... nhà em dưới quê mà
biết chuyện cũng khó lắm! Mặc dù...

Hai tiếng thở dài hòa vào cơn gió mùa
đông lạnh buốt của miền núi, cơn gió quen
thuộc của một người và xa lạ đối với người
kia, chắc chắn rằng sau đêm ấy nó sẽ trở nên
quen dần mà thôi. Rồi mỗi người quay
nghiêng sang một bên và say dần trong
hương rừng thơm ngát, mùi hương đầy sức
quyến rũ níu chân người miền xuôi.

*
Đêm hôm đó, đêm đầu tiên Ngát làm dâu

vùng cao thật khó ngủ, ông Vẻn đã thiếp đi
sau giây phút mệt mỏi. Mặc cho ông Vẻn đang
say trong giấc, ba giờ sáng Ngát nghe thấy
tiếng tinh tinh từ dưới nhà vang lên, cô dậy đi
suối gánh nước về nấu cháo. Ngát thấy không
gian thật thoáng đãng và cảnh tượng lạ lùng,
dưới mấy tầng đá xếp đã xanh rêu là thấp
thoáng những cô gái mặc áo chàm đen đang
ẩn hiện trong sương sớm, nơi có vài tảng đá
to và phẳng phiu, bao nhiêu cô gái làng đang
quây quần giã vải. Ngắm nghía một lúc rồi cô
gánh tiếp hai thùng nước theo những bậc
thang đá lên nhà. Ngát nấu nồi cháo xong thì
bà Pàn dậy, đầu ngó vào cửa bếp, tay cầm
lược chải đầu, tay cầm khăn vấn tóc, miệng
thì ân cần:

- Em không cần phải dậy sớm thế đâu!
Mọi việc cứ để chị làm!

Ngát gẩy thanh củi, quay mặt ra nhỏ nhẹ:
- Em nghe tiếng lạ nên không ngủ được

chị ạ!
- À sắp đến hội xuân rồi, gái bản làm vải

để may quần áo mới đi hội đấy! Em thích mặc
thì chị cho, trong hòm chị còn mấy bộ chàm
may rồi chưa mặc bao giờ, còn cả mấy cuộn
vải mới nguyên, em thích chị may cho em!

Vừa nói bà Pàn vừa vẩy thóc cho gà ăn.
Ngát cảm ơn bà Pàn rồi đi vào nhà gọi ông
Vẻn dậy ăn cháo. Gian bếp trở nên ấm cúng
hơn, thơm tho hơn mọi ngày bởi mùi cháo
ngô hòa lẫn với thịt, gừng và đậu dị trong tô
khau nhục.

Phía chân trời mới tờ mờ sáng, đường
lên nương có bà Pàn, ông Vẻn, cô Ngát. Lâu
lắm rồi người ta không ai thấy ông Vẻn lên
nương. Mấy  người cầm cuốc, dao đi sau cứ
chỉ trỏ, xôn xao. Ai trong họ cũng tò mò rằng
không biết người xuôi có biết đẻ con trai
không. Rồi ai cũng khuất dần sau những
rặng sim.

Thời gian cứ thế trôi đi, xuân qua, hè tới,
thu về, cô Ngát cũng đến ngày sinh nở. Mùa
thu đẹp, đẹp như cô công chúa trong bụng cô.
Cuối cùng thì tiếng khóc chào đời ở Trạm y tế
xã cũng vang lên, ngày mà cả nhà thấp thỏm
mong đợi bao lâu. Ông Vẻn, bà Pàn đều ngỡ
ngàng. Người đàn ông lại quay về với rượu,
lao vào trận say đê mê. Bà Pàn viện cớ con
gái ốm nặng cũng sang nhà con gái. Trạm y
tế xã chỉ còn hai mẹ con cô Ngát.

Hai hôm sau  cô Ngát được về nhà, dưới
nắng thu gay gắt, trên con đường đất đỏ là
bóng hình người phụ nữ ôm con đi bộ về nhà.
Cô Ngát bước vội trong cơn đói bụng. Cuối
cùng thì cô cũng đến nhà sau quãng đường
ba cây số dưới nắng trưa mệt mỏi. Vừa bước
vào đến sân nhà, bà Pàn tay vẫn đang cầm
cái mẹt sẩy gạo, miệng đã gắt gỏng:

- Loại đàn bà không biết đẻ đi đâu ở thì
đi!

Cô Ngát đứng lặng người dưới nắng và
bầu trời trong xanh không gợn một bóng
mây, cô chưa từng nghĩ một ngày bà Pàn lại
nói ra câu đó. Cô nức nở, nước mắt cứ ròng
ròng rớt xuống đứa con gái trong vòng tay,
con bé thì khóc thét. Con tim cô thắt lại, đôi
chân run lên, cô biết phải làm sao bây giờ.
Cô có nên vào căn nhà đó không khi người
ta đã đuổi, nhưng nếu cô quay lưng thì ở
rừng núi hoang vu đó, cô sẽ ở đâu để sống
và nuôi con hoặc nếu có bỏ về xuôi thì dân
làng sẽ đàm tiếu ra sao về cô. Biết sức khỏe
mình còn yếu hơn nữa lại thương con bé,
Ngát định mở miệng xin bà Pàn thì chưa kịp
nói đã bị bà chặn họng:
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- Tôi đã dọn cho cô gian nhà gần bếp, đi
vào đấy mà ở, cô định bê cái mặt vào nhà
không biết xấu hổ với tổ tiên à?

Người đàn bà da mặt tái xanh, một tay
xách giỏ đồ, một tay bế con đi vào mặc cho
hai hàng nước mắt tuôn như mưa.

Trong những ngày ở cữ, bà Pàn sang nhà
con gái trông cháu, bỏ mặc cô ở một mình với
ông Vẻn. Ông lại trở về với thói xưa, thâu đêm
suốt sáng cờ bạc rượu chè. Cô Ngát tự phải
giặt giũ, nấu ăn và trông con.

Bà Pàn chẳng hiểu thay đổi tính nết và
thái độ từ khi nào, không còn như xưa, chắc
vì thời gian trước đó ông Vẻn ngày đêm cuốn
lấy cô Ngát nên bà sinh lòng ghen tuông. Lòng
người đàn bà tuy rộng như cánh rừng nhưng
làm sao có thể chịu nhường nắng để cho cánh
rừng khác lớn lên xanh thẳm kia chứ?

Ruộng thì gần mẫu nhưng bà Pàn không
cho mẹ con cô một mảnh nào để cấy hái, mọi
miếng ăn chỉ dựa vào chỗ ngô trên nương.
Những ngày con Xíu còn chưa ăn dặm, cô
Ngát mang đi gửi hàng xóm để lên nương,
ngoài sáu tháng, cô địu nó đi theo. Biết làm
sao được nếu cứ ở nhà thì lấy gì để nuôi mình
và nuôi con. Một thân một mình nơi đất khách
quê người, làng xóm cũng thương cô nên
thỉnh thoảng có nhà chia cho đôi cân gạo.
Không đáng là bao nhưng từng đó cũng an ủi
được mẹ con cô phần nào.

Chẳng biết có phải do tư tưởng cổ hủ níu
trong đầu ông Vẻn hay là bản năng sinh lí mà
ở cái tuổi ngoài sáu mươi ông vẫn ngủ đều
đặn với vợ. Tất nhiên cô Ngát trẻ hơn nên ông
lúc nào cũng để tâm đến nhiều hơn. Lần này
thì ông cho mời thầy then cao tay về làm lễ
trước khi quyết định cho cô Ngát sinh đứa thứ
hai. Lợn, gà, mâm xôi, bánh giầy, tiền vàng...
đầy đủ, hương khói thắp nghi ngút trong nhà,
cả đêm hôm đó ai cũng thức cùng thầy làm lễ.

Tháng sau cô Ngát có thai, ông Vẻn lại
gần gũi cô nhiều hơn, ông tin thầy đã làm lễ
phù hộ cho ông có con trai. Ông thay đổi hẳn,
ngày nào cũng đi suối đánh cá về nấu cho vợ
ăn. Thấy hai người họ gần gũi, bà Pàn cũng
ngại ở lại ngôi nhà này, bà vẫn một mực lạnh
lùng và chỉ suốt ngày lo đi thăm hết đứa con
gái này đến con gái nọ.

Đến ngày sinh nở, lần này bà Pàn không
đến Trạm y tế xã nữa, mình ông Vẻn bế cái
Xíu đến trông chờ vợ đẻ. Nghe tin báo là Ngát
đẻ được con trai, ông Vẻn bỏ đứa con gái
xuống nhảy cẫng lên,  hai tay vỗ vào vai y tá:

- Có thế này nếu chết đi, tôi cũng an lòng
rồi y tá ạ!

Ông mừng lắm, mừng như bắt được thỏi
vàng vậy. Với ông cuộc sống chỉ cần thế thôi,
sống là được mở mày mở mặt với xóm làng,
chết là có thằng con chống gậy đưa tiễn và
được thờ cúng như bao người.

Lễ đầy tháng được ông tổ chức linh đình.
Ông thịt hẳn mấy con lợn rồi mời cả làng đến
ăn mừng. Cô Ngát cũng trở nên phấn chấn,
tươi tỉnh hơn như cây hoa xấu hổ vừa tỉnh dậy
sau một đêm tối.

Ngôi nhà trở nên đông đúc khi bà Pàn
chăm ở nhà hơn. Hằng ngày bà nhận ở nhà
trông hai đứa con vì tuổi cao sức yếu và cho
cô Ngát đi làm đồng, lên nương. May là ông
Vẻn đã mến cô Ngát hơn khi có cậu quý tử,
cô đi làm gì ông cũng đi theo và tranh làm việc
nặng. Hạnh phúc có khi tưởng như nó hiện
hữu quanh ta nhưng thật sự với một số người
nó lại mong manh thế đó. 

Dạo ấy có mấy hôm bà Pàn ốm nặng, cô
Ngát thì đi làm đồng, ông Vẻn chỉ chăm
nghịch với con trai, bà nằm liệt giường mà
chẳng ai chăm sóc, may còn mấy đứa con gái
thỉnh thoảng qua chăm bón cho bà. Ông Vẻn
từ lâu không để ý tới bà, bây  giờ có thằng
con trai, có bao nhiều đồ ăn ngon thì cho hết
thằng cu.

Từng ăn ở với nhau bao nhiêu năm mà từ
khi xuất hiện thằng con trai bà cảm thấy như
mình đã chết, trong mắt ông Vẻn không còn
có bà Pàn nữa. Bà khỏi bệnh, cơn ghen tức
nổi lên sau bao nhiêu lâu chịu đựng.

Ngày nọ, hai vợ chồng cô Ngát, ông Vẻn
đi hái hồi cả ngày, họ nắm cơm lên rừng. Bà
Pàn ở nhà biết con gái cả sang Trung Quốc
chặt mía thuê nên bà bày mưu cùng cô con
gái cả. Bà bế thằng cu mới được vài tháng
tuổi qua nhờ con gái mang cả sang bên đó
cho con gái út nuôi.

Hai vợ chồng về nhà, họ đang hí hửng
hôm ấy hái được nhiều hồi, bán cũng được
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khá tiền, định chia cho bà Pàn chút ít. Hai
người bước vào sân nhà hớn hở, bà Pàn đã
chạy ra sốt sắng:

- Ông Vẻn ơi! Thằng cu...
Cô Ngát trố mắt lên hỏi:
- Nó làm sao hả chị?
Bà Pàn vừa dụi mắt, vừa chỉ tay vào nhà:
- Trưa nay, cho hai chị em nó ngủ say, tôi

đặt thằng cu lên võng rồi đi suối giặt quần áo,
đi về thì không thấy nó đâu nữa! Phải làm sao
bây giờ?

Nghe tin, cô Ngát ngất đi, ông Vẻn thì bỏ
con dao và cái túi chạy đến túm tóc bà Pàn:

- Ở nhà trông con mà thế à? Thằng con
trai tôi, nó đâu rồi? Nói đi?

Cả nhà ngồi một lúc trấn tĩnh rồi cùng
nhau đi tìm, hỏi han hàng xóm nhưng chẳng
ai biết.

Sau đó cô Ngát buồn rầu chẳng ăn uống
được gì, cô cũng bỏ bê việc đồng nương, với
cô bây giờ có làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Cô
con gái cả đi làm thuê nên bà Pàn lại sang đó
trông cháu. Ông Vẻn tiếp tục quay ra với
rượu. Bao nhiêu chum rượu nấu ra, ông cứ
đâm đầu sáng chiều tu hết, cơm cháo chẳng
chịu ăn.

Con ma men ăn sâu vào da thịt ông, ông
trở nên suy sụp rồi một ngày ông ốm đau và
chết. Tiếng súng liên thanh nổ ba lần hướng
lên trời, trong căn nhà trình tường nứt vách,
người ta nghe tiếng khóc, liên thanh nấc
nghẹn của một người đàn bà lẫn trong tiếng
cồng chiêng trống vang. Sáu cây tiền đã dựng
sẵn trước cửa, ông thầy đọc điếu văn phúng
viếng. Bà Pàn ngồi bên quan tài, mặt ủ rũ
nhưng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ với
bà ông Vẻn đã mất lâu rồi, mất từ khi có cô
Ngát xuất hiện.

Đưa đám xong được đôi ba ngày, căn nhà
trở nên lạnh lẽo, chỉ còn mỗi hai mẹ con cô.
Ngát nhận ra rằng lâu rồi không về dưới xuôi
nên quyết định dẫn con về một thời gian thăm
hỏi mọi người. Ngát nhờ hàng xóm hương
khói giúp để cô về thăm quê. Bên con đường
đất chỉ thấy những rặng hồi thơm, hoa đang
nở gối mùa và bóng hình hai mẹ con trải dài

khuất dần sau núi. Chẳng biết bao lâu nữa cô
sẽ quay trở lại nơi ấy hay cô sẽ ở mãi với
cánh đồng thẳng cánh cò bay và đám trẻ con
thả diều ngoài đồng nội, với bờ đê xanh cỏ...

Hôm nay, trong căn nhà trình tường trên
gốc đa đó lại đông đúc người, bà Pàn làm lễ
thôi tang ông Vẻn, bà không báo cho cô Ngát
biết. Các cô con gái đều về đông đủ cả, cô út
mang cả thằng con trai về. Nó lớn hơn, bụ
bẫm cũng đã tập tẹ biết đi. Dân làng cũng chỉ
nghĩ đó là con trai của cô út với ông chồng
nào đó ở Trung Quốc nên không ai hỏi han gì.

Bà Đạo, hàng xóm bà Pàn, người thương
cô Ngát nhất cũng được mời về ăn thôi tang
trước đó nửa tháng nên bà Đạo báo tin cho
Ngát. Ngát không muốn trở lại vùng cao nhưng
biết bà Pàn làm lễ thôi tang cho chồng, cô cũng
muốn lên làm tròn nhiệm vụ của mình lần cuối.
Cô Ngát dẫn con gái lại trở lại khe dọc.

Hai mẹ con cô bước đến sân, các cô con
gái và bà Pàn đều ngỡ ngàng, mấy cô con gái
định ra đuổi cô Ngát thì bà Pàn ngăn. Không
biết có phải bà Pàn nhận ra những việc mình
làm là sai hay chỉ đơn thuần muốn để cho cô
Ngát hành lễ lần cuối với chồng.

Hai mẹ con cô Ngát đến gần bàn thờ nơi
thầy ngồi làm lễ. Họ vừa khóc vừa lạy ba lạy
xong rồi quay ra. Ngát nhìn lại một lần nữa
ngôi nhà rồi dắt tay con gái quay lưng đi
xuống bậc thang đá, bà Pàn tay dắt thằng bé
ra cuối sân gọi:

- Cô Ngát! Cô hãy ở lại đây vì thằng bé!
Trong nỗi nhớ con da diết của người mẹ,

còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con mình
vẫn khỏe mạnh! Ngát quay lại chạy nhanh lên
khỏi bậc đá rồi ngồi xuống ôm con vào lòng.
Trời đang nắng, cơn dông từ đâu xuất hiện,
mưa xối xả xuống cô và cậu con trai, cô ôm
thằng bé nức nở. Bà Pàn vội lấy ô che cho hai
mẹ con rồi cũng vỗ vai cô Ngát. Hai người đàn
bà trong mưa, vẫn chỗ ấy cuối sân, gần gốc
đa nhưng giữa hai người đàn bà không phải
gánh hàng mà là người con trai.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa hôm
ấy vừa đủ để cho cái nắng dịu xuống, tiết trời
ngọt hơn, trong trẻo và tinh khôi hơn./.
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Những người sơ tán ở thành hai dãy
phố. Nhà tranh vách đất cao ráo, chắc
chắn. Bố tôi chiều theo ý mẹ tôi, tuy

trong lòng lo và sợ lắm. Nơi đông đúc thế này,
bố sợ máy bay Pháp bắn phá. Hai dãy phố
chạy dài theo đường cái. Chúng tôi vào ở tạm
một nhà đầu phố. Nhà chỉ có hai vợ chồng và
cô con gái nhỏ khoảng hai, ba tuổi. Ông làm y
tá đi vắng luôn, bà ở nhà bán hàng quần áo.
Bố mẹ tôi gọi ông bà là Cai Côn.

Bố tôi đã nhắm được chỗ đất làm nhà,
cách nhà đầu phố khoảng 10 mét đến 15 mét.
Bên kia đường là vách núi. Dân phố ở đông,

mà ít nhà đào hầm, nghe thấy tiếng máy bay
"ì...ì..." họ chạy lên núi hoặc nấp vào bụi tre
um tùm.

Hồi ấy, máy bay Pháp đi bắn phá thường
có hai loại, một loại là Bê-vanh-sít bay nhanh,
loại kia là Đa-cô-ta (còn gọi là máy bay "Bà
già") bay chậm hơn. Nghe thấy tiếng ù...ù...ù
mọi người chạy vào hầm, chạy lên núi vẫn kịp.
Hồi ấy, hai loại máy bay này muốn bắn mục
tiêu nào chúng phải lượn hai, ba vòng. Khi
thấy nó nghiêng cánh tức là sắp nhả đạn.
Thường chúng dùng đạn lửa (đạn đum -
đum), bắn vào nhà là cháy nhà, bắn vào
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người gây thương vong cao. Bọn giặc lái thấy
đàn trâu, đàn bò đang gặm cỏ ở cánh đồng,
chúng cũng bắn, mà đã bắn thì có ít nhất một,
hai con chết.

Bố tôi rất sợ máy bay. Thế nên sáng hôm
sau ông vào làng mượn cuốc xẻng đào hầm
ngay. Ông đào ngày, đào đêm. Hầm chữ chi,
chứa được khoảng mười người. Bố tôi đào
hầm vào vách núi, trước cửa nhà ở sau này
để mẹ con tôi, khách khứa chạy vào hầm cho
gần. Trên mặt hầm ông làm nắp chắc chắn,
đặt một loạt khúc cây to, rồi lấp đất dày, trên
cùng đổ vài gánh cát. Chúng tôi lấy rơm khô
rải dưới hầm. Mỗi sáng ngủ dậy, ba chị em tôi
mang các bọc chăn bông, bọc quần áo cất
vào hầm, tối đến chúng tôi lại vác về. Đào
xong hầm cho mẹ con tôi, bố tôi lại vào rừng
cắt gianh phơi ở đồi. Đợi gianh khô, ông buộc
từng bó gánh về.

Dân làng ở đây cũng như ở Hội Hoan
không lợp nhà bằng gianh mà lợp bằng
những khúc vầu già bổ đôi. Họ lợp miếng sấp,
miếng ngửa như ngói âm dương. Cỏ gianh ở
đây bạt ngàn, vàng óng mượt. Những đồi cỏ
gianh lượn sóng theo chiều gió trông xa như
những cánh đồng lúa đang thì con gái.

Chị Chức, chị Trung đi cất cỏ gianh giúp
bố. Mùa này vẫn là mùa khô. Từ cái đêm chạy
giặc Pháp cho đến giờ, hơn một tháng trời
chưa có một hạt mưa nào. Rơm phơi đầy
đồng, và thật may, người dân ở đây cũng
chưa đốt rơm. Hai mẹ con tôi ở nhà, sáng thì
đi vơ rơm về phơi, chiều lại đi lấy củi. Chỗ nào
cũng có củi. Dân làng chỉ lấy củi to bằng cổ
tay trở lên. Còn cành nhỏ họ vứt ngổn ngang.
Mẹ con tôi tha hồ lấy. Bố tôi vào rừng chặt cây
làm nhà, thấy nhiều cây củi to, khô, ông nhặt,
chặt để trong rừng. Ở đây rất yên tâm không
ai lấy của ai cái gì. Khi làm xong nhà, ông sẽ
vác dần củi về đun. Bố tôi thích đun củi to, mẹ
tôi lại thích đun củi nhỏ. Mẹ tôi là người Nam
Định, bà đun rơm, đun rạ quen rồi. Chỉ trong
vòng ba tuần lễ, bố tôi đã dựng được cái
khung nhà ba gian hai chái rộng rãi, chắc
chắn. Ông ngồi trong cái khung nhà để đánh
từng gắp gianh, xếp đầy. Một mình ông lợp
nhà. Lợp xong nhà, ông bắt đầu buộc dứng(1)

xung quanh. Việc này ba chị em tôi làm giúp
được bố. Mẹ tôi đi vơ rơm rối về để cho bố tôi
trát vách. Ba chị em cùng với bố lấy rơm ấn
xuống một vũng bùn. Bốn bố con giậm chân
cho rơm mềm và quện với bùn đất. Bố tôi
đứng trát, chị Trung, chị Chức khiêng rơm đã

trộn bùn từ ruộng lên cho ông. Tôi được
nghịch bùn thoải mái. Mặt mũi, tóc tai của ba
chị em tôi đều dính bùn. Chúng tôi thích lắm,
vui lắm.

Bố tôi làm cho mẹ tôi một quầy bán hàng
ở gần chái bếp. Chưa biết bán gì, cứ làm quầy
đã. Giường vẫn làm theo kiểu ở Hội Hoan. Chị
Chức tôi lại tuốt rơm, bệnh rơm. Làm xong
nhà, còn vài ngày nữa thì tết. Túi tiền của mẹ
tôi cứ rút ra nuôi cả nhà cũng đã cạn.

Anh Viên vẫn chưa về thăm nhà nhưng
anh có gửi thư tay về. Trong thư anh nói, thủ
trưởng thấy anh nhanh nhẹn, thông minh, chữ
viết đẹp, lại sáng sủa nên cử anh đi học một
lớp điện báo. Thế là anh tôi trở thành một điện
báo viên, suốt ngày đêm trực máy. Trong thư
anh viết, trực máy thì nhàn nhưng đêm, nếu
ngủ quên, có giặc tấn công vào không biết, thì
nguy to. Bố mẹ tôi lại càng lo lắng, lo cho anh,
lại lo cái tết sắp đến rồi. Mẹ tôi nói:

- Tết này là tết chạy giặc. Các con không
có quần áo mới đâu. Bố mẹ hết tiền rồi. Quần
áo các con đang mặc vẫn lành lặn. Mẹ cũng
không gói bánh chưng đâu. Gạo nếp, đỗ xanh
thì có, nhưng không có lá dong, lá chuối cũng
bị sương muối làm héo như luộc. Mẹ sẽ nấu
một nồi cơm nếp đỗ xanh, đơm một đĩa to để
thắp hương tổ tiên, một đĩa nhỏ thắp hương
Thổ Công. Ở đâu cũng phải thờ Thổ Công,
"đất có Thổ Công, sông có Hà Bá".

Bố tôi bảo:
- Đúng rồi! Có thờ có thiêng các con ạ.
Bố tôi làm một cái bàn tre treo lên vách

giữa nhà. Ông đưa ra bộ ấm, chén để đựng
rượu thờ cúng. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Bố mang được cả bộ ấm chén này cơ
à?

- Được chứ. Cái ấm bố đút vào bên phải
túi áo dạ, còn năm cái chén bố đút túi trên trái.

Cái ấm chuyên hình quả bí đỏ, nhỏ xíu
bằng cái bát đựng nước chấm. Tôi ngẩn
người ngắm cái ấm men trắng, ở hai bên mặt
có hình hai cô tiên đang bay với xiêm y đủ
màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng... và năm
cái chén mắt trâu, màu trắng đục như sữa.

Còn ba ngày nữa thì tết. Rét lắm! Nhà
mới trát vách lại càng rét. Bố tôi đốt một đống
lửa to ở giữa nhà để vừa sưởi ấm vừa đun
nấu. Đột nhiên có một người đến nhà gọi bố
tôi lên xã. Cả nhà tôi lo lắng nhìn nhau: Nhà
mình mới vào đây, chẳng làm điều gì sai trái,
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tại sao lại có người đến nhà gọi ông lên xã.
Họ gọi lên có việc gì? Họ cho người đến tận
nhà gọi, chắc phải có việc gì đó quan trọng.
Mẹ tôi giục:

- Ông cứ đi đi, xem họ gọi có việc gì? Nhà
mình không làm gì sai, ông không phải lo đâu.

Khi thấy bố tôi từ xã trở về. Bốn mẹ con
tôi chạy ra đón. Mẹ tôi hỏi:

- Có chuyện gì thế?
- Vào nhà hãy nói.
Bố tôi bảo thế. Bốn mẹ con tôi càng lo. Bố

tôi chậm rãi uống ngụm nước rồi mới nói:
- Xã gọi lên lĩnh gạo.
- Sao lại lĩnh gạo? Có thật không - Mẹ tôi

gặng hỏi.
Bố tôi thủng thẳng nói:
- Đúng đấy! Họ gọi lên lĩnh 60 cân gạo.

Bà được 30 cân. Tôi cũng thế!
- Sao nhà khác không ai được lĩnh gạo?
- Nhà mình có con đi bộ đội, cả hai dãy

phố này bà xem có nhà nào có con đi bộ đội
không?

Mẹ tôi nói:
- Ừ, đúng thật. Thế thì may quá, nhà mình

đang cạn tiền. 60 cân gạo nhà mình ăn được
gần ba tháng.

Để ăn dè, mẹ tôi mua thêm một thúng ngô
ăn độn dần. Hàng xóm người ta cũng ăn độn
ngô cả rồi.

Cả nhà tôi mừng lắm. Được Nhà nước
cấp cho hơn nửa tạ gạo trong lúc năm hết, tết
đến, túi tiền của mẹ tôi đã cạn, cả nhà chưa
biết làm gì để sống tiếp.

Bố mẹ tôi vừa vui vừa tự hào, rằng nhà
mình có con đi bộ đội, được Nhà nước quan
tâm. Cả nhà tôi tràn ngập niềm vui sướng và
hạnh phúc. Ngày mùng Một Tết, trên bàn thờ
tổ tiên, ngoài đĩa xôi to còn có thêm một con
gà trống thiến vừa luộc xong, nóng hổi, bốc
hơi nghi ngút.

Sau ngày mùng Năm Tết Nguyên đán, bố
tôi xúc 5 ống ngô tẻ màu vàng ươm. Bố cho
chị Trung và tôi đi theo vào làng để xay ngô.
Chiếc cối đá to đùng, một mình bố tôi kéo
cũng được, nhưng mà nặng. Bố tôi để chị
Trung kéo giúp cho nhẹ. Vào rừng lấy củi,
chặt vầu, cắt cỏ gianh ông đều cho chúng tôi
đi cùng. Ông còn dạy chúng tôi cách phát cây
để mở đường đi, cách cầm dao, cách chặt

cây: Khi cầm dao phải nắm cán dao thật chắc;
khi chặt cây, cây sắp đổ phải tránh sang bên
không có vết dao, kẻo không sẽ bị cây đổ rồi
thúc vào bụng, đè vào người.

Mấy bố con mang ngô về. Chị Chức đã
mượn sẵn giần, sàng. Chẳng biết học ai mà
chị giần, sàng giỏi lắm. Mẹ tôi không biết giần,
sàng. Bố tôi biết sơ sơ thôi. Chị giần cám ngô
để riêng để bố tôi nấu chúc bư (cháo bẹ). Bố
tôi thích ăn chúc bư lắm. Sau khi sàng những
hạt ngô nhỏ như hạt gạo để riêng, chị dùng
mẹt sẩy sạch các mày ngô. Chúng tôi háo hức
sắp được ăn cơm ngô. Ngày chưa được ăn
ngô, thấy các bạn được ăn, tôi thích lắm. Nhìn
bát cơm vàng ươm, tôi rất thèm. Mẹ tôi nấu
cơm ngô rất khéo. Bà đong ba bơ ngô đã xay
cho vào chậu ngâm nước, sáng sớm ngâm để
nấu bữa trưa, buổi trưa lại ngâm cho bữa tối.
Khoảng 10 giờ mẹ tôi vớt ngô lên rá xát kỹ,
đãi cho vỏ ngô bong ra, còn lại những hạt ngô,
trông rất ngon. Ba bơ ngô đã sạch mày, mẹ
tôi đổ vào nồi nước đun sôi. Ninh ngô cho
nhừ, sau đó mẹ tôi vo một bơ gạo trắng (bơ
sữa bò) đổ vào nồi ngô. Khi cơm cạn, mẹ tôi
dùng hai chiếc đũa cả ghế xốc cơm. Đậy vung
lại, rút lửa ra, cời than ra xung quanh. Khoảng
35 - 40 phút sau, cơm chín. Cả nhà tôi lần đầu
tiên được ăn cơm độn ngô. Bát cơm ngô
thơm ngọt, có màu vàng ngả trắng như hoa
cau, nhưng còn đẹp và sáng hơn cả hoa cau.

Tôi và chị Trung thích lắm. Cơm ngô ngọt
và rất thơm. Tôi bê bát cơm ngô đẹp đi khoe
các bạn ở phố.

- Nhà mình cũng được ăn cơm ngô rồi
nhé!

Sau ba ngày ăn cơm độn ngô, mẹ tôi và
tôi bị chướng bụng, rất khó chịu. Cuối cùng,
bố tôi bảo:

- Tại ăn cơm độn ngô đấy!
Bố tôi nấu một niêu cơm, mỗi niêu một

miệng bơ gạo cho mẹ con tôi ăn riêng.
*

Sau tết, mẹ tôi bắt đầu bán hàng. Mẹ tôi
bán bánh mì, bánh chưng, kẹo, bánh, thuốc
lá, thuốc lào, rượu trắng...

Sau này các anh, các chị cán bộ và bộ đội
ở xung quanh ra ăn sáng, yêu cầu mẹ tôi làm
phở bán. Mới đầu mẹ tôi làm phở gà, phở vịt,
phở thịt lợn vì ở đây là vùng đồng bào dân tộc
Tày và Nùng, họ kiêng ăn thịt trâu, bò.
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Bản Đú tập trung dân chạy giặc từ nhiều
nơi đến. Họ đến từ Thái Nguyên, Bắc Giang,
Bắc Ninh, đông nhất vẫn là người Lạng Sơn.
Mẹ tôi gặp một số người quen như ba mẹ con
bà Năm, ông bà Hải (còn gọi là Hải "tồ" vì ông
to cao như Tây), ông bà Sỹ, cậu mợ Hợi, cậu
mợ Vĩnh, ông Tỵ, ông Ba dầy, anh chị Tân
Gấm, mẹ con bà Quy, sau này có thêm nhà
ông Ký Hồ hàng xóm cũ ở Nà Cưởm.

Bà Năm bỏ hai đứa con ở nhà tự trông
nhau. Bà đi chợ gần, chợ xa mua gà, mua gạo
về phố bán. Ông Hải là cán bộ, bà Hải ở nhà
nuôi lợn, nuôi gà. Ông Sỹ nấu rượu cam. Cậu
Vĩnh là cán bộ, buổi chiều đi làm về là lóc xóc
đánh trứng gà, làm bánh ga - tô bán.

Ông Tỵ, còn gọi là ông 4 ngón vì bàn tay
trái ông bị cụt 4 ngón. Mọi người kể rằng thời
trẻ ông vào rừng tự chặt đứt 4 đầu ngón tay để
trốn đi lính cho Pháp. Vào đây ông xây lò, làm
bánh mì. Cách một ngày ông thịt một con lợn
để bán thịt cho dân trong phố, trong làng và các
cơ quan, bộ đội đóng quân gần đây. Mỗi tuần
ông thịt hai con trâu, bò. Chẳng cần ai trợ giúp,
một mình ông làm nhanh thoăn thoắt.

Hôm nào làm thịt lợn ông cũng đem về
cho tôi một cái đuôi. Ngày nào làm bánh mì
thì ông làm thêm một cái bánh bé để cho tôi.
Mẹ tôi băm thịt sẵn rồi đưa cho ông, nhờ ông
nhồi vào ruột bánh mì. Ông đánh dấu cái bánh
mì "đặc biệt" dành cho tôi.

Mẹ tôi bảo thịt bò, thịt trâu ở đây quá rẻ.
Mẹ tôi thường kể cho chúng tôi nghe: ở dưới
xuôi, những con trâu, con bò nào khỏe thì
không được thịt, chỉ những con nào ốm yếu
quá hoặc sắp chết người ta mới đem thịt.

Tôi hỏi:
- VÌ sao thế hả mẹ?
- Vì ở dưới xuôi, trâu, bò để cày ruộng. Có

nhiều nhà không có trâu bò để cày, họ phải tự
cuốc ruộng rất vất vả. Mà cuốc thì không
được sâu như cày, lúa không được tốt như
ruộng có trâu cày. Có nhà phải dùng người
kéo cày thay trâu, khổ cực lắm. Nên luật của
làng không cho ai giết trâu bò còn khỏe. Nếu
ai vi phạm thì bị phạt rất nặng.

Ở đây, cả nhà tôi ăn thịt bò, thịt trâu thoải
mái. Nào thịt bò xào tái, thịt bò làm chả lá lốt.
Thịt bò luộc chấm với tương gừng. Nào sách
trâu, bò làm trắng, rửa sạch xào với tỏi tươi
rất ngon. Nào những miếng "quai guốc" ngon
và mềm thái mỏng xào với cà chua, hành tỏi

thật tuyệt vời. Dạ sách trâu bò người ta còn
lại bán rẻ gần như cho, bố mẹ tôi mang về rửa
sạch, ướp gia vị rồi đem hầm cho dừ, để
nguội, thái mỏng đem xào với cà chua cho
hành tỏi, ăn ngon không kém quai guốc. Chân
trâu, chân bò non bố tôi đem về thui rồi cạo
sạch, bổ đôi chặt từng khúc cho vào nồi ướp
với muối, gừng, vỏ quýt khô, hoa hồi khô...
sau đó đun dừ, ăn rất ngon. Nhưng phải là
chân bò, chân trâu còn non, nếu trâu, bò già
thì ăn có mùi hôi, gây, không ngon...

Bố tôi làm các món từ thịt bò, thịt trâu rất
ngon. Nhưng ông không ăn, chỉ mấy mẹ con
tôi ăn.

Mẹ tôi làm thêm món phở dò dừ. Những
miếng nạm trâu, nạm bò được bán rẻ lắm.
Mẹ tôi mua về, làm sạch, thái to, ướp gia vị,
đảo cho ăn, rồi cho nước vào ninh, dừ thì
đem ra ăn.

Tôi đi học về đói, lấy cơm nguội chan với
nước nạm bò dừ, ăn không biết chán. Bụng
no rồi mà miệng vẫn cứ muốn ăn nữa.

Bố tôi làm xong nhà ba gian hai chái. Mẹ
tôi có quầy bán hàng ổn định. Thu nhập cũng
đủ nuôi sống cả nhà.

Bố tôi dát máy bay cực kỳ. Sáng tinh mơ
ông dậy nấu cơm, nắm một nắm đủ ăn bữa
trưa, một gói thịt lợn băm trộn lẫn ít ớt muối,
có hôm là một gói muối vừng, lạc. Nước
uống đã có suối rừng trong vắt. Ông vào
rừng để tránh máy bay địch. Ông lang thang
trong rừng cả ngày để lấy củi. Lặn mặt trời
ông mới về.

Thấy đất chạy dài theo đường cái còn
nhiều, bố tôi lại làm cái nhà thứ hai, nhỏ hơn,
hai gian một chái. Vẫn còn thừa ít cây, ít
gianh, ông lại làm tiếp một cái nhà thứ ba một
gian, một chái xinh xinh. Nhà nọ cách nhà kia
khoảng chục mét.

Có người hỏi bố tôi:
- Ông làm nhiều nhà để làm gì?
- Làm nhiều nhà, nếu máy bay bắn cháy

cái này còn có cái kia để ở.
Bố tôi vẫn tiếp tục lấy cây làm nhà. Tối về,

ông lại giúp mẹ tôi thái thịt nạm bò, làm gà,
làm vịt. Bán hàng đã có mẹ tôi và chị Chức.
Có một hôm máy bay xoẹt đến, mẹ tôi không
kịp vơ chiếc làn nhỏ đựng tiền bán hàng, treo
ở cái đinh trên cột nhà. Máy bay lượn hai vòng
rồi nhả đạn xuống phố. Mọi người và mấy mẹ
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con tôi ngồi trong hầm được phen hú vía. Mặt
ai cũng xanh ngắt. Mẹ tôi thì thầm vào tai tôi:

- Mẹ quên cái làn tiền ở trong nhà.
Tôi nói:
- Không sợ, chẳng ai dám vào lấy đâu mẹ

ạ!
Dứt tiếng máy bay, mẹ tôi lao ngay vào

nhà. Cái làn đựng tiền vẫn còn, nhưng mặt mẹ
tôi tái nhợt đi vì trên cột nhà chỗ treo cái làn
bị cháy xém đen. Máy bay giặc Pháp đã bắn
vào nhà tôi.

- May quá, nhà không bị cháy.
Cả hai dãy phố không nhà nào bị cháy.
Một buổi trưa, trời mưa như trút nước.

Mưa xối xả, nước ở ngoài đường chảy thành
dòng nổi bong bóng. Mẹ tôi ngồi trong nhà
nhìn ra thấy hai anh bộ độ, mỗi anh mặc một
chiếc áo trấn thủ cộc tay màu rêu mỏng, may
hình quả trám, vai đeo ba lô. Mỗi anh cầm một
tàu lá chuối che đầu đứng ở giữa đường đang
hỏi thăm một người dân. Thấy thế, mẹ tôi gọi:

- Hai anh bộ đội ơi! Vào nhà trú mưa đã,
đứng ngoài trời mưa to, các anh ướt hết rồi!

Thấy mẹ tôi xởi lởi, hai anh bộ đội vào
nhà. Một anh nói với mẹ tôi:

- Đơn vị quân y của chúng cháu chuyển
chỗ ở. Không ngờ trời mưa quá. Anh em
thương binh, bệnh binh mà bị ướt lạnh thì
nguy hiểm. Chúng cháu muốn tìm nhà dân để
anh em nghỉ lại, trời tạnh mới đi được.

- Các anh có mấy người? - Mẹ tôi hỏi.
- Dạ, chúng cháu có tất cả hai mươi lăm

người, nhưng có ba đồng chí thương binh
nặng phải cáng, có hai đồng chí phải có người
dìu còn lại anh em tự đi được, và các đồng
chí cán bộ, y tá, anh em khiêng cáng cho
thương binh.

- Anh cứ để ba anh thương bình nặng ở
nhà tôi. Nhà tôi rộng, tôi còn có hai cái nhà để
không, có giường hẳn hoi. Các anh khỏe có
thể ở các nhà khác.

- Ôi! Thế thì may cho chúng cháu quá!
Cháu đang lo... nhưng nhà còn bán hàng.

Anh nhìn thấy trên bàn có bát, có ống
đũa, có lọ ớt...

- Tôi nghỉ bán hàng vài ngày có sao đâu.
Có mưa to, gió lớn các anh mới ở lại nhà tôi.
Con trai đầu của tôi cũng đi bộ đội, đóng quân

ở xa. Tôi giúp đỡ các anh, con tôi lại có người
khác giúp đỡ.

Chiếc cáng đầu tiên xuất hiện. Hai anh ra
đón thương binh nặng vào nhà. Mỗi chiếc
cáng thương binh được che bởi hai tàu lá
chuối to để thương binh đỡ bị ướt.

Mẹ tôi và chị Chức chuyển củi đang cháy
trong bếp ra giữa nhà, cho thêm củi vào. Có
lửa, các anh được sưởi ấm, sấy được quần
áo, sấy chăn ướt.

Anh cán bộ tìm đến nhà ông Trưởng phố
trao đổi công việc.

Ông Trưởng phố đội nón lá, khoác áo tơi
đi từng nhà thông báo "Mỗi nhà ủng hộ
thương binh, ít nhất là một ống gạo, một bó
củi". Nhận được thông báo mọi người nhanh
chóng mang gạo, mang củi đến. Củi chất ở
đằng sau nhà tôi. Còn gạo để ở một nhà gần
đấy. Từ nhà tôi nhìn chéo sang bên kia đường
có một bụi tre dày, dưới khóm tre có một
khoảng đất không bị ướt. Anh nuôi chọn chỗ
ấy bắc bếp nấu cơm.

Bố tôi ủng hộ một gánh gạo nặng. Có
người hỏi:

- Sao ông mang nhiều gạo thế, còn để lần
sau nữa chứ?

Bố tôi trả lời:
- Lần sau khác có. Bộ đội, thương binh

phải được ăn no mới có sức khỏe để đánh
giặc Pháp, mình mới chóng được về nhà chứ!

Ngày ấy, bộ đội đi đến đâu, nhân dân góp
gạo, rau, củi, muối cho các anh.

Nhà tôi lúc nào cũng có ba vại nước đầy.
Trời mưa thì hứng nước mưa, trời không mưa
thì bố tôi và chị Chức đi gánh nước giếng. Bố
tôi lúc nào cũng đề phòng cháy nhà nên trong
nhà lúc nào cũng dự trữ nước, để phòng xa.
Chiếc giếng trước kia nhà tôi đến nó rất nông,
bây giờ được bố tôi đào sâu hơn một mét. Bố
còn đặt mấy khúc gỗ ở gần giếng để chị em
tôi ra đấy ngồi giặt quần áo. Nước giếng trong
và rất sạch, mấy nhà gần đấy cũng được nhờ.

- Các anh cứ dùng nước thoải mái, hôm
nay trời mưa to, ông nhà tôi ở nhà. Vì trời
mưa to, máy bay Pháp không dám vào đây.
Các anh cần gì nữa cứ bảo với chúng tôi.

- Được ông bà và bà con giúp đỡ nhiệt
tình, chúng cháu yên tâm lắm.

Bọn trẻ con trong phố thì túm tụm xem
anh nuôi trẻ măng nấu cơm dưới bụi tre.
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Nồi nấu cơm là cái nồi đồng to đùng, dưới
đáy nồi, lửa cháy rần rật. Chiếc nồi đồng
không có vung. Trên nồi đậy một tàu lá chuối,
bên trên úp một cái mẹt. Khi cơm cạn, anh
nuôi dùng một chiếc đũa cả to như chiếc đòn
gánh đảo cơm. Than hồng được khều ra xung
quanh nồi, còn lại thì dập bớt, nhưng gió to
vẫn làm củi cháy đùng đùng, cháy cả chiếc
mẹt đậy nồi cơm.

Không biết nồi cơm anh nuôi đã để bao
nhiêu phút, tôi thấy anh bê một rá cơm lên nhà
cho mấy anh phải nằm cáng.

Mẹ tôi nhón mấy hạt cơm xem cơm đã
chín kỹ chưa. Ở nhà mẹ tôi rất chú ý đến nồi
cơm. Mẹ thường dạy chúng tôi cơm chín kỹ,
ăn hạt cơm mới thơm, ngon, dẻo, bùi và ngọt.

Mẹ tôi miết mấy hạt cơm trên hai đầu
ngón tay. Bà thốt lên:

- Cơm sống! Các anh thương binh không
ăn cơm sống được.

Chỉ cần mở vung nồi cơm, mẹ tôi ngửi,
mùi cơm bốc lên, là biết cơm sống hay cơm
chín. Mẹ đi vào bếp xem nồi cơm của nhà
mình đặt trên bếp. Mẹ tôi bê nồi cơm ra, nói:

- Cơm nhà tôi chín rồi. Tôi ăn cơm sống cho.
Các anh yếu không ăn cơm sống được đâu.

Mẹ tôi gọi chị Chức bê rá cơm sống vào
bếp. Mẹ tôi dỡ cơm nhà mình ra rá đưa cho
các anh thương binh nặng ăn và nấu một nồi
cơm khác cho cả nhà ăn sau.

Thấy đáy nồi cơm của các anh cháy
thành than, đen, khét lẹt. Mẹ tôi bảo anh nuôi
đổ nước vào ngâm nồi. Bà nhắc:

- Nghỉ trưa xong anh lấy muôi cạo hết chỗ
cơm cháy ra, rồi dùng thìa cạo sạch hết đáy
nồi một lần nữa. Đến giờ nấu cơm anh vo gạo
trước 20 phút, rồi gọi tôi nhé. Tôi sẽ giúp anh
nấu cơm.

Đến giờ nấu cơm, không đợi anh nuôi gọi,
mẹ tôi ra xem lại chiếc nồi nấu cơm. Mẹ tôi
dùng xơ mướp cọ lại đáy nồi một lần nữa rồi
nhờ anh nuôi tráng nước sạch, chiếc nồi đồng
to lắm mẹ tôi không bê nổi.

Đặt chiếc nồi đồng lên bếp, mẹ tôi chạy
về nhà múc ra một muôi mỡ lợn. Cho mỡ lợn
vào nồi láng đều vài phút rồi mẹ tôi bảo anh
nuôi đổ nước vào. Khi nồi nước lăn tăn thì anh
bê thúng gạo đã vo sẵn đổ vào nồi. Mẹ tôi
dùng đũa cả đảo đều gạo. Đến khi nồi cơm
cạn, mẹ tôi ghế xốc cơm từ đáy nồi lên. Mẹ

tôi bảo anh nuôi rút hết củi ra, dập tắt lửa, cời
hết than hồng trong bếp ra xung quanh.

- Bà không để than hồng ở giữa bếp, có
sợ cơm không chín không ạ!

- Anh không lo, cơm cháy đen là do anh
để nhiều than hồng ở dưới đấy. Xung quanh
than tốt thế này, nồi cơm sẽ chín đều.

Anh nuôi lấy tàu lá chuối và úp cái mẹt bị
cháy mất một góc vào nồi. Mẹ tôi bảo:

- Không được, anh đậy thế này làm gì mà
cơm chẳng sống. Cơm sống người khỏe còn
không ăn nổi nữa là thương binh, bệnh binh.

Bà chạy về nhà lấy cái vung chảo bằng
gỗ đem ra đậy thử. May quá, chiếc vung chảo
đậy vừa khít nồi nấu cơm.

- Anh cứ lấy chiếc vung chảo này mà
dùng, ông nhà tôi sẽ làm cái khác, anh đừng
áy náy gì. Anh phải chú ý tới nồi cơm, cơm
chín, thơm ngon và dẻo có ăn với muối cũng
ngon. Anh em thương binh ăn được thì mới
chóng khỏi, còn ra trận cầm súng giết giặc
chứ. Anh xem, giữa bếp tôi chỉ để gio nóng.
Xung quanh nồi cơm than hồng rừng rực như
thế này, cơm không thể sống cũng không thể
khê được.

Khoảng hơn nửa tiếng sau mẹ tôi ra xem
nồi cơm chín chưa. Mở vung nồi cơm, hơi
cơm bốc lên nghi ngút, thơm quá! Mẹ tôi
chưa cần nếm hạt cơm nào, bà đã bảo với
anh nuôi:

- Cơm chín rồi đấy!
Bà cầm chiếc đũa cả to đùng, gẩy vài hạt

cơm thổi phù phù rồi cho vào miệng nhai. Bà
lại đưa cho anh nuôi một miếng và bảo:

- Anh ăn đi để biết thế nào là cơm chín tới.
Anh còn phải tập ngửi cả hơi cơm nữa.

- Cơm dẻo, thơm và ngon lắm bà ạ!
Cơm được xúc lên rá, năm anh ăn chung

một rá cơm. Sau khi xới hết cơm lên, mẹ tôi
nhờ anh nuôi khiêng chiếc nồi đặt dưới đất
đậy vung lại. Một lúc sau, mẹ tôi bảo:

- Bây giờ anh cậy cháy đi.
Từng mảng cháy vàng ươm thơm hơn cả

bánh mì được cậy lên. Anh để vào mỗi rá cơm
một mảng cháy, để ai muốn ăn thêm thì ăn.

Mẹ tôi bẻ một miếng mời anh nuôi ăn thử.
- Ngon, giòn và thơm lại bùi và ngọt nữa.

Anh em cháu ăn miếng cháy này nhớ đời đấy
bà ạ.
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- Anh cứ nhớ làm như tôi bảo, cơm sẽ
ngon.

*
Sáng sớm ra nhà tôi cứ như một bệnh xá.

Hai y tá phát thuốc viên, vừa tiêm thuốc, vừa
thay băng cho anh em bị thương. Mấy ngày
mưa, vì không có chiếc máy bay nào dám bén
mảng đến nên bố tôi rất yên tâm ở nhà. Bố tôi
dặn các anh y tá không đổ ống tiêm lên núi, vì
người dân ở đây lên núi toàn đi chân đất, sợ
sẽ dẫm phải mảnh ống tiêm. Bố tôi đào một
cái hố sâu, đổ ống tiêm vào đấy, khi nào các
anh đi, thì bố tôi sẽ lấp đất lên, băng bẩn, cũng
được cho vào hố với ống tiêm. Còn chiếc
băng nào có thể dùng được thì chị Chức, chị
Trung tôi giặt sạch, hong khô. Giữa nhà có
một đống lửa, trong bếp lúc nào cũng có lửa,
tha hồ các anh hong. Các anh thương binh
được thay băng sạch sẽ, có anh băng đầu, có
anh băng tay, có anh băng ở đùi, trắng toát
một góc nhà tôi.

Sáng hôm sau, anh nuôi hỏi mượn mẹ tôi
cái thớt và con dao thái thịt.

Mẹ tôi bê thớt, dao đặt lên bàn cho anh:
- Dao, thớt sạch cả đấy!
Mẹ tôi thấy anh hì hục thái thịt bò. Nhìn

miếng thịt bò tươi trắng hồng, mẹ tôi khen:
- Anh này cũng biết mua thịt đấy, miếng

thịt ngon quá.
- Dạ, không phải cháu mua đâu ạ. Đồng

bào vừa ủng hộ thương binh đấy ạ!
- Đúng rồi, ủng hộ bộ đội, nhất là thương

binh, phải ủng hộ gạo ngon, thịt ngon, rau
tươi... Anh định thái để xào à?

- Cháu thái một ít để nấu cháo cho
thương binh ăn. Bà cho chúng cháu xin ít
muối ạ!

- Anh định nấu thế nào?
- Thịt cháu ướp muối, nồi cháo được thì

cháu đổ thịt vào đun chung. Thịt chín thì múc
cháo ra bát.

- Anh nấu như thế không ngon đâu. Nấu
cháo cho thương binh, bệnh binh, người ốm
phải nấu ngon thì các anh ấy mới ăn được.
Tôi bảo anh cách làm, lần sau anh cứ làm
theo là được. Thịt anh cho nhiều muối chưa?

- Cháu mới cho một ít thôi ạ, nếu nhạt còn
cho thêm muối được, cho nhiều sợ mặn anh
em không ăn được. Mặn thì khó chữa.

- Anh làm như thế là đúng. Người yếu ăn
mặn hay đắng miệng. Bây giờ anh băm chỗ
thịt vừa thái cho tôi, tôi rửa cho anh củ gừng,
bóc mấy nhánh tỏi. Anh hỏi xem có anh nào
không ăn được tỏi không?

Mẹ tôi rửa gừng mang lên, anh nuôi bảo:
- Anh em ăn tỏi được ạ!
- Thế thì tốt.
Mẹ tôi hướng dẫn anh đập gừng, dùng

sống dao dần từng tí một, rồi dùng lưỡi dao
băm nhỏ, mấy nhánh tỏi cũng làm như vậy.
Cho tỏi, gừng vào bát thịt băm, mẹ tôi rót cho
anh một thìa nước mắm cho vào ướp, mẹ tôi
vừa làm vừa hướng dẫn:

- Thông thường người ta nấu cháo thịt
lợn, nhưng nấu thịt trâu, thịt bò cũng bổ. Nếu
biết cách làm thì ngon hết. Thời buổi này, có
thịt bò ăn là tốt rồi.

Mẹ tôi bảo anh cho một thìa mỡ vào chiếc
xoong nhỏ đảo chín thịt sau đó xúc thịt cho
vào nồi cháo.

- Anh thử nếm một thìa xem có ngon
không? Có vừa muối không?

- Ngon và vừa muối bà ạ, cháu chỉ muốn
được ở gần bà để được bà dạy cách nấu ăn.
Ở nhà cháu không phải vào bếp, nên vụng
lắm bà ạ.

- Không biết thì anh phải hỏi, các anh bộ
đội nhiều anh nấu ăn khéo và ngon lắm, đừng
sợ họ chê mình dốt.

- Vâng ạ!
Mẹ tôi còn rắc ít rau mùi, hành tươi vào

hai bát cháo và nói:
- Các anh cứ ăn cho no. Trong nồi còn

nhiều cháo. Anh nào không báo ăn cháo, mà
muốn ăn thêm cháo cũng tốt.

Anh nuôi quay lại thái nốt chỗ thịt, mẹ tôi
cạo gừng bóc tỏi hộ anh.

- Anh cứ ướp thịt như lúc nãy, cho gừng,
tỏi, rượu, muối, nước mắm. Rượu nước mắm
các anh cứ dùng. Nhà tôi làm hàng, không
thiếu, chỉ thiếu hạt tiêu và mì chính thôi.
Không có ai bán nên tôi đành chịu.

- Khi xào thịt, để tôi xào cho, anh cứ đứng
cạnh tôi mà xem. Chảo rửa sạch, bắc lên bếp
khi nào khô chảo mới đổ mỡ vào. Bếp lửa
phải cháy to, lửa đều, mỡ sôi, bê chảo láng
mỡ cho đều. Rồi anh đổ thịt vào, dùng bàn
xản(2) vừa đảo vừa miết thịt xuống đáy chảo.
Có thêm tỏi tươi, và cà chua thì càng ngon. -
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Trời này chắc chưa tạnh ngay được đâu. Các
anh cứ ở lại đây. Thiếu thứ gì các anh cứ hỏi,
nếu nhà tôi không có, tôi sẽ nhờ hàng xóm
giúp đỡ. Bà con ở đây có gần hai mươi nóc
nhà, toàn dân tản cư. Mỗi người làm một nghề
kiếm sống. Chúng tôi dựa vào nhau để sống,
như anh em trong một nhà.

Rồi mẹ tôi vừa giúp anh xào thịt, vừa kể
chuyện:

Ông bà Sỹ đi đạo Thiên chúa, ông bà tốt
với mọi người lắm. Ông bà khá giả hơn chúng
tôi nhiều, khi nhà ông bị cháy, ông lao vào
cứu... không phải cứu đồ đạc mà là cứu toàn
sách... thánh. Ông bị cháy một bên má, nhưng
không đi viện. Hằng ngày có chị Tường Vy
xinh đẹp, người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và hát
rất hay là y tá cơ quan ở gần đây đến giúp rửa
vết thương bôi thuốc. Một tháng trời ông mới
khỏi bên mặt bị bỏng. Sau khi khỏi ông chỉ bôi
nghệ vàng. Sau này không ai nhận ra là ông
bị bỏng bên nào. Bên má bị thương do bỏng
không để lại chút sẹo nào. Ở đây, mọi người
giúp nhau bằng tất cả tấm lòng, thương yêu,
đùm bọc nhau để vượt qua khó khăn vất vả,
thiếu thốn.

Sau ba ngày mưa tầm tã, mưa dầm dề,
rồi ông trời cũng thương mà tạnh dần. Trời bắt
đầu hửng sáng, những đám mây đen nặng
hôm trước đã biến mất, thay vào đó là những
vầng mây trắng xanh, trong sáng.

Sáng ra, anh nuôi cùng anh bộ đội khỏe
mạnh nấu cơm sớm. Hai anh cán bộ đi chào,
cảm ơn ông Trưởng phố và bà con trong làng,
ngoài phố đã nhiệt tình giúp đỡ anh em thương
binh, bệnh binh, trong những ngày trú mưa. Ăn
cơm xong các anh thu dọn nồi, xoong, chảo,
gồng gánh, ba lô chuẩn bị lên đường. Số gạo
đồng bào ủng hộ còn thừa nhiều. Mấy anh
khỏe đeo thêm 5 - 6 cân gạo đựng trong ruột
tượng. Anh cán bộ nói với mẹ tôi:

- Đến địa phương nào đồng bào chưa kịp
đóng góp thì chúng cháu đã có sẵn gạo để
nấu cơm.

Anh chỉ huy tập hợp đội ngũ và hỏi:
- Trong thời gian lưu lại đây, các đồng chí

có vay mượn gì của đồng bào không? Đã trả
hết chưa?

- Trả hết rồi ạ! - Anh nuôi báo cáo: - Riêng
cái nắp đậy nồi cơm do bà Viên chủ nhà tặng
anh em để dùng ạ!

Đồng chí chỉ huy nói:
- Thế thì được. Đồng bào tốt quá, lo cho

anh em từng tí một. Chúng ta là bộ đội của

nhân dân, của Bác Hồ. Chúng ta luôn luôn ghi
nhớ lời dạy ân cần của vị Cha già muôn vàn
kính yêu là: "Bộ đội không được lấy một cái kim,
sợi chỉ của dân". Các đồng chí nghe rõ chưa?

Tất cả đồng thanh hô:
- Rõ.
Đồng chí chỉ huy hô:
- Nghiêm!
Rồi lại hô:
- Bước đều... bước!
Sáu anh khiêng ba chiếc cáng đi trước.

Đoàn người lại bước nhanh. Trời quang mây
tạnh, cây cối xanh tươi, đường sá sạch sẽ. Ba
ngày đêm trời trút nước xuống, rửa sạch
đường cái, rửa hết các bụi đất bám trên từng
chiếc lá cây.

Anh em thương bệnh binh được nghỉ
ngơi ba ngày, được người dân Bản Đú chăm
sóc, các anh khỏe hơn, bước đi nhanh nhẹn
hơn. Những anh yếu mấy ngày trước phải
dìu, thì sáng nay đã tự đi được.

Lũ trẻ chúng tôi chạy theo để tiễn chân
các anh.

Anh chỉ huy nói với tôi:
- Em nhớ nhé! Anh là Liễm. Anh mặc

chiếc áo trấn thủ chỉ có các đường may chéo.
Chứ không có hình quả trám như các anh kia.
Có lẽ áo của anh họ may đến đây thì hết chỉ.

Các anh nghe thấy anh chỉ huy đùa tôi
thế, đều cười vui vẻ.

Về đến nhà, thấy mẹ tôi đang kể với bà
con hàng phố:

- Các anh bộ đội Cụ Hồ tốt quá. Khi sắp
đi, các anh còn hỏi anh em vay mượn gì của
dân, của đồng bào không? Nếu có thì phải trả.
Anh còn nhắc lại lời dạy của Cụ Hồ: "Bộ đội
không được lấy một cái kim, sợi chỉ của dân".

Người dân Bản Đú từ ngoài phố đến trong
làng, mọi người kể lại cho nhau nghe về các
anh bộ đội, các anh thương binh, anh chỉ huy.
Nhất là lời dạy ân cần của Bác Hồ với bộ đội.
Bà con nghe mà nở từng khúc ruột, hả lòng
hả dạ lắm.

(1) Dứng: là những cây vầu nhỏ, già, buộc xung
quanh nhà trước khi chát bùn cộng với rơm để
thành vách đất.
(2) Bàn xản: giống như muôi múc canh, dáng hình
dẹt, dùng để xào rau, xào thịt trên chảo gang.
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Tôi là người học văn hoá, có niềm đam
mê tìm hiểu về văn hoá các dân tộc
Tày và Nùng nên có cơ duyên để gặp

và làm việc với nhà nghiên cứu văn hoá
Hoàng Tuấn Cư. Trước khi gặp Hoàng Tuấn
Cư, trong những lần trò chuyện thầy tôi, cố
GS.TS Hoàng Nam thường nhắc đến ông và
coi ông như một trong những nhà sưu tầm và
nghiên cứu văn hoá Tày - Nùng hàng đầu
hiện nay. Sau đó, tôi đã tìm đến nhà Hoàng
Tuấn Cư với mục đích tìm tài liệu phục vụ
nghiên cứu, ông tiếp tôi trong ngôi nhà nhỏ

với những câu chuyện đậm chất xứ Lạng.
Sau này, tôi được PGS.TS Vương Toàn giới
thiệu tham gia Ban chủ nhiệm Chương trình
Thái học Việt Nam, từ đó tôi càng có điều kiện
gần nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư hơn, bởi
ông là một trong những thành viên của Ban
chủ nhiệm Chương trình (từ năm 2013).
Càng gần ông, càng hiểu ông tôi càng thấy
khâm phục về sự lao động không biết mệt
mỏi của ông trên con đường đi tìm cái đẹp
trong cơ tầng văn hoá Tày - Nùng vô cùng
phong phú và đa dạng.
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HOÀNG TUẤN CƯ

NGƯỜI MIỆT MÀI ĐI TÌM CÁI ĐẸP
TRONG CƠ TẦNG VĂN HOÁ TÀY - NÙNG

Lý VIẾT TrườNG

Ông Hoàng Tuấn Cư (người đứng thứ 2 từ phải sang trái) và Ban Chủ nhiệm chương trình Thái học
Việt Nam                                                                                     Ảnh do tác giả bài viết cung cấp

CHâN DUNG
VĂN 

NGHỆ SĨ



Tuổi thơ đắm mình trong những câu
lượn, lời then…

Hoàng Tuấn Cư sinh ngày 4/4/1946 trong
một gia đình giàu truyền thống văn hoá ở Bản
Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn. Bố ông là một người nông dân hiền
lành chất phác, giỏi hát lượn và vô cùng am
hiểu phong tục tập quán dân tộc. Mẹ ông là
một nghệ nhân then cao tay, uy tín nghề của
bà nổi danh khắp trong và ngoài huyện Văn
Quan. Từ khi lọt lòng đến khi chập chững biết
đi, bập bẹ biết nói cậu bé Hoàng Tuấn Cư đã
được tắm mình trong một không gian trữ tình
của những câu lượn lời then…

Lên sáu tuổi, cậu bé Cư được gia đình
cho đi học lớp vỡ lòng, thời ấy Cư nổi tiếng là
người học giỏi nhất nhì xã Tân Đoàn. Năm
1958, sau khi học xong cấp 1, Cư tiếp tục học
lên cấp 2, lúc bấy giờ Cư nổi tiếng là người
hát lượn hay và say mê múa sư tử. Năm
1962, sau khi tốt nghiệp cấp 2 chàng thiếu
niên Hoàng Tuấn Cư đã mạnh dạn xin gia
đình cho ra huyện lỵ Điềm He để học cấp 3,
ba năm học từ lớp 8 đến lớp 10 Hoàng Tuấn
Cư đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tốt
nghiệp cấp 3, chàng thanh niên Cư đã vô
cùng trăn trở giữa quyết định học lên đại học
hay ở nhà tham gia hoạt động địa phương.
Nhưng với niềm say mê tìm hiểu văn hoá dân
tộc, yêu những câu lượn ngọt ngào nên
Hoàng Tuấn Cư đã quyết định xin đi học đại
học để có thể tìm hiểu sâu sắc hơn kho tàng
văn hoá dân tộc. Với ý nghĩ như vậy nên
Hoàng Tuấn Cư đã chọn khoa Ngữ văn,
trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để theo học.
Bốn năm trên giảng đường đại học, Hoàng
Tuấn Cư đã được gặp và học với rất nhiều
những thầy giáo nổi tiếng trong ngành Ngữ
văn như Giáo sư, Nhà giáo nhân dân
(GS.NGND) Hoàng Như Mai, GS.NGND Lê
Đình Kỵ, GS.NGND Nguyễn Tài Cẩn… và ông
đã được GS.TS.NGND Đoàn Thiện Thuật
trực tiếp làm giáo viên hướng dẫn khoá luận
tốt nghiệp đại học với đề tài Nguyên âm tiếng
Tày ở Lạng Sơn (trường hợp xã Tân Đoàn,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Đến sự nghiệp tìm tòi bản sắc văn hoá
Tày, Nùng

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà
Nội, tháng 10năm 1970, Hoàng Tuấn Cư được
cử về công tác tại Hội Văn nghệ Khu tự trị Việt
Bắc, với vai trò làm phóng viên cho Tạp chí
Văn nghệ Việt Bắc. Năm 1975, sau khi miền
Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về
một mối, Hoàng Tuấn Cư rời Việt Bắc về thủ
đô Hà Nội công tác tại Nhà xuất bản Văn hoá
dân tộc với vai trò là Biên tập viên, sau này là
Trưởng ban Biên tập sách. Khoảng thời gian
hơn 30 năm công tác tại Nhà xuất bản Văn hoá
dân tộc Hoàng Tuấn Cư đã có những đóng góp
lớn đối với sự phát triển của Nhà xuất bản, đặc
biệt là giai đoạn 1994-2000, thời điểm cố
GS.TS Hoàng Nam làm giám đốc. Năm 2006,
ông về hưu theo chế độ của nhà nước, tuy
nhiên sau khi nghỉ hưu ông tiếp tục được các
cơ quan mời cộng tác như Nhà xuất bản Văn
hoá dân tộc, Tạp chí Văn hoá các dân tộc...

Xuất thân là dân ngữ văn trường Đại học
Tổng hợp Hà Nội, ra trường có hơn năm năm
công tác tại Tạp chí Văn nghệ Việt Bắc, đây là
khoảng thời gian hữu ích đối với nhà sưu tầm
và nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư trên con
đường sưu tầm và nghiên cứu văn hoá. Sau
khi chuyển về công tác tại Nhà xuất bản Văn
hoá dân tộc, ông đã chủ động trau dồi kỹ năng
nghiên cứu ngay từ việc đọc bản thảo của các
tác giả gửi đến nhà xuất bản. Ông cho biết
“công việc biên tập viên đã mang lại cho tôi
nhiều nguồn tri thức quý giá để tôi có được các
tác phẩm như ngày hôm nay”.  Từ những năm
80 của thế kỷ XX, nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn
Cư đã bắt tay vào sưu tầm kho tàng then, một
nguồn vốn văn hoá mà ông đã được tắm mình
trong suốt những ngày còn thơ. Năm 1994,
cuốn sách đầu tiên của Hoàng Tuấn Cư mang
tên Then bách điểu dày 327 trang đã được
Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc xuất bản1.

Từ khi cuốn sách đầu tiên ra đời, đến nay
nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư đã xuất bản
vài chục đầu sách, chủ đề tập trung vào sưu
tầm văn hoá Tày - Nùng như lượn, sli, then...
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Trong số vài chục công trình đã xuất bản,
cuốn Văn hoá dân gian làng Bản Nầng là
công trình để lại cho ông nhiều kỷ niệm nhất,
vì đây là tác phẩm ông viết về văn hoá quê
hương mình, ghi chép lại những sinh hoạt vật
chất và tinh thần mà ông đã được nghe, đã
được thấy và đã từng được trải nghiệm. Một
điều đặc biệt nữa là phần lớn các đầu sách
của nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư đều
được viết và xuất bản sau khi ông về hưu. 

Với nhiều người về hưu đồng nghĩa với
nghỉ ngơi, nhưng với Hoàng Tuấn Cư sau khi
về hưu ông càng có thêm thời gian để rong
ruổi khắp các tỉnh vùng Đông Bắc. Hiện nay,
dù đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng một
năm nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư vẫn
thực hiện hàng chục chuyến điền dã sưu tầm
tài liệu tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc
Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang… Do đi
nhiều như vậy, nên ông thường nói đùa với
mọi người “Các ông gọi điện cho tôi đừng hỏi
có bận không, mà hãy hỏi là có đang ở Hà Nội
không, vì tôi lúc nào chẳng bận”. 

Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư đúng là
bận thật, vì ngoài cộng tác với Sở Văn hoá Thể
thao và Du lịch Lạng Sơn để thực hiện một số
đề tài; ông còn là Hội viên của Hội Văn nghệ
Dân gian Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các
Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Dân tộc học và
Nhân học, Chương trình Thái học Việt Nam, Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Hội Di sản
Văn hoá tỉnh Lạng Sơn. Khi tham gia các tổ
chức đó Hoàng Tuấn Cư luôn là một thành viên
có nhiều hoạt động tích cực, được mọi người
ghi nhận. Bằng chứng là năm nào ông cũng có
tác phẩm đạt giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân
gian Việt Nam, giành tài trợ từ Hội VHNT các
dân tộc thiểu số Việt Nam; giải thưởng VHNT
Hoàng Văn Thụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn, giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái
Nguyên… Cho đến nay ông đã đạt được hơn
50 giải thưởng các loại, trong đó nhiều nhất là
Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Mặc dù bận bịu với công việc, nhưng khi
bạn bè có việc cần, ông luôn sẵn sàng giúp

đỡ với tấm lòng nhiệt tình. Đã xác định “chơi”
với ai thì Hoàng Tuấn Cư luôn hết mình,
những ai đã từng có cơ hội được uống rượu
với ông đều vô cùng nể phục bởi “Ông Cư
uống rượu không bao giờ say”. Người ta
thường nói rượu đi đôi với chè, uống rượu
xong phải nhâm nhi chén chè, nhưng Hoàng
Tuấn Cư lại rất khác biệt vì ông ít khi động đến
nước chè và thuốc lá.

Trao đổi với tôi, PGS.TS Vương Toàn -
Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam
đã bày tỏ tấm lòng quý mến với người đồng
hương: “Hoàng Tuấn Cư là một người dễ cùng
chia sẻ và gần gũi. Sống đơn giản nhưng chặt
chẽ trong công việc. Từ khi tham gia Chương
trình Thái học Việt Nam ông đã khơi dậy niềm
tự hào của nhiều người để kéo họ cùng vào
cuộc; không chỉ ở tỉnh nhà, anh còn gắn kết
với người cùng chí hướng ở nhiều tỉnh bạn”.

Những nhận xét của PGS.TS Vương
Toàn về nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư quả
là vô cùng chí lý, vì ở vào cái tuổi ngoại thất
thập cổ lai hy nhưng ông vẫn còn ấp ủ biết
bao dự định sẽ thực hiện trong tương lai. Thứ
nhất, giúp tỉnh Lạng Sơn tiến công vào nghiên
cứu, sưu tầm và phát huy giá trị văn hoá dân
gian các dân tộc Tày, Nùng. Thứ hai, mong
muốn đi nhiều hơn nữa, đặc biệt là theo chân
các thầy tào, then để tìm hiểu những giá trị
đặc sắc của tín ngưỡng dân gian. Thứ ba,
được đi đến Tây Ninh, ra thăm hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa, vì ngoài ba địa điểm
trên thì trong hơn bẩy mươi năm cuộc đời đôi
chân ông đã in dấu trên khắp các tỉnh thành
trên bản đồ Việt Nam.

Tôi - một người mới chập chững nghiên
cứu văn hoá dân gian xin được gửi lời chúc
tới nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Cư, chúc ông
luôn mạnh khoẻ để hoàn thành những tâm
nguyện còn đang ấp ủ.

1. Cuốn Then bách điểu dài 3.980 câu được ra
đời với sự phiên âm và phiên dịch của Vi Quốc
Đình, Nông Văn Tư, Hoàng Hạc.
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Hữu Thỉnh thuộc thế hệ nhà thơ quân đội
trưởng thành trong kháng chiến chống
Mỹ. Công chúng biết đến ông qua

những tác phẩm nổi tiếng: Trên một chiếc xe
tăng, Thơ viết ở biển, Sang thu, Đường tới
thành phố... Những bài thơ viết về quân đội, về
người lính của ông luôn có sức cuốn hút, tạo
được ấn tượng đẹp trong lòng người đọc. "Thư
mùa đông" là một trong số những tác phẩm đó.

"Thư mùa đông" được tác giả sáng tác và
hoàn thành ngay trên điểm chốt Mèo Vạc của
tỉnh Hà Giang trong mùa đông năm 1982. Đó

là bài thơ được viết dưới dạng một bức thư
của người lính trẻ đóng quân ở trên điểm chốt
miền cực Bắc của Tổ quốc gửi cho người yêu
nơi quê nhà. Bài thơ có bố cục, trình tự đúng
như một bức thư thông thường: có thời gian,
hoàn cảnh viết, có những chia sẻ về cuộc
sống thường nhật của người lính và cuối cùng
là nỗi nhớ, niềm mong... Nhưng cái "không
thường" ở đây chính là ngôn ngữ, hình thái
biểu cảm của bức thư - thơ. Thư mùa đông -
một nhan đề thoạt nghe thấy đơn sơ, bình dị
nhưng lại chứa đầy chất thơ và sự bay bổng,
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“Thư mùa đông”
TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH TRÊN ĐIỂM CHỐT

BIÊN CƯƠNG

ĐẾN VỚI
BÀI 

THƠ HaY

CHU QUẾ NGÂN

Hình tượng đẹp đẽ của người lính luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của thi ca. "Thư
mùa đông" được viết từ một trái tim yêu thương và mối đồng cảm sâu sắc của tác giả
đối với người lính. Đó cũng là một trong những tác phẩm hay và tiêu biểu nhất viết về
người lính biên phòng Việt Nam, sau này đã được tác giả chọn làm tiêu đề cho tập thơ
gồm 36 bài - tập thơ được giải thưởng văn học Asean năm 1998 của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Thư mùa đông

Thư viết cho em nhòe nét mực
Phên thưa sương muối cứ bay vào
Núi rét đêm qua chừng mất ngủ
Sáng ra thêm bạc một nhành lau.

Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn mờ
Mực đóng thành băng trong ruột bút
Hơ hoài than đỏ chảy thành thư.

Chắn gió cây run trong rễ tím
Hạt ngô gieo xuống cũng co mầm
Có hôm đồng đội đi công tác
Nhớ đấy, nhưng mà... thêm lớp chăn.

Gà buốt gáy lười dăm tiếng khản
Ca bát khua cho đỡ bất thường
Núi giấu trong lòng trăm thứ quặng
Anh bòn không kiếm đủ rau ăn...

Gạo thường lên sớm, thư thời chậm
Đài mở thâu đêm đỡ vắng hầm
Bao năm không thấy màu con gái
Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em...

Mây đến thường rủ anh mơ mộng
Biết vậy, khuya em đỏ ánh đèn
Ước gì có chút hương bồ kết
Cho đá mềm đi núi ấm lên.

Mèo Vạc 3-1982



lãng mạn như khí chất, tâm hồn người lính.
Một bức thư được viết trên đỉnh núi cao giữa
mùa đông lạnh giá, đọc lên ta luôn thấy ấm
nồng tình đồng đội, chứa chan tình cảm với
hậu phương, quê nhà.

Những câu thơ bình dị, hàm súc, giàu
hình ảnh trong khổ đầu bài thơ đã mở ra một
không gian mênh mông, tĩnh lặng của miền
núi cao. Đó chính là cái nền để cho mạch cảm
xúc tuôn trào. Tác giả đã cho ta thấy khung
cảnh ngồi viết thư của người lính với vị trí, thời
gian rất cụ thể. Rét mướt, ẩm ướt, sương
muối len lỏi vào tận nơi ngồi thì chỉ có thể là
mùa đông miền Bắc. Với cách sử dụng hình
ảnh nhân hóa, giàu sức gợi tả: núi rét - mất
ngủ, nhành lau bạc trắng trong sớm mai, tác
giả cho ta hiểu lý do thôi thúc người lính trao
gửi tâm tình cho người phương xa. Một đêm
không ngủ được hẳn là anh lính trẻ đã có rất
nhiều nghĩ suy và cả nỗi nhớ cồn cào để rồi
hôm sau những tâm tư đó được trải mênh
mang trên trang giấy trắng.

Bốn khổ thơ tiếp theo dành để kể về cuộc
sống của người lính trên điểm chốt. Để người
phương xa hình dung cụ thể về cái lạnh ở nơi

này, người lính trẻ đã miêu tả một cách rất
chân thực và sinh động:

Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn mờ
Mực đóng thành băng trong ruột bút
Hơ hoài than đỏ chảy thành thư.
Điểm chốt ở trên núi cao có tuyết rơi, mãi

đến trưa sương vẫn chưa tan hết khiến cho
mực trong ruột bút cũng bị đóng băng. Muốn
viết thư người lính thường phải hơ vào lửa.
Hình ảnh mực tan "chảy thành thư" cho ta
thấy ý nghĩa sâu xa của những dòng thư viết
từ trên điểm chốt. Ở đây, thư không chỉ đơn
thuần là chữ nghĩa mà còn là sự chắt lọc tình
cảm, những lắng đọng của một cuộc sống vô
cùng gian lao vất vả.

Cuộc sống của người lính bình thường
vốn đã chứa đựng muôn vàn khó khăn, gian
khổ, với người lính đóng quân trên điểm cao
ở nơi có khí hậu khắc nghiệt thì những khó
khăn đó còn nhân lên gấp nhiều lần. Những
hình ảnh gợi tả: cây run trong rễ tím, hạt co
mầm, gà buốt gáy... đã diễn tả được cái lạnh
tột cùng của vùng cao. Lạnh giá khiến cho sự
vật như đông cứng lại. Ở thời điểm nhà thơ
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Hữu Thỉnh đi thực tế sáng tác, đất nước vừa
trải qua cuộc chiến tranh biên giới với muôn
vàn khó khăn của thời bao cấp. Người lính ở
vùng biên giới hải đảo xa xôi khi đó còn rất
thiếu thốn. Chăn chưa đủ ấm để chống chọi
với giá rét vùng cao, rau xanh khan hiếm... là
những khó khăn thường nhật của họ. Nói về
sự thiếu - thừa trong cuộc sống của người
lính, tác giả đã khéo léo đặt những sự vật có
tính chất đối lập bên cạnh nhau: tài nguyên
thiên nhiên quý giá thì có nhiều, nhưng những
thứ bình thường như rau xanh thì tìm mãi
không ra. Nhưng điều đó không làm người
lính bi lụy, họ vẫn tự mình tìm ra niềm vui,
cách thức để bù đắp những thiếu hụt thường
xuyên phải đối diện. Im ắng vì gà lười gáy thì
các chàng lính trẻ "khua bát cho đỡ bất
thường". Trống vắng khi đồng đội đi công tác
thì họ bật đài thâu đêm cho "đỡ vắng hầm" và
tếu táo là tuy nhớ nhưng nhờ vậy mà được
"thêm lớp chăn"! Sự lạc quan, vui nhộn đầy
chất lính khiến mỗi chúng ta thêm cảm mến,
trân quý những người lính trẻ ở nơi xa xôi.

Không chỉ khó khăn về vật chất, người
lính trên điểm cao còn thiếu thốn tình cảm vì
xa gia đình:

Gạo thường lên sớm, thư thời chậm
Đài mở thâu đêm đỡ vắng hầm
Bao năm không thấy màu con gái
Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em...
Những câu thơ như lắng lại bởi sự sẻ chia

rất thực về đời sống tình cảm của người lính
chốt. Ở đây ta thấy những từ ngữ, hình ảnh
đối lập tác giả sử dụng đã tạo nên hiệu ứng
mạnh trong diễn tả cảm xúc. Cuộc sống của
người lính tuy đã được quan tâm về vật chất,
nỗi trống vắng tuy đã tự khỏa lấp được phần
nào nhưng dường như vẫn còn đó những
chênh chao trong tình cảm. Điểm chốt ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số tít trên núi cao, chỉ
có các đơn vị bộ đội đóng quân nên không chỉ
vắng bóng con gái mà thiếu cả sắc màu của
phái nữ - rất nhiều năm "không thấy màu
con gái". Với cách dùng danh từ "con gái"
như một tính từ, tác giả đã diễn tả một cách
tinh tế, đầy chất thơ sự vắng bóng tuyệt đối
của phụ nữ ở nơi này. Đó là một sáng tạo
trong cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả.
Chính vì vậy hình ảnh con gái đã trở thành
niềm mong đợi thường trực của cánh lính "Vó

ngựa nghe nhầm tiếng guốc em...". Lính biên
phòng (trong đó hẳn có rất nhiều lính trinh sát)
không thể có chuyện nhầm tiếng vó ngựa với
tiếng guốc của người con gái. Nhưng khi niềm
khao khát mong đợi đã trở thành thường trực
thì chỉ cần một chút giống thôi đã khiến người
lính liên tưởng là thật hoàn toàn. Cách diễn tả
ý nhị đó khiến ta nhớ đến câu thơ quen thuộc
"Lá rơi cũng tưởng bước chân em vào". Và ta
hiểu, nỗi khát khao trông đợi của tuổi trẻ thì ở
đâu cũng vậy. Hàng đêm, khi mây mù bao phủ
đỉnh núi trên điểm chốt thì nỗi nhớ đó lại dày
thêm. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã diễn tả hai đầu
nỗi nhớ đó bằng hình ảnh đẹp và vô cùng
lãng mạn:

Mây đến thường rủ anh mơ mộng
Biết vậy, khuya em đỏ ánh đèn
Hai câu thơ kết bài như gói trọn nỗi nhớ,

niềm thương của người lính với người thương
ở nơi xa:

Ước gì có chút hương bồ kết
Cho đá mềm đi núi ấm lên.
Đã từ lâu, hương bồ kết được coi là hình

ảnh biểu trưng của người con gái. Ở đây,
tương tác với "hương bồ kết" chính là "đá" và
"núi" - những biểu tượng của phái nam. Dùng
hình ảnh hương bồ kết để nói về ước ao thầm
kín của người lính là cách nói hoán dụ đầy ý
nhị, thể hiện sự nắm bắt tâm lý sắc sảo của
tác giả. Chỉ cần một chút hương con gái ở nơi
này thôi người lính sẽ cảm thấy ấm áp và bớt
đi sự khô khan vốn có của con người trong
môi trường quân đội. Những câu thơ giàu
hình ảnh so sánh, ví von có sức truyền cảm
mạnh mẽ khiến cho người đọc cảm thấy rưng
rưng khi nghĩ về thiệt thòi, sự hy sinh thầm
lặng của những người lính quân hàm xanh ở
nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chọn hình thức thể hiện là một bức thư -
thơ để truyền tải cảm nhận khi đi thực tế sáng
tác trên điểm chốt, nhà thơ Hữu Thỉnh đã diễn
tả một cách chân xác những khía cạnh trong
đời sống, tình cảm vốn rất phong phú, đa
chiều của người lính. Những câu thơ tài hoa
mang vẻ đẹp lấp lánh của nghệ thuật thi ca,
có chiều sâu cảm xúc đã khiến cho “Thư mùa
đông” lắng đọng mãi trong tâm trí người đọc,
trở thành những vần thơ tươi xanh mãi đi
cùng năm tháng./.
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Nếu như chẩu đàng chẩu say là một một
nghi lễ không thể thiếu của nhóm Dao
Lù Gang, Dao đỏ, Dao Dụ Cùn (coóc

mần) thì với Dao Thanh Y lễ phùn voòng tức
là lễ đặt tên cũng không thể thiếu vắng trong
cuộc sống của đồng bào từ xa xưa tới ngày
nay. Dao Thanh Y Lạng Sơn là một bộ phận
nhỏ của nhóm Dao Thanh Y Quảng Ninh, cư
trú tập trung tại hai xã Châu Sơn và Bắc Lãng
cạnh quốc lộ 4B huyện Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn cách thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên
tỉnh Quảng Ninh chừng 20 kilômet. Tại Trung
Quốc ngành Dao này được gọi là Dao Phòng
Thành hoa đầu (Sách ảnh dân tộc Dao, Quảng
Tây Trung Quốc, xuất bản năm 1990). Dân số

nhóm Dao Thanh Y tại Lạng Sơn hiện có trên
một nghìn nhân khẩu với khoảng 200 hộ 

Lễ phùn voòng chỉ tổ chức cho con trai,
với ý nghĩa:

- Sau khi thụ lễ người trai đó vĩnh viễn
được mang họ bố, vĩnh viễn là thành viên của
dòng họ đó dù hoàn cảnh có thay đổi (ví dụ
như đi ở rể, cha mất mẹ đi lấy chồng nhưng
vì còn nhỏ nên theo mẹ sang ở nhà dượng, đi
làm con nuôi …).

- Người thụ lễ được đặt tên âm, được coi
là người trưởng thành cho nên lễ này còn
được các nhà nghiên cứu gọi là lễ trưởng
thành. Đàn ông Dao ai cũng có ba tên: một

57
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 305-03/2019

Lễ phùn voòng 
CủA NGƯỜI DAO THANH Y LẠNG SƠN

Lý DưƠNG LIỄU

Lễ phùn voòng của người Dao Thanh Y huyện Đình Lập, Lạng Sơn    Ảnh: LÝ DƯƠNG LIỄU



tên trẻ con; một tên khi đã trưởng thành dùng
ghi trong lý lịch, trong gia phả, và một tên âm
nữa. Phụ nữ chỉ có một tên từ khi sinh ra đến
khi về trời. Tên âm này chỉ được dùng khi đi
hành lễ, khi cúng bái và khi mất đi con cháu
gọi tên tổ tiên là gọi tên này. (Trong gia phả
người Dao sau khi ghi đầy đủ họ tên ông… sẽ
ghi tiếp có tên âm là…) Do lễ phùn voòng làm
chung một lần cho tất cả các anh em ruột
(cùng thế hệ) nên có người còn rất nhỏ đã
được coi như trưởng thành. Gia đình nào
đông con trai có thể tách ra làm hai hoặc ba
lần. Trên thế giới có rất nhiều dân tộc làm lễ
trưởng thành cho con trai, song mỗi dân tộc
tổ chức theo một thể thức khác.

- Sau khi đã thụ lễ phùn voòng người trai
Thanh Y có quyền làm thầy cúng mà không
phải trải qua bất kì nghi lễ nào khác nữa. Lễ
phùn voòng của Dao Thanh Y tương đương
với lễ quả tăng của các ngành Dao Lù Gang,
Dao Đỏ, Coóc mần (Dụ cùn). Trong lễ quả
tăng người thụ lễ được cấp ba đèn nên còn
gọi là phàm thoi tăng (đèn ba sinh) tương ứng
với được cấp 36 âm binh, đánh dấu sự khởi
đầu trưởng thành của người đàn ông. Sau đó
nếu gia đình và dòng tộc có điều kiện và bản
thân người đó muốn phấn đấu thành thầy
cúng còn phải thụ lễ thất tinh đăng (7 đèn),
cao hơn nữa là thụ lễ thập nhị tinh đăng (12
đèn), tức là lễ cấp sắc. Thầy cúng người Dao
được cấp 12 đèn rất được trọng vọng và hiện
nay không có mấy người.

Phùn voòng là một nghi lễ lớn nhất trong
đời người đàn ông Thanh Y, cũng là việc trọng
đại của gia đình và dòng tộc đó nên phải
chuẩn bị trong nhiều năm. Với những gia đình
nghèo khó thì chuẩn bị được một đám lễ thực
sự là một thách thức lớn họ phải cố làm cho
bằng được, nếu không họ sẽ phải đối mặt với
sự khinh rẻ của cộng đồng.

Là công việc của gia đình dòng tộc, song
nó cũng là một sự kiện của làng nên người
đến xem rất đông. Càng đông gia chủ càng
mừng vì như vậy sẽ đem lại may mắn và hạnh
phúc cho gia chủ, cho các con trai của họ. Tất
cả khách đều được mời ăn cơm uống rượu.
Cũng như lễ chẩu đàng, phùn voòng tối kị việc
to tiếng, chửi mắng, đánh lộn. Hãy để sự yêu
thương tôn trọng của con người hòa quyện

với đất trời để những người trai này lớn lên
khỏe mạnh, thông minh, làm ăn phát đạt, gia
đình hạnh phúc.

Dưới lớp áo tôn giáo, những điệu nhảy,
màn hài kịch được các thầy hầu hết độ tuổi
thanh niên trình diễn rất hấp dẫn trong tiếng
trống chiêng rộn ràng, lúc đôi, lúc tập thể, khi
xoay vòng tròn, khi vặn hình số 8, lúc nhảy
trong tư thế ngồi, cúi rạp người hoặc bò ra đất
tùy theo nội dung muốn thể hiện. Ở đây còn
có trò đi xin lửa, săn bắn thú rừng, trai gái yêu
đương (trai giả gái) dẫn tới quá trình hình
thành con người. Đến “giờ sinh” người thụ lễ
ngã lộn từ trên đàn lễ xuống võng đã được
căng sẵn phía dưới, hoặc được thầy bế xuống
đặt trên chiếu – đó là hình tượng tượng trưng
cho con người được sinh ra từ trong bụng
thầy. Tiếp theo là những công việc như bón
cơm, bón nước tượng trưng cho việc nuôi
nấng đứa trẻ cho khôn lớn.

Nghi thức xin thần linh chấp thuận cho
những đứa trẻ này được cấp tên âm diễn ra
ngoài sân bằng cách xóc âm dương. Tên đó
được thầy cúng viết vào trong hai tờ dấm
giang tệp, tức là sớ âm dương. Thầy cấp một
tờ cho người thụ lễ và người này phải suốt đời
giữ tờ giấy đó. Khi đã thành thầy cúng thì khi
đi hành nghề phải mang theo tờ dấm giang
này. Tờ còn lại thầy đốt lấy gio pha nước cho
người thụ lễ uống. Trên tờ dấm giang tệp có
ghi đầy đủ thông tin giờ ngày tháng năm sinh,
ngày đặt tên âm, tên cha mẹ (nếu còn sống),
tên ông bà (nếu còn sống), tên âm của ba ông
thầy chính đã thực hành nghi lễ này (mỗi
người thụ lễ đều có 5 ông thầy 3 thầy chính
và 2 thầy phụ và sau này khi đi cúng bái ở đâu
đều phải thỉnh mời tới 5 ông thầy này), tên
bốn âm binh có nhiệm vụ bảo vệ trông nom
người thụ lễ đến hết đời.

Đó là nghi thức quan trọng nhất trong buổi
lễ đặt tên âm.

Phùn voòng cũng có nghi thức cấp đèn,
song đèn ở đây không mang ý nghĩa như
trong quả tăng, tậu chải của Dao Lù Gang
hoặc Dao Đỏ, Dụ Cùn mỗi đèn tương ứng với
số âm binh nhất định, nghĩa là ứng với sức
mạnh thần bí của người được cấp đèn. Đèn
này tượng trưng cho ánh sáng của ba cõi
thượng, trung, hạ soi sáng con người từ khi
còn là bào thai cho tới hết đời.
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Cũng như phụ nữ tất cả các ngành Dao
khác, phụ nữ Dao Thanh Y không được tham
gia vào tất cả mọi nghi thức hành lễ, ngoại
trừ việc nấu cơm phục vụ  hoặc bế con thụ
lễ vì con trai còn quá nhỏ tuổi chưa chịu
được thử thách liên tục trong suốt hai ngày
đêm phùn voòng.

Về tranh thờ: Dân tộc Dao có hai hệ
thống tranh thờ của hai nhóm ngôn ngữ. Ở
đây tôi tạm xếp Thanh Y thuộc nhóm ngôn
ngữ 2. Tranh thờ của Dao Thanh Y chủ yếu là
bộ tranh Tam nguyên, còn của nhóm ngôn
ngữ 1 là bộ tranh Tam thanh

Tranh thờ của dân tộc Dao là một nét văn
hóa độc đáo, có nguồn gốc xuất xứ từ tranh
đạo giáo Trung Hoa nhưng lại mang cốt cách
tinh thần, những nét sinh hoạt văn hóa tiêu
biểu của dân tộc Dao, được đồng bào trân
trọng giữ gìn như vật báu, chỉ được treo lên
trong các dip lễ trọng và tết nguyên đán. Muốn
treo tranh phải xin phép tấu trình lên các bậc
đại tiên đại thánh, các vị tổ tiên, các vị sư tổ.
Tranh treo trong lễ phùn voòng gọi chung là bộ
Tam nguyên gồm hai bộ và hai bức riêng lẻ.

- Bộ Tâu coỏng phặt gồm 3 bức tranh vẽ
3 vị Tam thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh
và Ngọc Thanh. 

- Bộ Sláy coỏng phặt gồm 3 bức tranh vẽ
3 vị, cũng có thể vẽ chung trong một bức,
gồm: Giang nhôn, tức Thượng nguyên thiên
quan: coi sóc cõi trời; Già nhôn, tức Hạ
nguyên thủy quan: coi sóc phần nước;
Chỏng nhôn, tức trung nguyên địa quan: coi
sóc cõi âm.

Hai bộ tranh chính được treo gian giữa
bàn thờ, đồng thời chia làm hai ban cúng
riêng. Một số gia đình có thêm ban cúng bà mụ

- Bức Và siảng và píu phặt, treo trên bức
vách cạnh bàn thờ

- Bức Chống tểnh phặt, treo cạnh cửa ra
vào. Sau nghi thức cúng đầu tiên thì bức tranh
chống tểnh phặt cũng được cất luôn.

Các vị thần trong hai bộ tranh Tam
Thanh và Tam Nguyên là những vị thần linh
cao nhất đại diện cho hai hệ thống thần linh.
Bộ Tam Thanh đại diện cho hệ thống thần linh
nội lý; bộ Tam Nguyên đại diện cho hệ thống
thần linh ngoại lý, tức ma quỉ bên ngoài. Ba vị

Tam Nguyên được nhắc đến trong tất cả mọi
nghi thức suốt quá trình hành lễ. Đây là những
vị thần thống lĩnh không gian và thời gian, tức
chủ về thời tiết trong năm. Nó cũng phản ánh
sự khác nhau về tôn giáo tín ngưỡng của hai
nhóm Dao. Hình tượng vị thủy tổ Bàn Vương
đối với Dao Thanh Y khá mờ nhạt, chỉ ngang
với một vị thần trong hệ thống thờ tự. Trong
khi đó nhóm Dao kia còn có hẳn lễ cúng Bàn
Vương riêng.

Trong lễ phùn voòng còn có 18 mặt nạ
tượng trưng cho các vị thần, đại diện cho
những trẻ trai đang được thụ lễ, đại diện cho
các cô gái phục vụ lễ, bà mụ và một con ma
lành. Những mặt nạ này sẽ được các thầy lần
lượt đeo lên mặt khi cúng hoặc nhảy.

Một nội dung không thể thiếu trong các
nghi lễ lớn của người Dao là sắc thư. Trước
khi buổi lễ chính thức bắt đầu, các thầy cúng
phải đến trước để soạn thảo văn bản. Có tất
cả 7 sắc thư, tiếng Dao Thanh Y gọi là nhùi píu
viết bằng chữ nho chép từ trong các cuốn sách
được các thầy cúng lưu truyền nhiều đời. Bẩy
sắc thư nội dung giống nhau báo cáo về việc
gia đình ông này tổ chức phùn voòng cho các
con được sao chép để “gửi” cho Ngọc hoàng,
Bàn Vương, thần thổ địa, lôi công, thần rừng,
thần tài và một bản cho các sư phụ.

Rất nhiều phần việc, rất nhiều nghi thức
nhỏ trong một nghi thức lớn là phùn voòng
được diễn ra trong thời gian hai ngày đêm.
Có thể nói gần như tất cả nam thanh thiếu
niên Thanh Y ở Đình Lập Lạng Sơn đều
được cha mẹ tổ chức cho. Mười điều răn dạy
ghi trong dấm giang tệp cũng là mười bài
giảng về đạo đức họ phải ghi nhớ suốt đời
là: không được sát sinh; không được chửi
lung tung trời đất, mặt trăng mặt trời; không
được chửi cha mẹ họ hàng, không được chửi
thầy, không được tham sắc, không được
trọng giàu khinh nghèo, không được nóng
tính chửi bới thánh thần; không được nghịch
ngợm và không được lo lắng thái quá. Có thể
có điều răn dạy trong mười điều này trong
thời đại ngày nay không mấy phù hợp nữa,
nhưng nó đã là nền tảng đạo đức cho bao
thế hệ người Dao biết sống nhân ái, yêu
thương, biết đạo lý làm người ./.

59
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 305-03/2019



Tôi nằm một mình trên sàn nhà nghe
nắng gió xuân thì thào, rúc rích trên mái
hiên già nua. Không gian lặng thinh, tôi

nghe rõ từng tiếng chim chuyền cành, rõ cả
tiếng trẻ con nô đùa ngoài kia cười như có
người lăn bi sắt từ trên vách đá xuống chân
đèo. Đã lâu lắm tôi mới có lại cảm giác da thịt
mình được tưới một thứ năng lượng đủ đánh
thức hoài niệm mãnh liệt như lúc này.

Tết ào qua như không còn dấu vết. Có
chăng cũng chỉ là cảm giác bừng tỉnh của
những gã đàn ông gượng dậy sau một mùa
ngả nghiêng say, đánh hội. Những người đàn
bà chầm chậm lôi dao, cuốc dưới gầm sàn ra

bổ những nhát đầu tiên hờ hững vào mảnh
đất trước nhà, gọi là khai xuân đánh thức mẹ
đất, khi cái tết vẫn còn đâu đó vương trong
ống tay, khăn áo. Tôi chợt thấy lòng buồn, chơ
vơ như cái cây chừng hững giữa hai mùa
mưa gió mà chưa định cho mình lấy một con
đường để lá rụng vào ngày hôm sau.

Tôi lim dim mắt nhìn ra gốc đào già dưới
con đường bước lên nhà, chợt giật mình khi
có bóng người vừa nhoẻn miệng cười với
mình. Gốc đào già cỗi, to xù xì. Những u sần
vặn vẹo đùn lên những giọt nhựa đỏ hồng
như máu đông. Nhìn gốc đào tôi nhớ bàn tay
của cụ tôi, đôi tay ấy to như mai rùa, đầy vết
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đứt chai ố vàng thô ráp. Một lần cụ bắt được
một con chim non nhỏ mới tập bay, định đem
cho chúng tôi nuôi, nhưng đôi tay to lớn ấy vì
sợ nắm chặt sẽ bóp chết con chim, nên vô
tình để nó bay vút đi. Cụ lắc đầu bảo "cầm
chắc quá cũng hỏng, lỏng quá cũng mất, đến
khi biết vừa vừa thì đã không còn gì để giữ
nữa rồi". Đã nhiều lần tôi phải tự quyết định
những điều lớn lao cho cuộc đời mình, tôi
chợt nhớ đến đôi bàn tay trai sần ấy hôm nào.
Đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ là thế, mà đôi khi
không giữ nổi một điều bé nhỏ cho mình.

Tôi ngửi thấy trong gió một mùi hương
thật gần, thật thân quen. Suốt cả tuổi thơ, cho
đến bây giờ tôi vẫn tự đặt cho mình một chỗ
cảm giác về mùi hương quen thuộc ấy. Một
mùi hương mà chỉ nằm thật lâu đợi cho giấc
ngủ mơ hồ gần tới, khi mọi hoạt náo của con
người đã lặng yên bốn bề thì nó mới trở về.
Nhè nhẹ, mơn man, mùi của nắng mới, hòa
vào mùi của cỏ non, của lá khô ải hăng nồng.
Đâu đó vương một chút mùi của hơi đất của
hoa sắp tàn… Tôi cứ nằm đó hít hà rồi gọi tên
những hương vị mà mình nhận ra. Rồi bao lần
vẫn thế, tôi không thể đặt tên cho cái mùi
hương ấy trọn vẹn một lần.

Một cơn gió ào qua những cánh hoa tàn
rơi rụng tơi tả. Còn sót lại trên cành vài bông
đào nở muộn. Những cánh hoa phơi phới
chơm chớp như đôi mi người con gái. Tôi
chợt nhớ về Siêng. Hoa đào trên vùng cao núi
đá vẫn hồng như ngày ấy. Ngày mà tôi biết
nhìn lâu vào mặt một đứa con gái còn khó
hơn bước lùi lên một con đèo lớn. Siêng bằng
tuổi tôi, ngày còn bé chúng tôi học cùng một
lớp. Chưa hết lớp ba, bố Siêng mất trong rừng
khi bị một thân cây lớn đè trúng người. Hết
năm học đó, Siêng nghỉ học ở nhà trông em
và giúp mẹ vào rừng gánh thớt nuôi bốn chị
em. Tôi nhớ những lần đi học sau đó, chúng
tôi gặp nhau trên đường. Siêng cõng em trên
lưng nhìn mãi theo bóng chúng tôi đi khuất
hẳn rồi mới hớt hải đuổi theo đám người chăn
trâu đang lao về phía chân núi. Tôi ngoái lại
nhìn theo cái dáng bé nhỏ của Siêng, dưới
ánh nắng tôi không rõ là bụi đất vẩn lên hay
mái tóc hoe vàng cháy nắng của chị em Siêng
cứ chập chờn sau những tán cây, rồi cứ thế
xa dần.

Một ngày gặp lại, tôi ngỡ ngàng không tin
người con gái đẹp ấy lại là Siêng. Siêng lớn
nhanh hơn trong suy nghĩ của tôi, gặp nhau
Siêng chỉ cười. Nụ cười khiến tim tôi đập như
con trâu mới vực cày cuống chân lên khi
người ta đặt lên vai mình một thứ lạ lẫm đầy
thích thú. Sẽ chẳng có gì đáng nói và rồi tôi
cũng sẽ quên Siêng đi nếu như tết năm ấy tôi
không theo đám thanh niên bản đi hội. Trong
đám đông người đang hòa vào nhau ngả
nghiêng vì men rượu, men tình. Tôi nhận ra
có người đứng dưới gốc đào nhìn mình suốt
buổi không thôi. Đó là Siêng, hình như Siêng
cười với mình. Nhưng tôi không tin Siêng đợi
mình, tôi cố tình lẩn vào đám đông ồn ào ấy.
Siêng đứng đó, nhẫn nại, đợi chờ. Những
cánh hoa rơi vương trên mái tóc, trên áo
người con gái trong nắng chiều khiến tôi gục
ngã vì run, vì cảm giác rất lạ trong người.

Nhưng tôi đã không dám đứng dậy tiến về
phía ấy. Tôi sợ… nhỡ người Siêng đợi không
phải là tôi, mà là ai đó trong đám thanh niên
đông đúc này. Hay tôi sợ mình sẽ không biết
phải nói như thế nào với Siêng khi đó dù ánh
mắt ấy nhất định là dành cho tôi…

Chiều tàn, hội đã tan, tôi ngoái đầu nhìn
hốt hoảng như thấy mình rơi xuống vực sâu
lạnh ngắt khi không còn thấy Siêng đứng đó
nữa. Tôi trở về trong cơn say đầu tiên của một
thằng con trai mới lớn biết uống rượu. Trong
cơn say tôi vẫn buồn và tiếc nuối vô cùng.

Tôi không còn gặp lại Siêng lần nào kể từ
buổi chiều hôm ấy. Những niềm vui chốc lát
cuốn tôi đi nhanh như một cơn lũ rừng của tuổi
trẻ ưa bay bổng như những cánh chim. Một
ngày trở về, người ta bảo Siêng đã bỏ đi khỏi
nhà đã lâu lắm không trở về. Có người đã lên
rừng, xuống dưới xuôi tìm Siêng nhưng không
thấy. Chỉ còn người đàn bà đau khổ ngồi ở đầu
sàn ngóng con mỗi buổi chiều khiến người đi
qua đường không khỏi rưng rưng.

Nhìn những cánh đào xoay trong gió, một
chiều xuân vẫn còn vương vấn tôi chợt nhớ
đến Siêng bằng một cảm xúc thật trong trẻo
và phảng phất nỗi buồn. Lòng chợt hoài nghi
và tự hỏi, liệu ở phương trời xa xôi nào đó
Siêng còn nhớ đến tôi? Và nơi ấy có những
cánh hoa đào nở muộn như trên đất quê mình
hay không? Này Siêng ơi!
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“THEO DẤU NGƯỜI xƯa”
TẬP TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ,

VĂN HÓA CủA CHU QUẾ NGÂN

“Theo dấu người xưa” - Tập sách khổ
13x20,5cm, dung lượng 160 trang được Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn kết hợp với
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc in và nộp lưu
chiểu quý IV năm 2018. Đây là tuyển tập tập
hợp 17 bài tiểu luận viết về một số nhân vật
lịch sử và địa danh, truyền thống văn hóa, tín
ngưỡng Lạng Sơn mà tác giả Chu Quế Ngân
đã dày công nghiên cứu qua nhiều năm, đã
được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung
ương và địa phương. 

Nội dung cuốn sách được hé mở ngay từ
cái tên của từng bài tiểu luận: “Đi tìm những

chiếc xẻng đá lớn ở Lạng Sơn”, “Dấu tích văn
hóa Đông Sơn trên vùng đất Lạng Sơn”, “Góp
phần tìm hiểu các địa danh trong một bài ca
dao cổ”, “Tục thờ rắn và tín ngưỡng thờ Thần
Sông của người Xứ Lạng”, “Con dê trong đời
sống và văn hóa của người Xứ Lạng”, “Đền
thiêng nơi đỉnh núi”, “Chợ Kỳ Lừa”, “Phố xưa
- một nét văn hóa truyền thống Xứ Lạng”,
“Cầu đá Xuân Mai”, “Cầu Khao”, “Phù điêu
tượng truyền thần Ngô Thì Sĩ một di vật độc
đáo và đặc sắc”, “Ngô Thì Sĩ và những bài thơ
dọc đường kinh lý biên trấn Lạng Sơn”, “Bia
công đức chùa Tam Giáo”, “Bia Thủy Môn
đình - niềm tự hào của di sản văn hóa Xứ
Lạng”, “Văn miếu Lạng Sơn”, “Lạng Sơn trong
cải cách hành chính thời Minh Mệnh”, “Quan
Án sát Lạng Sơn Mai Anh Tuấn”. Phần Phụ
lục là một số hình ảnh di vật, di tích, địa danh
ở Lạng Sơn.

Mở đầu tập sách, Chu Quế Ngân viết:
“Lạng Sơn, miền địa đầu của Tổ quốc là nơi
lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi
vật thể rất phong phú, đặc sắc. Văn hóa
truyền thống Lạng Sơn vừa mang nét chung
của vùng văn hóa Việt Bắc, vừa mang dấu ấn
riêng của một tỉnh miền núi biên giới, cửa ngõ
trọng yếu của đất nước. Hiểu và nhận diện
được giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương
luôn là mối quan tâm của nhiều người, nhiều
cơ quan chức năng trong tỉnh, để từ đó có
chiến lược, giải pháp bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa một cách đúng đắn, hữu
hiệu”. Do dung lượng các bài viết không lớn,
để phù hợp đăng tải trên các số báo, tạp chí,
nên đúng như tác giả tự nhận định: “Ở đây,
một số vấn đề có phạm vi hẹp cơ bản đã
được giới thiệu đầy đủ, song những vấn đề
lớn thì chủ yếu mới chỉ mang tính chất nhận
diện khái quát, gợi mở hướng nghiên cứu,
tiếp cận. Có thể phát triển thành những đề tài
khoa học…”.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng chúc mừng
tác giả và trân trọng giới thiệu “Theo dấu
người xưa” với bạn đọc.

MAI THUẬN
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1. Tối 04/02/2019, tại quảng trường Hùng
Vương, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức
chương trình Văn nghệ quần chúng chào
đón Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
và giới thiệu các bài hát đạt giải trong Cuộc
thi sáng tác ca khúc về “Thành phố Lạng
Sơn - Thành phố hoa đào”. Tới dự có đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt
Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành
trên địa bàn thành phố và đông đảo quần chúng
nhân dân. Trong chương trình, Ban tổ chức đã
giới thiệu 08 tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi
sáng tác ca khúc về “Thành phố Lạng Sơn –
Thành phố hoa đào”. Đây là những tác phẩm
tiêu biểu được lựa chọn từ 28 tác phẩm của 23
tác giả trên mọi miền Tổ quốc, với những giai
điệu mang âm hưởng tươi vui, tự hào, phản ánh
tình yêu quê hương, bản sắc, đặc trưng của
mảnh đất con người Xứ Lạng - Xứ hoa đào. Kết
thúc chương trình là màn bắn pháo hoa truyền
thống  đánh dấu thời khắc giao thừa đón chào
năm mới. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết
thực nhằm khích lệ quần chúng nhân dân phấn
khởi hăng say học tập, lao động sản xuất trong
năm mới, góp phần phát triển kinh tế văn hóa
xã hội bền vững.

NGỌC HẰNG

2. Ngày 15/2/2019, Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn - Ban tổ chức Hội Báo Xuân Xứ Lạng đã
tổ chức “Trao ấn phẩm báo tết xuân Kỷ Hợi
năm 2019” tại UBND xã Trấn Yên, huyện Bắc
Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin
và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lạng
Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Văn học
Nghệ thuật; lãnh đạo UBND xã Trấn Yên; Công
ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Thành Danh,
thành phố Lạng Sơn… Ban tổ chức Hội Báo
Xuân Xứ Lạng đã tặng cho UBND xã Trấn Yên,
huyện Bắc Sơn trên 200 ấn phẩm báo, tạp chí,
trong đó có nhiều ấn phẩm số Tết, số Xuân Kỷ
Hợi năm 2019 của các cơ quan báo chí trung
ương và địa phương trong cả nước phát hành.
Việc  tặng báo Tết cho các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh là chương trình thường niên của Ban tổ chức
Hội Báo Xuân Xứ Lạng. Đây là món quà tinh thần
mà đội ngũ những người làm báo gửi đến cán
bộ, người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng

cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh -Truyền hình, Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, Công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật
Thành Danh, thành phố Lạng Sơn cũng trao tặng
một số quà cho UBND xã Trấn Yên, huyện Bắc
Sơn gồm: 2 máy vi tính, 1 máy in, 20 đài radio.

Lý SÁNG

3. Sáng 16/02/2019, tại khu Liên cơ quan
thị trấn Lộc Bình, Câu lạc bộ Thơ ca huyện
Lộc Bình tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ
XVII Nguyên tiêu năm Kỷ Hợi - 2019. Tới dự có
đồng chí Vi Thị Thu Đạm, Phó Chủ tịch Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phó Tổng Biên tập
Tạp chí VNXL; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca
thành phố; các thành viên Câu lạc bộ Thơ ca
huyện Lộc Bình. Tại Ngày thơ năm nay, các thành
viên Câu lạc bộ đã mang đến nhiều tiết mục văn
nghệ đặc sắc (trình diễn hát then, hát sli, dân ca
quan họ Bắc Ninh); có 23 bài thơ với nội dung ca
ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, tình yêu quê hương,
đất nước, con người mảnh đất biên cương Xứ
Lạng được các tác giả trình bày tại chương trình.
Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cổ vũ phong
trào sáng tạo và tình yêu với thơ ca của các thành
viên Câu lạc bộ Thơ ca Lộc Bình.

NÔNG THẬP

4. Sáng 17/02/2019 (tức ngày 14 tháng
Giêng), tại Hội trường UBND thành phố Lạng
Sơn, Câu lạc bộ thơ thành phố đã tổ chức
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII Nguyên Tiêu
Kỷ Hợi với chủ đề “Hướng về biên cương Tổ
quốc”. Tới dự có đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ
tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn; đồng chí
Hoàng Duy Trường, Chủ tịch Phường Hoàng
Văn Thụ; đại diện Câu lạc bộ Thơ ca Lộc Bình,
Câu lạc bộ Thơ Xứ Lạng, thành viên Câu lạc bộ
Thơ thành phố. Trong khuôn khổ chương trình

TIN VĂN HÓa VĂN NGHỆ



có hơn 20 tác phẩm thơ, nhạc được chính các
tác giả thể hiện. Đây là hoạt động ý nghĩa của
Câu lạc bộ Thơ thành phố, góp phần cổ vũ
phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật, tạo môi
trường giáo dục thẩm mỹ tích cực cho văn nghệ
sỹ và quần chúng yêu thơ, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

NGUYỄN PHưỢNG

5. Ngày 19/02/2019 (tức ngày 15 tháng
giêng năm Kỷ Hợi), Ban tổ chức tuần Văn
hóa, Thể Thao và Du lịch lần thứ III Xuân Kỷ
Hợi tổ chức “Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng
năm 2019 và Lễ hội chùa Bắc Nga” tại chùa
Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Tới dự
có đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các
Sở Ban ngành cùng đông đảo quần chúng nhân

dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương.
Trong khuôn khổ chương trình có những hoạt
động như: Biểu diễn, giao lưu văn nghệ quần
chúng; Cắm trại và đốt lửa trại; Tổ chức giao lưu
một số môn thể thao truyền thống, các trò chơi
dân gian…Tại buổi khai mạc, đồng chí Dương
Xuân Huyên đã phát biểu chỉ đạo và đánh trống
khai hội. Trong lời phát biểu khai mạc, đồng chí
yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị, UBND các
huyện, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên
truyền, quảng bá văn hóa, văn nghệ, các hoạt
động thể thao và lễ hội trên địa bàn đảm bảo
đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, văn minh. Lễ
hội Xuân Xứ Lạng bắt đầu từ ngày 20/1/2019 đến
ngày 05/03/2019 (tức ngày 15 tháng Chạp năm
Mậu Tuất đến ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

NGỌC HẰNG 
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Từ tháng 10 đến tháng 01/2019, Ban Biên
tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận được
tác phẩm của các tác giả: 

* Trong tỉnh: Nguyễn Văn Tân, Bùi Minh
Tấn, Vy Nước, Vũ Đình Thi, Hoàng Huy Ấm,
Phạm Lễ Hùng, Nguyễn Đình Thọ, Mai Thanh,
Tạ Quang Minh, Nguyễn Thị Bích Thuận,
Nguyễn Văn Định, Thanh Giảng, Bế Hào Hoa,
Thuận An, Ngô Bá Hòa, Nguyễn Văn Đông,
Phạm Duy Tùng, Linh Quang Tín, Trần Đình
Nhân, Mã Văn Tính, Hoàng Tích Chỉ, La
Thanh Ngà, Viết Sơn, Kiều Thị Xuân Hoa, Vân
Du, Lộc Bích Kiệm, Phạm Chiến, Nguyễn Anh
Dũng, Hàn Kỳ, Phong Nguyên, Duy Sinh, Mã
Văn Tính, Trần Bẩy, Lã Trung Sơn, Hồ Tuệ,
Nguyễn Thị Minh, Lương Huyền Minh, Nông
Thăng, Lý Văn Quân, Vi Xuân Tường, Đinh
Thị Cải, Lương Bình, Hoàng Tiệp, Ngọc Giao,
Mai Tùng, Hoàng Choóng, Lê Thiệu, Lê Thúy
Hạnh, Vi Thị Quỳnh Ngọc, Lưu Hương,
Nguyễn Duy Chiến, Ấu Nga Sơn, Bùi Vinh
Thuận, Dương Công Bao, Nguyễn Văn
Dương, Trịnh Quốc Toản, Dương Doãn Tuấn,
Hòa Lộc, Xuân Tam… 

* Ngoài tỉnh: Lưu Hồng Vân, Phạm Văn
Giang, Phan Fương, Nguyễn Tiến Bình, Đức
Dũng (Hà Nội); Hoàng Vân (Bắc Kạn); Đức

Vượng (Bắc Giang); Ngô Quang Đức (Sơn
La); Nhữ Mai Hồng (Thanh Hóa); Nguyễn Văn
Phăng (Quảng Ninh); Nguyễn Hải Ân (Vĩnh
Phúc); Trần Thuyên (Bắc Ninh); Đào Quang
Bắc, Ma Tước, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Hạ
Miên (Huế); Bùi Việt Phương (Hòa Bình); Văn
Thanh, Đỗ Lâm Hà, Phạm Minh Giang (Thái
Bình); Nguyễn Văn Bằng, Vũ Kim Liên (Phú
Thọ), Nghi Huyền (Hải Phòng; Nguyễn Đức
Lãi (Sơn La); Vĩnh Thông (An Giang); Nguyễn
Ngọc Hưng, Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi);
Hồ Ngọc Diệp, Hoàng Bình Trọng, Lê Anh
Phong (Quảng Bình); Lý Thị Minh Châu (Đà
Lạt); Trần Duyên (Kiên Giang); Nguyễn Thị
Liên Tâm (Bình Thuận); Lê Đức Đồng (Sóc
Trăng); Phạm Minh Dũng (TP Hồ Chí Minh);
Cao Vĩ Nhánh, Y Nguyên, Nguyễn Thị Bích
Nhàn (Phú Yên), Phạm Phú Bình (Đà Nẵng);
Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Tịnh Bình (Tây
Ninh); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị), Lê
Hứa Huyền Trân (Bình Định); Trần Thanh
Cẩm (Gia Lai); Ngô Thế Lâm, Khuê Việt
Trường  (Khánh Hòa)…

Và một số bản thảo khác gửi qua email.
Đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên (bút danh nếu
có), số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để tòa soạn
liên hệ.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn và
mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, góp ý
của các tác giả./.

HộP THƯ


