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Một hoạt động ý nghĩa:
Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng

liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm
ngày Bác Hồ đi xa, Trung tâm giáo dục truyền
thống và lịch sử - Hội khoa học tâm lý giáo
dục Việt Nam (đơn vị hai lần được Đảng, Nhà
nước tặng thưởng Huân chương Lao động
“Vì sự nghiệp giáo dục lịch sử dân tộc”) đã tổ
chức chương trình hoạt động đặc biệt rước
Linh ảnh Bác Hồ từ thủ đô Hà Nội về quê
hương Nam Đàn, Nghệ An nhân 50 năm ngày
Bác đi xa và thực hiện chương trình giao lưu
- tôn vinh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên
Người” trên quê hương Xô Viết - Nghệ Tĩnh
anh hùng, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu
truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng.
Hoạt động này có sự tham gia của gần 800
đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh,
cựu thanh niên xung phong, gia đình chính
sách và người có công, đó là những bông hoa
tươi thắm của thời đại Bác Hồ đến từ 20 tỉnh,
thành phố trong cả nước (trong đó có đại biểu
là con cháu trong dòng họ nội - ngoại của Bác
Hồ tại các tỉnh, thành phố cùng tham gia hoạt
động này). Thời gian từ ngày 20/8 -
22/8/2019. Bộ Công an đã cho xe cảnh sát
dẫn đoàn, đảm bảo an toàn an ninh trong quá
trình hoạt động. Các cơ quan báo chí, truyền
hình của Trung ương và tỉnh Nghệ An đã kịp
thời đưa tin sâu rộng về sự kiện đặc biệt này.

Trong không khí bồi hồi, xúc động, buổi
sáng 20/8 đoàn vào lăng viếng Bác, buổi
chiều đoàn tổ chức lễ giỗ lần thứ 50 của Bác
Hồ tại khu di tích Kim Liên và thăm quê nội
của Bác. Buổi sáng ngày 21/8 đoàn dâng
hương tại mộ cụ Hoàng Thị Loan - Thân mẫu
Bác Hồ và thăm quê ngoại của Bác. Buổi trưa

đoàn thụ lộc lễ giỗ Bác tại quê hương Nam
Đàn, buổi tối đoàn giao lưu - tôn vinh “Hồ Chí
Minh đẹp nhất tên Người” tại khuôn viên
khách sạn Công Đoàn thị xã Cửa Lò - Nghệ
An. Ngày 22/8 đoàn từ Nghệ An về Hà Nội,
trên đường thăm chùa Tam Chúc, tỉnh Hà
Nam và các đoàn chia tay nhau tại đây.

Có thể nói, đây là cuộc hoạt động nhằm
bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công
ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân
tộc ta. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự tôn
dân tộc, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn” và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách
mạng trong kháng chiến vào thời kỳ hòa bình
xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tham gia hoạt động trong đoàn cả nước
nói chung, đoàn Lạng Sơn có 135 đại biểu.
Cuộc hành trình này đã để lại trong chúng tôi
nhiều ấn tượng sâu sắc. Toàn đoàn rất xúc
động làm lễ giỗ Bác, thành kính dâng lên Bác
những lễ phẩm tinh khiết tâm thành, thơm
thảo từ những tấm lòng trung hiếu với lý
tưởng cao đẹp mà Bác đã trao truyền; Tưởng
nhớ ơn sâu nghĩa nặng từ hai dòng họ và các
bậc sinh thành đã kết tụ tinh hoa ngàn năm
dòng máu Lạc Hồng, sinh ra cho đất nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải
phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Cùng với lời tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí
Minh, là những tiếng hát, những vần thơ của
đoàn trước linh vị Người đầy ơn sâu nghĩa
nặng, thấm đẫm sự tri ân, rưng rưng xúc
động, ấm áp tình người.

Đêm giao lưu - tôn vinh “Hồ Chí Minh
đẹp nhất tên Người” diễn ra trong không khí
xúc động mà trang nghiêm. Sau lễ hát Quốc
ca, Lãnh tụ ca, lễ dâng hoa và phút tưởng
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

MÃI KHẮC GHI VÀ LÀM THEO DI CHÚC 
THIÊNG LIÊNG CỦA BÁC HỒ

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN



niệm Bác Hồ… Ban tổ chức đã trao 23 bằng
vinh danh và 15 huy hiệu Bác Hồ cho các
gương điển hình trong chuyến đi về nguồn và
giao lưu - tôn vinh “Hồ Chí Minh đẹp nhất
tên Người” cùng một chương trình văn nghệ
đặc sắc với các ca khúc thiêng liêng tự hào
về Bác, về đổi mới quê hương, đất nước. Bài
hát “Kết đoàn” đã khép lại chương trình văn
nghệ đầy ấn tượng với hàng ngàn tiếng pháo
tay âm vang không ngớt tại thị xã Cửa Lò, tỉnh
Nghệ An…

Văn nghệ sỹ Xứ Lạng thực hiện lời căn
dặn ân tình của Bác trong di nguyện của
Người

Văn nghệ sỹ Xứ Lạng các thế hệ kế tiếp
nhau, nhiều anh chị em đã trải qua các cuộc
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cống
hiến sức lực trí tuệ, thậm chí là một phần
xương máu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Nay về với đời thường vẫn luôn nỗ lực hết
mình làm tốt chức năng nhiệm vụ của người
chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn học - nghệ
thuật của tỉnh nhà.

Trong những năm qua, đặc biệt là thời kỳ
2013 - 2018 trở lại đây, lĩnh vực văn học -
nghệ thuật có nhiều khởi sắc mới. Hội viên

các chuyên ngành đều tăng về số lượng và
nâng cao về chất lượng, trong đó có thêm
nhiều hội viên trở thành hội viên các Hội
chuyên ngành Trung ương. Mọi mặt công tác
Hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ
thể cùng với các chính sách đầu tư cho các
hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật
tỉnh nhà đi vào ổn định, có chiều sâu, phục vụ
tích cực cho kinh tế - xã hội trên địa bàn phát
triển.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà luôn
bám sát đường lối văn hóa - văn nghệ của
Đảng trong việc sáng tạo các tác phẩm văn
học nghệ thuật rõ nét hơn, thực chất hơn,
nhằm đưa các nội dung nghị quyết của Đảng,
chính sách của Nhà nước về văn học nghệ
thuật vào cuộc sống, góp phần vào những
thành tựu chung của tỉnh trong những năm
qua, khẳng định vị thế, vai trò của văn học -
nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước nói chung, Lạng Sơn nói riêng.

Về lĩnh vực văn học, trong thời gian qua
có nhiều nỗ lực và hiệu quả. Lực lượng sáng
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tác tăng về số lượng, vững vàng về tư tưởng
và bản lĩnh với tiềm năng khá dồi dào. Lĩnh
vực văn xuôi có nhiều khởi sắc. Cuộc thi viết
về “Gương điển hình tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2011 - 2015” do Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức, các
tác phẩm có chất lượng trong cuộc thi này đã
được in trong tuyển tập “Những bông hoa
đẹp” phục vụ Đại hội thi đua yêu nước của
tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2015. Cuộc thi
sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Xây
dựng nông thôn mới” văn xuôi đạt 4 giải (trong
đó có 01 giải A, 01 giải B và 02 giải C). Cuộc
thi sáng tác truyện ngắn năm 2016 - 2018 đã
nhận được 79 tác phẩm dự thi, trong đó có 11
tác phẩm được trao giải thưởng.

Chuyên ngành thơ có số lượng hội viên
đông nhất của Hội. 5 năm qua (2013 - 2018)
có hơn hai mươi tập thơ được xuất bản. Nhìn
chung các tác phẩm đã phản ánh sinh động
đời sống xã hội, với đề tài phong phú. Thơ viết
bằng tiếng dân tộc thiểu số cũng có nhiều
đóng góp trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày thơ Việt
Nam được tổ chức vào dịp lễ Nguyên Tiêu
hàng năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội
Nhà văn Việt Nam, thu hút được sự quan tâm
của đông đảo quần chúng và sự đánh giá cao
của giới chuyên môn, quản lý văn hóa, văn
học nghệ thuật và bạn yêu thơ trong địa
phương và cả nước… Cuộc thi sáng tác thơ
2017- 2018 với chủ đề “Lạng Sơn quê hương
tôi” có 276 tác phẩm thơ của 61 tác giả, trong
đó 16 tác phẩm được trao giải.

Mỹ thuật có nhiều khởi sắc, qua các kỳ
triển lãm gần 100 lượt tác phẩm được trưng
bày. Một số tác phẩm mỹ thuật Lạng Sơn đã
khẳng định được tên tuổi, giành được giải
thưởng ở các kỳ triển lãm địa phương, khu
vực và Trung ương. 

Lĩnh vực nhiếp ảnh luôn là thế mạnh của
Hội VHNT Lạng Sơn. Với đội ngũ tâm huyết
và năng động, nhiếp ảnh mang lại nhiều giải
thưởng trong các kỳ triển lãm liên hoan khu
vực miền núi phía Bắc và toàn quốc. Hội viên
Chi hội nhiếp ảnh Lạng Sơn đã giành được
04 Huy chương Bạc, 06 Huy chương Đồng,

01 giải Khuyến khích và 03 giải Đồng đội.
Nhiều tác giả có tác phẩm được trưng bày và
đạt giải thưởng tại các triển lãm khu vực, toàn
quốc và quốc tế tại Việt Nam. Với chủ đề “Xứ
Lạng hôm nay” Hội VHNT tỉnh đã tổ chức
thành công triển lãm ảnh lần thứ VI. Có 98 tác
phẩm xuất sắc được chọn trưng bày trên tổng
số 248 tác phẩm tham dự triển lãm…

Lĩnh vực Âm nhạc - Sân khấu - Biểu diễn
có nhiều đổi mới, hàng trăm ca khúc, kịch bản
múa, kịch bản sân khấu đã được sáng tác,
dàn dựng để phục vụ phong trào văn nghệ
quần chúng ở địa phương cũng như tham gia
các hội diễn chuyên nghiệp khu vực và trung
ương. Năm 2015, Hội VHNT phối hợp với Hội
Bảo tồn dân ca Lạng Sơn tổ chức cuộc vận
động “Sáng tác lời mới theo làn điệu dân ca
các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”, nhận được 86 tác
phẩm tham dự cuộc vận động. Kết quả Ban
tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho các tác giả.
Trong nhiệm kỳ Đại hội VII, Chi hội âm nhạc -
sân khấu có 03 hội viên được Nhà nước
phong tặng danh hiệu (01 Nghệ sỹ nhân dân,
02 Nghệ sỹ ưu tú). Tại liên hoan âm nhạc toàn
quốc đợt I - khu vực phía Bắc, tổ chức tại Hà
Nội tháng 10 năm 2018, có 01 tác phẩm của
hội viên Chi hội Âm nhạc - Sân khấu tỉnh Lạng
Sơn đạt 01 giải B.

Lĩnh vực Sưu tầm - Nghiên cứu lý luận
văn học: Đây là lĩnh vực hoạt động đặc thù có
nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần phát
hiện, lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể của
Lạng Sơn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách
thức, lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm văn hóa
dân gian và sáng tác bằng tiếng dân tộc vẫn
được duy trì, khơi dậy niềm tự hào về quê
hương, góp phần trong định hướng lớn về
phát triển, xây dựng con người mới, nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt
động lý luận phê bình được duy trì đều đặn,
góp phần định hướng sáng tác, đồng thời
nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt
động sáng tác nói chung, công tác lý luận, phê
bình văn học nghệ thuật nói riêng. Trong
nhiệm kỳ qua có 01 hội viên được kết nạp vào
Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành Nghiên
cứu lý luận, phê bình văn học.
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Công tác xuất bản sách được chú trọng,
từ năm 2013 đến năm 2018 đã xuất bản
được 53 đầu sách là những sáng tác văn học
nghệ thuật, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân
gian, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học
nghệ thuật… Ngoài ra các nghệ sỹ còn xuất
bản một số album ca nhạc và múa. Phối hợp
với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức
một số chương trình giới thiệu tác giả, tác
phẩm được công chúng hoan nghênh và
đánh giá cao.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản đều
kỳ, với số lượng phát hành 1000
cuốn/số/tháng. Phát hành sâu rộng tới hội
viên, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài
tỉnh. Thường xuyên coi trọng nội dung và nghệ
thuật, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, an
ninh quốc phòng trên quê hương Lạng Sơn,
góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị,
kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Hưởng ứng cuộc vận động: Sáng tác,
quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo
chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm
nhân các đợt tổng kết, sơ kết, Hội đã tập hợp
tác phẩm, tuyển chọn những tác phẩm xuất
sắc đề nghị Ban chỉ đạo cấp trên trao tặng
giải thưởng. Từ năm 2013 đến nay đã có 48
tác phẩm được trao giải thưởng cấp tỉnh
(trong đó có 03 giải A, 07 giải B, 14 giải C và
24 giải Khuyến khích). 03 tác phẩm được trao
giải thưởng cấp Trung ương (02 giải B và 01
giải C).

Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác
Hồ, đội ngũ văn nghệ sỹ Xứ Lạng luôn tuyệt
đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn
kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn,
bám sát đường lối văn hóa - văn nghệ của
Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực
sáng tạo nhiều tác phẩm hơn nữa, không
ngừng nâng cao chất lượng văn học - nghệ
thuật. Phấn đấu có các tác phẩm có giá trị cao
về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vào việc
xây dựng nhân tố con người, sự nghiệp xây
dựng và phát triển quê hương, đất nước theo
di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN ANH DŨNG

Năm mươi năm 
với lời Di chúc

(Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Năm mươi năm - một chặng đường
Di chúc của Bác - ánh dương rạng ngời
Năm mươi năm vẫn sáng soi
Lời Người căn dặn, ấy lời non sông

Bác nêu: Đoàn kết - thành công
Toàn dân, toàn Đảng đồng lòng tiến lên!
Lời Người như sấm vang rền
Thua đau Mỹ cút, Ngụy quyền bại vong

Bắc - Nam chung một cờ hồng
Thỏa lòng Bác vẫn mỏi mong tháng ngày
Hòa bình, thống nhất, dựng xây
Dân giàu, nước mạnh, đổi thay đã nhiều

Làm theo lời Bác kính yêu
Chúng con luôn nhớ những điều Người răn:
Đảng viên liêm chính, kiệm, cần
Chí công vì nước, vì dân suốt đời

Lời Người, ngọn đuốc sáng soi
Rọi vào tăm tối, chói ngời niềm tin
Non sông, dân tộc, hiền tài
Bao năm đổi mới, tương lai vững bền!
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Nông Văn Đốm, người đàn ông sinh
sống tại thôn Nà Qué, xã Vũ Sơn,
huyện Bắc Sơn là một cựu quân nhân

làm kinh tế giỏi, người dân trong vùng thường
gọi anh là "tỉ phú gạch bê tông". Tôi tìm đến
nhà anh vào khoảng tám giờ tối. Nhìn thấy tôi
anh vui vẻ ra chào và mời tôi uống nước. Một
phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, xách phích
nước từ dưới bếp đi lên pha trà, chị nhanh
nhẩu chào tôi và hỏi:  

- Bác có nhu cầu lấy loại hàng nào ạ?
- Ồ không! Tôi chỉ muốn đến thăm anh chị

và tham quan cơ sở sản xuất gạch nổi tiếng
của anh chị mà thôi!

- Ôi! Được bác động viên vợ chồng em
vui lắm, chứ nổi tiếng thì chúng em không
dám nhận đâu. Cơ sở của nhà em chỉ là một
cơ sở sản xuất gạch bê tông đơn thuần, còn
lạc hậu lắm bác ạ!

- Cô khiêm tốn quá. Một cơ sở sản xuất
gạch bằng máy móc, có đầy đủ các phương
tiện từ máy trộn, máy ép cho ra thành phẩm,
đến khâu ô tô vận chuyển, máy xúc cát, kết
hợp cả cửa hàng bán vật liệu xây dựng còn
có thiếu gì đâu. 

Tôi nhấn mạnh: "Nổi tiếng quá đi chứ, cơ
sở của anh chị được người dân cả xã Vũ Sơn
biết đến, không những thế mà cả huyện Bắc
Sơn và các huyện bạn, nhiều người biết đây
là một cơ sở sản xuất gạch có chất lượng rất
tốt. Chú em tôi ở Ngả Hai kể, năm ngoái xây
nhà vì không đặt trước với anh chị nên giữa
chừng thiếu gạch phải chờ. Gạch của cơ sở
anh chị nhiều khi còn không đủ cung cấp cho
thị trường, đúng là nổi tiếng rồi còn gì? Tôi còn

được biết Đài Truyền thanh Truyền hình của
huyện Bắc Sơn đã vài lần về cơ ngơi của anh
chị để quay phim, đưa tin về người tốt việc tốt.
Không những thế bộ đội Biên phòng tỉnh cũng
về cơ sở sản xuất của anh chị quay phim đưa
tin về người cựu quân nhân làm giầu từ đá."

Nghe tôi nói vậy lúc này anh Đốm đỡ lời
vợ:

- Em mời bác uống với em chén rượu
quýt cho ấm bụng, rồi em sẽ chia sẻ với bác
về cái nghề sản xuất gạch bê tông này. Em
chẳng hiểu sao người ta lại còn gọi em là "tỉ
phú gạch bê tông". Buồn cười thật đấy! Chỉ là
một cơ sở sản xuất gạch bê tông như bao cơ
sở khác mà thôi, nhằm nhò gì hả bác. Người
ta nói cho vui mà thôi. Nào, cạn đi bác! Rượu
hoa quả thì có rất nhiều như rượu táo mèo,
rượu nho, rượu phật thủ... nhưng đây là rượu
quýt, rượu cây nhà lá vườn. Rượu nhà em ủ
bằng men lá Mẫu Sơn, lại được ngâm nước
từ trong khe đá của ngọn núi Khau Kiêng
trong vắt, còn quýt của nhà trồng ở lân đấy,
bác uống thử xem.

Đây là lần đầu tiên tôi được uống rượu
quýt. Nhìn chén rượu có màu vàng nhạt khá
đẹp, ngửi có mùi thơm đặc trưng của quýt Bắc
Sơn. Uống vào cũng thấy hay hay, một vị
ngọt, hơi chua, đậm và ngon không kém các
loại rượu hoa quả khác. Lúc này tôi mới hỏi: 

- Anh kinh doanh sản xuất gạch bê tông,
công việc bận thế mà vẫn có thời gian trồng
và chăm sóc quýt sao?

- Em là con nhà nông mà bác. Việc cấy
cày, ruộng nương làm sao mà bỏ được. Hơn
nữa quýt là đặc sản của quê em, có thể nói
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nó là "cây xóa đói giảm nghèo" của vùng quê
em đấy. Nhìn cơ sở kinh doanh của em thế
này thôi chứ ở xã em bây giờ cũng có nhiều
tỷ phú quýt lắm, như nhà bác Dương Công
Thẩm ở thôn em, bác Đổng Văn Lợi ở Hồng
Sơn, Dương Văn Mạnh, Nguyễn Văn Tỉnh ở
Nà Danh còn mạnh hơn em nhiều. Có dịp nào
rảnh em đưa bác đến thăm một số hộ trong
xã và vào lân thăm vườn quýt của nhà em.
Quýt trong lân của em cũng đến tuổi cho thu
hoạch rồi. Vừa qua em lại mới mua thêm một
lân quýt có khoảng 400 cây, với giá 400 triệu
đồng, quýt cũng đã bắt đầu chín bói.

Nghe anh Đốm cho biết có hai lân quýt
tôi không khỏi ngạc nhiên và thốt lên thán
phục: 

- Anh không chỉ là người sản xuất kinh
doanh giỏi, mà còn có tầm nhìn rất chiến lược,
kết hợp khéo léo giữa sản xuất nông nghiệp
và sản xuất công nghiệp. Đúng thật là tuyệt

vời. Còn bây giờ tôi muốn anh chia sẻ cho tôi
nghe về cái xưởng sản xuất gạch bê tông này.

Tôi đang chăm chú chờ đợi để được nghe
anh Đốm tâm sự về đời lính và cái duyên
nghiệp với đá của anh thì có một chiếc xe ô
tô bốn chỗ đèn sáng chói đang từ từ đi vào
sân. Một người to béo đeo cặp kính trắng
bước từ trên xe xuống cùng với hai người
xách cặp đi vào. Vừa mới bước vào cửa ông
ta đã nói rất to: "Gay rồi anh Đốm ơi! Gạch
thiếu. Thiếu gạch. Anh xem giải quyết giúp
ngay cho không thì gay go to". Ông ta vừa nói
vừa gật đầu chào và bắt tay chúng tôi. Tiện
thể tôi chào mọi người ra về, hẹn sáng mai sẽ
gặp lại anh Đốm. 

Sáng hôm sau, trở lại nhà anh Đốm, từ xa
tôi thấy anh đang lái chiếc máy xúc cát. Đến
gần tôi không khỏi ngạc nhiên thấy anh một
tay lái máy, một tay ôm đứa cháu nhỏ. Thấy
tôi anh vui vẻ chào: 
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- Bác chờ em một lát, hai gầu nữa là xong
rồi. Cái thằng nhỏ cứ sáng ra là bám rịt lấy
ông không chịu rời ra bác ạ!

Tôi hỏi vui:
- Đồ nội hay đồ ngoại đấy? 
- Nội một trăm phần trăm. 
- Vậy là ông có người kế nghiệp tương lai

rồi. 
Tôi nói vậy và cả hai chúng tôi cùng cười

vui vẻ, anh ôm cháu xuống xe, chúng tôi cùng
đi vào nhà. Vợ anh xách phích nước ra cho
chồng pha trà rồi bế cháu vào nhà bên. Thứ
trà Thái thơm phức mà người ta hay ví "Trà
Thái, gái Tuyên" được pha bằng nước từ
trong khe đá chảy ra ngon tuyệt. Uống hết
chén trà thứ hai tôi hỏi: 

- Tối qua chắc là khách họ đến đặt hàng
phải không anh?

- Mấy ông tối qua là người trong Ban
Giám đốc của nhà máy sản xuất gỗ bóc xuất
khẩu, xây dựng ở bên xã Đồng Ý. Họ đang lấy
gạch ở cơ sở em nhưng lại không có kế
hoạch trước, cứ xây đến đâu lấy đến đó thành
thử nhiều khi không kịp, phải chờ. 

Tôi lại hỏi:
- Vậy sao mình không sản xuất thật nhiều

ra để dự trữ, gạch bê tông càng để lâu càng
tốt cơ mà?

- Đúng là gạch để lâu được bảo dưỡng
càng tốt. Song có điều còn phụ thuộc vào bãi
để, hơn nữa hàng nhiều quá, đọng vốn không
cần thiết. Cơ sở của em có hai máy. Nếu có
kế hoạch thì không sợ thiếu gạch đâu bác ạ.
Hai máy một ngày có thể sản xuất ra 8000
viên gạch, đấy là chưa kể làm tăng ca.

Nghe anh Đốm nói vậy tôi mới vỡ lẽ và
thốt lên: "Khâm phục!". Tôi vừa nói vừa gật
gật cái đầu. Anh Đốm mời tôi sang tham quan
nơi sản xuất gạch: 

- Ở bãi này em đặt một máy ép gạch bê
tông, còn bãi bên kia đường có hai máy, trong
đó có một máy sản xuất gạch chỉ. Mỗi bên em

đều xây một nhà ở để tiện cho việc trông coi,
bảo quản. 

Anh đưa tôi đến chiếc máy ép đang vận
hành và giới thiệu: 

- Mỗi một máy ép gạch bê tông em bố trí
bốn công nhân. Một người đứng điều khiển
máy đảo bê tông. Một người xúc bê tông vào
máy ép. Một người điều khiển máy ép và một
người vận chuyển thành phẩm ra ngoài bãi. 

Tiếng máy chạy ầm ầm, cả một guồng
quay làm việc nhịp nhàng, liên tục. Đến bên
anh công nhân đứng máy ép tôi hỏi: 

- Anh ơi! Máy của mình một ngày cho ra
được bao nhiêu viên gạch thành phẩm?

-  Một ngày đều đặn tổ máy của chúng tôi
cho ra được 4000 viên.

-  Các anh làm công nhật hay làm theo
sản phẩm?

-  Bây giờ ai còn làm công nhật nữa hả
bác? Làm ăn theo sản phẩm thì năng suất
mới cao và gạch cũng được đảm bảo chất
lượng.

- Vậy mỗi viên gạch thành phẩm được trả
bao nhiêu tiền hả anh?

-  500 đồng.
-  Như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Một công

của các anh đạt đến 500 nghìn đồng rồi, thật
là tuyệt vời! 

- Đúng vậy! Nhưng công việc ở đây không
chỉ có sản xuất riêng gạch mà còn phải làm
các việc khác như bốc xếp gạch lên xe, bốc
xếp sắt thép, xi măng nữa. 

Nghe cách trả lời của anh công nhân tôi
thấy họ rất phấn khởi và yêu mến công việc
mình làm. 

Đi quanh một vòng chúng tôi trở vào nhà.
Anh Đốm rót thêm nước vào ấm trà rồi rót ra
hai chén: 

- Uống đi bác, trà nước hai mới ngon. 
Tôi cầm chén trà lên nhâm nhi từng ngụm

nhỏ. Anh Đốm lúc này như đang trở về với
những trang ký ức của mình. Nông Văn Đốm
sinh ra và lớn lên ở thôn Nà Qué, xã Vũ Sơn
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huyện Bắc Sơn. Anh ra đời vào thời kỳ đất
nước đang chiến tranh ác liệt, giặc Mỹ leo
thang đánh phá miền Bắc nước ta, đó là năm
1967. Gia đình có bảy anh chị em, anh là con
thứ năm trong gia đình. Bố anh là ông Nông
Trọng Toàn, mẹ là bà Đinh Thị Tý. Họ đều là
những người nông dân thuần chất miền núi,
thật thà, chịu thương, chịu khó làm lụng, nuôi
dạy con cái. Thừa hưởng nếp sống tốt đẹp từ
cha mẹ, anh Đốm ngay từ khi còn nhỏ đã là
một cậu bé rất có trách nhiệm, chăm chỉ với
công việc ruộng nương, phụ giúp gia đình.
Cho đến bây giờ, ở tuổi năm mươi hai anh
Đốm vẫn cường tráng với một cơ thể rắn
chắc, nước da nâu, đôi tay cơ bắp chắc khỏe
chẳng khác nào thời trai trẻ. Một con người có
khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sáng, ẩn dưới
hàng mi khá dài và đôi lông mày đen rậm, anh
có nụ cười tươi, dễ gần. 

Anh Đốm chia sẻ thêm, gia đình anh vốn
thuộc loại hộ nghèo, đông con, ruộng nương
ít, song bố mẹ anh vẫn cố gắng làm lụng, cho
anh học hết lớp bảy. Nghỉ học, anh đi bộ đội
năm 1986 khi vừa tròn mười chín tuổi. Anh
được tuyển vào đơn vị tiểu khu Biên phòng
huyện Lộc Bình (tên gọi cũ của đơn vị) thuộc
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian trong quân ngũ anh là một chiến sĩ
chấp hành kỷ luật nghiêm minh, luôn rèn
luyện tu dưỡng bản thân để trở thành người
chiến sĩ giỏi. Anh từng làm liên lạc của đại
đội, phấn đấu trở thành hạ sĩ chỉ trong
khoảng thời gian ngắn ngủi. Đi bộ đội được
một thời gian, gia đình báo phải về cưới vợ,
năm đó anh mới hai mươi hai tuổi. Nói đến
đây anh Đốm dừng lại một lát với vẻ nuối tiếc:
"Đi bộ đội đang vui lại phải về lấy vợ". Nghe
anh nói vậy tôi liền hỏi: "Vậy là không phải
mình thích và đòi bố mẹ cưới sao?". Anh trả
lời rất thật "Mình thích ít thôi, còn là bố mẹ
thích nhiều hơn. Hai ông bố chơi thân với
nhau bảo gả con cho nhau nên mình phải
theo". Nghe anh Đốm nói một cách thủng
thẳng, tôi không sao nhịn được cười.  

Vợ anh là chị Đồng Thị Duy người cùng
xã. Anh Đốm đi bộ đội đến tháng 12 năm 1990

thì trở về địa phương. Gia đình đông anh em,
kinh tế khó khăn, ruộng nương ít, mà chỉ cấy
được một vụ, gặp năm thời tiết thuận hòa còn
tạm đủ ăn, mưa gió không thuận, thiếu ăn là
lẽ thường. Trước tình cảnh đó anh phải bươn
chải làm đủ các nghề, nào là lái xe công nông,
làm xe ôm, chở hàng thuê, làm nghề tầu
hàng... khéo lắm cũng chỉ tạm đủ ăn. Anh luôn
trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế gia
đình một cách bền vững, vươn lên thoát
nghèo. Trong một lần đi Thái Nguyên, năm
1998 anh đang di chuyển trên đường, bỗng
nhiên có một chiếc xe bốn chỗ màu đen đi
ngược chiều lao thẳng vào rồi đột ngột phanh
lại. Chủ nhân của chiếc xe mở cửa bước
xuống, trên mặt đeo một cặp kính đen to bự,
cái đầu cắt trọc lốc, bóng nhẫy trông như dân
xã hội đen bước lại trước mặt anh rồi gỡ bỏ
cặp kính và nhìn anh chằm chằm. Sau một lát
định thần anh nhận ngay ra hắn và reo lên: 

- Tư trâu! Đồ quỷ. Lái xe cái kiểu gì đấy?
Còn nhớ đã từng đâm chết một con trâu đực
ở Cao Bằng không?

Hắn chộp lấy tay anh, mở cửa bên ghế
phụ và đẩy lên xe, nói dõng dạc:

- Đến thăm nhà tớ đã. Cơm nước xong rồi
hãy đi đâu thì đi.

Chẳng cần biết anh có đồng ý hay
không, hắn nhấn ga và cho xe chạy. Trong
bữa cơm các anh hỏi thăm nhau về những
người đồng đội cũ của mình. Anh được biết
Tư trâu là một trong những người lính sau
khi ra quân đã tìm được con đường kinh
doanh khá vững chắc và thành đạt. Hắn kinh
doanh xăng dầu, có hai cây xăng ở hai vị trí
đắc địa nên việc kinh doanh của vợ chồng
hắn phất rất nhanh. Hắn hỏi: 

- Ở chỗ cậu có cây xăng nào chưa?
Anh bảo: 
- Chưa có cây xăng nào cả.
Nghe anh trả lời như vậy hắn vui lắm: 
- Thế thì tốt rồi. Cậu về cố gắng đầu tư

ngay lấy một cây xăng đi, có gì tớ sẽ tư vấn
giúp cậu. Kinh doanh xăng dầu nhàn và hiệu
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quả, không sợ mất nhà đâu. Còn nếu không
muốn nhàn nhã thì kinh doanh đá.

Anh chưa hiểu hàm ý của hắn nên hỏi lại: 
- Kinh doanh đá là thế nào? Làm đá bán

à!
- Gần như thế. Nghĩa là ta biến đá thành

vàng, ông không hiểu sao?
- Thì cậu cứ nói toạc nó ra có phải dễ hiểu

không, cứ vòng vo Tam quốc.
- Trời ơi! Đốm ơi là Đốm. Kinh doanh đá

nghĩa là từ đá ta làm ra gạch bê tông bán lấy
tiền thế thôi, dễ hiểu chưa? Thằng Tẹo cậu
còn nhớ không, nó cùng đơn vị mình đó, hắn
có một xưởng sản xuất gạch bê tông khá lớn,
cũng ở gần đây, làm ăn được lắm, nếu cậu
thích tớ sẽ đưa cậu đến tham quan, học hỏi
nó. Chưa biết chừng cậu lại hợp với cái nghề
này thì sao.         

Trở về nhà, anh Đốm bàn với vợ phương
án kinh doanh xăng dầu, cô ấy cũng rất thích.
Hai vợ chồng bàn nhau cách vay tiền nhưng

số tiền đầu tư lại quá lớn, tiền vay gia đình,
anh em chẳng thấm vào đâu, chỉ còn cách vay
ngân hàng, nhưng họ trả lời không khả thi.
Ôm nỗi buồn vì không có tiền, anh Đốm đành
phải từ bỏ mơ ước làm giàu. Nhớ tới quê
mình, một vùng lòng chảo xung quanh gần
như được bao bọc toàn núi đá, một nguồn vật
liệu vô tận, sẵn có, trong khi nhu cầu sử dụng
lại rất lớn. Gợi ý của Tư trâu cũng có lý, chẳng
cần đắn đo suy nghĩ nhiều, anh quyết định
mua máy nghiền đá, đóng gạch bê tông bán.
Cái khó lại là tiền. Nhà có cái gì đáng giá anh
bèn quy ra tiền hết. Vẫn còn thiếu nhiều, anh
đi mượn anh em, bạn bè, đồng đội mỗi người
một ít. Vừa hay cậu em vợ đang làm máy
nghiền đá muốn chuyển nghề và muốn bán,
thế là anh mua ngay.

Có máy, anh bắt tay vào việc khai thác đá.
Một mình anh ngày ngày vác choòng, búa tạ
vào lân khai thác đá. Anh đặt cho mình chỉ tiêu
mỗi ngày phải khai thác khoảng bốn đến năm
khối đá hộc. Công việc vất vả và tốn rất nhiều

10
VÙN NGHÏå

Söë 311-09/2019 - xûá laång

Ngày mùa                 Ảnh: DƯƠNG DOÃN TUẤN



công sức, tay chân sứt sát nham nhở. Nhiều
khi nản, xong cứ nghĩ đến người bạn Tư trâu
anh lại thấy như có một cái gì thôi thúc và
quyết tâm làm cho bằng được. Anh phân công
cho vợ và cô em dì nghiền đá và đóng gạch.
Hai thằng con trai của anh lúc đó còn nhỏ,
sáng đi học, chiều về cũng chỉ giúp mẹ được
những việc vặt. Lúc đầu cơ sở của anh làm
theo phương pháp thủ công, đóng gạch bằng
khuôn tay, công việc vất vả chẳng kém gì thợ
mỏ. Anh luôn gương mẫu hoàn thành công
việc của mình và động viên mọi người cố
gắng, đồng thời vạch ra kế hoạch sẽ mua máy
ép gạch. Anh động viên vợ con hiểu đây chỉ
là bước khởi đầu gian nan, nên chịu khó vất
vả một chút, tương lai nhất định sẽ tốt hơn.
Công việc lúc đầu cũng gọi là tạm ổn. Mãi đến
năm 1999, 2000 nhận thấy nhu cầu sử dụng
gạch bê tông của người dân ngày một nhiều,
Đốm mạnh dạn vay tiền đầu tư máy sản xuất
gạch bê tông. Lúc đầu chỉ có một máy, anh
bắt tay vào sản xuất liên hoàn, từ khâu sản
xuất mạt đá, đến khâu sản xuất gạch bê tông.
Anh luôn suy nghĩ làm sao để chất lượng của
gạch ngày càng tốt hơn đến tay người tiêu
dùng và có thể đứng vững trên thị trường, đây
quả là một bài toán khó. Anh không ngừng
học hỏi kinh nghiệm của các cơ sở bạn. Bản
thân anh đã trực tiếp đứng máy, xem xét lại
các công đoạn, thao tác, để rồi hướng dẫn
cho công nhân, từ việc tỷ lệ trộn bê tông, đưa
bê tông vào máy ép, đến khi cho ra sản phẩm.
Chú ý nhất là khâu bảo dưỡng sản phẩm khi
đã được ép ra, chính vì vậy mà sản phẩm của
cơ sở anh luôn đảm bảo chất lượng đến tay
người tiêu dùng, gạch của cơ sở anh sản xuất
ra đến đâu là tiêu thụ hết đến đó, thậm chí
nhiều lúc còn không đủ cung cấp. Trước nhu
cầu đó anh đã cho mở rộng cơ sở sản xuất.
Với một mặt bằng trên 1500 mét vuông anh
mua thêm máy ép gạch. Mở thêm cửa hàng
bán vật liệu xây dựng. Đầu tư cát xây, cát trát,
cát đổ bê tông, xi măng, sắt thép. Anh mua
thêm ô tô tải, hiện tại cơ sở của anh có đến
bốn chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Hai xe
to chở trên 20 tấn, hai xe nhỏ chở trên 10 tấn,
để vận chuyển vật liệu đến các công trình.
Ngoài ra anh còn đầu tư cả máy xúc cát để

giảm bớt nhân lực, giảm thời gian chờ đợi của
xe, tăng năng suất vận chuyển, chính vì vậy
mà khách hàng rất thích mua hàng của cơ sở
anh, giá vừa phải, chất lượng tốt. Cơ sở của
anh giải quyết việc làm cho tám công nhân với
mức lương 6 đến 7 triệu đồng một tháng,
chưa kể bản thân anh, vợ con và một số công
nhân lao động thời vụ. Trừ chi phí, mỗi năm
cơ sở của anh Đốm thu nhập được khoảng
300 đến 400 triệu đồng, đóng góp thuế hàng
tháng cho Nhà nước đầy đủ.

Anh Đốm người cựu quân nhân được
nhiều người dân biết đến với cái tên nghe
ngồ ngộ, cùng với một cơ sở sản xuất gạch
bê tông có chất lượng rất tốt. Đầu năm 2019
anh còn đầu tư máy sản xuất gạch chỉ từ
nguyên liệu như gạch bê tông, rất thuận tiện
cho việc xây dựng nhà ở cũng như các công
trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Từ một
nông dân thuần chất, một cựu quân nhân
gương mẫu, anh Ðốm đã không ngừng vượt
khó, học hỏi, phấn đấu, vượt mọi khó khăn
gian khổ, vươn lên làm giầu bằng chính đôi
bàn tay của mình. Từ chỗ gia đình thiếu ăn,
anh đã nỗ lực phấn đấu để trở thành người
sản xuất giỏi. Hiện anh có một cơ sở sản xuất
bền vững, cho lợi nhuận khá, cùng với gần
1000 cây quýt đã đến độ tuổi cho thu hoạch.
Chỉ với một khoảng thời gian ngắn, anh Đốm
đã lao động hết mình để gây dựng nên một
cơ ngơi đáng kính nể, tính sơ qua anh đã có
cả một gia tài khá đồ sộ, với một mặt bằng
xưởng sản xuất hàng 1500 mét vuông nằm
sát đường quốc lộ 1B, rất thuận tiện cho việc
kinh doanh, hai máy ép gạch bê tông, một
máy ép gạch chỉ. Nếu như chỉ tính riêng hai
máy ép gạch bê tông thì một năm cũng cho
ra khoảng hai triệu viên gạch, chưa kể máy
ép gạch chỉ, cửa hàng bán vật liệu xây dựng
và hai lân quýt. 

Vũ Sơn, nơi có dãy núi Khau Kiêng hùng
vĩ, giữa ngút ngàn mầu xanh của cây rừng
nay đã rực lên một mầu vàng tươi thắm của
mùa quýt chín. Nơi này, có cựu quân nhân
Nông Văn Đốm năng động, từ hai bàn tay
trắng, anh đã vươn lên làm giàu cho chính
mình và góp phần làm giàu cho quê hương. 
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Chiến thắng Biên giới năm 1950, đặc biệt
là Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản
Việt Nam (tháng 2 năm 1951) đã mở ra

một bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã
được giải phóng nhưng ở những vùng khác như
tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, thị xã Vĩnh Yên, thung
lũng Nghĩa Lộ (Yên Bái)... thế địch vẫn còn rất
mạnh. Cảnh giác cao trước âm mưu thủ đoạn

của kẻ thù, quân và nhân dân các dân tộc Lạng
Sơn vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến
đấu, nỗi lo máy bay địch ném bom vẫn còn canh
cánh trên đầu. Triệu Thủy Tiên được sinh ra
trong những tháng ngày vất vả ấy. Tiếng khóc
chào đời cất lên ở trong hang Lùng Heng, bản
Khuổi Cáp, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, nơi bố
mẹ và cả gia đình hai bên nội ngoại cùng bà con
dân bản đang còn sơ tán trong đó. Cuộc sống
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Người mang 
TIếNG HÁT ĐI xA

Ký của VI THỊ THU ĐẠM

Ngày 29/8/2019 tại Nhà hát Lớn - thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thừa ủy
quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân
dân cho 84 nghệ sĩ, cố nghệ sĩ trong cả nước. Trong lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân
dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 này, Lạng Sơn vinh dự có một nghệ sĩ được nhận danh hiệu
Nghệ sĩ nhân dân là nghệ sĩ, ca sĩ Triệu Thủy Tiên. Nghệ sĩ Triệu Thủy Tiên nguyên là Trưởng
đoàn Văn công Lạng Sơn, bà được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân khi đã về nghỉ hưởng
chế độ hưu trí được mười ba năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Triệu Thủy Tiên



khó khăn, ngày tháng trước mắt không biết có
được bình an hay không nên lòng người vẫn
còn những rối bời, ấy thế nhưng tiếng khóc của
đứa trẻ mới chào đời lại lảnh lót hân hoan đến
lạ. Nghe tiếng khóc của nó, người ta không thể
không vui. Ông ngoại của đứa trẻ thủng thẳng:
Tiếng khóc này sẽ mang nó đi xa lắm đấy. Đặt
tên nó là Triệu Thị Hảy!

Hảy, theo tiếng dân tộc có nghĩa là khóc. Cô
bé Triệu Thị Hảy càng lớn càng lanh lợi lại hát
rất hay. Sau những buổi đuổi trâu thả vịt, trò chơi
mà Hảy thích nhất chính là trèo lên ngọn cây cao
hát véo von. Mỗi lần Hảy hát, người già trong
bản nếu có đi ngang qua cũng dừng lại lắng
nghe, còn bọn trẻ con ở khu tập thể lâm trường
gần đó thì hò hét: Chúng mày ơi, chị Hảy hát rồi,
ra nghe chị Hảy hát đi! Năm Hảy vào lớp một, chú
Thành, một người bạn của bố Hảy bảo Con bé
này vừa xinh xắn, vừa hát rất hay. Cái tên Hảy
không hợp với nó, đổi là Thủy Tiên đi! Cho đến
bây giờ, vẫn không biết tại sao chú Thành lại
chọn cái tên này nhưng Thủy Tiên đã trở thành
tên gọi, thành nghệ danh của người nghệ sĩ mà
tên tuổi không chỉ vang danh ở mảnh đất miền
sơn cước.

Khi học phổ thông, Thủy Tiên học tốt ở các
môn và có phần nổi trội ở môn Văn. Năm học
1968 - 1969 Thủy Tiên được tham gia vào đội
tuyển thi giỏi Văn toàn miền Bắc. Trước đó, khi
mới mười hai, mười ba tuổi có người đến nhà
xin làm lễ khả cáy. Đến mãi sau này, Thủy Tiên
mới biết lễ khả cáy chính là lời hôn ước của đôi
bên để kết tình chồng vợ, nếu muốn hủy hôn,
phải trả lại tiền lễ đã nhận của gia đình nhà họ.
Thế là cô gái trẻ tuổi, mảnh mai ấy, ngoài công
việc đồng áng của gia đình, đã tự canh tác thêm
những vạt đỗ, nương ngô của riêng mình để
kiếm tiền. Cuối cùng cũng gom đủ mười hai
đồng tiền mang đi trả lễ với lý do:  Cháu còn phải
đi học, chưa thể lấy chồng. Chuyện trả lễ này đã
làm “kinh động” cả một vùng quê vốn còn nhiều
hủ tục lạc hậu lúc bấy giờ.

Tốt nghiệp cấp học Phổ thông, Thủy Tiên có
giấy gọi của trường Đại học Tổng hợp, khoa
Ngữ văn nhưng đáng tiếc là vì một số lý do, đã
không thể theo học. Biết chuyện, lại là chú
Thành đến động viên, chú bảo Cháu phải đi,
phải ra khỏi cái bản Khuổi Cáp này. Cháu sinh
ra không phải để cúi mặt xuống đất làm ruộng,

việc ấy đã có những người khác. Đi xa, nhưng
là đi đâu, bằng cách nào? Có nhẽ mình sẽ đi
thanh niên xong phong? Trong khi chờ đăng ký
tham gia thanh niên xung phong, Thủy Tiên theo
các bà, các mẹ “đi buôn”. Đi buôn hồi ấy, thực
ra là việc bỏ công đi thu gom nông sản ở địa
phương mang ra bán ở chợ Kỳ Lừa để ăn chênh
lệch giá. Trong một ngày chợ phiên Kỳ Lừa,
Thủy Tiên đi bán đỗ tương thì được biết Đoàn
Văn công Lạng Sơn đang tổ chức tuyển diễn
viên. Gửi nải đỗ tương cho bạn chợ trông
chừng, cô vội sang đăng ký dự tuyển và hát một
mạch hai bài, xong lại tất tả về chợ lo bán đỗ
tương. Thủy Tiên không biết rằng, tất cả những
nghệ sĩ, nhạc sĩ tham gia tuyển diễn viên hôm
ấy đã rất hoan hỉ vì tìm được một “con chim sơn
ca” của núi rừng.

Thủy Tiên gia nhập Đoàn Văn công Lạng
Sơn, gia đình phải bán đi một con trâu để sắm
cho cô hai bộ quần áo, một đôi giày và một số
vật dụng cá nhân. Nhưng cũng kể từ khi bước
vào nghề diễn viên, là cô gái Nùng mỏng mày
hay hạt ấy phải tự cường, nuôi dưỡng niềm đam
mê của người nghệ sĩ và vượt qua bao bộn bề
cơm áo gạo tiền để yêu và say đắm với nghề.
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Nghệ sĩ Triệu Thủy Tiên trong chuyến lưu diễn tại
Paris - Pháp



Cho đến tận bây giờ, nghệ sĩ Triệu Thủy
Tiên vẫn không thể quên được cảm xúc lần đầu
trình diễn đơn ca một tiết mục then. Đó là Liên
hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tổ
chức tại Đà Nẵng năm 1985. Lạng Sơn tham gia
với tư cách là Đoàn Văn công đại diện các tỉnh
Đông Bắc. Đây cũng là lần đầu các ca sĩ của
Lạng Sơn được thu âm tại một phòng thu hiện
đại của Đài Truyền hình Đà Nẵng. Một mình
bước ra sân khấu với cây đàn tính trên tay, nữ
ca sĩ dường như lọt thỏm giữa sân khấu choáng
ngợp, nhưng khi Thủy Tiên dạo đàn và cất tiếng
hát, đã hoàn toàn chinh phục được khán giả. Tôi
hát về mảnh đất quê tôi, nơi bắt đầu từ đây Tổ
quốc, sông Kỳ Cùng uốn khúc, chợ Kỳ Lừa náo
nức tiếng sli... Thời gian này, cuộc đấu tranh bảo
vệ chủ quyền biên giới phía Bắc vẫn còn trong
giai đoạn đầy cam go, thử thách. Cả nước
hướng về phương Bắc, biên cương nơi đâu
cũng xanh màu áo lính. Chính bài hát này, ca sĩ

Thủy Tiên đã biểu diễn cho bộ đội và đồng bào
các dân tộc trong những chương trình lưu diễn
đầy gian nan, nguy hiểm dọc các chốt tiền tiêu,
các bản làng nơi biên giới. Cảm xúc thiêng liêng
ấy vẫn giữ lại trọn vẹn trong giọng hát của người
nghệ sĩ và làm xúc động người nghe. Tiết mục
đơn ca bài then Xứ Lạng quê tôi (tác giả Lý Hải
đặt lời) đã giành Huy chương Vàng tại Liên
hoan. Cũng tại Liên hoan này, Đoàn Văn công
Lạng Sơn giành Huy chương Bạc toàn đoàn.
Trở về Lạng Sơn. Đoàn được mời trình diễn các
tiết mục xuất sắc tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
đang diễn ra tại tỉnh, lúc bấy giờ ông Hoàng Giai
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi từng
diễn viên, riêng ca sĩ Thủy Tiên thì đang bị ốm
sau chuyến lưu diễn dài ngày đã được đích thân
đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh tặng một chai dịch
truyền (đạm) để bồi bổ sức khỏe. Với nghệ sĩ
Triệu Thủy Tiên, đó thực sự là những kỷ niệm
không thể nào quên.
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Không gian trình diễn then trong chương trình lưu diễn tại Paris



Năm 1986, nữ nghệ sĩ Triệu Thủy Tiên
được bổ nhiệm trọng trách là Phó Đoàn Văn
công Lạng Sơn. Năm 1993, bà được phong
danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, là nghệ sĩ ưu tú đầu
tiên của tỉnh Lạng Sơn. Năm 2000, bà là Trưởng
Đoàn Văn công Lạng Sơn. Trong giai đoạn này,
Đoàn Văn công Lạng Sơn có những chuyển
biến tích cực, được đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị phục vụ cho công tác biểu diễn. Cũng
trong giai đoạn này, hoạt động của Đoàn có
nhiều thăng hoa, tâm huyết. Tôi đã từng được
theo Đoàn đi biểu diễn tại xã Tĩnh Bắc, một xã
vùng sâu của huyện Lộc Bình, chứng kiến
những rưng rưng xúc động của bà con khi cả
đời người, bây giờ mới được xem Văn công
biểu diễn thì mới hiểu vì sao các anh chị nam
nữ diễn viên hồi ấy lại say nghề đến thế. Tôi
ngồi trên chiếc xe U - oát cùng nữ nghệ sĩ
Trưởng đoàn, chị em nam nữ diễn viên ngồi trên
chiếc xe tải cùng đồ nghề biểu diễn. Đi đến đâu,
dân ùa ra đường hò reo đến đấy: Văn công mà
bản, văn công mà bản vớ... Đến UBND xã Tĩnh
Bắc, đích thân Chủ tịch xã ra đầu đường đón
Đoàn, ông cười khà khà: Văn công về rồi! Dân
mong Văn công lắm, ngày nào cũng có người
đến Ủy ban xã hỏi chính xác là Văn công sẽ biểu
diễn hôm nào.... Đêm diễn hôm đó thật vui, bà
con có hoa tặng hoa, có quả tặng quả, có người
chạy lên sân khấu chỉ để nắm tay người nghệ
sĩ. Đêm diễn kết thúc, bà con vẫn còn nán lại rất
lâu. Tôi nhớ hôm đó, chúng tôi trở về thị xã Lạng
Sơn khi trời đã sắp sáng, tôi mệt gần như muốn
xỉu, bà Thủy Tiên khi ấy nhìn tôi, bảo Thế thì em
không làm diễn viên được rồi!

Hơn ba mươi năm trong nghề, với vai trò là
ca sĩ, rồi sau này, là người quản lý, cùng với các
anh em diễn viên của Đoàn Văn công Lạng Sơn,
dấu chân của nghệ sĩ Thủy Tiên đã in vết khắp
mọi nẻo đường quê Xứ Lạng, mang tiếng hát
điệu múa đến với cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân
dân các dân tộc chỉ với một ước nguyện giản dị
mà vô cùng cao quý của người nghệ sĩ là làm sao
để cho con người ta thêm tin yêu cuộc sống này!

Năm 2006, nghệ sĩ Triệu Thủy Tiên được
nghỉ hưởng chế độ hưu trí, bà lại âm thầm bắt
tay vào một dự án mới, đó là truyền dạy hát dân
ca trong cộng đồng. Năm 2009, Câu lạc bộ Đàn
và hát dân ca của tỉnh Lạng Sơn được thành lập,
bà Triệu Thủy Tiên là Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đến

nay, Câu lạc bộ đã có hơn một nghìn thành viên,
học viên tham gia, và điều quan trọng nhất là,
phong trào học đàn và hát dân ca đã lan toa
khắp các địa phương. Đến nay, trên toàn tỉnh có
khoảng 200 câu lạc bộ đàn hát dân ca. Bà Thủy
Tiên cho biết: Điều quan trọng không phải là có
bao nhiêu người tham gia câu lạc bộ đàn và hát
dân ca mà quan trọng là đã xuất hiện những hạt
nhân của phong trào này, thực hiện việc truyền
dạy đàn và hát dân ca trong cộng đồng. Điều đó
làm cho tôi thực sự yên tâm...  Được biết tiếng
vang của câu lạc bộ Đàn và hát dân ca tỉnh Lạng
Sơn không chỉ ở trong khu vực, trong nước mà
các nghệ sĩ đã được mời trình diễn then tại
Paris- thủ đô nước Pháp trong một chương trình
nghiên cứu về then của UNESCO (tháng 12 năm
2017). Còn trong năm nay, có thể Nghệ sĩ nhân
dân Triệu Thủy Tiên sẽ trực tiếp tham gia một hội
thảo về then tại Quảng Tây - Trung Quốc.

Chia sẻ về niềm vinh dự được nhận danh
hiệu Nghệ sĩ nhân dân, bà Triệu Thủy Tiên thành
thực: Tôi phải cảm ơn người bạn đời của mình
vì những thông cảm, thấu hiểu cho công việc
của người nghệ sĩ, có như vậy thì tôi mới có
được ngày hôm nay. Nhiều người bảo tôi nhận
danh hiệu vào lúc này là muộn, nhưng tôi cho
rằng mọi việc xảy ra trên cuộc đời này đều có
thời khắc riêng của nó. Tôi hoàn toàn thanh
thản, hài lòng và xin được cảm ơn tất cả những
yêu thương của mọi người dành cho tôi. Chỉ có
điều Đoàn Văn công Lạng Sơn (sau này là Đoàn
ca múa kịch của tỉnh Lạng Sơn) nơi tôi gắn bó
cả cuộc đời nghệ sĩ, đã không còn. Tuy là sáp
nhập, trở thành một bộ phận của Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tỉnh, nhưng rõ ràng là sân chơi
của các nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ bị thu hẹp lại,
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm huyết,
đến khát vọng chinh phục đỉnh cao của người
nghệ sĩ...

Chúng tôi ngồi bên tách trà tỏa hương, bên
những lẵng hoa tươi rói của bạn bè đồng nghiệp,
của các cơ quan đơn vị đến chúc mừng bà, lắng
nghe tâm sự của người nghệ sĩ mà như vừa lật
giở những trang đời của cô bé Hảy năm xưa. Cô
bé ấy, bằng tình yêu, bằng tấm chân tình của cả
cuộc đời, đã mang tiếng hát quê hương đi xa
khắp bốn phương trời./.

(Ảnh trong bài viết do NSND Triệu Thủy Tiên
cung cấp)
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DUY SINH

Sâu đậm tình Người

Núi in hình đáy nước
Cây xum xuê đôi bờ
Tung tăng đàn cá lượn
Một khoảng trời đầy thơ

Ai đến đây Pác Bó
Nơi Bác về đất thiêng
Chọn ở hang Cốc Bó
Thanh thản vững niềm tin

Cơm măng rừng đều bữa
Lập kế đánh Nhật – Tây
Xây bước đi vững chắc
Tin thắng lợi ngày mai

Phơ phơ mái đầu bạc
Chong chong bên đèn dầu
Thâu đêm Người suy nghĩ
Lung linh một chòm râu

Hang sâu mãi là đó
Người mãi mãi còn đây
Hòa quyện vào sông núi
Suối mát xanh ngày ngày

Suối Lê Nin vơi đầy
Người vẫn ngồi câu cá
Nơi cội nguồn Pác Bó
Sâu đậm mãi tình Người.

HỒ TUỆ

Viếng Lăng Bác

Bác tỉnh giấc: cả trời sao bừng sáng
Đỉnh Lăng cao, chiêm ngưỡng biển vĩnh hằng
Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kiệt xuất
Pho sử vinh danh ngời chói hào quang!
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Ảnh: DƯƠNG CÔNG BAO



VŨ ĐÌNH THI

Hương trái 
níu chân người

Có bao người lành lặn
Chưa nên được việc to
Anh thương binh khiếm khuyết
Làm rạng rỡ cơ đồ

Lính Cụ Hồ là thế
Trong chiến đấu ngoan cường
Về làm kinh tế giỏi
Vươn lên trong thị trường

Thông véo von kéo nhị
Quả mọng đánh đu cành
Ong thắt lưng buộc bụng
Mật chắt chiu ngọt lành

Mộc mạc như cây nghiến
Tôi say trong tình anh
Phút chia tay bịn rịn
Hương trái níu chân mình.

HÀN KỲ

Mầm trăng

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Đón vầng trăng khuyết Hằng Nga đợi chờ
Đường đời đến với trang thơ
Thì thầm gió mách hãy chờ trăng lên
“Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm…”
Trăng đã đến trải chiếu vàng trên cửa
Sáng đất, sáng trời, sáng cả vầng thơ
Cây cọ lặng yên ôm vách đá thẫn thờ
Trăng như ngọc mọc lên từ mầm lúa.

Trăng với thơ được tôi rèn trong lửa
Thành cây liềm trong tiếng hát dân ca
Ngày xửa ngày xưa mẹ đến tìm cha
Hạt lúa bắc cầu, sông vàng lấp loáng

Anh đến tìm em bồng bềnh trăng sáng
Lúng liếng tiếng cười con mắt chao nghiêng
Dây gầu sòng đã bén nhân duyên
Tròng trành trăng rơi – nơi em cởi áo…

Trăng chín vàng như lòng em thơm thảo
Thương nhau rồi ai lại giấu mẹ cha
Có quả thị nào rơi dưới gốc đa
Nơi Cuội hát tình tang… mất áo
Cây lúa đứng lên thùng thùng giông bão
Như vầng trăng đã khuyết lại tròn
Như giọt mồ hôi nuôi cái thùng con
Truyền lại cho đời: Mầm trăng - mầm lúa.
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ĐOÀN DIỄN

Phố núi

Phố nhỏ chìm trong sương sớm
Bình minh lấp ló đỉnh non
Kỳ Cùng một dòng thơm thảo
Phù sa vun đắp mùa vàng

Ai thả bùa yêu dưới núi
Áo chàm thắt đáy lưng ong
Mái tóc nồng hương hoa cỏ
Say lòng anh những tháng năm

Mắt dõi thành đồng Tổ quốc
Tay bồng súng giữ biên cương
Phố nhỏ bình yên những sớm
Tinh sương… em với đàn con…

Thoắt đã một đời gắn bó
Vượt ngàn gian khó, cách xa…
Tóc sương ta – mình chung bước
Kỳ Cùng… anh nắm tay em

PHẠM VĂN NUÔI

Nhắn tìm

Chiến trường im súng từ lâu
Cỏ non đã rút cạn bầu sữa quê
Gió từ phương bắc thổi về
Ru người thiếp giữa u mê phố phường

Này da, này thịt, này xương
Xác làm cột mốc biên cương những ngày
Trắng trời hoa mận chiều nay
Cái màu trắng đến run tay người cầm

Trái tim đội đá nảy mầm
Môi son kết nụ, cành đâm búp chồi
Đất chuyển mình, đất sinh sôi
Lại tan về phía sa bồi lòng sâu

Bao năm rồi có ngờ đâu
Vẫn còn thảng thốt nghe câu nhắn tìm

NGUYỄN THỊ MINH

Hoa bưởi đưa hương

Em là hoa bưởi trên cây
Ngạt ngào lan tỏa thơm lây vườn nhà
Hương bay gần lại bay xa
Nhị vàng bông trắng nắng hòa lung linh
Cánh hoa rắc trắng sân đình
Quyện hương hoa bưởi kết thành trái ngon
Vui cùng các chú bé con
Trung thu ngồi giữa bàn tròn trông trăng
Em mời chú Cuội chị Hằng
Nếm ngon nếm ngọt thơm lừng hương hoa.
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Bình minh trên núi
Ảnh: HOÀNG VIỆT THỊNH



HÀ NGỌC THẮNG

Bioóc

Nhằng lám nậư bioóc hom
Bân pây goạng tẻo vị mà tom
Phăn đua nòn
Líu líu lừa lồng hát
Bấư ái viảc
Bioóc ngầư gần slương siết tàng quây

NGUYỄN KHẮC ÂN

Nhớ Mẹ

Bao năm xa cánh đường dài
Con đi cách biệt, nhớ hoài chân quê

Cây đa, gốc mít, bờ đê
Chăn trâu bắt bướm mải mê tháng hè.

Đông về câu hát tái tê
Vai gầy mẹ gánh trăm bề gió sương

Quanh năm tần tảo dặm trường
Da mồi tóc bạc, xót thương muôn phần

Khoai lang, cà pháo, tương bần
Dạy con nếp sống nghĩa nhân, đàng hoàng

Rưng rưng con thắp tuần nhang
Lặng trông ảnh mẹ hai hàng lệ chan.

LA THANH NGÀ

Co mác cam

Pá noọng cón chay co mác cam
Chăn sừ đảy co mác hom van
Chay tì tâm đeng – bâư kheo xích
Lạc mạy tải pì khửn hử co.
Vằn quá vằn nộc mà chí chóc
Thâng bươn hăn bjoóc phjoông lùng co.
Co cụng lủm cần, co tảy khỏ
Kỉ lai phân đét tảy hử ăn.

Bươn thâng bươn dá cụng thâng vằn
Mác cam lương tềnh co lùng chỏi
Pi pây pi, lục ngoằn quai sảm
Khảm bản, khảm mường lục pây quây.
Vằn lục mà, pá ná dú dá
Nhằng co cam, chứ pá slon quai.
Nhòm co mác cam, nặm tha tốc:
“Pần cần quá khỏ chứng chắc quai”.
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Ông già người Nùng - Triệu
Văn Khèn cười khe khẽ, nói

với tôi: 

- Anh không về được đâu.
Trời mưa là không muốn khách
về đấy. Cái suối làng Bươn giữ
chân rồi.

Trời vẫn mưa tầm tã. Mùa hạ
ở vùng núi này là những cơn
mưa bất chợt. Có thể ban đầu chỉ
là những hạt mưa lâm râm hoặc
thỉnh thoảng vài hạt tưởng như ai
quên lãng vẩy mấy cái nhưng rồi
bỗng chốc mưa oà, trút ầm ầm
như thác, khắp nền trời là màu
mây xám đậm nhạt khác nhau
nặng nề và ẩm ướt.

Ông già lơ đãng nhìn tôi,
quay đầu về phía đứa bé chừng
chín, mười tuổi đang chăm chú
dán chiếc đèn ông sao cho kịp tết
Trung thu.

- Mang cho ông chai rượu và
thức ăn ra đây!

Tôi định ngăn nhưng lại thôi.
Ở vài ba hôm với ông tôi đã biết.
Cứ lúc nào rỗi rãi muốn chuyện
trò, ông lại sai vợ hoặc cháu
mang rượu cùng với thức ăn khô
tới. Tôi đoán thức ăn lại là thịt
trâu gác bếp. 

- Ngồi hẳn vào trong này, nhà
báo - Ông già mở nút chai rượu -
Hôm nay tôi kể cho anh nghe về
cụ Voòng như hôm qua anh nhắc. 

Tôi ngồi xếp bằng tròn, uống
tợp ngụm rượu, háo hức ngồi
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Con kênh ta đào...
Truyện ngắn của TRƯƠNG THỌ

Minh họa: NHẬT QUANG

nghe. Đúng như tôi nghĩ, ông già lại bắt đầu bằng đặc sản
thịt trâu.

- Anh thấy đấy, thịt này tốt lắm - Từ “lắm” kéo dài và
nhỏ dần - mấy anh ở huyện đến đây bảo là thức ăn dã
chiến. Tôi chẳng hiểu dã chiến là gì nhưng chắc cũng giống
như suy nghĩ của tôi thôi. Khách đến lúc nào đều có thức
ăn, đồ uống. Trong bản cứ thịt con trâu, con bò nào là tôi



lấy mấy tảng, về thái miếng to bản rồi treo trên
giàn bếp, muốn ăn chỉ cần rửa đi, xào hoặc
nướng cũng được. Ngon lắm! Chính cụ
Voòng bảo tôi cách làm món đó đấy!

Tôi gắp miếng thịt trâu còn phảng phất
mùi khói, nhai rồi nuốt ngon lành, nghĩ bụng,
không hiểu ông già này sẽ nói những chuyện
gì nữa trước khi kể về cụ già người Nùng –
Hoàng Hữu Voòng.

Ông già dứt lời lại lim dim mắt dẫu tay vẫn
nâng bát rượu. Có chừng này ông già lại sắp
ngả lưng đây. 

- Chuyện cụ Voòng dài lắm, không kể hết
đâu - Ông già đột ngột cắt lời - Bây giờ nhà
báo nghe cái này đã. Dẩu à, mở cái hát đi. 

Thằng bé không nói không rằng vùng dậy
chạy vào trong buồng. Tôi ngạc nhiên, không
hiểu chuyện gì. Sao lại cái hát?

Bỗng từ trong buồng nổi lên tiếng nhạc và
sau giây lát là bài hát của một nhạc sĩ danh
tiếng mà tôi rất ưa thích. “… Con kênh ta đào
có em và có anh/ Đông vui quá có rất nhiều
đồng đội/ Ngày mai đây vào mùa gặt mới/ Em
soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh...”.

- Con bé Hương, cháu ngoại cụ Voòng
hát đấy! Con bé hát hay như bà, như mẹ nó.
Cách đây mấy năm nó về đây tặng cho tôi đĩa
hát này, giờ nó ở mãi tận Tây Nguyên với
chồng con. Lâu rồi không thấy nó về quê. 

Vậy là ông già vẫn chưa kể về cụ Voòng.
Tôi sốt ruột nhìn ông.

- Chuyện cụ Voòng dài lắm, chẳng kể hết
đâu. Dẩu à, tắt cái hát đi!

*

- Xã Thanh Vân này hồi ấy chưa đến
nghìn dân mà có tới mười bản, nghèo nhất
vẫn là bản Luông đây. Bản Luông lúc đó chỉ
có mười mấy gia đình Tày, Nùng, Dao nằm kề
với xã An Phú. Tôi đã kể rồi mà… - Ông già
mở đầu câu chuyện mà tôi nghe hôm nọ -
Phải, bản Luông kề với xã bên qua một quả
núi. Lương thực chủ yếu trông vào đồng
ruộng bậc thang nhỏ hẹp chỉ cấy được một vụ
xuân hè nếu mưa thuận gió hoà. Thung lũng

An Phú có một hồ nước quanh năm và có lạch
nhỏ dẫn nước chảy ra sông Chung xuôi tới
huyện dưới. Nơi duy nhất có thể dẫn nước từ
khe lạch An Phú vào ruộng bản Luông là bức
vách đá cao ngập đầu người. Xã hồi ấy nghèo
đói, nhất là bản Luông, gạo quý lắm. Ngày lễ,
ngày tết còn phải ăn cơm độn. Năm một chín
sáu ba, năm tôi tròn mười tám tuổi, ông Voòng
về. Hồi đó ông còn trẻ, hơn tôi mười tuổi, phải
gọi bằng anh mới đúng. Anh là bộ đội Điện
Biên, cán bộ “bốn túi” phục viên. Anh đưa vợ
về. Vợ anh là người Tày ở Đoàn văn công
quân đội, hát hay lắm. Anh Voòng muốn
chuyển cả gia đình ra thị trấn, vợ anh cũng
muốn thế nhưng bố anh Voòng không nghe.
Ông cụ bảo, tổ tiên ở đây, mồ mả ở đây. Hồn
tổ tiên nhập vào đất đai, núi rừng này. Ông cụ
lại là trưởng tộc họ Hoàng, một họ đã lập ra
bản Luông. Ấy dà, chuyện cụ Voòng dài lắm… 

Tôi lắng nghe từng lời.

- Nhiều ngày anh Voòng đi dọc bức vách
đá, khe lạch giáp với ruộng bản Luông xem
xét từng chỗ. Rồi anh đến từng nhà nhỏ to
bảo mọi người dùng sức phá một đoạn vách
đá, mở con đường dẫn nước. Mấy ngày sau,
theo ý anh, dân bản chất củi đốt lửa cho đá
mềm. Lửa cháy ngùn ngụt, xà beng, cuốc
chim, thúc, bổ, cả trâu được đưa đến kéo đổ.
Vậy mà suốt mấy ngày chỗ đá lở chỉ rộng
bằng chiếc chiếu. Thế này có làm mấy tháng
cũng không được. Đã vậy lại phải lo ăn hàng
ngày. Mọi người bảo nhau không làm nữa.
Dân bản xôn xao bàn tán. 

- Không phá được đâu. Ông giời vứt đá
xuống thì chỉ có ông giời dọn được thôi. 

- Ông Voòng dở người rồi. Con ma nhập
vào nó đấy!

- Động vào đá, giời sẽ phạt. Ông giời
không tha đâu. 

Lại đúng vào dịp bố mẹ anh Voòng ốm
nặng, sau đó người mất trước, người mất sau
làm cho dân bản ghét bỏ bộ đội Voòng. Chả
ai nghe anh ấy nói nữa. Vợ anh cũng chán
nản, chê trách chồng. Lúc đó chỉ có Triệu
Khánh Thào ngày đêm động viên anh.
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Đói nghèo dai dẳng triền miên nên sau
giải phóng miền Nam, nhiều nhà trong bản
kéo nhau vào Lâm Đồng, Đắk Lắk sinh sống.
Chả là mấy người xã bên có dịp vào trong đó
thấy làm ăn khấm khá hơn nên khi trở về quê
đã rủ dân làng vào. Bản Luông hoang vắng
dần. Cả bản chỉ còn Triệu Khánh Thào và ông
Voòng cùng vài nhà nữa ở lại. Vợ ông Voòng
giận dỗi vào ở với con gái khi con gái thi đỗ
trường Đại học Tây Nguyên. 

Ông già Voòng buồn lắm. Vợ bỏ đi, có mỗi
đứa con lại ở nơi xa, nhiều ngày, ông già gọi
bạn đến uống rượu. Chính ông già bảo tôi
cách làm thức ăn khô đấy. 

Một hôm, ông già đạp xe lặng lẽ ra đi, độ
mươi hôm về, có thêm một ba lô nặng trĩu.
Giở ba lô ra chỉ thấy gói to, gói nhỏ, cục lớn,
cục bé. Hỏi thì ông bảo là mìn. Năm đó tôi làm
Phó trưởng công an xã. 

- Ông già không sợ người ta bắt à? Mìn
là thứ cấm mua bán đấy! - Tôi nói.

Ông già cười: 

- Cũng may thôi. Hẳn họ thấy ông già lại
ăn mặc quần áo dân tộc nên không để ý, mà
cũng báo chính quyền, xã đội giúp rồi. Dân
bản Luông bây giờ đông đúc, có người ở bản
trên xuống, bản dưới lên, có người Tày, người
Dao, cả người Kinh từ vùng xuôi tới… 

Ông già giơ cao chai rượu lắc lắc. Rượu
chỉ còn chút ít.

- Ông uống rượu nữa không để cháu lấy?
- Thằng Dẩu hỏi.

- Thôi ăn vã thức ăn. Ông già Voòng ngày
xưa cũng hay ăn thế. 

- Vậy là cụ Voòng dùng mìn phá đá? – Tôi
gợi ý ông già đang dở câu chuyện.

Ông già hừm hừm trong cổ: 

- Thế này…Mười mấy ngày sau, đoạn
bức vách đá được phá. Ngày nào cũng có
tiếng mìn nổ đến nỗi huyện phải cử người đến
giúp. Dân bản được huy động để dọn đá, mở
mương dẫn nước. Đích thân Triệu Khánh
Thào chỉ huy bà con làm. Không hiểu người
dân mới đến nể cụ già Voòng sớm tối vận

động hay vì áp lực của ông Phó trưởng công
an xã hoặc thông hiểu việc làm mà sốt sắng
lắm. Con mương dẫn nước đã xong. Bà con
sung sướng quá. Vậy là từ nay có hai vụ lúa,
rồi đào ao thả cá, rồi vườn cây, vườn rau xanh
tốt. Không còn cảnh phá rừng làm nương,
chẳng có hộ đói, chỉ còn mỗi hai hộ nghèo vì
hoàn cảnh đặc biệt. Mương xong cũng là lúc
vợ cụ Voòng trở về bản cũ. Mấy năm sau, cụ
bà mất. Cụ Voòng ốm nặng rồi qua đời. Trước
khi mất, cụ vẫn tỉnh táo, cụ nhìn mọi người
đứng xung quanh giường phều phào: “Tôi
nhắm mắt nhưng yên lòng vì đã xong con
mương. Đời tôi mãn nguyện rồi.” 

Cả bản khóc, tiễn đưa cụ già cựu chiến
binh. Đám ma cụ đông nhất từ trước đến nay.
Người ở bản trên xuống, người ở bản dưới
lên. Người bản Luông xưa đang sống ở Tây
Nguyên cũng cho đại diện về… 

Ông già Triệu Văn Khèn đổ nốt rượu trong
chai vào bát, chầm chậm uống, chăm chăm
nhìn ra ngoài.

- Chuyện cụ Voòng dài lắm, kể mãi chẳng
hết đâu. Thương cụ Voòng quá! - Ông già đặt
bát xuống, thở dài - Thằng Đại con tôi làm ở
huyện, vợ nó làm cô giáo dạy ở đây. Khi bản
này có điện, nó mua cho tôi một cái ti vi, một
cái ra đi ô, một máy nghe nhạc đĩa. Tôi già rồi,
mắt kém, chỉ muốn nghe đài thôi. 

Từ trong buồng - nơi có máy nghe nhạc
bật lên bài hát lúc đầu. Ông già buông chai
rượu ngồi bó gối, lim dim mắt.

“Con kênh ta đào có em và có anh/ Đông
vui quá có rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây
vào mùa gặt mới/ Em soi khuôn mặt hồng
xuống dòng kênh xanh… 

Thằng bé đã chạy đi chơi từ lúc nào. Ông
già Triệu Văn Khèn gục đầu trong vòng tay.
Tôi dựa lưng vào tường đăm đắm nhìn ông. 

Vang vang trong căn nhà tĩnh lặng, át
tiếng mưa rơi đều đều buồn bã là âm thanh
vút cao bay bổng da diết. “Trời quê hương
rất quen mà rất lạ/ Cứ xanh trong thăm
thẳm ở trên đầu… Con kênh ta đào có anh
và có em…” 

22
VÙN NGHÏå

Söë 311-09/2019 - xûá laång



Cổng trường mầm non đã
vãn người đón trẻ, một
cậu bé vẫn đứng cùng

người bảo vệ, mắt nó đang
ngóng về phía chợ làng. Mé chéo
bên kia đường, một người phụ
nữ dáng thon gọn, mảnh mai đi
nhanh về phía cậu bé. Cô chưa
kịp bỏ khẩu trang thì một chiếc xe
điện phanh đột ngột. Một bà lão
đầu tóc bạc phơ ngồi chống chân
chắn ngang trước mặt. Cô gái cúi
gằm mặt xuống đất, tay run run
vân vê tà áo. Bà cụ lạnh lùng lên
tiếng: “Đáng ra cô phải cách li
khỏi xã hội một thời gian dài. Tôi
đã cho con đường sống thì nên
trân trọng nó”. Bà cụ nói xong đi
thẳng vào cổng trường đón cháu,
rồi vòng xe hướng khác ra về. Cô
gái đứng trơ giữa đường, hai tay
buông thõng bất lực. Tất cả diễn
ra nhanh như một phân cảnh
điện ảnh.

*
Chiếc xe Innova chạy bon

bon trên đường từ thành phố về
quê. Bà Nhân vô cùng phấn khởi
vì chuyến ra thành phố có kết
quả như một giấc mơ. Con trai
con dâu cả của bà ăn nên làm ra,
các cháu ngoan ngoãn. Nó lại có
cậu bạn bán rẻ cho chiếc xe này
thật là phù hợp với nghề nghiệp
thằng con trai thứ hai của bà. Bà
không gọi con ra đánh xe về mà
thuê hẳn một cậu tài xế đưa xe
cùng bà về quê cho các con bà
bất ngờ.

Cách nhà chừng ba mươi
cây số, bà bảo cậu lái xe đi chậm
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Diễn sâu
Truyện ngắn của TRẦN THIỆN KHIÊM 

Minh họa: HOÀNG VĂN ĐIỂM

lại. Dường như muốn quan sát rõ ngôi nhà nào đó quen
thuộc để ghé thăm. Chợt trước mắt có vụ ẩu đả dữ dội ở
một nhà bên đường. Bà Nhân kêu tài xế dừng xe nhìn hai
người đàn bà lao vào nhau. Chính xác hơn, một người
đàn bà già cả, béo tròn và đen như chiếc lốp ô tô bị một
cô gái tầm ba mươi tuổi lao vào đấm đá như thể bà ta là
dụng cụ Pure Boxing cao su trên sàn tập. Hự…hự …ối
trời…hự… Tiếng kêu trời của bà cụ vừa thoát ra đã tắc
nghẹn sau mỗi cú đá. Còn cô gái kia thì tay chân ra đòn



liên miên bất tận và miệng cũng tuôn ra vô số
những gì tục tĩu nhất có thể mà trút căm hờn
lên bà già tội nghiệp. Hạ bớt kính xe nghe
ngóng, bà Nhân đã hiểu ra nguồn cơn cuộc
đại chiến: Tiền, đơn giản là tiền! Rất nhiều
người qua đường chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.
Chuyện thường ngày này từ phố thị đến nông
thôn đâu mà chả có. Nhưng lạ quá, hàng xóm
láng giềng chỉ đứng bên bờ rào dòm qua mà
không có một ai can ngăn. Bà Nhân trân trân
mắt nhìn trận mưa đòn của cô con gái dành
cho mẹ mà nhợt nhạt cả người, mồ hôi mồ kê
vã ra như người phải cảm. Cậu tài xế phải lay
gọi bà mới bừng tỉnh. Bà vừa lau mồ hôi vừa
giục lái xe đi tiếp.

- Bà cụ vô phúc mới đẻ ra cái thứ con gái
thế này – Cậu tài xế lên tiếng.

- Cậu nói phải, vô phúc rồi…Vô phúc rồi
– bà Nhân chua chát.

Công bằng mà nói đó là một cô gái tương
đối đẹp nếu không có cơn cuồng nộ kia làm
thay đổi nhân dạng. Trước hết là cái mặt trái
xoan, cặp mắt trắng dã dài dại như ai đó cố
tình che một màn sương thường vẫn thấy bốc
lên từ đống rơm rạ thối mục ngoài đồng. Mắt
không toét nhưng vẫn cứ ươn ướt chỉ chực
hờ chảy ra một thứ nước gì đó. Da mặt sần
sùi nứt nẻ giống hệt một chân ruộng cao phải
mùa đại hạn. Cái mũi sưng to bè, méo mó
suýt chiếm hết diện tích khuôn mặt. Thớt
miệng xoen xoét tuôn ra những thứ hay ho
khiến ta cố quay mặt đi để giữ gìn đôi mắt của
mình. Có phải thế không nhỉ? Hay là bà mất
cảm tình với đứa con bất hiếu kia mà suy diễn
ra như thế? Hay trước đó cô đã bị bà mẹ
giáng cho vài tát cật lực nên người ta dễ nhìn
ra hơn cái bản mặt nguyên thủy. 

- Hú hồn, vợ con mà thế này thì chắc cả
họ nhà con đi ăn mày rồi. Đến mẹ đẻ ra nó
còn bị ăn đòn thì nói gì nhà chồng.

Bà Nhân dửng dưng với câu nói của cậu
lái xe. Bà chỉ lơ đễnh buông một lời chả ăn
nhập gì đến nhận xét của cậu ta.

- Về nhanh thôi cậu, muộn rồi!

*
Hậu là con trai thứ hai của bà Nhân. Nhìn

chiếc xe bảy chỗ rẽ vào sân, rồi bà Nhân mở
cửa bước xuống, anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao mẹ không đi taxi mà về lại thuê xe
này?

-  Tôi mua cho anh đấy, sao giăng gì? Thế
mẹ con thằng Tí đâu?

- Vợ con về quê bàn bạc làm thượng thọ
cho ông ngoại cu Tí…

Hậu nghe mẹ nói mua cho mình chiếc xe
thì mừng quá, không còn biết đến mời khách
vào nhà, quên cả việc hỏi xem mẹ có mệt
không. Anh trả lời mẹ qua quýt rồi nhảy lên
nổ máy đánh vô lăng quay xe chạy ra khỏi
ngõ luôn. Vốn được cha mẹ chiều từ nhỏ,
Hậu quen ỷ lại từ bé. Suốt cả thời thanh niên
anh chỉ lêu bêu hết làng trên xóm dưới đến
lang thang ra Bắc vào Nam. Trong khi anh trai
Hậu là Hiền thì cặm cụi đèn sách và trở thành
bác sĩ công tác ngoài bệnh viện tỉnh. Cho đến
một ngày, nhận được điện thoại gọi về ăn
cưới anh trai, Hậu cũng chả buồn quan tâm.
Anh về nhà đúng lúc xe hoa rước dâu vừa tới
ngõ. Hậu chết đứng người, mồm há hốc khi
thấy chị dâu lại là cô bạn học cùng lớp phổ
thông với mình. Khi đó con thú hoang mới
giật mình tỉnh ngộ. Con nhóc cùng bàn suốt
ngày chành chọe kia hai mươi lăm tuổi đã trở
thành bác sĩ đa khoa. Đứng trước “con” chị
dâu là bạn học mà Hậu xấu hổ vô cùng.
Nhưng cũng phải ba năm sau Hậu mới cưới
vợ. Anh cưới một cô làm công tác thư viện
cho trường cấp hai gần nhà. Cô cũng giống
anh, cha mẹ đều ngoài “băm” gần chạm tứ
tuần mới sinh con thứ hai. Công việc vợ anh
có được cũng là do ông bà Nhân bỏ tiền ra
thu xếp. Cậu con thứ lông bông biết quay về
làm ông bà Nhân mừng vui khôn xiết. Ngày
ấy ông bà bị nhà gái sỉ nhục vì cậu quý tử
chuyên phá làng phá xóm và ra thêm điều
kiện lo việc làm cho con gái họ thì mới cho
cưới. Nhưng thôi, vì con ông bà chả ngần
ngại gì đi lo lót kiếm cho cô con dâu có công
ăn việc làm. Ừ thì cha nào con nấy đã sao.
Con trẻ qua thời lông bông dông dài rồi thì
xây dựng cho nó. Thôi thì lo cho một đứa có
chỗ đứng chắc chắn đã, còn thằng chồng non
dại chưa thể làm ăn gì ra đầu ra đũa được.
“Cải non chưa muối được dưa, cho nó tự
gánh vác lấy cuộc sống riêng ít lâu để cứng
cáp rồi hẵng giao gia tài và việc làm ăn cho
vợ chồng nó quản lí”. Bài toán rút lui khỏi
cuộc đua tranh cơm áo để an hưởng tuổi già
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của ông Nhân bàn với vợ còn dở dang thì ông
đã nhắm mắt về với tiên tổ. Thực hiện theo
lời ông, bà Nhân vẫn để cho hai vợ chồng con
thứ tự lo cuộc sống. Người ta thường bảo:
Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng ngọc. Hay có
thể nói một thanh niên sẽ trưởng thành nhanh
chóng khi bố cậu ta mất đi thật đúng với
trường hợp của Hậu. Từ khi lấy vợ, chưa một
lần Hậu mở mồm xin tiền cha mẹ để làm ăn.
Anh thề trước mặt cha mẹ rằng sẽ thành
công từ hai bàn tay trắng. Ông bà Nhân cũng
đồng ý luôn kèm theo điều kiện vợ chồng Hậu
phải gánh vác luôn tiền ăn và tiền điện của cả
nhà.  Kinh nghiệm thương trường của cậu
công tử chỉ giúp cho cậu gặp hết thất bại này
đến thất bại khác. Bao nhiêu lần thất bại của
Hậu cũng là từng ấy lần bà Nhân thương con
nên bí mật đưa tiền cho con dâu giải quyết
nợ nần. Bà bày cho con dâu nói dối rằng đó
là tiền nó vay từ bên ngoại để lo cho chồng. 

Xấu hổ trước gia đình, Hậu cắn răng lái
xe thuê cho những người mà khi xưa anh coi
bằng nửa con mắt. Từ một công tử tiêu tiền
như rác nay phải ngửa tay nhận vài trăm tiền
công lái xe theo ngày mà cay đắng vô cùng.
Trời không phụ lòng người, cái hào hoa của
chàng tài xế một thời trai trẻ ngang dọc cộng
với nhu cầu đi lại của con người ta thời ăn nên
làm ra này ngày càng lên cao. Khi đưa đón
dâu, khi du lịch hè, lúc hội hè đình đám xe
khách chạy không xuể. Tiền Hậu kiếm được
cũng kha khá. Nhưng việc tự mình mua một
chiếc xe vẫn còn là một điều ước xa vời. Đã
trót thề lấy lại những gì để lãng phí suốt thời
thanh niên nên Hậu nhất quyết không ngửa
tay xin mẹ một đồng, dù vợ anh đã nhiều lần
thúc ép.

- Anh cứ sĩ diện làm gì, tiền của mẹ anh
không biết xin thì có ngày anh cả cũng vơ
hết. Một tháng ba mươi ngày, anh đem thân
làm thuê hai tám ngày cũng chỉ đủ tiền gạo
chợ. Biết bao giờ mới có ngày mở mắt ra với
thiên hạ.

- Em đừng nghĩ thế mà phải tội. Anh cả
với chị dâu là người thế nào anh hiểu hơn em.

- Để rồi xem chồng em...
Thơm nhoẻn miệng cười như biết lỗi và

vào phòng ngủ. Hậu nhìn theo vợ mà xót xa.
Lấy anh, Thơm có được ngày nào sung

sướng đâu. Làm cán bộ thư viện trường học
lương ba cọc ba đồng chẳng đủ chi tiêu áo
quần, son phấn. Ba năm làm vợ chưa bao giờ
Thơm được anh đưa đi chơi vào các kì nghỉ.
Tiền bạc, cơ ngơi của cha mẹ cũng là cho hai
anh em Hậu chứ mất đi đâu. Bao lần Thơm
vay tiền nhà ngoại cứu chồng, nay mẹ chồng
giàu có mà chồng nhất quyết không xin xỏ
nhờ vả. Cái sự thua chị kém em lâu ngày làm
Thơm sinh ra so bì hơn thua cũng là thường
tình. Cũng vì thương chồng đầu tắt mặt tối
nên thành ra suy nghĩ nông nổi thế. Hậu biết
vậy nên vừa nghĩ cách an ủi động viên Thơm,
vừa miên man nghĩ đến cảnh sống gia đình
đầm ấm mà anh may mắn có được. Người
đời hay phóng đại lên cái chuyện mẹ chồng
nàng dâu. Chuyện đó có ở đâu Hậu không
biết chứ ở nhà anh thì tuyệt đối không có. Đặc
biệt là từ ngày bố mất, mẹ và vợ anh cứ quấn
quýt với nhau như mẹ và con gái chứ đâu có
chuyện xích mích làm khổ chồng khổ con như
thiên hạ đồn xưa nay. Nhiều lần ngồi nghỉ
ngoài cửa hàng của mẹ, mấy bà bạn hàng
chợ thấy anh liền không ngừng trêu chọc.

- Anh Hậu chí thú làm ăn rồi là bà Nhân
có phúc lớn lắm đấy nhá!

- Nhờ con vợ nó kìm cương con ngựa
hoang đấy chứ. Gớm ngày chưa lấy vợ thì chỉ
có biết ăn rồi phá.

- Thế mà hay, thế gian được vợ hỏng
chồng.... Nhà Hậu – Thơm này nó lại được cả
đôi. Chồng thì chăm chỉ kiếm tiền, vợ thì vừa
đảm việc nước, đảm việc nhà. Nó quấn quýt
mẹ chồng như con gái ấy.

Chả là việc ở trường cũng ít, lãnh đạo nhà
trường dễ tính, thông cảm cho nhân viên thu
nhập thấp nên tạo điều kiện cho Thơm đi làm
về sớm. Cho nên ngày hai buổi Thơm có
nhiều thời gian ra chợ phụ mẹ chồng buôn
bán. Cô nhanh tay nhanh miệng, nói chuyện
lại có duyên nên công việc làm ăn của bà
Nhân khá lên trông thấy. Được bà con hàng
chợ khen, bao giờ cô cũng đỏ ửng đôi má lên
nói với mọi người: 

- Con ra đây học việc với mẹ, kẻo sau này
mẹ già dù có cửa hàng mà không biết buôn
bán thì cũng xôi hỏng bỏng không các bác ạ.

Bà Nhân không khỏi vui sướng vì có
được dâu quý. Tưởng đâu đứa con trai út lông
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bông sẽ làm cho bà không còn biết niềm vui
tuổi già là gì. Ấy vậy mà đùng một cái nó đòi
cưới vợ. Bà thầm cảm ơn nhà thông gia đã
sinh cho bà một cô gái ghìm được cương con
ngựa hoang chuyên phá làng phá xóm. Nhờ
nó mà con trai bà đã trưởng thành. Con bé lại
ngoan hiền như thế làm sao mà bà không quý
cho được. Bà dõi theo con trai từng bước
từng bước một. Lời của ông ấy sao mà đúng
thế, “cải non chưa muối được dưa”, giờ thì ổn
rồi. Bà đã yên tâm trao lại toàn bộ cửa hàng
cho con dâu và mua xe cho chồng nó rồi. Đã
đến lúc bà già gần bảy mươi lui về an hưởng
tuổi già. Chả biết từ bao giờ bà con hàng chợ
đã quen cảnh mẹ chồng mắng yêu con dâu,
con dâu trêu chọc mẹ chồng như cơm bữa.

- Thôi, còn tí hàng đó mẹ khác dọn, chị về
nhà lo cơm nước đi. Tôi về không có cơm ăn
là tôi trả về nơi sản xuất.

- Ối trời, con đố mẹ đuổi được con đấy. Con
mà đi hai hôm thì có người lấy lí do nhớ cu Tí
chạy sang đón về không kịp. Lại còn không tìm
đâu ra người nghe kể tội con trai nữa...

- Cha bố nhà chị, cuốn xéo về nhanh đi,
chỉ được cái cãi nhem nhẻm là giỏi.

*
Đánh xe một vòng chừng mười phút sau

Hậu mới trở về nhà. Xe thì tốt thật, nhưng mẹ
anh nói thật hay đùa đây. Bà tự ái với con trai
về lời thề ba năm nay rồi. Bao lần làm ăn thất
bại trắng tay, rõ ràng là bà biết mười mươi
nhưng dửng dưng chẳng hề cứu giúp. Hơn ai
hết anh biết thừa đạo lí cha mẹ đuổi cửa trước
thì con cái trốn vào cửa sau. Nhưng cái gen
di truyền của cả cha và mẹ cho anh thì không
làm sao mà gỡ bỏ được: Nói mà không làm
được thì thà chết còn hơn. Nhận xe hay
không nhận xe của mẹ? Mình có ngửa tay xin
đâu, mẹ tự mua cho thì việc gì phải từ chối.
Với lại thị trường xe khách nhỏ đang thịnh
hành. Cơ hội kiếm tiền vào tay dại gì bỏ lỡ.
Rồi mọi băn khoăn thắc mắc của Hậu cũng
thành thừa khi bà Nhân trao giấy tờ xe cho
anh ngay trong bữa cơm một cách vui vẻ. Bà
nửa đùa nửa thật dặn con trai:

- Cái số anh lận đận lắm, chịu khó học hỏi
chị dâu anh trai mày cái đường ăn nết ở con
ạ. Rồi đây mẹ khuất bóng vẫn cứ phải đau
lòng về con thôi.

Ôi trời, mẹ đúng là lo xa. Hậu đâu còn là
thằng trẻ trâu  nữa đâu. Ba mươi mấy tuổi đầu
anh cũng hiểu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Đó là lí lẽ
muôn thủa vĩ đại của trái tim người mẹ. Lại
còn nói đến chị dâu nữa. Ôi, cái con bạn học
chết tiệt. Từ ngày mài đũng quần trên ghế nhà
trường nó đã bộc lộ một vài ưu điểm là mê
tiền và ăn nói thâm nho. Có lần chị em ngồi
với nhau chị dâu hỏi Hậu: “Chú có tin vào
nhân tướng học không?”  “Có, nhưng sao, em
hỏi chị tướng người nhân hậu như thế nào và
tướng như thế nào là không nhân hậu?”. Bà
chị nghiêm túc nói: “Tướng mặt như mẹ ấy là
nhân hậu. Còn tướng như vợ chú là giả nhân
hậu. Nó thể hiện ở đôi môi đỏ mà rất mỏng,
mắt lá răm nhưng khi cáu giận thì xếch lên
hình tam giác”. Hậu nghe thì nghe nhưng thừa
biết bà này lợi dụng chỗ là bạn học cũ mà
tranh thủ chọc ngoáy nhau mà thôi. Cũng có
thể vì mê tiền, bày trò để li gián gia đình âm
mưu chiếm tài sản. Thảo nào mà vợ anh
không mấy ưa chị dâu. Hậu đang miên man
suy nghĩ thì Thơm gọi điện. Anh nói chuyện
vài câu rồi đưa máy cho bà Nhân.

- Alo mẹ cu Tí đó hả? Về ngoại bao giờ
thế, cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà
thông gia nhé! Thằng Tí có khỏe không?

- Vâng bố mẹ con khỏe mẹ ạ! Con xin lỗi
đưa cháu về ngoại mà không xin phép mẹ. Mẹ
chơi ngoài nhà anh chị có vui không ạ? Mẹ về
bao giờ thế, anh Hậu có ra bến xe đón mẹ
không ạ?

-  Ừ, nó đón mẹ về. Cơm nước xong rồi.
-  À mẹ ơi, ông bà ngoại giữ cu Tí lại chơi

vài hôm, mẹ cho con và cháu ở dăm hôm nữa
mẹ nhé! Gần tháng nữa mới vào năm học mới
mẹ ạ!

- Ừ! Con cứ ở vài hôm với ông bà cho vui!
- Con cảm ơn mẹ ạ! Mẹ đi xa về mệt nên

ngủ sớm mẹ nhé!
*

Từ ngày có xe riêng, Hậu ăn nên làm ra
nhanh chóng. Qua một năm bà Nhân vẫn
quản lí cửa hàng với sự trợ giúp đắc lực của
Thơm. Người đời đến lúc được nhờ con cháu
thì khỏe mạnh, có thời gian đi đó đi đây tham
quan du lịch hoặc vãn cảnh chùa chiền. Riêng
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bà Nhân thì không, gần đây bà sinh ra nghễnh
ngãng, tai điếc tai sáng. Ban đầu thì nhầm lẫn
ngoài hàng tí chút làm cho bà con hàng chợ
cười nắc nẻ. Sau vài ngày bà lăn ra ốm. Hậu
bận tối ngày với xe khách. Anh cả, chị dâu thì
công tác xa nhà. Thành ra việc chăm bà dồn
cả lên vai Thơm. Sáng sáng cô phải tất tả đưa
thằng Tí đi gửi trẻ rồi mới đến cơ quan. Làm
việc qua quýt vội vàng rồi xin phép về trông
mẹ chồng và cửa hàng. Sao mà khốn khổ thế,
giàu nứt đố đổ vách mà chả chịu xây nhà ra
ngoài chợ, cứ ở tịt trong ngõ. Làm cô chạy ra
cửa hàng rồi chạy về nhà như con thoi. Thơm
đem luôn nồi cơm, dao thớt ra cửa hàng vừa
quán xuyến cửa hàng vừa nấu ăn cho mẹ
chồng. Hôm thì cháo sườn, khi thì tim cật,
cách ngày lại một con bồ câu tần cao. Bà con
hàng chợ không khỏi cảm phục cô dâu ngoan
hiền và cũng không khỏi ngậm ngùi so sánh
với gia cảnh của mình. Những lời động viên
chia sẻ với Thơm hằng ngày bao giờ cũng
kèm cái thở dài thườn thượt “Giá như....”.

Vợ chồng Hiền đón bà ra thành phố điều
trị cho thuận lợi. Cả hai là bác sĩ, nhà lại sẵn
cô giúp việc vừa khéo vừa chịu khó nên việc
chăm sóc, điều trị cho mẹ cũng thuận lợi hơn.
Cứ vài hôm Thơm lại bắt chồng nghỉ việc đưa
cả nhà ra thành phố thăm mẹ. Nhưng xem ra
bệnh tình bà mỗi ngày một nặng. Ban đầu còn
cố vui cười khi con cháu ra thăm. Càng về sau
bà càng lú lẫn. Lẫn đến nỗi Thơm ra thăm mà
bà ngơ ngác hỏi:

- Bác là ai? Vụ mùa này hai bác cứ gom
cho bà đủ mười tấn thóc nhé!

Bà lảm nhảm được vài câu thì ngồi ghế
ngủ gật gù. Đến nước này thì không xong rồi.
Anh chị cả đi làm tối ngày bỏ mặc bà cho
người giúp việc làm sao mà bà khỏe ra được.
Thơm gọi điện cho vợ chồng Hiền về nhà rồi
nằng nặc đưa mẹ chồng về quê. Cực chẳng
đã Hiền đành đồng ý:

- Thôi được, chú thím đưa mẹ về một thời
gian xem sao. Đây là bệnh lú lẫn tuổi già, nên
tránh đừng làm bà xúc động mạnh hay tức
giận nhé! 

Bà cụ nghe nói được về quê thì nhớn
nhác nhìn vợ chồng con cả với vẻ sợ hãi lắm.
Đoạn quay sang vợ chồng Hậu - Thơm vái
như tế sao và liên mồm cảm tạ:

- Về quê, hai bác cho tôi về với ông nhà
tôi à? Đội ơn hai bác! Đội ơn hai bác quá!

Bà cụ về nhà khỏe ra được tầm nửa
tháng thì lại trở bệnh cũ, sức khỏe ngày càng
yếu. Thậm chí yếu đến mức nhiều khi không
đi lại được nữa. Mọi việc ăn uống tắm giặt, vệ
sinh cá nhân đều phụ thuộc vào cô con dâu
hiếu thảo. Đã thế cái sự họa vô đơn chí nó lại
vận vào nhà Thơm. Đúng lúc này thì Hậu bị
tai nạn gãy chân phải nằm lại nhà anh trai để
tiện chăm sóc. Thơm thêm vất vả bội phần,
một mình vừa chăm con nhỏ vừa chăm mẹ
chồng. Cứ nằm liệt hai ngày bà lại dậy được
và dò dẫm trên nhà dưới bếp. Chân tay quờ
quạng làm đổ vỡ đồ đạc vung vãi khắp nơi.
Đã thế giường ngủ của người ốm lâu ngày
bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thơm bắt đầu nghĩ
đến chị dâu cả. Cũng là phận dâu con nhưng
sao dâu cả thì thoải mái ung dung, cả tháng
mới thấy về đôi lần thăm hỏi qua loa. Lần nào
về cũng đúng lúc bà cụ đi lại được, tự tắm rửa
được nên chị cả có biết cái gì hôi thối đâu.
Hậu lại ở nhà anh chị với cái chân què, lẽ ra
Thơm phải biết ơn anh chị mới phải chứ có lí
do gì mà tị nạnh. Lại còn việc cơ quan, việc
cửa hàng nữa. Thôi thì kệ thối mặc thối, ngửi
mãi thành quen. Cứ đóng cho bà cái bỉm rồi
tối thay rửa.

Chủ nhật hôm nay là ngày thứ hai tám bà
Nhân từ thành phố về quê. Thơm tạm đóng
cửa hàng để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thơm
tho. Tắm rửa thay quần áo cho mẹ chồng chu
đáo. Anh chị cả nhận lời về trông mẹ một hôm
để cho Thơm đưa con về thăm ông bà ngoại.
Nhà có hai anh em, năm trước đã hoãn vì
hoàn cảnh, năm nay anh trai Thơm tổ chức
“hắt khoăn” cho bố theo phong tục. Vợ chồng
Hiền vừa mở cửa xe, Thơm vội vã hướng dẫn
giờ ăn giờ ngủ của mẹ chồng rồi bế cu Tí ra
bắt xe đi ngay.

Nông thôn thời nay đổi mới toàn diện.
Rạp dựng nối liền sân ba nhà. Dàn karaoke
chất lượng cao mở hết công suất. Từ  nam
thanh nữ tú cho đến các ông già bà cả cùng
vui hát cây nhà lá vườn. Âm nhạc tạm hạ nhỏ
khi đến giờ vào mâm cỗ. Khách khứa xa gần
ăn uống vui vẻ. Lần lượt họ hàng, con cháu
và khách mời đến nâng chén chúc tụng cụ
ông sống thọ sống vui, kèm theo là những
phong bao giấy đỏ. Tiệc vui nhưng nhiều khi
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cũng khó xử. Ai cũng hỏi nhà thông gia sao
không đến. Ốm đau thì một hai người trong
nhà thôi. Chả nhẽ không có lấy một người họ
hàng đại diện đi thay. Bỗng nhiên bên ngoài
đường một chiếc xe ô tô sang trọng từ từ đỗ.
Hiền mở cửa xuống xe rồi vòng ra sau mở
cốp ôm ra gói quà khá lớn. Bấy giờ cả đám
tiệc mới ồ lên vì nhà thông gia quá chu đáo.
Thơm xúc động rưng rưng nước mắt vì anh
trai chồng không chấp vặt. Thơm có bảo anh
chị câu nào đâu mà anh vẫn đến. Trong khi
Hiền làm tâm điểm chú ý vừa vào nhà vừa
bắt tay, anh nhanh nhẹn đến bên màn hình
tivi mở gói quà thì đằng sau xảy ra một
chuyện còn bất ngờ hơn. Bà Nhân cùng Hậu
xuống xe bước vào nhà thông gia. Ô bà thông
gia và cả con rể cũng đến nữa, có phải ốm
đau gì đâu. Hai mẹ con bà Nhân thong dong
bước vào nhà. Bà bắt tay chào xã giao vài
người rồi xin cầm micro chúc ông thông gia
những điều tốt đẹp. 

- Kính chúc ông sống thọ như cây đa,
sống già như cây si để răn dạy con cháu. Và
bây giờ gia đình chúng tôi gửi tới nhà thông
gia một món quà quý giá nhất. Mời cả nhà
chúng ta cùng hướng lên màn hình: 

Màn hình phẳng 60 inch rõ nét mồn một.
Sau bài hát lòng mẹ là cảnh Thơm chăm sóc
mẹ chồng khi họ hàng đến thăm thật cảm
động.

Thơm cầm ly sữa nóng, thổi nhẹ nhẹ rồi
bón cho mẹ chồng ăn từng chút một, giọng
vẫn run run:

- Khổ lắm các bác ạ, em cứ phải chạy hết
cơ quan rồi cửa hàng với lại chăm sóc mẹ.
Bảo mãi rằng già rồi thì mẹ nghỉ ngơi an
hưởng vui vầy với con cháu. Bà cứ tham công
tiếc việc, đầu óc lo buôn bán căng thẳng mới
thành ra thế này. Thương mẹ quá mà không
biết làm gì cho mẹ khỏi. Mẹ ơi, mẹ cố uống
hết ly sữa rồi nghỉ ngơi mẹ nhé!

Họ hàng ai cũng cảm động, vừa thương
cảm vừa mừng cho bà Nhân có cô con dâu
ngoan hiền hiếu thảo. Ông bác họ lên tiếng:

- Bà già yếu rồi, họ hàng ai cũng cảm
thông. Gia cảnh lại gặp hồi hoạn nạn, thôi
đành trông cả vào cháu. Các bác các chú mỗi
người có chút ít biếu bà. Cháu dâu cầm lấy lo

thuốc thang, bồi bổ cho bà mau lại sức. Vất
cả đời rồi nay về già  bà Nhân may mắn được
dâu thảo hiền như cháu. Chúng tôi cảm ơn
cháu nhiều lắm!

Mỗi người đều đến ngồi gần cầm tay nắn
chân cho bà Nhân một lúc để thăm hỏi.
Nhưng bà có nói được gì đâu, khóe mắt từ từ
lăn ra một dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt
già nua.

Thơm cầm lấy tập phong bì của mọi người
đưa, đút vào túi, giọng cô run run xúc động:

- Thật là ngại quá! Cô dì chú bác đến
thăm là quý rồi lại còn cho tiền nhiều thế này
nữa mà mẹ con có tiêu được đâu. Bà biết nên
xúc động chảy nước mắt khóc đây này. Từ hồi
ốm liệt giường mẹ con chả nói được gì. Con
lo bao thuốc thang tẩm bổ mà vẫn yếu thế
này. Ôi mẹ ơi...

Lại bài hát lòng mẹ nhẹ nhàng vang lên.
Cả rạp lặng người thổn thức. Bài hát hết, cảnh
quay tiếp theo từ từ hiện ra:

Bà Nhân áo quần xộc xệch dưới nền nhà.
Thơm cầm tờ giấy ngồi xuống bên bà nhỏ nhẹ. 

- Mẹ ơi, mẹ nghe con đọc rồi điểm chỉ vào
đây cho con nhé: Tôi lập di chúc này trong lúc
sức khỏe tốt tinh thần hoàn toàn tỉnh táo và
minh mẫn... Mẹ điểm chỉ vào chỗ này mẹ nhé!

Bà Nhân ngơ ngác cầm tờ giấy lau mồm.
Thơm giận dữ lấy ngay một tờ khác rồi chụp
lấy tay bà Nhân ấn vào hộp mực trên mặt ghế.
Bà cụ co rúm người lại, miệng ú ớ. Thơm điên
tiết vơ luôn chiếc chổi vụt tới tấp vào người
bà. Mỗi nhát chổi kèm theo tiếng rít qua kẽ
răng.

- Bướng này, mày bướng với bà này. Bà
nhục nhã cả tháng trời với mày rồi mà còn
không cho bà thì mày muốn cho ai? 

Một đống quần áo be bét phân vứt đầy
giường bà mẹ chồng tội nghiệp từ từ mờ
dần. Màn hình hiện ra cảnh một cô gái tầm
ba mươi tuổi lao vào bà mẹ đẻ đấm đá như
thể bà ta là dụng cụ Pure Boxing cao su trên
sàn tập.

Mọi người tức giận la ó chửi Thơm và gia
đình thậm tệ. Khi một vài người quay lại muốn
nói vài lời với gia đình thông gia thì họ đã lên
xe đi từ lúc nào không ai hay./.
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Treo cái áo bảo hộ còn
đẫm mồ hôi lên dây phơi
trước cửa, Sơn quay

sang bảo Tuyền:
- Mấy hôm nay phải tăng ca

liên tục, vất quá. Nhà còn con gà
nào, tối bắt thịt một con ăn lấy lại
sức. Có lên quán thì mua cho
anh chai bia, lâu lắm không
được uống, thèm thèm là… 

Tuyền nhìn về phía mấy con
gà đang tãi ngoài vườn:

- Đợt dịch vừa rồi chết gần
hết, còn có một con trống làm
giống và ba con mái thì hai con
đang đẻ. À, hay mình thịt quách
con gà mái đen đi. Dạo này nó
bỏ lên rừng suốt, có hôm vài
ngày mới thấy bóng. Không thịt
để nó đi đẻ lang rồi cáo cầy nó
vồ thì mất ăn.

Trời vừa tối, con gà đen đã
nhảy tót lên tận cành đào cao
ngủ, cứ như nó biết mối nguy
hiểm sắp đến. Hai vợ chồng
Sơn phải lừa mãi mới tóm được
nó. Tuyền nhốt tạm con gà vào
bu rồi đi đặt nồi nước, còn Sơn
hì hục mài lại con dao. Hai đứa
trẻ đang học bài thích thú chạy
ra, ngó vào con gà trong lồng,
hí hửng:

- Hoan hô, hôm nay được
ăn thịt gà rồi. Hai chị em mình
mỗi đứa nhận một cái đùi nhé!

Con dao vừa mài sáng
loáng, nước cũng bắt đầu ro ro
sôi. Sơn đi đến bên cái lồng, định
bắt con gà ra cắt tiết thì có tiếng

Vết cắt
Truyện ngắn của KIỀU DUY KHÁNH

Minh họa: THANH SƠN

chuông điện thoại. Nghe xong cuộc điện, Sơn rạng rỡ hẳn lên:
- Mình ơi, giám đốc nhà máy vừa điện, có hai ô tô “ba chân”

đến nhập đường, đang ở cửa nhà máy rồi. Giám đốc bảo gọi
thêm mấy người nữa, bốc vác ngoài giờ công trả cao gấp đôi.
Vợ chồng mình rủ thêm vợ chồng chú Luân nữa nhận cả hai xe
luôn. Bốc xong về làm thịt gà, ăn cơm muộn tí cũng được.



Hai vợ chồng khoác vội cái áo bảo hộ vừa
mới cởi ra rồi nổ xe máy phóng vút đi. Hai đứa
trẻ hết nhìn xuống con gà lại nhìn theo cái xe
máy đang chạy xa ngẩn ngơ, tiu nghỉu.

Bốc xong hai xe đường cũng gần mười giờ
đêm. Cầm mấy tờ tiền một trăm nghìn mới cứng
còn thơm mùi dầu, quên cả đói và mệt, hai vợ
chồng vội phóng xe về nhà đặt lại siêu nước để
thịt gà. Hai đứa trẻ không đợi được đã đi ngủ từ
bao giờ. Thôi, để tí thịt xong gọi chúng nó dậy
ăn cũng được. Tuyền nghĩ thế và đi đến cái bu
định bắt con gà. Soi đèn pin vào trong lồng,
Tuyền bỗng reo lên:

- Ôi mình ơi, con gà nó đẻ trứng rồi này!
Quả trứng nhỏ nhưng mà lạ lắm, mình ra mà
xem.

Sơn vội chạy ra. Dưới đất, ngay cạnh chỗ
con gà đứng, một quả trứng chỉ nhỏ bằng cái
hạt mít đực, đỏ hồng như mắt thỏ. Sơn thò tay
nhặt quả trứng lên ngắm nghía:

- Nó đang đẻ mà thịt thì tiếc quá. Thôi, mình
nhốt vào chuồng để mai nó khỏi bỏ đi đẻ lang.
Tôi chạy lên quán xem có cá đông lạnh mua một
con về ăn tạm cũng được.

Sáng hôm sau Tuyền dậy sớm bện cái ổ
rơm thật đẹp, đặt quả trứng vào làm trứng mồi
rồi nhốt con gà vào, chốt chặt cửa chuồng. Buổi
trưa đi làm về, Tuyền vội chạy ra chuồng gà nhìn
vào. Con gà đang nằm trên ổ, thấy Tuyền, nó xù
lông lên, đầu rúc xuống như muốn bảo vệ lấy
quả trứng. Thế là nó đòi đi ấp rồi đấy. Chắc con
gà đã đẻ lang trong rừng từ lâu, đây là quả cuối
cùng của lứa đẻ. Thôi, cứ để cho nó ấp một quả
cũng được. Lứa đẻ sau sẽ nhốt trong chuồng
không cho đi đẻ lang nữa.

Dạo này mía trên nương đã bắt đầu phụt
bông, đứng từ xa nhìn những nương mía hoa
trắng phất phơ như một rừng lau. Mía ra bông
thì nhẹ và hao đường nên các hộ dân tranh
nhau đăng kí với nhà máy cho chặt. Mía cân
nhiều, nhà máy phải chạy hết công suất. Cái
ống khói đêm ngày không ngừng đùn lên những
đụn mây đặc quánh như bông. Nhà máy hoạt
động ngày đêm thì công nhân cũng phải làm
tăng ca, tăng giờ. Vợ chồng Sơn đi làm tối ngày,
chẳng còn thời gian để mà ngó đến gà qué.
Sáng sớm chỉ kịp vứt vào cho nắm ngô, bát

nước rồi tất tả đi. Cơm nấu dư ra để sẵn đấy,
hai đứa con đi học về cứ lấy mà ăn.

Sáng nay đem gạo ra cho gà, Tuyền nghe
thấy tiếng “Chiếp…chiếp…” nho nhỏ. Mở cửa
chuồng nhìn vào, Tuyền suýt hét lên vì vui
sướng. Trên lưng gà mẹ, một chú gà con đỏ rực
một màu, đến cả cái mỏ, cái chân và đôi mắt
xoe tròn long lanh cũng màu đỏ. Nếu không có
tiếng kêu phát ra sẽ tưởng cục máu hay quả gấc
chín chứ không phải chú gà con. Tuyền vội chạy
vào kéo chồng ra xem. Sơn vốn mê chơi chim
và gà chọi, nhìn thấy chú gà lạ thế thì thích lắm,
cứ nâng niu, hôn hít mãi.

Hôm sau tranh thủ nghỉ trưa, Sơn ra cửa
hàng bán lồng chim đặt một cái lồng gỗ thật đẹp
và to để nhốt chú gà con. Sơn chăm gà còn hơn
chăm chim. Những buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn
cơ quan, Sơn ăn vội vàng rồi ra sân nhà máy
lùng bắt sâu bọ, cào cào để tối đem về cho gà.

Chú gà càng lớn càng đẹp, lông nó đỏ rực
và tươi như cánh hoa trạng nguyên. Con gà
càng lớn càng giống gà rừng. Mới bằng vốc tay
mà lông đuôi nó đã dài cong vút, hai cái cựa
nhọn hoắt và cong như hai quả ớt rừng. Cái
mào răng cưa hướng thẳng lên cao hiên ngang.
Mỗi buổi đi làm về, Sơn ngồi hàng tiếng mà
ngắm con gà đậu trên cành nhãn trước nhà đầy
oai vệ. Sơn thích nhất là tiếng gáy của nó. Tiếng
gáy mang âm sắc của gà rừng, vang, mỏng và
sắc. Buổi trưa nằm nghe tiếng gà gáy thấy xa
vắng như đang ngủ ở rừng sâu, thanh bình và
yên ả.

Tin nhà Sơn có con gà lạ chẳng mấy mà lan
xa khắp xã, khắp huyện, khắp cả tỉnh. Mọi người
kéo đến nhà Sơn ngày một đông. Người hiếu kỳ
muốn đến xem thực hư cũng có, nhưng khách
chủ yếu là những tay đại gia mê chơi gà. Những
chiếc xe con bóng lộn đỗ ở cổng nhà Sơn ngày
một nhiều khiến Sơn phải xin nghỉ phép để ở
nhà tiếp khách. Con gà được một đại gia buôn
gỗ trả với cái giá khiến Sơn choáng váng.
Nhưng ngay sau đó cái giá được đẩy lên dần
theo cấp số cộng rồi cấp số nhân từ các đại gia
khác khiến Sơn tưởng mình mơ. Cuối cùng Sơn
đồng ý bán con gà cho một gã chủ thầu xây
dựng để gã đem biếu sếp với giá sáu mươi triệu
đồng, bằng cả một năm lương công nhân bốc
vác của hai vợ chồng Sơn.
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Con gà mái đen mào lại đỏ rực lên như mào
gà trống. Nó cứ thẩn thơ quanh cái chuồng chật
chội và kêu “cooc…cooc..” gọi trống khiến hai
con gà trống ở ngoài quên cả đi kiếm ăn, cứ
lồng lộn chạy quanh chuồng. Vậy là nó lại sắp
đẻ rồi đấy. Vợ chồng Sơn mừng húm. Sơn bảo
vợ:

- Vợ chồng mình làm công nhân quanh năm
đầu tắt mặt tối mà tiền lương cả năm cũng chỉ
bằng bán một con gà. Nay con gà lại sắp đẻ, tôi
tính hay mình bỏ quách nghề công nhân đi. Số
tiền vừa bán con gà đầu tư mua lưới về quây
hết cái vườn để nuôi gà. Chẳng mong nhiều, chỉ
cần mỗi lứa con gà đẻ cho mình chục con gà
quý, mỗi năm ít cũng vài lứa, thế thì chẳng gấp
vạn lần đi làm công nhân à?

Tuyền cũng đang có ý định ấy, nên khi nghe
chồng nói, Tuyền đồng ý ngay.

Hôm sau hai vợ chồng Sơn mua mấy trăm
mét lưới B40 về để quây vườn nuôi gà. Hì hục
từ sáng đến tối thì cái chuồng rộng hơn ba trăm
mét vuông cũng hoàn thành, cao và chắc chắn.
Lưới cao mét rưỡi, cột sắt đổ đế bê tông thế này
thì con gà có muốn bay ra ngoài chỉ có mà đứng
khóc nhé. Sơn đứng ngắm cái vườn mới đầy vẻ
hài hòng.

Nhà đã có hai con gà trống, nhưng để chắc
ăn, Sơn mua thêm hai con trống choai thả vào
nữa. Một mái mà có tới bốn thằng gà trống, lại
toàn thằng đẹp trai đang sức ăn sức đạp, tha hồ
mà sướng. 

Vẫn chưa yên tâm, Tuyền còn ra đại lý cám
cò mua hẳn mấy bao cám siêu trứng về để bồi
bổ riêng cho ả gà mái.

Được chiều như chiều vong nên ả gà mái
cũng có vẻ biết điều. Hôm nào cũng nhằm vào
giữa trưa ả mới tọt ra một quả trứng rồi cứ thế
mà “Cục…cục…toác” khoe thành tích khiến
những giấc ngủ trưa mỏi mệt bị cưỡng bức một
cách trắng trợn. Nhưng vợ chồng Sơn không
thấy bực bội mà còn ngập tràn những hi vọng.

Con gà đẻ được hai mươi quả thì cục cục
đòi ấp. Vợ chồng Sơn mừng khôn xiết, ngày
ngày chỉ ăn xong lại quanh quẩn ra đứng ngắm
gà. Tuyền làm hẳn một bát gạo, một bát nước
để ngay gần ổ để con gà ăn uống lúc nào tùy
thích, không phải nhảy ra ngoài.

Đủ hai mươi ngày thì những quả trứng bắt
đầu mổ vỏ. Nhìn quả nào cũng có một vệt nứt
trồi lên, đưa lên tai nghe thấy tiếng mổ vỏ tách
tách, vợ chồng Sơn ôm nhau ngập tràn hạnh
phúc. Hai mươi quả trứng sẽ nở ra hai mươi con
gà quý. Những tưởng tượng cứ thế mà bay
bổng, mơ màng…

Trưa nay đang ngủ bỗng nghe những tiếng
“chiếp…chiếp” trong chuồng, vợ chồng Sơn vội
chồm dậy, chạy như lao ra chuồng gà. Bỗng
dưng Sơn đứng sững lại như người bị trúng gió.
Nhìn vào ổ gà, Tuyền bỗng rú lên. Trong ổ,
những chú gà con lúc nhúc đang chiêm chiếp
như đòi ăn. Nhưng đàn gà con không phải một
màu đỏ rực như vợ chồng Sơn nghĩ mà lố nhố
con thì màu vàng rộm, con thì đen đốm vàng,
con thì đen như cục than.

Sơn bỗng chồm tới, túm lấy cổ con gà mẹ
nhấc ra khỏi ổ, gầm lên:

- Con gà khốn kiếp. Vì mày mà cả hai vợ
chồng tao không còn việc làm nữa. Tao…tao thịt
mày…

Sơn hùng hổ xách con gà vào bếp, lấy con
dao và cái bát con rồi bảo Tuyền giữ cánh và
chân để Sơn cắt tiết.

Tuyền nhìn đàn gà con mới nở đang nháo
nhác tìm mẹ thấy thương quá. Muốn giữ lại con
gà mẹ, nhưng thấy thái độ nóng giận của Sơn,
Tuyền không dám nói gì đành lặng lẽ làm theo.
Con dao sắc lẻm miết một đường bực bội lên cổ
con gà. Một dòng máu đỏ vừa bắn ra phun xè
xè vào thành bát, bỗng:

- Quéc…
Một tiếng kêu sắc lạnh, ai oán và đau đớn

vang lên trên ngọn cây xoài ngoài cổng. Sơn
nhìn lên phía phát ra tiếng kêu. Trên ngọn cây,
một vệt đỏ rực như trái gấc chín ngã nhào xuống
hòn đá dưới gốc cây. Một tiếng “bịch” khô khốc.
Sơn buông vội con gà đang cắt tiết dở chạy ra. 

- Gà đỏ…mình ơi, con gà rừng đỏ…
Sơn lao tới, chỉ kịp nhìn con gà giãy được

mấy cái yếu ớt rồi nằm im bất động. Sơn nhặt
con gà lên. Đầu nó đã vỡ toác, óc lẫn máu đùn
ra loang trên hòn đá, hai con mắt đỏ rực ươn
ướt vẫn mở trừng trừng.

Sơn ngã khuỵu xuống, thấy như mình vừa
bị cắt một vệt sâu nhói vào tim…
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NGUYỄN KIM DUNG

Đỉnh Mẫu
nghe câu hát biển

- Câu hát:
“Ơi! Biển chiều nay”

Nao lòng ta đến thế
Biển trầm tư lặng lẽ
Mà sao lòng mênh mông

Theo con nục con hồng
Theo luồng đi của cá
Theo lời ru biển cả
Xốn xang bờ cát xanh

Em luôn kề bên anh
Biển rộng dài hơn nữa
Những cánh buồm nhuộm lửa
Biển chiều ơi… quê ta

Lời em sao thiết tha
Rập rờn trên sóng biếc
Cho thuyền anh xuôi ngược
Biển vỗ về mênh mông

Gửi xa khơi tấm lòng
Với muôn hòn đảo nhỏ
Chiều nay êm sóng vỗ
Càng nặng tình thiết tha

Nơi đỉnh Mẫu non hoa
Mùa đào tiên đã chín
Noọng gửi về người lính
Canh đảo Rồng chiều nay…

LÃ TRUNG SƠN

Kiều ơi!

Sắc tài chi lắm Kiều ơi!
Phận mang dâu bể nổi trôi bao lần
Khi thì lóng lánh sắc xuân
Lúc thì tàn tạ tấm thân hoa quỳnh
Lỡ vương một chút lụy tình
Mưa giành, gió giật… rập rình trái ngang
Xông xênh áo mũ kẻ quan
Mặt bì thơn thớt giảo gian ác tà
Thương Kiều mà ngẫm í… a…
Tố Như vạch tỏ bẩy, ba… đoạn trường
Vái trời hãy đủ mười phương
Cầu phật tám hướng… độ đường nhân gian
Bao đêm nước mắt Kiều chan
Kết dòng sông lệ sóng tràn tới nay
Ơ kìa con tạo vần xoay
Tố Như - ai khóc đâu đây… mấy người?
Bao giờ mây vén cửa trời
Bắc cầu nhật nguyệt để đời đi qua
“Trăm năm trong cõi người ta”
Chữ “Tiền” chữ “Nghĩa”… khéo là phản nhau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Chung tay vun hót đống sầu đổ đi
Truyện Kiều còn lắm chi chi
Gói trong chữ “Ngẫm” chữ “Suy” mà hành
Ngày xuân nước biếc non xanh
Lẩy Kiều ai rót giọt lành giọt than
Cuộc vui tày mấy tấc gang
Tri âm đành để dở dang mấy hồi…
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Thằng bé mở to đôi mắt đen nháy ra, hỏi
Phấn “Quê là gì hả mẹ?”. Phấn chưa kịp
nói gì thì Sợi mở choàng mắt, nghiêng

người sang một bên, nhặt lấy bắp ngô lợn gặm
nham nhở ném vào ngực Phấn rõ mạnh. Thằng
cu con im tịt, dù nó đã định hỏi mẹ nó mấy câu,
nhân khi bố nó thiu thiu ngủ. Nó định hỏi là bao
giờ mẹ đưa anh em nó về quê ăn tết và sao lâu
không thấy bà ngoại lên chơi.   

Nhà Phấn ở đầu bản, chỗ người đi chợ,
người đi nương về dừng nghỉ chân xin nước
uống cho người, cho ngựa. Người lạ ở xa đến
cũng dừng chân hỏi thăm đường. Thế nên, việc
họ tiện thể mà hỏi han đến quê quán của Phấn
cũng thường xuyên. Mỗi lần Phấn mặn mà trò
chuyện với họ, là y như rằng những thứ đồ đạc
vốn đã sơ sài trong nhà cứ bay vèo vèo ra sân.
Cái nào vỡ được thì vỡ, cái nào gãy được thì
gãy, cái nào lành thì cũng để dành cho lần sau.
Dần dà, Phấn ráo hoảnh mỗi khi ai đó nhắc đến
quê. Cái vùng quê đó, nơi chôn rau cắt rốn của
cô đó, giống như một mảnh nương Phấn cố tình
để hoang và cũng chẳng muốn ai nhắc đến hay
đặt chân vào đó nữa. Đó là nơi để riêng Sợi tìm
đến mỗi lúc say mèm. Chỉ Sợi mới có quyền sục
sạo, phá phách cho tan hoang mảnh nương ấy.
Sợi chì chiết. Cái quê mày ấy à? Quá khốn nạn
thì mới sinh ra một con đàn bà như mày. Phấn
vẫn thường im lặng. Nhưng cũng có lúc, Phấn
ngẩng cao đầu mà đáp trả. Như tôi thì làm sao?
Sợi muốn lao đến, vồ lấy mái tóc đen, dài đến
tận eo của Phấn mà xoắn chặt rồi gằn từng
tiếng. Để trăm thằng nhìn thấy mày, cả trăm
thằng nó muốn đè ngửa mày ra, đồ chó chết.
Ánh mắt Sợi khi ấy giống như con dao sắc, đốn
chân tay Phấn rụng rời. Mà Phấn chỉ khẽ cười.
Phấn cười hay khóc cũng đẹp. Phấn vui hay
buồn, tư lự hay giận dữ đều đẹp. Từ lâu, Sợi rất
sợ nhìn thấy Phấn cười. Vì Sợi biết, nụ cười của
Phấn là đỉnh điểm của sự chống đối mà không
một lời nói hay cử chỉ nào có thể diễn tả tốt hơn.
Cưới Phấn được hai năm, Sợi vừa kịp gieo vào

bụng Phấn giọt máu của dòng họ Hoàng thì tai
nạn đổ ập xuống. Sợi phải cắt bỏ đôi chân…

Thấy Phấn ngồi bó gối bên bực cửa, thằng
bé lên mười sà lại, sờ tay vào bàn chân không
đi dép của Phấn mà hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?
Phấn lau nước mắt, mỉm cười. Con bé thì không
hỏi gì, nó ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh mẹ,
cọ cái cằm xinh xinh vào đầu gối Phấn mà thủ
thỉ. Chán bố thật đấy. Sợi nghe lọt tai câu ấy,
bèn vớ cái ghế gỗ duy nhất trong nhà quăng ra
sân, kèm theo tiếng quát nhão như bùn của
thằng say rượu ngày ba bữa nối vào nhau.
Chán thì chúng mày cút hết khỏi nhà tao! Tao
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cần gì chúng mày! Phấn rùng mình khi nhìn vào
mắt thằng bé lên mười. Ánh mắt thằng bé như
xúi giục Phấn, rằng. Chúng ta hãy bỏ đi mẹ ạ.
Chúng ta sẽ không phải chịu đựng thêm nữa.
Trong lúc hoang mang, rối bời như thế, Phấn
siết chặt tay hai đứa con. Đứa con gái không
ngẩng lên, không nhìn mẹ bằng cái nhìn của
thằng anh song sinh. Nó cúi gằm xuống đất và
hai hàng nước mắt cứ việc lăn qua đôi má bầu
bĩnh trắng hồng mà rơi xuống mu bàn chân thon
thót. Tiếng đổ vỡ ngay sau lưng ba mẹ con lại
vang lên. Sợi đang đập phá thứ gì đó còn sót lại
của cơn say trước, kèm theo những lời nói tục
tĩu, bẩn thỉu. 

Người đến để thu dọn những đổ vỡ và
khuyên bảo Sợi bao giờ cũng là anh rể của Sợi.
Nhìn thấy bác rể, hai đứa con Phấn như tìm
được chỗ dựa nên bớt run. Tàm là người đàn
ông cao lớn, trạc bốn mươi, có bộ râu quai nón,
thoạt nhìn nom rất dữ tợn. Thấy Tàm, Sợi như
nhìn thấy một bản giao kèo viết bằng máu, nên
ngồi im trên chiếc xe lăn mà chính Tàm sắm cho
Sợi để tiện đi lại. Nhưng ánh mắt Sợi nhìn Tàm
như thách thức. Vợ tao, tao đánh, chửi, hay giết
chết là quyền của tao. Mày chả là cái thá gì. Sợi
cố tình di chuyển chiếc xe thật chậm từ phía cửa
buồng ra phía cửa lớn, rồi dừng ở đó. Với chiếc
xe này, Sợi có thể ra ruộng ngô, ruộng khoai làm
cỏ, lấy rau lợn, Sợi có thể đi thăm lúa và đến
thăm nhà bà con trong bản. Nhưng không mấy
khi Sợi làm những việc đó. Sợi chẳng làm gì cả.
Giống như nài ngựa, Sợi chỉ cần cái roi bọc
đồng là mọi việc đâu vào đấy cả. Cái roi bọc
đồng của Sợi là nắm đấm nặng như búa, là lời
nói đau như dùi nung xiên vào da thịt, là ánh mắt
sắc như dao ngày nào cũng được liếc mài bằng
những cơn giận dữ bất chợt... Tàm không ngồi
xuống ghế, không uống chén nước rễ cây có
màu đỏ hồng từ tay em dâu. Tàm đứng. Đôi mắt
màu nâu sậm khẽ liếc qua lại dưới vòm lông
mày rậm rì, kịp dừng lại ở cổ tay Phấn. Nơi đó
có vết thương, nhưng có vẻ đã cũ rồi. Phấn cầm
cái giẻ lau trong tay, khẽ phơ phẩy mặt ghế gỗ
bám đầy bụi, đợi để nghe anh rể khuyên bảo.
Tàm không nói gì, chỉ vào cái phích nước bẹp
rúm ở xó cửa mà nói với Sợi. Cho thằng Cò
sang bên nhà mà lấy cái phích mới về dùng. Lần
nào Sợi đập phá cũng thế, thằng bé lại chạy
sang nhà Tàm mang về một thứ đồ, có thể cũ,
có thể mới, để thay thế. Và lần nào cũng vậy, có
một người đàn bà mù ngồi trên bậc thang cao
nhất, khua khua cái gậy mà chửi đổng. Không
đập nát cái mặt nó ra, lại đập phích, đập ấm
chén bát đĩa làm gì? Ngu thế không biết. 

Năm ấy, nhà Sợi xảy ra ba việc lớn. Đầu
tiên là việc Sợi đi lấy gỗ dựng nhà bị gỗ đè dập
hai ống chân phải cắt từ đầu gối trở xuống.
Cũng năm ấy, người chị gái duy nhất của Sợi bị
ốm sốt rất cao, thuốc mấy lang trong vùng đều
thua. Bố Sợi thương con gái, vào rừng tìm thuốc
thì bị rắn độc cắn trong rừng, chỉ kịp ra đến bờ
suối là chết. Sau đám tang bố thì chị gái Sợi
cũng không còn nhìn thấy gì. Đám ma của bố
Sợi kéo dài tới năm ngày mới hết cỗ, hết người.
Số gỗ để dành tính chuyện dựng nhà sàn đã
bán hết. Số gạo, rượu, thịt, nợ của bà con trong
bản quá lớn, đủ để Sợi không thể nào gượng
dậy. Sợi cứ nhắm mắt, bịt tai, phó mặc tất cả
cho người vợ tuổi đôi mươi, bụng mang dạ
chửa cồng kềnh. Bên nhà chị gái, một mình Tàm
cật lực xoay sở để vừa lo thuốc men cho vợ,
nuôi đàn con lít nhít bốn đứa và bố mẹ già nên
cũng chả giúp được gì cho Sợi. Được vài năm
gì đó, Tàm mạnh dạn vay tiền ngân hàng để lấy
vốn thu mua, đắp lò thái sấy củ mài bán cho
thương nhân trên thành phố. Cũng là tạo việc
làm cho hai đứa con gái lớn đã bỏ học. Rồi
người trong bản ngửi thấy hơi tiền trong túi Tàm
nên đua nhau làm theo. Nhiều nhà trở nên khá
giả, dư dật. 

Trông người lại ngẫm đến mình, Sợi cảm
thấy mình thua kém thiên hạ nhiều quá. Cũng là
con người, như thế chẳng phải là trời thiếu công
bằng hay sao? Sợi rất ranh mãnh. Sợi giục
Phấn đi vay tiền để xây cái chuồng lợn. Phấn
bảo vay đâu bây giờ? Sợi chỉ Phấn sang nhà
trưởng bản. Phấn giẫy nẩy. Vợ trưởng bản vừa
chết chưa được một năm, với lại cái người đàn
ông mới năm mươi, trông cứ thế nào ấy. Thế cái
con mẹ mày, đã nghèo còn ngu. Mày sang vay,
thế nào nó cũng cho. Phấn cắn môi bước liều.
Phấn ra đến sân, Sợi gọi giật vào, bắt thay cái
áo phin màu cháo lòng và loang lổ sữa ở ngực
ra, mặc cái áo lon mới màu hồng vào. Phấn răm
rắp làm theo. Đúng như Sợi nói. Chả ai ăn thịt
Phấn cả. Ông trưởng bản sau khi cho Phấn vay
hai triệu bạc còn hứa hẹn rằng Phấn có khó
khăn gì thì cứ sang, đừng ngại. Người đàn bà
mới hăm hai tuổi, thấy người dưng tốt thế,
không nỡ từ chối một bàn tay vừa đặt trên vai
mình. Rồi Phấn run rẩy ra về, kể lại cho Sợi
nghe không sót lời nào. Sợi khôn lắm. Cứ để cái
lão trưởng bản đang phát điên phát cuồng vì đói
khát đàn bà đấy đã. Sợi chỉ cho Phấn đến nhà
nào trong bản là Phấn trở về đầy tay lần ấy. Gã
nào nhìn thấy Phấn cũng dốc túi để người đẹp
thấy hết cái bụng cái dạ mình. Đương nhiên là
Phấn có hứa hẹn.
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Nhờ cái kế sách ấy mà Sợi mua được lợn
giống, xây được chuồng lợn và sửa lại được cái
mái nhà dột kinh niên. Đó là những đồng tiền mồ
hôi nước mắt của vợ con những thằng dại gái
cả. Chứ mày nào có tài cán gì? Sợi thường ném
vào mặt Phấn câu ấy trước khi đẩy Phấn bước
vào màn kịch mới.

Nhưng, sau hết lần này lần khác hò hẹn mà
không thấy Phấn trả tình như đã hẹn. Bọn đàn
ông giở mặt đòi tiền. Phấn không phủi tay,
nhưng lại bảo họ đến gặp Sợi. Gặp Sợi, Sợi trơ
trẽn bảo. Mày chén vợ tao rồi còn đòi gì nữa.
Mà tao cũng chả nhìn thấy cái đồng tiền của
mày mặt ngang mũi dọc ra sao. Đám đàn ông bị
quỵt tiền ngậm đắng nuốt cay và rỉ tai nhau rằng,
hết thảy mười mấy thằng đàn ông máu mặt
trong vùng này đều ăn quả đắng nhà thằng cụt
hết. Mẹ kiếp, con vợ nó, cứ để đấy, tao mà gặp
trong rừng, tao vật cho tơi tả. Nhưng chẳng
ngon thế đâu. Không bao giờ Sợi cho Phấn đi
rừng một mình cả. Lần nào cũng có hai đứa
cháu con nhà Sáo đi cùng. Đi chợ phiên cũng
thế. Và dù ai đó có trêu chọc Phấn câu nào, ngồi
nhà Sợi cũng biết hết. Để xem, có thằng nào
dám cắn lưỡi mà chết không? Tiền…tiền. Tiền
thì là cái quái gì.

Một dạo, cái ti vi hỏng, chữa lên chữa xuống
vẫn không xem rõ mặt người nói. Sợi muốn mua
cái mới rồi, cầm chắc là Phấn có tiền nhưng cứ
hỏi là Phấn lại bảo không có. Tao ăn cơm giữa
nồi, tao ngủ trên bụng mày mà tao lại không biết
mày nghĩ gì à? Sợi thừa biết Phấn ấp ủ một
chuyến về quê thăm nhà. Từ ngày cưới được
Phấn đến giờ, có mấy lần mẹ và em Phấn dắt
díu nhau sang thăm, chứ Sợi đã cho Phấn về
lần nào đâu. Đi lại tốn kém đã đành. Mà Sợi còn
sợ rằng Phấn mà thoát ra khỏi tay Sợi thì Phấn
không còn trở về đây nữa. Nhà Phấn ở cách xa
đây lắm, cả ngày đường đi xe còn chưa tới. Sợi
không đếm được là cách bao nhiêu quả núi, bao
nhiêu con suối, bao nhiêu cái dốc dài dốc ngắn.
Sợi chỉ biết rằng Phấn sinh ra là để làm vợ Sợi.
Thế thôi, con gái đã gả bán cho nhà người thì
ăn hết tiền, uống hết rượu, là hết con. Hôm ấy,
đang xem dở phim Hàn Quốc. Bộ phim có đứa
con gái đẹp và ăn nói dễ nghe thế nhưng số
phận quá khổ. Nó cứ bị mẹ chồng vặn vẹo, bắt
bẻ suốt ngày vì những cái tội chả đâu vào đâu.
Lại còn bị vu khống cho là xúi giục chồng đuổi
em cô ra ngoài giữa đêm mưa gió. Đấy, ở nước
người ta tân tiến, mà đàn bà đi làm dâu còn khổ
thế. Chả bù cho mày. Chẳng phải làm dâu ai cả
vì khi mày về nhà này thì mẹ tao đã chết từ lâu

rồi. Có bà chị hay soi mói, chọc ngoáy thì từ
ngày bị mù ngồi yên một chỗ, không đi đâu
được. Sướng thế mà không biết thân biết phận.
Lại còn…

Cái ti vi sôi lên một lúc rồi mất màu. Những
cái vạch ngang màu xanh nhập nhằng chạy lên
xuống khiến Sợi khó chịu. Sợi tắt ti vi rồi quát
vợ. Đi tìm tiền về để tao mua cái ti vi mới. Phấn
cau mày, nhìn Sợi, hỏi lại. Tìm ở đâu? Giờ làm
gì còn ai cho vay? Sợi ngồi nghệt một lúc rồi
bỗng lùi cái xe lăn lại gần Phấn, nói dửng dưng.
Thằng Tàm có nhiều tiền đấy. Phấn giật bắn
người, ngạc nhiên nhìn Sợi rồi nhìn hai đứa con
đang ngồi chầu ti vi. Sợi trừng mắt. Nhìn gì, mày
đừng có giả vờ. Mày lại không biết là nó đang
thích mày hay sao? Thằng đếch nào mà chả
có…Sau câu nói tục tĩu, Sợi còn phỉ nước bọt,
như thể nhắc tới cái của nợ của thằng anh rể thì
bẩn mồm lắm. Phấn tần ngần một lúc rồi vào
buồng, thay quần áo như mọi lần.

Trăng thượng tuần mảnh mai treo la đà trên
ngọn cây hồng rừng phía cổng nhà Tàm. Phấn
cẩn thận kéo ngọn rong tre sang một bên rồi
nghiêng người bước vào. Có tiếng chó con sủa
lách nhách. Có tiếng bước chân người đi xuống
cầu thang. Rồi tiếng Tàm quát chó. Khi ánh đèn
pin trên tay Tàm quét qua mặt em dâu thì Tàm
đứng khựng lại, lắp bắp. Mợ sang có việc gì?
Phấn cúi đầu không nói gì, định đặt chân lên bậc
cầu thang thì Tàm ngăn lại. Bàn tay nóng hôi hổi
của Tàm chộp lấy bàn tay lành lạnh của Phấn
mà thì thào. Đừng lên nhà, cần bao nhiêu? Phấn
sững người. Sao Tàm biết Phấn đến để vay
tiền? Có lẽ nào chuyện Phấn vay tiền của bọn
đàn ông trong bản Tàm đều biết? Biết là Phấn
có vay mà không có trả, sao Tàm còn hỏi Phấn
cần bao nhiêu? Hay Tàm nghĩ rằng sớm hay
muộn thì Phấn cũng tìm đến? Phấn bủn rủn
chân tay. Tàm cầm tay Phấn kéo tuột một mạch
ra chiếc lều ngay cạnh lò sấy củ mài. Lều kê độc
chiếc giường một và có cái chăn mỏng để Tàm
ngủ những lần sấy mài qua đêm. Sau khi ấn
Phấn ngồi xuống chiếc giường đó thì Tàm quay
trở lại nhà sàn. Một lúc sau thì Tàm bước vào
lều, đưa cho Phấn một sấp tiền đầy mùi khói và
bảo. Nó muốn có cái ti vi mới phải không? Mai
mua cho nó. Phấn gật đầu. Mọi khi, nhận tiền
của những gã đàn ông háo sắc xong, Phấn
thường kiếm cớ để bỏ về thật nhanh và hành vi
quỵt tình của Phấn đã trở nên thuần thục.
Nhưng lần này, không hiểu sao, Phấn lại không
muốn quỵt tình anh rể. Có nhẽ, với người nhà,
sòng phẳng thì hơn chăng? Hay là chính Phấn
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cũng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi?
Hay Phấn động lòng vì kể từ khi Phấn về đất
này làm dâu, chỉ có anh rể tốt với Phấn? Không
có số tiền anh rể đưa cho thì giờ này vợ chồng
Phấn còn ngập đầu trong nợ nần. Thấy Phấn
nấn ná ngồi lại, Tàm đưa tay khẽ chạm vào vai
Phấn. Phấn cũng đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn
tay anh rể. Khi hai bàn tay tội lỗi đổ mồ hôi nhớp
nháp là khi Phấn đã nằm gọn trong lòng Tàm.
Tàm lấy vợ hơn tuổi. Giờ người đàn bà gần năm
mươi mù lòa gầy héo như mớ rêu suối phơi
nắng thì Tàm vẫn còn đương cái sức trai nồng
nàn, hừng hực. Như con gấu đói vớ được bọng
mật ong, Tàm ngấu nghiến trong khát thèm đến
tận khi tiếng ho của mụ vợ như cuốc kêu ở ngọn
thang nhà sàn vọng vào tai Tàm, Tàm mới
buông Phấn ra cho Phấn về. 

Một gã đàn ông khôn lanh như Sợi, không
lẽ lại không hiểu rằng vợ mình đã thay đổi rõ rệt
kể từ cái đêm ấy. Nhưng Sợi nghĩ, nếu Sợi rắp
tâm rình rập để lôi hai kẻ khốn nạn ra mà sỉ vả,
làm nhục thì Sợi được gì? Không được gì cả.
Sợi sẽ mất hết. Tàm sẽ bỏ rơi chị gái Sợi cùng
đàn cháu nheo nhóc rồi cuốn theo Phấn đi đến
tận nơi nào đó mà ung dung sống với nhau.
Thiếu Phấn, Sợi thậm chí còn không lo nổi cho
bản thân mình lúc đau ốm, chứ nói gì đến hai
đứa con? Mà để chúng ngang nhiên ở với nhau,
có lẽ Sợi cắn lưỡi mà chết. Làm thế nào để tách
hai con thú hoang ấy ra khỏi nhau được? Sợi
thật không ngờ Phấn lại có thể hư hỏng đến thế.
Không ngờ cái giá của những tính toán lại lớn
đến nỗi Sợi không còn cơ hội để trả như bây giờ.
Sợi nghĩ ngày nghĩ đêm. Mới hơn ba chục tuổi
đầu mà trông Sợi già khọm, trong khi Phấn phơi
phới trẻ đẹp. Hồi bố Sợi còn sống, việc lớn việc
nhỏ trong họ, ông vẫn thường tin tưởng Sợi mà
kể hết. Ông bảo Sợi là người có tài đoán biết và
lo liệu êm xuôi mọi việc. Một kẻ đa mưu túc kế
như Sợi mà lại không nghĩ ra cách gì để trị con
vợ hư đốn thì kém quá. Chẳng thế mà hồi trước,
lúc Sợi đi làm trên thành phố, cùng công ty với
Phấn, bao nhiêu thằng nhăm nhe tán tỉnh Phấn,
mà Phấn lại vào tay Sợi chỉ sau có một đêm. 

Hôm ấy, sau bữa tối, Sợi lè nhè giả say. Khi
Phấn bế Sợi lên giường thì Sợi vờ kêu lên. Hôm
nay là ngày con Én đẻ đấy. Mày không đi thăm
nó à? Phấn ngơ ngác. Ừ, con Én đẻ rạng sáng
nay thật, cổng nhà nó cắm lá làm dấu. Nhưng
con Én đẻ thì liên quan gì đến Phấn mà Phấn
phải thăm? Thấy Phấn sững sờ, Sợi lại vờ rên
rỉ. Nó đẻ con trai cho Tàm đấy. Anh rể giỏi thật.
Phấn giật bắn mình. Én là đứa đàn bà chồng

chết từ năm mười tám tuổi. Én làm cái nghề mà
người Kinh vẫn gọi là “làm tiền” tận trên thành
phố đến mấy năm mới trở về cất nhà cạnh nhà
mẹ và sinh con. Những lời của Sợi thật ác, nó
khiến ngực Phấn đau buốt như vừa ngã vào
đống cọc nứa và tê tái như trằm trong nước suối
lạnh. Sau khi quan sát kĩ thái độ của Phấn, Tàm
mới nói. Mày đừng có tưởng bở, thằng Tàm
chẳng tử tế gì đâu, gái bản này, nó thuộc cạp
váy từng đứa. Nó nhiều tiền mà, ngủ với đứa
nào chả được. Nó có cho gì, thì cứ nhận hết…

Kể từ hôm đó, được Sợi thả lỏng, Phấn
cũng chẳng cần phải nhân danh chuyện vay
mượn mới đến tìm Tàm nữa. Ngọn lửa yêu
đương hừng hực cháy trong lòng, khiến Phấn
thấy lâng lâng hạnh phúc. Rồi nhà Tàm có cái
gì, nhà Phấn có thứ đó. Con Tàm có gì, con
Phấn có thứ đó. Nay Sợi làm vỡ cái phích, mai
Sợi đập cái nồi, Tàm lại cung ứng hết. Lạy trời,
cái lộc trôi vào Tàm thật là dồi dào, Tàm làm gì
cũng nên ăn, trồng gì cũng nên gặt, nuôi gì cũng
béo tốt, mua qua bán lại đều thắng. Tàm đeo
trên cổ cái dây vàng lóng lánh có giá bằng cả
con trâu đực thì cổ Phấn cũng có một cái tuy
nhỏ hơn nhưng lại rất đẹp, nó khiến cái cổ Phấn
như trắng hơn, tròn hơn, cao hơn và Sợi cay cú
càng nhiều hơn.

Sáng nay, Phấn đi lấy mạ về sớm, Phấn cằn
nhằn cấy một mình lâu lắm, bản cấy xong hết
rồi. Sợi gầm lên. Cái con mẹ mày, đồ đĩ thõa,
thế mày đòi mấy mình cấy cùng để tao còn biết?
Nói rồi, Sợi tỉ tót, mai mỉa kể tên từng thằng mà
Phấn đến để vay mượn, nhờ vả, bảo Phấn đi
gọi chúng nó đến cấy cho, chúng nó chọc dùi
giỏi thì cấy cũng giỏi đấy. Phấn gắt lên. Đừng
nhắc đến họ nữa, nợ nần bao nhiêu trả hết rồi.
Sợi ngạc nhiên. Tiền đâu mà trả? Phấn im lặng.
Sợi nghiến răng ken két nghĩ ngay đến thằng
anh rể đốn mạt. Chỉ có Tàm mới có tiền và mới
dám bỏ tiền ra chuộc lại danh dự cho mày thôi.
Chứ ai vào đây. Cơn tiếc của dậy lên trong lòng
Sợi. Bao năm nay, cái tiếng cưới được vợ đĩ,
Sợi mang chứ thằng Tàm mang chắc? Vậy mà
giờ này…Đồ ngu, sao lại mang mấy chục triệu
bạc đi trả cho cái bọn ấy? Lũ chúng nó không
tằng tịu với Phấn bằng mông thì cũng bằng
mồm, chán cái mồm rồi, còn nợ nần gì nhau nữa
mà phải trả? Sợi chồm người lên khỏi cái xe lăn,
tóm áo Phấn vít xuống. Sợi vớ lấy búi tóc của
Phấn mà xoắn cho đau điếng. Rồi một tay giữ
tóc, một tay cứ nhằm mặt Phấn mà đấm vào
không thương tiếc. Phấn giãy giụa một lúc mới
gỡ được bàn tay của Sợi ra, thoát chạy ra sân.
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Sợi thở hổn hển, chỉ tay vào mặt Phấn, ra đòn
chí mạng. Tao báo cho mày biết, con Én si đa
lâu rồi nhá. Thằng Tàm cũng bị lây rồi, nên nó
mới tiêu tiền như ném trấu, vì nó có biết sống
chết lúc nào đâu. Chính nó bảo tao, cái hạng
mày một xu không đáng. Tao nghĩ trong người
mày cũng có con si đa rồi đấy. Phấn, tay ôm
mồm đầy máu, tay ôm bụng đầy cay đắng, ngã
xuống sân như cây chuối tơ bị đốn ngang. Một
xu không đáng ư? Lần này thì tim Phấn như
chết hẳn. Bao nhiêu năm rồi, cái tay cái chân
của Phấn sống vì Sợi, nhưng quả tim Phấn đập
vì Tàm. Lần này, Tàm giết Phấn rồi.  

Sợi cót két lăn xe từ nhà Tàm trở về, vẻ mặt
đắc thắng. Không biết trong cuộc rượu, Sợi đã
nói gì vào tai Tàm mà cái mặt Tàm bạnh ra trông
như con hổ mang độc bị nhốt trong lưới. Hai mắt
Tàm như lồi ra ngoài. Hai bàn tay Tàm nắm chặt
lại đến nhức nhối dù không đấm, không đập vào
đâu. Đằng sau Tàm là nếp nhà sàn, nơi Tàm
sống gần hai mươi năm với vợ mà không hề biết
tình yêu là cái quái gì. Phía trước mặt Tàm là cái
lò sấy củ mài sừng sững. Nơi ấy, có lần Phấn
bảo, đời Phấn giống như cái dái mài treo lủng
lẳng trên dây, không ăn được, vì vừa ngứa, vừa
nhớt, vừa chát. Kể từ khi gặp Tàm, cái dái mài
như được vùi xuống đất, rồi nở thành cây, thành
củ, vừa trắng vừa ngọt. Nhưng cái phận củ mài
đâm xuống, kiếp nào rồi cũng khổ thôi. Tàm cũng
từng nói, những lần thấy Phấn bầm dập vì đòn
chồng, Tàm đau lắm, chỉ muốn rũ bỏ tất cả, đưa
mẹ con Phấn đi đâu đó thật xa nơi này. Vậy
mà…tất cả là dối trá. Phấn đã ăn nằm với bao
nhiêu gã trong bản rồi mà Tàm vẫn ngây thơ
tưởng rằng đó chỉ là lời đồn thổi, ganh ghét và
còn nguyện một lòng một dạ thương yêu Phấn.

Đêm đã muộn, trăng mỗi lúc một tỏ. Tàm
thấy ruột gan như ngâm trong thùng nước muối,
xót không thể chịu được. Tàm lấy con dao đi
nương giắt vào thắt lưng rồi lặng lẽ bước vào
trăng. Trăng dắt Tàm đến thẳng cổng nhà người
tình. Cửa mở toang, trăng rọi vào lòng nhà ngổn
ngang đổ vỡ. Một giường, hai đứa trẻ quắp nhau
ngủ. Một giường, Sợi nằm thu lu, ngáy vang. Sau
một hồi sục sạo không thấy Phấn đâu cả, Tàm
sốt ruột. Hay là Phấn đi quê? Tết chả đi thì thôi,
giờ đã cuối tháng Giêng rồi, đi làm gì? Phấn làm
gì có gan bỏ lại hai đứa con mà đi đâu một mình?
Hay là Phấn lại mò vào bản…như lời Sợi kể. Sợi
bảo rằng cái thân Phấn bẩn thỉu tanh tưởi vô
cùng. Một đêm nào không có đàn ông để Phấn
vầy vò, Phấn không chịu được. Tàm thấy lòng
ngột ngạt, bế tắc. Sợi nói thế, có tin được không?

Con người Sợi vốn đã không bình thường rồi,
sao lời nói có thể bình thường? Mà cũng phải
thôi, với từng ấy nỗi đau về thân xác và tinh thần,
làm sao Sợi có thể bình thường được nữa. Có
phải vì điều này mà Phấn cam tâm ở lại bên Sợi
không? Và cũng vì điều này mà Tàm không nỡ
cướp Phấn ra khỏi tay Sợi không? Đầu óc Tàm
bùng nhùng như mớ chỉ rối. Đúng lúc ấy, Sợi cất
tiếng lè nhè, không rõ tỉnh, chẳng rõ say. Sợi gọi
tên Phấn. Rồi nước mắt Sợi tứa ra trên khuôn
mặt rúm ró đau khổ. Tàm thấy nóng mặt, tay Tàm
quờ quạng, chạm phải cán dao ở thắt lưng. Đầu
Tàm sục sôi suy nghĩ, sẽ có đứa phải chết đêm
nay. Tàm đi hết lượt cả chục cái lò sấy củ mài
trong bản, xộc vào bất cứ nhà nào còn sáng ánh
đèn. Nhưng vẫn không thấy Phấn.

Ánh trăng nhàn rỗi đưa Tàm đi khắp nơi.
Đến nỗi cơn đau trong ngực Tàm đã tê dại đi.
Rồi trăng đưa Tàm về phía vùng ruộng thấp ở
cuối bản. Ngoài ấy có một cái lều để rơm rạ và
phân chuồng, có lẽ Phấn đang hú hí với thằng
nào ở đó. Tàm cố bước cho kịp trăng. Chỉ sợ bị
trăng bỏ rơi, mình Tàm không đủ sức làm cái
chuyện ấy. Vì cái con đàn bà đó, dù có tanh
tưởi, bẩn thỉu đến thế nào, thì Tàm cũng đã trót
yêu rồi. Tàm vẫn muốn được ở bên cạnh nó.
Kiếp này không được ở cạnh thì phải cùng nhau
mau chóng bước vào kiếp khác. Từ xa, Tàm
thấy rõ một bóng người đang lom khom dưới
mảnh ruộng nhà Phấn. Lại gần, Tàm nhận ra
Phấn. Phấn đang cấy. Lúa xung quanh đã bén
chân cả rồi, chỉ còn mảnh ruộng nhà Phấn thôi.
Người Tày bản Phùng cấy, mấy chục mảnh mạ
cũng chỉ nhờ tay người một ngày là xanh đồng.
Người bản Phùng gặt, cũng chỉ nhờ liềm người
một ngày là thóc về đầy sân. Chứ không như
nhà Phấn. Năm nào Phấn cũng cùi cũi cấy một
mình. Đàn bà ở đây, chả ai ưa cái đứa gái Dao
ấy cả, họ bảo nhau từ chối Phấn nếu Phấn có
nhờ. Họ bảo Phấn vừa đẹp vừa đĩ, nên đáng
kiếp quanh năm vá đồng. Lúa nhà Phấn chín
muộn, chín không đều, gặt sau cùng nên mùa
nào cũng bị chuột và sâu bọ ăn mất nửa.

Tàm bặm môi, rút con dao sắc lẻm ra ngắm
nghía, rồi bất thình lình cắm phập xuống bờ
ruộng. Ngửa cổ nhìn trăng, trăng tròn vạnh ngơ
ngác. Cúi nhìn đồng, miếng vá long lanh và
những vệt nước chạy tròn lung linh huyền ảo.
Những giọt nước mắt Tàm thi nhau bò ra, loang
vào trăng. Cái bóng Phấn nhỏ nhoi, nhạt nhòa
giữa màu xanh mới mẻ của mạ xuân khi bước
vào vùng bùn mới. 
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Văn học, nghệ thuật (VHNT)
là lĩnh vực rất quan trọng,
đặc biệt tinh tế của văn

hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện
khát vọng chân, thiện, mỹ của
con người, là một trong những
động lực to lớn trực tiếp góp
phần xây dựng nền tảng tinh thần
của xã hội và sự phát triển toàn
diện của con người Việt Nam.
Với vai trò và tầm quan trọng như
vậy, những năm qua Đảng ta
luôn coi trọng công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, không ngừng đổi mới,
hoàn thiện tư duy lý luận, đường
lối, quan điểm về văn hóa, VHNT.
Bên cạnh những thành tựu to lớn
đã đạt được, trong Nghị quyết số
23-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và
phát triển văn học, nghệ thuật
trong tình hình mới”, Đảng ta đã
thẳng thắn nhìn nhận một trong
những khuyết điểm, yếu kém của
hoạt động VHNT là: “Năng lực
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của
các cấp ủy đảng, cơ quan nhà
nước bộc lộ nhiều bất cập, hạn
chế; nội dung và phương thức
lãnh đạo chậm đổi mới; chưa
lường hết được tác động phức
tạp, tiêu cực của mặt trái kinh tế
thị trường, dẫn đến sự lúng túng,
thụ động khi định hướng và xử lý
những vấn đề mới phát sinh. [...].
Một bộ phận cán bộ lãnh đạo,
tham mưu, quản lý thiếu hiểu biết
về VHNT, ít học tập, ngại tiếp xúc
nên hiệu quả lãnh đạo, quản lý
còn thấp, có sự hẫng hụt đội ngũ
này ở cả tầm vĩ mô và ở các đơn
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Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, UV BCH Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW, Tổng
Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc và báo cáo
chuyên đề 1.       

Ảnh: Do tác giả bài viết cung cấp

PHƯƠNG HƯỚNG xÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
HỆ THỐNG LÝ LUẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ĐẶNG THẾ ANH

vị cơ sở”. Từ thực trạng đó, một trong những chủ trương
lớn của Đảng đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề quan trọng
này là: “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
VHNT”. Đến Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng ta xác định
ba trong tổng số bốn giải pháp quan trọng hàng đầu cần
tập trung thực hiện để tạo chuyển biến, thúc đẩy sự phát
triển văn hóa, VHNT là: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; Xây dựng đội ngũ
cán bộ làm công tác văn hóa”. Điều đó đã khẳng định sự
quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với văn hóa,
VHNT và vấn đề nâng cao trình độ nhận thức, năng lực
lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực này trong quá trình hoạch
định chiến lược và đường lối phát triển đất nước trong tình
hình mới.



Từ ngày 19/8 đến ngày 22/8/2019, tại
thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, Phê
bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã tổ
chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ
nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo
văn học, nghệ thuật”. Tham dự Hội nghị có
hơn 250 học viên công tác trong các ngành:
Tuyên giáo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội
VHNT, Hội NSNA, cán bộ chuyên nghiên cứu
lý luận, phê bình VHNT, phóng viên, biên tập
viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh
và truyền hình, giáo viên giảng dạy về văn học,
nghệ thuật ở các trường đại học, cao đẳng của
29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc… 

Tham dự Hội nghị tập huấn, đoàn Lạng
Sơn có 06 học viên công tác tại các cơ quan,
đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Báo Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Cao

đẳng Sư Phạm Lạng Sơn do đồng chí
Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Trong thời gian tập huấn, học viên được
nghiên cứu năm chuyên đề: Tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực
VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững của đất nước; Tình hình
sân khấu hiện nay - vấn đề và giải pháp; Tình
hình điện ảnh hiện nay - vấn đề và giải pháp;
Định hướng xây dựng và phát triển lý luận
VHNT. Trong đó, đáng lưu ý đối với những
người hoạt động ở lĩnh vực nghiên cứu, lý
luận - phê bình VHNT là chuyên đề  “Định
hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT”.
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Đoàn Lạng Sơn tham gia Hội nghị tập huấn 
Ảnh: Do tác giả bài viết cung cấp



Từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và phân tích
thực trạng của hệ thống lý luận văn nghệ Việt
Nam, PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội đồng Nghiên cứu Lý
luận và Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung
ương đã khái quát về hệ thống lý luận văn
nghệ ở nước ta được hình thành từ bốn
nguồn khác nhau: Lý luận văn nghệ truyền
thống; Lý luận văn nghệ mácxít; Hệ thống
quan điểm văn nghệ của Đảng; Lý luận văn
nghệ tiếp thu từ nước ngoài. Trong đó, hệ tư
tưởng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh được xác định là nền tảng cho phương
hướng xây dựng và phát triển hệ thống lý luận
văn nghệ Việt Nam với tám định hướng căn
cốt như sau:

Một là, trên cơ sở khẳng định vai trò chủ
đạo của lý luận văn học và mĩ học mácxít,
quán triệt quan điểm của Đảng lấy chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng; bám sát những vấn đề nảy sinh từ thực
tiễn lịch sử và thực tiễn nghệ thuật thời kỳ
công nghiệp hóa và hiện đại hóa; tiếp tục
nghiên cứu, đổi mới, phát triển và hoàn thiện
hệ thống lý luận văn học và mĩ học phù hợp
với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với thực tiễn
nghệ thuật mới của thế giới, làm cơ sở hoạt
động nghiên cứu, sáng tạo và thưởng thức
nghệ thuật; xây dựng bộ môn lý luận VHNT
tương xứng với vị thế là triết học của VHNT.

Hai là, nhìn nhận lại vấn đề nghiên cứu,
tiếp xúc với các lý thuyết, các quan điểm lý
luận văn học và mĩ học hiện đại phương Tây
một cách khách quan hơn, khoa học hơn, với
thái độ điềm tĩnh hơn, nghiên cứu một cách
toàn diện và thấu đáo hơn để có cơ sở phê
phán và tiếp thu hợp lý. Trước mắt, cần có
kế hoạch tổ chức dịch một cách khá cơ bản
các tài liệu tham khảo cần thiết để làm căn
cứ tiếp thu.

Ba là, nhìn lại việc nghiên cứu, tiếp thu
các quan điểm lý luận VHNT và mĩ học
phương Đông, trong đó có quan điểm văn học
và mĩ học truyền thống của Việt Nam theo một
quan điểm giá trị mới, một tư duy học thuật và
tư duy lý luận mới để phát hiện những nét độc
đáo dân tộc, những đặc thù phương Đông làm
căn cứ cho việc hoàn thiện hệ thống lý luận
VHNT và mĩ học hiện đại.

Bốn là, nghiên cứu, quán triệt một cách
nghiêm túc các quan điểm về VHNT của
Đảng; kết hợp lý luận với thực tiễn để xây
dựng một hệ thống lý luận VHNT tiên tiến, vừa
phù hợp với thực tiễn phát triển VHNT của đất
nước ta trong giai đoạn hiện tại, vừa cập nhật
được với trình độ thông tin lý luận chung của
thế giới, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển tiến
bộ trong tương lai.

Năm là, tiến hành nghiên cứu, tổng kết,
đúc rút kinh nghiệm nghệ thuật từ thực tiễn
VHNT Việt Nam thế kỷ XX, đặc biệt là từ thực
tiễn lịch sử, thực tiễn nghệ thuật thời kỳ đổi
mới; đồng thời mở rộng tầm nhìn, tầm khái
quát thực tiễn phát triển của VHNT thế giới để
đề xuất, kiến giải những luận điểm lý luận
mới, giúp việc cho việc hoàn bị hệ thống lý
luận VHNT và mĩ học hiện đại.

Sáu là, cần xúc tiến việc nghiên cứu thực
tiễn VHNT nói chung, lý luận văn học và mĩ
học nói riêng theo quan điểm văn hóa - lịch
sử, xem VHNT như một bộ phận quan trọng
của văn hóa và lý luận VHNT như một phạm
trù lịch sử vừa có tính khái quát, vừa có tính
cụ thể. Đồng thời sử dụng thành tựu nghiên
cứu liên ngành và những phương pháp khoa
học tiên tiến để tiếp cận đối tượng, bản chất
và những vấn đề của lý luận VHNT tạo ra
những thành tựu lý luận mới.

Bảy là, đổi mới quan niệm và tư duy lý
luận; tăng cường năng lực tư duy lý thuyết;
mở rộng giới hạn nhận thức lý tính; thông qua
giảng dạy, học tập và thực tiễn nghiên cứu để
xây dựng hệ thống thuật ngữ, khái niệm lý
luận VHNT chính xác; kiến tạo hệ thống
chuẩn mực lý luận nghệ thuật phù hợp với
yêu cầu của đời sống.

Tám là, trên phương diện quản lý, lãnh
đạo, có nhiều giải pháp, nhưng để đảm bảo
cho hoạt động lý luận phát triển lành mạnh
Đảng và Nhà nước cần phải chủ động tạo ra
môi trường và điều kiện thuận lợi để cho mọi
năng lực, năng khiếu, tư chất và sở trường
của mỗi cá nhân có cơ hội phát huy; chủ động
tạo ra những yếu tố kích thích sự tìm tòi, sáng
tạo; chấp nhận những ý kiến khác nhau về
cùng một vấn đề trên nguyên tắc vì lợi ích và
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sự phát triển ổn định của đất nước với động
cơ trung thực.

Những phương hướng trên là nhiệm vụ
khó khăn, phức tạp, không thể nóng vội trong
ngày một ngày hai nhưng cũng không thể
không từng bước đầu tư, triển khai để hoàn
thiện hệ thống, đảm bảo vai trò của lý luận
trong quá trình phát triển sự nghiệp VHNT. Do
đó, cần có sự phối hợp đồng bộ, bám sát định
hướng, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm
từ quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời
tránh cả hai khuynh hướng cấp tiến và bảo
thủ trì trệ trong hoạt động lý luận.

Hội nghị đã đạt được mục tiêu giúp học
viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối
phát triển văn hóa, VHNT của Đảng, Nhà
nước cũng như những vấn đề mới đang đặt
ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vũng đất nước”, nắm bắt
thực tiễn đời sống văn hóa, VHNT nói chung,
thực trạng và định hướng phát triển lý luận,
phê bình VHNT nói riêng, cũng như nâng cao
hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái
trong lĩnh vực VHNT, đồng thời vận dụng vào
thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý
các vấn đề nảy sinh trong đời sống VHNT ở
các địa phương, đơn vị. Đây là những yêu cầu
cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao
trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần
tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm,
luận điệu sai trái trong hoạt động VHNT, góp
sức làm lành mạnh đời sống văn hóa - văn
nghệ của đất nước trong tình hình mới.
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Từ tháng 07 đến tháng 08 năm 2019,
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã
nhận được tác phẩm của các tác giả: 

* Trong tỉnh: Bùi Minh Tấn, Vy Nước,
Phạm Thành, Nguyễn Văn Tân, Hoàng Văn
Sửu, Hoàng Quang Huy, Thuận Bùi, Trần
Bẩy, Dương Công Bao, Nguyễn Văn
Dương, Thanh Luyện, Nguyễn Sơn Tùng,
Hoàng Lăng Huy, Trịnh Quốc Toản, Lý Viết
Trường, Khánh Chi, Nguyễn Đức Anh, Xuân
Tam, Phạm Chiến, Đặng Thanh, Hoàng
Choóng, Bế Mạnh Đức, Trần Thiện Khiêm,
Đinh Ích Toàn, Trần Thị Thu Huyền, Hoàng
Huấn, Lộc Bích Kiệm, Trần Vân Anh, Hồng
Túy, Linh Quang Tín, Thuận An, Vi Thị Liên,
Vũ Đình Thi, Dương Công Tuất, Tạ Mỹ
Trung, Lương Hồng Quân, Nguyễn Kim
Dung, Phạm Lễ Hùng, Nguyễn Văn Định, Lê
Thiệu, Duy Sinh, Nguyễn Đình Thọ, Tạ
Quang Minh, Viết Sơn, Tống Sơn, Lê Quang
Bình, Nguyễn Kim Dung, Lã Trung Sơn, Hồ
Tuệ, Vi Hồng Nhân, Lương Văn Nhâm,
Hoàng Tiệp, Đinh Văn Bản, Lương Thị
Huyền Minh, Bạch Thị Khôi, Nguyễn Văn
Thành, Nguyễn Duy Hoa, Trương Kỳ Hội,

Nguyễn Đắc Đại, Đặng Hùng, Phạm Minh
Hòa, Phí Thị Giang…

* Ngoài tỉnh: Vũ Thị Huyền Trang (Phú
Thọ); Đỗ Duy Khánh, Trần Công Sản, Duy
Đắc, Nguyễn Thành Hương (Bắc Ninh); Đỗ
Lâm Hà (Thái Bình); Lê Hồng Thiện; Lê
Đình Tiến (Hưng Yên); Xuân Thắng (Bắc
Giang); Nguyễn Ngọc Tung (Vĩnh Phúc);
Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Lâm Bằng
(Thanh Hóa); Phạm Đình Ân, Đỗ Văn Xuân
(Hà Nội); Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh); Phan
Thành Minh, Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng);
Lê Anh Phong (Quảng Bình); Tịnh Bình (Tây
Ninh); Toàn Nguyễn (Thừa Thiên Huế); Minh
Thuận Nguyễn (Bạc Liêu); Mai Mộng Tưởng
(Đà Nẵng); Trần Thái Học (Bến Tre); Lê Hứa
Huyền Trân (Bình Định); Trần Văn Hoan
(Đồng Nai); Nguyễn Văn Thanh, Trần Đình
Thành (Quảng Trị); Hồng Chiến (Đắk Lắk);
Nguyễn Hoài Ân (Quảng Ngãi); Nguyễn
Thanh Vũ (Tp. Hồ Chí Minh). 

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



Tôi ngồi với anh Bế Mạnh
Đức một ngày nắng như
cật nứa cạo vào da

trong một quán nước vỉa hè.
Vẫn xoay quanh những câu
chuyện về đời sống, về văn
chương không bao giờ có hồi
kết giữa hai chúng tôi. Tôi nói
vui rằng nó dài, khốc liệt, gay
cấn, đôi khi êm đềm, nhiều lúc
lại im lặng đến phiền lòng.

Bế Mạnh Đức là hội viên
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, Chi hội Văn xuôi (từ năm
2007 đến nay). Anh bước vào
viết văn trước tôi cả thập niên.
Ngày đầu tiên tôi gặp anh là
trong một căn phòng ngổn
ngang giấy mực, khung, biển
quảng cáo ngay cạnh bến xe
Xưởng Gỗ cũ thành phố Lạng
Sơn, tôi mới biết anh học
ngành mỹ thuật trước khi rẽ lối
sang viết văn. Qua cách nói
chuyện, ứng xử tôi nhận ra
anh là một người đàn ông chỉn
chu và kín đáo.

Sinh năm 1976, Bế Mạnh
Đức là đồng hương của tôi tại
Hữu Lũng. Tuổi ngoài bốn
mươi đủ để người ta hình
thành rõ nét tính cách và hình
ảnh một con người trọn vẹn,
nhưng với riêng anh và cả
chúng tôi, những người đang
đi trên con đường cầm bút thì
không biết đến bao giờ sẽ đủ
để hình thành nên một tính
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Một điểm đến trong chuyến đi thực tế sáng tác của Bế Mạnh Đức tại
xã Tân Đoàn huyện Văn Quan.

GƯƠNG MẶT
VĂN 

NGHỆ SĨ

Đợi gì
sau những con chữ

LINH SA

cách, một cá tính văn chương. Nó phải chăng là "bi kịch", bởi
sự sáng tạo là không ngừng, sự đào thải trong chính tính cách
văn chương luôn diễn ra rất khốc liệt. 

"Đừng nói gì cả, hãy để tác phẩm lên tiếng!"

Đó là điều Bế Mạnh Đức không ít lần nói với tôi. Tôi cũng
có cùng quan điểm với anh. Có một số tác giả vẫn thường hay
vỗ ngực lớn tiếng rằng tác phẩm của mình là nhất. Anh thường
thở dài khi nói về điều này. 

Tôi lại hỏi anh nếu là tác giả trẻ, đang trên đà phát triển
mà sớm có ý nghĩ "tự kiêu" ấy thì sao. Anh lắc đầu đáp: "Nguy
hiểm! Khi người ta chưa nhận ra vài sự thành công nho nhỏ
đã cam lòng thỏa mãn thì sẽ dẫn tới sự trì trệ trong sáng tạo.
Sống trong một ngôi nhà toàn bong bóng lời khen là ngôi mộ
của người sáng tạo nghệ thuật".

Tôi nhận ra sự tâm huyết về nghiệp cầm bút trong con
người của Bế Mạnh Đức. Anh luôn đặt ra những câu hỏi về
đạo đức và giá trị phẩm hạnh người cầm bút có hay không khi
những vấn đề đạo văn, đạo thơ gần đây đang nhức nhối với



những câu chuyện lùm xùm
quanh các tác giả nổi tiếng tố
nhau đánh cắp ý tưởng văn học.
Tôi không dám trả lời câu hỏi ấy. 

Với một tác phẩm văn
chương, không phải mình nói hay
là nó sẽ hay, sự đón nhận của
công chúng mới tạo nên thành
công thực sự. 

Tôi nhớ có lần đã nói về vấn
đề các tác giả hiện nay thường
quan tâm tới văn học thị trường
hơn là văn học truyền thống. Bế
Mạnh Đức trả lời tôi rằng văn
học không phải chỉ dành cho
những người hàn lâm đọc và
nghiên cứu với nhau mà nó phải
có cả tính giải trí. Ban đầu tôi
cũng có những suy nghĩ ngược
lại quan điểm đó. Sau này tôi
nhận ra, mỗi tác phẩm văn học
được viết ra có thể phục vụ
những phân khúc khách hàng,
người đọc khác nhau. Nhưng có
một điểm chung rằng nếu tác giả
làm không tốt thì không thể bắt
người đọc tìm đến. Cái khác
nhau giữa giá trị các tác phẩm
văn chương là sự trường tồn
của nó qua thời gian. Có những
tác phẩm ngay lúc ra đời không
được ai ngó ngàng nhưng sau
này lại trở thành danh tác, có tác
phẩm ra đời người ta ồ ạt tìm
đọc, nhưng qua vài năm thì
không ai còn nhớ đến.

Tôi nghĩ Bế Mạnh Đức đang
trăn trở chọn cho mình một
hướng đi để dồn tâm sức cho
mình vào đó, tạo ra một dấu ấn
cá nhân trong văn chương.

Không ít lần tôi thấy Bế
Mạnh Đức lái một chiếc xe máy,
đeo một chiếc đồng hồ, dùng
một chiếc điện thoại... đã cũ kĩ.
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Bế Mạnh Đức cùng các văn nghệ sĩ Lạng Sơn tham gia trại sáng
tác văn học nghệ thuật tại Hải Phòng

Điều đó đã phần nào nói lên một con người dành nhiều
tình cảm và trân trọng với các giá trị cũ. Văn của Đức cũng
thế, tôi đọc "Chuyện lão chột hay là con ác điểu", "Quan
biện lý", "Sợi râu hổ"  nhận ra một sự thống nhất nào đó
trong quan điểm sống được anh gửi gắm vào trang viết
của mình.

Thể loại hình sự, phiêu lưu có lẽ còn rất mới trong khối
văn học địa phương. Ngoài nhà văn Chu Thanh Hương đã
dành nhiều tâm huyết và đạt thành công thì Bế Mạnh Đức
là người thứ hai khai thác đề tài này, dù còn có chút khiêm
tốn về số lượng và chiều sâu nội dung.



Tác giả văn chương không nhất thiết phải
sống như thế nào sẽ viết như thế. Nhưng sự
thống nhất giữa cách sống, cách nghĩ và trang
viết là những cặp phạm trù biện chứng cho
nhau, tạo nên sự thành công của tác phẩm
mà người viết sáng tạo ra.

Tôi có thói quen theo dõi bạn viết trên các
kênh văn học, Bế Mạnh Đức là một trong số
đó. Có lúc tôi quả quyết anh sẽ thành công với
thể loại trinh thám, hình sự, nhất là sau khi
truyện dài "Người đến sau" được xuất bản. Có
đôi khi tôi nghĩ anh sẽ thành công với thể loại
dã sử. Nhưng không ít lần anh làm tôi tiếc
nuối. Bởi hình như những gì anh vừa chạm
tới, thì anh đột ngột dừng lại hoặc loay hoay
sang một hướng khác, vậy nên mọi thứ vẫn
chỉ dừng lại ở mức còn dang dở cho một cái
tên Bế Mạnh Đức.

Nhiều khi tôi tự hỏi, cái anh cần nhất bây
giờ là gì? Phải chăng sự trăn trở là chưa đủ
lớn? Hay sự mạnh mẽ, táo bạo hơn về mọi
mặt anh vẫn chưa làm được? Hoặc còn một
sự e dè, chiêm nghiệm và buông xuôi khi mọi
thứ vẫn đang ở rất gần, và cần sự dấn thân
nhiều hơn nữa.

Cuộc thi sáng tác truyện ngắn năm 2016
- 2018 do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
tổ chức vừa kết thúc, tác phẩm "Cảo Há" của
Bế Mạnh Đức gây được ấn tượng mạnh mẽ
cho người đọc và ban giám khảo. Nhưng, giá
như anh có thể hào phóng mạch lạc hơn về
lối viết và thêm một sê-ri nho nhỏ bằng vài
ba truyện ngắn cùng thể loại như "Cảo Há"
thì có lẽ sẽ là một bước tiến, một bước chạy
đà xa hơn cho quá trình rã băng phong cách
viết của anh. Tôi thấy khá tiếc nuối cho anh
khi mọi thứ vẫn còn chưa kịp tới độ chín
ngấu nhất mà như độc giả vốn chờ đợi. Sự
rõ nét ấy có thể cần thời gian để xác định,
nhưng quỹ thời gian của con người vốn
không nhiều, với nhà văn càng ít ỏi. Bởi sự
chi phối từ mọi phía của cuộc sống như một
cơn lũ có thể nhấn chìm người viết vào
guồng quay của nó. Bế Mạnh Đức cũng

không ngoại lệ, nếu muốn có một sự rõ nét
là của riêng anh, hay chỉ đọc một tác phẩm
mà người yêu văn chương biết được đó là
Bế Mạnh Đức thì khi ấy chắc chắn anh đã
tìm thấy riêng cho mình một con đường.

Đã nhiều lần chúng tôi hàn huyên rồi lại
chia tay nhau và đợi chờ tác phẩm của bạn
viết. Nhưng tôi vẫn muốn đợi chờ anh sẽ làm
được một cái gì đó lớn lao hơn.

Nếu làm một phép so sánh trong phạm vi
văn học địa phương thì thế hệ người cầm bút
cùng lứa tuổi 7X với Bế Mạnh Đức có thể đếm
trên đầu ngón tay, vài cái tên có thể kể đến
như: Chu Diệu Quyên, Vi Thị Thu Đạm,
Nguyễn Thị Ngọc Bốn, Trần Thiện Khiêm.

Con đường đến với thành công trong văn
học vốn không dễ dàng. Tôi không bắt mình
phải kì vọng quá lớn vào thế hệ chúng tôi, hay
riêng cá nhân nào đó. Nhưng nếu không hi
vọng, không đưa chính bản thân mình vào
thế ép bức để tự lớn lên thì quả là khó có
thành tựu. Tôi tin rằng chẳng có gì có thể cản
được đam mê. Chúng tôi, dù những người
viết chuyên hay không chuyên thì vẫn mang
trong mình một cái duyên nợ. Ấy là đam mê
sáng tạo văn học, yêu văn chương. Chẳng ai
buộc người viết phải dây dưa vào cái vòng
xoáy chữ nghĩa dai dẳng. Nhưng cái khoái
cảm kéo dài đến cả tuần khi một tác phẩm
mới ra đời thì không ai có thể hiểu được
ngoài những người làm công việc sáng tạo.
Với riêng tôi và Bế Mạnh Đức thì tất cả niềm
vui và sự đam mê bất tận còn đợi chờ phía
sau những con chữ.

Chúng tôi chia tay nhau khi bóng nắng đã
đượm kín những con đường. chả mấy nữa
mà cái nóng mùa hè sẽ lại đổ lửa trên những
nẻo đường quê hương. Đêm đêm trong tiếng
thở não nề của đám ve say trên những tán
cây, chúng tôi vẫn miệt mài với những ý tưởng
mới. Như lời Bế Mạnh Đức vẫn nói với tôi "dù
có chán đến mấy, nhưng anh em mình không
buông được bút".
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Năm 1999, khi Đài Truyền hình Việt
Nam khởi chiếu bộ phim “Trở lại Chùa
Dâu”, người nữ cán bộ thuộc Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn - Nguyễn Thị
Bích Thuận đã vô cùng xúc động, vừa xem
phim vừa khóc. Cảm hứng sáng tác dâng
trào, với một cây bút và mảnh giấy vỏ bao
thuốc lá, Nguyễn Thị Bích Thuận đã viết nên
những vần thơ đầy tâm trạng. Sau đó, bà
chỉnh sửa lại và đặt tên bài thơ là “Trở lại cội

nguồn”. Bài thơ đăng trên báo Bắc Giang năm
1999. Đến năm 2004, bà đổi tên bài thơ thành
“Huyền thoại Chùa Dâu” và tuyển chọn in
trong tập thơ đầu tay “Hương quê” do Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn xuất bản.

Chùa Dâu còn có các tên gọi khác là chùa
Cả, Diên Ứng, Pháp Vân hay Cổ Châu, nằm
ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh. Đây là ngôi chùa được coi là

51
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 311-09/2019

ĐếN VỚI
BÀI

THƠ HAY

Chiều xanh thong thả
tiếng chuông rung...

LÊ PHONG LAN

Bốn mươi năm trước tại chùa Dâu
Nét đẹp lung linh mối tình đầu
Anh vệ quốc đoàn, cô du kích
Bảo vệ làng quê sánh bên nhau.

Đơn vị hành quân đi chiến đấu
Anh hẹn giặc tan sẽ trở về
Nâng niu ước nguyện từ năm ấy
Chung thủy lòng ai một bóng quê.

Li loạn, vùng Dâu đầy khói lửa
Mỗi khóm tre chiến lũy ngăn thù
Súng chắc tay, xông pha bao trận
Em hi sinh anh dũng trước cổng chùa.

…Tháng năm xa cách bao thương nhớ
Thôi thúc lòng anh trở lại tìm
Bâng khuâng đứng trước hình Ngọc Nữ
Hồn quê, ai tạc dáng thân quen?

Mái rêu lãng đãng trong sương trắng
Thinh không vang vọng tiếng chuông ngân
Tiếng mõ cầu siêu người thiếu nữ
Bảo vệ làng Dâu những tháng năm.

Nén nhang cháy đỏ trong chiều tĩnh
Bao nhiêu hồi tưởng bấy niềm thương
Nâng niu bức họa thời xưa ấy
Sâu nặng tình ai chốn cố hương.

Anh nâng cây bút dồn tâm sức
Dễ đâu vẽ trọn bức tranh thề
Anh trao hơi ấm lên làn tóc
Hồn anh giây phút quyện hồn quê.

Chùa Dâu bịn rịn làn sương trắng
Chiều xanh thong thả tiếng chuông rung
Dẫu bức tranh này còn dang dở
Hồn Việt ngàn năm mãi sáng trong…

Trở lại cội nguồn - Nguyễn Thị Bích Thuận

(Nhân đọc bài thơ “Trở lại cội nguồn” 
của Nguyễn Thị Bích Thuận)



có lịch sử hình thành sớm nhất Việt Nam, là
trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của nước ta.
Chùa Dâu nằm ở vùng Dâu, thời xưa còn gọi
là Luy Lâu. Tại vùng Dâu có năm ngôi chùa
cổ: Chùa Dâu thờ Pháp Vân (thần mây), chùa
Đậu thờ Pháp Vũ (thần mưa), chùa Tướng
thờ Pháp Lôi (thần sấm), chùa Dàn thờ Pháp
Điện (thần chớp) và chùa Tổ thờ Man Nương
là mẹ của Tứ Pháp. Năm chùa này ngoài thờ
Phật còn thờ Tứ Pháp. Trong Tứ Pháp thì
Pháp Vân đứng đầu, nên chùa Dâu trở thành
trung tâm tín ngưỡng của cả nước. Ca dao có
câu: “Dù ai đi đâu về đâu/ Hễ trông thấy tháp
chùa Dâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/
Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu”.

Dựa vào cốt truyện của bộ phim “Trở lại
chùa Dâu”, bài thơ “Trở lại cội nguồn” viết về
mối tình của anh bộ đội vệ quốc đoàn đóng
quân tại vùng Dâu xứ Kinh Bắc với người nữ
du kích địa phương. Một mối tình đẹp nhưng
dang dở. Anh lính vệ quốc theo đơn vị hành
quân đi chiến đấu, cô du kích ở lại chung thủy
đợi chờ. Nhưng rồi… “Li loạn, vùng Dâu đầy

khói lửa/ Mỗi khóm tre chiến lũy ngăn thù/
Súng chắc tay, xông pha bao trận/ Em hi sinh
anh dũng trước cổng chùa”. Chiến tranh, “giặc
đến nhà đàn bà cũng đánh”, người nữ du kích
tham gia nhiều trận chiến đấu kiên cường. Em
đã hi sinh anh dũng ngay trước cổng chùa
Dâu, mà anh bộ đội vệ quốc ở chiến trường
xa nào đâu hay biết! Cũng bởi chiến tranh li
loạn mà niềm thương nỗi nhớ vẫn canh cánh
bên lòng anh. Phải đến bốn mươi năm sau kể
từ ngày hành quân xa vùng Dâu, người bộ đội
vệ quốc đoàn nay làm nghề họa sĩ tự do mới
có dịp trở về thăm và biết được cô du kích đã
hi sinh, trùng hợp hôm đó cũng chính là ngày
giỗ của cô… “Bâng khuâng đứng trước hình
Ngọc Nữ/ Hồn quê ai tạc dáng thân quen”.
Trong chùa Dâu có thờ bức tượng Ngọc Nữ,
mang nét đẹp đặc trưng của người con gái
Kinh Bắc, kể từ thần sắc đến trang phục.
Đứng trước hình Ngọc Nữ, anh họa sĩ thấy
sao thân thương, gần gũi như bóng dáng
người yêu xưa. Một nỗi cô đơn, trống trải
bỗng ùa đến, bao trùm khắp không gian:
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“Mái rêu lãng đãng trong sương trắng

Thinh không vang vọng tiếng chuông ngân

Tiếng mõ cầu siêu người thiếu nữ

Bảo vệ làng Dâu những tháng năm”

Ở chốn cửa chùa, mọi nỗi đau đớn, xót xa
dường như đều được xoa dịu đi nhờ tiếng
chuông ngân trong trẻo vang vọng giữa thinh
không vời vợi, tiếng mõ cầu siêu đều đều, êm
ru. Trước nén nhang cháy đỏ, người lính bồi
hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân tươi
đẹp, càng thương xót cho người con gái
mệnh bạc. Xúc động vô cùng khi lần giở bức
họa năm xưa mà người anh trai cô du kích
vẫn gìn giữ và trao lại:

“Nén nhang cháy đỏ trong chiều tĩnh

Bao nhiêu hồi tưởng bấy niềm thương

Nâng niu bức họa thời xưa ấy

Sâu nặng tình ai chốn cố hương”

Trước khi hành quân, anh bộ đội vệ quốc
đã vẽ tặng người yêu bức kí họa chân dung
của cô bằng mực bút chì, với lời thề hẹn khi
tan giặc sẽ trở về làm đám cưới. Bức họa
được cô cất giữ trong ống tre, giắt lên mái
tranh nơi ở, cẩn thận, nâng niu, lâu lâu lại
mang xuống ngắm. Đến hôm nay, người đã
anh dũng hi sinh, nhưng bức họa vẫn còn đây,
nguyên vẹn một tấm lòng. Để đáp lại tấm chân
tình của người yêu đã khuất, anh bộ đội vệ
quốc năm nào quyết tâm vẽ một bức chân
dung mới tặng nàng:

“Anh nâng cây bút dồn tâm sức

Dễ đâu vẽ trọn bức tranh thề

Anh trao hơi ấm lên làn tóc

Hồn anh giây phút quyện hồn quê”

Mới chỉ là những nét phác họa đầu tiên,
nhưng có thể thấy được tất cả cái tình của

người nghệ sĩ đã dồn vào trong từng nét bút.
Hành động “nâng cây bút”, “dồn tâm sức” thể
hiện sự trân trọng, hết mình của người họa sĩ
khi vẽ tranh. Để có một bức tranh sống động,
thì “nâng cây bút” và “dồn tâm sức” thôi chưa
đủ, người nghệ sĩ còn âu yếm nâng niu bức
tranh để “trao hơi ấm lên làn tóc”, khiến cho
“Hồn anh giây phút quyện hồn quê”. Tác giả
đã có sự lựa chọn khéo léo và tinh tế khi sử
dụng các động từ “nâng”, “dồn”, “trao”,
“quyện”. Dường như người họa sĩ đã truyền
tất cả sự yêu thương và sinh lực sang bức
tranh, hiến dâng cả tâm hồn và hơi ấm của
mình vào trong bức tranh đó. Tình yêu của
người họa sĩ đã làm sống dậy cả một hình hài
tưởng như đã khuất. Bốn mươi năm qua rồi,
cô du kích lại trở về nguyên vẹn và sống động
trong bức kí họa của tình yêu và nỗi nhớ.

Bài thơ có một cái kết mở: 

“Chùa Dâu bịn rịn làn sương trắng

Chiều xanh thong thả tiếng chuông rung

Dẫu bức tranh này còn dang dở

Hồn Việt ngàn năm mãi sáng trong…”

Không còn sự buồn đau. Không còn sự
trống trải. Chốn cửa chùa chỉ còn là “bịn rịn
làn sương trắng”, “thong thả tiếng chuông
rung” với những buổi “chiều xanh” êm ả,
thanh thoát, với “Hồn Việt ngàn năm mãi sáng
trong”. Các từ láy “bịn rịn”, “thong thả” gợi
cảm xúc nhẹ nhàng mà quyến luyến. Có một
sự trùng lặp đầy dụng ý khi tác giả sử dụng
hình ảnh “Mái rêu lãng đãng trong sương
trắng” ở đoạn thơ trước, và đến đây là “Chùa
Dâu bịn rịn trong sương trắng”. Một lớp
sương mỏng nhẹ, tinh khiết, huyền ảo, nên
thơ. Cảnh chùa Dâu thanh tịnh là nơi xoa dịu
mọi nỗi đau thương mất mát, thanh lọc tâm
hồn và khơi gợi lên tình yêu thương trong
sáng vô ngần…
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Nhà giáo Phạm Thanh Bình sinh năm
1939, nghỉ hưu sống tại khu Cộng Hoà,
xã Thanh Vân, Tam Dương. Ông là hội

viên thơ của Hội VHNT Vĩnh Phúc. Ông tâm sự:
Cả cuộc đời ông gắn bó với sự nghiệp trồng
người, với sự nghiệp giáo dục phổ thông cơ sở.
Nhưng đáng nhớ và kỷ niệm sâu sắc nhất là
những năm công tác ở miền núi Lạng Sơn. Đó
là những năm tuổi trẻ sung sức, nhiệt huyết, say
mê với nghề dạy học. Đó là nơi ông sống với
đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, cởi mở,
đầm ấm, chân tình.

Nhà giáo Phạm Thanh Bình yêu thơ, nhưng
đến với thơ muộn màng, ở cái tuổi "thất thập"
ông mới ra tác phẩm đầu tay, mà tác giả đặt tên
là "Mùa đầu" do Sở Văn hoá - Thông tin Vĩnh
Phúc cấp phép ấn hành năm 2005. Tập thơ
khiêm tốn (gồm 46 bài) chỉ vừa đủ độ dày để
làm được gáy sách. Có thể nói, thơ ông dung
dị, câu chữ cũng dung dị, không ngoạ ngôn.
Phần lớn là những bài thơ viết về hoài niệm đời
người, về học trò và mái trường thân yêu mà
ông gắn bó. Bên cạnh đó có một số bài cảm xúc
về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Trong bài
viết này, tôi chỉ nói về tình người trong thơ ông,
nó được ông trải lòng xuyên suốt tập thơ.

Bài thơ đầu tiên có tiêu đề "Ngày ấy" viết
năm 1957 ông chia sẻ với bạn đọc cái sự vào
nghề dạy học của mình: "Lộc Bình còn nhớ buổi
đầu tiên/ Từ đó ra đi khắp mọi miền/ Bằng
Khánh, Mẫu Sơn tình thắm đượm/ Rau rừng,
canh ốc vẫn nên duyên". Ở đây ta gặp những
địa danh của tỉnh Lạng Sơn, đó là những trường
học vùng sâu, vùng xa: Lộc Bình, Bằng Khánh,
Mẫu Sơn  nơi ông đã từng công tác; từng có
bao kỷ niệm vui buồn những năm dạy học. Đọc
bài "Mái trường xưa" tôi hiểu thêm những ngày
đầu chàng trai trẻ miền xuôi Phạm Thanh Bình
mới mười tám mười chín tuổi lên miền núi, phải
đối mặt với bao khó khăn, vất vả như bao giáo
viên khác "cõng cái chữ" lên với đồng bào dân
tộc… "Mới hết tuần đầu lời tin chưa tỏ/ Bỗng
nhiên trò trốn học lớp vắng tanh/ Hỏi núi, hỏi

rừng lặng im không nói/ Chỉ rạt rào dòng chảy
giữa rừng xanh". Đúng như ông tâm sự, khi trò
trốn học, lớp trống vắng thì thầy giáo buồn biết
chừng nào? Không hiểu nổi lý do gì, ông xác
định vượt qua thử thách; trước hết là mình tự
kiểm điểm lại mình, mình còn thiếu kinh nghiệm,
chưa biết cách quan tâm đến học sinh, chưa
hiểu hết phong tục tập quán, chưa biết tiếng nói
của đồng bào dân tộc. Ông đã tự học tiếng của
đồng bào, tự xuống từng bản làng vận động,
thuyết phục gia đình và học sinh. Từ tấm lòng
mình, ông đã có những câu thơ xúc động:
"Tiếng Tày, Nùng mới biết dăm ba câu/ Biết làm
sao neo giữ những tâm hồn nhỏ/ Lại những
ngày vượt đèo, lội suối/ Vận động từng em đến
lớp học a, e..." (Mái trường xưa). Có lặn lội vất
vả, có gần gũi, thương yêu học trò như con em
mình, mới có niềm vui hạnh phúc: "Rồi một
ngày giữa mùa thu trời hửng/ Mái trường reo
trong ánh mắt nụ cười". Để bây giờ nghĩ lại, lớp
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lớp học trò trưởng thành, có ích cho xã hội, ông
nghẹn ngào: "Ngoảnh lại nhìn thời gian trôi như
dòng sông/ Mái đầu bạc tuổi xưa nay hiếm/ Mái
trường xưa khắc ghi bao kỷ niệm/ Của một thời
sôi nổi tuổi...xuân hồng" (Mái trường xưa).

Ông nặng tình nặng nghĩa với quê hương
Xứ Lạng, như chính quê hương nơi chôn nhau
cắt rốn của mình. Nơi quá nửa đời, ông dốc hết
tâm trí cho sự nghiệp trồng người: "Hành trang
nào có gì đâu/ Chỉ còn lại trái tim giàu yêu
thương"(Hành trang). Chính trái tim giàu yêu
thương, giàu cảm xúc ấy, ông đã viết nên những
câu thơ thương nhớ Xứ Lạng chân thật và cảm
động: "Xương rồng đâu quản gió sương/ Đất
cằn sỏi đá vẫn vương nắng hồng/ Trông vời xứ
Lạng mênh mông/ Chạnh lòng Tô Thị tay bồng
con thơ"(Không đề 3) hay: "Đã đi gần nửa cuộc
đời/ Đường xưa gặp lại một lời có nhau" (Qua
bến Na Hoa) hay "Dòng Kỳ Cùng ngàn năm trôi
dào dạt/ Ôm đôi bờ xanh ngắt lúa ngô khoai/
Nhịp cầu mới vươn dài soi bóng núi/ Áo chàm
xanh tha thướt dáng chờ ai?" (Đi giữa mùa
xuân). Mặc dù khi đã được về dạy tại thị xã quê
hương, nhưng ông không quên kỷ niệm với mái
trường, với học trò xứ Lạng mến yêu. Mỗi khi
trở lại, ông bâng khuâng như ngày nào mới đặt
chân đến nơi này: "Ôi, bốn bảy năm qua/ Có
phải đây là lần thứ nhất/ Phượng nở hoa rực đỏ
mái trường?" (Phượng mùa đầu). Và đây nữa,
ông cháy lòng nhớ một thời, viết bằng cả tình
cảm của mình khi về thăm lại trường xưa:
"Chẳng biết các thầy xưa ai còn ai mất?/ Chẳng
biết bạn bè xưa có về đông đủ hay không?/
Cháy lòng anh một thời thơ ấu/ Mái trường ta
ngày ấy nặng ân tình". Để rồi ông khẳng định
như một chân lý: "Chỉ có mái trường và người
thầy bất diệt/ Mãi là đỉnh non cao xanh thẳm
giữa trời mây" (Thăm lại mái trường xưa).

Sẽ thiếu sót nếu không nói đến tình cảm
của tác giả đối với cha, mẹ của mình. Hình
tượng cha sinh, mẹ dưỡng luôn được các nhà
thơ trân trọng dành nhiều cảm xúc nhất. Đối với
cây bút thơ Phạm Thanh Bình cũng không ngoài
ý niệm đó. Ở nơi xa quê nhà, mỗi lần giở ảnh
mẹ ra là ông lại rưng rưng: "Con bâng khuâng
ngắm nhìn ảnh mẹ/ Phía trời xa tít tắp Lạng
Sơn.../ Vẫn tấm lưng còng bạc phơ mái tóc/ Da
nhăn nheo mẹ đang nghĩ suy gì?". Từ cảm nghĩ
về người mẹ của riêng mình, ông cảm xúc nâng
lên thành hình tượng người mẹ Việt Nam: "Trên
đất nước này có bao nhiêu người mẹ/ Nước

mắt nụ cười kết thành những bài ca/ Cho con
hôn bàn tay khô gầy của mẹ/ Để một lần tắm
giữa biển bao la!" (Gửi mẹ). Tác giả dùng hình
ảnh so sánh giữa "Bàn tay khô gầy của mẹ" và
"Biển bao la" để nói lên công ơn trời biển của
người mẹ thật là lớn lao, thật là vĩ đại. Ông sớm
mồ côi cha, nên ông hiểu thế nào là tình mẫu
tử. Câu thơ khóc cha thật xót thương: "Xứ Lạng
đường xa đau xé ruột/Con về mộ phủ kín cỏ
xanh/Con gọi cha có nghe âm thanh
vọng?/...Cha ơi cha! lòng con đau xé/ Bão từng
cơn gào thét sóng trào" (Khóc cha).

Gấp tập thơ lại, tôi lặng đi trước những câu
thơ chứa chan tình người của Phạm Thanh
Bình. Đến đây tôi xin mượn câu nói của nhà thơ
Trung Quốc, Bạch Cư Dị để kết thúc bài viết:
"Cảm động lòng người, trước hết không gì
bằng tình, đầu tiên không gì bằng lời, tha thiết
không gì bằng thanh, sâu xa không gì bằng
nghĩa. Vậy đối với thơ: Tình là gốc, lời là cành,
thanh là hoa, nghĩa là quả" (Theo Tạp chí thơ,
số 7&8 -2018).                                                                                                                 
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Tôi đã đọc thi phẩm này cách đây nhiều
năm và không hiểu sao, cứ mỗi lần đọc
lại nó là một lần tôi băn khoăn, day dứt.

ЉCô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Trên dòng sông Trường Giang chắc hẳn
có nhiều thuyền bè qua lại, ngược xuôi mà
con mắt của người thơ chỉ dõi theo và cũng
chỉ nhìn thấy cánh buồm cô đơn, lẻ loi của
người bạn cố tri cho đến khi nó khuất tận cuối
chân trời. Ở đó là một tình bạn đẹp đẽ, cao
thượng và vô cùng sâu sắc mà Lý Bạch dành
cho Mạnh Hạo Nhiên. Hẳn là thế và nhất định
phải là như thế! Nhưng liệu còn điều gì được
ẩn giấu, gửi gắm kín đáo đằng sau câu chữ?
Một thứ suy tư, day dứt của người ở lại như
chợt hiện ra khi cánh buồm kia khuất nẻo
chân trời rồi lại chợt nhạt nhòa vào vô cùng
vô tận không gian… Bởi vì tôi thì cứ tin rằng,
tầm cỡ Thi Tiên Lý Bạch sinh ra không phải
để nói một điều giản dị đến như thế? Cái điều
mà hậu sinh nhìn vào đã thấy ngay trên câu
chữ thì chẳng phải thi nhân đã vi phạm vào
cái gọi là “ý tại ngôn ngoại” của thi luật Đường
hay sao?

Lý Bạch tự Thái Bạch, nguyên quán ở
tỉnh Cam Túc, lớn lên ở Tứ Xuyên, là người
ham mê đọc sách, đấu kiếm, văn võ toàn tài.
Ông là người có nhiều ước mơ, hoài bão,
luôn mong muốn và cũng đã tìm mọi cách để
có thể mang tài năng của mình ra giúp đời.
Song, do sự đảo điên thế cuộc mà hoạn lộ

của ông không được hanh thông. Vì thế, thơ
Lý Bạch khi thì hăm hở thể hiện hoài bão, khi
lại chùng xuống với những suy tư nỗi niềm
của một con người có khát vọng lớn mà
không trở thành hiện thực. Mượn những cuộc
viễn du thưởng ngoạn sơn thủy, ngâm thơ,
đọc sách, múa kiếm… để khỏa đi bao trăn trở
về thời thế. Nhưng tất cả cũng chỉ nhất thời,
thoáng chốc. Bởi:

Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

Tuyên Châu Tạ Liễu lâu tiễn biệt
Hiệu thư Thúc Vân

(Rút đao chém nước, nước càng chảy
xiết

Cất chén rượu tiêu sầu, sầu vẫn cứ sầu

Trên lầu Tạ Liễu ở Tuyên Châu
tiễn Thúc Vân làm Hiệu thư)

Mới hay mọi chuyện chẳng hề đơn giản
như ta nghĩ. Mạnh Hạo Nhiên là một nhà thơ
có tiếng đời Đường. Dù chênh lệch nhau
mười hai tuổi nhưng giữa họ có nhiều điểm
tương đồng: từng gặp nhiều trắc trở, gập
ghềnh trong cuộc đời, tính tình phóng khoáng,
ưa tự do tự tại, thích ngao du sơn thủy…
Đang cuộc ghé thăm Lý Bạch tại lầu Hoàng
Hạc thì Mạnh Hạo Nhiên theo lời triệu của
triều đình phải đi nhậm chức ở thành Dương
Châu, chấm dứt những ngày bè bạn bên
nhau, chén tạc chén thù. Bài thơ không có
hình ảnh của cuộc chia tay, không có một giọt
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LÊ VĂN TẤN - NGUYỄN THỊ HƯỞNG

Còn nỗi niềm gì sau cuộc tiễn đưa?



nước mắt, chỉ có tâm sự nỗi niềm của người
đưa tiễn mà sao xa xót, bâng khuâng, buồn
mà đẹp đến thế:

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Tình bạn đẹp đẽ thể hiện ngay ở hai chữ
“cố nhân” mà Lý Bạch gọi bạn mình. Cố nhân
dịch sang tiếng Việt là bạn cũ. Nhưng trong
tiếng Việt, bạn cũ chỉ đơn thuần là một danh
từ để gọi một người bạn. Trong khi đó, cố
nhân - phải là tri âm tri kỉ người ta mới gọi
nhau như thế. Cố nhân từ phía Tây xuôi về
hướng Đông. Tại sao lại từ hướng Tây? Chắc
hẳn nó không chỉ đơn thuần là một phương
hướng? Hướng Tây, phía Tây ám chỉ đất
Phật, nơi Cội nguồn thoát tục, nơi yên tĩnh,
yên tâm cho những tâm hồn và những con
người cao thượng muốn lánh xa phàm trần
đua chen danh lợi. Chữ “yên hoa” vừa là hoa

khói vừa chỉ thành Dương Châu là chốn phồn
hoa đô hội lúc bấy giờ. Theo tôi đây chính là
điểm mấu chốt hé lộ nỗi niềm sâu kín của Lý
Bạch gửi vào cuộc tiễn đưa. Lý Bạch tiễn bạn
mình từ “Cội nguồn thoát tục” về với thành
Dương Châu, nơi “Cuộc đời nhập thế”. Lý
Bạch là một tác giả có chất ẩn sĩ, pha Đạo sĩ.
Từ một tài năng đã thuộc vào hàng ưu tú đến
một hoạn lộ chẳng thuận buồm xuôi gió, thi
nhân từng ôm ấp bao lí tưởng kinh bang tế
thế của kẻ sĩ thời trung đại. Từ bất đắc chí
đến việc coi cuộc sống ngao du sơn thủy là
một lẽ sống, để nguôi quên, để đứng cao hơn
Thế tục mà giữ cái tôi của mình trong sáng,
chẳng bợn chút bụi trần là một quá trình
chuyển biến dữ dội trong nội tâm nhà thơ.
Nhưng điều khiến cho Thi Tiên của chúng ta
đau khổ, giằng xé lại cũng là điều khiến nhân
cách, phẩm chất của ông trở nên tót vời: cuộc
sống chốn lâm tuyền mãi vẫn chỉ là một giải
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pháp khỏa lấp đi những hăm hở giúp đời mà
thôi. Cố quên, tạm quên hay kể cả có quên
hẳn đi thì chỉ một tác nhân nhỏ, một giọt nước
làm tràn đầy bình nước, một “cú hích” tâm
trạng lại khiến nhà thơ sống dậy đầy vơi bao
nỗi bao niềm. Cuộc viếng thăm và trở về của
Mạnh Hạo Nhiên chính là “cú hích” tâm trạng
ấy và ngay lập tức nó trở thành điểm nhấn
của cả tứ thơ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo
Nhiên chi Quảng Lăng:

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Cánh buồm nhỏ ấy đã ở rất xa, chỉ còn
là viễn ảnh để sau đó thì viễn ảnh cũng nhòe
mờ. Dòng sông Trường Giang chảy vắt
ngang ở cuối trời càng tô đậm thêm cái nhỏ
nhoi, cô độc của cánh buồm người bạn cố tri.
Nhiều người cho rằng Lý Bạch đã gửi gắm
sự lo lắng thay khi mà Mạnh Hạo Nhiên phải
về với Dương Châu đầy cạm bẫy, bất trắc.
Dương Châu chứa đựng ở nó một cái gì thật
dữ dằn đối với người sắp đến. Trong cảm
nhận của người ở lại, người ra đi trở nên đơn
độc, nhỏ bé trước cái vô cùng của sông nước
Trường Giang và cái hiểm nguy của dòng
đời. Bản chất ngay thẳng và tấm lòng trong
sáng như Lý Bạch hay Mạnh Hạo Nhiên (và
của cả bao kẻ sĩ khác thời trung đại) thật
không dễ gì tồn tại yên ổn trong cái thế giới
quan trường đầy mưu mô thủ đoạn. Đó là nỗi
lo lắng của người ở lại dành cho người ra đi
khi biết bạn đến một nơi chẳng bình yên!
Nhưng như chúng tôi vừa gợi đến ở phía
trên: một người với khát vọng và hoài bão, đã
từng bao lần hăm hở, háo hức mang tài năng
và sức lực của mình để giúp đời như Lý Bạch
thì dù ở Dương Châu hay bất kì một thành
phố phồn hoa đô hội nào đi nữa mới chính là
điểm đến đích thực và thành thật nhất của
những con người tài năng như ông. Tiễn bạn
hay tình bạn cố tri đương nhiên là thật đẹp và
đáng trân trọng nhưng gửi đằng sau cuộc
đưa tiễn chính là khát vọng được trở về với

Thế tục, được tiếp tục làm quan với cái nghĩa
phò vua giúp nước của Thi Tiên. Lầu Hoàng
Hạc chỉ là “điểm dừng chân” của bao nhiêu
mơ ước, nơi “tạm trú” của bao khát vọng sục
sôi nơi thi nhân mà thôi. Bởi dẫu có thế nào
thì lầu Hoàng Hạc kia cũng chẳng trường tồn
và nhà thơ cũng sẽ tan biến vào trời mây, đất
đai sông núi. Đã bao thế kỉ trôi qua, bụi thời
gian có thể xóa nhòa đi tất cả những thứ
được coi là vĩ đại nhất của loài người thì vẻ
đẹp của sự day dứt khát vọng, của nỗi đớn
đau ở thi nhân sẽ trường tồn. Vì hơn bao giờ
hết, ở bất kì nơi đâu, vượt qua rào cản của
không gian, biên giới, sắc tộc màu da… bi
kịch về một khát vọng không hiện thực nơi
nhà thơ đã và sẽ bắt gặp nỗi niềm đồng cảm
của biết bao nhiêu trí giả, trượng phu ở đời.
Người ta nhìn vào đó, ngoảnh lại sau lưng
mình, nhìn sang hai bên, ngước lên cao và
vươn tầm mắt ra phía trước xa xa mịt mờ mà
suy tư, cảm khái về cái lẽ nhân sinh, thế thái
nhân tình. Tiễn bạn về Dương Châu cũng là
cuộc tiễn đưa, chia tay của chính Lý Bạch với
khát vọng của mình. Phải chăng đó chính là
nỗi niềm sâu kín ẩn chứa, gửi gắm kín đáo
sau cuộc đưa tiễn!
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Nhạc sĩ Bùi Minh Tấn là hội viên Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, hội
viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông sinh

ra và lớn lên tại vùng núi biên cương Xứ Lạng
địa đầu Tổ quốc nên rất am hiểu về cuộc
sống, bản sắc của đồng bào các dân tộc địa
phương. Với niềm đam mê âm nhạc, Bùi
Minh Tấn không ngừng học hỏi nâng cao kiến
thức và khá thành công trong sáng tác. Nhiều
ca khúc của ông được biểu diễn phục vụ
nhiệm vụ chính trị của tỉnh tại các dịp lễ kỉ
niệm, sự kiện do Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, các Ban, ngành của tỉnh tổ chức,
phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Lạng Sơn. Năm 2016, nhạc sĩ Bùi Minh
Tấn cho ra mắt CD nhạc “Giấc mơ núi rừng”.

CD nhạc “Giấc mơ núi rừng” do Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn phối hợp với Sở
Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh phát hành.
09 ca khúc trong CD do em học sinh Lê
Quỳnh Chi thể hiện, với chất giọng trong trẻo,
truyền cảm mang đến cho người thưởng thức
nhiều cung bậc cảm xúc.

Phần lớn các ca khúc mang đậm âm
hưởng dân gian, thể hiện nét đẹp đặc trưng
cuộc sống con người miền núi. Đó là hình ảnh
của bà mẹ người dân tộc lầm lũi, quanh năm
suốt tháng không ngại ngần vất vả trên đồng
ruộng bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt trong
“Người mẹ núi”. Ca khúc “Người mẹ núi” cũng
do em Lê Quỳnh Chi thể hiện và đạt giải trong
hai cuộc thi hát: Huy chương Bạc Tiếng hát
Sơn ca toàn quốc năm 2015 và Giải Nhì cuộc

thi Đồ rê mí Lạng Sơn năm 2014. Niềm hân
hoan khi điện về thắp sáng bản làng nơi vùng
cao biên cương trong “Điện sáng bản em”.
Thức vị thân quen gợi về kí ức tuổi thơ trong
“Mùa mua chín”. “Giấc mơ núi rừng” mang
theo bao ước mơ con trẻ vượt qua gian khó,
qua liêu xiêu gió lạnh, con lũ, mưa nguồn,
vượt núi, băng đồi để đi tìm cái chữ. “Bản em”
mang âm hưởng dân gian miền núi phía Bắc,
vừa vui tươi, mà không kém phần da diết, đi
vào lòng người, gói gọn toàn bộ cuộc sống,
bản sắc của người dân tộc miền núi qua
những hình ảnh giản dị gần gũi. Niềm vui rộn
ràng của trẻ thơ đón trung thu với chiếc đèn
ông sao, điệu múa sư tử truyền thống trong
bài hát “Trung thu”. “Mưa rơi trên phố” nhẹ
nhàng và ngọt ngào khi những cơn mưa đầu
mùa xuất hiện, tưới mát xanh cỏ cây, chào
đón hè về. “Tới trường” ngập tràn tình yêu quê
hương, thầy cô, yêu cuộc sống tươi đẹp.  Âm
hưởng hào hùng trong “Bài ca Trung Dũng”
(khúc thứ 7) là tấm lòng của tác giả dành tặng
cho những đồng đội năm xưa thuộc đoàn
quân mang tên Trung Dũng, họ đã đem về
chiến thắng huy hoàng, kết nối tình nghĩa hai
nước Việt Nam - Campuchia.

Nghe CD “Giấc mơ núi rừng” của nhạc sĩ
Bùi Minh Tấn sẽ cảm nhận được tình yêu quê
hương, đất nước, con người, được thổi hồn
và bay bổng qua một trái tim âm nhạc nồng
nàn, say đắm. 

NGỌC HẰNG
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“Giấc mơ núi rừng” 
CD nhạc 

của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 



Ngày 21/8/2019, Thành
Đoàn Lạng Sơn phối
hợp với Hội Khuyến

học và Phòng Giáo dục & Đào
tạo thành phố Lạng Sơn tổ
chức Lễ báo công dâng Bác và
thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám
nhân kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Tham dự có các đồng
chí đại diện lãnh đạo Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành
phố Lạng Sơn; đại diện các
phòng, ban có liên quan cùng
cán bộ, giáo viên, đoàn viên,
thanh thiếu nhi tiêu biểu trong
học tập và công tác trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn. Sau
lời phát biểu khai mạc, em Chu
Ngọc Hà - Học sinh trường
THCS Vĩnh Trại thay mặt
đoàn, báo công dâng Bác
những thành tích của thiếu
niên thành phố Lạng Sơn đạt
được trong năm học vừa qua.
Đó là những thành tích trong
các hoạt động tuyên truyền,
giáo dục, với 221 hoạt động
trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện
kỹ năng, 62 hoạt động “Hành
trình đến với địa chỉ đỏ”, xây
dựng 22 công trình kế hoạch
nhỏ, giúp đỡ 718 bạn học sinh
có hoàn cảnh khó khăn, duy trì
có hiệu quả hoạt động của 212
câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ
sở thích và kỹ năng. Ngoài ra
các em còn tham gia các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao, nhiều hoạt động
ngoại khóa và đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ:

01 huy chương vàng, 02 huy
chương bạc tại Đại hội TDTT
cấp tỉnh; Giải nhất tập thể và
17 giải cá nhân cuộc thi vẽ
tranh “Em yêu môi trường” cấp
tỉnh, 02 giải nhì và giải ba cuộc
thi Tin học trẻ cấp tỉnh; tham
gia cuộc thi “Tìm hiểu di sản
văn hóa thành phố Lạng Sơn"
đạt 5 giải tập thể và 12 giải cá
nhân. Với niềm tự hào là học
sinh của thành phố Lạng Sơn
- đơn vị luôn dẫn đầu về thành
tích học tập trong toàn tỉnh,
trong năm học 2018 - 2019 các
em đạt 52 giải học sinh giỏi
cấp Quốc gia, 538 giải học
sinh giỏi cấp tỉnh, đã có 14.400
bạn thiếu niên nhi đồng đạt
danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ
và nhiều tấm gương người tốt,
việc tốt, những tấm gương học
sinh tiêu biểu được tuyên
dương. Thành tích đó là sự nỗ
lực học hỏi không ngừng của
các thầy giáo, cô giáo và các

em học sinh góp phần viết tiếp
truyền thống vẻ vang của quê
hương Xứ Lạng anh hùng.

Thực hiện lời căn dặn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
bản Di chúc cách đây năm
mươi năm, các thế hệ đoàn
viên, thanh niên thành phố
Lạng Sơn hôm nay, bằng sức
trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần
xung kích tình nguyện của
mình đã thực hiện nhiều công
trình ý nghĩa, thiết thực, góp
phần thực hiện nhiệm vụ chính
trị, văn hóa xã hội, an ninh
quốc phòng của địa phương.
Năm mươi năm trôi qua, Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
vẫn là những chỉ dẫn quý báu,
động lực tinh thần quý giá giúp
toàn Đảng, toàn dân ta vượt
qua khó khăn, thách thức để
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam phát triển bền vững. 

HOÀNG HƯƠNG
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ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TIÊU BIỂU
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN BÁO CÔNG DÂNG BÁC

Ảnh: Do Thành đoàn Lạng Sơn cung cấp



1. Ngày 10/08/2019, Cụm thi đua Hội -
Hiệp Hội tổ chức chuyến thăm và tặng quà
tại UBND xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn. Đến dự có đại diện lãnh đạo,
cán bộ làm công tác thi đua của 05 đơn vị

thành viên trong Cụm thi Hội - Hiệp Hội; đại
diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Bắc Sơn;
lãnh đạo UBND, HĐND xã Nhất Tiến và 10 hộ
gia đình Thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh
khó khăn. Tại buổi làm việc Cụm thi đua Hội -
Hiệp Hội đã tặng 10 suất quà trị giá 500 ngàn
đồng, 01 suất quà trị giá 1 triệu đồng và tặng
sách cho UBND xã Nhất Tiến. Trong đó, Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh ủng hộ 1 triệu đồng

và tặng trên 200 cuốn sách, Tạp chí xuất bản
năm 2018, 2019 cho xã xây dựng tủ sách văn
hóa. Chuyến thăm và làm việc là nguồn động
viên, khích lệ tinh thần nhân dân xã Nhất Tiến
hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua sản xuất, xây
dựng nông thôn mới.

ĐOÀN DIỄN

2. Ngày 19/08/2019, tại thành phố Hà
Giang, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với
UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Khai mạc
Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III (Tây Bắc -
Việt Bắc) lần thứ 24 năm 2019. Đến dự có
nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường
trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ
thuật Việt Nam; Đồng chí Đặng Quốc Khánh,
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Các đồng chí lãnh
đạo đại diện HĐND, UBND và các Sở, Ban,
ngành tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Hội VHNT các
tỉnh trong khu vực cùng các tác giả có tranh
treo triển lãm. Theo Ban Tổ chức, các tác
phẩm trưng bày triển lãm năm nay đã phản
ánh sinh động thực tế cuộc sống, nét đẹp văn
hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc
miền núi. Trong 395 tác phẩm dự thi, Hội
đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 173 tác phẩm
của 168 tác giả trưng bày tại triển lãm và trao
tặng 10 Giải thưởng gồm: 2 Giải B (không có
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Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn vô cùng thương tiếc báo
tin: ông Mông Tú Lộc, sinh ngày 7/6/1937. Thường trú tại: xóm
Khôn Lòa, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn, là hội viên Chi hội Thơ Hội VHNT Lạng Sơn do tuổi
cao, bệnh nặng đã từ trần lúc 10 giờ 35 phút ngày 4/8/2019  (tức
ngày 4 tháng 7 năm Kỷ Hợi) hưởng thọ 83 tuổi. Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia
quyến. Ông Mông Tú Lộc được an táng tại nghĩa trang quê nhà
thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

TIN BUỒN

TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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Giải A), 1 Giải C và 7 Giải Khuyến khích cho
các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Tỉnh
Lạng Sơn có 10 tác phẩm của 10 tác giả được
trưng bày, trong đó có 03 tác phẩm được
nhận Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam và
đề cử xét Giải thưởng của Liên hiệp các Hội
VHNT Việt Nam: tác phẩm Mỗi buổi sớm mai
của tác giả Lương Mai Anh; tác phẩm Xóm cũ
của tác giả Dương Thời Tuyên; tác phẩm Góc
xóm nhỏ của tác giả Hoàng Mai Phương. 

NGỌC HẰNG  

3. Ngày 21/8/2019, tại Hội VHNT tỉnh
Lạng Sơn, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đại hội V
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có NSNA
Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt
Nam, NSNA Hoàng Diệu, Trưởng Ban Tổ
chức - Thi đua - Hội viên Hội NSNA Việt Nam;
ông La Ngọc  Nhung, Chủ tịch Hội VHNT Lạng
Sơn; đại diện Văn phòng Hội VHNT, Chi hội
Nhiếp ảnh Lạng Sơn... Chi hội NSNA Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn hiện có 6 hội viên. Thực
hiện sự chỉ đạo của trung ương hội về công
tác chuyên môn, chi hội đã đoàn kết, đổi mới
phương thức hoạt động làm nòng cốt, hạt
nhân cho phong trào nhiếp ảnh của tỉnh; các
nghệ sĩ bám sát thực tế cơ sở, nhạy bén tiếp
cận sự phát triển của đời sống xã hội sáng tác
và công bố tác phẩm tại các cuộc thi triển lãm,
liên hoan ảnh của tỉnh, khu vực, toàn quốc và
quốc tế tại Việt Nam. Ngoài những thành tích
đã đạt được trong nhiệm kỳ, chi hội thẳng
thắn nhìn nhận chỉ ra những điểm còn hạn
chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải
pháp cho hoạt động nhiệm kỳ mới. Phát biểu
tại đại hội, NSNA Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch
Hội NSNA Việt Nam ghi nhận những điểm tích
cực trong hoạt động của chi hội đồng thời
thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Việt Nam và đề nghị các hội viên nêu cao tinh
thần trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng
vào dự thảo đề án nhân sự và văn kiện đại
hội. Đại hội Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội nhiệm

kỳ 2019 - 2024 với 2 thành viên; NSNA Đàm
Sơn tái đắc cử Chi hội trưởng, NSNA Nguyễn
Tiến Thắng Chi hội phó; đồng thời bầu 3 đại
biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam diễn ra
tháng 12/2019 tại Hà Nội. 

TRỌNG ANH

4. Ngày 23/08/2019, tại khu tưởng niệm
đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn
Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Ủy
ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng
Sơn tổ chức Chương trình về nguồn năm
2019 hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909
- 04/11/2019). Tham dự có các cán bộ công

tác tại Ủy ban MTTQ, Các đoàn thể phường
Hoàng Văn Thụ, chi đoàn Hội phụ nữ PC06
công an tỉnh, các nhà hảo tâm và đại diện
doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tổ chức
dâng hương tưởng nhớ công ơn đồng chí
Hoàng Văn Thụ; tặng 450 đôi giày dép, 100
chiếc cặp sách, 200 cuốn vở, 100 ca inox, 6
thùng bánh kem xốp tới các em học sinh mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở và 10 suất quà
cho các gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã.
Phường Hoàng Văn Thụ là đơn vị đầu tiên
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tổ chức
chương trình hướng tới Kỷ niệm 110 năm
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, đã góp phần
cổ vũ động viên tinh thần cho nhân dân sinh
sống trên địa bàn xã mang tên người chiến sĩ
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cộng sản kiên trung bất khuất - đồng chí
Hoàng Văn Thụ và khích lệ các em học sinh
phấn đấu thi đua học tập trong năm học mới.

NGỌC HẰNG

5. Ngày 28/8/2019, Sở Thông tin và
Truyền thông tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 74
năm ngày truyền thống ngành Thông tin
và Truyền thông. Dự buổi tọa đàm có các

đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở qua
các thời kỳ; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn
phòng UBND tỉnh; các cơ quan báo chí, các
tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại
truyền thống vẻ vang của ngành TT&TT. Trải
qua 74 năm xây dựng và phát triển, ngành
TT&TT Việt Nam đã đạt được những thành
tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực bưu chính,
viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất
bản, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đáp
ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Cùng với
sự phát triển của ngành, Sở TT&TT Lạng
Sơn đã không ngừng nỗ lực, đạt được những
thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực;
Tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh xây dựng
cơ chế chính sách, thúc đẩy lĩnh vực công
nghệ thông tin phát triển vượt bậc (chỉ số Việt
Nam ICT index xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố,
tăng 10 bậc so với năm 2018); hệ thống dịch
vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một
cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã

đã hoạt động hiệu quả; triển khai hệ thống
Quản lý văn bản và  điều hành, đẩy mạnh sử
dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính
Nhà nước… Nhân dịp này, 14 cá nhân đã
vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì sự
nghiệp Thông tin và truyền thông của Bộ
TT&TT; 02 tập thể và 03 cá nhân nhận Giấy
khen của Giám đốc Sở vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác Thông tin và truyền
thông năm 2018.

PV

6. Chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9,
sáng 31/8/2019 tại UBND phường Hoàng
Văn Thụ, Câu lạc bộ Thơ ca thành phố
Lạng Sơn tổ chức buổi sinh hoạt thơ ca
chủ đề "Vang khúc khải hoàn". Tới dự có
đồng chí Phạm Thị Thuận, Phó Trưởng
phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Lạng

Sơn; đồng chí Hoàng Duy Trường, Chủ tịch
UBND phường Hoàng Văn Thụ và toàn thể
38 hội viên của Câu lạc bộ Thơ ca thành phố
Lạng Sơn. Buổi sinh hoạt diễn ra trong
không khí tươi vui, phấn khởi, với những tiết
mục hát, múa, đọc thơ, ngâm thơ mang đậm
bản sắc văn hóa Xứ Lạng. Đến tham dự và
giao lưu tại buổi sinh hoạt, CLB Thơ Xứ
Lạng và CLB Thơ ca huyện Lộc Bình góp
nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, để lại dấu
ấn tươi đẹp.

MAI THUẬN
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7. Tối 1/9/2019, tại Trung tâm Hội chợ
thương mại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương
trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng
Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). Tham
dự chương trình có đồng chí Giáp Thị Bắc,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân
vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo
các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ
trang và nhân dân trên địa bàn thành phố.
Với chủ đề "Đất nước 74 mùa hoa" ca ngợi
Tổ quốc, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu
chương trình văn nghệ gồm 16 tiết mục ca,
múa, nhạc do các nghệ sĩ diễn viên chuyên
nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh và một số hạt nhân văn nghệ tiêu biểu
biểu diễn đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của
khán giả, làm sống dậy khí thế hào hùng của
thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây
là chương trình ý nghĩa, thiết thực, tạo sự
phấn khởi tự hào, động viên khích lệ tinh
thần hăng say lao động, hoàn thành tốt
nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các tầng lớp
nhân dân tỉnh Lạng Sơn, phát triển kinh tế xã
hội, an ninh quốc phòng.

TRỌNG ANH

8. Ngày 10/09/2019, tại Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ III
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có đồng chí La
Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn,
đại diện Văn phòng Hội VHNT cùng các hội
viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
Trong nhiệm kì qua, Chi hội Mỹ thuật Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn đã vượt qua những khó
khăn, thách thức, trở thành lực lượng nòng
cốt đóng góp tích cực cho sự phát triển văn
học nghệ thuật của tỉnh nhà, nhiều tác phẩm
chất lượng tham gia các cuộc triển lãm khu
vực và triển lãm của tỉnh, một số ít tác giả có
tác phẩm đạt giải thưởng cao của Trung

Ương. Tại Đại hội, Ban Chấp hành chi hội đã
thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi
hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm
kỳ 2014 - 2019 và đưa ra phương hướng
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội bầu ra Ban
chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm
02 thành viên, họa sĩ Nguyễn Lan Huyền tái
đắc cử Chi hội trưởng, họa sĩ Hoàng Văn
Điểm Chi hội phó; đồng thời bầu ra 03 đại biểu
(trong đó có 02 đại biểu chính thức, 01 dự
khuyết) tham dự Đại hội Mỹ thuật Việt Nam
lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Hà Nội
vào tháng 12/2019. 

9. Ngày 10/09/2019, tại Trung tâm Văn
hóa nghệ thuật tỉnh, UBND thành phố Lạng
Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ
chức chương trình Đêm hội trăng rằm Xứ
Lạng năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo
các Sở, Ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành
ủy, UBND thành phố Lạng Sơn và hơn 1200
đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng trên địa
bàn thành phố. Trong khuôn khổ chương trình
diễn ra các hoạt động như: biểu diễn màn
múa lân sư tử rồng truyền thống, nhiều tiết
mục văn nghệ đặc sắc; trưng bày mâm cỗ
đẹp, các mô hình đèn trung thu cỡ lớn; sự
xuất hiện của hai khách mời là nghệ sĩ hài
nổi tiếng NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long
và những món quà dành tặng cho các em
thiếu nhi tạo được không khí rộn ràng, tươi
vui. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn thanh
niên và Thành ủy Lạng Sơn tặng 12 suất
quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn. Ban Tổ chức đã trao tổng số hơn 30
giải thưởng cho các hạng mục “Mô hình
đèn trung thu” và  “Mâm cỗ trung thu” cho
các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố. Đây là hoạt động ý
nghĩa thiết thực, góp phần phát huy nét đẹp
văn hóa truyền thống, tạo tinh thần vui tươi,
phấn khởi cho các em học sinh và quần
chúng nhân dân tích cực phấn đấu học tập,
thi đua lao động sản xuất, góp phần phát
triển kinh tế văn hóa xã hội bền vững.

NGỌC HẰNG


