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Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện
lãnh đạo một số cơ quan, đơn

vị có liên quan và toàn thể hội viên
Hội VHNT Lạng Sơn.

Năm 2019, Hội VHNT thực hiện
tốt nhiệm vụ chuyên môn: xuất bản
được 10 đầu sách; tổ chức thành
công Đại hội Hội VHNT tỉnh Lạng
Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham
mưu cho UBND tỉnh tổ chức Giải
thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ lần
thứ V, đây là giải thưởng cao quý
nhất của UBND tỉnh dành cho lĩnh
vực văn học nghệ thuật tổ chức định
kỳ 5 năm một lần, lần thứ V này, Ban
tổ chức đã trao 36 Giải thưởng cho
36 công trình, tác phẩm văn học,
nghệ thuật; tổng kết trao Giải thưởng
cuộc thi sáng tác Truyện ngắn năm
2016 - 2018 và cuộc thi sáng tác Thơ
năm 2017 - 2018; kỉ niệm 30 năm
ngày xuất bản Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng; quan tâm đến công tác phát
triển hội viên; tổ chức trại sáng tác;
xét hỗ trợ sáng tạo; Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng xuất bản đúng thời hạn, đều
kỳ mỗi tháng một số… Hoạt động
sáng tác văn học, nghệ thuật có
nhiều khởi sắc, các tác phẩm văn học
nghệ thuật có chất lượng, đảm bảo
về nội dung, tư tưởng, thẩm mĩ, phục
vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của
tỉnh và nhu cầu thưởng thức văn hóa
của nhân dân. Nhiều tác phẩm của
hội viên Hội VHNT đạt được giải
thưởng tại các cuộc thi, triển lãm của
tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế. 
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HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 

TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Các hội viên nhận Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác năm
2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.                                         

Ảnh: THANH BÌNH

Sáng ngày 15/1/2020, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Tại hội nghị, qua Báo cáo tổng kết công tác năm
2019, Hội VHNT cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế
trong thời gian qua, đồng thời triển khai phương hướng,
nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020, Hội VHNT tỉnh tiếp tục
tổ chức tốt các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ
nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; phổ biến kịp
thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước và của tỉnh đến hội viên; đổi mới nâng
cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật thường
niên; tăng cường công tác phát triển hội viên... 

Nhân dịp này, họa sĩ Ngô Duy Hiển hội viên Chi hội
Mỹ thuật vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh vì có tác phẩm đạt giải thưởng tại triển lãm
giao lưu nghệ thuật tranh, tượng quốc tế lần thứ 26 tại
thủ đô Seoul - Hàn Quốc; Chủ tịch Hội VHNT trao quyết
định kết nạp hội viên năm 2019 cho 9 hội viên mới; tặng
giấy khen cho 3 Chi hội và 20 cá nhân hoạt động tích
cực trong năm 2019. 

NGỌC HẰNG



Dự buổi gặp mặt có đồng chí
Nguyễn Long Hải, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành
của tỉnh cùng hơn 160 đại biểu trí
thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh
đã thông tin khái quát những kết quả
nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa
xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh
Lạng Sơn trong năm 2019; ghi nhận
và đánh giá cao những đóng góp của
đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đối với
tỉnh nhà trong năm qua; đề ra
phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Theo đó, năm 2020 là năm quan
trọng hoàn thành các nhiệm vụ của
giai đoạn 2015 - 2020 cũng là năm
tập trung xây dựng các mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
phát triển tỉnh trong giai đoạn mới, do
đó rất cần những đóng góp nhiều
hơn nữa từ nguồn trí tuệ, tài năng và
nhiệt huyết của đội ngũ trí thức, văn
nghệ sĩ tỉnh nhà. 

Trong không khí ấm áp, chân
tình, các đại biểu trí thức, văn nghệ
sĩ bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, trân
trọng tình cảm, sự quan tâm của lãnh
đạo tỉnh đồng thời trao đổi thẳng thắn
về những hạn chế còn tồn tại, mạnh
dạn đề xuất ý kiến, giải pháp nhằm
thúc đẩy sự phát triển nhanh, toàn
diện của tỉnh trong thời gian tới như:
vai trò của đội ngũ trí thức trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực cho tỉnh; quan tâm nâng cao đời
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN GẶP MẶT
ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC, VĂN NGHỆ SĨ

Chiều ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Gặp mặt đại biểu trí
thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Ảnh PV

sống của đội ngũ y, bác sĩ Đông y; tăng cường bảo tồn
và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu Đông y; chính
sách đãi ngộ với nghệ nhân thực hành then; công tác
giáo dục đào tạo học sinh tham gia nghiên cứu, sáng
tạo khoa học kĩ thuật… 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long
Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương
những cống hiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh
nhà. Đồng thời mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ
sĩ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trí tuệ, bản
lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, đóng góp tích cực
vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng
an ninh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn
kết dân tộc, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày một
văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn chúc tết và tặng
quà cho các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh.

HoàNG HưƠNG



Hoa đào Xứ Lạng
Theo quan niệm của người xưa, hoa đào có

nhiều ý nghĩa. Trong đời sống văn hóa tâm linh,
đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, có thể
xua đuổi bách quỷ mang đến cho người dân
cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hoa đào không
chỉ là loài hoa quý sang trọng, biểu tượng hoa
xuân ngày tết, đánh dấu thời khắc chuyển giao
giữa năm cũ và năm mới mà còn có ý nghĩa cho
sự sinh sôi, nảy nở. Vì thế, trong truyền thống
đón tết Nguyên đán của người dân miền Bắc,

với ước mong một năm mới gặp nhiều may mắn
tài lộc mỗi gia đình đều phải có một cành hoặc
cây đào trong nhà để tô điểm thêm cho không
gian ngày tết đoàn viên thêm ấm cúng, tươi vui,
khởi đầu một năm mới mọi sự như ý.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới thuộc
vùng Đông Bắc Việt Nam có khí hậu, thổ
nhưỡng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển
của cây đào. Đào Xứ Lạng độc đáo, đa dạng về
chủng loại và màu sắc, kiểu dáng khác nhau,
nhiều giống đào bản địa đẹp và quý: bích đỏ
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Rực rỡ 
sắc đào Xứ Lạng

Ký của NGỌC HẰNG

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham
gia cuộc thi “Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng Xuân Canh Tý”.                                                 Ảnh: PV   

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Xứ Lạng lại tưng bừng, nhộn nhịp đón du khách thập
phương về đây thưởng thức vẻ đẹp của xứ sở hoa đào hay tìm kiếm những cây, cành đào
đẹp với nhiều thế độc lạ đem trang hoàng nhà cửa nghênh đón tân xuân.



(bích sớm, bích nhung), đào phai màu hồng nhạt
(phai đơn, phai kép), đào bạch, đào thất thốn… 

Người Lạng Sơn trồng đào để chơi, để
ngắm, hưởng thụ sự thanh cao với ước vọng
một năm mới tốt đẹp hơn. Xã hội ngày càng phát
triển, nhu cầu chơi hoa của người dân cũng tăng
lên, vào mỗi dịp tết các giống hoa đào được khai
thác triệt để. Những năm gần đây diện tích trồng
đào tại Lạng Sơn tăng lên đáng kể, nhiều hộ gia
đình đầu tư trồng đào trên diện rộng, vươn lên
cải thiện kinh tế nhờ nghề trồng đào. Việc trồng
đào của người dân vẫn còn rải rác, chưa tập
trung, cách chăm sóc vẫn chủ yếu phụ thuộc vào
kinh nghiệm các nhà vườn nhưng việc ứng dụng
khoa học kĩ thuật công nghệ trồng, chăm sóc,
thuần hóa các giống đào cũng được người dân
chủ động học hỏi để tạo ra những cây đào đẹp
nhất. Như gia đình anh Hoàng Văn Bình, xã Vũ
Lễ, huyện Bắc Sơn có khu vườn trồng trên hai
trăm gốc đào, chủ yếu là đào bích và đào phai,
để hoa nở đúng dịp, bông to đều đẹp gia đình
anh thực hiện tuốt lá, tỉa cành từ cuối tháng 10
âm lịch hàng năm. Có một điểm thú vị là những
cây đào thế được anh đặt tên: dáng thác đổ, tam
hợp quả phúc… Đó là những tên gọi được anh
đặt định hình trước khi tạo thế đào. Sau khi mua
được gốc đào ưng ý tại địa phương anh Bình sẽ
kết hợp với các giống đào Nhật Tân để ghép lai
tạo. Chính vì nét đặc sắc đó mà trong vườn nhà
anh Bình có gốc đào trị giá tới mười bảy triệu
đồng. Nhiều chủ vườn còn khéo léo dành riêng
khu vực trồng đào cho khách đến tham quan,
chụp ảnh. Anh Hoàng Văn Hưng, thôn Quảng
Hồng 1, xã Quảng Lạc cho biết: “Hiện gia đình
tôi đang sở hữu hơn năm trăm gốc đào các loại.
Trước đây, việc trồng đào của gia đình chỉ mang
tính tự phát với đầu ra không ổn định. Tuy nhiên
sau khi lễ hội hoa đào được tỉnh tổ chức, chúng
tôi cũng dành ra một khu vực trồng đào trang trí
cổng vào đẹp để thu hút khách tham quan, chụp
ảnh miễn phí, nhờ đó du khách nhiều nơi đã biết
và tìm đến mua đào của gia đình, thu nhập từ
việc bán đào của gia đình tăng gấp năm lần so
với những năm 2017 trở về trước”.

Thành phố Lạng Sơn những ngày cận tết,
từ nhà ra phố, trên khắp các nẻo đường, nhộn
nhịp những bán mua, đâu đâu cũng thấy hoa
đào. Người dân chỉ cần bước chân ra khỏi cửa
là có thể mua được cành đào với giá chỉ từ vài
trăm ngàn. Ngày 28, 29 tháng Chạp, tại thành
phố Lạng Sơn vẫn tấp nập những chiếc xe con

chở đầy hoa đào từ Lạng Sơn về Hà Nội. Có
những vị khách dễ tính, lên thăm họ hàng, bạn
bè vô tình rẽ ngang thấy hoa đào đẹp liền mua
cùng lúc mấy cành đào để chở về thủ đô tặng
cho người thân. Những vị khách kĩ tính hơn sẽ
đến từng vườn lựa chọn những cây ưng ý nhất
để trưng bày cả tháng Giêng. Cũng có những vị
khách quen năm nào cũng lên Lạng Sơn chỉ để
thăm thú và mua cành đào đẹp trang hoàng cho
nhà cửa rực rỡ sắc xuân.

Chùa Tân Thanh - xứ sở hoa đào thu nhỏ
Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng

Xuân Canh Tý với sự tham gia của 16 vườn
đào thuộc 10 huyện, thành phố đã tạo được
sân chơi thú vị cho các nhà vườn. Trong đó có
vườn đào chùa Tân Thanh đại diện cho huyện
Văn Lãng có sự đầu tư rất lớn và tâm huyết
của nhà chùa. 

Chùa Tân Thanh nằm ở khu vực cửa khẩu
Tân Thanh, cửa ngõ biên giới Việt - Trung thuộc
xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Chùa có kiến trúc thuần Việt mang đậm bản sắc
văn hóa Bắc Bộ, được xây dựng từ năm 2015
với diện tích 3 héc ta. Đến chùa Tân Thanh, các
tăng ni phật tử, du khách thập phương ấn
tượng bởi vẻ đẹp kiến trúc đặc sắc của ngôi
chùa với toàn bộ chữ viết bằng tiếng Việt, mỗi
viên  gạch của chùa đều khắc dòng chữ  “Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chùa Tân
Thanh là ngôi chùa ở nơi địa đầu của Tổ quốc,
là “cột mốc” văn hóa, tâm linh, góp phần giữ
đất, khẳng định chủ quyền biên giới, quốc gia.

Khuôn viên chùa Tân Thanh có hơn 1000
cây hoa đào với 11 chủng đào khác nhau trên
diện tích 2000 mét vuông thuộc nhiều độ tuổi, từ
cây mới gieo hạt cho đến những cây có tuổi thọ
trên ba mươi năm. Chùa sở hữu những giống
đào nổi tiếng của Lạng Sơn như: đào chuông
Mẫu Sơn, nhiều giống đào thất thốn quý: phai
kép, bạch, bích đơn, những loài cây ít phổ biến
trên thị trường và một số giống đào từ nước
ngoài: hoa anh đào Nhật bản, tạo không gian
cảnh quan cho chùa. 

Đại đức Thích Bản Chung, Phó trưởng Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Ban
Trị sự Phật giáo tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và
xây dựng chùa Tân Thanh rất yêu mến vẻ đẹp
thanh cao của hoa đào, có nhiều kiến thức, am
hiểu về hoa đào, đam mê và tâm huyết với việc
trồng đào cho biết: “Trồng cây nói chung và hoa
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hào rằng đây không chỉ là một
chốn tâm linh mà còn là nơi sở
hữu cảnh quan đẹp mang nét
đặc trưng riêng của Xứ Lạng -
Xứ hoa đào, sở hữu nhiều
giống đào mà những nơi khác
không có”.

Thăm chùa Tân Thanh vào
một ngày giáp tết, ông Nguyễn
Ngọc Băng đến từ Hà Nội chia
sẻ: “Đến chùa Tân Thanh tôi
cảm thấy tinh thần vô cùng
thanh thản và tự hào, không ngờ
rằng tại nơi biên cương của Tổ
quốc lại có một chốn tâm linh
thiêng liêng được xây dựng hết
sức khang trang, quy mô, sừng
sững như thế này. Chùa Tân
Thanh có lối kiến trúc đẹp, thuần
Việt, toàn bộ chữ khắc trên các
cột đá, hoành phi, câu đối trong
chùa đều được viết bằng chữ
thư pháp tiếng Việt. Ngoài
không gian chùa, tôi cũng ấn
tượng bởi khuôn viên thoáng
đãng mát mẻ, vườn đào chùa
Tân Thanh có nhiều cây đào
đẹp, lạ tạo ấn tượng khó quên.
Nhất định tôi sẽ trở lại nơi này”.

Rời chùa Tân Thanh, chúng
tôi cứ vương vấn mãi. Khi đào
trong những nhà vườn mà
chúng tôi ghé thăm vẫn còn
đang e ấp nụ thanh xuân thì ở
đây những bông hoa đào lại đua
nhau khoe sắc trong thời tiết giá
rét khắc nghiệt của Xứ Lạng
những ngày cuối tháng Chạp
này. Sự phong phú, đa dạng,
quy mô ở vườn đào chùa Tân
Thanh khiến chúng tôi liên
tưởng đến một “xứ sở hoa đào”
thu nhỏ, vẻ đẹp đặc sắc riêng có
của vườn chùa đã thuyết phục
hoàn toàn Ban giám khảo và
vườn đào chùa Tân Thanh đã
giành được Giải Nhất cuộc thi
Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng
Xuân Canh Tý năm 2020. 
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Đại đức Thích Bản Chung giới thiệu vườn hoa đào chùa Tân Thanh. 
Ảnh: ĐẶNG DŨNG

đào nói riêng, phải tâm huyết, am hiểu về nó. Vì tất cả các loại
cây đều không biết nói, chúng ta phải hiểu rõ các loại hoa, mỗi
loại có cách chăm sóc khác nhau. Hoa đào cũng vậy, đa dạng
về chủng loại, để có thể chăm sóc tốt phải tìm hiểu về khoa học
kĩ thuật kết hợp với kinh nghiệm của các nghệ nhân, quan sát
thực tế, mà mỗi nhà vườn có một bí quyết riêng để tạo ra cây
đào đẹp nhất. Giá trị các cây đào tại chùa khá lớn, có cây từ vài
triệu, vài chục triệu cho đến cây trị giá trên năm ngàn đô (5000
USD). Tuy nhiên nhà chùa không xác định bán mà chỉ để phục
vụ nhu cầu thưởng thức, tham quan, vãn cảnh của người dân,
khách quan đến đây có không gian thư thái ngắm nhìn những
cây đào đẹp nhất”. 

Đưa đoàn Ban Giám khảo đến thăm vườn chùa, Đại đức
thuyết trình hết sức say sưa, từng màu sắc, đặc điểm của từng
cây đào đều được giới thiệu kĩ lưỡng. Qua lời kể Đại đức,
dường như mỗi cây đào đều có một câu chuyện thú vị. Đại đức
cho biết: “Chúng tôi thực hiện công tác Phật sự ở Lạng Sơn
đến nay hơn mười bảy năm, có tới mười lăm năm theo đuổi,
tìm hiểu và chăm sóc tìm hiểu từng giống hoa đào khác nhau.
Mỗi loại đào có đặc tính riêng. Lạng Sơn là nơi có điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho cây đào phát triển. Tùy vào từng
lọai cây có cách chăm sóc điều trị bệnh phù hợp để hoa đào có
điều kiện phát triển tốt nhất. Trong quá trình xây dựng, nhà chùa
xác định đào là cây trồng chủ đạo, tạo nét riêng cho chùa, đồng
thời tạo ra nơi bảo tồn các giống đào quý của Lạng Sơn nói
riêng, cả nước nói chung. Có những cây đào chúng tôi phải mất
rất nhiều thời gian mới sưu tầm được, tìm đến các nhà vườn
để mang về cho chùa những cây hoa đào đẹp nhất. Hi vọng,
khi nhắc đến Chùa Tân Thanh, người dân Xứ Lạng có thể tự



Lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân
Canh Tý năm 2020

Nối tiếp thành công của Lễ hội hoa đào Xứ
Lạng lần thứ I năm 2018 và lần thứ II năm 2019,
Lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ III xuân Canh Tý
năm 2020 tiếp tục được duy trì tổ chức. 

Điểm mới trong Lễ hội hoa đào năm nay có
600 cây đào các loại được trưng bày (tăng gần
200 cây so với năm 2019) và hơn 1000 cây cảnh
các loại như cúc, hoa trạng nguyên phục vụ
trang trí đường hoa xuân. Trong khuôn khổ Lễ
hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ III, cuộc thi Vườn
cây hoa đào đẹp Xứ Lạng Xuân Canh Tý năm
2020 lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia
của 10 huyện, thành phố. Nhận xét về các vườn
đào dự thi lần này, ông Phan Văn Hòa, Phó
Giám Đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,
Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: “Thông
qua cuộc thi, chúng tôi thấy rằng nhận thức của
nhân dân về việc bảo tồn và phát huy giá trị cây
đào Xứ Lạng đã được nâng lên, chất lượng của
một số vườn đào tại các huyện: Văn Lãng, Hữu
Lũng, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn có sự nổi
trội rõ rệt, được đầu tư kỹ càng, người dân đã

biết đưa khoa học kỹ thuật vào việc trồng đào và
phát huy giá trị cây đào. Qua đó, kinh tế của các
hộ dân ngày một phát triển. Trong những năm
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND
tỉnh tổ chức cuộc thi vườn đào đẹp. Đồng thời,
tăng cường hướng dẫn cho bà con trên địa bàn
các huyện, thành phố về khoa học kỹ thuật, cũng
như cách thức chăm sóc, phát triển các giống
đào quý của quê hương Xứ Lạng”.

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội hoa đào, triển
lãm trưng bày ảnh đẹp về hoa đào và du lịch
các huyện, thành phố và con đường hoa Xuân
Xứ Lạng dọc công viên Chi Lăng tạo được thiện
cảm đối với khách tham quan. Bà Nông Bích
Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
cho biết: “Sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo
của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ hội hoa đào
Xứ Lạng lần thứ III, chúng tôi đã xây dựng kế
hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho UBND các phường, xã và các đơn vị liên
quan. Đây là năm đầu tiên thành phố Lạng Sơn
đảm nhận nhiệm vụ thiết kế “Con đường hoa
xuân”. Nhằm tạo dựng một con đường hoa rực
rỡ, chúng tôi đã thực hiện ý tưởng lấy 200 cây
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hoa đào là chủ đạo và đan xen thêm các loại
hoa như: cúc, trạng nguyên… kết hợp với lắp
đặt một số mô hình, biểu tượng gắn ánh sáng
led nghệ thuật. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo
UBND xã Quảng Lạc tổ chức hội chợ hoa đào
gắn với tổ chức tuyến điểm du lịch tham quan
vườn đào tại thôn Quảng Hồng và lựa chọn ra
6 vườn đào đẹp nhất trên địa bàn tham dự cuộc
thi Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng Xuân Canh
Tý năm 2020. Cùng đó, công tác an toàn vệ
sinh thực phẩm, an ninh trật tự cũng luôn được
thành phố quan tâm trong suốt thời điểm diễn
ra lễ hội”. 

Hội chợ hoa đào với chủ đề “Lung linh sắc
đào Xứ Lạng” tại xã Quảng Lạc năm nay cũng
được tổ chức mở rộng hơn so với năm ngoái.
Hàng ngàn cây đào đẹp gắn với tuyến điểm
tham quan du lịch vườn đào tại thành phố Lạng
Sơn. Ghé thăm vườn đào tại thôn Quảng Hồng
1 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, bạn
Nguyễn Thu Trang đến từ Hà Nội cùng bạn bè
đã lưu lại được khá nhiều kỉ niệm với những bức
ảnh đủ mọi góc cạnh. Trang cho biết: “Mặc dù
đã biết đến hoa đào Lạng Sơn trên ti vi nhưng
phải đến đây tôi mới thấy hết được vẻ đẹp của
nó. Đào thì ở nơi nào cũng có nhưng tôi thấy
đào Xứ Lạng có bông nở to hơn đào nơi khác,
kiểu dáng độc đáo, đẹp rực rỡ mà vẫn có chút
gì đó mộc mạc hoang sơ của núi rừng. Bất ngờ
hơn khi đến đây chúng tôi thấy vườn đào được
đầu tư rất công phu, cổng vào được trang hoàng
rực rỡ, dọc lối đi dẫn vào khu vườn là hàng trăm
chiếc đèn lồng đỏ kết hợp với các tiểu cảnh về
ngày tết cổ truyền như: bánh chưng xanh, câu
đối đỏ, chúng tôi còn có thể mua sắm nhiều thứ
đặc sản địa phương. Tôi rất thích và sẽ giới
thiệu thêm nhiều bạn bè cùng đến đây”. Qua hội
chợ hoa đào Quảng Lạc, nhiều du khách biết
đến và ghé thăm, thu nhập của người dân nhờ
vào việc trồng hoa đào và phục vụ du khách
tăng đáng kể. Bà Hoàng Thị Diệu thôn Quảng
Hồng, xã Quảng Lạc phấn khởi cho biết: “Nhờ
có hội chợ, là nơi quảng bá, kết nối, khách du
lịch biết đến và tới đây nhiều hơn, hoa cũng dễ
bán nên thu nhập từ việc bán đào của gia đình
tôi tăng gấp đôi so với năm trước. Cũng vì thế
mà các nhà vườn ai cũng quan tâm trang trí,
chỉnh trang cho khu vườn của mình”.  

Mặc dù có rất nhiều hoạt động trước đó,
Lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân

Canh Tý năm 2020 với chủ đề “Hoa đào xứ
Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân”
chính thức khai mạc vào tối ngày 19 tháng 1
năm 2020 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ
Hợi), tại quảng trường Hùng Vương, thành
phố Lạng Sơn. Phát biểu khai mạc, đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhấn mạnh: “Ở Xứ Lạng, cây hoa đào mọc tự
nhiên và được trồng khắp mọi nơi, bên
những ngôi chùa, mái đền, sườn núi, trên các
triền đồi, những bản làng đã tạo nên khí sắc,
sự hấp dẫn, sức sống diệu kỳ trong tiết trời
sang xuân, đón một năm mới tốt đẹp, hạnh
phúc với niềm tin và hi vọng tràn đầy đã tô
điểm thêm màu sắc đặc trưng, nét đẹp văn
hóa của mảnh đất Xứ Lạng. Với mục đích, ý
nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa bản sắc, góp
phần bảo tồn và phát triển các giá trị cây
Đào, trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn
định kỳ tổ chức Lễ hội hoa đào vào dịp trước
tết Nguyên đán hàng năm, chứa đựng những
thông điệp văn hóa, nhân văn, đối ngoại thân
thiện, tích cực của Lạng Sơn đến với du
khách gần xa, với bạn bè trong nước và quốc
tế, góp phần quảng bá, phát triển du lịch của
tỉnh, từng bước xây dựng hình ảnh Lạng Sơn
có thương hiệu là du lịch xanh, đưa hình ảnh
hoa đào trở thành thương hiệu của Xứ Lạng
- xứ hoa đào”. Tại chương trình, Ban Tổ chức
trao 16 giải thưởng cho các đơn vị, cá nhân
tham gia cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp Xứ
Lạng xuân Canh Tý năm 2020, Giải Nhất
thuộc về vườn hoa đào chùa Tân Thanh,
huyện Văn Lãng.

Lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ III - xuân
Canh Tý (diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến hết
ngày 1 tháng 2 năm 2020 - tức từ ngày 25
tháng Chạp năm  Kỷ Hợi  đến ngày 7 tháng
Giêng năm Canh Tý) tại công viên Chi Lăng
đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là một
hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo
tồn, tôn vinh giá trị của cây đào trong đời
sống, góp phần thu hút vốn đầu tư, phát triển
kinh tế, du lịch và mang đến cảnh quan,
không khí tươi vui, đậm đà sắc xuân, phục vụ
được nhu cầu du xuân, thưởng thức cái đẹp
của người dân địa phương, du khách thập
phương trong dịp tết Nguyên đán cổ truyền
của dân tộc.
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Chiều Tam Canh

Lam lam chiều rơi
đỉnh đèo vời vợi
Phập phồng mây, ngực núi phập phồng
Trập trùng dốc
lượn lờ ven bụng núi
Dải khăn chàm ai mắc võng nơi đây?

Ai mê say tìm tiếng chuông ngân 
trong từng thớ đá?

Đá nơi đây trầm tích thâm u, 
rìu búa thuở hồng hoang

Tìm hào khí sắc chàm thuở xanh xưa 
những ngày cờ đỏ

Người nơi đây tần tảo chân quê, 
khát vọng vươn lên
như cây cỏ đại ngàn

Cánh chim ai thả ngang trời biếc
Cầu sương ai bắc nhịp mong manh
Hắt hiu tóc gió, rừng thiêm thiếp
Chông chênh heo hút bóng chiều xanh.

LINH QUANG TÍN

Xuân biên cương

Xuân về nắng tỏa thắm biên cuơng
Rực rỡ cờ hoa rợp bản mường
Mận trắng tô màu thêu sợi nhớ
Đào phai điểm sắc dệt nhành thương
Người đi trảy hội chen chân bước
Kẻ đến đền chùa ngát khói hương
Xứ Lạng vào xuân đầy khát vọng
Biên thùy khắp nẻo ánh xuân hường.

ĐẶNG BÁ KHANH

Giêng Hai Kỳ Cùng

Bây giờ mùa Giêng, Hai
Sương trắng trời biên giới
Những ngón cây run gầy
Nở bung ngàn chấm đỏ

Những Tam Lung, Đồng Mỏ
Ba Xã rồi Điềm He
Bất chợt lòng sắt se
Chốt hào giờ xanh cỏ

Nhà sàn nghiêng trong gió
Bếp lửa hồng than tro
Em có còn ngồi đợi
Sắc chàm xanh ướt nhòa

Đã bao mùa đi qua
Đất giờ lành sắc áo
Đêm chợ phiên mờ ảo
Câu then, sli gọi mời

Chén rót chừng đã vơi
Lửa bập bùng đáy mắt
Kìa chiếc khăn Kỳ Cùng
Nhuộm chàm xanh tít tắp.
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HÀN KỲ

Hồn chợ

Trẻ con đi chợ học khôn
Già bản nói cần như thế
Chúng có thể đánh rơi tiền
Sau khóc là cười để lớn lên…

Người có tuổi chọn ngày xuống chợ
Sau bán, sau mua tìm lại ngày xưa
Vui gặp bạn hiền
Nhớ người đã mất
Chén rượu ngô đưa mặt trời lên mặt
Bàn chuyện làm giàu để lại đời sau…

Con gái, con trai hẹn ngày về chợ
Mặt trời trên đầu giấu xuống thắt lưng
Áo váy xòe hoa khỏa sắc tình rừng
Lời nhớ, lời thương làm nên hồn chợ…

VŨ ĐÌNH THI

Xuân trên xứ hoa đào

Ôi! Lạng Sơn thành phố
Ngập trong sắc hoa đào
Chùa Tam Thanh trầm ngát
Kỳ Cùng hát đồng dao

Em gái nâng cây tính
Mắt em có mùa xuân
Những giọt đàn lúng liếng
Tiếng tơ rơi bần thần

Hội lồng tồng - trái tim
Của mùa xuân Xứ Lạng
Rộng dài bao năm tháng
Mùa xuân trẻ tới giờ.

LÊ THIỆU

Xuân đến

Một mình với chén rượu đầy
Em chưa đến, mặt trăng gầy nôn nao

Gương trăng soi bóng ngàn sao
Lung linh những cánh hoa đào đỏ hây

Ô kìa! Em đã đến đây
Áo hoa xúng xính xuân đầy lòng anh!
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NGUYỄN KIM DUNG

Dâng trọn lòng ta

Xuân về dâng Đảng trọn lòng ta
Chín muơi năm ấy chí xông pha
No ấm - Tự do… cho dân tộc
Xây nền độc lập nước non nhà!

Xuân này kết đỏ muôn lời ca
Thương nhớ vô vàn bóng Người Cha
Phong sương áo vải hồn muôn trượng
Tết đến thơ thăm tới mọi nhà

Xuân về hào khí chặng đường qua
Vì nước xả thân - lớp ông cha
Anh hùng, liệt sĩ… nhân dân đó
Sống mãi trường tồn trong chúng ta!

Non nước, biển trời… thắm cờ hoa
Biên cuơng, hải đảo, mọi miền xa
Súng chắc trên tay người canh giữ
Vạn xuân bền chặt cõi sơn hà!

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Đảng là lẽ sống niềm tin

Bác ra đi từ ấy - Bến Nhà Rồng
Tình yêu đất nước thủy chung
Đi tìm chân lí vượt trùng khơi xa

Niềm vui vui đến vỡ òa
“Luận cương Lê Nin” đây là vầng dương
Bác trở về với quê hương
Trường Hà* cửa ngõ biên cương đón Người

Từ ngày Đảng ta ra đời
Chân lí của Đảng sáng ngời niềm tin
Toàn dân vững bước đi lên
Kháng chiến - kiến quốc càng thêm vững lòng

Chiến công nối tiếp chiến công
Xua tan bóng giặc non sông yên bình
Quê hương đất nước phồn vinh
Đảng là lẽ sống đượm tình nước non

*Trường Hà: Địa danh thuộc huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng.



Rời xa quê hương.
Ông Trần Thanh Sơn (sinh năm 1970,

trước đây ở số nhà 19, phố Đinh Tiên Hoàng,
phường Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn, nay công
tác tại Công ty Điện lực Bắc Kạn) nhớ lại: “Từ
sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979 tôi đã
nghe tiếng ùng oàng từ biên giới vọng về. Khi
ấy, tôi chừng 10 tuổi cùng chúng bạn trong
khu phố chạy ra ngoài ngõ bám theo người
lớn đang túm tụm bàn tán, hóng chuyện. Thế
rồi thông tin chiến sự diễn ra ác liệt, quân

Trung Quốc tràn vào thị trấn Đồng Đăng, đang
tiến đánh thị xã Lạng Sơn. Các gia đình được
thông báo sơ tán gấp. Thế là tất cả mọi người
nháo nhào mang theo nồi niêu xoong chảo,
quần áo, chăn màn, gạo, lợn, gà… ầm ĩ cả
khu phố. Ông hàng xóm tốt bụng cho chúng
tôi đi nhờ xe ô tô và tất cả bắt đầu rời thị xã
Lạng Sơn theo quốc lộ 1A về Bản Loỏng, cách
nhà chừng 4 đến 5 km. Vì lúc đầu không ai
nghĩ phải chạy xa, chỉ đoán “nó” pháo kích
vào thị xã vài ngày thôi”. Ông Sơn kể tiếp.
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những năm tháng 
không thể nào quên

Ký của NGUYỄN DUY CHiếN

Ngày ấy, lũ trẻ bị đánh thức bởi đạn pháo vang rền, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ
khóc, lời cằn nhằn qua lại trở nên hỗn độn. Đạn pháo đuổi theo những dòng người đang
bìu díu, gồng gánh sơ tán trên đường quốc lộ 1A, 4B và cả những con đường mòn từ
khu vực biên giới đổ về các địa bàn tuyến sau của tỉnh Lạng Sơn.

Cảnh sơ tán từ thị xã Lạng Sơn về Đồng Mỏ                       Ảnh tư liệu 



“Dọc đường, từng đoàn xe ô tô, xe ngựa,
xe trâu... đủ loại phương tiện rồi người đi bộ
bồng bế nhau lếch thếch đầy đường. Tìm một
chỗ dưới mái hiên nhà ven đường cho gia
đình xong, bố tôi cùng một số hàng xóm trở
lại thị xã để thu dọn tiếp đồ đạc. Chúng tôi
nhìn thấy bên kia đường, trên sườn núi một
khẩu pháo có xe kéo của quân ta, vừa đi vừa
bắn đùng đoàng, bọn trẻ con thích thú chạy ra
xem, mấy bác lớn tuổi thì lo sợ quát tháo bảo
tránh xa tìm chỗ nấp vì lo bị phản pháo. Khi
bố tôi quay trở về, nét mặt khá căng thẳng rồi
ông giục chúng tôi leo lên ô tô "giải phóng"
chạy một mạch về khu vực Mỏ Đá 4 thị trấn
Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), cách
thị xã Lạng Sơn 35 km về phía Nam. Bắt đầu
từ đây, gia đình tôi trải qua những năm tháng
sơ tán vất vả”.

Đúng dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc
(17/2/1979 - 17/2/2019), bà Vũ Kiều Oanh
(sinh năm 1967, Phó Giám đốc Đài Phát thanh
Truyền hình tỉnh Lạng Sơn) “trải lòng”, nhớ lại
những ngày thơ bé: “Quê tôi ở thị trấn biên giới
Na Sầm, huyện Văn Lãng. Sáng ngày 17
tháng 2 năm 1979, xảy ra chiến tranh biên
giới, cả nhà quấn túm nhau chạy loạn, vượt
sông, đi mãi đến Hội Hoan rồi vượt đèo qua
Bình Gia để về Bắc Ninh, nơi anh trai tôi đóng
quân và có bố mẹ nuôi để tá túc, nương nhờ.

Ngày ấy, bố tôi công tác ở thị xã Lạng
Sơn, các anh chị lớn đều đi học, công tác xa.
Ở nhà có mẹ và bốn anh em cùng giúp bà nội
“chạy giặc”. Trước khi rời khỏi nhà, mẹ sắp
xếp đồ đạc vào đôi quang gánh, một bên là nồi
cơm nếp, nồi thịt gà kho gừng làm lương thực
đi đường, một bên là quần áo chăn màn và tất
tật những thứ cần thiết. Tiền nong mẹ tôi cẩn
thận gói vào ruột tượng, đeo chắc trong người.
Chị Phượng dắt đứa đằng trước, đứa địu sau
lưng, xách thêm cái túi chắc là quần áo con Ly.
Tôi cõng em Hà, em Quang đeo một cái ba lô
không nhớ có những gì. Bà nội chống gậy đi
trước. Cả nhà hòa vào dòng người đông nghịt
vượt sông Kỳ Cùng, đi miết trên đường, phồng
rộp đôi chân - Bà Oanh tả lại. 

Không quên nhiệm vụ
Hòa trong dòng người sơ tán khỏi vòng

chiến sự có một số giáo viên thuộc “Tổ tự vệ

Trường cấp 2 phổ thông Đông Kinh Phố - thị
xã Lạng Sơn”. Tuy nhiên, nhóm người này sơ
tán sau cùng.

Ông Trương Hùng Anh (nguyên Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, hiện đang sinh
sống ở TP Lạng Sơn) kể: “Sau một tuần quân
Trung Quốc đánh chiếm thị xã Lạng Sơn
không thành, tình hình chiến sự mỗi lúc một
gay go. “Tổ tự vệ Trường cấp 2 Đông Kinh
Phố” (sau đây gọi tắt là Tổ tự vệ) vẫn đòi ở lại
thị xã để giữ trường. Trưởng đoàn Thanh
Xuyên (một đơn vị bộ đội chủ lực của ta ở
tuyến biên giới Lạng Sơn) đến gặp và quát:
"Các thầy cô nghĩ với 10 viên đạn và khẩu
K44 này có thể làm được gì à, chưa kể không
biết có mấy viên đạn lép. Đừng liều lĩnh một
cách ngu ngốc". 

Sáng ngày 24 tháng 2, mọi người quyết
định rút về phía thị trấn Đồng Mỏ. Trước khi
đi, một số người định chặt cành đào đang nở
rộ ở ven đường thì cô giáo Hoàng Thị Tú (giáo
viên và là thành viên “Tổ tự vệ”) bật khóc,
ngăn lại. Cô bảo, xin đừng làm mất đi hình
ảnh thân thương của quê hương.

Hoàng Thị Tú là con gái Bí thư Tỉnh ủy
Lạng Sơn Hoàng Trường Minh lúc bấy giờ.
Cô đã không về Đồng Mỏ sơ tán ngay trong
sáng ngày 17 tháng 2 cùng gia đình mà trụ lại
cùng “Tổ tự vệ” bốn người. 

Dịp kỷ niệm sự kiện 40 năm chiến sự biên
giới phía Bắc, cô Tú (sau này cô Tú định cư tại
nước Nga) có mặt tại thành phố Lạng Sơn
cùng giao lưu với các thầy cô, học trò cũ.
Trong cảm giác dâng trào, cô Tú kể: "Khi ngồi
trên xe quay về Đồng Mỏ, dù thị xã Lạng Sơn
gần như không một bóng người, tôi vẫn luôn
tự vấn, có cảm giác như là mình đang bỏ chạy.
Gặp gia đình rồi mới chợt nhớ, toàn bộ hồ sơ
của nhà trường, đặc biệt là học bạ, được "Tổ
tự vệ" mang vào giấu trong hang Phai Vệ,
cách nhà trường không xa. Tôi nghĩ, khi các
em quay lại trường mà hồ sơ học bạ không
còn thì sao. Tôi bèn nhờ anh Chu, lái xe của
ba quay ngược trở lại hướng Bắc. Hai anh em
đi trên chiếc xe Volga đen đến thị xã Lạng Sơn
khi đã xế chiều. Pháo Trung Quốc bắn đuổi
theo khi xe chúng tôi qua khỏi cầu Kỳ Cùng.
May mắn thay, toàn bộ hồ sơ, học bạ đựng
trong hai bao tải của trường Đông Kinh Phố
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còn nguyên vẹn và tôi đã kịp
mang nó về nơi tạm cư ở
Đồng Mỏ. Mấy ngày sau, giặc
cho nổ mìn phá hang Phai Vệ”. 

Mưu sinh 
Bà Vũ Kiều Oanh nhớ

như in ký ức về cuộc sống
“cơm áo, gạo tiền” trong
những tháng ngày cùng gia
đình đi sơ tán. Bà kể: “Tôi
nhớ, ngày đầu tiên nghỉ lại Nà
Rảo, ở trong ngôi trường cấp
2 của xã Nam La (huyện Văn
Lãng), mẹ tôi nhanh nhạy, tạm
ổn định chỗ ở thì xoay sang
tìm kiếm cách thêm tiền trang
trải cuộc sống. Suy nghĩ một
hồi, bà mua trứng vịt trong
làng, luộc lên rồi giao cho tôi
ngồi bán cạnh đường, gần
mấy hàng nước. Mỗi ngày bán
hai ba chục quả cũng kiếm đủ
tiền rau. Sau hai tuần, nghe
nói chiến sự ở biên giới ngày
càng phức tạp, gia đình chúng
tôi vượt đèo, núi đi về phía
miền xuôi. Ngày ấy mưa lắm,
mưa xuân nhưng hơi nặng hạt
và dai dẳng, đường đèo trơn
trượt. Bà nội không thể đi
được nên nhà tôi phải thuê
bốn người lực lưỡng xỏ võng
vào đòn khiêng. Đường trơn
khó đi, lại đèo đốc, họ đòi đến
36 đồng bạc. Số tiền rất lớn
so với giá cả lúc bấy giờ,
nhưng gia đình tôi vẫn phải
gật đầu. 

Sau mấy ngày đi bộ ròng
rã, mọi người đến thị trấn
Đồng Mỏ và tạm cư ở đó.
Ngay lập tức, gia đình tôi họp
bàn tìm kế sinh nhai và mở
quán cơm bụi ngay ở chợ.
Ngày ấy còn bé nhưng tôi
luôn ý thức được sự thương
yêu của mẹ, bà đã quần quật
cả ngày đêm với hàng quán
để nuôi cả nhà, còn lo dành
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Gia đình ông Sơn thời kỳ sơ tán
Ảnh: DUY CHIếN

dụm sau này yên hàn về sửa nhà cửa, rồi lo cho anh Long
còn đang mắc lại ở tỉnh Cao Bằng. Khi tình hình yên ổn đôi
chút, mẹ tôi theo các bà đi buôn giẻ rách cung ứng cho bộ đội
lau súng, sau đó thì lấy rau về Lạng Sơn bán. Mà mẹ tôi vốn
say xe kinh điển, thế nhưng hàng năm trời sơ tán, bà ngồi trên
thùng xe tải liên miên ngày đêm mà chẳng kêu ca tý nào. Bà
Oanh kể lại với niềm xúc động dâng trào. 

Ông Trần Thanh Sơn thì cho biết, sau khi đã tạm ổn định
nơi ở mới, gia đình đã làm một cái nhà nhỏ tường vách đất,
mái lá tranh gần cổng ra vào khu Mỏ Đá 4 ở thị trấn Đồng Mỏ.
Trước hiên nhà, mẹ ông mở quán bán nước với dăm ba điếu
thuốc, chén nước kiếm sống. Thời gian ngắn sau, Sơn được
đi học trở lại.

Thị trấn Đồng Mỏ dạo ấy có thể nói là “hậu cứ” lớn của
đồng bào các huyện biên giới Lạng Sơn, nhưng nhiều hơn cả
là dân thị trấn Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn. Vì có kinh
nghiệm buôn bán nên họ đã mở các hàng quán trao đổi, giao
lưu rất sầm uất.

Nhà tôi (tác giả bài viết) sinh sống ở thị trấn Đồng Mỏ nên
tôi rất rành, chợ phiên được tổ chức vào các ngày chẵn mồng
5, mồng 10  âm lịch. Từ khi có những người tạm cư, phiên
chợ quê tôi trở nên náo nhiệt người, xe. Trong đó nhiều dãy
phố bày đủ các loại mặt hàng, nhiều hơn cả là đồ ăn uống. 

Tôi thích đi chợ, thèm thuồng nhiều loại thức ăn mình
chưa từng được nếm. Trong đó, tôi ghiền món bánh chưng
rán rất thơm ngon tại quán của một chị gái tuổi đôi mươi nhỏ
nhắn, xinh xắn từ Đồng Đăng sơ tán xuống, hay lân la ra chơi
và thi thoảng được chị cho những miếng bánh nóng, giòn. Về
sau, người này trở thành chị dâu của tôi...



Anh không nói, không rằng,
quát lên: “Khai ra mau, ăn cắp
của ai?”. Tôi luống cuống cãi:
“Không phải em lấy của người
ta. Chị ấy cho em mà”. 

- Làm gì có chuyện đấy.
Thời buổi khó khăn, người ta
chạy giặc mất hết nhà cửa, tài
sản lấy đâu dư thừa để cho
mày. Mắt anh trai nom rất dữ tợn
làm tôi run lẩy bẩy.

- Được rồi! Đi theo tao! Xem
còn cãi được không” - Anh quát.

Anh đi trước lôi xềnh xệch
tôi một mạch ra chợ Đồng Mỏ.
Hôm ấy, chợ phiên rất đông
người làm tôi xấu hổ, cúi mặt.
Anh bảo tôi chỉ nơi bán bánh
chưng rán. 

Trước mặt là một cô gái
thoăn thoắt chào mời, đảo rán
miếng bánh thơm lựng làm anh
nguôi giận. Anh tiến đến sát quán
rồi thong thả nói: “Chào cô. Có
thể em trai tôi đã trộm bánh của
cô. Bao nhiêu tiền, tôi xin trả”.

Cô bán bánh khẽ bỏ chiếc
nón vành rộng che nắng ra khỏi
đầu, ngước nhìn anh trai tôi,
nhoẻn miệng cười nói: “Anh đổ
oan cho em nó rồi. Tôi thấy em
gầy gò, thích ăn thì cho thôi mà”.

Đến lúc này thì màu đỏ
hồng bỗng hiện trên khuôn mặt
anh tôi. Vốn được coi là thanh
niên đẹp trai, năng động ở thị
trấn phố núi nhưng lần này, tôi
nhác thấy anh ấy bối rối.

Thời gian sau, thay vì cấm
đoán, anh trai đưa tiền cho tôi đi
mua bánh.  Sau cùng thì tôi
bỗng trở thành “giao liên” đưa
thư tình của anh cho cô bán
bánh và ngược lại.

Nối hai miền quê                                                                                 
Không riêng anh trai tôi

phải lòng cô bán bánh người thị
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Anh chị Tĩnh, Hoa thường ôn lại kỷ niệm thời chiến, những kỷ niệm
khó quên một thời bom đạn nhưng gắn kết tình người .

Ảnh: DUY CHIếN

Cái kết có hậu của nghi án ăn trộm bánh rán
Chiến sự xảy ra, hàng đoàn người từ các huyện biên

giới đổ về quê tôi. Thấy họ vất vưởng, vô gia cư, người dân
Đồng Mỏ tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mỗi nhà mà cưu
mang khoảng từ hai đến ba gia đình. Nhà tôi cũng vậy, có
hai hộ sơ tán từ thị xã Lạng Sơn đến ở cùng.

Thời đấy, nhà nào cũng có nồi cơm riêng. Tuy nhiên, đồ
đạc sinh hoạt hàng ngày tương trợ nhau, dùng chung bàn
ghế, nồi niêu, xoong chảo. Có hôm lạnh giá, bố mẹ  bảo
chúng tôi ngủ ghép, dành phần chăn ấm cho các bác người
già, em nhỏ.

Tôi vốn được coi là đứa trẻ hiền lành, mơ mộng, thích vẽ
tranh, làm thơ. Cả nhà đều quý, thương yêu. Nhất là anh trai
kế trên tôi, lúc nào cũng cưng chiều vì tôi là út lại mảnh khảnh
nhất nhà. Từ khi thêm người “chạy Tàu” về chung sống, anh
trai tôi căn dặn phải thương yêu, giúp đỡ họ, đối nhân xử thế
đúng mực.

Anh tôi tham gia bộ đội từ tháng 8 năm 1978, đúng lúc
biên giới Việt - Trung căng thẳng với màn kịch “nạn kiều” ứ
đọng người Hoa tại cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc,
Lạng Sơn). Theo những lá thư gửi về, tôi biết anh thuộc đơn
vị C14, E 462, Sư đoàn 338 đóng quân ở khu vực biên giới
Chi Ma huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Một ngày đẹp trời, anh tranh thủ nghỉ phép, về thăm nhà
đôi ba ngày. Một hôm anh trai lừ mắt rồi bảo tôi ra một góc
nhà, nói: “Tay em cầm cái gì thế này. Lấy tiền đâu mà mua?”.
Tôi đỏ mặt vì trên bàn tay bé nhỏ của mình còn mảnh bánh
chưng rán đã cắn dở.



trấn biên ải Đồng Đăng mà rất nhiều nam
thanh, nữ tú hai quê Đồng Mỏ, Đồng Đăng tìm
hiểu, kết duyên nhau. Trong đó, đa phần gái
Đồng Đăng ưng trai Đồng Mỏ, có thể trái tim
thiếu nữ dễ rung động vì sự giúp đỡ chân tình
của dân phố núi chất phác, bao dung, sau nữa
cũng vì muốn có một chỗ dựa, nương thân. 

Tôi nhớ, gần Tết nguyên đán Quý Hợi
1983, cả lớp 11D, Trường cấp 3 Chi Lăng lớp
tôi bỗng như lên “cơn sốt”, nhất là đám nam
giới tuổi cập kê. Đứa lớp trưởng thì thầm to
nhỏ với đám con gái nhưng dụ ý muốn để
nhóm chúng tôi nghe được: “Con H, nó sắp
lấy chồng nhé”. Nhiều thằng rụng tim, trong
đó có một số anh lớp trên. H rất xinh gái, cao
ráo, đôi mắt như biết nói. “Gái Đồng Đăng đẹp
lại biết ăn mặc đúng mốt, sao không sốt”. Một
tay bẻm mép lớp tôi thường xuyên trêu chọc. 

Thế rồi, chúng tôi đi dự đám cưới của
bạn. Chàng rể là một người cao lớn, bảnh
chọe nhất xóm khu ga Đồng Mỏ. Khi cưới, H
mới 18 tuổi, cô nói như mếu với chúng tôi
trong lễ thành hôn: “Được tuổi thì phải cưới
thôi. Vẫn đi học bình thường nhé”.

Đúng như lời hứa, gia đình nhà chồng H
vẫn cho cô tiếp tục đi học cho đến hết bậc
trung học phổ thông. Chúng tôi lại cùng nhau
đào công sự, hầm trú ẩn trước cửa lớp. Thi
thoảng có tiếng “báo động giả” lập tức, lũ con
trai, con gái ùa vào trong hầm thì thầm to nhỏ.
Cái H tỏ vẻ người lớn, nói như thần: “Các bạn
yên tâm, bọn tớ ở pháo đài Đồng Đăng rát
mặt với quân thù mà không hề sợ nhá”. 

Kết thúc các buổi học, chúng tôi cùng đi
lấy củi, kiếm giẻ lau ủng hộ các chú bộ đội.
Bên cạnh đó, học sinh sơ tán được lũ trẻ
Đồng Mỏ chúng tôi đến sửa sang lại nhà
cửa, bếp vườn, cùng nhau ôn luyện bài mới,
sát cánh vượt khó vươn lên giành nhiều
điểm tốt.

Khoảng một tuần sau chiến sự biên giới
nổ ra, thị trấn Đồng Mỏ rộn lên tiếng chân
người và cả tiếng động cơ vang rền. Chúng
tôi chạy ra cửa thì thấy từng đoàn quân,
trong đó có nhiều anh lính trẻ, vai đeo ba lô,
súng đạn rầm rập đi qua thị trấn. Và cả
những chiếc xe quân sự chở quân, đằng sau
kéo theo những khẩu pháo to. Thấy người
lớn mang hoa quả, bánh trái, nước uống đến

cho anh bộ đội chúng tôi cũng học theo.
Ngọc Anh, cô bạn thân của tôi, gia đình có
nghề làm bánh mì truyền thống ở Đồng
Đăng rủ tôi tìm giấy báo gói những chiếc
bánh mỳ nóng rồi  chạy theo, dúi vào tay các
chú bộ đội.

Ban đêm, nhóm bạn lớp chúng tôi nấu
nước vối, thay nhau mang ra ga đường sắt để
ủng hộ những người lính đang ngồi cùng xe
tăng, đại bác trên những cỗ xe lửa dài hướng
về biên giới. 

Chung tay xây dựng biên cương
Ông Khổng Đình Quế, nguyên Phó Chủ

tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ cho biết, thời
chiến sự năm 1979 rất khó khăn, gian khổ
nhưng tình người thủy chung, bền chặt. “Có
đến 30 đến 35% người dân địa phương trở
thành thông gia với các gia đình sơ tán. Khi
bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung
Quốc, rất nhiều hộ gia đình trẻ đã lên khu vực
biên giới lập nghiệp”. Ông Quế nói.

Năm 1989, nhiều người dân thị trấn
Đồng Đăng trở lại quê cũ, kiến thiết lại nhà
cửa, ổn định cuộc sống. Lúc này buôn bán
giữa cư dân hai nước Việt - Trung trở nên
rất sôi động, nhất là những ai “đánh quả
hàng tâm lý” thì cuộc sống rất khá. Anh trai
tôi cũng theo chị dâu về ở ngay chân pháo
đài Đồng Đăng và hiện tại đã có cháu nội,
cháu ngoại đề huề. Anh tham gia tích cực
Hội cựu chiến binh, các phong trào bảo vệ
an ninh khu phố, cùng góp phần giữ vững
biên cương, xây dựng đường biên giới hòa
bình, hữu nghị.

Bà Hoàng Minh Thảo, Chủ tịch UBND thị
trấn Đồng Đăng cho biết, những năm 1990,
thị trấn chỉ có hơn 1.680 hộ, với gần 10 nghìn
nhân khẩu, đến nay đã tăng lên 13 nghìn hộ,
với 41 nghìn nhân khẩu, trong đó hơn 90%
dân số của thị trấn tham gia hoạt động
thương mại, dịch vụ. Từng là địa bàn đổ nát,
hoang tàn sau cuộc chiến đấu bảo vệ chủ
quyền biên giới, thị trấn Ðồng Ðăng đã vươn
lên, khởi sắc. Để có thành tựu đó là sự nỗ lực
vươn lên của người dân địa phương, trong
đó có sự đóng góp không nhỏ của những
người đến từ các huyện hậu phương như:
Đồng Mỏ, Chi Lăng.
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Gió thổi lừ phừ qua ô cửa. Ngôi nhà
sàn mới dựng, lớn hơn cái chòi
canh ngô người ta vẫn làm trên

nương một chút, nằm lấp sau những vùng
cỏ lau đã qua mùa xanh lá. Dưới ánh sáng
mờ cuối tuần trăng, gió đêm lồng lộng, căn
nhà phập phồng như đang thở. Chợt có
tiếng người hét lên ồm ồm trong khuya vắng
làm tôi choàng tỉnh giấc:

- Đừng hát nữa!

Mấy con chim giật mình, vỗ cánh bay
vút lên không kêu chao chác. Tôi chợt
nhớ mình đang ngủ trong nhà lão Pảng.
Nhìn sang phía bên kia, lão đã ngồi dậy
ôm đầu gục xuống giữa căn nhà. Qua

ánh lửa sắp tàn bóng người rũ xuống
như chiếc lá héo. Trên tấm lưng chi chít
sẹo, mồ hôi lão nhừa nhựa đổ ra từng
giọt lớn như đám nho rừng. Ngoài cửa
sổ, tiếng gió hú dài từng đợt. Chắc lão
đại vừa nằm mơ.

"Ngủ đi cu Eng ơi, con chim đen đã bay
về rừng

Ngủ đi cu Eng hỡi, con chim trắng đã
đậu trên cây..."

Lão Pảng hầm hừ vài câu hát ru ấy
trong miệng, tiếng hát của lão như âm thanh
rền khe khẽ của tiếng sấm xa, nó khiến tôi
nghe rõ từng câu.
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Phía rừng cỏ úa
Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN



- Tao lại vừa nghe tiếng hát ấy vang
trong tai Phến à...!

- Ké có thấy mặt người hát không thế?
- Tôi hỏi lão trong cơn ngái ngủ.

Lão Pảng không đáp, chỉ khe khẽ lắc
đầu. Tôi nhìn bóng cái đầu lão trên vách cử
động giống như một tổ kiến treo trên cành
cây. Gió thổi cái tổ kiến ấy lay lay chứ không
giống hình một người. Tôi nhớ lão đã nói với
tôi nhiều lần về giấc mơ của lão. Hẳn lần
này lão lại thấy mình nằm dưới gốc cây mề
gà rễ gù lên như con trăn quấn, mái tóc
người đàn bà xõa xuống bay phơi phới dưới
ánh trăng. Lão nhìn vào khuôn mặt ấy, nó
tối và mờ ảo. Lão chưa bao giờ nhìn được
rõ khuôn mặt người đàn bà đó. Có phải mẹ
lão đó không? Lão chưa kịp hỏi thì khuôn
mặt ấy biến thành khuôn mặt bà Éng già. Bà
nhìn lão cười pần pật bảo:

- Mày là thằng Pảng, mẹ mày đẻ rơi
mày ở ngã ba lân Riềng...a...ha...ha!

Vậy là đêm nào cũng thế, lão Pảng
nhìn qua cái khoảng không giống hình con
mắt, méo xệch khoét từ một tấm ván còn
mới từng thớ gỗ gắn trên bức vách chỗ lão
nằm. Ô cửa sổ nhà lão không giống bất cứ
ô cửa nào ở vùng đất này, nó xấu, kì lạ và
buồn cười. Lão mải miết nhìn qua cái lỗ
xéo trên trời, thấy bóng cây núc nác lác
đác ánh sao sáng. Nhìn mãi tới bao giờ
ngủ quên, gió thổi phà phà vào mặt thì
quay lưng vào phía trong. Khi ấy đêm cũng
chông chênh về sáng.

*

Nhà tôi ở chân núi So Tài, nơi người
Tày, người Nùng sống với nhau thành từng
dãy nhà sàn sau những lũy tre. Từ trên này
nhìn xuống phía dưới thấy một khoảnh đất
hẹp. Vào cuối xuân, đầu mùa hạ mịt mù cỏ
lau xanh. Thu sang đám cỏ ấy đỏ rực và trổ
bông trắng nõn khi mùa đông kéo đến.
Những con đường chạy hằn qua, mùa mưa
đến đám đất trên vàn núi trôi xuống đỏ ối
từng dòng. Đến khi nắng lên những vệt màu

nâu đỏ nổi bật lên nền xanh của cỏ cây
loáng nước. Khoảng đất nằm ở ngã ba
đường. Một con đường dẫn lên nhà tôi trên
So Tài, một hướng đi về Kha Còn nơi người
Dao sinh sống, một lối đi xuống Pó Pụp
dưới chân đèo chỗ người Kinh, người Thái
khai hoang đất mới. Mỗi lần nhìn xuống
dưới ngã ba ngút ngút cỏ cây người ta lại
bảo "Chỗ ấy đẻ ra lão Pảng đấy!". Tôi nghe
thế lại nhớ cái dáng ngồi khom khom của
lão nơi chân dốc mỗi buổi chiều chợt thấy
thương hại lão trong lòng.

Lão Pảng chẳng giống ai. Người ta vừa
muốn được như lão, lại sợ phải như lão. Ở
đất này có ai gánh được bốn sọt ngô trên
vai như đặt cây tre khô lên người mà bước
đi phăm phăm, cắp bó củi lớn vào nách như
cắp cái gối đầu mỗi đêm đi ngủ. Lão bước
lên đèo, xuống núi như chim nhảy trên mũi
đá. Người già ao ước có được sức khỏe
dẻo dai như lão, đám thanh niên thì chụm
đầu bá vai nhau cười rinh rích vén tay so
bắp mỗi lần đi ngang qua lão. Đám đàn bà
nhìn bộ ngực, bắp đùi lão bỗng đỏ mặt
quay đi, lại nghĩ ngợi những điều thật xa
xôi. Lão Pảng lang thang khắp vùng Khau
Pả này, trẻ con người lớn đều biết mặt lão.
Chỗ nào cũng có dấu chân lão. Nhưng lão
không chơi với ai, cũng chẳng thấy lão ngồi
chạm chén uống rượu đến mẻ cả bát với
người khác như những gã đàn ông ở vùng
này. Lão làm một mình, ăn một mình. Lão
sống như con sói, như con dúi cô độc một
mình giữa muôn người khác ở vùng núi đá
mênh mông.

Một lần tôi đi rừng tìm cây thuốc đau dạ
dày cho bà. Loại cây tầm gửi gỗ nghiến vốn
khó tìm. Gỗ nghiến có khi tìm được cả chục
cây một buổi. Nhưng tuyệt nhiên không có
tầm gửi trên đó. Tôi leo lên cả bảy vàn núi
cũng chỉ hái được một nắm nhỏ. Hôm ấy
trời không nắng, bóng tối ập xuống nhanh
như cơn lốc. Tôi xé rừng tìm đường mòn trở
về. Đang định bước qua mỏm đá bám đầy
cây dại bỗng giật bắn mình khi thấy bóng
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người ở trước mặt. Nhìn phía sau lưng tôi
nhận ra một gã đàn ông, với chiếc lưng đầy
sẹo. Cả thân mình đang cố hết sức gồng
lên, hai cánh tay bạnh ra vạm vỡ như muốn
nhấc cả tảng đá lên vai.

Đúng lão Pảng rồi! Cái lưng dầy khộp,
bắp thịt cuồn cuộn như con gấu xám như
thế thì chỉ có thể là lão thôi. Lão đang làm
gì ở đây thế? Tôi không dám lại gần, người
ở đây không ai dám tới quá gần với lão.
Loay hoay một hồi lâu, lão ngồi bệt xuống
đất. Người hơi xoay về phía sau. Tôi kinh
hãi nhìn thấy lão bị sập bẫy thú vào chân.
Chiếc cạm bẫy loại thú lớn được nối với dây
xích dày và khóa chắc chắn vào hộc đá. Lão
trúng bẫy nhưng không kêu một tiếng nào
mà chỉ cố gắng mở hai má răng như hàm
con thú đã cắm ngập sâu vào da thịt. Loay
hoay một hồi lâu, lão ngồi phệt xuống như
muốn buông xuôi số phận lão với cái cạm
thú. Bỗng lão vùng dậy, tay cầm một hòn đá
giơ lên. Lão định vung tay đập nát chân
mình để tự giải thoát. Tôi kinh hãi hét lên rồi
lao về phía trước:

- Dé có sao không?

Lão Pảng quay lưng lại, nhìn tôi bằng
khuôn mặt xám ngoét vì mất máu và bất lực
trước cái bẫy. Tôi nhìn lão bị thương mà vẫn
sợ chưa dám lại gần. Lão thấy tôi lưỡng lự,
mắt bỗng vằn đỏ lên nói:

- Mày giúp tao đi thằng trẻ, tao sẽ đập
chết đứa đặt cái cạm này!

Tôi run run lại gần hơn chút nữa, máu
từ chỗ vết thương đang xối xả chảy thấm
ướt cả đám lá chỗ lão ngồi. Nhìn thật kĩ thấy
cái cạm này người làm ra nó thật thâm độc.
Một khi con mồi đã sập thì nó bị khóa luôn
bởi một cái lẫy. Dù có sức voi cũng không
giật ra nổi, chỉ có nước chặt đứt chân mà
thoát nếu không có người cứu giúp. Tôi
dùng mũi dao phá cái lẫy khóa. Lại chặt cây
để làm đòn nới lỏng sức ép từ hai má chiếc
cạm giúp lão Pảng đưa chân ra khỏi chiếc
bẫy chết người.

Lão Pảng ngồi tựa lưng vào vách đá,
với tay ra phía sau lưng vặt một nắm lá rừng
đem nhai đắp vào chân để cầm máu. Lão
nhìn tôi cất giọng ồm ồm:

- Tí nữa cái chân tao phải bỏ lại ở đây.
Cám ơn nhá, mày về trước đi!

Tôi cười không đáp, ái ngại nhìn lão vừa
trộm nghĩ không biết lão sẽ trở về bằng
cách nào. Quanh người lão ngổn ngang
những bó củi lớn nhỏ. Lão đang gánh củi
thuê cho người Dao bên Kha Còn nấu rượu.
Tôi ngoái lại nhìn thì nghe lão giục:

- Về đi!

Mấy ngày sau vào một buổi trưa. Cả
nhà tôi sững người khi thấy lão bước lên
thang nhà. Lão bảo "Thằng Phến đã cứu lão
Pảng này, nó là anh em của tao rồi nhé!" Nói
rồi lão bá vai tôi cười hậc hậc.

Khi lão đã ra về, bà tôi bảo lão còn
nhiều tuổi hơn bà, nên tôi phải gọi lão bằng
ké mới đúng. Tôi tròn mắt nhìn bà, lại nhìn
bóng lão đang nhấp nhô lẫn vào những đám
cây phía trước nhà mà không tin lão đã già
đến thế.

*

Mùa thu sang, những nương lúa chín
người ta gặt về đổ ào ra cót phơi trên những
sàn nhà, chỉ còn trơ lại những gốc rạ úa
vàng. Nhìn từ xa vào những khoảng đất
nâu, xám xen lẫn vào nhau như một tấm
chăn thổ cẩm lớn vừa được mang ra phơi
dưới ánh nắng vàng như mật. Vào một buổi
chiều tôi đi dự đám cưới từ bản bên trở về.
Đang thất thểu bước lên đèo, chợt thấy một
người ngủ ngay vệ đường, cái mũ rách che
lên mặt. Nhìn xuống bắp chân lộ ra sau ống
quần rách bươm vẫn còn nguyên vết sẹo lồi
lên da non đỏ au. Lại là lão Pảng. Lão luôn
xuất hiện trước mặt tôi một cách đầy bất
ngờ. Giống như con thú hoang vô tình nhảy
ào ra trước mặt người đi rừng rồi lại biến
mất. Tôi ngồi xuống cạnh lão, kéo chiếc mũ
ra khỏi khuôn mặt bị mớ tóc lù xù che khuất.
Lão hé mắt ra nhìn thấy tôi khẽ nhếch mép
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cười. Tôi hỏi:

- Sao ké lại ngủ giữa đường thế?

Lão im lặng không đáp, một lúc lâu thì
trở mình nằm nghiêng người sang một bên.
Tôi thấy hơi men rượu từ đám cưới đã
ngấm, gió trên đỉnh đèo thổi lồng lộng. Da
trời về chiều xanh ngăn ngắt. Tôi dựa vào
phiến đá, không định ngủ cạnh lão lúc này.
Chợt lão nhổm dậy, hai tay ôm gối nhìn như
muốn rơi cả con mắt xuống phía dưới chân
đèo. Lão hỏi tôi như nói với chính mình:

- Phến, mày có biết tao là ai không thế?

Tôi quay sang nhìn lão, định nói rằng
lão là kẻ chả giống ai ở vùng Khau Pả này.
Nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu đến rúm ró
như chiếc lá rụng mùa hanh khô của lão tôi
thấy lòng chững lại. Lão là ai chứ? Thật ra
tất cả chỉ biết tên của lão, biết cái hình dạng
của lão. Nhưng có ai biết lão gốc gác ở đâu,
lão đã bao nhiêu tuổi. Mà có lẽ chính lão
cũng không biết lão là ai nữa kia. Lão Pảng
cởi chiếc áo trên người để lộ ra những vết
sẹo trên da thịt mình. Lão chỉ lên những vết
sẹo rồi khật khừ nói:

- Người ta gọi tao là thằng Pảng điên
đấy mày biết không hả Phến?

Tôi nhìn kĩ vào những vết sẹo dài trên
lưng, trên bả vai lão. Chúng chồng lên nhau,
vằn vện như miệng cót tre đắp lên người.
Lão Pảng lại nằm xuống, ngửa mặt lên nhìn
trời. Lão khe khẽ thở dài hỏi tôi:

- Mày thấy ai cầm dao chém người ở
chợ phiên bao giờ chưa?

Tôi giật mình nhìn sang, mắt lão vẫn
như dán vào mây trời. Gió dưới chân đèo
réo lên làm tôi rùng mình. Giọng lão Pảng
lại méo dạt trong gió "Khi tao chưa cao bằng
cái đòn gánh củi đã đến ở nhà lão Pử. Lão
thuê tao chặt gỗ để mang về dưới xuôi. Đổi
lại tao được ăn, ở không mất tiền. Cuối năm
được thêm một ít bạc đi chơi tết. Nhưng tao
thích làm cho lão Pử bởi lão giỏi võ, tao
muốn học võ từ lão. Có lần tao thấy lão ra

đòn trong chớp mắt mà thọc tay vào giữa
thân cây chuối lớn lôi tuột ra ngoài cái ruột
nõn xanh lè. Lão bảo với tao, mỗi một xe
trâu gỗ tao chặt được đổi lấy một chiêu võ
từ lão. Tao nhận lời ngay, thế là ban ngày
lên rừng đốn gỗ, đêm xuống hì hục học võ,
luyện tay chân cứng như đá, như sắt. Số gỗ
tao đốn cho lão phải dựng được nửa số nhà
đất Khau Pả này mà cũng chưa học hết bài
của lão. Nhưng lão là thằng khốn nạn. Lần
ấy tao với lão vào rừng tìm chỗ mới để lấy
gỗ. Trên đường cùng đi có đôi vợ chồng trẻ
vào rừng hái thuốc. Lão nhìn đắm đuối đứa
vợ da trắng nõn, môi đỏ mọng như quả chín
thì nảy lòng ham muốn đàn bà. Lão đuổi tao
đi trước rồi chạy theo trêu ghẹo đứa đàn bà
đó. Thằng chồng thấy thế lao vào lão.
Nhưng lão Pử là thằng giỏi võ nhất vùng
này, lão chỉ tung một đá thằng chồng đã gục
ngay dưới gốc cây. Lão xông vào đứa đàn
bà như con thú xé xác con mồi. Tao nghe
tiếng kêu cứu của đứa đàn bà đó thì quay
lại. Thấy lão đang vục đầu vào ngực đứa
con gái rồi kêu rú lên như con lợn bị chọc
tiết, tao kinh hãi lao vào lôi lão lật ngửa ra
phía sau. Lão lộn một vòng tung chân về
phía người kéo, tao may mắn tránh được cú
đá của lão. Lão hơi sững người rồi gầm lên
đuổi tao đi. Lão cũng bỏ đi trong lòng đầy
hậm hực. Từ lần ấy, tao quyết rời khỏi nhà
lão Pử.

Những ngày đầu tao lang thang khắp
nơi, chỗ nào có chợ phiên là tao tìm đến.
Đám thanh niên kéo nhau xuống chợ uống
rượu. Uống đến khi nào say mềm thì rủ
nhau đi tìm đám con gái tán tỉnh. Đám con
gái thường vây quanh những thằng hát hay,
thổi sáo giỏi. Những thằng trai ở nơi khác
đến sau nhìn thấy thì nổi lòng ghen tức
trong bụng như nuốt phải đám lá han. Tao
không quan tâm đến đám con gái. Cũng
chẳng quan tâm đến đám đàn ông nghĩ gì.
Tao nghĩ ra một cách để kiếm tiền. Tao nhận
tiền để sẵn sàng nhảy ra túm lấy mấy thằng
trai đang hút đám con gái ở giữa chợ nếu
có người thuê. Mấy thằng đó bị đánh thì ôm
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lòng căm giận mà chạy. Cứ như thế tao
kiếm được nhiều tiền dễ hơn đi vác củi, chặt
gỗ cho lão Pử cả trăm lần. Lại được khoe
những ngón võ tao đã học được. Phiên chợ
nào tao cũng đánh nhau. Tao đi suốt từ
Lùng Pả, xuống đến Sa Lù sang cả Tồng
Nọt nhưng chưa biết sợ, biết thua lần nào.
Đám thanh niên thi nhau trả tiền để kéo tao
về phía mình. Rồi cũng có ngày đám bị tao
đá mông rủ nhau kéo đến tìm tao trả thù,
mấy thằng từng thuê tao chạy hết. Mình tao
đứng lại, chúng nó bảo thằng điên mới ở lại.
Tới khi bị chém như con thú trúng cạm nằm
giữa chợ, tao nằm trong vũng máu của
chính mình. Không ai thèm đến gần, tao cố
mở mắt nhìn trong đám đông. Có những
ánh mắt nhìn tao thương hại, có ánh mắt
nhìn tao cười nhạo báng hả hê. Đám thanh
niên thì sung sướng vì có người trả thù cho
chúng nó. Lúc ấy tao đã nghiệm ra một điều,
khi mày còn là con hổ thì tất cả coi mày là
chúa rừng. Nhưng khi mày đã nằm trong
bẫy thì tất cả bỗng trở thành thợ săn mày
đấy Phến ạ. Tao đã thề không đánh nhau vì
bất cứ thằng nào nữa. Tao chém người
nhiều, cũng bị chém nhiều giờ còn lại những
vết sẹo trên da thịt này không bao giờ quên.
Nhưng mà...".

Lão Pảng dừng lại như nghĩ tới điều gì
đó. Lão cầm một viên đá ném xuống vực
phía trước mặt. Viên đá lăn xuống vách núi
lách cách, tiếng kêu vọng lại xa dần. Mây
trời bỗng đỏ rực như tiết gà nơi đáy bát.
Những cánh chim lao vun vút như mũi tên
bay ra khỏi cánh cung. Tôi đưa mắt nhìn lão
như chờ câu chuyện của lão đang bỏ dở.
Giọng lão lại ề ề cất lên "Lần ấy tao uống
say, có thằng đến dúi vào tay tao nhiều tiền
lắm. Nó bảo:

- Mày hạ một thằng giúp tao thì tiền này
là của mày.

Tao trừng mắt, ném mớ tiền ấy xuống
đất rồi quát: Tao chán đánh nhau rồi! Thằng
đó cười nhạt rồi lủi đi mất. Tao ngồi một
mình giữa chợ, người bước qua mặt đều

không muốn nhìn. Bỗng tao thấy đau nhói
ở phía sau lưng. Khi quay lại nhìn thì đã
thấy bóng người lẫn vào đám đông. Máu xối
ra sau gáy, tao loạng choạng lao theo thằng
vừa ra tay. Bỗng có người hét lớn "nó ở
đằng kia". Tao không kịp nghĩ gì thêm lao
đến một thằng trai đang ngồi trên phiến đá
theo tiếng hô. Tao trút cơn giận lên nó,
không biết vì say hay vì điều gì nhưng tao
thấy nó là những khuôn mặt đã cười, đã bỏ
mặc tao hôm nào. Tao muốn trả thù tất cả.
Tao vung dao lên chém xuống như một con
thú, đến khi có người lôi ra ngoài mới sực
tỉnh. Nhìn thằng trai nằm dưới đất, sao giờ
nó giống mình hôm nào quá, lần đầu tiên
tao thấy sợ hãi đến thế. Đâu có tiếng cười
vọng lại "Hơ hơ thằng Pảng điên rượu mời
không uống lại uống rượu xui". Sau này tao
nghĩ lại mới biết mình bị xỏ mũi dắt đi như
con trâu. Tao đã không nghĩ ra cái thằng
định thuê mình hôm đó. Nó độc quá Phến
à, lòng dạ con người còn khó đoán hơn cái
hố sâu trên đỉnh Pù Đăng đấy...".

Lão Pảng đứng dậy, lững thững bước
xuống đèo. Trời đã tối hẳn, bóng đêm loang
ra trong chớp mắt. Có tiếng người phía
trước:

- Mày là thằng Pảng, mẹ mày...a ha
ha...!

Tôi nhận ra bà Éng già chống gậy ngồi
trên tảng đá bên đường. Không còn thấy
bóng dáng lão Pảng đâu nữa. Qua ánh sáng
lờ mờ, bóng bà Éng già như chiếc áo cũ vắt
trên mỏm đá. Nhàu nhĩ và tả tơi. Tôi trở về
nhà trong lòng ngổn ngang những câu
chuyện không hồi kết của lão Pảng chất
chứa trong lòng.

*
Cuối thu, đám lá rừng trút xuống như

tiếng thở rì rào khe khẽ trong gió heo
may. Đêm đêm, những đốm lửa cháy lập
lòe trên những vàn núi của đám người đi
rừng đốt lên bỏ lại, người ta lại chờ đợi
những đợt lạnh đầu tiên sẽ về. Chẳng ai

22
VÙN NGHÏå

Söë 316-02/2020 - xûá laång



thích thú gì khi cái giá rét kéo đến giữa
vùng núi đá cao chơi vơi này. Nhưng trời
có rét thì những luống rau bên suối mới
chịu cuộn chặt, những ngọn cải ngồng
mới mập mạp vươn lên ăn sương dưới
những bàn tay chăm chút của đám đàn
bà. Có rét thì những mẻ thuốc men lá
phơi trên mái ngói, chuẩn bị cho rượu
đông chí mới chín tới độ ngọt để những
nồi rượu ướp thơm cả vách nhà của đám
đàn ông ngon được.

Nhưng chẳng cần gió rét gì cả mà
ngay cái thời tiết này thì đám cỏ lau dưới
lân Riềng vẫn phun ra những ngọn trắng
phau. Lại một buổi chiều mây trên đỉnh
Pù Đăng bỗng đỏ gắt như mặt thằng say
rượu. Tôi cắm cúi vác thanh gỗ Kháo
trắng mới xẻ được từ núi trở về. Vừa
bước tới ngã ba lân Riềng ngập giữa
đám cỏ lút đầu đã thấy một người đứng
giữa đường hai tay chống nạnh ngó lên
nhìn trời.

- Hầy! Nhìn đường mà đi chứ người
anh em.

Tôi ngước lên nhìn, lại là lão Pảng.
Khuôn mặt lão bị ánh sáng những đám mây
trên trời phết một màu vàng vọt hắt lại. Lão
xuất hiện trước mặt tôi vào lúc nhập nhoạng
tối như lần trước. Tôi ngồi phệt xuống thanh
gỗ, gió thổi đám lau lào rào phía sau lưng.
Lão Pảng cũng ngồi xuống cạnh tôi, lão đeo
cái nải bên sườn, ở hai góc còn bám đầy
đất đỏ, chẳng biết lão từ đâu trở về.

- Người ta bảo tao đẻ ra ở chỗ này.

- Hố! Bà Éng vẫn bảo thế còn gì - Tôi
đáp.

Lão Pảng không đáp, lão gù vai xuống
ôm lấy đầu gối ra điều suy nghĩ. Cái ngã ba
này nằm giữa đường về ba hướng khác
nhau. Chẳng biết người mang lão đến từ
hướng nào. Có phải người ta cố tình giấu
nơi đến của lão chăng?
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- Ké thử đi đến tận cùng mấy con
đường này nhỡ đâu...

Lão Pảng lôi từ trong nải ra một chai
rượu đưa cho tôi. Tôi mở nút chai, hơi rượu
mát dịu tỏa ra. Tôi đoán nó được nấu từ
những căn nhà sàn trên Kha Còn. Ở đất này
chỉ có nơi ấy mới nấu được loại rượu khi
mở nút chai đã nghĩ mình sẽ uống cạn được
như thế. Vẫn cái giọng khừ khừ rền rĩ lão
nói với tôi "Tao đã đi tìm dòng họ của mình
từ khi mày chưa đẻ nữa kia. Đất trời mênh
mông lắm Phến à, sau núi lại có núi, con
suối ngắn lại đổ ra con sông dài. Nhưng mà
con người loanh quanh lại dẫm vào chân
nhau đấy. Có những điều mà mày sẽ không
bao giờ trả lời được cho chính mày đâu. Tao
nhớ lắm! Nhớ lần tao nhận lời chặt chín xe
trâu củi cho một ngôi nhà ở chênh vênh
vách núi trên đất Kha Còn. Phải mất ba
ngày thì đám củi mới chất đầy gầm sàn. Cái
eo đất này chỉ có hơn chục nóc nhà. Nhưng
luôn nồng nặc mùi rượu, mùi men phảng
phất. Hơi rượu từ trong những cái nồi đồng
bếp bốc ra. Từ đám lá thuốc phơi trên sàn,
trên mái, trên những sào phơi men quả. Mùi
rượu lan cả ra những đám bỗng rượu từ
gạo ngô nương đổ từng đống ngoài vườn.
Cả trong mồ hôi, hơi thở của những thằng
đàn ông đang say lăn lóc trên sàn nhà. Tao
nhìn những thằng đàn ông đôi chân đôi tay
teo tóp, cái bụng căng phồng, hai mắt lờ đờ,
cặp môi đóng vảy vì rượu. Rượu làm kiệt
sức những thằng trai vạm vỡ, làm táp cả cỏ
cây ngoài vườn, ám cả ván nhà bếp qua
ngày qua tháng. Nhưng lạ lắm! Đàn bà ở
chỗ này thì ngược lại. Hình như hơi rượu
càng nồng thì da dẻ họ càng trắng hồng như
trái đào trái lê chín. Những bầu vú căng tràn
như muốn đâm toác qua lớp áo váy bên
những nồi rượu nghi ngút khói. Những cặp
mông núng nính vẫn miệt mài bên cối xay
ngô, xay lúa.

Chỉ có một gã duy nhất không giống
những thằng đàn ông khác ở nơi này. Hắn
bị thọt chân, mặt đầy sẹo và không say
rượu bao giờ. Nó là cái thằng thuê tao chặt

chín xe trâu củi ấy. Hôm đó chuyến củi
cuối cùng xếp xong cũng quá nửa đêm.
Ngoài trời gió rét siết ào ào trên vách núi.
Trên nhà đã bày cơm rượu sẵn, hai vợ
chồng thằng thọt chân mời tao ăn cơm.
Bụng tao đói réo lên từng cơn khi ngửi
thấy mùi thịt, mùi rượu. Suốt bữa ăn, vợ
chồng nó chẳng nói với nhau câu nào. Tao
chợt thấy một điều rất lạ ở nơi này, đó là
không có tiếng trẻ con. Những ngôi nhà ở
đây chỉ có người lớn mà không có đứa bé
nào được sinh ra. Có phải vì thế mà trên
khuôn mặt những người đàn bà luôn
phảng phất một nỗi u buồn. Vợ của gã thọt
cũng thế. Đêm đó tao ngủ lại trong căn nhà
ấy, thứ rượu mà tao uống thật hiếm gặp.
Nó làm tao ngủ say như chết khi mới đặt
đầu xuống. Đến nửa đêm tao thấy thứ gì
đó rất khác lạ ở cạnh mình. Tao choàng
tỉnh, khi thấy mình gối lên đùi vợ của thằng
thọt chủ nhà. Qua ánh lửa đứa đàn bà đó
đã cởi bỏ áo ngoài, hai mắt sáng long lanh,
đôi tay đang lần mò trên ngực đánh thức
tao dậy. Tao hoảng quá nhảy phắt ra khỏi
nhà xuống thang tựa lưng vào bờ rào thở
dốc. Tao nhìn quanh xem thằng thọt ở đâu,
tại sao vợ nó lại muốn làm thế với tao
trong ngôi nhà của nó. Phía trên nhà, bóng
người đàn bà rũ rượi bám lấy cửa bếp
nhìn ra ngoài nấc lên từng tiếng. Tao lao
xuống đường như chạy trốn, trong đầu lấp
đầy hình ảnh lão Pử, tao thấy mình còn tệ
hơn lão mười lần. Đi được nửa đường tao
gặp thằng thọt ngồi một mình bên đống
lửa. Nó uống rượu một mình, thấy tao
chạy tới nó đứng như khúc gỗ, hai mắt
nhìn tao trừng trừng. Tao lao tới giáng cho
nó một đòn. Nó lảo đảo ngã xuống rồi
gượng đứng dậy cười sằng sặc. Bỗng nó
lần qua lớp áo kéo chiếc quần nhăn nhúm
tụt xuống, dưới ánh lửa chập chờn nhảy
múa. Mày biết tao thấy gì không Phến,
phần dưới của nó bị lưỡi dao xén cụt,
phẳng như đứa đàn bà. Vết sẹo đã lành
nhưng nó mất quyền làm thằng đàn ông
vĩnh viễn. Nó nhìn tao rồi gầm lên:
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- Mày còn nhớ tao không Pảng, sao
mày không chém chết tao hôm đó luôn đi,
sao lưỡi dao mày độc với tao thế Pảng ơi?

Thằng thọt khóc, cả người nó rúm ró
như ăn phải lá độc. Trong đầu tao loang
loáng hình ảnh thằng trai bị tao đánh gục
ngày nào. Đêm ấy trên vùng núi đá, chỉ có
một ngôi nhà còn đỏ đèn đến sáng.

Tao bỏ đi từ hôm ấy. Mãi sau này nghĩ
lại, tao thấy mình ác quá. Tao trở lại tìm
vợ chồng lão thọt. Tao định sẽ đến cho nó
xử lý tao thế nào cũng được. Nhưng ngôi
nhà ấy lặng thinh không còn bóng người
ở. Tao bước lên nhà, bếp lửa lạnh tanh.
Tấm rèm cửa buồng bị gió giật ra ngoài
rách nham nhở. Nhìn quanh những ngôi
nhà trên gò cao, vẫn những gã đàn ông
trong cơn say lăn lóc. Vẫn những khuôn
mặt đàn bà phảng phất buồn bên những
nồi rượu bốc khói nghi ngút. Tao ra về mà
lòng như có tiếng đá lở giữa mùa mưa
Phến à...".

* 

Tết cơm mới đến mà tôi buồn như nằm
giữa cơn mưa rừng mùa hạ. Khi người con
gái trong lòng tôi bỗng nói không còn
thương tôi nữa. Mọi ý nghĩ đều đưa tôi tới
những điều buồn chán nhất. Tôi thấy ngày
như không còn có mặt trời, gió không còn
đủ sức lay nổi một ngọn cây. Tôi nằm giữa
nhà uống rượu một mình. Mặc cho đám
thanh niên trong bản kéo nhau đi chơi ồn ã
cả một vùng. Lão Pảng lại đến, lần này lão
tự tìm đến nhà tôi. Thấy tôi nằm như cái áo
chưa kịp ráo nước vắt trên bờ rào. Lão kéo
tôi ngồi dậy rồi nhìn ra cửa hỏi:

- Nhìn mày tao đoán lại mắc vào đám
đàn bà rồi.

- Sao ké biết thế?

Lão cười không đáp. Nụ cười của lão
không ai đoán được lão buồn hay vui. Lão
ngồi xuống bên cạnh, thở phì phì hơi rượu
vào tai tôi. Lão bảo:

- Mày đã đi qua ngọn núi kia lần nào
chưa?

Tôi lắc đầu không đáp. Nhìn lên những
ngọn núi phía xa đã thấy những lớp mây
mỏng như sương trùm xuống đỉnh núi nhờ
nhờ xanh. Tiếng lão Pảng lại rù rì bên tai:
"Từ lân Riềng tao lại đi tìm kiếm người sinh
ra mình. Tao vượt hết ngọn So Tài này,
sang bên kia núi, lại lên cao hơn nữa.
Chẳng ai biết tao là ai hết. Tao lại đi vực
trâu thuê kiếm tiền khắp nơi, tới tận những
bản sâu nhất vùng này. Những con trâu
đến tuổi kéo cày, kéo gỗ sẽ bị xỏ mũi để
dậy chúng cách kéo gỗ, làm việc cho thuần
thục. Lũ trâu giống hệt mấy thằng thanh
niên mới lớn. Không phải ai cũng biết cách
làm chúng nó nghe lời. Nhưng dưới bàn
tay tao thì những con trâu bướng bỉnh nhất
cũng sẽ phải ngoan ngoãn đi theo lệnh của
chủ nó. Một buổi chiều tao ngồi bên bờ
suối, thấy một đứa con gái mang quần áo
ra giặt. Tao ngồi trên mỏm đá, nhìn lơ đãng
mây trời. Đứa con gái giặt dưới suối lâu lâu
lại nhìn lên phía tao cười rúc rích một
mình. Tao ngó xuống thấy nàng ta giặt mãi
một chiếc áo chàm mà không xong. Tao sốt
ruột nên hỏi:

- Giặt nữa là áo rách đấy?

- Áo này không rách được né.

- Nhà ở đâu?

- Trên kia kìa, bố bảo muốn anh về vực
trâu cho.

- Sao không nói sớm?

Đứa con gái không đáp, lại cúi xuống
giặt tiếp cái áo. Tao nhìn nghiêng nghiêng
bỗng thấy đứa gái ấy đẹp quá. Làn da trắng
phơn phớt một màu hồng đẹp kì lạ. Đặc biệt
là đôi mắt, đôi mắt nàng phát ra một thứ ánh
sáng mê hoặc. Khi nàng nhìn tao, tao thấy
đôi chân mình như muốn bước theo nàng
mãi mãi không rời. Khi đứa gái lội suối trở
về. Tao lẽo đẽo theo sau hỏi:

- Sao biết tôi vực trâu?
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- Biết chứ, còn biết ở đâu tới nữa đấy!

Tao theo bước chân người con gái
bước lên đèo. Gió thổi ngược từ phía
trước, mùi thơm ngọt từ cơ thể thiếu nữ
phảng phất khiến máu trong người tao sôi
lên. Tao nhìn nàng từ phía sau, nhìn cái eo
mỏng lắc lư theo bước như con chim nhỏ
đèm đẹp thì càng thấy lòng mình sung
sướng vì gặp được nàng. Cô gái dẫn tao
tới một ngôi nhà sàn nằm lọt giữa những
bụi hóp đang đổ lá vàng rực. Ngôi nhà sạch
tinh không vương một chút bụi bẩn, khói
lửa nghi ngút nhưng gác bếp không bám
một chút vẩn đen nào. Tao thầm khen bàn
tay đàn bà nhà này thật khéo và chăm chỉ.
Nhà chỉ có bốn người, bố, mẹ nàng và hai
chị em. Khi tao đến thì tất cả đều vui mừng
chào đón như đã quen biết từ lâu lắm. Bố
đứa gái chỉ vào con trâu nhốt dưới gầm sàn
giao cho tao vực nó kéo gỗ cho thật giỏi.
Tao ậm ờ nhận lời, còn tâm trí lại đang
hướng về đứa con gái đẹp đang ngồi bóc
măng dưới bếp. Tao ở lại từ hôm đó.
Nhưng con trâu nhà nàng là con trâu kì lạ.
Khi tao tới gần cửa chuồng nó nhe răng ra
cười như thách thức tao. Tao vật lộn một
ngày mà không thể đặt thứ gì lên vai nó, nó
lao vào rồi giương đôi sừng nhọn như mũi
dao mấy lần định lấy mạng tao. Những
mánh khóe hạ gục những con trâu bướng
của tao cũng như bị nó đoán trước. Đêm
hôm ấy tao ngủ ở nhà nàng mà bụng như
có đá bên trong. Đến nửa đêm một thứ thấy
ánh sáng ở phía trên mái nhà. Hé mắt ra
nhìn thì một con vật mình rắn, đầu gà đang
chui ra từ một cái chum lớn cất giấu sau
vách chỗ tao nằm, con vật trườn ra rồi gác
đầu lên xà nhà nhìn chăm chăm xuống chỗ
tao nằm. Tao nhắm mắt, lại thấy con thú lạ
biến thành đứa gái đẹp đang mỉm cười nhìn
tao, chớp mắt một cái đã thấy nàng nằm
trong tay tao. Mùi thơm dịu ngọt lại lan
sang, mọi thứ tan ra hóa thành nước hòa
vào nhau. Tao và nàng quấn riết lấy nhau
suốt đêm hôm ấy,

Sang những ngày sau tao lại tiếp tục
công việc với con trâu cứng đầu. Đêm đến
nàng lại sà vào lòng tao giao hoan xác thịt.
Tao chìm đắm trong sung sướng, hoan lạc
với nàng trong căn nhà khuất sau rừng hóp
ấy. Mặc cho nàng có là người hay là con vật
gớm ghiếc kia đi nữa.

Một buổi trưa tao bị đánh thức bởi có
người đập vào lưng một cái rất mạnh. Tao
bừng tỉnh mà như bị rút hết xương khỏi
người. Trước mặt tao là Then Khày đang
ngồi cắm những cây hương xuống đất.
Thấy tao tỉnh lão bảo:

- Mày trúng ma ba ngày ở đây rồi!

Tao nhìn quanh chỗ mình nằm bên cạnh
phiến đá, cỏ cây nát nhàu dưới chân. Tao
kinh hãi nhớ lại mọi thứ mà không tin vào
mắt mình. Then Khày đứng dậy lắc đầu bỏ
đi. Tao chạy lên con đường theo đứa con
gái đẹp đã dẫn tao đến ngôi nhà sàn. Rừng
hóp hiện ra trước mắt, dấu tích một ngôi
nhà vụn nát ngổn ngang bị cỏ cây che
khuất. Chỉ còn chiếc áo chàm đã mục nát
phơi trên cành hóp khô. Tao đưa tay ra, mới
chạm vào vạt áo nó đã bở vụn lả tả rơi lẫn
vào đám tro tàn. Đứa đàn bà đầu tiên của
tao bỗng biến thành đống đổ nát như thế
đấy Phến ạ.

Sau này tao nghe người ta kể về ngôi
nhà trong rừng hóp có ma gà. Nhà nào có
nuôi ma ấy thì con gái đẹp như tiên. Hai
má hây đỏ, đôi mắt biết bỏ bùa người
khác. Người bị ma gà cắn bỗng hóa điên
dại. Nếu không có thầy cao tay đuổi sẽ ăn
hết ruột gan trong bụng mới chịu bỏ đi
nhập vào người khác. Ngôi nhà trong rừng
ấy bị người khác xa lánh, xua đuổi. Chẳng
hiểu sao một ngày nó bốc cháy dữ dội. Cả
nhà bốn người, cả một con trâu đều bị lửa
thiêu thành tro bụi. Có người nói nhà ấy tự
đốt nhà để bỏ đi nơi khác sống vì không
chịu được sự xa lánh của người đời.
Người ta vẫn nhớ nhà ấy có cô con gái
đẹp lắm...".
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Lão Pảng đứng dậy bước xuống thang,
lẫn vào con đường phía trước nhà. Lần đầu
tiên tôi thấy lão đi chậm đến như thế. Phải
chăng lão sợ mình sẽ một lần nữa bước vào
giấc mơ như lão đã mơ ngày nào. Còn tôi
bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nỗi buồn
bỗng tan biến theo ngọn lửa ở ngôi nhà
cháy trên núi cao.

*

- Bà Éng già nhảy núi chết rồi!

Có tiếng người nói lớn như thế vào
một buổi sáng khi tôi mới thức dậy. Tôi
ngó lên đỉnh Slam Kha mây vờn xuống
chân núi như những chiếc khăn trắng trùm
kín lên ngọn núi. Trên miệng vực Pù Đăng
lão Pảng ngồi đó một mình từ bao giờ.
Dưới vực sâu đang cuộn lên những đụn
mây trắng xóa. Tôi lại gần lão Pảng định
hỏi lão mấy câu cho thỏa trí tò mò nhưng
lão ngồi như khúc gỗ đã ngả xuống qua
mùa mưa, sương đậu trên mái tóc thành
dòng bạc phếch phơ đầu lão, những giọt
nước chảy dài trên khuôn mặt lõm sâu
đen sạm. Có phải lão khóc không tôi
không rõ. Tiếng người bàn tán xốn xang
như tiếng ve, rồi lại trôi tuột xuống núi
theo bước chân người. Chỉ còn lão Pảng
ở lại. Khi mặt trời đã lên lưng chừng núi,
sương mỏng dần, lão Pảng lặng lẽ xuống
núi. Lão đến cây mề gà già mọc giữa
những vạt nương lúa đã nứt toác những
vết chân chim. Cây mề gà ấy là nơi bà
Éng ở. Trên thân cây có một cái lỗ khoét
sâu vào thân to bằng ba người ôm. Người
đi đường nhìn vào cái lỗ ấy bảo nó giống
con mắt người. Có người lại bảo nó giống
cái ấy của đàn bà. Mắt người có hai con
đằng này có một. Bà Éng già thường chui
vào trong đó ngủ qua đêm suốt bao nhiêu
ngày tháng không ai rõ.

Lão Pảng lôi từ trong hốc cây ra mớ
quần áo cũ, chiếc nải rách, mấy cái bánh gói
trong lá chuối đã ăn dở. Những thứ còn lại
ấy lão đem đốt trên miệng vực sâu. Một buổi
chiều gió lộng, những tàn tro từ đám cháy

mà lão Pảng đốt bay lập lòe tan vào mây,
rơi xuống miệng vực. Tôi đứng ở xa nhìn lại,
tiếng gió như tiếng cười pần pật của ai đó
từ đâu đó vọng về xa xăm.

Chuyện về bà Éng người ta nói mãi
cũng nhạt đi như hơi rượu qua đêm. Bỗng
một ngày tôi thấy lão Pảng cầm dao phát
ào ào vào những đám cỏ ở ngã ba lân
Riềng. Tôi thấy lão đổ mồ hôi như tắm mà
vẫn mải miết làm mới gặng hỏi. Lão dừng
tay thở dài rồi đáp:

- Tao sẽ dựng nhà ở chính nơi này!

Lão làm như trúng phải bùa mà không
biết mệt mỏi. Một buổi, người qua đường
kinh hãi thấy lão chặt hạ cây mề gà già
xuống. Lão hạ cái cây đem xẻ ván bưng
lên vách căn nhà của lão. Lão để cái chỗ
khuyết hình con mắt từ hốc cây đóng lên
chỗ lão nằm làm cửa sổ. Ngôi nhà của lão
dựng xong trời cũng bắt đầu vào giữa
đông. Những đêm tiếng gió thét gào trên
mái lá, tôi thường đến ngồi nói chuyện với
lão bên bếp lửa. Có đêm ngủ lại cùng lão
trong căn nhà có ô cửa xéo lên trời đón
gió ào ào đổ vào căn buồng run rẩy đi qua
những cơn gió mùa đang tràn về khắp
vùng Khau Pả mênh mông.

*

Tôi cứ nghĩ lão Pảng sẽ ở trong căn
nhà ấy mãi mãi. Bởi có lần lão nói với tôi
về đôi chân lão đã mải miết đi kiếm tìm,
giờ nó muốn dừng lại đợi chờ những gì
đến sẽ đến với lão. Nhưng một buổi chiều
khi nắng còn những tia rẻ quạt hằn lên trên
những ngọn núi, lão Pảng đóng cửa căn
nhà giữa ngã ba đường rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi nhìn theo tấm lưng gù xuống của lão
đang chầm chậm lẫn vào khe đá trên lối
mòn lên đỉnh Pù Đăng. Lão bảo con
đường ấy lão chưa đi bao giờ. Tôi nhìn
xuống cánh đồng cỏ lau, gió xô lao xao
những ngọn cây úa tàn. Mùa này những
miền cỏ lau trên Khau Dàng đã không còn
trắng nữa./.
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Về xã Nhất Tiến của huyện
Bắc Sơn, tôi được giới thiệu
một điển hình phụ nữ làm

kinh tế giỏi. Cứ nghĩ theo thói
thường thì người làm nghề chăn
nuôi, trồng trọt ắt có dáng vẻ vất
vả, chân lấm tay bùn. Nhưng khi
chúng tôi đến thăm gia chủ thì
thấy một người phụ nữ trẻ trung
với nụ cười tươi, đôi môi hồng, làn
da trắng nõn, vóc dáng cân đối,
mái tóc suôn thẳng màu nâu hạt
dẻ ra đón tiếp khiến tôi bất ngờ.
Tôi kéo tay người cán bộ xã đi
cùng hỏi nhỏ:

-  Đây là nhân vật mà xã giới
thiệu đấy hả?

-  Vâng! Chị bất ngờ hả? Đây
là cô Đặng Thị Quỳnh, điển hình
làm kinh tế giỏi của xã em đó. -
Anh cán bộ dẫn đường nhìn chúng
tôi cười.

-  Trời! Không ngờ em ấy lại trẻ
và xinh đẹp như vậy. 

Cô chủ mời chúng tôi vào nhà
với vẻ áy náy: 

-  Mời các anh các chị ngồi
chơi, chờ em một lát, em đang nấu
dở nồi đậu.

-  Được rồi, em cứ làm việc
của mình đi. Các chị đến là để tìm
hiểu, để xem em làm việc mà. -Tôi
vội đỡ lời em.

Thế là cả đoàn chúng tôi cùng
xuống bếp - khu vực em làm đậu.
Trong bếp là hai nồi đậu đang sôi,
trào bọt trắng xóa. Quỳnh vừa vớt
bọt đậu, vừa nói với chúng tôi:

-  Trước kia em làm đậu bằng
phương pháp thủ công, xay, vắt,
lọc, nấu toàn bằng sức người. Về
sau em mua được máy móc nên
giảm được rất nhiều sức lực.
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tình người
tRong men Lá

Ký của DưƠNG SƠN

Chị Quỳnh giới thiệu nguyên liệu làm men lá
Ảnh: XUÂN TAM

-  Bộ đồ nấu đậu này em mua hết bao nhiêu tiền?
-  Dạ, chín triệu chị ạ!
-  Mỗi ngày em bán được bao nhiêu bìa đậu?
-  Em không cắt đậu thành từng bìa mà bán theo cân. Mỗi

ngày em làm khoảng bốn mươi cân. Em đem giao một số, còn
lại thì đi bán lẻ chị ạ!

-  Mỗi cân đậu bán giá bao nhiêu hả em?
-  Em đi giao thì mười hai ngàn, còn bán lẻ thì mười lăm

ngàn.
Chúng tôi đang nói chuyện bỗng có tiếng chuông điện

thoại ngân vang, Quỳnh nghe máy, từ trong điện thoại vọng
ra tiếng người đàn ông: “A lô! Khách đến chưa em?”. “Dạ! đến
rồi anh ạ”. “Vậy anh sẽ về ngay!”. Cúp máy. Quỳnh quay qua
chúng tôi giải thích:

-  Chồng em điện về hỏi xem các anh chị đã đến chưa.
Lúc sáng được các anh ở xã điện vào cho biết có các anh chị
đến thăm, nhưng nhà em neo người quá, đang thuê máy xúc
đào ao nên anh ấy phải ra trông. Biết các anh chị đến rồi, anh
ấy sẽ về ngay.

-  Không sao em ạ. Được gặp em là tốt rồi. Nghe nói,
ngoài làm đậu, em còn nấu rượu nữa à? 
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-  Vâng! Em nấu rượu ngô. Mời các anh chị
qua xem khu ủ rượu của nhà em.

Nói rồi Quỳnh nhanh nhẹn dẫn đoàn chúng
tôi ra phía sau ngôi nhà chính. Đó là một khu
nhà xưởng rộng hơn trăm mét vuông, xây tường
gạch kiên cố, được lợp mái tôn chống nóng và
sàn lát gạch men cao cấp. Dọc theo tường nhà
là một dãy chum sành. Quỳnh giới thiệu với
chúng tôi: 

-  Đây là những chum em dùng để ủ rượu.
Khi ngô được đồ chín, đảo men xong em cho
vào chum ủ một tháng cho thật ngấu, sau đó
nấu thì rượu mới ngọt, êm. Mỗi ngày em chỉ nấu
một đến hai mẻ, được tầm mười đến hai mươi
lít rượu. Nấu xong rượu em cho vào téc ủ tiếp,
nhưng thường thì không ủ được lâu vì có khách
quen đến lấy.

Quỳnh dẫn chúng tôi đi tiếp vào gian nhà
phía trong rồi chỉ vào cái giá cao chất đầy những
bó cây khô:

-  Đây là cây nguyên liệu em dùng để làm
men lá. Men ủ rượu em tự làm, đạt tiêu chuẩn
vệ sinh an toàn thực phẩm nên sản phẩm nhà
em rất được lòng khách.

Cứ như thế, rất tự nhiên Quỳnh kể về quá
trình lập nghiệp của hai vợ chồng. Ngày đó cách
đây đã mười mấy mùa hoa đào nở, Đặng Thị
Quỳnh còn là thiếu nữ tuổi trăng tròn, là một
trong bốn người con gái của gia đình dân tộc
Dao tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn (Lạng
Sơn). Cuộc sống của đồng bào Dao vốn quen
sống trên núi cao, phát nương, làm rẫy, trỉa ngô,
gieo đỗ, lạc... tự sản tự tiêu, nên đời sống kinh
tế rất khó khăn. Nhưng rồi sống cùng với các
dân tộc anh em như Kinh, Tày, Nùng, đồng bào
Dao cũng dần dần xuống núi gieo trồng lúa
nước như các dân tộc khác.

Năm đó Đặng Thị Quỳnh mới học xong bậc
phổ thông cơ sở, nhưng do nhà nghèo không có
điều kiện đi học xa nên cô phải gác lại sự nghiệp
học hành, cùng gia đình lao động sản xuất. Tình
yêu lứa đôi đã gắn bó người con gái xinh đẹp
Đặng Thị Quỳnh với chàng trai người Dao ở bản
khác. Năm mười bảy tuổi Quỳnh về làm vợ Bàn
Nho Lưu, làm dâu một dòng họ người Dao tại
thôn Đồng Tiến, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

Chồng Quỳnh là con thứ hai trong gia đình
có năm anh em nên được chia đất ra ở riêng.
Trước khi ra ở riêng, mẹ chồng em  nói: 

-  Con ơi! Nhà mình nghèo không có gì ăn,
vậy hai vợ chồng con khác ra ở riêng, mọi người
khác kiếm ăn nhé. Nhà sẽ chia cho con một gà
mái và năm con gà con.

-  Dạ vâng, thưa mẹ!
Thế là hai vợ chồng trẻ Lưu - Quỳnh được

bố mẹ chia cho một khu đất đồi rộng chừng hai
sào, nhờ anh em họ hàng chặt cây dựng cho
căn nhà. “Gọi là nhà cho sang chứ lúc ấy, nhà
của em chẳng khác gì một cái lán canh nương.
Chỉ hơn là em vay được ít tiền mua được mấy
tấm pro xi măng lợp lên”. Quỳnh vừa kể chuyện,
vừa cười nhưng rồi trên gương mặt em thoáng
chút bần thần, khi câu chuyện được tiếp tục:

- Vợ chồng em ra ở riêng với con gà mái và
năm con gà con. Vốn liếng chỉ có vậy, nên em
chăm sóc đàn gà cẩn thận lắm. Cơm không đủ
ăn, hai vợ chồng cố gắng làm lụng nên gầy yếu.
Chồng em vì lao động nặng nên kiệt sức, đổ
bệnh, cứ thấy khó thở phải đi hết bệnh viện
huyện, bệnh viện tỉnh rồi đi cả bệnh viện Thái
Nguyên nữa. Khi em không còn sức để xoay sở
thì bác sĩ bảo chồng em bị hở van tim. Lúc ấy
em đang mang thai, có người còn khuyên em
bỏ con đi vì không biết chồng sống chết ra sao.
Nhưng em nghĩ mình phải cố gắng. Em về hái
cây thuốc hấp với tim lợn cho chồng em ăn, và
cứ ăn như thế một thời gian thì chồng em khỏi
bệnh. Trong thời gian này, chúng em vất vả
nhiều, nhưng cũng có không ít niềm vui. Niềm
vui lớn nhất là em sinh được cháu trai. Vì khó
khăn, thiếu thốn, mà con em nhỏ yếu, phải đi
viện nhiều lần. Khi em sinh cháu, nhà không có
gạo, chồng em mượn được một bao thóc về cho
em ăn. Cả tháng ở cữ em chỉ được ăn một cân
thịt với hai con gà do người thân đến thăm cho.
Điều làm em thấy tủi thân và day dứt nhất là lúc
này nhà nghèo quá, con nhỏ, sữa mẹ cũng
không đủ bú con em phải ăn thêm nước cháo.
Cho đến bây giờ, con trai em đã học đến bậc
phổ thông trung học mà em vẫn áy náy và cảm
thấy có lỗi với con... Khi đó em nghèo đến nỗi
quần áo còn chẳng đủ mặc phải đi xin quần áo
cũ của những người có điều kiện, nhưng họ
không cho, họ bảo để bán. Thế rồi như một sự
cứu tinh, vợ chồng em được xã duyệt cho vay
vốn từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo. Chỉ năm
triệu thôi, nhưng lại vô cùng thiết thực với vợ
chồng em lúc ấy. Có tiền em mua một bộ đồ về
làm đậu bán và hai con lợn về gây nái. Em dùng
bã đậu làm thức ăn cho lợn, nên lợn mau lớn,
hồng hào, rất đẹp mắt. Em mua thêm hoa quả
về bán. Không có xe, hàng ngày phải gánh bộ
đi ba cây số mới tới chợ. Cứ như thế, kinh tế gia
đình em vực lên từng bước một.

- Em à! Sông có khúc, người có lúc. Các em
đã vượt lên khó khăn để ổn định gia đình ngày
càng phát triển thế này là quý lắm rồi. -Tôi động
viên em.



-  Đúng vậy chị ạ! Em ở trong ngôi nhà như
cái lán canh nương ấy, được năm năm thì
trưởng thôn đến bảo: “Vợ chồng nhà Lưu -
Quỳnh cố gắng làm nhà trong năm nay thì sẽ
được Nhà nước hỗ trợ bảy triệu đồng”. Nghe lời,
em đi vay mượn được mười lăm triệu về dựng
lại nhà mới. Nhưng khi làm xong nhà thì không
được nhận tiền hỗ trợ vì vợ chồng em chưa tách
sổ hộ khẩu ra khỏi gia đình bố mẹ. Trưởng thôn
cũng không biết điều đó. Nhưng mà em cũng
không trách bác ấy. Chính nhờ sự nhầm lẫn của
bác ấy mà vợ chồng em mới thay đổi được căn
nhà, chứ năm năm ở trong căn nhà cũ đó,
những đêm mưa bão, cả nhà em phải ôm chăn,
ôm con chạy sang nhà bố mẹ ngủ nhờ. Có
những khi nửa đêm, không dám gọi cửa, chúng
em phải ôm chăn ngủ dưới gầm sàn nhà bố mẹ,
đến khi mưa bão tan mới dám về!

Nhìn Quỳnh nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy, tôi
không thể nghĩ rằng em can đảm vượt lên sự
nghèo khó để có được cuộc sống khá giả như
bây giờ. Em nói:

- Trước kia, em nghèo, nhiều người coi
thường em, nhưng tính em ham học hỏi. Được
bố mẹ truyền cho nghề nấu rượu, làm men lá,
rồi cứ nghe ở đâu có người nấu rượu ngon, làm
men tốt là em tìm đến học hỏi kinh nghiệm.
Người ta thấy em thật thà nên cũng truyền đạt
cho. Em nấu rượu bằng nguồn ngô trong thôn.
Những gia đình nào dôi dư ngô thì em mua về.
Men lá em tự làm. Nguyên liệu cũng thuê bà
con, anh em trồng rồi mình thu mua cho người
ta. Nguyên liệu làm tại chỗ nên giảm được chi
phí. Rượu của em làm ra rẻ, ngon hơn ngoài thị
trường. Khách hàng của em toàn khách quen.
Người ta về lấy hàng trăm lít. Nhưng mỗi ngày
em chỉ nấu được từ mười đến hai mươi lít thôi!

Tôi cười nói đùa em:
-  Uống rượu có hại cho sức khỏe, em có

khuyến cáo gì cho khách hàng của mình không?
Quỳnh tươi cười:
- Rượu uống nhiều mới hại sức khỏe, chứ

uống điều độ thì lại làm cho sức khỏe dẻo dai
thêm chị ạ! Cũng vì biết uống rượu nhiều có hại
cho sức khỏe mà em cố gắng để sản phẩm của
mình làm ra đảm bảo chất lượng an toàn thực
phẩm. Không chạy theo lợi nhuận mà làm hại
người khác, trái với lương tâm mình mà tạo
nghiệp cho con cháu.

Nghe Quỳnh bộc bạch như vậy, tôi rất khâm
phục. Thời buổi cơ chế thị trường, có mấy ai
kinh doanh mà không chạy theo lợi nhuận. Nhất
là nghề sản xuất rượu, nghe thiên hạ đồn người

ta có thể chế biến rượu từ những viên bột trắng
không rõ nguồn gốc xuất xứ mà kinh hãi, một
viên pha chế được hai mươi lít rượu trong suốt.
Đằng này, Quỳnh - một cô gái tuổi còn rất trẻ
nhưng đã biết nhìn đời với con mắt tràn đầy yêu
thương, làm ăn trung thực, thật thà như vậy,
tương lai ắt sẽ “có phúc có phần”. Từ khi lập gia
đình ra ở riêng, vốn liếng chỉ có một con gà mái
với năm con gà con, mà giờ đây gia đình em đã
có thêm ruộng đất, nhà cửa khang trang, rồi còn
xây được cả hệ thống chuồng trại chăn nuôi,
đào ao thả cá... thật cứ như mơ. Em phấn khởi
giới thiệu với chúng tôi:

- Khu đất này, lúc đầu bố mẹ cho chúng em
chỉ khoảng hai sào thôi. Sau thấy anh em có đất
xung quanh cần bán nên vợ chồng em mua
thêm. Bây giờ có diện tích hơn một mẫu, vợ
chồng em làm nhà, làm khu nấu rượu. Trên kia
em xây dựng khu chuồng trại có thể nuôi được
trăm con lợn, xây dựng hầm Biogas lấy khí đốt.
Phía xa ngoài kia là hai cái ao em mới thuê đào.
Dự tính ra Giêng vợ chồng em sẽ mua cá giống
về thả.

Quỳnh nói thêm:
- Chị biết không, khi vợ chồng em cưới

nhau, vì nghèo quá, cái gì cũng thiếu. Bà con
làng bản giúp đỡ cho vay tiền, vay lợn, vay rượu
để cưới. Sau đó chúng em tích cóp trả dần. Đến
khi trả nợ đám cưới xong thì bố mẹ chồng em
ốm đau liên miên rồi lần lượt về với tiên tổ. Để
làm đám ma cho bố mẹ, bọn em phải vay mượn
một lần nữa... Nhưng bây giờ chúng em đã trả
hết nợ. Em có sáu sào ruộng cấy hai vụ lúa
nước. Đất đồi rừng em trồng xoan đào và trồng
được khoảng sáu đến bảy nghìn cây keo. Hiện
nay, ngoài làm đậu, làm men, nấu rượu, em còn
làm thuốc chữa một số bệnh theo bài thuốc gia
truyền của dân tộc Dao. Em rất phấn khởi mỗi
khi người bệnh lấy thuốc của mình rồi thông báo
rằng bệnh đã khỏi, hoặc đỡ. 

Nghe em kể mà tôi thật khâm phục. Đúng
là từ hai bàn tay trắng, bằng sức lực và trí tuệ,
em đã gây dựng nên cả một cơ ngơi khang
trang, rộng lớn như bây giờ. Quỳnh kể tiếp:

-  Để được như bây giờ em cũng trải qua
không ít lần thất bại đấy chị ạ. Năm dịch lợn tràn
lan, lợn nuôi không có người thu mua, thua lỗ
hàng trăm triệu đấy. Nhưng mỗi lần thất bại em
lại đi học hỏi thêm, lại có động lực làm tiếp. Bây
giờ kinh tế gia đình em đã được cải thiện, nhìn
lên thì chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng
còn nhiều người chưa bằng mình, nên xã, thôn
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bản lấy em ra làm gương. Trước đây em khổ
nên bây giờ nhìn thấy người khó khăn, khổ cực,
em thương lắm. Em còn được bầu làm tổ
trưởng phụ nữ thôn, tổ trưởng tổ vay vốn, nên
em cũng giúp đỡ được cho nhiều người. Người
thì dăm ba triệu, người vài chục triệu, có người
đến hơn trăm triệu. Những khi em đọc trên
mạng, thấy có những hoàn cảnh khó khăn cần
giúp đỡ, em cũng gửi tiền ủng hộ.

-  Ngoài giúp đỡ tiền bạc, em có truyền đạt
kinh nghiệm vượt khó làm giầu cho chị em phụ
nữ trong thôn không? -Tôi hỏi.

-  Em làm tổ trưởng phụ nữ thôn nên mỗi
khi đi tập huấn các chương trình về em đều phổ
biến lại cho chị em. Qua thực tế của mình, em
cũng giúp họ vươn lên vượt khó giảm nghèo
như em. Trong thôn em, đất rộng, người ít nên
chỉ có một chị học nghề làm đậu như em. Nếu
nhiều người làm thì cũng sẽ không tiêu thụ
được hết. 

-  Từ nấu rượu, làm men và làm đậu, hàng
năm gia đình em thu nhập được khoảng bao
nhiêu tiền?

-  Ấy chết, nói đến đậu, em mới nhớ, em
đang nấu đậu! 

Quỳnh tất tưởi chạy vội từ khu ủ rượu sang
khu bếp làm đậu. Trong bếp, nồi đậu vẫn sôi
trào bọt trắng xóa. Quỳnh tay cầm gáo múc bớt
những lớp bọt bên trên. Hiện ra trước mắt chúng
tôi là sữa đậu trắng ngà. Em vừa làm vừa nói
chuyện:

-  Bây giờ cái gì cũng cần khoa học kỹ thuật
chị ạ. Máy móc hiện đại nên đỡ được nhiều
công sức. Bộ đồ nấu đậu này em mua giá chín
triệu. Cái máy nghiền kia năm triệu và cái máy
lọc sáu triệu. Bây giờ làm nhàn lắm, chỉ bấm nút
điện, một lát là ra sản phẩm rồi. Đậu nhà em pha
chế bằng nước lá chua nên thơm và mềm lắm.
Còn nấu rượu thì em vẫn dùng thủ công, bếp
củi hoặc bếp ga từ lò Biogas của gia đình. Hôm
trước có anh Vũ ở Ngả Hai vào nhà em, anh ấy
nói: “Lúc trước, nhà em không phải là nhà mà là
một cái lán. Nhìn trong nhà chỉ có ba cái bát, một
cái nồi nhỏ và một cái kiềng gãy một chân. Có
năm bao ngô còn bán hết cho anh. Lúc ấy, nhìn
em, anh tưởng em còn không sống được. Vậy
mà bây giờ, nhìn cơ ngơi như thế này, anh thật
ngưỡng mộ gia đình em”. 

Đúng vậy, cơ ngơi của hai vợ chồng Lưu -
Quỳnh vừa khang trang, vừa đầy đủ tiện nghi ti
vi, tủ lạnh, xe máy... mà xe máy không phải một
mà những ba cái. 

- Về kinh tế thì em phát huy theo nghề
truyền thống là chăn nuôi, nấu rượu và làm đậu.
Còn về mặt tinh thần em có dự tính gì không? -
Tôi hỏi em.

Đôi mắt Quỳnh ngước lên hớn hở trả lời:
- Có chị ạ! Sắp tới vợ chồng em sẽ làm một

lễ lớn gọi là lễ cấp sắc. Theo truyền thống của
dân tộc Dao chúng em khi trai gái lớn, dựng vợ
gả chồng thì phải làm lễ này. Nếu lúc cưới không
làm được thì trong cuộc đời cũng vẫn phải làm,
vì theo người già truyền lại: Vợ chồng lấy nhau
thì phải mời thầy về làm lễ cấp sắc. Có vậy, vợ
chồng mới hạnh phúc, mới ăn nên làm ra và khi
già về với tổ tiên thì hai vợ chồng vẫn được bên
nhau. Em rất tin vào trời phật chị ạ. Những khi
chồng ốm, con đau ở bệnh viện em vẫn luôn cầu
nguyện trời phật phù hộ cho chồng con em mau
chóng khỏi bệnh. Có lẽ trời phật cũng thấu nên
đã phù hộ cho em. 

Câu chuyện của chúng tôi đến đây thì
chồng Quỳnh về. Đó là một thanh niên rắn rỏi,
khỏe mạnh, có khuôn mặt hiền lành, dáng vẻ
của một người chân chất thật thà, cần cù lao
động. Bàn Nho Lưu mời chúng tôi lên nhà, anh
với lấy chai rượu, rót ra những chiếc ly nhỏ. Vừa
mở nắp chai, hương rượu lan ra không gian một
mùi thơm ngây ngất, hương vị đặc trưng của
rượu ngô men lá. Lưu nói:

- Các anh chị đến thăm gia đình em thật
đúng là khách quý. Cái bụng người Dao chỉ biết
nói lời thật thà. Không có thứ gì quý giá để đãi
khách, chỉ có chén rượu nhà làm ra mời các anh
chị. Uống cạn chén rượu này thì chúng ta là anh
em. 

Tất cả mọi người cùng đồng thanh hưởng
ứng, uống cạn ly rượu. Rồi Lưu nói tiếp:

- Gia đình em nhờ vào những giọt rượu
chưng cất từ những hạt ngô bé nhỏ này mà cải
thiện được kinh tế. Tuy rằng uống nhiều rượu
không tốt cho sức khỏe, các cán bộ cũng tuyên
truyền không nên uống rượu. Nhưng với bản
sắc dân tộc vùng cao thì rượu là thứ bắt buộc
phải có trong các dịp lễ tết, hội hè, đám xá... Vợ
chồng em chỉ suy nghĩ là mình làm nghề này thì
phải đặt chất lượng lên làm đầu, để không làm
hại đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Sau một lượt rượu nữa thì chúng tôi chia
tay đôi vợ chồng trẻ Lưu - Quỳnh. 

Trong mắt chúng tôi, Đặng Thị Quỳnh là một
người phụ nữ đẹp và giỏi giang. Núi rừng, làng
bản sinh ra người phụ nữ như em là đã tạo ra cho
xã hội một công dân ưu tú, một tấm gương đẹp.
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TỐNG ĐỨC SƠN

Gửi về Bắc Kạn

Nắng đã tắt nhưng lửa lòng chưa tắt
Thuyền anh rẽ sóng đưa em thăm Động Puông
Nơi Tiên chơi cờ trong huyền thoại
Để chúng mình ngẩn ngơ
Anh muốn trao niềm thương vào trầm tích
Tình yêu trường tồn cùng vách đá rêu phong
Để có thể Tiên xưa quay trở lại
Chứng giám một lời thề sắt son…

Những quả sung chín đỏ bởi thời gian
Chúng sẽ rụng trong chiều giông gió táp
Sông cứ chảy đêm ngày thao thiết
Và tình yêu anh dành cho em mãi muôn đời  

là có thật
Nắng đã tắt nhưng lửa lòng chưa tắt
Không vợ chồng mà nghĩa trăm năm
Như thể mái đá Động Puông muôn đời 

toát mồ hôi trong thinh lặng
Đợi chờ người thương quay trở lại nơi này!

TRẦN ĐÌNH NHÂN

Ngẫm

Thuở thiếu thời
Sống tràn đầy mơ ước
Viễn cảnh phía chân trời
Màu hồng tươi rực rỡ.

Tuổi thanh xuân
Bầu nhiệt huyết hăng say
Khát vọng và dâng hiến
Vấp ngã tự đứng lên!

Đừng sợ
Buổi chiều tàn

Nhìn lại chặng đường qua
Làm tiếp

Những gì còn dang dở!

ĐINH XUẤT BẢN

Vằn xuân 
tình tiểng nộc khăn

Xuân mà tiểng nộc khăn chỏi chỏi
Moòng vang khắp khau khuổi đông phja
Shắng cằm cạ cần pây lỉn hội
Ná lùm mùa màng việc nông gia
“Pắt mu khẩu coọc” xăng khẩu coọc
Lườn làng hết đây, xây mắn na
Chương chắp chượng mu kin ím toọng
Ná piói mu phôi phả slầy nà
“Chíc chíc… chíc chíc…” thíu thây phưa
Bươn chiêng thuổn hội, thâng vụ mùa
Dau dỏn hết kin, dau sản xuất
Ná nèn lười chạn, bản rườn khua
“Ỷ chò sòi hết - chò sòi hết”
Nộc khăn cừn vằn cạ noọng eng
Pang sòi pá mé hết công việc
Sláy sláy sày cha căn oóc slèng
Tiểng nộc queng quý khuyên cạ cần
Bươn chiêng pi mấư tiết đầu xuân
Chùa căn chay mạy pần đông cải
Sle nộc hết slắng, cần tầu khăm…
… Ngẳm nghị, bân đin sình oóc cần
Nhằng dau ná chắc tàng hết kin
Khiển nộc cừn vằn khăn khuyên cạ.
Tua nộc cáp cần chăn mì slim.
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Người ta bảo năm tuổi thường gặp vận
xui chắc chắn có cái lẽ đúng của nó.
Vừa sáng sớm quần áo chỉnh tề, Hùng

dắt xe xuống đường chuẩn bị đi làm bỗng
nhiên bị một cậu nhóc chạy xe đạp điện nhanh
cho kịp giờ vào lớp tông trúng. Xe không sao
nhưng chân trái thì sưng vù, muốn di chuyển
chỉ còn cách nhảy lò cò bằng chân phải mà
cũng phải nghiến răng nghiến lợi vì quá đau.
Bác sĩ nói nhanh thì chục ngày mới tập tễnh
đi lại được, tốt nhất nghỉ ngơi ở nhà một tháng
cho khoẻ hẳn hãy đi làm.

Thật đúng là tai bay vạ gió, Hùng đang
chạy tiến độ dự án sắp hoàn thành để bàn
giao và chuẩn bị có hợp đồng mới, nghỉ một
tháng thì coi như công cốc. Anh ngồi nhẩm

tính số tiền đáng lẽ sẽ nhận được sau công
trình giờ chắc chỉ còn non nửa mà tiếc. 

Ở nhà đối với Hùng thật nhàm chán, chỉ
quanh quẩn trên giường, xem ti vi, lướt điện
thoại, đợi vợ đem cơm vào ăn rồi đi ngủ.
Khoảng thời gian vợ đi làm, hai con đi học là
buồn nhất, nhà cửa vắng tanh, anh cảm giác
mình nói to chút xíu cũng chỉ có tiếng vọng lại
từ bốn bức tường. Mở cửa sổ nhìn xuống
ngõ, tiếng bà ve chai đạp xe cọc cạch, tiếng
xôi nóng bánh khúc, cảnh mọi người đi lại
khiến anh mong ngóng đến ngày chân không
còn sưng đau nữa.

Lúc vợ con ra ngoài vắng lặng là thế mà
cứ vợ con ở nhà anh lại không ít lần thở dài.
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Hai đứa trẻ nô đùa đuổi bắt nhau quanh nhà,
vợ lớn tiếng quát nạt, thỉnh thoảng một số thứ
bị bọn trẻ chạy qua đổ vỡ, vợ càu nhàu. Có
lúc lại là tiếng khóc thút thít của con út bị mẹ
phạt úp mặt góc tường, thằng lớn nhảy nhót
đấm đá bao cát trên tầng huỳnh huỵch… 

Một hôm, ngồi trong phòng đợi ăn cơm lâu
quá, đã hơn bảy giờ tối chưa thấy vợ bê đồ
vào, Hùng khập khiễng chịu đau lết ra phòng
khách. Thằng lớn đang ngồi chơi game thấy
anh ra thì lẩn vào phòng, ngó mãi không thấy
vợ đâu anh hỏi, con bảo mẹ chạy sang mấy
nhà hàng xóm tìm em. Một lúc sau vợ anh về
nhưng không thấy con gái út đâu, chị bước
vào nhà với vẻ mặt nóng bừng bừng vì giận.

- Con đâu em? - Hùng nhẹ nhàng hỏi.
- Em đi mấy nhà rồi không thấy con, sang

cả bà ngoại cũng không thấy, nó mà thò mặt
ra em đập cho một trận - Vợ anh bực dọc đáp.

- Thôi có gì bảo ban con từ từ, con đang
tuổi lớn, anh ở nhà mấy hôm nay thấy em
quát con khá nhiều đấy! 

Vợ anh không đáp mà đi thẳng vào bếp
dọn cơm ra bàn, cả nhà  ăn cơm vắng mặt
con út. Anh định bảo thằng lớn đi xem em ở
đâu gọi về nhưng nó cũng nói lát con bé khác
về, nó trốn quanh đâu đây thôi.

Cơm nước xong xuôi, Hùng định về
phòng ngủ thì nghe tiếng khóc i ỉ trong phòng
con gái nên bước vào. Cửa mở, tiếng khóc
ngừng lại ngay, nhìn xung quanh không thấy
con đâu, bỗng có tiếng nấc nghẹn trong tủ đồ.
Anh mở tủ thấy con gái ngồi co ro ôm mặt nức
nở. Vợ anh chạy ngay vào phòng lớn tiếng:

- Con chui vào đấy làm gì? Sao không ra
ăn cơm? Không thấy đói à hay thôi nhịn luôn
tối nay đỡ tốn cơm? Đi học về vẽ vời bẩn thỉu
tay chân lem nhem bảo rửa tay không rửa còn
đứng khóc à?

Thấy vợ định bế con bé ra, Hùng ngăn lại
rồi ra hiệu cho vợ ra ngoài để hai bố con ở
cùng nhau. Trước khi đóng cửa vợ anh vẫn
nạt con:

- Lần sau hư thế mẹ tét cho vào tay nghe
chưa Bống?

Anh dỗ mãi con gái mới chịu ra, anh phải
hứa với con là không mách mẹ và mua cho
con bộ màu vẽ mới. Anh lau nước mắt trên
mặt con, Bống có vẻ khá rụt rè thè lưỡi khoe

với bố hôm nay tan học con được các bạn
dẫn đi ăn quả sim đen hết lưỡi nên bước chân
vào cửa phải trốn ngay vì sợ mẹ mắng. 

- Con trốn kĩ quá mọi người không tìm ra
sợ con bị bắt cóc hay đi lạc thì sao, lần sau
đừng làm bố mẹ lo nữa nhé!

- Lần nào con cũng trốn trong tủ bố ạ!
Ngày xưa con lấy chăn về dựng hầm trú ẩn ở
gầm bàn thì mẹ phát hiện không cho xây hầm,
trốn vào đây an toàn hơn - Bống hồn nhiên kể
chuyện với bố.

Hùng ngồi với con một lát, dỗ dành con
bé đi ngủ rồi quay về phòng. Đêm nay trời trở
gió, cái chân nhức hơn mọi ngày khiến anh
khó ngủ. Hình ảnh Bống nép chặt trong tủ
khiến anh nhớ lại những ngày thơ bé, anh
cũng thích trốn bố mẹ trong gầm bàn mỗi khi
bị nhiếc mắng. Có hôm, anh ngủ quên luôn
trong đó quên cả giờ ăn trưa đến lúc chui ra
bị bố cho vài roi. Suy nghĩ miên man, tiếng vợ
thở nhè nhẹ bên cạnh khiến anh nhớ lâu lắm
rồi gia đình anh chưa đi đâu chơi. Lần gần
nhất là Tết Nguyên đán năm ngoái và cũng
chỉ là đi “tour” về quê với ông bà, dịp hè vợ
anh đặt vé máy bay dự tính cả nhà đi Nha
Trang thì anh cố kí nốt hợp đồng nên ba mẹ
con tự đi. Anh cũng không nhớ lần cuối hai
vợ chồng đi ăn sáng là khi nào. Anh chỉ nhớ
trước khi sinh Bống, vợ đòi anh mua cho hai
quả trứng vịt lộn, hình như sau đó vợ không
nhờ anh gì nữa. 

Tự dưng, Hùng bật dậy, bật đèn pin điện
thoại lò dò ra ngoài đi quanh nhà, anh có
cảm giác mình không hề nhớ rõ vị trí mọi đồ
vật trong nhà. Anh ngồi ở phòng khách hồi
lâu rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng con trai,
thằng bé đang ngủ trên tay là quyển truyện
tranh kiếm hiệp đọc dở. À thì ra con trai anh
đã lớn thế kia, mới lên lớp tám mà chân nó
dài sắp vượt khỏi chiếc giường rồi. Anh nhớ
ngày nào con còn chạy lon ton theo bố, đòi
mua siêu nhân mỗi khi thấy bố chuẩn bị đi
công tác. 

Bần thần, Hùng quay trở lại phòng khách,
ngồi im lặng chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc
đèn đường hắt vào khung cửa sổ dán đầy ảnh
búp bê. Lục tìm trong kí ức, sắp xếp lại những
hình ảnh đang lướt nhanh trong đầu, hình như
anh chỉ lưu lại một số kỉ niệm về các con khi
chúng còn nhỏ. Anh không thể nhớ ngày con
trai vào lớp một như thế nào, anh cũng không
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biết ngày con tốt nghiệp tiểu học ra sao, con
đi thi bao nhiêu giải võ thuật… Đối với con gái,
anh nhớ sáu dịp sinh nhật anh đều tặng con
một chiếc váy rất đẹp nhưng thật ra là đưa
tiền cho vợ mua hộ còn anh cố lắm mới về kịp
giờ thổi nến của con. 

Nhắc đến về nhà sau mỗi giờ tan làm
Hùng sẽ liên tưởng đến cảnh nhà cửa bừa
bộn, vợ nấu nướng xủng xoảng trong bếp và
không ngớt nhắc bọn trẻ làm cái này cái kia,
cẩn thận chạy nhảy rơi vỡ đồ. Anh thấy hoang
mang quá, rất rất lâu rồi vợ không ôm anh,
không cầm tay cũng không đòi hỏi anh mua
quà mỗi dịp lễ như ngày trước. Anh cứ nghĩ
cô ấy bận rộn con cái quên mất hoặc cô ấy
thấy khoản tiền hàng tháng anh chuyển vào
thẻ đã quá đủ để tự mua quà.

- Anh làm gì mà ngồi chỗ tối om thế kia? -
Vợ anh bật điện ngạc nhiên.

- À, có mấy chuyện. Mà thôi em ngồi đây
đi vợ chồng mình nói chuyện. Em có biết Bin
và Bống thích gì không? - Hùng nhìn thẳng
mắt vợ nhẹ nhàng hỏi.

- Bin thích mấy môn thể thao hoạt động, em
cho con đi học võ từ bé còn Bống thích vẽ em
cũng cho con học, có chuyện gì không anh? 

- Thế em có bao giờ hỏi Bin muốn chơi
môn thể thao nào chưa?

- Cái đó… em nghĩ học võ vừa rèn luyện
sức khỏe, tự vệ mà con cũng thi đấu có nhiều
giải mà anh. 

- Anh thấy Bống vẽ nhiều hình búp bê,
gấu bông mà trong phòng có ít quá có khi con
muốn đồ chơi đó.

- Tốn tiền, con chơi mấy bữa chán lại bỏ
xó phí lắm, tiền đó em cho con đi học vẽ với
tiếng Anh là đủ rồi. Sao tự nhiên anh hỏi em
lạ vậy, trước giờ anh bảo em chăm con để
anh yên tâm công tác mà. Có gì không yên
tâm hả anh? - Vợ Hùng lộ rõ sự ngạc nhiên
trên mặt.

- Anh thấy con lớn nhanh quá em ạ, con
lớn rồi chắc chắn có những suy nghĩ riêng -
Hùng nói dở bị vợ chen ngang.

- Anh và em vất vả kiếm tiền nuôi con, cho
con ăn học đàng hoàng thì em có quyền yêu
cầu con tập trung học tốt, có thể con không
học xuất sắc như con người ta nhưng cũng
cần cố gắng hết mình. Nếu như ngày xưa bố
mẹ không nghiêm khắc thì bây giờ có lẽ em

vẫn ở nhà trát đất đấy. Em chỉ muốn tốt cho
con, học võ hay tập môn nào cũng là thể thao,
con muốn vẽ em không cấm cản để con tự do
quá rồi. Em rất muốn nhẹ nhàng với con
nhưng lắm khi em nói ra rả mà con đều làm
ngược lại, em rất mệt, em đi làm cả ngày rồi
về nhà đồ chơi con bày mỗi chỗ một góc nhắc
cất đi được một lúc quay đi quay lại đã thấy
đổ đống ra nền.

- Anh nghĩ là nên để con bày tỏ xem con
muốn gì rồi mình lựa theo đó hướng con.
Mấy hôm nay đau chân anh mới có thời gian
ở nhà, anh thấy mình đúng là vô tâm quá,
trước giờ chỉ nghĩ kiếm nhiều tiền để mẹ
con em bớt khổ mà chưa giúp việc gì trong
nhà được. Anh sẽ tự điều chỉnh lại công việc
và anh muốn em nên hỏi han con nhiều
hơn, Bin đang tuổi dậy thì cũng khá bướng
bỉnh, cá tính, Bống thì còn bé hay dỗi hay
khóc tủi thân. - Hùng nắm chặt tay vợ tỏ vẻ
hối lỗi.

- Em sẽ suy nghĩ điều anh nói, giờ em đi
ngủ tiếp đây.

Vợ anh đứng dậy định nói gì đó lại thôi.
Đêm nay chắc chắn vợ chồng anh sẽ khó ngủ
lắm. Hùng vẫn ngồi nguyên vị trí, nhớ lại
những ngày bằng tuổi con trai, anh cũng được
nhận xét là lầm lì, ít nói, buồn chán vì bố mẹ
không hiểu bắt anh học nhiều hơn so với chơi
thể thao. Ngày đó, anh đã từng trốn tiết, đánh
nhau với bạn khác lớp muốn chứng tỏ bản
thân hy vọng bố mẹ chú ý đến nguyện vọng
của mình.

Ngày mai là cuối tuần anh sẽ đề nghị vợ
làm món phở cuốn để các con được vào bếp
hộ mẹ, tự cuốn bánh ăn. Anh cùng con trai
đọc truyện tranh, một vài bộ truyện anh đọc
từ hồi trẻ đến giờ vẫn chưa kết thúc và đặt
mua lều công chúa cho con gái út. Bống sẽ
không cần trốn trong hầm trú ẩn nữa, anh
dành thời gian gần gũi các con, trở thành một
người bạn tốt của con. Anh tính, nghỉ hè này
cho các con về quê một người bạn ở nơi xa
thành phố, còn nhiều khó khăn giúp các con
hiểu rằng mình đang hạnh phúc, đầy đủ hơn
các bạn như thế nào. 

Phía ngoài kia đã có tiếng gà gáy cái chân
đau có vẻ đúng lúc cần thiết với gia đình anh
đấy chứ!
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Trên dải biên cương miền Đông Bắc
nước Nam núi non trùng trùng điệp điệp
có biết bao dòng suối nhỏ dồn về thành

một dòng sông trong xanh, bình lặng chảy
trong mùa đông, dữ dội tung sóng đỏ ngầu vào
mùa hạ. Đến một thung lũng khá lớn, dòng
sông lượn một đường cong tựa trăng lưỡi liềm
êm đềm trôi giữa một miền dân cư trù phú.
Đến đoạn kẹt giữa hai dãy núi cao, bên tả
ngạn nhấp nhô những ngọn núi đá vôi hùng vĩ,
còn hữu ngạn là dải núi đất kéo dài như một
vòng cung từ Đông Bắc sang Tây Nam, dòng
sông thu hẹp lại thành một thác nước thoai
thoải kéo dài hút tầm mắt, ào ào chảy vào một

vùng rừng xanh tít tắp tận chân mây. Ở đó nổi
lên một đỉnh núi cao đột khởi đẹp như vồng
ngực thiếu nữ đang trong giấc mộng êm đềm.

Chính giữa “mảnh trăng liềm” ấy, trên bờ
hữu ngạn, khiêm nhường tọa lạc một ngôi cổ
tự rêu phong, nép dưới bóng cây đa vài trăm
năm tuổi, trên tam quan nổi lên ba chữ triện
“Diên Khánh Tự”. Có phải vì ngôi chùa nằm ở
góc Tây Bắc tòa thành cổ của xứ này mà cư
dân quen gọi chùa Thành? Và như lẽ tự nhiên
của tạo hóa, đối diện bên bờ tả ngạn, từ khi
nào cũng có một ngôi đền thờ Đức Giao Long,
là hai anh em vị Hà Bá cai quản khúc sông
này. Đức Phật bên chùa linh thiêng nhưng
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chưa ai kiến diện, còn Đức Giao Long thì cư
dân nơi đây không ít lần chứng kiến uy lực
của các ngài, nhất là trong những đêm mưa
to gió lớn. Họ đồn rằng trông thấy hình hài hai
ngài như hai con rồng khổng lồ vùng vẫy giữa
dòng sông cuộn sóng. Cuộc sống cứ êm ả trôi
theo dòng thời gian, hồ sen trước mặt ngôi
chùa, bên kia con đường thiên lý từ Ải Bắc về
kinh đô nước Việt. Đã bao mùa hoa nở lại tàn,
con đường thiên lý xuyên qua dòng sông sâu
bằng một bến đò ngang không biết ai là người
đặt tên thạch độ? Đã bao kỳ đưa tiễn các phái
bộ sứ thần lên phương Bắc, hoàn thành sứ
mệnh bang giao...

Một buổi sáng đẹp trời, có tiếng đôi chim
khách gọi vang ngoài tam quan, sư ông trụ trì
đang chăm chút nhang đèn trên tam bảo,
bỗng ngoảnh ra cửa trước như chờ đón
khách thập phương đến vãn cảnh chùa.
Không lâu sau, chừng nhai dập miếng trầu đã
nghe tiếng “A Di Đà Phật!”, khi hai vị khách lạ
một già một trẻ tay xách nách mang, kẻ trước
người sau bước tới. Nhà sư vội rảo bước ra
đón khách:

- A Di Đà Phật! Xin mời các vị thí chủ ghé
thăm tịnh xá...

- Mô Phật! - Người đàn ông luống tuổi,
chắp tay trước ngực tiến lên đáp lời. Chàng
thiếu niên đi sau, dáng người vâm váp, tay
xách một quả chuông cỡ trung màu đồng đen,
có vẻ nặng nên hơi nghiêng một bên vai.

Sư ông mời hai người vào bàn tiếp khách
ở gian bên. Trong lúc sư ông vào hậu cung
bưng ra khay chén cổ men rạn, rồi từ tốn rót
ra ba chén nước trà tươi, vàng ươm màu mật
ong để mời khách, chàng trai mang chiếc
chuông đồng đen sang gian đối diện, để bên
dưới quả chuông lớn của nhà chùa đang treo
trên cây xà gỗ lim đen bóng. Rồi chàng cúi
đầu xin phép chú và sư ông ra ngoài, ngắm
cảnh cây lá xanh tươi của sân chùa.

Nâng chén trà xanh trên tay, người đàn
ông cất lời từ tốn:

- Bạch thày, chú cháu tôi từ mạn dưới lên
đây có hai việc muốn thưa cùng nhà chùa ạ!

- Mời thí chủ xơi nước, rồi từ từ nói, bần
tăng xin nghe!

- Dạ thưa, tôi có thằng cháu ruột gọi tôi
bằng chú, năm nay tròn mười tám, mồ côi cha
mẹ từ thuở lọt lòng, gia đình nuôi cháu như

con cả trong nhà. Từ khi lên bảy đã cho theo
thày đồ trong làng học được dăm ba chữ.
Nhưng thằng bé càng lớn lên càng thể hiện
thiên hướng giỏi võ hơn văn, và đặc biệt thích
lên chùa làng lễ Phật và cùng vị hòa thượng
trụ trì tập tành võ nghệ. Chẳng hiểu duyên cớ
làm sao mà đã một năm nay cháu đòi xuống
tóc đi tu. Cháu nó đẹp trai lại ngoan hiền nên
tôi lo để cháu ở chùa làng chắc khó bề yên
tĩnh mà chuyên tâm tu tập. Nghe nói trên miền
biên viễn đây có ngôi “Diên Khánh Tự”, với vị
sư ông uyên bác và chân tu, chúng tôi lên đây,
trước là có chút lễ mọn cúng dường là quả
chuông do gia đình tôi gom góp bấy lâu và
kén thợ tận tỉnh Nam lên đúc, sau là có lời
nhờ cậy sư ông, thu nạp cháu tôi làm môn đồ
cho cháu được nương cửa Phật, thì phúc đức
cho gia đình tôi lắm ạ!

- A Di Đà Phật! Quả chuông là báu vật,
tấm lòng thành của thí chủ nhà chùa xin nhận
và ghi công đức của thí chủ mãi mãi về sau.
Còn việc thiện nam có thực sự dứt bỏ hồng
trần hay không, còn phải xem căn cốt của con
trẻ. Vậy hãy cho gọi thiện nam vào đây để nhà
chùa hỏi lại kỹ càng xem sao?

- Vào lạy sư ông đi cháu! - Nghe tiếng chú
gọi, chàng trai rảo bước vào quỳ trước nhà
sư, dập đầu sát đất, rồi ngẩng lên giọng cảm
động thưa:

- Bạch thày, từ nay con nguyện xuống tóc,
một lòng theo đức Phật mong thày thu nạp
con để con được thỏa nguyện ạ!

Sư ông đỡ chàng trai đứng lên, ngắm
diện mạo khôi ngô và vóc dáng cường tráng,
lấy làm ngạc nhiên hỏi:

- Sao con muốn dứt bỏ cuộc sống an
nhiên với gia đình để xuống tóc xuất gia? 

Chàng nhìn thẳng vào mắt người đối
thoại, thẳng thắn thưa:

- Thưa thày, con cũng không biết tại sao,
mỗi khi lên chùa làng, con thấy lòng thanh thản
lạ, nhất là được nghe hòa thượng giảng Kinh
Phật con thấy đây chính là chân lý mà mình sẽ
dâng hiến suốt đời. Xin thày cho con được ở
lại đây ngày ngày theo thày học đạo ạ!

- Đã vậy con cứ ở lại đây, chùa nhỏ
nhưng lòng từ bi của Đức Phật là vô biên.
Thày trò ta sớm tối bên nhau âu cũng là cái
duyên trời định, ta lại có thêm người học trò
cùng đèn nhang kinh kệ cũng đỡ quạnh hiu. -
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Quay sang người chú, sư ông tiếp lời - Trời
cũng sắp xế bóng, mời thí chủ ở lại dùng cơm
chay với nhà chùa. 

Rồi quay sang tân môn đồ, sai khiến tự
nhiên:

- Con theo ta xuống nhà bếp, giúp thày
làm cơm đãi khách đi con!

Từ đấy, hàng ngày chú tiểu cùng sư ông
chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, sáng sớm và
hoàng hôn, nhân lúc mát trời ra vườn sau
cuốc đất trồng mấy luống rau, dàn bầu, khóm
bí cho bữa cơm chay đỡ phần đạm bạc. Tuy
bận giúp thày trong mọi việc nhưng cứ tối đến,
chú tiểu lại một mình với quả chuông đồng
đen, luyện võ tới khuya. Nhất là những đêm
trăng tỏ, cư dân trong vùng không ít người đã
từng chứng kiến một chàng trai thân hình nở
nang cân đối, vận công cùng với quả chuông
say sưa trong vũ điệu thần kỳ bay lên, hạ
xuống nhịp nhàng, mấy canh giờ liền chưa
biết mỏi. Từ ngày có thêm chú tiểu giỏi giang,
không chỉ ngôi chùa thêm khách vãng lai, mà
cư dân trong vùng cũng thêm phần yên ổn, vì
có động tĩnh ở đâu dân tình đều nhờ cậy nhà
chùa giúp dập, ngăn chặn bọn đạo tặc, bảo
vệ dân lành. Tiếng tăm thày trò chùa Thành
lan rộng trong vùng, nên càng thêm nhiều
người mến mộ.

Thế rồi đất lành chim đậu, cuối mùa lũ
năm ấy có con thuyền nhỏ của cha con lão
chài trôi dạt từ đâu mãi thượng nguồn về đây,
ghé vũng nước sâu dưới gốc sung, mé Đông
Bắc vườn chùa neo tạm. Qua đêm giông mưa
tạnh, ông lão lên bờ thấy nơi đây lòng sông
rộng, nước chảy hiền hòa, lại có bến đò, từ
bến lên phố chợ cũng không xa. Thật là nơi
trên bến dưới thuyền, muôn phần tiện lợi. Ông
bèn sắm thẻ hương, mâm hoa quả lên chùa
lễ Phật và kính cáo với sư ông, xin phép được
làm túp lều gianh dưới gốc sung dưới vườn
chùa, để cha con tá túc ngày ngày chài lưới
kiếm ăn. Cô con gái lão chài độ tuổi trăng tròn,
nhưng đảm đang, biết kéo sợi dệt vải bên
khung cửi nhỏ, hàng ngày giúp cha bán tôm
cá, mua gạo mua rau để giữ cho bếp đỏ lửa
hai lần. Tuần rằm, mồng một, cô không quên
khi cặp nến, lúc phao dầu và hương hoa lên
chùa lễ Phật. Cử chỉ của cô, sư ông cho là
phải phép. Chú tiểu cũng không bận lòng. Tuy
nhiên không lọt qua con mắt sắc sảo của Đức
Giao Long bên bờ Bắc.

Một hôm Nhị vương nói với Đại vương:
- Đại ca thấy sao? Cha con lão chài đến

đây hàng tháng rồi, đệ đã thấy con gái lão lên
chùa đôi ba bận lễ lạt tử tế lắm! Vậy mà lão
không hề biết đến chúng ta ở đây. Hẳn đã
quên mất lẽ thường tình “đất có thổ công,
sông có hà bá” rồi chăng? 

Đại vương có vẻ bao dung, nói gạt đi:
- Người ta nghèo khó, chân ướt chân ráo

đến đây, kiếm được miếng ăn đâu có dễ.  Đệ
cứ thư thư, rồi thể nào họ cũng biết điều thôi!

- Để rồi xem! - Nhị vương làu bàu - Không
khéo lễ Phật chỉ là cái cớ, liếc chú tiểu đẹp trai
kia mới là việc chính của con gái lão. Ta cứ
phải mục sở thị xem sao? 

Nhị vương đã tính lén Đại vương sang bên
hữu ngạn một phen cho rõ. Tự thấy xuất hiện
ban ngày không tiện, Nhị vương bèn nhân buổi
tối trời, khi chú tiểu một mình luyện võ trước
sân và đoạn đường quan kế bên đầm sen
trước cổng chùa, lắc nhẹ mình biến thành một
chàng trai cường tráng, nhảy vọt lên bờ. Vượt
qua rặng tre sát bờ Nam, đứng bên kia đầm
sen nói chõ sang:

- Này chú tiểu! Không xuống lều gốc sung
thăm cha con lão chài, mà còn múa may mãi
ở đây?

- Nam Mô A Di Đà Phật! Thí chủ ở đâu
tới? Mà người nói gì tôi không hiểu? - Chú tiểu
từ tốn đáp lời. 

Nhị vương cười lớn:
- Ha ha ha. Anh em ta ở bến đá bên kia,

trên gườm đá là đền thờ Đức Giao Long.
Chính là anh em ta đó! Còn thủy cung của anh
em ta ngự dưới gườm đá kia, làm sao ngươi
thấy được?

- Mô Phật! Thì ra ngài là Hà Bá ở khúc
sông này, có việc gì mà người tới đây vào lúc
đêm hôm vậy?

- Khỏi nhiều lời! - Nhị vương sẵng giọng -
Ta muốn hỏi nhà ngươi, cớ sao con gái lão
chài chăm lên chùa vậy? Lên lễ Phật hay chỉ
là cái cớ để gặp chú tiểu đẹp trai?

- Mô Phật! Ngài quá lời rồi, sao ngài
không gặp chính người cần hỏi mà lại làm khó
cho tiểu tôi? Chúng tôi đã quy y chính đạo
không vướng bận trần ai, xin người chớ đem
lòng ngờ vực, mà để tiếng oan cho các bậc
chân tu. A Di Đà Phật!
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- Ta không tin! -  Nói rồi Nhị vương hiện
nguyên hình thủy quái, giương cặp mắt ốc
nhồi, há rộng miệng ngao, nghiêng cặp sừng
lớn, nhe nanh chìa vuốt băng qua đầm sen ào
tới tấn công.

Chú tiểu chẳng phải tay vừa. Những thế
võ hòa thượng chùa làng dạy chàng nghiêng
về phòng thủ mà vũ khí chính là quả chuông
đồng đen gia bảo. Chú tiểu vung quả chuông
đồng tả xung hữu đột, gạt phải, đỡ trái nhịp
nhàng không hề sơ xuất, khiến cho cặp sừng
và bốn vó của Giao Long nhiều lần va chạm
với quả chuông đau điếng, làm phát ra tiếng
choang... choang... chấn động một vùng. Trận
đấu dữ dội làm thành cơn bão tố bất thường.
Dân cư hai bên bờ sông ngạc nhiên và sợ hãi
khi thấy bỗng dưng trời nổi phong ba, nghe
như có tiếng sấm rền xen lẫn tiếng chuông
ngân thảng thốt vang vọng núi đồi... Quần
nhau gần tới canh hai vẫn bất phân thắng bại,
Giao Long bèn nhảy vọt lên cao, nhằm thẳng
giữa dòng sông lao xuống, lặn mất tăm.

Đã mấy đêm liền làng xóm quanh vùng
kinh hãi vì những âm thanh khủng khiếp do va
chạm giữa nanh vuốt Giao Long với quả
chuông gia bảo, nghe như một trận chiến với
ngựa hí gươm khua, làm náo động khắp
thung lũng và cả khúc sông sâu, suốt từ giờ
Tuất đến giờ Tý mới thôi. Đêm nay, như có trù
tính trước, bước sang giờ Hợi, Nhị vương mới
lẻn sang gây sự. Chú tiểu chờ lâu tưởng đâu
đối phương đã bỏ cuộc, chàng đã định thu
chuông về nghỉ, thì lại nghe tiếng sóng cuộn
dưới sông, liền đó Giao Long bay vút lên, lao
vào khiêu chiến. Đôi bên kịch chiến hồi lâu,
suốt từ nửa đêm tới gần rạng sáng. Khi ánh
bình minh đầu tiên làm rực hồng ngọn núi đá
phía Đông, là lúc Giao Long lao tới ra đòn
hiểm bằng cặp sừng lớn như sừng tuần lộc từ
trên cao giáng thẳng đỉnh đầu chú tiểu, kết
hợp hai bộ vuốt sáp lại hai bên sườn, quyết
hạ độc thủ đối phương. Chú tiểu như đọc
được ý đồ đen tối, nắm chắc quai đồng, vung
một đường vòng cung khép kín, đánh tung hai
vó trước Giao Long, kịp đỡ miếng đòn giáng
xuống đỉnh đầu. Một tiếng choang lớn hơn
mọi lần, đánh bật cặp sừng của thủy quái.
Giao Long bay khỏi vòng chiến, lặn xuống
lòng sông. Chú tiểu thu chuông về nhưng một
bên tai chuông đã bị sứt, ghi dấu ấn trận chiến
cuối cùng đó.

Biết chú tiểu không liên quan gì với cha
con lão chài, Nhị vương quyết thực hiện ý đồ
của riêng mình, bèn lặn thẳng một hơi đến vực
gốc sung. Như thường lệ, lão chài ra sông từ
mờ sáng thăm lưới thả chiều qua. Còn cô con
gái một mình ở nhà, đun sôi ấm nước rồi lên
sà vào khung cửi, tính dệt xong cho kịp phiên
chợ sáng sớm mai. Giao Long lên khỏi mặt
nước, nhanh như cắt cuộn lấy cô gái đem về
thủy cung. Không kịp trở tay, cô gái bị bắt đem
đi tay vẫn cầm chắc con thoi với sợi tơ một
đầu gắn vào go vải trên khung cửi.

Trời sáng rõ mặt người, ông lão tay xách
mớ cá lên bờ, gọi con như mọi khi mà không
thấy tiếng trả lời. Linh tính báo sự chẳng lành,
ông quăng cả mớ cá dưới thuyền, hớt hải
chạy lên đã thấy căn lều gianh vắng ngắt.
Hoảng hốt nhìn quanh, chỉ còn thấy sợi tơ
vương từ khung cửi kéo thẳng xuống dòng
sông, lão vội cầm lấy sợi tơ, chân bước lần
theo lội xuống dòng sông sâu. Kỳ lạ thay, ông
bước tới đâu, mặt nước rẽ ra tới đó. Hy vọng
tìm bằng được con khiến ông lão quyết tâm
theo sợi tơ đi xuống lòng sông, đi mãi tới
gườm đá bên bờ thạch độ. Theo sợi tơ mành,
lão chài tiến sâu mãi vào trong động đá. Lạ
thay, khi ông lão chui qua cửa động, mặt nước
bỗng khép lại phẳng lặng như chưa hề có
chuyện gì xảy ra...

Phải chăng, sự tích ông lão chài thương
con quên cả mạng sống của mình, quyết chí
đi tìm con dù hy vọng chỉ mong manh như một
sợi tơ, mà vẫn đi đến kỳ cùng, để rồi mặt
nước lạnh lùng khép lại vĩnh viễn chôn vùi câu
chuyện bi thương vào dĩ vãng, mà từ đó thạch
độ được dân gian gọi là bến Kỳ Cùng. Và năm
tháng qua đi, bến đò xưa đã được bắc cầu,
thì cái tên Kỳ Cùng vẫn được đặt cho những
cây cầu lần lượt thay nhau nâng bước chân
biết bao thế hệ con dân đất Việt sinh ra trên
mảnh đất này?

Dù tất cả đều là suy đoán, thì một sự thật
hiển nhiên như một tồn tại khách quan, đó là
quả chuông quý cất trong hậu cung chùa
Thành bị sứt một bên tai trong trận ác chiến
năm xưa thì vẫn còn nguyên đó! Dù trải bao
dâu bể, ngôi chùa nhiều lần được trùng tu tôn
tạo đã uy nghi bề thế như ngày nay, quả
chuông vẫn được giữ gìn như bảo vật! Nếu
không tin, mời các vị bớt chút thời gian du lịch
tới thành phố biên cương này, đến lễ chùa
vào tham quan sẽ thấy!
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Không khí hội thảo
đang nóng dần thì cái
mày ngô bắt đầu dở

chứng trong cổ họng tôi. Ban
đầu là những tiếng ho rời rạc
rồi liên tiếp.  Nhiều ánh mắt
nhìn ái ngại, đôi ba lần phải
chạy ra hành lang ho khan.
Cái giống thực phẩm nào
cũng có chuyện, sợ gạo giả,
bánh phở hóa chất, trước lúc
đi công tác tôi chiều lòng vợ
ăn một bắp ngô cho lành.

Chuyện chả đâu vào đâu
thế mà hôm sau đã có người
bàn tán là phổi tôi có vấn đề,
biết đâu lại một cục u nào to
tướng đang lớn dần trong
ngực. Tôi biết đích xác là tôi
chẳng sao cả, nhưng đúng là
tiếng ho như vọng về từ vực
thẳm của một kí ức buồn.

Kí ức ấy nghe khô khốc
như hòn đá bị mưa rừng xói
mòn bỗng một buổi trưa lăn
xuống khe vực. Trong yên
tĩnh của rừng, chỉ có vài ba
chiếc lá vàng buông mình rớt
theo. Nếu như đó là một con
người thì cái chết cũng nhẹ
bẫng và khô khốc như thế,
tâm hồn sẽ là thứ đầu tiên
mà lũ vi khuẩn có ích tìm
thấy sau quạ và thú rừng.

*
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Giống ngô thời trước mọc trên đất màu
mỡ đen nhức bắp còn còi hơn ngô lai bây giờ
nói gì đến ngô trồng trên đất đồi bạc màu.
Chắc nếu người ta có hái trộm cả một rổ, đem
về tẽ ra chưa chắc đã đầy một ống sữa bò.
Tôi ngồi rình trong hốc đá từ sáng tới giờ đâu
chỉ để bắt một gã trộm vặt như thế, mà phải
tóm bằng được một con người mà cả đêm
qua tôi chỉ nghe kể chứ chưa tường mặt. Phải
chờ đến khi chân hắn vượt qua cái hàng rào
là những viên đá núi xếp chồng lên nhau, tay
bẻ bắp để cái thân ngô còm cõi kia gục xuống,
tôi sẽ lao vào hắn như một mũi tên vụt ra khỏi
nỏ. Rồi chuyện gì tiếp theo thì tôi không thể
hình dung ra được.

Tôi cố gắng đăng xuất rồi đăng nhập lại
nhiều lần cái password của mạng wifi khách
sạn nhưng vẫn không được. Giá có mạng 3G,
tôi đã bật GPS để tìm kiếm cái địa điểm ấy
trên bản đồ vệ tinh. Cho dù có phóng to đến
đâu, cũng chẳng thể nhìn thấy cái hốc đá mà
đứa trẻ mười lăm tuổi ngồi rình cả một ngày.
Nhưng cái bờ vực cạnh đó thì chắc là thấy
được, nó sẽ sâu hoắm, tối đen như một hốc
mắt trên bộ xương sọ. Hay nó sẽ giống như
một vết nhựa của thứ cây rừng hôm ấy đã
từng thấm trên áo của tôi. 

*

Mười lăm tuổi, tôi cao lớn như một chàng
trai đã trưởng thành. Mẹ chạy đi tìm người
vác cùng tôi thì tôi đã vác được cả khúc gỗ về
đến nhà. Xuống suối, lũ trai xóm dưới bảo tôi
đủ sức đêm hôm mò lên lán nương bà Xôm
rồi, mọi người cười ngả ngớn, bà Xôm nhìn
tôi hai mắt đỏ rực những tia sáng man dại. Tôi
lặng lẽ quay lưng đi, cái quần đùi cộc ướt
sũng những tiếng cười. 

Đất của dòng họ tôi ngày đó mênh mông
qua mấy dải đồi nhưng nước lại không có đến
một giọt. Chiều chiều, những người đàn ông
của năm nóc nhà lại trần lưng gánh từng đôi
quang gánh đi cả cây số chỉ để lấy nước. Mỗi
lần như vậy phải đi nhờ qua xóm dưới, nơi có
lũ người luôn nhàn rỗi vì không có nhiều đất
trồng trọt. Chúng chỉ mong người nhà tôi vấp

phải tảng đá, cái rễ cây mà đi tong cả gánh
nước. Không thì bọn họ xuống mó nước tìm
cách khích bác để chực xảy ra va chạm là
xông vào đánh hôi. Có lần, bà nội hỏi bố tôi
sao không chia cho tụi dưới đó một ít đất để
trên mình tiện đường đi qua, đi lại. Bố tôi bảo
trồng được một gốc cây là có ngày chúng sẽ
chiếm hết cả vùng này, không đất, không
nguồn nước, chỉ còn đường kéo nhau xuống
dưới vực. Bà tôi bảo vực là của ma, ai cho ở.
Nói thế nghĩa là bà tôi đã quá già rồi.

*

Ngày làm việc thứ hai tôi phải trình bày
một bản tham luận dài đến năm trang giấy
khổ A4 nhưng chỉ có một câu duy nhất thật
sự là của tôi. Tôi sẽ dõng dạc, nhìn ra cái
khung cửa sổ hướng ra biển, nơi có những
cặp đôi đang dìu nhau trên sóng, như một
con gà trống ưỡn căng lồng ngực, tôi sẽ nói:
“Đưa sách được về các vùng nông thôn xa
xôi, sẽ đẩy lùi được tệ nạn xã hội, tập tục hủ
lậu”. Tự dưng, nói xong câu ấy, cái cuống
họng của tôi lại mặn mặn, vết xước lại tấy
lên, phần sau của bài thuyết trình lộn xộn,
cả khán phòng bắt đầu đẩy đưa, xôn xao
những ý kiến trái chiều. Bắt đầu là nguồn
kinh phí ở đâu? Vận động bà con đóng góp,
có chương trình đào tạo cán bộ thư viện cấp
thôn hay vận động các nhà viết sách hiến
tặng sách?

Cái tật mắc mày ngô là ho rũ rượi của tôi
mẹ dặn từ lâu nhưng cơn đói làm tôi mu muội.
Nghe cậu Thao bảo bà thầy làm phép cả cái
nương rồi, chỉ cần bẻ một cọng ngô, thậm chí
một chiếc lá cũng sẽ bị ám ngay. Từ sáng, tôi
đã thấy một con bê đi lạc, nó vừa ngoạm
được một cây ngô còi đẹn ở góc nương, đi
được vài bước đã lăn ra sùi bọt mép như
trúng độc, lát sau tôi thấy một con rắn nhỏ
dưới thân nó lủi vào hốc đá. Từ lúc ấy, chân
tay tôi bủn rủn, cái bụng không còn giày vò tôi
nữa mà thay vào đó là sự ớn lạnh từ sống
lưng. Rừng núi vắng quá, tiếng chim hót vọng
vào vách núi nghe ma quái, lũ kiến đã bắt đầu
tìm đến bu quanh mép con bê xấu số. 
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Được một lúc, cơn đói lại đến xua đi cả
nỗi sợ hãi, tôi nảy ra một suy nghĩ tự bảo vệ
cho mình, chắc chỉ kẻ bên ngoài xâm phạm
đến mới bị phép, tôi là chủ nương, chắc
chẳng hề hấn gì. Tôi gặm một bắp ngô không
còn non, hạt không còn trắng sữa ở một thân
cây vừa bị gió thổi gãy chưa lâu, đang đói, cái
gì lọt xuống bụng cũng cuống quýt giày vò,
ngấu nghiến.

Năm đó, hình như dưới xuôi bị mất mùa.
Những xe thồ gạo lên bán thưa dần, mẹ tôi
rón rén để ống sữa bò không chạm đến đáy
chum gạo mỗi bữa thổi cơm nhưng những
con mọt vẫn nằm chềnh ềnh mỗi khi cầm bát
cơm lên ăn. Khi người ta nhao vào rừng tìm
cái ăn thì nghe ở ngoài suối có người đánh
nhau vỡ đầu để tranh mấy con tép suối.
Nhưng trên rừng cây quả cũng bị vét sạch, lỗ
chỗ những hố củ mài, bẫy chim nhan nhản
trên khắp cành cao, cành thấp. Nương ngô
nhà tôi thoạt đầu bị bẻ trộm, bố tôi bảo chắc
người ta đói quá nhỡ tay, thôi cho qua. Nhưng
đến một hôm, cậu Thao hò hét anh em tôi
cầm gậy gộc, dao rựa chạy lên nương thì đã
thấy bố tôi một bên đầu máu chảy loang lổ,
nắm chó đẻ rồi sau đó là nắm thuốc lào rịt ướt
đẫm vì bị kẻ nào đó ném đá. Xô xát nổ ra giữa
những ngày giáp hạt ngay tại cái nương của
một người được nể trọng nhất vùng là nỗi
nhục rất lớn, cậu cả Hồng nói thế. Từ ngày
ông ngoại tôi lên đây khai khẩn, dựng cái nếp
nhà kiểu đồng bằng châu thổ đã làm dân miền
ngược ngứa mắt. Sinh năm người con, ngoài
mẹ tôi, các cậu đều mang tên các dòng sông;
Hồng, Thao, Đáy, Chảy. Những dòng sông
cạn trên miền đá sỏi, người nào cũng nhỏ thó
nhưng đôi mắt lanh lợi và tính toán rất thâm.
Cha tôi là con mồ côi, lạc đến vùng này sau
một trận càn của giặc rồi ở lại làm rể. Năm
nếp nhà quây quần thành một xóm, có chục
mống đàn ông cũng đủ sức trồng trọt và bảo
vệ mùa màng. 

Những người ở rừng vốn hồn nhiên nhưng
lại man rợ mỗi khi bị kích động. Sau cuộc họp
kín của đám đàn ông trong họ thì một kế hoạch

được lập ra, phải bắt bằng được kẻ đã lén ném
đá vỡ đầu bố tôi. Nhưng lạ ở chỗ, mọi người
lại đặt quá nhiều nghi ngờ vào một người, mà
dường như cái bẫy giăng ra chỉ để bắt được
ông ta. Nghe bảo ông ta là con rơi của Tây, có
râu quai nón, tuy đã có tuổi nhưng tướng mạo
cao to, mạnh mẽ. Bàn đi tính lại, thấy trực diện
tấn công không được, phải đánh lạc hướng,
kết hợp với bẫy. Tôi chỉ lơ mơ hiểu một đứa trẻ
con thì không ai nghi ngờ.

Đáng ra, tôi phải nhớ lời mẹ dặn, nhưng
chính vì cái mày ngô ấy khiến lão Bình đang
mon men bước vào nương ngô bỗng khựng
lại, đảo mắt như một con cáo nghe ngóng
tiếng động. Lão bắt đầu lảng ra khỏi nương
tìm đường thoát thân, giờ thì chẳng cần đợi
tiếng huýt sáo nào, tôi lao thẳng vào lão từ
phía sau mặc dù toàn thân tôi đang run lên.
Nhưng lão Bình cũng đâu phải tay vừa, chộp
được tay tôi, lão bóp mạnh, các ngón tay tôi
cứng đờ, người tôi tê cứng. Trong thời khắc
ấy, tôi chỉ bật ra tiếng khóc, cũng may là tôi
khóc được, lão Bình ngớ ra rồi quát:

- Thằng nhãi, mày định làm gì?

Mắt lão vằn đỏ, chân đạp vào bụng tôi, tay
hua hua mũi mác, tôi cố vùng dậy nhưng
không sao cử động được, lão gầm gừ nói
từng câu như con thú trúng thương:

- Ở đây, có kêu trời bố mẹ mày cũng
không cứu được, tao sẽ xẻo từng miếng thịt
của mày nướng lên.  

*

Buổi chiều, mọi người bắt đầu phát biểu
sôi nổi về tệ nạn ở các vùng nông thôn nhất
là nạn xâm hại tình dục và bạo lực do thiếu
hiểu biết về pháp luật và giáo dục giới tính.
Bàn đi tính lại, cuối cùng vẫn là chuyện vốn
để trang bị máy chiếu, máy tính, tiền thuê diễn
giả, tiền dàn dựng kịch bản tiểu phẩm tuyên
truyền... Phương án nào cũng tắc ở chỗ
nghèo, giải pháp nào cũng là chấp nhận sống
chung với “lũ bất cập” một thời gian chờ
chuyển biến. Tôi đến khu nghỉ dưỡng ven biển
này cũng chỉ để góp vào bức tranh ảm đạm
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về thiếu vốn, thiếu văn minh ấy một nét vẽ mờ
nhạt ấy là tri thức sách vở. Tôi để ý, mỗi người
đến dự đều nói bằng những phương ngữ
khác nhau. Ở gần phòng tôi, có một anh gọi
điện thoại tung ra lời lẽ hết sức chợ búa, một
chị tuổi sồn sồn miệng lắp bắp toàn “hàng họ”
nhưng nghe đâu cũng có bằng Thạc sĩ liên kết
với trường Đại học nước ngoài. Nhờ sách đã
đưa họ đến đây, tạo ra vị thế trên từng chiếc
ghế bọc da sang trọng. Nhưng người không
bao giờ đọc sách liệu có thoát khỏi sự tăm tối
như thế không?

Chiều hôm ấy sau khi được nghỉ, tôi đi ra
phía biển nhưng không xuống tắm mà chọn
một góc khá vắng vẻ nơi có những con thuyền
sơn viền xanh, màu xanh như những ô cửa
nhà tôi ngày xưa. Trên đó, họ cắm những lá
cờ đỏ bay phần phật trong gió biển. Mấy
người đàn bà thấp lùn, bàn chân to bè, nước
da đen, đang lặng lẽ chuẩn bị cho đêm ra
khơi. Có một đứa trẻ đang rủ mấy đứa khác
(chắc là con các gia đình ở thành phố về đây
nghỉ dưỡng) chơi trốn tìm trên lên các modun
chắn sóng. 

Bỗng từ phía xa, một gã đàn ông cất tiếng
quát lớn, đứa bé co rúm lại rồi chạy xuống
thuyền, tôi chẳng lạ gì dân chài lưới nhưng
nhìn gã này rất lạ. Dáng người gã cao to, mái
tóc để dài, tiếng quát rất lớn nhưng có vẻ vẫn
bị ngọng, tật ngọng của sơn tràng chứ không
oang oang như dân đi biển. Sớm hôm sau, tôi
lại thấy gã vác lưới đi trên bãi cát nơi cửa sổ
phòng mình nhìn ra. 

*

Hôm đó lão Bình tin lời tôi chỉ đùa lão. Tuy
được giải huyệt nhưng tôi vẫn bị lão nắm gáy,
lưỡi mác kề vào cổ. Để lão tin tôi nói là có rất
nhiều bẫy thú trong nương dưới lớp lá khô đã
giăng sẵn, tôi dẫn lão xuống con đường khó
đi chênh vênh ven rìa nương nhưng chỉ cần
cẩn thận biết cách thì qua được. Không biết
lúc ấy trong bụi cây, các cậu tôi nghĩ gì? Mảnh
nương mà ông ngoại ngày xưa phải chặt từng
cây han, cây lá ngón, giết từng con rắn độc,
cậy từng mảnh đá để lấy đất gieo ngô giờ vẫn

chấp chới trong tay cháu con. Ở đây chỉ có
đất và đá, không chen được thì đất nhường
đá, nhưng bất quá đất cũng vùi lên đá, đất
dẫu mềm nhưng vốn cũng từ đá cứng cỏi mà
sinh ra. Ở nơi đây, thứ gì ăn được dù nằm
dưới mấy tầng sâu, treo cao, cất trong bụi
rậm… cũng sẽ bị moi ra, còn những gì vô ích
dẫu mục nát cũng không ai để ý tới. Ngày bé,
tôi từng nghe  đám thợ săn kể chuyện họ đã
đi qua, đi lại cả tháng trên con đường rừng có
bộ xương khô vứt chỏng chơ mà không ai bận
tâm. Linh hồn người đó chắc đã bay về phố
mà làm ma đói hù dọa trong các ngõ tối. Thấy
tôi chưa có động tĩnh gì, chắc họ vẫn chưa
dám động thủ. Tim tôi đập thình thịch, hai thái
dương căng như dây của những cánh nỏ lên
dây. Chỉ cần một sơ sảy của lão con lai là cái
cớ tên bay, đạn lạc do nhầm lẫn với kẻ trộm
cắp cũng có thể giết chết lão. Tôi cứ dẫn lão
đi, từng bước, từng bước. Kẻ ác sau lưng tôi
bước chân cũng nhẹ nhàng, hơi thở cũng ấm
phả vào sống lưng. Khoảng cách đưa lão
thoát thân mỗi lúc một gần lại, tưởng như có
thể cảm nhận được hơi ẩm mốc từ miệng
vực, còn chừng một sải tay, chỗ này đất vừa
bị xói lở, lão Bình hơi run khi không tìm thấy
một mô đất nhỏ để đặt bàn chân.

- Ông cứ bám lấy cái cây này, nó nhỏ
nhưng rễ chắc lắm. Đu qua bên kia là hết, đưa
cái mác đây tôi cầm giúp.

Chẳng phải lần đầu đùa với miệng vực,
nhưng nghe lời một đứa trẻ có vẻ đáng tin, lão
nắm lấy thân cây bên bờ đất có bộ rễ ma quái
đang bấu víu lấy những mỏm đá. Sau lưng tôi,
đã nghe thấy tiếng những cành lá uốn gãy.
Những kẻ săn mồi cùng dòng máu với tôi rời
khỏi chỗ nấp, tôi mới nhớ ra mình đã đi qua
giới hạn của một con chim mồi khi dẫn lão
Bình ra khỏi thế trận ấy. Có thể lão ta không
nhìn thấy những cái lưng trần đang cúi khom
lao nhanh như bầy sói hoang, có thể tai lão bị
lũ ve đầu hạ lấp đi tiếng bước chân thoăn
thoắt. Tôi ở giữa, như một cái lẫy nỏ, chỉ cần
tôi ngả về phía nào, hoặc con thú sẽ bị kết
liễu, hoặc người thợ săn sẽ nổi điên mà đốt
luôn cả chiếc nỏ vô dụng. 
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Không thấy tiếng lão Bình, giây phút ấy
còn dài hơn cả hai mươi năm qua. Bất thần
tay tôi vung lên, cây mác lao thẳng xuống,
lưỡi mác sắc lẻm cắt đúng cái rễ chùm to
nhất, thân cây chao đảo, đổ nghiêng xuống
vực. “Coi như lão đã thoát nhé!”, chắc chân
lão vừa chạm được vào bờ đất tự do bên kia,
giờ đến lượt tôi. Tiếng lão Bình thét lên rồi bị
lòng vực sâu nuốt gọn.

Phải nhiều ngày sau, người nhà lão ta
mới tìm thấy xác và làm đám tang cho kẻ xấu
số rất qua loa. Đứa con gái thì khóc ngất bên
mộ bố, thằng con trai út mấy hôm sau cũng
mất tăm. Lão không có vợ, mẹ mất sớm, gốc
gác bên Tây của lão khiến cái lều tranh lâu
nay vắng vẻ giữa vùng rừng núi. Sau ngày ấy
cái nương của chúng tôi bỗng dưng bị xã đòi
lại. Những người đại diện cho chính quyền địa
phương lần đầu đến cái sườn dốc bị đồn đại
là xảy ra nhiều tranh chấp bước chân còn run
run sợ trượt ngã, bố tôi và các cậu đành cắn
răng chịu. Họ nhà tôi từ đó không còn họp bàn
nữa nhưng ai cũng ngầm hiểu tôi là đứa trẻ
chẳng phải tay vừa. Phải chăng, cũng vì
chuyện ấy mà bỗng dưng tôi được đẩy xuống
huyện học lớp một, khai xuống còn mười tuổi. 

Từ ngày vào đi học, tôi luôn bị xếp cuối
lớp, các thầy cô luôn phải để mắt tới tôi như
một đứa chậm hiểu. Một hôm, tôi nhận ra
trên áo mình, cái áo tôi mặc hôm đó có một
vết nhựa thâm đen, thứ nhựa đã dây vào áo
tôi từ cái cây bên bờ vực đó. Có lúc cô giáo
đang giảng bài, tôi cúi nhìn xuống, mắt tôi
hoa lên thấy nó chuyển sang đỏ như máu.
Lên cấp ba, nhờ sức lực và cái ý muốn lẩn
trốn, tôi học bứt lên hẳn, tôi bươn trải đủ
công việc rồi cũng thi đỗ vào đại học. Đêm
cuối cùng trước khi xuống Hà Nội nhập học,
tôi lẻn về nhà. Tôi mò xuống bếp, giờ này mà
mẹ tôi vẫn ngồi đó như một pho tượng. Lửa
sắp tàn, bà mới cất lời:

- Mày phải đi biệt. Đất này toàn sỏi đá,
mềm mỏng với nhau sao được.

- Nhưng ở đây con còn có bố mẹ, có mái
nhà này chứ?

- Rồi cũng lụi hết, mấy tấm ván khiêng lên
đồi là xong.

Tôi lao vào học và chỉ sợ đến những
ngày nghỉ không biết về đâu, dần dà theo
chúng bạn đi làm, tạo mối quan hệ rồi bước
vào con đường khoa học như một điều trớ
trêu của số phận. Đôi lúc thắt chiếc cà vạt, cúi
nhìn cái đuôi hình tam giác của nó, tôi lại có
cảm giác như đang cắm lưỡi mác xuống mặt
đất ngày nào.

*

Tôi tìm đến căn nhà lụp xụp của gã đánh
cá cao to sau mấy lần gặp mặt và bâng quơ
vài câu chuyện. Hóa ra gã rất hóm hỉnh và tin
người. Căn nhà tanh mùi cá mú nhưng gọn
gàng, trên ban thờ có môt bức vẽ truyền thần
một người đàn ông tóc xõa dài, có cái gì đó
rất quen, nhất là đôi mắt lại thất thần như
đang gặp tai họa. Suốt cuộc nhậu tôi không
dám ngước nhìn lên ban thờ ấy lần nào nữa.
Gã cũng không kể gì nhiều về bản thân chỉ
giục tôi uống, mai mốt gã hứa sẽ đưa tôi ra
kéo vó đêm một lần cho biết. Ra về, bất ngờ
gã hỏi tôi:

- Anh là người miền núi?

- Ồ! Sao anh biết?

- Tôi thấy anh thường đi nhấc chân chứ
không lê dép như người đồng bằng.

- Anh chắc cũng không phải người gốc
vùng biển? - Tôi hỏi lại.

- Cũng có thể. -  Gã cười.

Tôi đã xếp đủ quần áo, tư trang vào chiếc
va ly kéo để chuẩn bị xuống trả phòng. Có lẽ
hôm nay biển động, tiếng sóng to và dữ dội
hơn che lấp những âm thanh bình thường của
cuộc sống nơi đây. Mãi tôi mới nghe thấy tiếng
gõ cửa phòng, gã đánh cá hiện ra với búi tóc
sau gáy, tay cầm một chiếc túi ni lon nhỏ đựng
mấy con mực khô đem tặng tôi. Chưa kịp nói
gì, tiếng còi xe đã vang lên dưới sân, gã biết
ý chào từ biệt, tôi vội cất lời hỏi với theo:

- Anh có vẻ giống một người tôi đã nhìn
thấy ở đâu đó. 
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Gã quay lại, nét mặt thản nhiên:

- À, ai gặp tôi cũng nói thế, là giống người
anh nhìn thấy trên ban thờ nhà tôi chứ ai nữa.
Ông ấy là cha tôi, nhưng không biết tôi có
giống ông ấy nhiều không?

- Ồ! Thế chắc là cha anh mất khi anh còn
nhỏ? - Tôi hỏi lại.

- Cũng gần như thế, lúc ông mất tôi không
chứng kiến nhưng nhiều đêm mơ thấy ông ấy
hiện về với khuôn mặt như thế, tôi đã vẽ lại,
rồi đặt làm ảnh thờ chứ không có bức ảnh nào
để vẽ theo.

Gã chỉ kể sau khi cha mất, gã được người
họ hàng mang cho vợ chồng một ông họa sĩ
nuôi, gã theo ông đi vẽ truyền thần. Lúc về
già, làm ăn khó khăn, ông lại đưa gã về quê
cũ là miền biển này để gã theo nghề đánh cá
cho đến giờ.

- Tôi không hiểu sao lần nào cha tôi cũng
hiện về mặt hoảng loạn như gặp một tai họa.

Hỏi gì ông cũng không nói, có hôm tay cầm
một cái cây rừng bật gốc. 

- Chắc ngày xưa ông cụ nhà anh cũng
cao lớn như anh bây giờ?

- Bố tôi là con lai, con một người lính Tây,
nhưng tôi không biết tung tích và cũng chẳng
có ý định tìm gốc gác của mình bên kia bờ đại
dương. 

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, cảm
giác như người đang đứng trước mặt tôi là lão
Bình, đúng là đôi mắt, khuôn mặt lão. Gã đánh
cá bảo:

- À, anh có cuốn sách nào đọc rồi thì cho
tôi mượn, dịp nào gặp lại tôi sẽ trả anh. Từ lúc
ông họa sĩ già mất đi, tôi không được đọc
thêm cuốn sách nào nữa. 

Tôi mở va li, đưa cho gã mấy cuốn sách
mà không nhớ là những cuốn gì, đầu óc lại
miên man như lúc ngồi trong cái nương ngô
ấy, trong mùa ngô cuối cùng, cổ họng lại
nghèn nghẹn như có một cái mày ngô mắc lại.
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Cánh đồng Thất Khê              Ảnh: MA TRUNG KIÊN



Tại lễ trao Giải thưởng VHNT Hoàng Văn
Thụ lần thứ V - Giải thưởng do Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn vinh danh

những người lao động sáng tạo văn học, nghệ
thuật của tỉnh 5 năm qua (2014 - 2019), diễn
ra vào ngày 3/11/2019 vừa qua, mọi người vui
mừng được chứng kiến nữ nhà văn Vy Thị
Kim Bình bước lên vị trí danh dự nhận giải B
cho tác phẩm truyện ký “Theo con đường
gập ghềnh” được đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh trao bằng chứng nhận và đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa
chúc mừng.

Với thành tích mới này, nữ nhà văn dân
tộc Tày Vy Thị Kim Bình đã trải qua 57 năm

(1962 - 2019) bền bỉ, miệt mài lao động sáng
tạo văn học và cũng là 57 năm, chị đã nhiều
lần được bước lên vị trí danh dự nhận những
giải thưởng danh giá do Đảng, chính quyền,
các ngành, đoàn thể... từ địa phương đến
Trung ương trao tặng, tôn vinh công lao, cống
hiến của nữ nhà văn.

Vy Thị Kim Bình đến với văn học như một
sự tình cờ, như văn chương tự tìm đến với
chị. Bước vào đời, chị chọn học ngành Y, chị
trở thành cán bộ ngành Y tế Lạng Sơn. Đầu
năm 1962, khi công tác tại trạm xá huyện Bắc
Sơn, trong một lần đại diện cơ quan đến dự
cuộc họp của Ủy ban huyện, chị đọc được
trên báo“Việt Nam độc lập” thông báo có cuộc
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Nhà văn Vy Thị Kim Bình (người đứng thứ tư từ phải sang trái) nhận giải B tại Lễ trao Giải
thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ lần thứ V.                                                    Ảnh: PV

Vy Thị Kim Bình
CÁNH CHIM bềN bỈ, MIỆT MàI

NGUYỄN QUANG HUYNH 



thi truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ Việt
Bắc, chị bỗng nảy ý nghĩ sẽ viết một truyện
gửi đi. Tối hôm ấy, chị ngồi viết ngay. Cốt
truyện là một việc có thực mà chị được chứng
kiến từ năm 1947, khi mới sáu, bẩy tuổi, thời
chống Pháp phải đi “tản cư” ở xã Hội Hoan,
huyện Văn Lãng. Truyện được viết liền một
mạch trong đêm thì xong, có tiêu đề “Đặt tên”
và gửi đi dự thi. Cuối năm ấy, Kim Bình được
mời đi nhận giải. Ngay truyện ngắn đầu tay
này, chị đã được trao giải khuyến khích của
tạp chí Văn nghệ Việt Bắc. Tại lễ trao giải,
dường như lường trước những khó khăn của
nghề cầm bút, nhất là đối với chị em phụ nữ
sẽ rất dễ bị “nửa đường đứt gánh”, nhà thơ
Nông Quốc Chấn khi đó là Giám đốc Sở Văn
hóa khu Việt Bắc, kiêm Chủ tịch Hội, Tổng
biên tập tạp chí Văn nghệ Việt Bắc đã nhắn
nhủ nữ nhà văn tương lai Vy Thị Kim Bình, khi
đó còn là cô gái trẻ mới 21 tuổi: “Lấy chồng
thì nhất định phải lấy rồi, nhưng đừng bỏ viết
văn nhé!” Thế rồi cho đến hôm nay, đã quá
nửa thế kỷ trôi qua, chị đã lấy chồng, có con,
có dâu, có rể, cháu nội, cháu ngoại đầy đủ cả,
nhưng chị vẫn không “bỏ viết văn” như lời căn
dặn của nhà thơ Nông Quốc Chấn ngày ấy.
Hơn nữa chị cũng không bỏ nghề Y một nghề
cao quý mà chị đã chọn khi bước vào đời và
đã giành được những thành tựu rất đáng trân
trọng cả trong nghề Y và nghề viết văn một
“nghề” mà hình như tự văn chương đã tìm
đến với chị. 

Theo thống kê (có thể chưa đầy đủ) đến
nay, nhà văn Vy Thị Kim Bình đã có 53 tác
phẩm, trong đó, 52 tác phẩm là truyện ngắn,
bút ký (thường từ 10 đến 20, 30 trang in) và 1
truyện ký (có dung lượng trên 120 trang sách
khổ 13 x 20,5 cm). Như vậy, bình quân, mỗi
năm chị viết chưa đến 1 tác phẩm. So với
nhiều nhà văn, nhiều cây bút khác, số lượng
tác phẩm của chị sáng tạo được là rất khiêm
tốn. Tuy vậy, Vy Thị Kim Bình đã đạt được
những thành tựu, những “danh hiệu” mà hiếm
nhà văn khác đạt được. Chị cũng được nhận
những giải thưởng rất độc đáo như: Ủy ban
Dân tộc của Chính phủ, tặng Bằng khen với
thành tích “là nhà văn dân tộc Tày, có nhiều
sáng tác về dân tộc thiểu số” (8-1985); Đoạt

giải Nhất cuộc thi “Thư (nhật ký) viết cho
người yêu” (tháng 9 - 2001) khi chị đã tròn 60
tuổi! Khi tỉnh Lạng Sơn lập Giải thưởng văn
học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ, tại đợt trao
giải lần thứ I (1995), chị đã được nhận giải B
với tác phẩm “Niềm vui” tập truyện ngắn đầu
tay của chị. Và mới đây, tại đợt trao giải
thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ lần V (2019)
chị lại nhận được giải B với tác phẩm truyện
ký “Theo con đường gập ghềnh” tác phẩm
mới nhất của chị, khi chị đã bước vào tuổi
thượng thọ!  

Vy Thị Kim Bình là nhà văn nữ dân tộc
thiểu số thuộc thế hệ đầu tiên nên được khá
nhiều người nhắc tới trong các công trình
nghiên cứu về văn học thiểu số, như: Tập tiểu
luận “Chặng đường mới” (Nxb Văn hóa Hà
Nội, 1985) của Nông Quốc Chấn; “Văn học
các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại” (Nxb
Văn hóa dân tộc, 1995), “Về một mảng văn
học dân tộc” (Nxb Văn hóa dân tộc, 1999)
“Văn học và miền núi” (Nxb Văn hóa dân tộc,
2002) của Lâm Tiến; “Văn xuôi Việt Nam hiện
đại về dân tộc và miền núi” (Nxb Văn hóa dân
tộc, 2012) của Phạm Duy Nghĩa; “Văn học các
dân tộc thiểu số Việt Nam” (Nxb Văn hóa dân
tộc, 1997); “Nhà văn dân tộc thiểu số Việt
Nam hiện đại” (Nxb Văn hóa dân tộc, 1998);
“Cuối thế kỷ XX nhìn lại” (Hội Văn học nghệ
thuật Lạng Sơn xuất bản, 2001) của nhiều tác
giả, v.v... Trong các công trình nghiên cứu đó,
cái tên Vy Thị Kim Bình đều được nhắc đến
cùng với tên tuổi các nhà văn dân tộc thiểu số
thuộc thế hệ đầu tiên. Các tác giả đã chỉ ra vị
trí, những đóng góp, cũng như những mặt còn
hạn chế của văn học dân tộc thiểu số Việt
Nam nói chung, trong đó có nhà văn Vy Thị
Kim Bình. Nổi lên là chị đã có công đóng góp
đối với văn xuôi hiện đại Lạng Sơn và văn
xuôi hiện đại Việt Nam, đặc biệt là văn xuôi
các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

-  Về những đóng góp của Nhà văn Vy Thị
Kim Bình với nền văn xuôi hiện đại Lạng Sơn,
đã có khá nhiều nhà nghiên cứu, tác giả có
những bài viết, nhận định, đánh giá khá đầy
đủ và đúng mức về chị: 

Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đã viết “Năm
1968 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật
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Lạng Sơn, văn xuôi Lạng Sơn cũng được
đánh dấu bằng một sự kiện có ý nghĩa. Đó là
truyện ngắn “Những bông huệ” của Vy Thị
Kim Bình giành được giải khuyến khích trong
cuộc thi truyện ngắn do tuần báo Văn nghệ
Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Cũng năm ấy,
tập truyện ngắn có tên “Ánh sáng cây đèn
biển” (in chung) của chị cũng đã được nhà
xuất bản Phụ nữ ấn hành. Quả là sự khởi đầu
tốt đẹp cho văn xuôi Lạng Sơn. Có thể nói
rằng: Người mở đầu và ghi dấu son đầu tiên
cho văn xuôi Xứ Lạng hiện đại, chính là nữ
nhà văn Vy Thị Kim Bình. (trích “Ba mươi năm
một chặng đường”, Hội VHNT Lạng Sơn xuất
bản 1998)  

Trong báo cáo đề dẫn hội thảo “Sự nghiệp
sáng tác văn học của các nhà văn: Mã Thế
Vinh, Nguyễn Trường Thanh, Vy Thị Kim
Bình” (2012), Th.S Lộc Bích Kiệm đã viết: “Vy
Thị Kim Bình đến với văn chương rất sớm,
sớm đối với chị, sớm đối với cả điều kiện và
môi trường xã hội, khi người phụ nữ Việt Nam
đặc biệt là người phụ nữ dân tộc thiểu số đang
cố gắng làm tròn bổn phận gia đình, nội trợ,
thì Vy Thị Kim Bình, cô y tá trẻ, người phụ nữ
dân tộc Tày Xứ Lạng đã cầm bút sáng tác văn
học, trở thành hội viên nữ người dân tộc Hội
Nhà văn Việt Nam đầu tiên của cả nước, có
vai trò khơi nguồn, tạo nền móng cho văn xuôi
Lạng Sơn”. 

Cũng tại hội thảo này, tác giả Nguyễn
Quang Huynh trong bài viết “Nữ nhà văn Vy
Thị Kim Bình “Người mở đầu” của văn xuôi
hiện đại Lạng Sơn” đã viết: “Nữ nhà văn Vy
Thị Kim Bình là một cán bộ ngành Y tế Lạng
Sơn,(...) Thế nhưng chị lại chính là “Người mở
đầu” về nhiều mặt của văn xuôi hiện đại Lạng
Sơn”. Tiếp đó tác giả đã dẫn ra, đó là: “Người
mở đầu” của văn xuôi hiện đại Lạng Sơn” (với
truyện ngắn “Đặt tên” in trên tạp chí Văn nghệ
Việt Bắc năm 1962); “Người mở đầu” tác giả
Lạng Sơn được dự trường Bồi dưỡng viết văn
của Hội nhà văn Việt Nam (Lớp bồi dưỡng viết
văn khoá 2, tại Quảng Bá - Hà Nội năm 1966);
“Người mở đầu” tác giả Lạng Sơn được xuất
bản riêng tập sách (tập truyện ngắn “Niềm vui”
Nxb Văn hóa Hà Nội, 1979); và “Người mở
đầu” là nữ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
người dân tộc thiểu số (năm 1988).

Trong bài viết “Vài cảm nhận về nhân vật
phụ nữ trong truyện ngắn của nhà văn Vy Thị
Kim Bình” tác giả Hoàng Thị Kim Vân khẳng
định: “Với những câu chuyện đời thường nhẹ
nhàng, giản dị mà sâu sắc, truyện ngắn của
Vy Thị Kim Bình luôn chứa đựng những giá trị
ngợi ca, khẳng định những phẩm chất tốt đẹp
của con người. Đặc biệt chị đã dành những
tình cảm tốt đẹp nhất, những nét vẽ đẹp nhất
cho những người phụ nữ với tấm lòng sáng
đẹp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn
biết vươn lên vượt qua tất cả những khó khăn,
thử thách để hướng tới tương lai. Cũng chính
vì vậy, các tác phẩm của chị luôn neo giữ
trong trái tim bạn đọc. Đó chính là một phần
thưởng cao quý, xứng đáng dành cho người
phụ nữ viết văn đặc biệt của Xứ Lạng ”.

- Không chỉ đóng góp với nền văn xuôi
hiện đại Lạng Sơn, mà bằng những sáng tác
của mình, Vy Thị Kim Bình đã có những đóng
góp xứng đáng đối với nền văn xuôi hiện đại
Việt Nam, đặc biệt là văn xuôi các dân tộc
thiểu số. Trong tập tiểu luận “Chặng đường
mới”, nhà thơ Nông Quốc Chấn đã khẳng
định: “Vy Thị Kim Bình, hầu như là một cây bút
duy nhất trong giới nữ ở miền núi viết thường
xuyên về đề tài y tế. Nhân vật chính trong
nhiều truyện ngắn của chị thường là bác sĩ, y
sĩ, y tá, hộ lý và những người được các thầy
thuốc săn sóc. Vừa là thầy thuốc, vừa là nhà
văn, Vy Thị Kim Bình cùng những bạn đồng
nghiệp đang trấn vùng biên giới Lạng Sơn.
Tập truyện ngắn “Niềm vui” khẳng định bước
đầu vị trí văn học của Vy Thị Kim Bình”. 

Nhà văn Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội
VHNT các DTTS Việt Nam, Tổng biên tập tạp
chí Văn hóa các dân tộc đã viết: “Truyện ngắn
“Đặt tên”, tác giả Vy Thị Kim Bình đã ghi tên
mình vào văn học Việt Nam hiện đại”.

Trong công trình nghiên cứu“Truyện ngắn
Vy Thị Kim Bình” luận văn thạc sĩ khoa học
của Nguyễn Thị Thu Duyên đã viết: “Với
những đóng góp đáng trân trọng đó, Vy Thị
Kim Bình xứng đáng được đánh giá là một nữ
nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu, là một
trong những cây bút văn xuôi đầu tiên có công
xây dựng nền văn xuôi dân tộc thiểu số Việt
Nam thời kỳ hiện đại. Cho dù sau Vy Thị Kim
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Bình còn có một số cây bút văn xuôi nữ dân
tộc thiểu số khác, với những sáng tác mới mẻ
hơn, hiện đại hơn, thậm chí là hấp dẫn hơn
nhưng Vy Thị Kim Bình vẫn là một cây bút văn
xuôi nữ dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp và
có một vị trí quan trọng trong sự hình thành và
phát triển của văn xuôi dân tộc Việt Nam thời
kỳ hiện đại” và kết luận: “Có thể khẳng định,
bà là “cánh chim đầu đàn” của làng văn nữ
các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Bên cạnh những mặt mạnh, ưu điểm
trong các tác phẩm của nhà văn Vy Thị Kim
Bình, nhiều công trình nghiên cứu, bài viết
cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế trong các
truyện ngắn của chị. Trong công trình nghiên
cứu “Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc
và miền núi”, Tiến sĩ Văn học Phạm Duy
Nghĩa đã nhắc tới hình ảnh con người miền
núi trong truyện ngắn của Vy Thị Kim Bình,
đó là những con người “... có hiểu biết, có
trình độ, luôn mong mỏi chứng minh chân lý
của khoa học, giúp cho tầm nhìn của bà con
dân tộc mình vượt thoát khỏi vòng vây chật
hẹp của núi rừng”. Bên cạnh đó, tác giả cũng
phát hiện ra rằng: “Các nhân vật nữ trong
truyện ngắn của Vy Thị Kim Bình họ không có
cảnh ngộ, tâm lý và tính cách riêng, tất cả đều
giống nhau về ước mơ và hành động. Trong
hạt nhân cấu trúc của nhân vật, cái riêng độc
đáo luôn lép vế hoặc là số không bên cạnh
cái chung, khái quát”.  

Trong bài “Văn xuôi Lạng Sơn qua một số
truyện, ký” in trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
số 140 (6-2005), nhà nghiên cứu Lâm Tiến đã
đưa ra nhận xét về ưu điểm và hạn chế trong
truyện ngắn Vy Thị Kim Bình: “Truyện (của Vy
Thị Kim Bình) thường diễn ra theo mạch thời
gian... thường nặng về kể các sự kiện, các
hành động, nhẹ việc phân tích tâm lý, nội tâm
nhân vật, nên truyện ... dễ đi thẳng đến với
người đọc, nhưng ít để lại ấn tượng sâu sắc
về số phận của các nhân vật...” 

Đó cũng là vài ý kiến nhận xét xác đáng
về nghệ thuật văn xuôi của Vy Thị Kim Bình. 

Tuy nhiên, những nhận xét đó đều mới chỉ
đánh giá về những truyện ngắn và bút ký
trong sự nghiệp sáng tác của Vy Thị Kim Bình.
Điều rất thú vị là gần đây, chị lại có thành tích
mới đó là tác phẩm “Theo con đường gập

ghềnh” (truyện ký dài trên 120 trang in) mà chị
vừa nhận giải B Giải thưởng VHNT Hoàng
Văn Thụ lần thứ V. Ở tác phẩm này, ta thấy
nhà văn Vy Thị Kim Bình đã vượt lên chính
mình về nhiều mặt, cả về nội dung và nghệ
thuật, về kết cấu tác phẩm... Hơn nữa, theo
chúng tôi được biết, hiện nay nhà văn Vy Thị
Kim Bình vẫn đang miệt mài viết phần tiếp
theo của truyện ký “Theo con đường gập
ghềnh” mà chị đã xuất bản. Chị tâm sự: “Tập
sau này, nếu như còn sức khỏe, mình sẽ viết
dài hơi hơn. Viết từ lúc mình được đi học ở Hà
Nội, rồi làm y sĩ, đi các huyện công tác, những
thành công đạt được trong ngành y, tiếp xúc
với bệnh nhân, cứu được những người bệnh
tưởng như không thể cứu chữa được... Tức là
tự truyện, vừa làm chuyên môn, vừa viết văn...
Tập này nó sẽ đa dạng hơn. Lúc này, cuộc
sống của mình nó không còn mầu hồng nữa,
mà nó còn nhiều thứ chông gai, nhưng mình
đã vượt qua được, tự lực, như chiến đấu với
những tiêu cực trong cuộc sống...”

Tâm sự với nhà văn Vy Thị Kim Bình,
chứng kiến những việc chị đang làm và cả
những dự định sáng tác trong tương lai, tôi
không thể nghĩ rằng, đó là những việc làm và
kế hoạch của một nhà văn đang bước vào tuổi
tám mươi với dáng người nhỏ nhắn và sức
khỏe không được tốt. Th.s Nguyễn Thị Thu
Duyên thì ví von: “bà là “cánh chim đầu đàn”
của làng văn nữ các dân tộc thiểu số Việt
Nam”. Còn tôi, chợt nghĩ tới hình ảnh, chị như
một cánh chim bền bỉ, miệt mài. Chính sự bền
bỉ, miệt mài ấy đã giúp chị vượt qua mọi khó
khăn, làm nên những thành công, những điều
đáng khâm phục. Ngạn ngữ Anh có câu
“Không phải sức lực mà là lòng kiên nhẫn đã
làm nên những công trình vĩ đại”. Nhà văn Vy
Thị Kim Bình là một người như thế. Bởi lẽ lao
động sáng tạo văn học nghệ thuật là một thứ
lao động đặc thù, hoàn toàn tự giác, tự nguyện
bằng cả trái tim và khối óc của mình. Có nhà
văn đã gọi “người viết văn là những phu chữ”.
Để có một tác phẩm hay, người nghệ sĩ nhiều
khi phải lao tâm, khổ tứ đến bạc tóc. Nhà thơ
lớn Chế Lan Viên đã từng thốt lên:

Trước trang giấy - Dòng sông nước chảy xiết
Độc một mình anh đứng lại trên bờ
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Bờ bên kia, bờ bên kia - trang giấy
Có thể anh qua, hay chẳng thể nào qua.
Trước “trang giấy” ấy, nhà văn lớn

Nguyễn Tuân nhiều khi cũng phải bất lực đến
ghê sợ và gọi nó là “pháp trường trắng”,
không dễ gì vượt qua, dễ gì đạt được khi đi
qua đó để lại cái gì trên đó cho đời.

Với nữ nhà văn Vy Thị Kim Bình, đến giờ
phút này, sau hơn nửa thế kỷ cần mẫn và bền
bỉ sáng tác, bà đã có những đóng góp đáng
trân trọng cho nền văn xuôi Lạng Sơn, văn
xuôi Việt Nam, đặc biệt là văn xuôi các dân
tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại. Đã có
thể vui mừng mà nói rằng: sự nghiệp văn học
của nữ nhà văn dân tộc Tày Xứ Lạng Vy Thị
Kim Bình đã thành công tốt đẹp. 

Nhưng sẽ là không công bằng khi chỉ nói
đến công lao của nữ nhà văn, mà không nói
đến những công lao đóng góp của người bạn
đời của bà - nhà giáo Võ Viết Đại - vào thành
công ấy. Người ta thường nói “Đằng sau sự
thành công của người đàn ông, bao giờ cũng
có bóng dáng của người đàn bà”. Với trường
hợp này thì ngược lại: Phía sau sự thành
công trên lĩnh vực văn chương của nữ nhà
văn Vy Thị Kim Bình là bóng dáng của người
chồng, nhà giáo Võ Viết Đại. Không có người
chồng như nhà giáo Võ Viết Đại, chưa chắc
ta đã có được nhà văn Vy Thị Kim Bình như
hôm nay.

Khi Vy Thị Kim Bình và Võ Viết Đại đến
với nhau, nên duyên vợ chồng là sự gặp gỡ
của đôi “trai tài gái giỏi”. Họ rất hiểu và thông
cảm với công việc của nhau, sẵn sàng chia
sẻ, gánh vác và luôn làm hậu thuẫn vững
chắc cho nhau để mỗi người đều thành đạt
trên lĩnh vực mình công tác. 

Chúng tôi được biết, nhiều lần Vy Thị Kim
Bình đi công tác, đi dự trại sáng tác hay họp
Hội Nhà văn khu vực và toàn quốc ở Hà Nội,
Hải Phòng, Quảng Ninh và những nơi khác,
chị vốn sức khỏe yếu, lại say xe, nên Võ Viết
Đại thường phải đưa chị đi. Nhiều khi phải
nghỉ lại chờ chị họp xong mới lại đưa về. Tôi
hỏi ông Võ Viết Đại: 

-  Kỷ niệm sâu sắc nhất trong quá trình
làm hậu thuẫn giúp bác Vy Thị Kim Bình viết
văn là gì ạ?

Ông mỉm cười nói:
-  Kỷ niệm thì có nhiều, nhưng tôi nhớ mãi

kỷ niệm ngày đó sau chiến tranh bảo vệ biên
giới (1979), lúc đó nhà văn Nguyễn Đình Thi
còn làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam,
cùng nhà văn Kim Lân, lên Lạng Sơn tìm hiểu
tình hình biên giới. Trên đường về, các ông
rẽ vào thăm gia đình. Ông ấy nói: “Hôm nay
mình đi hơi liều một chút. Đi tham quan, tìm
hiểu tình hình thôi, nhưng mình đường đường
như thế này mà đi “chui”, không có giấy tờ!”
Lúc đó còn nhiều mìn, có thể vướng, thật
nguy hiểm! Hôm đó, gia đình tôi còn nấu chè
mời các ông ăn. Trò chuyện thật vui vẻ và ấm
cúng. Rồi ông tâm sự:

-  Vì có nhà tôi là nhà văn, thông qua quan
hệ giữa nhà tôi với Hội Nhà văn nên tôi mới
may mắn được tiếp xúc với những nhà văn
lớn, nhà văn hóa lớn, như Nguyễn Đình Thi,
Tô Hoài, Kim Lân, Mai Ngữ, Vũ Tú Nam, Tùng
Điển, rồi cả GS. Hồ Ngọc Đại... Đặc biệt là nhà
thơ Nông Quốc Chấn, ông đã đến nhà tôi vài
ba lần, kể cả bà cũng lên... Đấy là kỷ niệm mà
tôi nghĩ rằng hiếm ai có được. Tôi chỉ là một
giáo viên Toán bình thường, ngoại đạo với văn
chương, mà tôi được tiếp xúc với nhiều nhà
văn lớn, nhiều nhà văn hóa như thế!

Bao giờ cũng vậy, chị thì nói rằng tôi viết
văn được là nhờ có công của anh Đại đấy.
Còn chồng chị - Nhà giáo Võ Viết Đại lại nói:
vì nhà tôi là nhà văn nên tôi mới có may mắn
được tiếp xúc với những nhà văn lớn, nhà
văn hóa lớn, điều mà hiếm ai có được.

Còn tôi thì nghĩ rằng Vy Thị Kim Bình và
Võ Viết Đại là “một cặp đôi hoàn hảo” đúng
nghĩa của nó. Không có nhà giáo Võ Viết Đại
thì chưa chắc chúng ta đã có nhà văn Vy Thị
Kim Bình như ngày hôm nay và ngược lại. Xin
chúc mừng hạnh phúc và thành công của hai
anh chị, chúc mừng niềm vui và hạnh phúc
của cả gia đình!

Tham luận tại hội thảo Truyện ký “Theo con
đường gập ghềnh” và những đóng góp của nhà
văn Vy Thị Kim Bình với văn xuôi Lạng Sơn do
Hội VHNT Lạng Sơn tổ chức tháng 12/2019
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Gập lại cuốn sách nhỏ xinh
"Theo con đường gập
ghềnh" của nhà Văn Vy Thị

Kim Bình, tôi như vừa trở về sau
một cuộc phiêu lưu trong thế giới
của những hồi ức, những hồi ức
mà thực tại sẽ chẳng bao giờ tìm
thấy. Trong cuộc phiêu lưu cùng
con đường gập ghềnh, tôi  thấy
mình bước đi những bước nhẹ
nhàng và êm dịu. Đó là những
bước đi mang cảm giác thoả mãn,
nó đọng lại trong tôi những điều mà
xã hội facebook, zalo ngày nay
không có được: là tình yêu thương,
đùm bọc của những người miền
núi trong thời kỳ kháng chiến.

Vy Thị Kim Bình là một trong
những người đầu tiên đặt nền
móng cho văn học Lạng Sơn, là
một nhà văn mà tất cả mọi cây viết
trong tỉnh đều kính trọng. Từ tập
truyện ngắn “Những bông huệ” ghi
dấu một nhà văn làm nghề y đến
“Theo con đường gập ghềnh” đã
khẳng định được sức sáng tạo
không ngừng nghỉ, dù bà tuổi đã
cao. Các tác phẩm của bà đều để
lại dấu ấn đậm nét, những chi tiết
độc khiến người đọc ám ảnh.

Theo con đường gập ghềnh là
một tập truyện ký nên nhà văn Vy
Thị Kim Bình dùng bút pháp tả
thực. Những ký ức hiện về cùng lời
tự sự mộc mạc chân thành của
nhà văn đã khiến tác phẩm trở nên
vô cùng sinh động. Chính những
điều giản dị, bình thường trong lời
kể của bà lại là nét chấm phá mà ít
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TÍNH NHÂN VĂN SÂU SắC TRONG
TRUYỆN KÝ "THeo CoN đƯờNG GẬP GHềNH"

CỦA NHÀ VĂN VY THị KIM BÌNH
NGô Bá HòA

Tác giả Ngô Bá Hòa trình bày tham luận tại hội thảo. 
Ảnh: PV

người viết có thể đạt đến. Nó giống như trong võ thuật,
vô chiêu thắng hữu chiêu. Không cần cầu kỳ, lớp lang.
Không cần dùng quá nhiều thủ pháp. Không biến hoá
không gian và thời gian. Tất cả cứ thế trôi đi theo dòng
ký ức của nhà văn mang lại cho ta nhiều ám ảnh.

Tôi đã từng bị ám ảnh với tiểu thuyết “Rừng Nauy”
của Murakami, đó là một dòng hồi ức được kể lại với
nhiều lớp lang, thủ pháp nghệ thuật của nhà văn tài ba
người Nhật Bản. Tiểu thuyết đã lột tả hết thời đại chơi vơi
của một lớp trẻ người Nhật đi tìm bản ngã trong nền nhạc
du dương ca khúc Rừng Nauy của nhóm The Beatles.
“Theo con đường gập ghềnh” là cuốn sách thứ hai khiến
tôi ám ảnh vì nó lột tả hết cuộc sống của những người
tản cư. Ở đó, ngoài những lo lắng về sự sinh tử là những
tình cảm giữa con người với con người thể hiện dày đặc
trong vô vàn những chi tiết nối tiếp nhau.

Tôi sinh ra và lớn lên trong hoà bình, chỉ nghe đâu
đó, hoặc đọc thoáng qua về những cuộc tản cư trong thời
chiến. Tôi đã từng khóc khi xem tấm ảnh em bé Syria chết
bên bờ biển Thổ Nhỹ Kỳ trong cuộc di cư của những



người tránh cuộc nội chiến ở đất nước này đã
khiến cả thế giới bàng hoàng. Hình ảnh người
phụ nữ trở dạ đêm giao thừa rồi cả hai mẹ con
chết cóng trong truyện ký “Theo con đường
gập ghềnh” cũng khiến tôi bật khóc. Cô ấy trở
dạ lúc nào không ai biết nên khiến tất cả xót
thương, chẳng ai ăn tết vui vẻ. Rồi chi tiết gia
đình nhà văn giúp đỡ hai mẹ con chạy giặc ở
dưới xuôi lên, dù không hề quen biết nhưng
vẫn sẵn sàng cho họ nương nhờ hay hình ảnh
đứa bé đi theo mẹ bị ghẻ lở khắp người không
khỏi khiến ta thương xót. 

Một bức màn phía sau cuộc chiến gian
khổ của quân dân ta được nhà văn vén lên,
qua việc xóm tản cư tiếp đón đoàn thương
binh và chăm sóc cho các anh đến từng thìa
cháo. Rồi tất cả vỡ oà, nức nở khi một anh
thương binh không qua khỏi và trút hơi thở
cuối cùng khi tuổi đời còn quá trẻ. Các anh hy
sinh để mang lại hoà bình, tự do cho dân tộc.

Tính nhân văn còn thể hiện sâu sắc qua
việc chị em nhà văn chia nhau chấm một hạt
muối được gói kỹ càng. Đó là những chi tiết
vô cùng đáng yêu nhưng đầy tủi hổ và cay
đắng. Nó càng đẩy sự căm thù với quân giặc
lên cao.

Mạch truyện trôi theo hồi ức của tác giả
nên tính nhân văn trong tác phẩm cũng càng
lúc càng lên cao. Độc giả chắc chắn sẽ ấn
tượng với cử chỉ đẹp đẽ khi cô gái dân tộc
mang tấm chăn cưới của mình đắp cho anh
thương binh đang sốt rét. Là lúc mẹ của nhà
văn nhường nồi cơm của nhà mình cho anh
thương binh ăn vì cơm bộ đội không đủ lửa
nên bị sống, thương binh ăn sẽ không tốt.
Xuyên suốt tác phẩm, mẹ của nhà văn là một
phụ nữ vô cùng hoạt bát, thông minh và tốt
bụng. Lánh nạn đến đâu bà cũng giúp đỡ
những người xung quanh. Hình ảnh hai anh
bộ đội sẻ gạo cho nhau khi một anh lạc đơn vị
cũng rất cảm động. Hành động đó ngoài tình
đồng chí, đồng đội ra, nó còn là tình anh em. 

Cuộc tình ngắn ngủi đầy đau khổ và thấm
đẫm nhân văn của chị Chức và anh Hùng như
một nét chấm sáng của tác phẩm. Chị Chức
yêu anh bộ đội từ khi anh ghé qua ngủ nhờ ở
nhà. Nếu không có chiến tranh, không có
những hủ tục lạc hậu thì anh Hùng và chị

Chức đã có một đám cưới trong mơ khiến tất
cả ngưỡng mộ. Câu chuyện chia ly của cặp
uyên ương hồ điệp cũng thấm đẫm nhân văn
khi chị Chức kiên quyết chia tay dù bản thân
vô cùng đau khổ. Bởi đơn giản, chị là phụ nữ,
chị vợ anh Hùng cũng là phụ nữ. Chị thà để
mình khổ đau chứ không để một cô gái mà
mình không quen biết đau khổ. Chỉ có anh
Hùng là người khó xử giữa bên tình, bên
nghĩa. Cha mẹ anh sợ con ế vợ nên đã cưới
sẵn cho anh một cô gái trong làng. Còn anh
thì vô cùng yêu chị Chức xinh đẹp. Cực chẳng
đã, đáng lẽ tuần nghỉ phép là những ngày vui
nhưng anh phải về đơn vị sớm hơn trong cay
đắng. Rồi anh lên chiến dịch Điện Biên Phủ
và mãi mãi nằm lại nơi này. Gia đình, đất
nước, tình yêu là những câu chuyện muôn
thuở của đời người. Anh Hùng hy sinh nhưng
có lẽ anh sẽ luôn sống mãi trong lòng chị
Chức cùng những người thân của mình. 

Đoạn kết của câu chuyện là những năm
tháng nhà văn ra học ở trường Việt Bắc.
Chuyện khép lại sau khi đã gói gọn trong đó
hành trình tản cư đầy ám ảnh trong tâm trí nhà
văn. Khép lại giai đoạn từ khi nhà văn sáu tuổi
đến mười ba, mười bốn tuổi. Cuộc đời bà từ khi
đó đến nay còn nhiều ngã rẽ. Mong bà sẽ tiếp
tục viết thêm những phần tiếp theo để dựng lại
đầy đủ hơn về cuộc đời của chính mình. 

Vy Thị Kim Bình là nhà văn nữ dân tộc
Tày đầu tiên được kết nạp vào Hội Nhà văn
Việt Nam. Bà cùng với nhà văn Nguyễn
Trường Thanh, nhà thơ Mã Thế Vinh hợp
thành một cây tam đa của văn học Lạng Sơn
suốt một thời gian dài.

Những đóng góp của nhà văn Vy Thị Kim
Bình cho văn học Lạng Sơn là vô cùng to lớn
với hàng chục đầu sách in riêng (và in chung).
Nó nói lên sức sáng tạo vô hạn và một nội lực
dồi dào của nữ văn sỹ người Tày. Kính chúc
nhà văn sức khoẻ và luôn có thật nhiều niềm
vui trong cuộc sống.

Tham luận tại hội thảo Truyện ký “Theo con
đường gập ghềnh” và những đóng góp của nhà
văn Vy Thị Kim Bình với văn xuôi Lạng Sơn do
Hội VHNT Lạng Sơn tổ chức tháng 12/2019
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Người trong hội

Năm xưa đi hội Bắc Nga
Người đông thế vẫn nhận ra một người

Một người có một nụ cười
Duyên thầm mà hút hồn người lạ chưa?

Người không có sét, có mưa
Mà ta đứng sững giữa trưa đông người!

Năm nay xuân lại đến rồi!
Chỉ mong trong hội gặp người năm xưa

Người ta thường gặp trong mơ
Hội đông ngàn ngạt vẫn chưa thấy người…

Chiều tàn hội đã tan rồi!
Riêng ta nấn ná bồi hồi ngẩn ngơ…

Trời không bão cũng không mưa
Mà ta ướt cả giấc mơ về người…

Tác giả Trần Thành có nhiều bài thơ tình
đặc sắc như “Kỳ lạ Nha Trang”, “Mùa hạ
tôi yêu”, “Mong”, 12 bài thơ “Không

đề”... Tất cả các bài thơ ấy đều viết về tình
yêu nhưng tôi thích nhất bài “Người trong
hội” của anh được in trong tập “Mầu nhớ” do
Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn xuất bản
năm 2003. Bài thơ được viết năm 2002, lúc
anh đã ở tuổi gần lục tuần. Chính anh cũng
ngạc nhiên và thảng thốt tự hỏi:

Hơn phần hai thế kỷ qua
Lẽ nào ta đã sắp già rồi ư?

Chân chưa chậm, mắt chưa mờ
Trái tim chưa chịu hững hờ thương yêu!

(Tình xuân - năm 2002)

Lạ lùng thật! Nếu làm phép đếm thì số
tuổi không còn ít nhưng lẽ nào ta đã già? Vì
những biểu hiện của tuổi già chưa xuất hiện:
“Chân chưa chậm, mắt chưa mờ/ Trái tim
chưa chịu hững hờ thương yêu!”. Cho nên đi
hội Xuân, tác giả vẫn dễ dàng bị tiếng sét ái
tình đánh gục:

Năm xưa đi hội Bắc Nga
Người đông thế vẫn nhận ra một người

Một người có một nụ cười
Duyên thầm mà hút hồn người lạ chưa!

Người không có sét, có mưa
Mà ta đứng sững giữa trưa đông người!
Ai đã từng một lần đi chợ hội Bắc Nga thì

sẽ hiểu được chợ đông ra sao. Có năm
đường quốc lộ 4B Lộc Bình - Thành phố Lạng
Sơn tắc nghẽn mấy giờ đồng hồ. Chợ họp
cạnh đường quốc lộ, người chen chật như
nêm. Xe buýt tuyến Lạng Sơn - Na Dương
phải dừng lại tại hai đầu chợ hội. Xe từ Na
Dương ra phải dừng tại Bản Lầy, xe từ thành
phố Lạng Sơn vào phải dừng từ Bản Ngà rồi
quay trở lại. Hành khách phải đi bộ hơn một
cây số qua chợ hội mới có thể lên xe tiếp tục
cuộc hành trình. Hội đông thế mà tác giả vẫn
“nhận ra một người” và còn kịp nhận ra “người
ấy” có “một nụ cười” rất riêng, không giống với
bất cứ ai. Nụ cười của người “duyên thầm”
hút hồn tác giả - một nghệ sĩ si tình “Người
không có sét, có mưa/ Mà ta đứng sững giữa
trưa đông người!”. Vậy thì, đích thị nhà thơ bị
tiếng sét ái tình hạ gục rồi! Thế mới biết, cái
“duyên thầm” nó hút hồn người ghê gớm đến
mức nào! Thời gian trôi qua đã mấy mùa xuân
nhưng tác giả vẫn không thể quên được
người trong mộng:
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Năm nay xuân lại đến rồi
Chỉ mong trong hội gặp người năm xưa

Người ta thường gặp trong mơ
Hội đông ngàn ngạt vẫn chưa thấy người…
Nhớ thương trong tâm tưởng rồi nằm mơ.

Trong mơ ta vẫn “thường gặp người” nhưng
chỉ là mơ thôi. “ Năm nay xuân lại đến rồi”, ta
nhất định phải đến hội để tìm “gặp người năm
xưa” cho thoả! “ Hội đông ngàn ngạt” như thế,
ta dõi tìm mỏi cổ “vẫn chưa thấy người” đâu?

Anh đã đợi, đã tìm từ sáng đến chiều, đến
lúc “hội đã tan rồi” vẫn chưa muốn về, vẫn
đau đáu dõi bóng người xưa:

Chiều tàn hội đã tan rồi
Riêng ta nấn ná bồi hồi ngẩn ngơ…

Trời không bão, cũng không mưa
Mà ta ướt cả giấc mơ về người…

Thật kỳ lạ, chiều nay cũng giống y chang
như trưa hôm nào năm xưa. Buổi trưa định
mệnh ấy, cái “duyên thầm” của người đẹp
“Không có sét, có mưa” mà làm cho tác giả
sững sờ đứng “giữa trưa đông người”, cảnh
ấy thật ngộ! Chiều nay, lúc “hội đã tan rồi” ,
“Trời không bão, cũng không mưa/ Mà ta ướt
cả giấc mơ về người…”. Sức mạnh của cái
“duyên thầm” nó đeo đẳng kẻ si tình đến
khủng khiếp, làm cho thi sĩ “ướt cả giấc mơ
về người” ngay giữa ban ngày.

Một mùa xuân nữa lại sắp đến rồi! Không
biết Trần Thành có còn nóng lòng mong đến
ngày hội Bắc Nga? Giấc mơ về người xưa có
còn trở lại? Có thể lắm chứ, bởi anh còn sung
sức, phong độ và rất yêu đời:

Chân chưa chậm, mắt chưa mờ
Trái tim chưa chịu hững hờ thương yêu!
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THỂ LỆ CUỘC THI VIếT
“CHÂN DUNG CÁN BỘ KIỂM SÁT & BẢN LĨNH KIỂM SÁT VIÊN”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-T5, ngày 03 tháng 04 năm 2019 của
Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật về việc tổ chức cuộc thi viết 

“Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”)

Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch trọng
tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, được sự đồng ý của Lãnh đạo
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo Bảo vệ pháp luật tổ chức cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm
sát & Bản lĩnh kiểm sát viên”.

i. mỤC ĐÍCH CUỘC THi
- Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát; giới thiệu và

nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, thực chất, hiệu quả về chức năng, nhiệm
vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và sự đóng góp
quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp
quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo chuyên nghiệp, cũng như khuyến khích những
cây bút không chuyên (là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân) và bạn
đọc trong cả nước tham gia các tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về “Chân dung cán bộ kiểm
sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

ii. ĐỐi TưỢNG DỰ THi
- Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của tất cả các cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí

cách mạng Việt Nam; các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát và bạn đọc quan
tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

iii. QUY ĐỊNH VỀ TáC PHẨm DỰ THi
1. Nội dung
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết về người thật, việc thật, trung thực, khách quan, mang tính

thời sự, có ý nghĩa xã hội về các nội dung sau:
- Chân dung của tập thể, hoặc cá nhân gắn với những thành tựu của từng cơ quan, đơn vị

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư
pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Tôn vinh, nhân rộng những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến, thể hiện bản lĩnh
của Kiểm sát viên trong các lĩnh vực: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, ma
túy, trật tự xã hội; án kinh tế, tham nhũng, chức vụ; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra
án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp; thực hành
quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án
hình sự; trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát việc giải
quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo
quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
trong hoạt động tư pháp; trong điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham
nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật mà người phạm tội là
cán bộ, công chức thuộc các cơ quan bảo vệ pháp luật, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động
tư pháp; công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; công tác kế hoạch - tài chính; công
tác pháp chế và quản lý khoa học; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra; công tác hợp tác
quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất
lượng cho ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Hình thức
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Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, ký chân dung… bằng tiếng
Việt, được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, dung lượng
tác phẩm không quá 2.200 từ, kèm 2-5 ảnh.

Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, chân thực, khách quan, gây ấn
tượng, có tính thuyết phục cao, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội.

3. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm
- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng

nào, hoặc chưa gửi dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào khác tính đến ngày gửi đến Ban Tổ chức (theo dấu
bưu điện, hoặc ngày nhận được bài theo email).

- Tác phẩm phải có nội dung, hình thức phù hợp với Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, các
quy định của pháp luật liên quan và Thể lệ cuộc thi.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thật, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi
của mình.

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc các bài dự thi bị thất lạc.
iV. THỜi GiAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TáC PHẨm DỰ GiẢi
1. Thời gian
Nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 02/05/2019 đến ngày 02/05/2020 (Theo dấu Bưu điện).
2. Địa chỉ nhận tác phẩm
Báo Bảo vệ pháp luật, tầng 24, Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 9 Phạm Văn Bạch,

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Bài dự thi (gửi phong bì hoặc thư điện tử email: cuocthibvpl@gmail.com) phải ghi rõ: Bài

tham gia cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.
- Tổ Thư ký cuộc thi: Điện thoại (024)39362685, di động: 0988744675 (Nhà báo Hồ Thị Kim Thoan).
- Hội đồng tuyển chọn và Ban giám khảo là các nhà văn, nhà báo, các chuyên gia pháp luật

có uy tín. Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm
ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/2020).

V. CƠ CẤU GiẢi THưỞNG Và mỨC THưỞNG
01 giải Nhất: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)
02 giải Nhì: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)
03 giải Ba: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)
05 giải Khuyến Khích: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)
Tác giả đoạt giải thưởng được cấp Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 01 phần quà trị giá 2.000.000 đ (bằng tiền mặt hoặc hiện

vật) cho nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.
Vi. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TáC PHẨm THAm GiA CUỘC THi Và TRáCH NHiỆm CỦA TáC GiẢ
1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi
- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi, được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền

và có thể được in thành cuốn sách “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh kiểm sát viên”.
- Tác phẩm qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên các ấn phẩm của Báo Bảo vệ pháp luật,

được trả nhuận bút theo khung nhuận bút của Báo.
2. Trách nhiệm của tác giả
- Chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết của mình, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền

thưởng) theo quy định của pháp luật. Nếu có tranh chấp, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.
Nếu phát hiện có vi phạm về Thể lệ sau khi công bố giải thì giải thưởng đó sẽ bị hủy bỏ.

- Tác giả phải ghi rõ: Tiêu đề tác phẩm, họ và tên tác giả (tên khai sinh và bút danh nếu có),
năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập/công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Những bài
dự thi không đúng Thể lệ cuộc thi sẽ bị loại. Hội đồng chấm Giải sẽ không giải quyết các đề nghị
về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

- Tác giả tự nguyện thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi. Sau khi gửi tác phẩm dự thi tới Ban tổ
chức cuộc thi, tác giả không gửi tác phẩm đó để đăng tải ở cơ quan báo chí khác. Việc gửi tác
phẩm tham gia cuộc thi được xem như tác giả đã đồng ý với các quy định của Thể lệ cuộc thi.

Báo BẢo VỆ PHáP LUẬT
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HOA 
TRÊN ĐÁ NÚI

Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Ngày xuất
bản Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
(18/12/1989 - 18/12/2019), Hội Văn

học Nghệ thuật Lạng Sơn ra mắt bạn đọc
Tuyển tập truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng 2014 - 2019 với tựa đề “Hoa trên đá
núi” do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn
hành. Tập sách dày 320 trang gồm 22 truyện
ngắn của 22 tác giả là hội viên, cộng tác viên
trong và ngoài tỉnh. 

Đọc tuyển tập truyện ngắn có thể thấy
hiện thực cuộc sống sôi động đã tác động
đến thế giới quan và tư duy thẩm mỹ của
người cầm bút, điều đó góp phần làm cho đề
tài, cốt truyện cũng như cách tiếp cận trong
mỗi truyện ngắn đa dạng, phong phú. Trong
tuyển tập truyện ngắn lần này, vừa có những

tác phẩm của các nhà văn, tác giả đã thành
danh và đạt được một số thành tựu như: Khi
mỗi mùa sim chín (Vy Thị Kim Bình), Người
thị thành (Cao Duy Sơn); Hoa mận trắng quá
(Vi Thị Thu Đạm), Kỳ án hoa bất tử (Chu
Thanh Hương); Dưới chân thành nhà Mạc
(Lục Mạnh Cường), Tấm ảnh chụp đôi (Cầm
Sơn), Chân dung người thầy (Phạm Khắc
Mễ), Con vượn độc mép vàng (Diệp Thanh),
Giấc mơ Mỹ (Lê Tiến Thức), Chuyện ở bản
Kéo Pụt (Hoàng Kim Dung), Hoa trên đá núi
(Nguyễn Văn Luân), Cảo Há (Bế Mạnh Đức),
Lời xin lỗi muộn màng (Dương Sơn); vừa là
nơi “trình làng” một lớp tác giả truyện ngắn
đang dần định hình cho mình phong cách
riêng, đó là: Nước mắt sông (Trần Thiện
Khiêm), Làm vợ vùng cao (Vân Du), Mẹ đang
nghĩ gì đấy? (Chu Diệu Quyên), Ma gà
(Phùng Diệu Linh), Chiếc vòng đeo cổ (Ninh
Thị Thuyết), Nhà của Mỉ (Phong Nguyên), Đổi
đời (Nông Thị Liên), Mùa hoa trẩu (Sầm
Thạch), Ngày mới (Lê Thị Thuận).

Đọc “Hoa trên đá núi” dễ nhận ra nhiều
tác giả, đặc biệt là các cây bút trẻ Xứ Lạng đã
dụng công tìm tòi, khá công phu trong mô tả,
dựng cốt truyện cũng như bút pháp thể hiện.
Bên cạnh những tác phẩm phản ánh chân
thực thiên nhiên, cuộc sống, phong tục tập
quán, những nét đẹp văn hóa cổ truyền, con
người miền núi, còn có những tác phẩm
chuyển tải hiện thực đời sống hôm nay với
nhiều bộn bề, ngổn ngang, từ những kỉ niệm
chiến tranh, nỗi băn khoăn lịch sử đến nỗi
niềm tha hương, sự bức bối ngột ngạt của
phố phường hay sự xáo trộn của nông thôn
trong thời hiện đại. 

Mỗi tác giả một giọng điệu, mỗi tác phẩm
là một không gian nghệ thuật, mỗi truyện ngắn
trong tuyển tập đều có một nút thắt mà khi mở
ra tất cả dường như vỡ òa bởi cái tình và sự
thấu hiểu. Tuyển tập truyện ngắn hay Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng 2014 - 2019 “Hoa trên đá
núi” là một cuộc giới thiệu diện mạo đội ngũ
tác giả và sự chuyển động của văn xuôi Lạng
Sơn những năm gần đây. Xin trân trọng giới
thiệu cùng bạn đọc!

HoàNG HưƠNG
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1. Sáng 10/01/2020, Ủy ban nhân dân
xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn tổ
chức khai mạc Hội chợ hoa đào với chủ
đề “Lung linh sắc đào Xứ Lạng 2020”.

Tới dự có đồng chí Dương Xuân Hòa,
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban
Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện
lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND
thành phố cùng đông đảo du khách thập
phương. Hội chợ có sự tham gia của 120 hộ
dân và 1.000 cây đào đẹp, gồm: đào phai, đào
thất thốn, đào nhung, đào tuyết. Tại buổi lễ
khai mạc du khách được thưởng thức các tiết
mục văn nghệ đặc sắc; thăm quan gian hàng
trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa
phương như: các loại rau, mật ong, hoa quả,
sản phẩm phục vụ tết; thăm vườn đào Bản
Cao, tại thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc. Hội
chợ hoa đào diễn ra từ ngày 10/1 đến hết
ngày 24/1/2020 (tức ngày 16 đến hết ngày 30
tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Đây là một trong
những hoạt động của Lễ hội hoa đào Xứ Lạng
lần III - Xuân Canh Tý 2020, góp phần quảng
bá sản phẩm cây hoa đào đẹp, thúc đẩy phát
triển kinh tế địa phương, đáp ứng nhu cầu
thăm quan, mua sắm, giải trí của nhân dân
đón tết Nguyên đán.

NGỌC HẰNG

2. Chiều 15/01/2020, tại Thư viện tỉnh
Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ
chức khai mạc Hội báo Xuân Xứ Lạng năm
2020. Tới dự có đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí
Nông Lương Chấn Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo
chí của tỉnh và trung ương thường trú tại Lạng
Sơn cùng đông đảo các em học sinh trên địa
bàn thành phố. Hội báo Xuân Xứ Lạng năm
nay có hàng trăm ấn phẩm, sản phẩm báo chí
sách, báo, tạp chí ở các loại hình: báo in, phát
thanh, truyền hình, báo điện tử của 8 cơ quan,
đơn vị báo chí trung ương và địa phương,
phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống kinh
tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2019. Hội
VHNT đóng góp một gian trưng bày với nhiều
ấn phẩm tạp chí xuất bản năm 2019 và tháng
1 năm 2020, các tuyển tập truyện, thơ, nghiên
cứu, âm nhạc, ảnh nghệ thuật do Hội VHNT
xuất bản. Hội báo Xuân Xứ Lạng năm 2020
diễn ra từ ngày 15/1 đến 3/2/2020 (từ ngày 21
tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 9 tháng
Giêng năm Canh Tý).

NGỌC HẰNG

3. Ngày 20/01/2020, Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh tổ chức Chương trình
gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông
trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý
2020. Tới dự có Ban lãnh đạo Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh, lãnh đạo Hội nhà báo
tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ
quan báo chí truyền thông của tỉnh và cơ quan
báo chí trung ương thường trú tại địa phương;
đại diện lãnh đạo trung tâm văn hóa thông tin
và truyền thông các huyện và thành phố. Tại
buổi gặp mặt, bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công
tác báo chí truyền thông năm 2019, đưa ra
phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong
năm 2019 các cơ quan báo chí hoạt động
đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời các
hoạt động trên mọi lĩnh vực, kinh tế, văn hóa

TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại diễn ra
trên địa bàn tỉnh, nhiều sự kiện mang tầm cỡ
thế giới, quốc gia và khu vực, mang đậm dấu
ấn thời sự… được phản ánh kịp thời, đầy đủ.
Trong chương trình gặp mặt, đại diện các cơ
quan báo chí đóng góp một số ý kiến như: cơ
chế phối hợp, hợp tác giữa Lạng Sơn với các
cơ quan báo chí trung ương; công tác quy
hoạch, phát triển báo chí; định hướng tuyên
truyền…được lãnh đạo Sở Thông tin và
Truyền thông tiếp thu và giải trình. Nhân dịp
này, Sở Thông tin và Truyền thông tặng quà,
chúc tết các cơ quan báo chí truyền thông;
các trung tâm văn hóa thông tin và truyền
thông trên địa bàn tỉnh.

HoàNG HưƠNG

4. Sáng ngày 01/02/2020 tại Bảo tàng
tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc triển
lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam -
sáng mãi niềm tin”. 

Đây là một trong những hoạt động thiết
thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -
3/2/2020). Dự Lễ khai mạc có các đồng chí
lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn
thể, các cơ quan, lực lượng vũ trang của tỉnh
và thành phố Lạng Sơn cùng trên 150 đoàn
viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn. Nội dung Triển
lãm gồm 3 chủ đề: Sự ra đời và phát triển của
Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản
Việt Nam tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam; Những thành tựu
của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn dưới
sự lãnh đạo của Đảng. Với trên 200 hình ảnh
tài liệu hiện vật, triển lãm chuyên đề “Đảng
Cộng sản Việt Nam - sáng mãi niềm tin” mang
đến cho người xem những cảm nhận sâu sắc,

toàn diện về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến
nay, qua đó góp phần củng cố niềm tin, động
viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ,
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu
xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng văn
minh, giàu đẹp. Triển lãm diễn ra từ ngày
01/02/2020 đến hết tháng 02/2020.  

HoàNG Vi        

5. Ngày 07/02/2020, Ban tổ chức Hội
báo Xuân Xứ Lạng phối hợp với Huyện
ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ
chức “Trao ấn phẩm báo tết Xuân Canh
Tý năm 2020” tại xã Trấn Ninh, huyện
Văn Quan.

Tham dự có đại diện lãnh đạo và các
phòng chuyên môn Hội Nhà báo tỉnh, Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đại diện
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn
Quan, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND
xã Trấn Ninh… Ban Tổ chức Hội báo Xuân
Xứ Lạng đã trao tặng trên 200 ấn phẩm
báo, tạp chí được trưng bày tại Hội báo
Xuân Canh Tý 2020 của các cơ quan báo
chí trung ương và địa phương trong cả
nước phát hành và một số trang thiết bị
gồm: 01 bộ máy vi tính, 01 máy in, 10 chiếc
radio, 01 chiếc quạt cây cho xã Trấn Ninh,
huyện Văn Quan. Đây là hoạt động thường
niên của BTC Hội báo Xuân Xứ Lạng, góp
phần bổ sung cho tủ sách văn hóa của xã,
qua đó khơi dậy phong trào đọc sách, báo,
làm phong phú thêm đời sống tinh thần của
cán bộ, nhân dân.

NGUYỄN PHưỢNG


