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Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở cán
bộ, đảng viên và nhân dân ta thực hành
tiết kiệm, chống các bệnh tham ô, lãng

phí và bệnh quan liêu. Tư tưởng của Người
bao hàm hàng loạt vấn đề thuộc về trách
nhiệm người lãnh đạo quan liêu, nên để cấp
dưới kể cả nhân dân không thực hành tiết
kiệm, gây ra tình trạng phô trương hình thức,
lãng phí lao động, thời giờ, của công cũng
như của từng cá nhân và gia đình, từ đó sinh
ra đói nghèo và các tệ nạn khác.

Người dạy: “Tiết kiệm không phải là bủn
xỉn, không phải là xem đồng tiền bằng cái
trống, gặp việc gì đáng làm cũng không làm,
đáng tiêu cũng không tiêu…”; Nói về lãng phí
Người chỉ rõ về lãng phí lao động, thời giờ,
của công: “Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ

chức sắp xếp vụng, việc gì ít người cũng làm
được mà vẫn dùng nhiều người…; việc gì có
thể làm trong một ngày một buổi, cũng kéo dài
đến mấy ngày,…Những cuộc khai hội vì
người phụ trách chuẩn bị chương trình không
đầy đủ, người đến dự thì không chuẩn bị ý
kiến, đáng lẽ chỉ một ngày bàn bạc và giải
quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài
5 - 3 ngày” (Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập I,
NXB Sự thật, Hà Nội – 1980, trang 511-512).

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trên các
chặng đường lịch sử đã qua nhân dân ta đã thi
đua làm theo lời Bác. Từ chiến trường đến hậu
phương, từ cơ quan đến đơn vị, trường học,
bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, công
trường, hợp tác xã, cá nhân và tập thể…đã làm
được nhiều việc quan trọng trong công cuộc
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Làm theo lời dạy của Bác
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG BỆNH PHÔ TRƯƠNG HÌNH THỨC, LÃNG PHÍ
ĐINH ÍCH TOÀNЉ

Bác Hồ với các
cháu thiếu nhi
vùng cao Việt
Bắc (1960)

Ảnh: Tư liệu



xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tuy
nhiên, cũng phải thừa nhận, trên thực tế các tổ
chức, đơn vị, cá nhân và tập thể nói trên vẫn
còn rất nhiều khuyết điểm, hạn chế trong việc
tổ chức làm theo lời Bác. Khi có dịp gặp gỡ trao
đổi, kể cả lúc dạy dỗ con cháu trong các gia
đình, nói đến thực hành tiết kiệm, chống bệnh
phô trương hình thức, lãng phí, quan liêu (ngày
nay thường nói là phòng chống tham nhũng,
chống tiêu cực, tệ nạn xã hội…) thì không ít ý
kiến “phản biện”: Ngày xưa khác, ngày nay
khác, kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ rồi! Và tỏ
ra chưa yên lòng! Xưa và nay, mai sau cũng
vậy đó là bản chất đức tính tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam anh hùng. Lời dạy của Bác luôn luôn
là bài học cuộc sống quý báu, mãi mãi có giá
trị thực hiện đến cả khi mọi người giàu có, quê
hương, đất nước phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.

Không kể đến xa xôi. Ngày nay, trên địa
bàn tỉnh ta, việc thực hiện lời dạy của Bác đã
xuất hiện hàng ngàn tấm gương cá nhân, tập
thể, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thực
hiện tốt; báo chí, dư luận xã hội đều biết đến
và noi gương, học tập. Trong cuộc sống hàng
ngày, từ vùng nông thôn đến thành thị, nhiều
tấm gương đã tận dụng thời gian, tiền của đầu
tư cho sản xuất, kinh doanh làm ra của cải,
thu nhập, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, cải
thiện đời sống gia đình, con cháu học hành
đến nơi đến chốn; nhiều cán bộ, đảng viên,
cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, người cao
tuổi…trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nêu
khẩu hiệu làm việc: Hết việc, xong việc, không
phải hết giờ. Nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo tuy
có vi tính, nhưng vẫn tận dụng một mặt giấy
còn lại để sáng tạo, viết bản thảo; dù sức khỏe
hạn chế vẫn tận dụng thời gian hoàn thành tác
phẩm cho đời sau; Nhiều cán bộ, đảng viên ở
nhiều cơ quan, đoàn thể trau dồi tác phong,
đạo đức làm theo tấm gương đạo đức của
Bác Hồ; đi làm đúng giờ, hoàn thành nhiệm
vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết
giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn
chống bệnh xa hoa, vô cảm. Nhiều cơ quan,
đoàn thể từng bước hạn chế bệnh hình thức:
Tiết kiệm đầu tư công, khi cần thiết mới nâng
cấp sửa chữa trụ sở; giảm chi mua sắm; đã
quan tâm sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, vệ
sinh, sạch đẹp, ít trang trí phô trương, hình
thức, giao lưu giản dị, tràn đầy tình đồng chí,
thấm đậm tình yêu thương, thông cảm lẫn
nhau; Nhiều gia đình các mẹ, các chị tổ chức

ăn uống, mua sắm phù hợp với khả năng tài
chính của mình, ăn đủ dinh dưỡng, đồ dùng
gia đình thứ gì còn dùng được thì vẫn dùng,
không chạy theo lối sống thiếu thực tế mà
mua sắm, thay thế liên miên khi chưa cần; biết
kết hợp hài hòa giữa không ngừng nâng cao
đời sống với tích lũy để chăm sóc lâu dài cho
gia đình, con cái. Mọi người đã tự nguyện tiếp
thu lễ nghi, hình thức trang trí tươi đẹp, đảm
bảo văn hóa, văn minh, tiên tiến nơi diễn ra
sự kiện chính trị, văn hóa long trọng cần thiết;
kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức;
Với trang phục lịch sự trong những ngày đại
sự như lễ hội, đại hội, tiếp khách đối ngoại,
ngày vui của gia đình và bản thân - nhưng bắt
đầu quen dần ăn mặc giản dị khi về với dân,
sinh hoạt đoàn thể và trong sinh hoạt hàng
ngày, đi hoạt động thể dục thể thao, tránh
rườm rà, gò bó, dễ hòa nhập, đỡ tốn kém.
Mấy năm nay, Trung ương thực hiện hội nghị
trực tuyến là một trong những giải pháp cải
cách hành chính đem lại hiệu quả về tiếp nhận
nội dung, tiết kiệm thời gian và chi phí, dành
thời gian cho cấp dưới tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, triển khai nhiệm
vụ kịp thời, thiết thực. 

Ngày nay, đi đến đâu, làm gì đều có thể
nhận rõ sự tiến bộ thể hiện ý thức tiết kiệm, ít
phô trương hình thức gây lãng phí, coi đó là
việc làm có ích cho gia đình và xã hội. Có lối
sống hàng ngày, giao tiếp xã hội thân thiện,
giản dị dễ hiểu nhau hơn. Hình ảnh đó là cơ
bản và phổ biến. Tuy nhiên, quá trình đấu
tranh để thay đổi nếp sống, nếp nghĩ là việc
làm lâu dài, thường xuyên gắn với cơ chế,
chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện có
hiệu quả. Xưa có câu: “Giang sơn dị cải, bản
tính nan di” (Đại ý: sông núi (thiên nhiên) thì
dễ thay đổi, còn bản tính con người thì rất khó
thay đổi). Mặc dù vậy, chúng ta tin tưởng rằng
tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng
chống tham nhũng, chống phô trương hình
thức, lãng phí, quan liêu…là nhiệm vụ của cả
hệ thống chính trị với sự đồng tình, kiểm tra,
giám sát của nhân dân nhất định có chuyển
biến tích cực tạo nên bước đột phá quan trọng
xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
cùng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử
thách dành thắng lợi vẻ vang trong công cuộc
đổi mới, thiết thực làm theo gương Bác, thực
hiện tốt lời dạy của Người./.
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VŨ ĐÌNH THI

Bác muôn vàn 
kính yêu

Một viên gạch nung nóng
Chống chọi cả mùa đông
Ba mươi năm gian khổ
Bác về tới Cao Bằng

Mốc một trăm linh tám
Lòng rưng rưng nghẹn ngào
Bác hôn lên nắm đất
Cho thỏa nỗi khát khao

Bên chông chênh bàn đá
Bên cháo bẹ măng rừng
Núi có tên vĩ đại
Suối có tên anh hùng

Nào ta theo chân Bác
Nào gươm, súng, tầm vông
Sát vai cùng kháng chiến
Giành độc lập non sông

Bác chẳng đi đâu cả
Vẫn ở giữa lòng dân
Tình cảm Người ấm áp
Như nắng tỏa mùa xuân!

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Nhớ ơn Bác Hồ
Trước những năm ba mươi
Đất nước chìm trong nô lệ
Người ra đi đến năm châu bốn bể
Đau đáu nỗi niềm “Độc lập – Tự do”

Luận cương Lê Nin – rực sáng màu cờ
Cháy bỏng niềm tin – rạng ngời chân lí
Bác về Pác Bó quê hương
Núi non hùng vĩ, biên cương địa đầu

Người dừng đứng lặng hồi lâu
Bồi hồi xúc động lắng sâu nỗi niềm
Hang Cốc Bó điểm đầu non
Bên dòng suối chảy nước tuôn dạt dào

Nước trong xanh núi vời cao
Người đặt tên suối tự hào Lê Nin
Núi cao Các Mác kề bên
Như lời son sắt niềm tin dâng trào

Tinh thần cách mạng vươn cao
Bản làng biên giới ánh sao sáng ngời
Việt Minh lớn mạnh nơi nơi
Phong trào cách mạng ngợp trời bùng lên

Đi theo Đảng, Bác vững tin
Phá xiềng gông đánh tan phường ngoại xâm
Ơn Người mãi khắc trong tâm
Xây dựng đất nước sánh tầm năm châu.
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ĐỨC NHUẦN

Bác vẫn vẫy chào
Nhận huy hiệu Đảng được tặng hình
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mênh mông trán rộng râu tóc bạc
Long lanh mắt sáng dõi theo mình
Con treo ảnh Bác ở trên cao
Hàng ngày thấy Bác vẫn vẫy chào
Nhắc nhở cháu con luôn đoàn kết
Đất Việt trời Nam mãi tự hào.

HOÀNG QUANG ĐỘ

Khắc nhớ
Thống nhất tự do trọn Bắc Nam
Con đường Đảng Bác sáng nhân tâm
Từ thuở Vua Hùng chung dựng nước
Bảo vệ quê hương vững âu vàng.

Đất nước ghi ơn những anh hùng
Muôn đời soi sáng tấm lòng trung
Quên thân nghĩa lớn vì lí tưởng
Khắc bản sử ca giống Lạc Hồng.

Ơn Người, ghi nhớ bậc tiền nhân
Lời xưa để lại những ân cần
Còn non, còn nước, còn dân tộc
Còn nghĩa tình sâu, đẹp muôn phần!

VY THẾ TÚC

Mãi nhớ ơn Người
Nhớ Người con lại về thăm
Vào lăng viếng Bác tháng Năm ngày hè
Dưới hàng cây mát bóng che
Từng đoàn con cháu trở về thăm Cha
Bước chân nhè nhẹ dâng hoa
Với lòng thành kính Cha già chúng con
Một đời vì nước vì non
Tình thương của Bác mãi còn bao la
Bác yêu con trẻ, thương già
Bác cùng con hát bài ca kết đoàn
Ngân vang ca khúc khải hoàn
Vẫn như có Bác cùng đoàn hành quân
Trọn đời vì nước vì dân
Bác dành tất thảy, chẳng riêng cho mình
Cần kiệm liêm chính công minh
Niềm tin tất thắng vững vàng đi lên
Cho con mãi mãi niềm tin
Những lời Di chúc nỗi niềm Bác răn
Nhớ Người con lại về thăm
Một lòng nhắc nhớ theo tâm nguyện Người
Dựng xây đất nước thắm tươi
Dân giàu nước mạnh rạng ngời hơn xưa
Thỏa lòng Bác vẫn hằng mơ
Chúng con nguyện bước dưới cờ Đảng ta!
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MAI THUẬN

Tháng Năm nhớ Bác
Thương Bến Nhà Rồng thuở ấy
Hai bàn tay, một trái tim
Khối óc và lòng quả cảm
Tất Thành – ý chí, niềm tin!

Một người phụ bếp vô danh
Một viên gạch hồng nung nấu
Những người bạn cùng tranh đấu
Đồng cam cộng khổ vượt lên

Cách mạng – Đây rồi chân lí
Sáng ngời – xua bóng đêm đen
Năm châu bốn biển kết đoàn
Luận cương soi đường chỉ lối

Quản chi tù đày tăm tối
Ngục sâu vẫn ấm lời thơ
Tinh thần thép nung lửa đỏ
Vững tâm dìu dắt cơ đồ

Bác Hồ ơi! – giữa muôn dân
Bóng Bác uy nghi lồng lộng
Tỏa soi đất trời sông núi
Ngời lên trong ánh cờ sao.

LƯƠNG HỒNG QUÂN

ЉVề thăm quê Bác
Chiều nay con đến Nam Đàn
Về thăm quê Bác, lòng tràn niềm vui
Hàng tre, dâm bụt xanh tươi
Xum xuê bách thụ, bóng dài vươn cao

Hồ sen tháng Năm ngạt ngào
Mà thơm cho cả biết bao cuộc đời
Một trăm ba mươi năm rồi
Một vầng sen tỏa rạng ngời từ đây

Về thăm quê Bác chiều nay
Những vật kỷ niệm tràn đầy thân thương
Đôi dép, chiếc áo màu sờn
Mà dòng lệ ướt đôi đường hàng mi

Ngôi nhà mái rạ, phên be
Giường tre, chiếu cói, chày khuya, cối mòn
Mâm đồng cùng chiếc bàn con
Làm nên cả một tâm hồn Việt Nam.
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DUY SINH

ЉBiên ải niềm tin
Giăng ra thành bức trường thành
Đội trời bốn mùa không mỏi 
Sừng sững nơi miền biên ải 
Đắm chìm trong khoảng trời thơ

Dù mây vẫn bay hững hờ 
Dù gió trải mình quên lãng 
Mặt trời lúc tỏ lúc rạng 
Nhưng lòng núi vẫn thẳm sâu

Núi đứng nghiêng nghiêng mái đầu
Núi trải tóc mềm êm ả
Dâng cho đời nhiều mới lạ
Gắn liền bến nước dòng sông 

Bạt ngàn những thảm rừng xanh
Thắm tươi ngập tràn hoa lá 
Nối liền dòng sông - biển cả 
Hòa quyện sắc xanh mây trời 

Ngan ngát rừng hồi đưa hương
Nặng trĩu hoa vàng thơm mát 
Dáng đứng của miền sơn cước 
Câu sli hát gọi ân tình 

Quýt vàng ôm ấp núi xanh 
Na thơm ướp mùi của đá 
Tạo ra vị ngọt mới lạ 
Đắm say hương vị tình đời

Núi xanh cao vẫn ngẩng đầu
Sừng sững canh miền biên giới
Ngực núi ngàn đời vững chãi 
Trường tồn biên ải niềm tin.

DUNG SƠN

ЉTự hào Việt Nam

Có nơi đâu như đất nước này 
Lòng nhân ái, bao dung đến thế
Dẫu còn nghèo chưa của ăn, của để
Dịch tràn vào càng rõ tỏ lòng dân

Nơi dưới trên như thuở ấy ra quân
Từ mế già tới bé thơ một dạ
Người lính chiến lại xung đi muôn ngả
Trắng bao canh không ngơi nghỉ tháng ngày

Những mớ rau, quả trứng… nghĩa đầy
Cây ATM… “Bụt” hiện lên chia gạo

Mỗi đồng tiền góp mình vào thơm thảo
Bao bọc nhau, chia sẻ, gói đùm…

Chín  mươi triệu dân – chín mươi triệu anh hùng
Chống giặc dịch giữ từng sinh mệnh nhỏ
Cùng sẻ chia gửi tình đi muôn ngả
Tấm khẩu trang - lòng nghĩa hiệp Việt Nam!

Đất nước tôi trong ngày tháng gian nan
Ngời ngời tỏa bậc chí nhân quân tử
Lưu sách Trời những trang thơm muôn thuở
Có nơi nào như Tổ quốc tôi không? 

Và mỗi khi có Đảng – Bác trong lòng
Càng hiển hách với tháng ngày oanh liệt
Thắng dịch rồi…những công  trình vươn tiếp
Ta tự hào – Yêu lắm Việt Nam ơi!
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Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng
từng khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh
… là một kho tàng đầy của báu, là di sản

chứa đựng biết bao giá trị, giá trị đó nói cho
cùng là giá trị văn hóa"(1). Tìm hiểu và học tập
tư tưởng của Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ
thuật là hướng tiếp cận để khám phá "kho
tàng đầy của báu" trong tư tưởng của Người.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư
tưởng “soi đường” về văn hóa

- Văn hóa là “toàn bộ những sáng tạo
và phát minh” của con người

Nếu chúng ta chú ý thì ở trang cuối của
cuốn sổ ghi chép những bài thơ trong tập
Nhật ký trong tù (1942 - 1943), Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã sớm đưa ra khái niệm về văn
hóa, phương thức hình thành, xây dựng nền
văn hóa và ý nghĩa của văn hóa: "Vì lẽ sinh
tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ,
chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn
giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho
sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các
phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng
tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa
là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt
cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã
sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu
đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn"(2). 

Có thể nói, đây là một cách hiểu văn hóa
theo nghĩa đầy đủ, toàn diện, hoàn chỉnh nhất.
Theo đó, văn hóa là toàn bộ những sáng tạo

và phát minh (giá trị) của con người tạo ra
trong quá trình lịch sử, bằng lao động của
mình, trên cả hai lĩnh vực sáng tạo (giá trị) vật
chất “những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày
về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng”
và sáng tạo (giá trị) tinh thần “ngôn ngữ, chữ
viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo,
văn học, nghệ thuật,…”, nhằm đáp ứng “lẽ
sinh tồn”, đồng thời cũng là “mục đích của
cuộc sống” con người. Văn hóa, đó là sự tổng
hợp, là toàn bộ những phương thức sinh hoạt
vật chất và sinh hoạt tinh thần cùng với những
biểu hiện của các phương thức ấy nhằm thích
ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi
của sự sinh tồn của con người. Với Hồ Chí
Minh, văn hóa là sự sáng tạo, là phát minh
của con người, là lẽ sinh tồn, cũng là mục
đích, ý nghĩa của cuộc sống. Văn hóa là cơ
sở tạo nên đời sống xã hội, là đặc trưng của
xã hội loài người. Quan trọng hơn, con người
vừa là chủ thể của văn hóa vừa là sản phẩm
của văn hóa. Từ quan niệm trên đây, chúng ta
thấy Hồ Chí Minh đã xem xét văn hóa trên hai
mặt: Một mặt (nghĩa hẹp), là sáng tạo văn hóa
tinh thần của xã hội, tập trung vào những lĩnh
vực trọng yếu như: ngôn ngữ, đạo đức, lối
sống, giáo dục, khoa học, pháp luật, tôn giáo,
văn học, nghệ thuật,... Mặt khác (nghĩa rộng),
là toàn bộ những sáng tạo vật chất và sáng
tạo tinh thần của con người. 

Năm 1988, Federico Mayor, Tổng Giám
đốc Tổ chức UNESCO cũng nhấn mạnh bản
chất sáng tạo của văn hóa, khi cho rằng: “Văn
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG
TƯ TƯỞNG “SOI ĐƯỜNG” VỀ

VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
(Tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp
đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức ngày 8/5/2020)

PGS.TS NGUYỄN DUY BẮC
Phó Giám đốc Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh



nhất của phát triển kinh tế -
xã hội. Chǎm lo vǎn hóa
chính là chăm lo củng cố nền
tảng tinh thần của xã hội.
Thiếu nền tảng tinh thần tiến
bộ và lành mạnh; không quan
tâm giải quyết tốt mối quan
hệ giữa phát triển kinh tế với
phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội
ngay trong từng bước và
từng chính sách phát triển thì
không thể có sự phát triển
kinh tế - xã hội bền vững.
Vǎn hóa là kết quả của kinh
tế, đồng thời là động lực của
sự phát triển kinh tế. Các
nhân tố vǎn hóa gắn kết chặt
chẽ với đời sống và hoạt
động xã hội trên mọi phương
diện (chính trị, kinh tế, xã hội,
luật pháp, kỷ cương,…) trở
thành nền tảng tinh thần
vững chắc của xã hội. Động
lực của sự phát triển kinh tế -
xã hội cũng phải được tìm
trong văn hóa, trong nguồn
lực con người, trong tiềm
năng sáng tạo của con người
và trong các giá trị di sản văn
hóa của dân tộc và tinh hoa
văn hóa nhân loại. Phát triển
không chỉ là tăng trưởng kinh
tế, chạy theo tăng trưởng
kinh tế với bất cứ giá nào;
không phải là hy sinh mặt xã
hội, hy sinh văn hóa, hy sinh
phẩm giá con người. Phát
triển phải nhằm mục tiêu văn
hóa, vì xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh, vì tự do, hạnh
phúc của con người, vì phúc
lợi của Nhân dân. Đây mới là
sự phát triển bền vững, toàn
diện, bao trùm 

- Văn hóa “soi đường
cho quốc dân đi”

Vai trò của “văn hóa soi
đường cho quốc dân đi”(6), soi
đường cho sự phát triển và
tiến bộ của xã hội đã được
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên
từ rất sớm, ngay từ những
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Hồ Chủ tịch nói chuyện với học sinh trường Nghệ thuật sân khấu
trung ương (Ngày 25/11/1961).                        Ảnh: TƯ LIỆU

hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các
cá nhân và các cộng đồng) trong quá khứ cũng như trong hiện
tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên
hệ thống các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu - những
yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”(3). Như vậy, từ
rất sớm, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh đã khẳng định văn
hóa có bản chất là sáng tạo, là phát minh của con người. Con
người là chủ thể sáng tạo của văn hóa.

- Văn hóa phải được “coi trọng ngang chính trị, kinh
tế, xã hội”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Trong công cuộc kiến
thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải
coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa"(4). Như
vậy, văn hóa được Người quan niệm như là một trong bốn lĩnh
vực cấu thành đời sống xã hội và văn hóa cần phải được coi
trọng ngang với chính trị, kinh tế, xã hội. Tư tưởng của Người
một mặt nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, ngang với
các lĩnh vực trọng yếu khác, mặt khác phê phán việc (bệnh)
coi nhẹ lĩnh vực văn hóa, coi văn hóa như lĩnh vực phụ, ăn
theo các lĩnh vực khác, không thấy vai trò nền tảng, vai trò
sáng tạo, dẫn dắt của văn hóa. Quán triệt tư tưởng của Hồ
Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
đã xác định quan điểm chỉ đạo: “Văn hóa là nền tảng tinh thần
của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước.
Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị,
xã hội”(5). Đúng vậy, nếu kinh tế là nền tảng vật chất của xã
hội thì vǎn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Và với tính
cách là nền tảng tinh thần của xã hội thì văn hóa vừa là mục
tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng



ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
năm 1946. Nói đến văn hóa không thể không
nói đến hệ tư tưởng, vì hệ tư tưởng là “cốt lõi”
của văn hóa, chi phối quan niệm về giá trị tinh
thần, về đạo đức, lối sống và hành vi con
người. Hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động, định hướng mọi hoạt
động của con người, định hướng toàn bộ hoạt
động và sự phát triển của xã hội ta. Nói đến
văn hóa là nói đến đạo đức. Đạo đức điều
chỉnh hành vi và hoạt động của con người và
xã hội, hướng đến và làm theo cái thiện, cái
tốt, lương tâm và thiện lương. Nói đến văn
hóa không thể không nói đến khoa học. Bởi
lẽ, khoa học là sáng tạo và khát khao của con
người vươn tới cái đúng, chân lý khách quan,
phá vỡ mọi điểm mờ, mọi điểm mù của sự
sống, cuộc sống. Nói đến văn hóa cũng là nói
đến pháp luật. Pháp luật điều tiết, điều chỉnh
hoạt động của con người và xã hội, đảm bảo
cho mọi người “sống và làm việc theo hiến
pháp và pháp luật”, tôn trọng chuẩn mực và
nguyên tắc chung của cộng đồng xã hội, luật
pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. Đề cập
đến văn hóa cũng chính là đề cập đến văn
học nghệ thuật, lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế
nhất của văn hóa, lĩnh vực có khả năng dự
báo, khả năng phản ánh vượt trước, có tác
động sâu sắc đến đời sống tâm hồn và tình
cảm của con người. Văn hóa (với các thành
tố cấu thành cơ bản nêu trên) dẫn dắt, định
hướng sự phát triển của con người và xã hội. 

Để “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”,
theo Hồ Chí Minh, phải: “1- Xây dựng tâm lý:
tinh thần độc lập tự cường; 2- Xây dựng luân
lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng;
3- Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên
quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội;
4- Xây dựng chính trị: dân quyền; 5- Xây dựng
kinh tế”(7). Như vậy, xây dựng văn hóa là tiến
hành xây dựng đồng bộ và toàn diện về tâm
lý, luân lý, xã hội, về chính trị và kinh tế. Hồ
Chí Minh cũng cho rằng: Để văn hóa soi
đường cho quốc dân đi, mỗi cán bộ đảng viên
ở các cấp, các ngành phải là tấm gương để
mọi người noi theo: “Muốn hướng dẫn nhân
dân, mình phải làm mực thước cho người ta
bắt chước”(8).

- Văn hóa “là một mặt trận”
Trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển

lãm hội họa 1951, Hồ Chí Minh đã nêu rõ:

"Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận”(9).
Luận điểm của Người đã khẳng định vị trí, vai
trò, tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa trong
sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân
tộc ta, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ gắn
bó khăng khít giữa mặt trận văn hóa và các
mặt trận khác như kinh tế, chính trị, xã hội,
quân sự, ngoại giao,…“Văn hóa, nghệ thuật
cũng như mọi hoạt động khác, không thể
đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính
trị”(10). Văn hóa là một mặt trận đấu tranh đầy
cam go, quyết liệt, khó khăn giữa cũ và mới;
giữa cách mạng và phản cách mạng; giữa tích
cực và tiêu cực; giữa tiến bộ và lạc hậu; giữa
văn hóa XHCN và văn hóa phi XHCN. Văn
hóa cũng là mặt trận đoàn kết tập hợp đội ngũ
trí thức, những nhà văn hóa và toàn quân,
toàn dân phấn đấu cho sự nghiệp  "phò chính,
trừ tà", góp phần quan trọng vào việc nhân
đạo hóa con người, cổ vũ con người vươn tới
chân, thiện, mỹ. Mặt trận văn hóa, văn nghệ
phải gắn bó mật thiết với đời sống, phải “gắn
liền với lao động, sản xuất, văn hóa xa đời
sống, xa lao động là văn hóa suông”(11). Văn
hóa phải thấu hiểu và đi sâu vào đời sống,
"bày tỏ được cái tinh thần anh dũng và kiên
quyết của quân và dân ta, đồng thời để giúp
phát triển và nâng cao tinh thần ấy"(12). Nền
văn hóa, văn nghệ sở dĩ có thể có sức mạnh
và khả năng to lớn trong việc "nhận thức,
khám phá và sáng tạo" đời sống, là vì đó là
nền văn hóa, văn nghệ XHCN. Hồ Chí Minh
cho rằng: "để phục vụ sự nghiệp cách mạng
XHCN thì văn hóa phải XHCN về nội dung
và dân tộc về hình thức"(13). Đây là một tư
tưởng văn hóa quan trọng của Người, vừa
tiếp nối vừa nâng lên một tầm cao mới tư
tưởng về một nền văn hóa dân tộc - khoa
học - đại chúng mà Đề cương về văn hóa
Việt Nam (1943) của Đảng chỉ ra. Nghị quyết
Trung ương năm khóa VIII về xây dựng và
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc (1998) đã kế thừa và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh, khi xác định: “Vǎn
hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển
vǎn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài,
đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì,
thận trọng. Bảo tồn và phát huy những di sản
vǎn hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo nên
những giá trị vǎn hóa mới XHCN, làm cho
những giá trị ấy thấm sâu vào cuộc sống toàn
xã hội và mỗi con người, trở thành tâm lý và
tập quán tiến bộ, vǎn minh là một quá trình
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cách mạng đầy khó khǎn, phức tạp, đòi hỏi
nhiều thời gian. Trong công cuộc đó, "xây" đi
đôi với "chống", lấy "xây" làm chính. Cùng với
việc giữ gìn và phát triển những di sản vǎn
hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh
hoa vǎn hóa thế giới, sáng tạo, vun đắp nên
những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc
đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư tật
xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mưu
toan lợi dụng vǎn hóa để thực hiện "diễn biến
hòa bình"(14).

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư
tưởng “soi đường” về văn học, nghệ thuật

Khi bàn về các yếu tố của đời sống văn
học nghệ thuật, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn
mạnh tới chủ thể sáng tạo (nghệ sĩ); tới tác
phẩm nghệ thuật - sản phẩm sáng tạo của
người nghệ sĩ; tới công chúng nghệ thuật -
người thưởng thức, kiểm nghiệm (sáng tạo)
nghệ thuật và công tác lãnh đạo, quản lý văn
hóa, văn nghệ.

- Về người nghệ sĩ - chiến sĩ
Lần đầu tiên trong lịch sử văn nghệ nước

ta, Hồ Chí Minh gọi những nhà sáng tạo văn
hóa nghệ thuật, những nghệ sĩ là chiến sĩ trên
mặt trận văn hóa nghệ thuật. Năm 1943, trong
bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi (Khán
thiên gia thi hữu cảm), Hồ Chí Minh đã nêu lên
ý tưởng về người nghệ sĩ - chiến sĩ, khi viết:

“Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
Còn trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp

triển lãm hội họa năm 1951, Người đưa ra
luận điểm nổi tiếng: "Văn hóa, nghệ thuật
cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ
trên mặt trận ấy"(15). Người nghệ sĩ, trí thức
hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
trong quan niệm của Hồ Chí Minh chính là
những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa,
văn nghệ. Người chiến sĩ ấy có nhiệm vụ sử
dụng ngòi bút của mình để “phụng sự kháng
chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân,
trước hết là công, nông, binh”(16). Người nghệ
sĩ - chiến sĩ phải là người có lập trường tư
tưởng vững vàng, đúng đắn, sáng tạo nghệ
thuật đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân
lên trên hết, trước hết: "Phụng sự Tổ quốc,
phụng sự nhân dân… văn nghệ sĩ nhất định
sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực lượng
mà giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn nữa”(17). Về
mối quan hệ khăng khít giữa độc lập dân tộc

và tự do của văn nghệ sĩ, Hồ Chí Minh cho
rằng: "Dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng
mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham
gia cách mạng"(18). Gắn bó với cách mạng,
gắn bó với Nhân dân, "cùng xương cùng thịt
với Nhân dân. Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt
máu" với Nhân dân (Xuân Diệu) là cứu cánh
của người nghệ sĩ cách mạng. Hồ Chí Minh
nhắc nhở, bên cạnh việc không ngừng trau
dồi phẩm chất chính trị tư tưởng và đạo đức
cách mạng, người nghệ sĩ kiểu mới phải
không ngừng nâng cao trình độ, "trau dồi
nghiệp vụ" nghệ thuật.

Quan điểm về người nghệ sĩ - chiến sĩ là
đóng góp có ý nghĩa cách mạng của Hồ Chí
Minh về mặt lý luận và thực tiễn xây dựng nền
văn hóa, văn nghệ mới ở nước ta. Hồ Chí
Minh đã đề xuất và khẳng định một chủ thể
sáng tạo văn hóa, văn nghệ kiểu mới trong
lịch sử văn hóa, văn nghệ dân tộc. Đó là
người nghệ sĩ có lý tưởng cách mạng đúng
đắn, trong sáng về đạo đức, cao đẹp về tâm
hồn và có tài năng nghệ thuật xuất sắc.

- Về tác phẩm nghệ thuật
Hồ Chí Minh có những quan niệm rất sâu

sắc về định hướng giá trị của tác phẩm văn
nghệ trong thời đại cách mạng mới. Người
đặc biệt coi trọng và đề cao giá trị nghệ thuật
của tác phẩm văn nghệ. Người đòi hỏi tác
phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ phải miêu
tả cho hay, cho chân thật, cho hùng hồn hiện
thực sôi động của cách mạng, của Nhân dân,
và đấy là những phẩm chất quan trọng nhất
của tác phẩm nghệ thuật. Người nói: Khi nào
tác phẩm ấy chỉ diễn đạt vừa đủ những điều
đáng nói, khi nó được trình bày sao cho mọi
người ai cũng hiểu được, và khi đọc xong độc
giả phải suy ngẫm, thì tác phẩm ấy mới xem
như một tác phẩm hay. Tác phẩm nghệ thuật
phải chân thực và phong phú, bởi đó là tiêu
chuẩn tối quan trọng của tác phẩm nghệ
thuật. Chân thực và phong phú trong nội dung
phản ánh cuộc sống con người. Chân thực và
phong phú trong hình thức sáng tạo nghệ
thuật. Theo Người, tác phẩm "nghệ thuật phải
gần với cuộc sống", phải phản ánh hùng hồn
cuộc sống và con người Việt Nam, phải "ca
tụng chân thực những tấm gương của đời
sống"; ca tụng chủ nghĩa anh hùng cách
mạng của con người Việt Nam để "quần
chúng noi theo". Đồng thời, Người cũng yêu
cầu nghệ sĩ không né tránh sự thật trong khi
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phản ánh đời sống. Người nói: Đừng bỏ qua
ngóc ngách gay cấn nào hết, đừng yên lặng
làm ngơ chuyện gì hết: "Viết để nêu những cái
hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán
bộ ta, của bạn ta. Đồng thời, phê bình những
khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của
nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái
tốt mà giấu cái xấu"(19). 

Người chỉ rõ: Quần chúng đang chờ đợi
những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời
đại vẻ vang của chúng ta, những tác phẩm ca
tụng chân thật những người mới, việc mới
chẳng những để làm gương mẫu cho chúng
ta ngày nay, mà còn giáo dục con cháu ta đời
sau. Đồng thời, trong thời kỳ xây dựng CNXH,
bên cạnh những thành tích tốt đẹp là chính
còn sót lại “những cái xấu xa của xã hội cũ
như: tham ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu,
đánh con, đập vợ, v,v... Đối với những thói xấu
đó, văn nghệ cũng cần phải phê bình rất
nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày
càng lành mạnh tốt đẹp hơn”(20).

Theo Hồ Chí Minh, tác phẩm nghệ thuật
không chỉ cần chân thật, hùng hồn, phong phú
mà còn cần phải có hình thức trong sáng và
vui tươi, nhờ đó tác phẩm nghệ thuật mới hay.
Tác phẩm văn nghệ phải là sự thống nhất
hoàn hảo giữa nội dung và hình thức. Chính
bởi sự thống nhất ấy mà tác phẩm nghệ thuật
mới thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ lành mạnh
của Nhân dân, "khi chưa xem thì muốn xem,
xem rồi thì có bổ ích".

Có thể nói, Hồ Chí Minh đã đề ra những
tiêu chuẩn rất cao về giá trị của tác phẩm
nghệ thuật. Hay, chân thật, hùng hồn, phong
phú, trong sáng, vui tươi… là những giá trị cơ
bản của tác phẩm văn nghệ. Để có những giá
trị ấy, Người yêu cầu phải chống lại các xu
hướng không lành mạnh trong sáng tạo nghệ
thuật. Đó là bệnh sơ lược, bôi đen, tô hồng,
rỗng tuếch về nội dung, cầu kỳ, phô trương về
hình thức...

- Về quần chúng Nhân dân - đối tượng
phục vụ của nghệ thuật

Với Hồ Chí Minh, văn hóa, văn nghệ phải
phục vụ đông đảo quần chúng Nhân dân.
Quần chúng Nhân dân là đối tượng phục vụ
của văn nghệ cách mạng. Người nói: "…
không thể nói nghệ thuật vị nghệ thuật, mà
cần nói rõ văn hóa phục vụ công nông
binh"(21). Nghệ thuật chân chính cốt để phục
vụ Nhân dân. Nghệ thuật cách mạng phải

nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần - thẩm mỹ
của đại đa số Nhân dân. Như vậy, người nghệ
sĩ - chiến sĩ phải luôn luôn tìm tòi những con
đường để làm sao có thể kể một cách chân
thực hơn, chân thành hơn cho Nhân dân nghe
về những nỗi lo âu và những suy nghĩ của họ.
Hồ Chí Minh quan niệm, quần chúng Nhân
dân và cuộc sống hằng ngày của họ là đề tài
vô tận để các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Đó
"là kho nguyên liệu vô tận cho những tác
phẩm xuất bản". Khi đặt câu hỏi: Nghệ sĩ lấy
tài liệu ở đâu mà viết? Người chỉ rõ: Muốn có
tài liệu phải nghe đồng bào, chiến sĩ, hỏi Nhân
dân, phải thấy, xem, ghi, chép... Người khẳng
định: "Chỉ có Nhân dân mới nuôi dưỡng cho
sáng tác của nhà văn bằng những nguồn
nhựa sống. Còn nếu nhà văn quên điều đó -
Nhân dân cũng sẽ quên anh ta"(22). 

Không chỉ là đối tượng phản ánh chủ yếu
của nền văn nghệ mới, quần chúng Nhân dân,
theo Người, còn là người thưởng thức, kiểm
nghiệm và đánh giá sản phẩm nghệ thuật sâu
sắc nhất. Tất cả những giá trị, văn hóa tồn tại
qua những thay đổi khắc nghiệt của thời gian
đều do quần chúng Nhân dân lưu giữ sử
dụng, bảo quản, giữ gìn và truyền tụng. Người
căn dặn văn nghệ sĩ trong mỗi tư tưởng, mỗi
câu nói, mỗi chữ viết của mình phải tỏ rõ cái
tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.
Theo Người, quần chúng Nhân dân - đối
tượng phản ánh của văn nghệ cách mạng,
chủ thể thưởng thức, chủ thể kiểm nghiệm
(đánh giá, phê bình văn nghệ) cũng đồng thời
còn là chủ thể sáng tạo nghệ thuật: "Quần
chúng là những người sáng tạo, công nông là
những người sáng tạo (...). Quần chúng (...)
là người sáng tác (...) những sáng tác ấy là
những hòn ngọc quý"(23).

- Về lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn
hóa, văn nghệ 

Lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn
nghệ - một lĩnh vực cực kỳ tinh tế và nhạy
cảm, cũng được Hồ Chí Minh đặc biệt quan
tâm. Hồ Chí Minh coi văn nghệ là một hình thái
ý thức xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng,
phản ánh những điều kiện kinh tế - xã hội.
Người khẳng định: "Văn hóa, nghệ thuật cũng
như mọi hoạt động khác, không thể đứng
ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị"(24).
Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối
với hoạt động văn hóa, văn nghệ là tất yếu
khách quan trong thể chế Nhà nước ta. Lãnh
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đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ bằng đường
lối chính trị, bằng thể chế, pháp luật nhà nước,
bằng sự quan tâm động viên, khích lệ, bằng
sự am hiểu sâu sắc và đồng cảm, trân trọng
sự sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ...

Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng
ngời về mối quan hệ nồng hậu đối với văn
nghệ sĩ trong và ngoài nước. Người quan tâm
toàn diện đến đời sống của họ. Người đã
nâng địa vị của người nghệ sĩ lên vị trí xứng
đáng - người chiến sĩ nghệ thuật, người kỹ sư
tâm hồn, người góp phần làm chủ vận mệnh
văn nghệ dân tộc. Người luôn lưu ý: Một nền
văn nghệ phát triển lành mạnh phải là nền văn
nghệ dân chủ. Đảng và Nhà nước phải đảm
bảo môi trường tự do, dân chủ cho hoạt động
sáng tạo của văn nghệ sĩ. Bảo đảm tự do
sáng tạo gắn liền với nêu cao trách nhiệm
công dân, trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ của
họ. Ngay từ những ngày đầu Cách mạng
tháng Tám, Người đã căn dặn nhà văn
Nguyễn Công Hoan, khi đó phụ trách công tác
kiểm duyệt thông tin, báo chí, văn hóa, văn
nghệ: "Kiểm duyệt với báo chí phải thân với
nhau. Người ta đã đặt hết tâm trí mới viết ra
bài, cũng như đẻ được đứa con. Nay mình
thấy cái mặt, cái tay đứa bé có vết hoặc có
ghẻ, thì mình phải bảo người ta chữa, và
chữa như thế nào. Nếu mình lại chặt cái mặt,
cái tay ấy đi, thì đứa bé còn ra hình thù gì nữa.
Đời nào bố mẹ nó lại đồng tình với mình
được. Mà nhân tình thế thái như vậy, dù đứa
con hư dại mấy, thì bố mẹ cũng yêu và bênh
con. Vậy thì người ta sẽ oán. Chú có biết họ
oán ai không?". (Nhà văn Nguyễn Công Hoan
đáp: Thưa Cụ, oán chính quyền ta ạ) và
Người nói tiếp: "Phải, chứ không oán chú đâu.
Chính quyền là của Nhân dân, cơ quan ngôn
luận cũng là Nhân dân. Chính quyền phải giúp
ngôn luận tiến bộ"(25). Với Hồ Chí Minh, văn
nghệ là một sinh mệnh. Vì vậy lãnh đạo, quản
lý văn nghệ phải giúp cho "sinh mệnh" văn
nghệ phát triển lành mạnh, toàn diện.

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ
thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa
định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa,
văn nghệ cách mạng nước ta. Các Văn kiện
của Đảng về văn hóa, văn nghệ thời kỳ đổi
mới, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị lần thứ

chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước đã kế thừa, bổ sung và làm phong phú
tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật.
Quán triệt và thực hiện thành công các Nghị
quyết quan trọng này là góp phần thực hiện
những chỉ dẫn quý báu của Người về văn hóa,
nghệ thuật. Đó cũng là những việc làm hết sức
ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng ta, đấu tranh chống lại
những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực
văn hóa, nghệ thuật hiện nay.

(1) Phạm Văn Đồng: Văn hóa và đổi mới, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.126.
(2), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3 Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.458.
(3) Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Thập kỷ
thế giới phát triển văn hóa, Hà Nội, 1992, tr.23.
(4) Hồ Chí Minh: Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí
Minh, Hà Nội, 1997, tr.11
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị
lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI,
Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2014, tr.48
(6), (9), (10), (12), (15), (16), (24) Hồ Chí Minh:
Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2011, tr.246-247, 246, 246, 246, 246, 246, 246.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2011, t.6, tr.16
(11), (13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, t.12, tr.470, 471.
(14) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.58.
(17) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.513.
(18), (20) Hồ Chí Minh: Toàn tập,t.13, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.504, 504.
(19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.206.
(21), (23) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.559, 559.
(22) Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới,
Hà Nội, 1985, tr.348.
(25) Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa nghệ thuật,
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.56.
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“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”

(Tố Hữu)

Mỗi khi nhắc đến câu thơ trên ông
Nguyễn Tịnh lại thấy vinh dự vì mình
là một trong những người lính Điện

Biên đã góp phần làm nên  “trang sử vàng” này.
Ông Nguyễn Tịnh, hiện đang sinh sống tại

thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn, năm nay ông vừa tròn 90 tuổi.
Đầu xuân Canh Tý vừa qua, ông được Uỷ
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Hội Người
cao tuổi Lạng Sơn gửi quà chúc mừng. Tuy
đã ở tuổi đại thọ nhưng sức khỏe ông còn khá
dẻo dai, tinh thần minh mẫn. Ông có thú vui
là đến chơi, thăm hỏi bà con quanh xóm và
mời bạn bè thân thiết đến thăm nhà để đàm
đạo về thời cuộc, nhân tình thế thái. Tôi thuộc
loại khách này của ông. Chúng tôi là bạn vong
niên với nhau, lại đều là cựu chiến binh nên
ông coi tôi như người thân trong gia đình. 

Lần này đến thăm Nguyễn Tịnh, tôi được
nghe ông kể về “những năm tháng không thể
nào quên” với kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Ông hào hứng kể lại: Năm 1950, vừa tròn
20 tuổi tôi gia nhập quân đội, được biên chế
vào Đại đội Pháo mặt đất 45 ly, thuộc Trung
đoàn 45, Đại đoàn 351. Địa bàn hoạt động
của đơn vị tôi thuộc vùng Đồng bằng và Trung
du Bắc Bộ. Tôi đã tham gia chiến đấu nhiều
trận lớn nhỏ, đặc biệt là chiến dịch Hà - Nam
- Ninh (1951) và chiến dịch Hòa Bình (1952).
Giữa năm 1953, cùng với hơn 100 chiến sĩ
khác, tôi được cử sang Trung Quốc nhận viện
trợ vũ khí (pháo mặt đất 105 ly). Thời điểm đó

loại vũ khí này thuộc loại hiện đại nhất của bộ
đội ta. Gần ba tháng ở Trung Quốc, chúng tôi
được các chuyên gia kỹ thuật quân sự nước
bạn kèm cặp, hướng dẫn sử dụng và quản lý
“voi” (chiến sĩ pháo binh thường gọi loại pháo
to là voi). Cuối năm 1953, chúng tôi nhận bàn
giao và đưa pháo về. Đến biên giới Việt -
Trung vì đường sá hiểm trở nhiều sông, suối
và đèo dốc nên chúng tôi phải tháo rời từng
bộ phận của pháo ra cho từng người, từng
tốp vác, khiêng. Đến địa phận Tổ quốc, chúng
tôi tiếp tục chọn con đường hiểm trở nhưng
an toàn, băng qua núi, rừng trùng điệp. Đến
địa phận tỉnh Phú Thọ, chúng tôi dừng lại ở
một khu đồi cọ để bảo dưỡng và lắp ráp lại
đồng bộ cho pháo. Một chương trình “tái huấn
luyện” mất thêm vài ngày.

Rời Phú Thọ, các chiến sĩ hành quân ít
ngày nữa là đến tỉnh Lai Châu. Từ đây đến
Điện Biên Phủ không còn xa nữa, nhưng lại
là đoạn đường khó khăn nhất đối với cánh
pháo thủ chúng tôi. Nhiều đèo, lắm dốc, có
con dốc cao đến 60 - 65 độ, các chiến sĩ vừa
phải kéo pháo, vừa phải cùng với lực lượng
thanh niên xung phong sửa chữa và mở rộng
đường cho pháo “đi”. Để hoàn thành nhiệm
vụ đúng thời hạn, chúng tôi phải làm việc liên
tục mỗi ngày khoảng 12 đến 13 giờ đồng hồ.
Gay nhất là vấn đề dụng cụ, chúng tôi phải
chia thành nhiều kíp, thực hiện khẩu hiệu
“người nghỉ, dụng cụ không nghỉ” thế mà vẫn
không đủ. Chúng tôi tận dụng tất cả những gì
có thể, lấy đá để đập đá, lấy vỏ bom cắt đôi
làm vồ đập đất. Muốn phá đá nhanh, chúng
tôi bắt buộc phải dùng mìn. Để giữ bí mật với
địch, chúng tôi đặt sâu trong vách đá những
lượng thuốc nhỏ, chờ khi nào pháo địch bắn
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mới cho nổ mìn. Đất bị phá ra, đổ xuống suối,
nhuộm đỏ ngầu cả dòng nước, chúng tôi lại
phải đắp hàng loạt kè lọc nước.

Ban đêm chúng tôi đốt đuốc để làm
đường, mỗi lần máy bay địch đi tuần tra phải
nhanh chóng tắt đuốc, tiến độ công việc bị
chậm lại khá nhiều. Anh em chiến sĩ nghĩ ra
cách đào “hố giấu đuốc” cạnh nơi làm việc.
Hễ nghe thấy tiếng máy bay là chúng tôi
nhanh chóng cho đuốc vào hố rồi đậy nắp lại.
Đợi máy bay đi, chúng tôi lấy đuốc ra khua
khua vài vòng trong không khí lửa lại bùng lên
và công việc lại tiếp diễn. Có những đoạn
đường dùng đuốc không tiện, chúng tôi phải
cử người cầm vải trắng đi trước làm mục tiêu
dẫn đường.

Khi pháo được kéo tới đích đúng kế
hoạch, chúng tôi tiếp tục ngụy trang, đào hầm
cho pháo “ở” và chờ lệnh nhả đạn. Hồi hộp vô
cùng!

Vào 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954,
trận mở màn chiến dịch bắt đầu. Pháo binh
chúng tôi đã yểm trợ rất hiệu quả cho bộ binh
nã vào mục tiêu bách phát, bách trúng. Bão
lửa rung trời chuyển đất của quân đội ta trùm
lên cứ điểm mà địch khoác lác là “Pháo đài
không thể công phá nổi”. Đó là đợt thứ nhất,
từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, quân
ta nhanh chóng tiêu diệt Trung tâm đề kháng
Him Lam và toàn bộ phân khu phía Bắc.

Kết thúc đợt thứ nhất, chúng tôi lại được
lệnh di chuyển chiếm lĩnh trận địa cho các đợt
chiến đấu tiếp theo.

Việc kéo pháo vào trận địa vô cùng khó
khăn, gian khổ. Bài hát “Hò kéo pháo” của
nhạc sĩ Hoàng Vân (sáng tác kịp thời tại trận
địa) đã động viên chúng tôi rất nhiều. Chúng
tôi cùng nhau hát với một niềm tin: “…Dốc núi
cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn
núi. Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng
chí căm thù. Hò dô ta nào…”

Sau hơn hai chục năm cống hiến trong
quân đội, tháng 1 năm 1971 Nguyễn Tịnh
được nghỉ hưu. Trở về địa phương, được dân
mến, Đảng tin nên ông lại gánh vác việc làng,
việc xã thêm hàng chục năm nữa. Nhiều khóa

ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đảng ủy
viên, Thường trực Đảng ủy, rồi Bí thư Đảng
ủy xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. Với cương
vị Bí thư Đảng ủy, ông thường xuyên đi sâu,
đi sát chỉ đạo các phong trào ở địa phương,
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng
kịp thời, đưa xã Sơn Hà trở thành một xã
đứng trong tốp đầu của huyện Hữu Lũng.
Đảng bộ xã Sơn Hà liên tục đạt danh hiệu
“Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, nhiều năm
được cấp trên khen thưởng.

Hiện tại, ông nghỉ ngơi an dưỡng tuổi
già và sống vui vẻ, hạnh phúc với gia đình,
con cháu.

Tôi cảm nhận về ông là một con người
giàu bản lĩnh, luôn phát huy truyền thống tốt
đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, một người đảng viên
mẫu mực để cho lớp con cháu ở địa phương
học và tập noi theo.
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Ông Nguyễn Tịnh - người lính pháo binh tham gia
chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ảnh: TRỊNH QUỐC TOẢN



Tôi đến tìm gặp ông Hoàng Vĩnh Khoan
(Hoàng Thắng Lợi) ở số nhà 37 phố
Đường Thành, phường Chi Lăng, thành

phố Lạng Sơn. Người đầu tiên tôi gặp là con
trai đầu của ông năm nay 61 tuổi, đã nghỉ
hưu, anh nói với tôi: “Bố em có nhà, để em
lên tầng gọi bố xuống”. Biết ông Lợi là người
tuổi cao, xong tôi cũng hơi ngạc nhiên khi
nhìn thấy ông bước xuống cầu thang vẫn
thong thả, vững vàng. Chúng tôi cùng ngồi
uống nước chuyện trò, sau khi biết được ý
định của tôi, ông bảo: “Mời anh lên phòng tôi
nói chuyện cho tiện”. Lúc này là buổi chiều,
trời lạnh âm u, ánh sáng yếu nên ông Hoàng
Thắng Lợi bật điện phòng lên cho sáng sủa.
Trong phòng có chiếc bàn không rộng, bày
khá nhiều thứ, giáp tường treo một khung
ảnh với tấm hình chụp những người hoạt
động cách mạng nổi tiếng của Việt Nam.
Thấy tôi có vẻ chăm chú, ông Lợi nói: “Lát
nữa tôi sẽ giải thích rõ cho anh về những
bức ảnh đó”. Rồi ông chậm rãi kể theo yêu
cầu của tôi về tuổi thơ và quãng đời thanh
niên của ông.

Người thanh niên trẻ đến với cách mạng
Hoàng Thắng Lợi sinh ngày mồng 4 tháng

10 năm 1918 ở thôn Bản Nầng, xã Tân Đoàn,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, trong một gia
đình nông dân nghèo, bố đẻ là một người tàn tật.
Tất cả đời sống gia đình trông vào ruộng, vườn
trồng hoa màu. Cậu bé Lợi tuy nhỏ nhắn nhưng
rất nhanh nhẹn, thường xuyên phụ giúp bố mẹ
làm việc nhà. Bên cạnh đó, gia đình cũng tạo điều
kiện cho Lợi đi học. Học hết tiểu học ở trường
huyện, cậu bé Hoàng Thắng Lợi trở về nhà và trở
thành người lao động chính của gia đình.

Khoảng năm 1939 và 1940, thực dân Pháp
bắt những thanh niên tầm tuổi từ 18 đến 20 đi
lính sang Pháp để đánh Đức. Ông Hoàng Thắng
Lợi cho biết: “Tôi nhiều lần trốn tránh, tìm cách
làm đại lý bán rượu để không phải sang Pháp đi
lính nhưng tôi vẫn phải đi phu hai lần. Lần thứ
nhất tôi tham gia rải đá làm đèo Bản Háu. Lần
thứ hai, tôi phải vận chuyển 20 gắp ranh cho

quan phủ huyện Cao Lộc để giao cho Pháp làm
trại chống Nhật. Về sau, do thiếu người trông
phu làm đường tại Bản Coóng, Xuân Mai nên tôi
được đề cử làm Phó tổng, sau này có duyên
gặp Chánh tổng (Cai Dụ) - quản lý phu làm
đường huyện, tôi được ông chia sẻ kinh nghiệm
làm việc”.

Năm 1940, Chánh tổng Cai Dụ bị Pháp bắt
đi tù vì tham gia tổ chức phục quốc, nên Hoàng
Thắng Lợi được thay thế vào vị trí Chánh tổng.
Vì lòng yêu nước, thương người, Hoàng Thắng
Lợi luôn đứng về phía nhân dân, bảo vệ dân. Vì
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Ký ức 
KHÔNG PHAI

Ghi chép của NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Năm 2018, ông Hoàng Thắng Lợi được nhận
Thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước.

Ảnh: NGỌC HẰNG



thế mà ông được dân làng yêu
mến, kính trọng.

Đầu tháng 5 năm 1945, cách
mạng lan rộng đến vùng này.
Ngày 19 tháng 5 năm 1945, Việt
Minh kêu gọi mọi tầng lớp nhân
dân thành lập tổ chức cách
mạng, đoàn kết nổi dậy chống
cường hào và chính sách đô hộ
độc ác của thực dân Pháp.
Người đứng đầu tuyên truyền,
vận động đồng bào các dân tộc ở
vùng này là đồng chí Lê Huyền
Trang, giáo viên dạy ở đây. Sau
này đồng chí Lê Huyền Trang là
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn đầu tiên.

Hoàng Thắng Lợi từ đó cũng
đứng trong tổ chức cách mạng ở
địa phương và được Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng
quân giao cho làm Chánh thư ký
Ban Chấp hành Nông dân, kiêm
Trung đội trưởng dân quân tự vệ,
có nhiệm vụ đi sâu vận động
quần chúng nhân dân tham gia
du kích, làm cách mạng chống
thực dân.

Tháng 9 năm 1945, cách
mạng mở trường Quân chính ở
Bản Cưởm, xã Xuân Mai do đồng
chí Long Xuyên là cán bộ của Đội
Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân phụ trách, Hoàng
Thắng Lợi được đi học ở đây.

Sau khi học xong, Lợi được
cử về địa phương tổ chức, huấn
luyện dân quân tự vệ của một số
xã thuộc huyện Điềm He, địa bàn
là xã Song Giang, xã Việt Yên, xã
Trấn Ninh, xã Vân Mộng…

Cách mạng tháng Tám năm
1945 thành công, đến tháng 2
năm 1946 Ủy ban Quân sự
huyện Điềm He được thành lập.
Đồng chí Vi Tính Công, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện làm
Trưởng ban; Hoàng Thắng Lợi
làm Phó ban cho đến tháng 6
năm 1946 chuyển sang làm
Trưởng ban Bảo vệ huyện. Đầu
năm 1947, Hoàng Thắng Lợi
được đi học lớp đào tạo cán bộ
đầu tiên Trung ương tổ chức ở
Tân Trào, Tuyên Quang do cán
bộ cấp cao giảng dạy. 
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Ông Hoàng Thắng Lợi chụp ảnh bên những tấm Huân, Huy chương
do Nhà nước trao tặng.

Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Kể đến đây, ông Lợi chỉ cho tôi bức ảnh các vị lãnh đạo cao
cấp giảng dạy lớp học này. Đó là đồng chí Lê Đức Thọ (sau này
là cố vấn của ta trong Hội nghị bốn bên ở Paris, Pháp) giảng
dạy về đường lối và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kế đến là đồng chí Võ Nguyên Giáp giảng dạy về Quân đội nhân
dân Việt Nam. Tiếp theo là đồng chí Văn Tiến Dũng giảng dạy
về dân quân tự vệ, cuộc chiến tranh chính nghĩa của cách mạng
Việt Nam. 

Mãn khóa học, Hoàng Thắng Lợi được Kỳ bộ Việt Minh cấp
giấy Chứng nhận là người của đoàn thể Việt Minh giới thiệu về
quê hương Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới và được phái về Văn
An, Chiến Thắng để ngăn chặn âm mưu của địch tổ chức di dân
vào miền Nam Việt Nam và đối phó với Hội Hoa kiều.

Tháng 10 năm 1947, Hoàng Thắng Lợi trở thành cán bộ
huyện đoàn Điềm He. Đầu năm 1948, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Hoàng Văn Kiểu đưa Hoàng Thắng Lợi sang làm Thường vụ
Huyện ủy Văn Uyên và cử đi học văn hóa ở Việt Bắc cùng đồng
chí Bế Chấn Hưng, Chu Việt Thắng. Sau khi học xong, Hoàng
Thắng Lợi trở về Điềm He và được phân công làm Chủ tịch Mặt
trận Liên Việt huyện, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến
huyện Điềm He.

Con đường cung cấp thực phẩm của tỉnh Lạng Sơn
cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đầu năm 1954
Hoàng Thắng Lợi được phân công làm Trưởng ban Cung cấp
thực phẩm của tỉnh Lạng Sơn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng
chí Vượng làm Phó ban (sau này đồng chí Vượng làm Trưởng
Ty Giao thông tỉnh Lạng Sơn), đồng chí Quế Miên là ủy viên.
Ngay sau đó, các lãnh đạo Ban nhanh chóng họp bàn, chỉ ra kế
hoạch hoạt động và quyết định. Tất cả trâu bò của các huyện



được tập trung ở Ngả Hai huyện Bắc Sơn. Ban
Cung cấp thực phẩm có hơn 100 người, số thành
viên đông nên được chia thành các tiểu đội, mỗi
tiểu đội chia thành các tổ, mỗi tổ ba người để tiện
giúp nhau dắt trâu bò đi. Ngày khởi hành là 28
tháng 2 năm 1954, mọi người mang theo đủ thứ
tư trang, vải mưa, lương thực, súng đạn… 

Tôi hỏi ông Lợi: 
- Thế tình hình trên đường đi như thế nào?

Có gì biến động về số trâu bò không? 
- Ban Cung cấp thực phẩm chọn những

người thạo đường dẫn đường, có cả y tá đi
cùng. Mọi người dắt trâu bò đi trong đêm, mỗi
người dắt hai con trâu hoặc bò, ban ngày thì nghỉ
ngơi và nấu ăn. Đàn trâu bò có hơn hai trăm con.
Các thành viên trong Ban cũng vất vả, ăn uống
kham khổ, đường đi khó khăn, hiểm trở phải trèo
đèo, lội suối, lại đi vào ban đêm nên khó nhọc
càng tăng lên. Nhưng lúc ấy, mọi người rất hồ
hởi quyết tâm đi đến Điện Biên Phủ càng nhanh
càng tốt với mong muốn các chiến sĩ có thêm
nguồn thực phẩm trong khẩu phần thức ăn, tăng
sức lực để chiến đấu giải phóng Điện Biên.

Ông Lợi tiếp tục: 
- Chúng tôi đi từ Bắc Sơn sang các tỉnh Thái

Nguyên, Tuyên Quang rồi qua Sơn La đến Điện
Biên. Thời điểm đó, trời ít mưa nên mọi người
đỡ vất vả hơn khi ngủ tại rừng và cũng ít ốm đau.
Trên đường chúng tôi đi có một chiến sĩ bị trúng
mìn của địch, người ấy quê ở Chu Túc, Văn
Quan. Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhưng cố
gắng biến đau thương thành sức mạnh để đưa
được thực phẩm đến tay các chiến sĩ đúng thời
hạn rồi bảo nhau phải đi đường khôn khéo hơn.
Đến nơi thì đàn trâu bò bị chết mất một số. Địa
điểm giao nhận trâu bò ở Đèo Khế, tỉnh Điện
Biên. Thời gian chúng tôi lùa đàn trâu bò đến với
chiến dịch Điện Biên Phủ mất khoảng một tháng.
Đồng chí Mậu thay mặt Ban Hậu cần ở Điện
Biên Phủ nhận số trâu bò này. Đồng chí Mậu vô
cùng cảm động, khen Ban Cung cấp thực phẩm
tỉnh Lạng Sơn đã cố gắng rất nhiều để hoàn
thành nhiệm vụ và trao quà cho Ban Cung cấp
thực phẩm tỉnh Lạng Sơn ba chiếc dù lớn, hai
chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ. Sau đó,
chúng tôi chuyển phần quà này đến Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trở về quê nhà, ông Lợi lại nhận nhiệm vụ
mới là thu gom tà vẹt gỗ, số lượng là một trăm
nghìn thanh tà vẹt để giao cho Trung Quốc theo
đường thủy từ Điềm He đến Bình Nghi, huyện
Tràng Định để làm tuyến đường sắt kéo dài từ
Trung Quốc đến - Đồng Đăng.

Sau đó, Hoàng Thắng Lợi được tỉnh Lạng
Sơn cử đi học lớp cải tạo thuế công thương

nghiệp trong mười tháng. Tốt nghiệp, ông Lợi
được điều về làm Trưởng ban Thuế vụ tỉnh. Năm
1957, ông chuyển sang làm Ban Thanh tra của
tỉnh, là ủy viên. Năm 1958 Ty Lâm nghiệp Lạng
Sơn được thành lập, ông Hoàng Thắng Lợi
được Ủy ban nhân dân tỉnh điều động về đây
làm Phó Ty, đến năm 1973 thì nghỉ hưu.

Về cuộc sống riêng của ông Hoàng Thắng
Lợi, năm 1943 ông lấy vợ, song hạnh phúc dang
dở, vợ ông mất năm 1950 vì bệnh hiểm nghèo.
Năm 1953 ông lấy vợ hai là người ở làng bên,
bà cũng công tác ở huyện, xã. Cuộc sống gia
đình của hai ông bà rất đầm ấm, hạnh phúc, có
năm con gái, hai con trai, các cháu nội, cháu
ngoại đều ngoan ngoãn. Năm 2015, người bạn
đời của ông mất, thọ 82 tuổi. 

Với những đóng góp tích cực trong công
cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, ông Hoàng
Thắng Lợi được Nhà nước trao tặng nhiều
Huân, Huy chương, trong đó có ba Huân
chương Chống Pháp hạng Nhì, một Huân
chương Chống Mỹ hạng Nhất, một Huân
chương Độc lập hạng Ba, hai Huy chương Vì sự
nghiệp Cựu chiến binh, hai Huy chương Vì sự
nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam và nhiều
kỉ niệm chương. 

Ngày mồng 3 tháng 2 năm 2018, ông
Hoàng Thắng Lợi được Chủ tịch nước Trần Đại
Quang ký tặng Thiếp mừng thọ 100 tuổi. Ông
Lợi là chiến sĩ cách mạng tham gia chiến dịch
Điện Biên Phủ cao tuổi nhất ở thành phố Lạng
Sơn mà tôi còn được gặp. Tôi hỏi những xúc
cảm của ông về những năm tháng tham gia
cách mạng và chiến dịch Điện Biên Phủ chấn
động địa cầu, ông cười: 

- Tôi có lòng yêu nước và được giác ngộ
cách mạng, nên khi tham gia công tác cách
mạng, tôi chẳng nề hà gì chỉ biết cùng đồng đội
làm làm tốt mọi công việc được giao. Được
đóng góp vào chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại là
sự tự hào với riêng tôi, giúp tôi giáo dục tốt con
cái và gia đình. Đảng và Chính phủ đã tạo điều
kiện cho gia đình tôi mua đất với giá thấp và gia
đình tôi làm được ngôi nhà ba tầng này. 

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe, ông
cho biết, trước hết là giữ cho tinh thần thoải mái,
sau nữa là dinh dưỡng đầy đủ. Một ngày ông ăn
đủ ba bữa, chủ yếu là phở và cháo. Trong phòng
ông lúc nào cũng đầy đủ thực phẩm bổ sung có
lợi cho sức khỏe như hoa quả, khoai lang luộc…
mà các con, cháu chuẩn bị. Mấy năm trước ông
vẫn đi bộ để rèn luyện sức khỏe, còn hiện tại
ông tập luyện ở nhà. 

Chia tay ông Hoàng Thắng Lợi, tôi thấy vui
vẻ lạ lùng. Xin chúc ông mạnh khỏe, sống lâu
hơn nữa cùng con cháu và mọi người!

18
VÙN NGHÏå

Söë 319-05/2020 - xûá laång



Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt
động của Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát
nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn

của Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có bước
đổi mới và dần ổn định, khẳng định vị thế của
tổ chức Hội. Hội Nhà báo đã có những việc
làm thiết thực, hiệu quả. Các Chi hội được
kiện toàn củng cố, số lượng và chất lượng hội
viên đều tăng. Các hội viên hăng hái tham gia
học tập chính trị, nghiệp vụ và giữ vững phẩm
chất, đạo đức của người làm báo. Những yếu
tố đó hội tụ lại đã đóng góp tích cực vào việc

nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền
của các cơ quan báo chí, vai trò, vị thế của
Hội Nhà báo được nâng lên, từng bước xứng
đáng là "Ngôi nhà chung" của những người
làm báo tỉnh nhà.

Ngay sau Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2015
- 2020, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã
ban hành Quy chế hoạt động, phân công
nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng
chương trình hành động toàn khóa và từng
năm. Trên cơ sở đó, hàng tháng, Thường trực
Hội thay mặt Ban Chấp hành điều hành chung
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CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐOÀN KẾT, BẢN LĨNH, SÁNG TẠO,
PHÁT TRIỂN; XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

PHÙNG VĂN KHIÊM

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo
tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn
Long Hải, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh cùng
Lãnh đạo Sở, ban,
ngành và Hội Nhà
báo cắt băng khai
mạc Hội báo xuân
Xứ Lạng năm 2019.

Ảnh: PV



các hoạt động, có kế hoạch
hướng dẫn các Chi hội và các
Câu lạc bộ nghiên cứu, áp dụng
thực hiện tại đơn vị, cơ sở.

Kết quả, về xây dựng tổ
chức Hội: Ban Chấp hành có 9
thành viên đã được kiện toàn bổ
sung khi có thay đổi. Trong hoạt
động Hội, Hội Nhà báo tỉnh tích
cực tham gia chỉ đạo, quản lý
báo chí, xây dựng và hoàn thiện
hệ thống chính sách, pháp luật
về báo chí. Thường xuyên quan
tâm giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức nghề nghiệp cho hội
viên, nhằm xây dựng đội ngũ
nhà báo “Vừa hồng, vừa
chuyên”, có bản lĩnh chính trị
vững vàng, có phẩm chất đạo
đức trong sáng, trung thành với
sự nghiệp báo chí của Đảng. 

Bình quân mỗi năm, Hội
Nhà báo tỉnh phối hợp với các
cơ quan báo chí, Trung tâm
Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức
từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ theo các chuyên đề
cho hơn 350 lượt hội viên. Cử
hàng chục lượt hội viên tham
dự các lớp bồi dưỡng do Trung
tâm bồi dưỡng Hội Nhà báo
Việt Nam tổ chức, từ đó tạo
điều kiện cho hội viên tiếp cận
với phương thức làm báo tiên
tiến, công nghệ hiện đại. Qua
đó, từng bước nâng cao chất
lượng báo chí, chất lượng
chương trình phát thanh,
truyền hình.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội
Nhà báo tỉnh xuất bản 30 Bản tin
Người làm báo Lạng Sơn, với
nội dung, hình thức ngày càng
được đổi mới. Trong đó, tập
trung phản ánh các hoạt động
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1. Hội viên các Chi hội, CLB nhà báo cao tuổi nhận Giấy khen
của Hội Nhà báo tỉnh về thành tích hoạt động năm 2018.

Ảnh: PV
2. Hội viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn ảnh
minh họa cho báo chí do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Ảnh: XUÂN TAM

kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh trong từng thời điểm,
có nhiều bài viết trao đổi nghiệp vụ báo chí và đưa tin nhiều
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thể lệ các cuộc thi
báo chí…Đây là tài liệu nghiệp vụ bổ ích được đông đảo hội
viên hoan nghênh, đón nhận. 

Hội Nhà báo tỉnh đã tham gia 5 kỳ Hội báo toàn quốc, tổ
chức 5 kỳ Hội báo Xuân Xứ Lạng vào dịp Tết cổ truyền với
hàng nghìn ấn phẩm báo chí được giới thiệu đến bạn đọc.



Ấn phẩm báo chí sau khi trưng bày đã được
chuyển tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại
biên giới của tỉnh và cấp ủy, chính quyền và
nhân dân một số xã còn nhiều khó khăn.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên tổ chức
các hoạt động văn nghệ, thể thao. Trong
nhiệm kỳ, Hội tổ chức được 2 kỳ Liên hoan
tiếng hát các nhà báo, 2 lần tổ chức Giải cầu
lông, bóng bàn với sự tham gia của đông đảo
hội viên, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong
công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong tổ chức các cuộc thi báo chí, Hội Nhà
báo tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối
xây dựng nông thôn mới phát động được 8 lần
cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn, mỗi năm tổng kết và trao từ 18 đến
20 giải A, B, C và Khuyến khích, với 4 loại
hình: báo in, báo phát thanh, truyền hình và
ảnh báo chí. Năm 2017, Hội phối hợp với
Thành ủy Lạng Sơn tổ chức cuộc thi báo chí
sau 15 năm từ thị xã được công nhận lên
thành phố, với hàng chục tác phẩm xuất sắc
đã được trao… Đặc biệt, năm 2020, Hội đã
chủ động xây dựng Đề án Giải Báo chí tỉnh và
đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ
chức thực hiện. Hội Nhà báo tỉnh còn thực
hiện có hiệu quả việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm
báo chí chất lượng cao cho 76 tác phẩm do
Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ kinh phí. 

Hoạt động của các Chi hội và câu lạc bộ
nhà báo được củng cố và đi vào nề nếp. Nội
dung sinh hoạt được cải tiến theo hướng cụ
thể thiết thực đi sâu vào các hoạt động nghiệp
vụ như viết tin, bài, phóng sự; tham gia quản
lý các lớp tập huấn nghiệp vụ; phong trào thể
thao, văn nghệ… Các Chi hội tích cực vận
động hội viên tham gia Giải Báo chí quốc gia
và các Giải Báo chí chuyên ngành, thực hiện
các tác phẩm chất lượng cao, nhằm động
viên, cổ vũ lao động sáng tạo của những
người làm báo, qua đó nhiều hội viên đạt giải
trong các cuộc thi. Các Chi hội chú trọng giáo
dục, động viên hội viên nhà báo thực hiện tốt
10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, nâng
cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân
của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử

dụng mạng xã hội. Trong nhiệm kỳ, không có
hội viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; việc chăm
lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp
của hội viên được quan tâm; các Chi hội đã
phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức
phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước,
phong trào văn nghệ, thể thao… thường
xuyên trao đổi, tọa đàm, rút kinh nghiệm
nghiệp vụ; tổ chức các chuyến đi thực tế,
sáng tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, góp
phần làm phong phú thêm các hoạt động của
Hội, thực sự là nơi gặp gỡ, chia sẻ của các
hội viên, nhà báo.

Đạt được kết quả trên, trước hết nhờ sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp
đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ
quan quản lý báo chí trung ương, của tỉnh và
lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Ban Chấp hành, Thường trực Hội Nhà
báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ
động xây dựng kế hoạch hằng năm, tổ chức
thực hiện các chương trình công tác toàn
khóa của Hội. Các Chi hội đã nỗ lực, sáng tạo,
nhiệt tình với công tác xây dựng tổ chức Hội,
quan tâm nhiều hơn đến công tác chuyên
môn, nghiệp vụ. Qua đó thu hút nhiều hội viên
gắn bó với Hội Nhà báo, tích cực tham gia các
hoạt động của Hội. 

Bên cạnh kết quả, nhìn nhận lại hoạt động
Hội còn một số hạn chế: Ban Chấp hành và
Thường trực Hội đã nêu cao trách nhiệm, tích
cực hoạt động nhưng công tác tập hợp hội
viên chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa
có các phương thức phù hợp để tập hợp hội
viên tham gia, chưa thật sự năng động trong
việc phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí,
các ngành để mở rộng và thúc đẩy các hoạt
động của Hội. Nguyên nhân là Ban Chấp hành
chủ yếu kiêm nhiệm. Trách nhiệm của một số
ít hội viên với tổ chức Hội chưa cao. Điều kiện,
phương tiện cho các hoạt động còn thiếu,
chưa đáp ứng được yêu cầu. Các chế độ,
chính sách hiện nay chưa khuyến khích được
những người có năng lực chuyển sang làm
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công tác Hội Nhà báo. Nhận thức về Hội Nhà
báo và việc tham gia các hoạt động do Hội tổ
chức của một số hội viên còn hạn chế.

Đại hội lần thứ VII, Hội Nhà báo tỉnh
nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ: “Đoàn kết, bản
lĩnh, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu
phát triển trong giai đoạn mới”; nâng cao
trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo
đức nghề nghiệp của người làm báo gắn với
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện
tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các
nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng
các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tổ chức ít nhất 10 lớp tập huấn nghiệp vụ
chuyên môn với khoảng 400 lượt hội viên
tham gia nhằm xây dựng một đội ngũ những
người làm báo có đủ năng lực, đáp ứng
nhiệm vụ thông tin báo chí của Đảng và Nhà
nước, phấn đấu kết nạp 20 hội viên. 

Về nhiệm vụ, Đại hội cũng xác định: Một
là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ
Chính trị gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ công
dân và đạo đức người làm báo. Thực hiện tốt
Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX)
về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới; Chỉ thị số
43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong
tình hình mới.

Hai là, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính
trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng
kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, góp
phần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của
nhà báo theo Luật Báo chí và các quy định
của pháp luật. Tích cực tham gia Giải Báo chí
quốc gia, Giải Báo chí tỉnh và các Giải Báo chí

chuyên đề của bộ, ngành trung ương; liên
hoan phát thanh, truyền hình…

Ba là, phối hợp quản lý, chỉ đạo báo chí
thực hiện thông tin đúng định hướng, thực
hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nghề
nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của
người làm báo Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục đổi mới hoạt động, tạo sự
gắn bó, mối liên kết mật thiết giữa Hội Nhà
báo với các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan đại
diện, phóng viên thường trú trên địa bàn.
Tham mưu, góp ý với tỉnh, cơ quan quản lý
nhà nước về lĩnh vực thông tin, báo chí để
định hướng dư luận.

Năm là, tổ chức triển khai có hiệu quả Đề
án Giải thưởng Báo chí tỉnh Lạng Sơn. Phối
hợp thực hiện tốt cuộc thi viết về nông thôn
mới và các cuộc thi khác trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt
động của Ban Thư ký các Chi hội, câu lạc bộ
để quản lý giáo dục hội viên, rèn luyện đạo
đức nghề báo gắn với nhiệm vụ được phân
công. Kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh
đạo tỉnh những giải pháp nâng cao chất
lượng tuyên truyền cũng như ngăn chặn các
biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí
trên địa bàn.

Bảy là, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt
động của Hội phù hợp với yêu cầu hoạt động
trong nhiệm kỳ mới. Tham gia có hiệu quả vào
công tác quy hoạch và quản lý báo chí và các
quy định liên quan đến hoạt động báo chí trên
địa bàn.

Tám là, mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp
tác quốc tế. Tăng cường phối hợp hoạt động
và giao lưu với Hội Nhà báo các tỉnh, thành
phố trong cả nước. 

Với những giải pháp phù hợp với sự phát
triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tin
chắc rằng, hoạt động của Hội Nhà báo thời
gian tới sẽ gặt hái được nhiều kết quả, tiếp tục
khẳng định được vị trí, vai trò là tổ chức chính
trị - xã hội - nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
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Trời đã hết mưa. Không còn những tiếng
chảy rù rì của nước trên mái ngói hết
ngày sang đêm nữa. Sáng dậy trời hửng

nắng, gió phật phừ thổi từng đợt lên đám lá
vừa mới kịp ráo nước hai bên đường. Nhìn từ
ngoài vào, ngôi nhà của Pển như sắp đổ nhào
về phía sau, lâu lâu lại rung lên như tới cơn
sốt rét. Vậy mà người ở gần, ở xa vẫn đến
đông quá, chín bậc thang lên nhà phết kín đất
thành từng búi như mối xông. Người đi đường
nhìn thoáng qua đã đoán được nhà ấy chuẩn
bị có công việc lớn.

*
- Xin ba đời, bảy kiếp tằng tỉ tằng tông giữ

lại cái vía cho thằng Phếnh này. Dậy đi!
Lão Phếnh bừng tỉnh, vừa thấy mo Khằn

già khọm múa kiếm làm pháp, rồi chỉ vào
người gọi mình dậy. Lão đã thức, tiếng ồn từ
phía ngoài tràn vào tai như nước đổ xuống
miệng vực.

Cách! Cạch! Chát...! Ai thế? Ai đang phá
gì thế? Tiếng gõ nghe lớn như tiếng sấm. Lão
Phếnh hé mắt nhìn ra ngoài. Người ngồi lố
nhố như ngô lăn trên cót, có chỗ lại chụm đầu
từng đám như đống củi dựng vào nhau trên
nương. Sao lại đông người ở đây thế nhỉ?
Lão cố nhìn xa hơn một chút, phía bên kia
buồng có tấm ri đô màu hoa mua. Kia rồi! Một
người đang đóng đinh lên ván. Vậy ra không
phải ai phá gì cả, cũng không phải sấm mà là
tiếng búa va trên ván gỗ. Người ấy đóng đinh
xong lại treo lên vách cái gì đó, tới khi quay
ra nhìn kĩ mới rõ chiếc bàn mụ mới tinh, còn
dán giấy đỏ. Trên đó cắm cây xèn bjooc đeng,
cả xôi, gà luộc. Lão già quay lại chắp tay lầm
rầm cúng, khói hương cháy lây rây phả lên
mớ tóc tòe ra như đám rễ tre nhô khỏi đất.
Nhìn nghiêng thấy người lão gầy nhẳng mỏng
như tấm ván bị nắng làm móp cong, hai tay

như sợi dây khô quấn nửa vòng chắp lên
trước ngực.

Á, đúng rồi! Đấy là người bên ngoại đến
treo bàn mụ cho trẻ con đây mà. Nhìn bông
hoa đỏ cắm trên bàn thì đứa bé là con trai.
Lão Phếnh không nhìn cũng biết lão già ngoài
kia đang cúng đến đoạn nào rồi, những việc
như thế lão nhắm mắt cũng biết rõ ngay được.
Lạ thế chứ. Nhưng thằng bé nào mới đẻ lại ở
nhà này thế? Lão cố xoay hai mắt, kéo cái
nhìn sang xung quanh, nó còn khó hơn lôi gàu
nước đầy dưới mỏ đá sâu lên bờ. Hóa ra, lão
nằm trong căn buồng tối om. Ánh sáng từ
ngoài khe cửa đầu giường lọt vào chấm trên
bức vách đối diện mấy cái vòng sang sáng.
Một người ngồi cuối giường, đang ôm gối ngó
chăm chăm vào mặt lão. Là đàn bà, lại đang
khóc. Đồ đàn bà lắm nước mắt, khi không biết
làm gì thì ngồi khóc. Nhìn kĩ sao giống vợ lão
quá, nhưng vợ lão chết rồi. Còn lão chết chưa
mà đứa đàn bà kia khóc ghê thế? Chưa. Chắc
chắn thế vì lão vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy
người ta ngồi ngoài sàn nhà đông như ngô,
như bí cơ mà.

Có tiếng trẻ con khóc váng lên, rồi tiếng
người chạy thùm thụp trên nhà. Thoáng một
cái đã nghe tiếng bước chân xuống dưới gầm
sàn. Tiếng người quát ồ ồ:

- Giữ vợ thằng Pển lại!
Đám người nhao ra cửa, căn nhà khẽ

rùng mình. Đứa gái dưới chân lão khóc to
hơn. Lão chợt nghe tiếng khóc rõ hơn bao
giờ hết.

- Pa ơi! Cứ nằm mãi thế này thì biết làm
thế nào chứ?

Một cơn gió thổi qua kẽ ván tung đám
giấy bùa dán ngoài cửa buồng, làm lão nhột
nhạt. Lão nhắm mắt lại, chợt nhớ ra điều gì
đó. Lão cố vặn vẹo cái cổ tìm trí nhớ như
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gạn nước trong chiếc thùng đã vỡ. Đầu lão
có những khoảng sáng tối ken vào nhau
như tổ kiến, thành từng ngăn, từng hốc
trống huơ hoác.

*
Đây là nhà lão rồi, lão đã nhận ra con

dao lớn có cái chuôi đen bóng cài trên mái
từ khi mở mắt. Con dao của mo Khằn ban
cho khi cấp sắc, làm lễ dựng thầy xong. Lão
đã đeo nó đi khắp vùng Pó Tài, qua cả núi
Pù Đăng cúng ma, làm lễ. Lão là thầy mo Ma
Phếnh nổi tiếng vùng này. Đúng rồi, là mo
Phếnh đây mà. Lão chợt thấy sung sướng
trong lòng như vừa đổ cả bát mật quả vả vào
bụng khi nhớ ra mình là ai. Lão muốn há
miệng cười lớn một tiếng nhưng hai hàm
cứng như có nhựa duối dính chặt lại. Muốn
trở mình ngồi dậy nhưng toàn thân đặc
quánh nặng như núi đè. 

Lão nhắm mắt thấy mình giống tấm giấy
bản thấm nước. Phải rồi, đêm đó lão đã ngã
gục trên đỉnh đèo Slam Kha quanh năm

sương phủ khi sang bên kia Ha Lù cúng đám
ma trở về. Khi ấy vợ thằng Pển còn gần một
tháng nữa mới sinh. Giờ bên ngoại tới treo
bàn mụ rồi, vậy là lão đã ngủ một giấc dài như
thế. Cái vía lão vẫn ở trên đỉnh đèo, nó chưa
chịu về hay sao mà lão nằm một chỗ mãi. Đứa
gái ngồi cuối giường đã nhận ra lão mở mắt.
Nó khẽ reo lên:

- Pa ơi, pa!
Cái Thạy đây mà, đứa con gái lớn của

mình mà lão không nhận ra. Lão không nhớ
gì cả. Thật bức bối và khó chịu khi lão không
thể làm gì khác ngoài mở to mắt ra để nhìn
về phía người đối diện. Lão định nói một câu
như ngày lão oai phong ngồi trước bàn tổ vẫn
nói “Không có gì phải sợ, mo Phếnh còn ở
đây kia mà” nhưng không được. Lão nhìn con
gái bằng đôi mắt rực sáng, nhưng hình như
cái Thạy không để ý, giọng nó nghẹn lại như
tiếng gió thổi lên đám lá chuối rách tả tơi phía
sau nhà:
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- Pa ơi dậy mà xem, em dâu mới đẻ thằng
cu Eng chưa tròn tháng, mà ngày nào cũng
bỏ ra vực Slam Kha không biết về nữa.

Lời cái Thạy như đám nước dưới suối ào
đến tràn lên mũi, dìm lão dần chìm xuống
dưới. Lão thấy khó thở. Lão nổi giận bừng
bừng. Lão giận mình giờ như khúc gỗ đã ngả
xuống đất, lá còn tươi mà thân đã chết. Điều
mà lão vẫn sợ hãi nhất từ ngày biết cầm khăn
áo làm thầy mo ở đất này cuối cùng cũng tới.
Bàn tay che chở của tổ họ Ma này không đỡ
nổi cho lão nữa rồi.

*
Ngày mo Khằn ốm nặng, người kéo đến

ngồi võng cả mặt sàn. Đám con hương, con
ký thay nhau vào bón cho người ốm thìa nước
thuốc. Mo Khằn mắt nhắm nghiền, thuốc đổ
vào miệng lại chảy ra ngoài ướt đẫm mặt gối
thấm cả xuống giường. Tới khi lão Phếnh
bước vào, mới kịp nâng bát thuốc lên thì mo
Khằn mở mắt ra, ánh nhìn loáng qua như
cánh bướm mỏng đập về phía người ngồi đối
diện. Giọng mo Khằn như tiếng gió đứt quãng
lều phều rít qua hốc cây vỡ, đến giờ lão vẫn
nhớ như khắc vào đá. “Phếnh à, mày biết có
bao nhiêu con vía hợp lại mới đủ đầy nên một
con người, mới ra dáng thằng đàn ông biết
uống rượu say, mới thành đứa đàn bà biết lên
nương vào rẫy không thế? Có cái vía làm cho
mày nghe được, cái thì biết ngửi mùi hương
ở xa ở gần, biết nhìn, biết yêu, biết ghét. Từng
cái vía lần lượt bỏ tao đi rồi, hôm qua một cái,
hôm nay một cái, nhưng mà Phếnh à mày có
biết không, có một con vía...”. 

Mo Khằn chỉ kịp nói đến đấy rồi tắt thở.
Lão Phếnh thấy thoáng qua một nụ cười
phảng phất nỗi buồn trên khuôn mặt của
người mất. Nhiều người bảo thầy mo cao
tay, lại sống già nhất vùng, khi chết vẫn
thường cười như thế. Nhưng lão Phếnh
không tin. Lão ngồi suốt đám tang, rồi nghĩ
thêm bao ngày nữa mà vẫn không đoán
được lời của mo Khằn định nói trước lúc
nhắm mắt rời đi ấy.

*
Nửa đêm đám người vẫn chưa ra về,

tiếng gọi nhau tiếp hương í ới vang lên. Tiếng
chọc tiết lợn réo lên dưới gầm sàn. Ai cũng
muốn xem người ta làm lễ đuổi ma cho vợ
của thằng Pển, cũng muốn nhìn lễ chuộc vía
của thầy mo Phếnh về nhà lớn đến thế nào.

Người trong họ Ma đã bàn bạc nhau kĩ lắm.
Mo Phếnh là thầy cao tay, biết thuốc, lại giỏi
mằn. Phải mời thầy pháp giỏi hơn, tài hơn mới
chuộc vía mo Phếnh về được. Tiếng thanh la,
tiếng trống ồn ã cả một vùng dưới chân núi.
Đám thầy cúng từ bên kia núi Pù Đăng đã tới
từ chiều, bóng người hầu slay rợp rờn dưới
ánh lửa thâu đêm. Mọi thứ ồn ào và náo nhiệt
bên ngoài bao nhiêu thì nằm trong buồng lão
Phếnh lại thấy yên ắng bấy nhiêu. Chỉ cách
nhau một tấm vách cũng đủ ngăn lão khỏi
đám người phía ngoài. Lão chợt nhớ, chợt
thèm khát một điều gì đó rất xa mà thật quen
thuộc nhưng không thể gọi tên.

Lão ngửi thấy mùi đất nhão, mùi lá cây
tươi bị héo dưới nắng đâu đó kéo về, và cả
mùi măng sống. Đúng rồi, đó là mùi cay nồng
của những búp măng nõn trắng mới được đào
lên khỏi đất. Mùa này đã sang cuối xuân,
những cơn mưa rào đầu mùa ào đến làm
nước từ trên đỉnh núi theo khe đá, kéo đám
đất đỏ lẫn đám lá khô mục tràn xuống những
khoảng đất trống dưới chân núi. Đợi khi mưa
ngớt, những búp măng non của tre, mai,
nứa...trồi lên khỏi mặt đất sừng sững đón
nắng hè vừa sang. Trẻ con, người lớn trong
bản lại kéo nhau hái về phơi khô trên sàn hay
đổ lên những mái nhà ủ rêu cũ kĩ đợi tết, hoặc
bán cho đám lái buôn dưới chợ phiên. 

Lão cố gồng mình hít thật sâu… 
Đây rồi, thứ mùi tỏa ra từ những nồi măng

trong bếp nhà ai đang luộc dở, hay còn ngai
ngái trên mái ngói chưa kịp thu về lẫn vào gió
đêm mỗi lúc mỗi đậm đặc... vậy là, con vía ấy
vẫn còn trong người lão, con vía làm lão biết
ngửi thấy mùi hương từ xa. 

Lão hít thêm lần nữa để kiểm tra lại. Đúng
là nó từ mũi chứ không phải trong trí nhớ.

Mùi măng làm lão nhớ thời trai trẻ của
mình, có lẽ nó bắt đầu từ căn chòi canh thú
trên núi Ha Lù. Lão đã tự tay châm lửa đốt nó
vào mùa đông năm ấy, như muốn đốt cái suy
nghĩ dằn vặt trong đầu mình những ngày dài
như mưa dầm tháng Ba. Lão muốn đốt đi cả
buổi chiều cơn mưa rừng ập đến dồn lão và
một người đàn bà vào căn chòi nứa trên
đường xuống núi. Ông trời nhiều lúc chơi ác
với lão, khi để người chạy vào đó trú mưa lại
là một đứa đàn bà. Lão nhớ như in khuôn mặt
của người đàn bà ấy. Nó lấp lánh nước mưa,
khi lão vừa châm ngọn lửa cháy bùng lên giữa
căn chòi lá ẩm hơi nước. Đứa đàn bà ấy là
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Siêng, kẻ mang tội khiến hai người chồng đều
chết ngay trên giường đêm đầu làm vợ chồng
sau ngày cưới. Người đàn bà mà cánh đàn
ông trong bản mỗi khi uống rượu đều lôi ra
làm vui suốt bữa ăn. Ngồi uống rượu với câu
chuyện về người đàn bà đẹp lại làm đàn ông
chết được trên giường lạ nhất chân núi Slam
Kha còn hơn ăn hết mâm thức ăn ngon trước
mặt. Không thế thì sao đến khi rượu hết,
người kể chuyện ngả nghiêng say mà đôi mắt
vẫn ánh lên những tia lửa rừng rực như trong
bếp than củi nghiến, tiếng cười vẫn chưa thôi
vang trên vách nhà.

Cơn mưa rừng trút xuống đêm tưởng
chừng như không dứt, lão nằm bên này bếp
lửa, Siêng ngồi bên kia. Những búp măng
mới hái đổ ngổn ngang quanh người. Lão cố
nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy bóng người
đàn bà ngồi đối diện lồng lộng trên vách trong
con mắt trái. Vẫn thấy đôi má đỏ hồng hồng,
cái miệng hé cười với lão ở con mắt phải. Đôi
tay vẫn không ngừng bóc những bẹ măng bỏ
xuống đất. Lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía
lão, rồi lại kéo đôi ống quần rộng cao dần lên
phía trên, từng chút một. Lão thấy mình như
ống nứa nướng bên bếp, ống nứa căng
phồng sắp muốn nổ toác. Lão lầm bầm bài
cúng đuổi ma già, ma khó. Lão chẳng biết
mình đọc đến lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ nhớ
khi lão thiếp đi trong tiếng nước mưa xối trên
mái lá, ánh lửa gần tàn, mùi măng sống
phảng phất… lão bỗng nhìn thấy Siêng nằm
bên kia bếp lửa. Lão chẳng biết đâu là than
trong bếp, đâu là mắt của Siêng. Đâu là măng
hay là bắp chân, và vầng ngực trễ của người
đàn bà đã trút bỏ áo quần. Lão thấy trong
mình như có cả trăm cây măng đang cựa
quậy đâm nhú lên. Đám măng ấy đâm mỗi lúc
mỗi khỏe cho đến khi lão rùng mình, giật
cứng như con Nang bị sấy khô trên bếp. Một
thứ ấm nóng trào qua đũng quần thấm ra
ngoài, lão thấy mình mỏng đi như tàu lá,
khoan khoái lạ thường.

Khi lão mở mắt choàng tỉnh, đã thấy
Siêng chuẩn bị bước ra khỏi căn chòi lá, ngoái
đầu nhìn lão bằng đôi mắt rất lạ. Trời đã sáng,
lão ngồi dậy tựa vào vách. Lão bước ra cửa
nhìn theo bóng người đàn bà đã khuất sau
rừng cây loáng nước. Cho đến bây giờ lão
vẫn nhớ đó là lần đầu tiên mình gần đàn bà
đến thế.  Một thứ cảm xúc thật chênh vênh
mơ hồ. Rồi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm,
khi đã mơ một giấc mơ cho riêng lão đêm

hôm ấy. Lão không biết mình đúng hay sai.
Còn Siêng đã rời bản đi giữa mùa măng đang
rộ mà không ai hay. Có người nói gặp Siêng
đi lên ngọn Pù Đăng. Ngọn núi làm người ta
quên đi mình là ai, đến khi trở về mái tóc đổ
trắng như những cuộn mây trên vách đá,
nhưng đã lâu lắm chưa thấy ai lên ấy trở về.
Suốt những ngày sau đó, bí mật về người đàn
bà giết chồng trên giường được giải hay chưa
lão cũng không rõ. 

*
Không biết bao ngày đã đi qua nhưng

sáng nay thức dậy, lão hoảng hốt khi không
ngửi thấy mùi hương từ phía gian thờ tỏa
sang như mọi khi. Lão cố hít để kiếm tìm.
Không còn mùi đất, mùi cỏ cây, không còn mùi
măng trên mái ngói thoảng tới nữa. 

Vậy là lão chết thêm một phần, con vía
biết mùi đã bỏ lão đi.

Đắng và chát trong miệng. Lão hé mắt ra
nhìn, thằng Pển ngồi cạnh với bát thuốc mới
sắc. Nó khó nhọc kê chiếc chân thọt vào cạnh
giường rồi nhìn bố bằng đôi mắt như hai hốc
đá xám. Vị mặn chát từ thứ nước lỏng tan trên
đầu lưỡi. Vị thuốc Nhả Nhọt trên đỉnh núi đá
quanh năm ngậm sương và đón nắng sớm
qua bàn tay lão đã cứu sống không biết bao
nhiêu người. Lá cây thuốc ấy mo Khằn chỉ cho
lão, dạy lão cách cứu người. Vị đắng chát của
lá thuốc trong miệng tan đi tới đâu, trong đầu
lão lại vùn vụt hiện lên những khuôn mặt đau
đớn, những khuôn mặt vui mừng đang đứng
xung quanh nhìn. Trong những khuôn mặt
đang ồn ào ấy, có hai bố con người đàn ông
ngồi từ xa lặng lẽ không nói gì, lâu lâu lại chắp
tay vái về phía lão, thằng bé còn dắt theo con
dê màu trắng. 

Đó là hai bố con họ Long trên gò cao
Khú Ỉnh.

Lão không thể quên buổi chiều mùa hè
bước vào căn nhà chênh vênh dựa vào vách
đá. Ánh sáng lòa nhòa hắt từ phía rừng cây
chiếu lên gã đàn ông đang nằm héo rũ như
tàu lá Náng, khuôn mặt phảng phất cái chết
bảy phần. Mùi hôi thối bốc lên làm lão nôn
khan vài lần. Nhìn kĩ, trên đùi người nằm, vết
thương thối rữa đã lan rộng ra, nước vàng
thấm cả xuống giường. Từng đám dòi trắng
làm tổ, bò nhung nhúc bám cả lên tấm chăn
đẫm máu khô. Lão kinh hãi quay sang nhìn
đứa trẻ đang ngồi cạnh bố. Thằng bé chỉ tay
lên đỉnh núi cao ngửa mặt người, ánh nắng
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đã tắt từ phía ấy, chỉ còn những dải mây như
vành khăn trắng cuốn vào cổ trái núi xanh
ngăn ngắt. Thằng bé khó nhọc khua tay cố kể
cho lão câu chuyện của bố nó gặp nạn khi đi
rừng trở về. Lão nhận ra thằng bé bị câm. Nó
ôm chân lão ra ý cầu xin.

Mo Phếnh ở lại trên Khú Ỉnh. Đêm trên gò
cao, những tiếng âm âm u u trượt xuống vách
đá khô khốc, như có bước chân người lao
xuống núi. Người đàn ông gầy khô như vỏ cây
đổ mồ hôi ướt đẫm từng chập, trong cơn sốt
gã luôn miệng gọi tên một người đàn bà.
Thằng bé ngồi bên cạnh giường bố, đôi mắt
đen tròn nhìn mải miết vào trong căn buồng
phía trước mặt. Lão Phếnh giật mình khi nhìn
theo ánh mắt nó, phía trong buồng có bóng
người đứng dựa vào vách. Dưới ánh lửa hắt
vào, lão nhìn kĩ thấy đó là một cây bù nhìn
mặc quần áo phụ nữ. Chiếc áo chàm đen đã
phai màu phía trên vai, đôi ống quần buông
thõng, dây xà tích quấn quanh cạp rủ xuống.
Con bù nhìn đeo một chiếc vòng bạc trên cổ
sáng lấp lánh. 

- Mẹ à? - Lão Phếnh hỏi nhỏ.
Thằng bé khẽ gật đầu, chỉ ra phía chân

núi rồi áp tay lên má nghiêng đầu như đang
ngủ. Lão Phếnh nhìn ra ngoài nơi chân núi
mập mờ bóng cây xen vào đá. Gã đàn ông đã
thôi mê man sau khi thuốc của lão có tác
dụng. Thằng bé cũng ôm gối gục đầu ngủ
ngon lành. Chợt có tiếng động dưới gầm sàn,
mo Phếnh giật mình nhìn qua kẽ ván. Sau ánh
lửa tàn, một con dê lông trắng muốt đang
hếch mũi, húc đầu vào chân thang như gọi
người phía trên nhà. Lão nằm vật ra sàn,
người đau như vừa leo lên núi trở về. Chưa
bao giờ lão trải qua một đêm kì lạ như thế.
Giấc ngủ kéo đến, trong tiếng gió hú lên từng
đợt lào rào như tiếng người ru con vọng lại,
lão thấy thấp thoáng bóng người đàn bà mặc
áo chàm dật dờ bay trong gió.

Sang ngày thứ ba người bệnh đã tỉnh
hẳn. Khi nhận ra mo Phếnh đã cứu sống
mình, đôi mắt gã đàn ông bật ra hai giọt nước
như sương đọng trên mũi đá. Gã cố nén đau
nói vài câu, nhưng mo Phếnh ra hiệu im lặng.
Lão để lại thuốc rồi xuống thang trở về. Chợt
thấy thằng bé dắt tới con dê trắng tới trước
lão. Nó muốn trả ơn lão đã cứu sống bố nó.
Khi lão Phếnh đón lấy sợi dây thừng, tiếng
con dê kêu vang trên vách đá dài thê thiết.
Thằng bé òa khóc, tiếng nức nở réo lên, rồi

chợt nghẹn lại trong ngực như tiếng nước xối
vào hõm đá trên vàn núi khi mùa mưa kéo
đến. Nó ôm lấy cổ con vật vào lòng vuốt ve
tiếc nuối. Lão Phếnh thấy đôi mắt con dê cụp
xuống như cánh hoa mua đã héo rũ và ngấn
bóng nước. Con vật dụi đầu vào người thằng
bé đang run lên khe khẽ, tiếng nó thở phì phò
như muốn hít lấy hơi người thêm một lần nữa
để rời đi. Mo Phếnh nén tiếng thở dài, nhìn
những đám mây sà xuống quấn quýt nhau
như đàn dê trắng nhởn nhơ, lão cứ nhìn mãi
mà thấy lòng nặng trĩu tựa cánh rừng sau cơn
bão.

Lão trả lại con dê cho thằng bé, dặn nó
nhớ đun thuốc cho bố rồi vội vàng xuống núi.
Lần đầu tiên trong lòng lão chật cứng như có
hàng trăm tảng đá xếp chồng lên nhau. Lão
bước thật nhanh trong cảm giác ánh mắt
thằng bé câm và con dê trắng đang dõi theo
bóng lão xuống chân đèo.

Lão ngước mắt lên bắt gặp một khoảng
trời lòe nhòe mây trắng đục. Giống cái cảm
giác không còn thấy vị gì trong miệng đã bắt
đầu kéo đến lúc này.

Một con vía nữa đã bỏ lão đi.
Lão nằm nghe tiếng chim trên mái nhà,

những con chim queng quý kêu lảnh lót,
tiếng đập cánh xè xè của đám múa tuồng
trong ống tre như đang ru lão ngủ. Lão thấy
mình đang chạy theo tiếng hót đó. Lão không
buồn xách nải, cầm mũ đi trên những con
đường mình vẫn đi. Lão thấy mỏi chân. Lão
muốn ngủ. Đã nhiều lần lão ngồi một mình
đưa tay sờ lên mặt. Lão muốn biết khuôn mặt
của mình khi khóc, khi cười sẽ trông thế nào.
Có giống với những khuôn mặt mà lão đã
nhìn thấy hay không?

Lão nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của
đôi vợ chồng nghèo bị kẻ gian trộm mất con
bò trong đêm. Kẻ trộm chẳng để lại gì ngoài
dấu chân trước cửa chuồng. Lão tự dặn lòng
sẽ không phá lời thề trước bàn tổ, với mo
Khằn. Nhưng lão chợt nhớ những ánh mắt
của đám thầy mo, slay khác trong đám ma
của mo Khằn hôm nào. Những ánh mắt đố kị,
dửng dưng và coi thường. Trong đám đông có
người nói lớn giữa nhà “Mo Phếnh cũng chỉ
có hai tay, hai mắt như các mo khác mà thôi ”
rồi có tiếng cười hùa theo câu nói ấy hướng
về phía lão.
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Lại nhớ lần mo Thêm vỗ ngực, rung đùi
trước mọi người nói lớn rằng mình đã học
được phép đuổi ma gà, ma slương. Lão có
thể vung kiếm đâm một nhát “sển cân” nhốt
con ma xuống dưới đất mãi mãi, đất Slam Kha
chỉ có lão biết làm phép ấy. Đã có người lục
tục cầm rượu chạy đến quỳ bên cạnh mo
Thêm cầu cạnh. Mo Thêm nhận chén rượu rồi
hi hí cặp mắt cợt nhả đắc ý nhìn mo Phếnh
vài lần. Mo Phếnh thấy lửa trong lòng bùng
lên, mấy cái pháp nhỏ ấy lão không thèm nhìn
đến từ lâu rồi. Cái đáng sợ nhất, độc đắc nhất
vẫn nằm trong tay lão kể từ ngày mo Khằn
chết. Ở đất này không ai biết thả mằn vào lối
chân người như lão. Lão đã mất gần hai năm
mới đọc thuộc được câu mằn. Lão chưa bao
giờ được thử phép mằn ấy trong đời một lần.
Mo Phếnh biết bỏ mằn điên, mằn yêu. Có
người được nghe thế, nhưng chưa ai thấy mo
Phếnh làm phép ấy bao giờ. Lần này ông trời
đã trao cơ hội và cây kiếm vào đôi tay mo
Phếnh, lão phải vung lên để lấy lại cái uy
nghiêm độc tôn của lão ở đất này. 

Mằn điên của mo Khằn dạy cho lão phải
chín lần đọc xuôi, chín lần đọc ngược. Người
biết mằn phải có cái đầu minh mẫn, phải có
hơi đủ dài nín thở để đọc hết câu, hết chữ. Khi
xong xuôi dùng cây đinh ngâm trong nước
tiểu đủ ba năm đóng xuống dấu chân kẻ trộm.
Người ác, người tham sẽ thấy như ăn trên
đống lửa, ngủ trên mũi gai. Nhẹ thì tự tìm đến
người mất trả lại đồ đã lấy, nặng thì hóa điên,
hóa dại mà chết.

Mo Phếnh ngồi nửa buổi bên dấu chân kẻ
trộm, chiếc đinh đã đóng xuống, câu mằn đã
thả ra. Lão ngồi mà trong lòng như rừng cây
bị cháy, lửa réo ào ào. Có tiếng trống trong
ngực đang thúc ầm ầm. Rồi lại hồi hộp, đợi
chờ phép bùa của lão sẽ giáng xuống kẻ nào.
Lão thấy mình có một thứ quyền năng thật lớn
trong tay. Phải rồi, đất này có ai làm được điều
mà này ngoài mo Phếnh chứ. Ngày mới học
thành, mo Khằn thường nói với lão. Phép mằn
khiến cho người ta hóa điên rất độc, dặn lão
chỉ được dùng vào việc cứu giúp người, khi
không cần tuyệt đối không được dùng…
Nhưng lão phải làm cho khắp đất Slam Kha,
đến tận dãy Pù Đăng, Pó Tài biết rõ lão là mo
Phếnh. Đám mo, tào khác sẽ phải cúi đầu,
cụp mắt mỗi khi bước qua trước lão thì mới
thật hả hê trong lòng.

Ba ngày sau, trong bản có người phát
điên. Khi chạy tới đã thấy lão Khun miệng sùi
bọt mép, trên khuôn mặt tái sạm có những
đường gân xanh chạy loang lổ, tay chân co
quắp như người chết cháy. Những cái tay bắt
đầu chỉ vào lão Khun. Lão đã ăn cắp bò nên
trúng mằn điên của mo Phếnh. Thật đáng đời
kẻ ăn cắp. Có cả tiếng người nói lớn hết lời
khen ngợi bùa của mo Phếnh linh nghiệm. Có
người nhìn thấy thì kinh hãi, lén nhìn lão
Phếnh vài lần rồi lủi khỏi đám đông. Mo Phếnh
chợt thấy người mình mềm nhũn, chân tay
như bị cắt đứt gân khi ánh mắt lão Khun nhìn
về phía lão. Ánh mắt sáng rực như mắt con
thú trúng đạn nhìn về tay thợ săn đã hạ thủ
nó, ánh mắt căm thù, đau đớn tột cùng. Lão
Phếnh không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Lão bước vào căn nhà phía sau, trên mâm
cơm, còn sót lại một phần những cây nấm
vừa nấu xong. Những cây nấm độc giết chết
lão Khun, hay bùa lão đã giết chết người, lão
không dám trả lời.

Mo Phếnh trở về như người say rượu,
suốt mấy đêm liền không ngủ, mỗi lần nhắm
mắt, lại thấy lão Khun nhìn lão chòng chọc.
Thấy vợ lão xõa tóc bế đứa bé đang khóc
ngằn ngặt bên bờ suối. Những đứa con của
lão Khun kéo nhau gặm những búp măng
sống sồn sột, chúng im lặng nhẫn nại. Rồi
sau này chúng sẽ phải lớn lên trong tiếng
xấu từ miệng lưỡi người khác chẳng biết
đến bao giờ.

Sáng nay, mo Phếnh không còn nghe
thấy những tiếng chim hót trên những ngọn
cây phía sau nhà.

*
Đêm xuống, ánh lửa hắt ra giữa nhà làm

bóng của thằng Pển rần rật in trên vách. Lâu
lâu nó lại đứng dậy thập thễnh đi quanh nhà.
Bước chân của nó hẳn chậm và nặng lắm. Mo
Phếnh chẳng biết con trai lão nghĩ gì. Đám
thầy pháp đã nhận gà, lấy đầu lợn của nhà
này đi rồi mà con dâu lão vẫn ngày đêm ra
ngồi bên vực đá. Còn lão vẫn nằm đấy, héo
mòn như sợi dây đứt rễ. Lão nhớ lắm, cái
ngày thằng Pển say mềm trở về, người đẫm
máu bước lên thang ba năm trước. Suốt đêm
ấy nó đấm thùm thùm vào ngực rồi lại đánh
vào cái chân thọt của mình. Lão biết nó vừa
đánh nhau với đám thanh niên khác. Chân
thang nhà lão Nếnh suốt mấy mùa đã in dấu
chân của nó. Con gái lão Nếnh đẹp, lại giỏi
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làm nương hái củi. Đám trai từ khắp nơi đến
chơi đêm đêm, chen nhau làm đổ cả hàng
rào. Đứa con gái đẹp của lão Nếnh không
thích thằng Pển, dù lão có là mo Phếnh đi
nữa. Có đứa gái nào lại thích một thằng trai
không vác nổi nửa bó củi xuống đèo, chạy
chẳng kịp con trâu hết một sá cày như con lão
đâu. Chiếc chân bên trái ngày mới sinh ra của
nó đã không lành lặn như bao đứa trẻ khác.
Mo Phếnh giỏi thuốc nhất vùng đất này mà
không chữa nổi cho con của mình.

Mo Phếnh trở về sau ba ngày ngày hái
thuốc, mới bước lên thang đã thấy những vò
rượu nằm lăn lóc giữa nhà. Lão chạy vào
buồng kéo thằng Pển ra ngoài như xách một
chiếc áo sũng rượu. Nó nhìn lão bằng đôi mắt
đục ngầu, cặp môi tróc vảy cười hềnh hệch.
Một cơn giận bùng lên trong lão, con trai của
mo Phếnh mà sợ không lấy được vợ sao. Đàn
bà, con gái dưới chân Slam Kha này nhiều
hơn đá suối cơ mà. Lão quát nó mà như nói
với mình:

- Pển à, mày muốn cái gì thế?
- Muốn... chết... muốn say... muốn lấy vợ

mà?
Chưa kịp nói xong nó đã gục xuống, nôn

ồng ộc như nước đổ ra từ trong ống nứa. Lão
Phếnh bỏ ra sàn ngồi. Nắng sắp tắt, những
bóng chim lao vun vút như mũi tên về phía
rừng chiều. Lão đưa tay về phía mặt trời, ánh
nắng vàng vọt lọt qua kẽ tay. Những câu chú
mằn yêu chạy rào rào như bước chân con thú
hoang trên núi hiện ra trong đầu lão. Phép
mằn của lão làm con người ta có ghét nhau
đến mấy cũng theo nhau về nhà được. Khi
mới học xong, lão đã biết làm con vịt cái chạy
theo con gà trống suốt ba ngày.

Phép mằn của lão chỉ được giải khi chính
tay lão phá bỏ nó. Đứa con gái về nhà chồng
sinh đứa con trai đầu lòng phải được giải mằn
yêu. Bùa không được giải thì người như điên,
như say đến suốt đời. Phía trong nhà, bóng
thằng Pển héo rũ, phập phồng như cái xác đã
mất hồn. Lão Phếnh nắm chặt chuôi dao,
chém mạnh xuống sàn nhà. Ở đất này, cũng
chẳng có người thứ hai biết làm mằn yêu như
lão. Lão có trong tay sự công bằng, lão sẽ tìm
sự công bằng cho ngôi nhà này. Số phận đã
đặt vào tay lão cái uy quyền ấy cơ mà. Lão
không sợ, người sợ là những kẻ không biết rõ
mo Phếnh là ai.

Cuối mùa đông, khi những đám lá ngô đã
úa vàng trên nương, những đốm lửa lập lòe
của đám đi săn bắt đầu cháy trên núi thì đứa
con gái đẹp nhất bản đội khăn về làm con dâu
mo Phếnh. Thằng Pển cười pần pật nghênh
ngang bước lên thang khi dâu mới về. Đám
trai bản nhìn theo thằng Pển rồi lại tụm đầu
bá vai nhau uống rượu ào ào, có đứa lăn dưới
đất khóc ồi ồi. Lão Phếnh gục xuống trước
bàn tổ thắp hương. Những cây hương đỏ
rừng rực như đang cháy trong lòng lão. 

*
Đã lâu lắm căn nhà mo Phếnh mới yên

lặng đến thế. Nắng từ trên đỉnh Slam Kha tràn
xuống vàng óng như phủ lớp mật ong bạc hà
lấp lánh. Những tán cây đổ bóng xuống dưới
mái nhà sàn thành những quầng tối sáng như
những chiếc khăn thổ cẩm lớn. Lão Phếnh
thấy mình bước đi thật nhẹ nhàng trên những
mỏm đá. Bóng người như sợi sương mỏng
trắng mềm mại như mây sớm. Ngoảnh lại
thấy mùi hương ngai ngái trong bùn đất
vướng vất đâu đó. Có tiếng người gọi lão phía
bên kia bờ vực, trên con đường lão vẫn đi tìm
cây thuốc cứu người hoa Nhả Nhọt nở cả một
vừng tím biếc. Tiếng của người đàn bà trong
căn chòi lá trên núi, tiếng lão Khun khê nồng,
tiếng cha con họ Long như lẫn trong tiếng dê
kêu trên gò đá Khau Ình. Có khuôn mặt lão
nhìn thấy rõ, có khuôn mặt khuất sau mây núi.

Lão thấy mo Khằn bước đến trước mặt.
Đeo vào tay lão một chiếc vòng mỏng như
sương sớm. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ
chiếc vòng loang loáng những khuôn mặt u
uất buồn, lão thấy khuôn mặt của mình, cả
bóng dáng con dâu lão ngây dại xõa tóc ngồi
bên vực Slam Kha.

Lão Phếnh tháo nút dây buộc, thả chiếc
vòng khỏi tay, lão thấy mình lăn tròn rồi tan ra
thành những hạt bụi. 

Con vía cuối cùng của đời người là con
vía in rõ dấu chân mình đã đi qua.

Tiếng trống báo ma vang trên vách núi
như mùa đá lở. Người đi đường nhìn về phía
ngôi nhà sàn già nua. Từ trên mái ngói, những
con chim lạ bảy màu vút lên không. Chúng
bay lẫn vào một đám mây màu tía đang bay
ngang qua bầu trời rồi hướng về phía bóng
người đàn bà đang ngồi bên vực đá sâu hun
hút gió.



Chương 5
Bạn bè

Chẳng mấy chốc đã hết học kì I, cái nóng
oi ả của mùa hè giờ đã chuyển sang se
se lạnh. Đối với những người sống dựa

vào sông nước như gia đình thằng Khăng thì
đây không phải là mùa dễ chịu. Song cả ông,
bố và nó từ nhỏ đã được rèn luyện để thích
nghi với sông nước trong bất kì hoàn cảnh
nào. Vì vậy với gia đình nó thì chẳng mấy
chốc sẽ quen ngay.

Thậm chí với thằng Khăng thì mùa đông còn
là một mùa khá hay. Vì mùa này trên thuyền lúc
nào cũng có sẵn một bếp than thật hồng. Thằng
Khăng chuyên vùi sẵn vài củ khoai sắn ở đấy để
lúc nào đói là sà vào chén.  Chưa kể khi ông nó
quăng chài sớm, bao giờ thằng Khăng cũng thó
một vài con để nướng. Chỉ cần một đường dao
sắc lẻm nó đã lấy được sạch ruột con cá, rửa
qua loa, trét chút muối rồi xiên một chiếc đũa qua
là năm phút sau nó đã có món cá nướng thơm
lừng. Nếu có thêm một đĩa bột canh vắt chanh,
dầm quả ớt chỉ thiên để chấm thì thật tuyệt vời.
Chẳng thế mà so với bọn bạn cùng tuổi, thằng
Khăng trông cứ như khổng lồ.

Đời ông nó trước kia nghèo quá chẳng có
tấc đất cắm dùi nên phải ở riết trên những con
thuyền neo sông. Còn từ đời bố Khăng thì nhà
nó đã dựng được ngôi nhà ở rìa ngoài thị trấn,
cách con sông không xa. Nhưng ngôi nhà dựng
lên chỉ để tối về ngủ và lấy chỗ cho mẹ nó bán

và chế biến một số đồ khô từ cá sông, chứ ông
và bố nó thì từ sớm đã ra sông quăng chài và
mải mê ở đó đến tối mịt mới về. Thằng Khăng
cũng thích sông nước hơn trên cạn nên nó cũng
chỉ chờ có dịp là tót ra đấy. Thế là mỗi buổi trưa
mẹ nó đều ra lấy cá đánh từ sáng, tiện thể lùa
thằng con về nấu cơm và cũng là để nhắc nó
chiều phải đi học. Hôm nay mẹ nó lại phải ra bờ
sông, chắc mẩm cu cậu đã lại đánh chén cá
nướng no căng rồi, không biết có chịu về nấu
cơm không đây. Thế nên mẹ nó vô cùng ngạc
nhiên khi thấy cậu con trai ngồi ơ hờ bên bếp
lửa, bên cạnh là mớ cá trắm nhỡ đang nhảy
tanh tách.

- Thằng Khăng, mày có mau về nấu cơm rồi
còn đi học không hả?

Thằng Khăng lơ đễnh nhìn mẹ nó:
- Hôm qua bọn con vừa tổng kết học kì I,

nên được nghỉ hai ngày mẹ không nhớ à?
Mẹ nó cúi xuống trút nguyên mớ cá trắm

tươi rói trong chậu vào cái rổ con mang theo rồi
ngó vào khoang chứa cá dưới thuyền:

- Trời lạnh mà được chừng này khá đấy nhỉ,
rỗi rãi thì mày về nấu cơm rồi chiều giao cá vào
thị trấn cho mẹ. Trẻ con mà ngồi không thì hỏng
người đi đấy.

Thằng Khăng đứng ngay dậy chả thèm làu
bàu phản đối như mọi lần làm mẹ nó lạ lắm,
chừng như thằng này hôm nay làm sao ấy.

Từ khi còn bé tí thằng Khăng đã cùng mẹ
nó đưa cá vào thị trấn. Sau khi xong việc mẹ sẽ
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Sảng Lim
Truyện dài của CHU THANH HƯƠNG

Lời Ban Biên tập: Sảng Lim là tập truyện dài gồm 8 chương dành cho thiếu nhi của nhà văn
Chu Thanh Hương được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2013. Câu chuyện kể về cậu bé
Sảng Lim mười hai tuổi khi cha mẹ mất, rời bản Co, Sảng Lim tới sống với gia đình bác ruột. Dường
như cậu bé đã rất sợ hãi, hoang mang khi phải rời xa núi rừng yên ấm để đến với khung cảnh xa
lạ của cuộc sống nơi thị trấn vùng cao bé nhỏ. Một cậu bé thông minh, ham học hỏi, sống tình cảm,
luôn tự hào là người con của bản Co làm cách nào vượt qua những khó khăn trước mắt để thích
nghi với cuộc sống nơi đây, để hóa giải những hiểu lầm với bạn bè, đặc biệt là gắn kết tình cảm của
gia đình bác trai đối với mình? Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xin đăng tải, giới thiệu cùng bạn đọc. 

(Tiếp theo số trước)



cho nó ở lại chơi cùng bọn trẻ con trong ấy. Lâu
dần nó quen các mối giao hàng, thành ra gần
đây mẹ cho nó đi giao một mình.

Mẹ nó vừa đặt mớ cá lên chiếc xe cải tiến
vừa không khỏi thắc mắc trước thái độ của nó:

- Thằng này được ngày ngoan quá nhỉ, có
đau ốm gì thì phải bảo mẹ.

- Thế con cãi lại thì mẹ mới vừa lòng hả? –
Nó làu bàu, rồi chẳng hiểu nghĩ gì đột nhiên nó
hỏi: - Con hỏi thật sao mẹ cứ muốn con đi học
vậy?

- Thì đi học là đi học chứ sao. Mẹ thấy mấy
bà ngoài chợ nói trẻ con thời này không đi học
không thành người được nên phải cố cho mày
đi. Giá mày chịu khó thì không chừng thoát
được kiếp sông nước này, chứ nghề chài lưới
bấp bênh, bữa no bữa đói sao sướng được hả
con. Mày chịu khó học đi, đừng có lông bông để
thầy cô mắng mãi vào mặt bố mẹ.

- Mẹ nói một lèo thế sao con hiểu được.
Thôi, con đi đây.

Ra thằng Khăng đang băn khoăn về chuyện
học hành. Hôm qua sơ kết học kì I, đương nhiên
thằng Khăng vẫn chỉ là học sinh trung bình như
mọi năm, nó chẳng thắc mắc gì vì nó có học
hành gì đâu, được thế là khá lắm rồi. Điều khiến
thằng Khăng kinh ngạc là kết quả học tập của
thằng Sảng Lim cơ. Hồi đầu năm Sảng Lim bị
mấy điểm kém liền, ai cũng nghĩ dù được ưu ái
đến đâu chắc nó chỉ đạt học sinh tiên tiến là
cùng. Thế mà thật bất ngờ hết học kì I, thằng
Sảng Lim đạt hẳn danh hiệu học sinh giỏi, điều
này khiến mọi người, nhất là thằng Khăng phải
bất ngờ.

Nhưng ngẫm lại thì đây chẳng phải lần đầu
tiên Sảng Lim khiến Khăng phải kinh ngạc như
thế. Khăng đã từng ngạc nhiên, một thằng bé
hiền lành như Sảng Lim lại nổi khùng lên và sẵn
sàng so tài với thằng Khăng, thủ lĩnh của bọn
trẻ trong phố, chỉ vì bọn này không chịu xin lỗi
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(Xem tiếp trang 42)

Minh họa: KHÁNH KIÊN
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VŨ THẢO NGỌC

Giữa hai miền nhớ
(Tặng bạn Nguyễn Khắc Chung)

Mẹ xứ núi gặp cha miền dừa nước
Sông Kỳ Cùng thổn thức với Cổ Chiên
Hương hồi xuôi về miền châu thổ
Chiến tranh không lời hò hẹn
Chỉ có mắt ai đăm đắm ải Chi Lăng
Chỉ có tiếng cười ai vang sông nước Càng Long
Hiện hình một tình yêu Xứ Lạng
Theo cách mạng  trai họ Trần 

thành trai họ Nguyễn
Vẫn thao thức quê nhà mười một anh em
Những đồng chí, đồng đội theo kháng chiến
Bưng biền xa xa tít phía chân trời
Sông nước quê nhà hai mươi năm cách biệt
Vẫn ngờm ngợp những mùa cây trái
Để nén lòng yêu hương quế, hương hồi
Nén vào tình yêu đơm hoa Xứ Lạng
Lại vòng vèo dắt díu với xứ than
Những hòn than đen nuôi dưỡng những phù sa
Đàn con lớn lên mang vóc dáng bưng biền
Kiêu hãnh như than đá
Mạnh mẽ như Cửu Long chín khúc
Cứ xuôi về theo mây gió Trà Vinh
Cha chỉ cho con quê cha ở đó
Góc nhà ta nằm giữa những tán dừa
Kênh rạch đan nhau như những bàn tay 

xoắn chặt
Bước chân cha đầu tiên đã đặt lên bùn đất
Giữa rừng dừa xanh ngắt mái nhà ta.

Con cứ đi rồi con sẽ nhớ
Sẽ trở về, nơi ấy quê con
Dòng sông Cái neo bóng cha ở đó
Bà nội con đã khóc rất nhiều
Khi mười cô chú luôn bên cạnh

Mà có người phải ngã xuống vì quê hương
Còn mình cha neo góc trời phía Bắc
Gói nhớ thương, đau xót ở tim mình
Chờ ngày thống nhất…

Con cứ đi rồi con sẽ nhớ
Quê con là phía ấy Càng Long
Con cứ đi rồi con trở lại
Con họ Trần mang họ Nguyễn theo Cha
Con cứ đi rồi con sẽ nhớ
Nơi con sinh quê mẹ Kỳ Cùng
Hơi thở của con mang hương quế, hương hồi 
Mang theo những tán rừng dừa nước
Cứ bạt ngàn châu thổ phía xa xa
Cứ bạt ngàn trong nỗi nhớ hai quê...

Con cứ đi rồi con trở lại
Dù nơi nào cũng bốn phía quê hương!

NGUYỄN VĂN BANG

Thăm Mẫu Sơn
Vượt ngàn mây con lên đến đỉnh đèo
Nơi núi mẹ bao đời nuôi con lớn
Nắm tay nhau những áng mây đùa giỡn
Đuổi bắt nắng vàng, tiếng gió thông reo
Bóng đổ dài như dõi trông theo
Nơi ẩn hiện dáng hình ai trong gió
Ru hồn quê êm giấc ngủ dài
Trong giấc chiêm bao mơ sáng sớm mai
Tắm vạt nắng gội mây trời đan quyện
Mẫu Sơn ơi sao mà uyển chuyển
Như cánh võng ngàn đời không ngớt tiếng à ơi
Một miền quê hòa cảnh sắc đất trời
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Từ tết Nguyên đán đến
nay, có hàng nghìn người
dân trở về từ Trung Quốc
trong tâm bão dịch cúm
COVID-19. Họ được chính
quyền, nhân dân giang rộng
vòng tay tiếp đón, chăm
sóc. Nhiều chuyện cảm
động, ấm áp tình người.

Sáng ngày mồng 3
tháng 2 năm 2020, tại
cửa khẩu quốc tế Hữu

Nghị (huyện Cao Lộc), không
khí khẩn trương, nghiêm cẩn
khi Lạng Sơn chính thức
bước vào công cuộc phòng,
chống đại dịch COVID-19.
Sau khi được thăm khám,
kiểm tra y tế, các công dân
được đưa lên xe chuyên dụng
di chuyển về Trung đoàn 123
ở thành phố Lạng Sơn.

Một tuần sau, tôi có mặt
tại Trung đoàn 123, nơi đây đã
tiếp nhận 410 công dân Việt
Nam trở về từ Trung Quốc vào
khu vực cách ly. Đây là những
người Việt Nam đang sinh
sống, lao động và học tập tại
Trung Quốc trở về trong thời
điểm dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của
virus corona đang diễn ra
phức tạp tại nước này. Để
đảm bảo điều kiện sinh hoạt
cho các công dân, Trung đoàn
đã bố trí riêng 8 dãy nhà, gồm
33 phòng lớn, nhỏ với đầy đủ
giường, đệm, chăn, màn,
quần áo cách ly, dụng cụ thể
thao. Bên cạnh đó, để chăm

Lạng Sơn tuyến đầu chống dịch 

COVID-19
Ký của NGUYỄN DUY CHIẾNЉ

Trao nhận giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân 
Ảnh: DUY CHIẾN

sóc, phục vụ bữa ăn, vệ sinh môi trường và kiểm tra sức khỏe
thường xuyên cho các công dân, có 104 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ
của Trung đoàn và các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp
tham gia. 

Đại úy Dương Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn
123 cho biết: “Để đảm bảo cho các công dân có điều kiện sinh
hoạt tốt nhất, ngoài việc sắp xếp đầy đủ phòng, giường, quần áo,
các bữa ăn như quân nhân… đơn vị còn đảm bảo cho họ chế độ
sinh hoạt lành mạnh để tăng sức đề kháng với dịch bệnh. Cụ thể,
mỗi ngày, họ thức dậy từ 5 giờ 30 phút và đi ngủ lúc 21 giờ 30
phút, tập thể dục đều đặn và ăn uống đúng giờ. Các công dân
được kiểm tra sức khỏe định kỳ hai lần mỗi ngày. Nguồn thực
phẩm có 65% đến 70% do đơn vị tự tăng gia, còn lại do Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh cung cấp nên rất đảm bảo cho cuộc sống, sinh
hoạt hàng ngày”.

Trên những dãy nhà vắng lặng, quan sát những công dân
đang thực hiện công việc cách ly trong thời gian mười bốn ngày,
mặc dù lớp khẩu trang đã che gần kín khuôn mặt, nhưng chúng
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tôi vẫn thấy được trong ánh mắt của
họ sự lạc quan, tin tưởng và yên tâm.
Anh Đào Quang Hùng, trú tại phường
Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình chia sẻ: “Mặc dù ban đầu
còn lạ lẫm với môi trường quân đội,
tuy nhiên chúng tôi được cán bộ,
chiến sĩ trong đơn vị chăm lo rất tận
tình, bữa cơm với thực đơn thay đổi
hằng ngày. Các nhu yếu phẩm như
giường, màn, chăn, chiếu, thậm chí
là cả dụng cụ thể thao được trang bị
đầy đủ, rất tốt, khiến chúng tôi thoải
mái như ở nhà”.

Những chiến sĩ áo trắng 
Ở khu cách ly Trung đoàn 123,

bên cạnh những công dân trở về
Trung Quốc thì cũng có đội ngũ y tế
cùng tham gia “cách ly”. Trên hai
mươi cán bộ quân y Trung đoàn và
Bệnh viện đa khoa địa phương thay
nhau túc trực 24/24 giờ để theo dõi,
chăm sóc sức khỏe cho người dân
đều đặn ngày hai lần.

Bác sĩ Triệu Văn Tú, cán bộ Bệnh
viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết,
đã gần một tuần nay anh tới làm việc
và cũng “cách ly” gia đình từ khi nhận
nhiệm vụ tại Trung đoàn 123. Anh chỉ
kịp điện thoại thông báo với vợ về công
việc đột xuất rồi đi làm nhiệm vụ ngay.

Mỗi ngày, Trung đoàn lại xuất
hiện một, hai chuyến xe chuyên dụng
chở những người từ cửa khẩu quốc
tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) đến. Họ
là những người làm thuê, học sinh,
sinh viên học tập, lao động ở Trung
Quốc trở về thăm quê và cả những
người bị lực lượng chức năng nước
bạn trao trả vì nhập cảnh, lưu trú trái
phép khi sang Trung Quốc làm thuê.

Trong số này nhiều người có con
nhỏ. Bác sĩ Tú kể, ấn tượng là bé
Đoàn Hải Yến (hai tuổi), cùng mẹ là
chị Đoàn Thị Hằng (quê Thanh Hóa).
Chị là công nhân làm việc tại một
công ty sản xuất thiết bị điện ở Trung
Quốc từ năm 2019 cùng với cháu
Yến. Ra Giêng, mẹ con chị về quê
thăm gia đình thì “vướng” vào dịch
bệnh Corona và phải vào đây làm “tân
binh” Trung đoàn.

Niềm vui hoàn thành cách ly, trở về với gia đình, cộng đồng 
Ảnh: DUY CHIẾN

Mẹ con chị Hằng được bố trí một phòng ở riêng. Hằng
ngày, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đưa suất ăn tới tận phòng
và thăm khám sức khỏe.

“Mỗi lần đến thăm khám, bé Yến lại bi bô hỏi mẹ có ốm
không. Đôi mắt bé tròn vo nhìn tôi như mong muốn cầu cứu
điều gì. Bất giác tôi nhớ đến con của tôi cũng trạc tuổi Yến.
Đôi khi tôi dụi mắt vì lầm tưởng cô bé là con mình”. Bác sĩ
Tú kể lại.

Thời gian rảnh, nhất là buổi tối, bác sĩ Tú thường điện
thoại cho vợ. Qua lời nói, anh hiểu rằng, vợ thông hiểu cho
công việc của chồng, nhưng vẫn tỏ rõ nỗi lo khi bệnh dịch
cúm ngày càng phức tạp ở Trung Quốc.

“Tôi được vợ nối điện thoại nói chuyện với con. Nó luôn
mồm hỏi, giọng chưa sõi tiếng: “Ba ơi. Lát nữa ba về nhà
nhé. Về với con nhá”. Bỗng chốc hình ảnh đôi mắt trong
veo của bé Yến tái hiện làm tôi không giữ được bình tĩnh,
suýt bật khóc”. Bác sĩ Tú nghẹn ngào tâm sự. 

Cùng hoàn cảnh, bác sĩ Nguyễn Công Hạnh, Chủ
nhiệm Quân y Trung đoàn 123 chia sẻ, nhận nhiệm vụ tại
đơn vị chỉ cách nhà riêng chừng nửa ki lô mét nhưng nhiều
ngày nay không về nhà. Mỗi khi nhớ vợ, con, người bác sĩ
này lại gọi điện thoại trao đổi tâm tình cũng như động viên
gia đình an tâm. Mỗi lần như vậy, cứ ngỡ đang ở chiến
trường, đối diện với nỗi sinh - tử nên cảm xúc dâng tràn,
không cầm nổi nước mắt. 

Sau khi đơn vị Trung đoàn 123 kín chỗ, Trường Quân
sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Tiểu đoàn 1 đóng
quân tại huyện Chi Lăng trở thành điểm tiếp nhận, cách ly
tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, có trên chục y, bác sĩ gồm Quân y Lạng Sơn
và Bệnh viện huyện Chi Lăng, Viện 10 Bắc Ninh tăng
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cường. Họ lập thành các ca trực 24/24 giờ, từ 8
giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau.
Nhiều đêm, lực lượng y tế làm việc đến gần 24
giờ. Những tô mì tôm, ổ bánh mì là món ăn ấm
lòng để chống lại cái đói, rét mưa phùn ở miền
biên Xứ Lạng. 

Tiên phong tuyến đầu
Bên cạnh lớp hậu phương vững chắc thì

lực lượng vũ trang Lạng Sơn cũng tích cực
tham gia và góp phần quan trọng trong việc
phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong đó có
các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng
Sơn dũng cảm, kiên trì tại những điểm cao
biên giới.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng Lạng Sơn, trên toàn tuyến biên giới, lực
lượng Biên phòng thiết lập 103 lán chốt dã chiến,
cơ động trên địa bàn phần nhiều ở địa hình đồi,
núi cao, hiểm trở. Mấy ngày mưa gió, con đường
nhỏ cheo leo vắt vẻo trơn trượt đầy bùn lầy càng
làm không khí nơi đây tĩnh lặng, lạnh giá.

Trung tá Bùi Hoài Nam, sĩ quan Đồn Biên
phòng cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc)
đang trực tại lán dã chiến trên đường mòn 05-
06 chỉ cho tôi thấy những chiếc bạt xiêu vẹo sau
cơn mưa lớn. Anh Nam cho biết, mỗi lán có chín
đồng chí, chia làm ba ca túc trực 24/24 giờ.
Đêm xuống ở nơi biên giới xa xôi, gió mùa
phương Bắc tràn về khiến nhiệt độ chỉ ở mức
dưới 10 độ C. “Ban ngày còn đỡ, khi màn đêm
buông xuống thì cái rét như cắt da, cắt thịt.
Rạng sáng ngày 18 tháng 3, bỗng nhiên có tiếng
sấm nổ vang trời kèm theo mưa đổ như trút.
Những người lính hoàn thành ca gác vừa thiu
thiu ngủ bị đánh thức dậy. Anh em bị gió tạt mưa
ướt hết quần áo, chăn màn. Bọn tôi thúc giục
nhau đốt lửa sưởi, hơ quần áo nhưng nước từ
trên đỉnh núi Con Voi tràn đến, củi khô không tài
nào bén thành ngọn lửa. Khói cay sè mắt nhưng
bù lại, có tác dụng xua đuổi muỗi đang bu kín
người”. Trung tá Nam chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng
Đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng)
cho biết thêm, trời mưa nên không ai qua lại
được biên giới, còn anh em chiến sĩ Biên phòng
thì co ro trong tấm áo bông gác ở những vị trí
tiền tiêu. Nhiều bận cán bộ, chiến sĩ phải ăn mì
tôm sống, uống nước lọc qua bữa. “Cũng may
là sức khỏe của mọi người rất tốt. Mặc dù thời
tiết khắc nghiệt nhưng đến nay, chưa có ai bị
ốm, ho, sốt”. Thiếu tá Trịnh nói.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy Trưởng Bộ
Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, với
tinh thần cùng cả nước phòng, chống dịch
COVID-19, lực lượng Biên phòng địa phương
quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Biên phòng Lạng
Sơn tiếp tục kiên cường bám trụ, thực hiện
nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên
tuyến, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở,
những điểm có thể có người dân xuất nhập
cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch bệnh
xâm nhập qua biên giới.

Thắp sáng niềm tin chiến thắng
Có thể nói, tỉnh Lạng Sơn là một địa

phương làm tốt công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trên mọi lĩnh vực. Theo báo cáo của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn,
đến hết tháng 4 năm 2020, các cơ sở cách ly
tập trung trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cách ly cho
4.509 người, trong đó đã có 3.905 người được
cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly trở về
với gia đình và cộng đồng, 604 người đang tiếp
tục cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Từ đầu vụ dịch đến nay các cơ sở y tế đã
tiến hành lấy 2.038 mẫu bệnh phẩm để xét
nghiệm SARS- CoV-2. Trong đó 1.777 mẫu đã
có kết quả xét nghiệm âm tính, 261 mẫu còn lại
đang trong thời gian chờ kết quả. 

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Với sự
nỗ lực, cố gắng của tất cả các lực lượng, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm
hiện tại, Lạng Sơn chưa ghi nhận trường hợp
nhiễm COVID-19. Tại ba khu vực cách ly tập
trung của tỉnh và các khu vực cách ly tại các cơ
sở y tế đã tổ chức cách ly cho hàng ngàn trường
hợp công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch,
các công dân được đảm bảo các điều kiện chăm
sóc sức khỏe, đời sống sinh hoạt tốt nhất. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và các hoạt
động an sinh xã hội được đảm bảo, quan hệ hợp
tác quốc tế được củng cố, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, an ninh quốc gia được giữ vững”.

Với chiến thắng bước đầu, Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp, các ngành,
cán bộ, nhân dân sống chung với dịch, không
được chủ quan, lơ là. Tất cả các cơ quan, đơn
vị và mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ,
ngành Trung ương và địa phương trong công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xứ Lạng, đầu hạ 2020
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HOÀNG KIM DUNG

Việt Nam vạ dịch cải
Covid -19

Љ
Noọng sừ cần pác van
Chắc rầu đây slao tẻo chảng pjàng, chẳng liển
Vằn ngòa dú Hác
Xiên phản cần tốc mỉnh đuổi nọong slao!

Cần sẩu slim tàu đăm nhám
Hai' đếc eng, cần ké bấu sla
Dú Ttung Quốc noọng pây lai nước
Nhật Bản, Triều Tiên, Italia vạ nước Hàn…

Dắc déng kha nọong khẩu Việt Nam
Tỉ phung mì khuổi khau đây mjảc
Toọng cần đây tẻo pần phjáo đài thẻp
Thuổn muội cần tức slấc Cô Vi

Bộ đội nhửng dân thì nòn on ún
Tẻo nòn tâm, kin đảng tồng mửa pày
Pao cần dân đo kin, đo nủng cách ly đây
Tài tảm, tồng slim, điếp slưởng, hình cải

Mì Đảng tải tàng, muội cần oóc sức
" Bâư đây pao bâư khát"- điếp slương
Cân khẩu, phjắc kheo, cưa pì đo thuổn
Tháo lảo slim hom- dân tộc Việt Nam!

Hai' cần đeo, noọng hai' thuổn rườn
Hai' thuổn bản khòn, hai' thuổn thể gian
Cần ké bấu slương, noọng eng bấu điếp
Slai phẩu hắt phjít xá lai cần tẩư phạ

Cần Việt Nam điếp căn tự mửa đía
Pang xắn căn slì khỏ khát, dác dân
Lồng slim thạp tốc dịch Covid
Phjiến tỷ lai cần, thói thuổn hội xuân

Cần dân rầu cạ căn kin phjẹc
Phạ ná phjân, phjả lsán, tha văn chưởn
Việt Nam rầu dồng tài ất thể gian
Hình slấc Cô Vi mà tự phung Bắc!

DỊCH:

Việt Nam với đại dịch
Covid -19

Љ
Em là kẻ rất điêu toa
Cậy mình trẻ nên làm mưa làm gió
Tại Vũ Hán em gây giông tố
Hàng ngàn người mất mạng vì em!

Em là kẻ tâm hồn màu đen
Hại trẻ em, người già hết lượt
Từ Trung Quốc em sang các nước
Nhật Bản, Triều Tiên, Italia, Hàn Quốc...

Em mon men bước tới Việt Nam
Một đất nước yêu kiều, tươi đẹp
Lòng dân lành bỗng trở thành lâu đài thép
Cả nước đồng lòng chống đại dịch Cô Vi

Bộ đội nhường dân căn phòng êm ấm
Ăn đất, nằm sương như thời chiến
Trong gian nguy - che chở dân mình
Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng quang vinh!

Có Đảng dẫn đường, toàn dân dốc sức
"Lá lành đùm lá rách" yêu thương!
Cân gạo, mớ rau, quả trứng, cân đường
Tấm lòng thảo thơm nặng tình dân tộc.

Hại một người, em hại cả nhà
Hại cả làng, cả quốc gia, nhân loại
Không từ người già, không tha trẻ dại
Và hung hăng gây họa cả hành tinh

Dân tộc Việt Nam giàu đức tính hi sinh
Chia ngọt, sẻ bùi trong cơn hoạn nạn
Quyết đẩy lùi SARS-CoV-2
Tránh tụ tập đông người, hoãn mọi cuộc chơi!

Mọi người bảo nhau ăn sạch, uống sôi
Mưa tạnh, mây tan, mặt trời tỏa rạng
Việt Nam mình được vinh danh đầu bảng
Kiên cường, chiến thắng đại dịch corona!



đã làm đau các bạn gái. Đó là lần đầu tiên Sảng
Lim khiến thằng Khăng bị bất ngờ.

Lần thứ hai thằng Khăng không thể hiểu
được khi thằng này buồn bã vì một điểm kém.
Trước nay thằng Khăng bị vô khối điểm kém
nhưng nó chưa từng buồn, đối với nó đến
trường để gặp bạn bè là chính, chứ còn thích thì
học, không thì thôi, có gì quan trọng đâu. Nếu
không phải bị mẹ mắng chửi, không vì muốn
chơi với nhóm bạn cùng tuổi thì thằng Khăng
còn chẳng thèm cố để lên lớp ấy chứ. Thằng
Khăng vốn rất thích Sảng Lim vì Sảng Lim chơi
sảng giỏi. Nó nghĩ Sảng Lim cũng sẽ như mình,
chỉ thích chơi chứ không chúi đầu vào học như
bọn cái Mai sao đỏ đâu. Thế mà Sảng Lim lại
buồn vì một điểm kém, trong mắt thằng Khăng
chuyện đó thật hèn hết sức.

Nhưng điều bất ngờ thứ ba mới càng khiến
thằng Khăng thất vọng về Sảng Lim. Đó là chỉ
vì muốn được điểm cao mà thằng này gạt bỏ
mọi chuyện vui chơi với bạn bè để lấy lòng cái
Mai và cô giáo Hiền. Chẳng lẽ chỉ vì điểm số mà
Sảng Lim bất chấp cả danh dự của mình như
thế à? Thằng Khăng thấy khinh Sảng Lim lắm.

Đã thế khi bọn bạn bè trong lớp tẩy chay
Sảng Lim cũng chỉ kinh ngạc nhìn bọn nó rồi
lặng lẽ bỏ đi, không một lời giải thích, không một
lời xin lỗi thanh minh. Sảng Lim trở nên lầm lũi
khiến không ít lần nó thấy mủi lòng.

Đến hôm sơ kết lớp, cô Hiền, giáo viên chủ
nhiệm bảo cô muốn dành ra vài phút để nói
chuyện với lớp. Hóa ra chuyện chúng nó tẩy
chay Sảng Lim cô biết cả. Cả lớp thót tim nhìn
Sảng Lim căm tức vì nghĩ thằng này dám hớt
lẻo. Nhưng không, cô Hiền bảo cho dù Sảng Lim
không nói cô cũng biết:

- Nhưng các em đã hiểu lầm A Khân rồi.
Đúng là bạn Khân thời gian qua rất hay đến nhà
cô, bởi do bạn ấy mới chuyển đến học ở trường
ta, còn hổng nhiều kiến thức, không theo kịp các
em ở đây. Chính cô và bạn Mai bên lớp 7A đã
đề nghị bạn ấy đến để phụ đạo. A Khân là một
học sinh thông minh, có tinh thần học tập
nghiêm túc, thành tích bạn ấy đạt được hôm nay
hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân
chứ không có sự ưu ái nào cả. Cô tin rằng các
em cũng nhìn thấy sự nỗ lực của A Khân. Vậy

sao các em không giúp đỡ mà còn tẩy chay
không chơi cùng bạn?

Cả lớp ngồi im re, nhiều đứa còn không
dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

Cô Hiền nói tiếp phá tan bầu không khí yên
lặng trong cả lớp:

- Hơn nữa các em có biết lí do vì sao A
Khân phải cố gắng để đạt được kết quả học tập
cao không?

Khi cô nói câu này thằng Tuyến cúi gầm, vì
nó sợ cô sẽ kể chuyện bố mẹ nó bắt Sảng Lim
phải đạt kết quả học tốt mới cho đi học.

- A Khân ước mơ trở thành thầy giáo, bạn
ấy mong được đem cái chữ về cho con em đồng
bào dân tộc như tâm nguyện của bố mẹ nên đã
dốc toàn lực vươn lên. Đó là một điều rất đáng
tuyên dương. Cô biết các bạn lớp mình đều là
những học sinh ngoan, mong rằng từ nay các
em sẽ hiểu và đánh giá bạn A Khân một cách
khách quan, công bằng. Đã học cùng lớp thì đều
là bạn của nhau, các em có đồng ý không?

Tuy khi ấy lớp trưởng đã thay mặt cả lớp
đứng lên xin lỗi Sảng Lim và hứa với cô, nhưng
thằng Khăng biết nhiều đứa chưa phục đâu.
Bọn con gái thì đã ngượng nghịu bắt chuyện với
Sảng Lim, nhưng bọn con trai do thằng Tuyến
cầm đầu vẫn hầm hè lắm. Bọn nó vẫn cho rằng
Sảng Lim nhờ cô Hiền nói thế với lớp để làm
lành với mọi người thôi.

Thằng Tuyến gân cổ lên nói:
- Điểm toán học kì của nó cao thế là do ăn

may thôi, mà có khi cô Hiền thương nó cho nó
biết trước đề thì sao?

- Sao cô biết trước chứ, đề đã được niêm
phong cơ mà.

Hai bên cãi qua cãi lại không bên nào chịu
bên nào, chỉ có Sảng Lim vẫn lầm lũi về một
mình. Nhiều thằng con trai muốn hỏi ý kiến
thằng Khăng song nó im lặng mặc mọi người
làm gì thì làm. Nó chưa ra tay vì chưa hiểu được
hết sự việc. Kể ra thằng Tuyến nói cũng có lí,
bài kiểm tra học kì có thể Sảng Lim ăn may,
cũng có thể cô Hiền đoán được đề nên ôn cho
nó, cô là cô giáo cơ mà? Hoặc cũng có thể là
thằng Sảng Lim giỏi thật? Chà mọi chuyện cứ
rối tung cả lên.
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Sảng Lim (Tiếp theo trang 31)



- Được rồi, hôm nay bác đã nhận đủ cá, về
nhắn với mẹ cuối tháng ra nhà bác thanh toán
tiền nhé.

Điểm giao cá cuối cùng cũng xong, thằng
Khăng chả buồn đáp chỉ chào rồi đi thẳng. Bực
quá, chuyện của thằng Sảng Lim làm nó băn
khoăn mãi, đau cả đầu. Thôi, về đắp chăn ngủ
vậy.

- Chà, lâu lắm không thấy cháu đi chợ nhỉ,
Sảng Lim?

Có tiếng ai đó nhắc tên Sảng Lim làm thằng
Khăng vểnh cả hai tai lên. Nó nhìn quanh và
thấy Sảng Lim đứng cách đó không xa. Hình
như thằng Sảng Lim đi chợ, người nó choắt
choắt mà ôm một cái làn to đùng trông thật buồn
cười.

- Mấy hôm cháu thi học kì nên hôm nay mới
đi chợ được. Bác bán cho cháu ít rau như mọi
lần ạ.

- Đây, của cháu đây. Có lấy thêm rau củ gì
nữa không?

- Cháu đủ rồi ạ.Chào bác cháu về!
Sảng Lim quay lưng đi mà không biết thằng

Khăng đứng ngay sau mình. Từ lâu rồi hễ chiều
nào Sảng Lim được nghỉ là cô Nhậm lại bắt nó
đi mua rau, thế là hầu hết các chiều chủ nhật
Sảng Lim đều phải lặc lè vác cái làn đầy rau
hành củ quả phục vụ cho quán phở ngày mai từ
chợ về nhà. Bình thường thể nào thằng Khăng
cũng bảo Sảng Lim đặt cái làn ấy lên xe rồi hai
thằng cùng kéo về cho nhẹ, vì đường về nhà
thằng Khăng đi qua quán phở của bác Sảng
Lim. Nhưng hôm nay nó chỉ lặng lẽ kéo cái xe đi
theo sau Sảng Lim. Sảng Lim thì chẳng hay biết
gì, nó cố sức vác cái làn về nhà. Thường số rau
trên phải tối mới nhặt để mai bán nên nó cất gọn
vào trong bếp. Song đâu đấy, nó vào buồng đem
sách vở ra ngoài sân học. Trời mới chớm đông,
buổi trưa có chút nắng hanh nên Sảng Lim ra
ngoài sân học cho ấm.

Điều đó làm thằng Khăng ngạc nhiên quá.
Như bọn thằng Khăng, thi học kì song đứa nào
đứa ấy đều thở phào và trong hai ngày nghỉ
hiếm hoi này sẽ không bao giờ chúng động vào
sách vở. Giờ này lẽ ra thằng Sảng Lim phải
tranh thủ chạy chơi đâu đó với bọn cái Mai hoặc
ít ra cũng ngủ nướng chứ. Thế mà nó lại ôm
sách vở học!

Sảng Lim học một cách say sưa, nó chúi
mũi vào nhưng trang sách và chẳng biết gì xung
quanh. Chỉ duy nhất một lần nó ngẩng lên là do
con sảng gỗ trong đống sách vở lăn ra. Sảng

Lim vội vã nhặt con sảng lên, phủi bụi, ngắm
nghía hồi lâu rồi mới lại cắm cúi học.

Bỗng lúc ấy, Khăng thấy thằng Tuyến rón
rén đến sau lưng Sảng Lim, trông nó thật gian
tà. Sảng Lim vẫn mải mê học chẳng biết gì.
Thằng Tuyến đắc chí lẻn vào căn buồng nhỏ của
Sảng Lim. Thằng Khăng muốn bảo cho Sảng
Lim song lại không biết phải mở lời thế nào. Chỉ
lát sau Khăng thấy thằng Tuyến chạy vọt ra
ngoài sân, ném một vật gì đó xuống đất và nhảy
lên dậm.

- Này áo mới này, này áo mới này!
- Mày làm gì thế, trả áo tao đây! - Sảng Lim

giật mình lao đến. Thằng Tuyến cố giẫm thêm
mấy cái nữa rồi mới hả hê nhìn thằng em họ
nhặt cái áo đỏ sẫm có sọc trắng lên:

- Thì đấy, cho mày đấy, cái đồ nịnh bợ cô
giáo thì chỉ đáng được dùng đồ dẫm đất thôi…

Bốp! Thằng Tuyến chưa nói hết thì đã lãnh
trọn một cú đấm lăn quay ra đất, song người
đấm nó không phải Sảng Lim mà là thằng
Khăng.

Thằng Khăng là chúa nóng tính lại hay bênh
vực kẻ yếu, nó đã hiểu được phần nào câu
chuyện và phẫn nộ trước hành vi quá đáng của
thằng Tuyến. Nó bước tới túm cổ áo thằng
Tuyến lôi dậy, thằng này chỉ là đồ công tử bột,
tất nhiên không thể chống lại thằng Khăng.

- Mày… mày dám đánh tao, tao sẽ gọi bố
mẹ tao…

- Cứ thử há mồm ra xem…
Khăng trừng mắt giơ nắm đấm lên làm

thằng Tuyến sợ quá vội lắp bắp:
- Tao… tao chỉ nói thế thôi…
- Mày thích chối hả?
Thằng Khăng định tống cho thằng này thêm

một thụi nữa, nhưng Sảng Lim đã kịp thời giữ
tay nó lại.

- Đừng đánh nhau, thầy cô nói đánh nhau
là không tốt mà.

- Nhưng nó đang bắt nạt mày. – Thằng
Khăng ngạc nhiên nhìn Sảng Lim. Thằng Tuyến
nhân thằng Khăng nới tay một chút liền vùng ra
được chạy tuốt lên nhà. Thằng Khăng tức giận
giờ nắm đấm theo đe dọa:

- Mày dám mách ai là tao chặn đường đánh
chết!

Sảng Lim lặng lẽ nhặt cái áo mới còn
nguyên mác gắn toòng teeng lên:
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- Thôi không sao, dù gì cũng không phải áo
tôi thật mà.

Nói thế, nhưng Khăng để ý thấy bàn tay
Sảng Lim xiết nhẹ cái áo, chắc nó buồn lắm.

Từ hồi Sảng Lim về đây ở, nó toàn phải
mặc quần áo cũ của thằng Tuyến, cái thì rộng
thùng thình, cái đã cũ xỉn, thủng lỗ chỗ… Sảng
Lim có hơi tủi thân, nhưng nó biết phận mình ăn
nhờ ở đậu, được bác nuôi ăn, cho đi học là tốt
lắm rồi, nó chẳng dám mơ chuyện sách vở mới,
quần áo đẹp. Nhưng hôm qua đột nhiên bác trai
nó đi tận chợ huyện mua về hai cái áo mới cho
thằng Tuyến để thưởng vì điểm của nó kì này
khá hơn hẳn mọi năm (dù nó vẫn chỉ đạt học
sinh trung bình).

Sảng Lim rất thích cái màu đỏ này, nó chưa
có cái áo nào đẹp như thế. Thật không ngờ
thằng Tuyến to béo như con heo chỉ mặc vừa
cái áo màu xanh da trời, còn cái màu đỏ sọc dù
cố mấy nó cũng không ních vào được. Bác gái
nó tiếc của chép miệng bảo hay là bán lại cho
ai, nhưng bác trai nó quẳng cái áo cho Sảng Lim
mặc thử. Sảng Lim tưởng như đang mơ, nó mặc
vừa như in.

- Cất đi mà mặc Tết!
Sảng Lim sung sướng đem cái áo cất vội,

vì nó đã nghe bác gái nó và thằng Tuyến gào
tướng lên:

- Ông điên sao mà cho nó cái áo cả trăm
nghìn thế?

- Thôi dù sao nhà mình cũng máu mặt nhất
phố này, đi bán lại cái áo để người ta cười cho
à? Mà Tết nhất thì cũng phải cho nó ăn mặc tử
tế một tí chứ.

Đấy là cái áo mới đầu tiên Sảng Lim có nên
nó cũng tiếc lắm.

Thằng Khăng nhìn Sảng Lim rồi dịu giọng
nói:

- Nếu mày muốn, tao sẽ nhờ mẹ tao giặt
cho. Mẹ tao giặt khéo lắm, đảm bảo áo sẽ sạch
như mới luôn.

Lúc bấy giờ Sảng Lim mới sực nhớ ra sự
có mặt của thằng Khăng. Ô hay, nó đang ghét
và tẩy chay mình cơ mà, sao giờ lại giúp mình
nhỉ? Khăng cũng thấy bối rối tợn. Vừa nãy nó
nhảy vào bênh vực Sảng Lim mà chẳng kịp nghĩ
ngợi gì. Mà có sao đâu, chẳng phải chuyện
Sảng Lim học giỏi nó đã có lời giải đáp chính
xác rồi sao?

- Thằng Tuyến nói cái gì mà bố nó bắt mày
nghỉ học vậy?

Khăng đánh trống lảng, Sảng Lim không
biết phải trả lời ra sao vì dù gì bác cũng đang
nuôi nó, chuyện học tốt cũng là do nó tự hứa với
bác thôi. Song Khăng không đến nỗi ngốc lắm
nên nó đoán ra ngay.

- Có phải nếu mày học kém bác mày sẽ
không cho mày đi học không?

Sảng Lim im lặng, Khăng biết mình nói đúng
và nó nổi giận đùng đùng:

- Họ quá đáng vậy, đó là bác mày mà.
- Không sao đâu Khăng, thực ra hai bác

nuôi tôi đã là tốt lắm rồi. Với lại nếu không học
giỏi, không thể trở thành thầy giáo thì việc đi học
của tôi chẳng có ý nghĩa gì.

Thằng Khăng ngạc nhiên nhìn Sảng Lim.
Trước đây nó vẫn coi thường Sảng Lim hèn
nhát, khờ khạo quá, không ngờ Sảng Lim lại lớn
khôn hơn nó và bọn trẻ con ở phố thị rất nhiều.
Thật đáng ngưỡng mộ quá!

- Sao trước mày không nói rõ mọi chuyện
cho cả lớp biết, để mọi người không hiểu lầm
mày.

- Tôi tin rồi mọi người sẽ hiểu mà. Chuyện
vừa nãy cảm ơn cậu nhé!

Thằng Khăng bối rối quá, chính nó cũng
hiểu lầm và tẩy chay Sảng Lim suốt thời gian
vừa qua đấy thôi. Nó vội kiếm cớ chào Sảng Lim
rồi lủi về.

Học kì II lại bắt đầu, ngay ngày đầu đến lớp
Sảng Lim đã ngạc nhiên khi thấy bọn con trai,
tất nhiên trừ nhóm của thằng Tuyến, có vẻ bối
rối nhìn mình. Giờ ra chơi thằng Hinh vốn ác
cảm chuyện Sảng Lim nịnh cô giáo nhất thế mà
hôm nay lại nhờ nó:

- Bọn tao chơi bổ sảng mà thằng Khăng
vênh quá, mày giúp bọn tao hạ nó không?

Sảng Lim lưỡng lự rồi ngoảnh tìm thằng
Khăng theo phản xạ, thằng này liền làm bộ nhìn
đi nơi khác, song Sảng Lim đã vui vẻ vẫy tay
gọi nó:

- Khăng ơi! Cảm ơn nhé!
- Ờ, cảm ơn gì chứ, mày cạnh tranh chức

vô địch bổ sảng thì là đối thủ của tao đấy.
Cái Mai ở bên lớp 7A ngó sang, thấy tụi con

trai lớp 7B đang say sưa chơi bổ sảng, thấy nổi
bật lên một con sảng lim đen bóng. Nó mỉm
cười.

- Mình biết là cậu sẽ làm được mà, Sảng
Lim!
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Chương 6
Chuyện của dòng sông

Thời gian qua nhanh, chẳng mấy chốc bọn
Sảng Lim đã sắp học xong học kì II và
không khí của mùa xuân tươi mới đã

nhường bước cho không kí oi nóng của mùa hè.
Sảng Lim nhớ, ngày đầu tiên nó bước chân

đến thị trấn cũng là một ngày chớm hè. Nhớ khi
ấy Sảng Lim đã rất hoang mang lo lắng khi đột
ngột phải rời bỏ núi rừng và người dân bản Co
để đến mảnh đất phố phường này. Khi đó, nhà
cửa, đường phố, con người, thậm chí cả gia
đình bác ruột ở đây cũng làm Sảng Lim lo lắng,
sợ hãi. Thế mà nó cũng đã bình yên sống được
một năm tại chốn này.

Thời gian qua quả là có nhiều chuyện,
nhưng cuối cùng Sảng Lim cũng tạm bằng lòng
với cuộc sống của mình. Tuy nỗi nhớ thương bố
mẹ và mong ngóng về bản Co vẫn còn tha thiết,
nhưng ở đây nó đã gặp được nhiều người tốt
như bác Thổng, gia đình cô giáo Hiền… nó lại
được đi học và đạt thành tích khá cao, những
điều đó khiến nó nguôi ngoai phần nào.

- Sảng Lim, Sảng Lim! – Thằng  Khăng lấp
ló bên hàng rào cúc tần. – Này, bọn nó ra hết rồi
đấy, mày nhanh nhanh rồi đi nhá.

Sảng Lim đang quét sân, ánh mặt trời gay
gắt in hắt cả cái bóng Sảng Lim đương ngó dáo
dác về phía ngôi nhà chính đất:

- Chờ chút tôi sẽ ra ngay!
- Ờ, nếu thằng Tuyến bột mà dám gây sự

với mày thì cứ bảo tao nhé! - Thằng Khăng giơ
nắm đấm lên, toét miệng cười rồi chạy đi mất.

Từ sau chuyện hiểu lầm lần trước Khăng và
Sảng Lim đã trở thành bạn thân. Giờ thì thằng
Khăng đã hiểu và khâm phục thằng bạn này bội
phần. Sau đó, Khăng đã giải thích cho bạn bè
hiểu Sảng Lim. Dần dần các bạn đã dành nhiều
thiện cảm cho một thằng bé ngu ngơ như nó.
Sảng Lim biết ơn và yêu quý Mai, Khăng và các
bè bạn của mình lắm. Bây giờ đã vào mùa hè
thỉnh thoảng Sảng Lim lại có thời gian vui chơi
cùng các bạn. Hôm nay Khăng và mấy bạn học
trong thị trấn đã rủ nó ra bờ sông chơi trận giả.
Sau khi đã làm xong hết việc nhà, Sảng Lim ngó
lên căn nhà chính rồi rón rén đi ra cổng. Dù nó
đã làm xong mọi việc, nhưng nếu gia đình bác
trai nhìn thấy thì thể nào cũng bị cấm tiệt không
cho đi đâu. Sảng Lim cũng dần quen, chứ không
tủi thân như hồi đầu nữa.

Úi chết, hình như bác Khằn. Sảng Lim thót
tim khi thấy bác nó đi ra ban công tầng hai và
nhìn về phía nó. Thôi rồi, bác sẽ đoán ngay ra ý
đồ và bắt về cho mà xem. Nó nhắm tịt mắt chờ
tiếng quát trầm khàn của bác.

Nhưng lạ quá, mãi mà chẳng thấy gì cả.
Sảng Lim liều mình ngước mắt nhìn lên, hóa ra
bác nó đã quay vào nhà từ bao giờ. Sao thế nhỉ,
rõ ràng vừa rồi bác đã thấy nó cơ mà. Song
Sảng Lim chẳng có nhiều thời gian do dự thế,
nó vội ba chân bốn cẳng chạy đi, dù trong lòng
không khỏi băn khoăn.

Sảng Lim nhớ hồi Tết vừa rồi, nó đã được
Khăng và Mai rủ đến nhà chơi. Bố mẹ và ông
Khăng rất quý Sảng Lim, dù gia cảnh nghèo
nhưng họ coi Sảng Lim không khác gì thằng
Khăng, có gì ngon cũng mang ra mời, lại mừng
tuổi và dặn dò như con cháu trong nhà. Khi ấy
thực sự trong lòng Sảng Lim có chút ghen tị với
Khăng. Cho dù bình thường Khăng có kêu ông
mình nghiêm khắc, bố khó tính, mẹ hay than thở
thì đó vẫn là một mái nhà mơ ước đối với Sảng
Lim. Mai, Khăng và các bạn đều có một gia đình
mà Sảng Lim không thể có, chúng đều nhận
được những yêu thương, quan tâm của bố mẹ
mà Sảng Lim không bao giờ nhận được nữa…

- Em không nên nghĩ như thế. – Có lần cô
Hiền nhận ra Sảng Lim đã kín đáo giấu ánh mắt
buồn bã của mình. – Em cũng đang có một gia
đình và họ yêu thương em nhiều đấy.

Cho đến bây giờ Sảng Lim vẫn nghĩ cô chỉ
an ủi nó vậy thôi. Đúng là nó đã được bác mình
nuôi, nhưng sống với những người luôn hững
hờ không quan tâm đến nó thì sao có thể gọi là
một gia đình? Sao có thể nói nó đang được yêu
thương.

Nhưng đúng là gần đây hai bác không còn
quá khắt khe với nó, thỉnh thoảng bác trai lại có
những hành động khiến Sảng Lim phải bất ngờ,
như chuyện cái áo thằng Tuyến mà nó mặc vừa
in, hay như chuyện vừa rồi, dù có vẻ bác biết
Sảng Lim định làm gì nhưng bác không ngăn
cản… Tuy vậy Sảng Lim chỉ dám nghĩ theo
chiều hướng các bác giờ chẳng buồn để tâm tới
nó, chứ không dám mơ tưởng hai bác quan tâm
đến mình.

Sảng Lim thở dài, kể từ khi nó đến thị trấn
này, mọi chuyện dần diễn ra tốt đẹp, nó đã được
đi học, nó được quen những người tốt bụng, có
bạn bè… Chỉ có một chuyện vẫn khiến nó luôn
chạnh lòng, đó là quan hệ của nó với gia đình
bác ruột của mình. Song nó không dám trách
bác, bởi chính nó cũng không thấy mình có thể
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yêu thương họ. Nó chỉ buồn vì cùng là người
một nhà, tại sao nó và gia đình bác lại xa lạ lạnh
lùng với nhau như vậy?

***
Thằng Tuyến mà nghe câu hỏi ấy của Sảng

Lim hẳn nhất định sẽ tức điên, vì nó căm ghét
thằng Sảng Lim lắm.

Ngay từ ngày đầu tiên Sảng Lim xuất hiện
ở nhà nó, thằng Tuyến đã chẳng ưa rồi. Thằng
Tuyến đường đường là công tử bột của một gia
đình giàu nhất nhì thị trấn, danh giá cao sang
lắm chứ. Thế mà đùng một cái nó phải chấp
nhận một thằng thổ làng làm em của mình. Cái
thằng ấy thì trông rõ là buồn cười, đã mặc bộ
quần áo chẳng giống ai, dáng vẻ thì co ro cúm
rúm, cảm giác hù một cái là nó nhảy dựng lên
run cầm cập rồi. Bởi thế thằng Tuyến thấy thật
xấu hổ khi phải thừa nhận một thằng như thế là
họ hàng với mình.

Song giá mà Sảng Lim cứ ngu ngơ như mẹ
nó vẫn kể về bọn trẻ thổ làng thì còn đỡ. Đằng
này sau cái dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược ấy

Sảng Lim lại có lòng kiêu hãnh và ý chí không
ai bằng. Trái với những đứa trẻ khác, khi xuống
thị trấn thường có tâm lí sợ sệt vì chúng đến một
nơi xa lạ không quen biết ai. Thậm chí có đứa
còn xấu hổ mà giấu nhẹm đi nguồn gốc của
mình. Riêng Sảng Lim thì không. Dù bị trêu chọc
nhiều đến đâu, dù bị cả lớp tẩy chay, Sảng Lim
vẫn luôn tự hào nó là người con của núi rừng
bản Co. Chính lòng kiêu hãnh ấy là nguồn sức
mạnh khiến Sảng Lim nỗ lực vượt qua bao khó
khăn, cũng chính lòng kiêu hãnh ấy đã khiến
cho người lớn và trẻ nhỏ trong thị trấn dần dần
đều yêu mến Sảng Lim, dù trước đây họ nhìn
nó bằng con mắt khinh thường. Trong khi nó,
một thằng bé con nhà giàu có, ở phố đàng
hoàng mà ai cũng chê trách, nói nó là đồ con
nhà giàu hợm hĩnh. Điều đó thật quá bất công.

Thế nên nó ghét thằng Sảng Lim, ghét lắm
và chỉ muốn cho thằng này một bài học. Nhưng
độ này Sảng Lim chơi thân với thằng Khăng và
cái Mai lắm. Hễ nó định lôi kéo bạn bè tẩy chay
Sảng Lim thì hai đứa này sẽ ra mặt bênh vực
ngay. Thậm chí thằng Khăng còn kéo thêm mấy
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thằng hà bá (bọn trẻ sống gần sông), dân đen
(nhà nghèo) đến dọa thằng Tuyến nếu dám bắt
nạt Sảng Lim thì cứ coi chừng. Còn hễ thằng
Tuyến muốn nói xấu Sảng Lim với người lớn thì
cái Mai và cô Hiền lại ra mặt bênh ngay, mà cho
dù không thì cũng chẳng ai buồn tin nó nữa.
Thằng Tuyến chỉ còn có đồng minh là bố mẹ
mình. Thế mà độ này nó cũng cảm thấy hình
như bố không muốn nghe nó hóng hớt chuyện
thằng Sảng Lim nữa. Mấy lần nó kể với mẹ còn
bị bố quát đuổi ra khỏi phòng. Mẹ bình thường
uy phong lắm, nhưng bố mà nổi giận thì cũng
phải im re. Rốt cuộc, trong suốt thời gian dài nó
chẳng làm gì được Sảng Lim, chỉ ôm cục tức
trong lòng.

Lòng ghen ghét của thằng Tuyến cứ càng
lúc càng tăng, nhất là trong dịp Tết vừa rồi.
Thằng Sảng Lim được hết thằng Khăng, cái Mai
và cả mấy đứa trong lớp mời đến nhà chơi, ăn
cơm, được mừng tuổi. Còn nó thì chẳng được
ai mời, mấy thằng bạn cũng chỉ rình đến ăn
chực nhà nó thôi. Hôm nay cũng thế, ngày chủ
được nghỉ, bọn trong lớp tranh nhau rủ Sảng
Lim đi chơi dù nó còn bận làm việc nhà. Trong
khi thằng Tuyến nhàn tênh thì chẳng ai buồn ỏ
ê đến.

Thằng Tuyến căm lắm, nhưng Sảng Lim đã
làm xong hết việc, nó chẳng có cách nào cản
được.

Không cản được thì ta phá. Thằng Tuyến
nghĩ ra một cách, nó liền chạy đi gọi cho ba
thằng cùng phe và sung sướng nghĩ lần này nó
sẽ cho thằng Sảng Lim phải xấu mặt.

Sảng Lim lúc này đã đến điểm hẹn. Đó là
cái gò đất cạnh dòng sông nằm bên ngoài thị
trấn. Gò đất này trước kia vốn là bãi chăn thả
trâu bò của dân thị trấn và một vài xã bên. Song
từ khi xảy ra vài vụ trộm, cộng thêm việc chăn
thả trâu bò khiến dòng sông bị ô nhiễm nặng thì
chính quyền đã ra lệnh cấm chăn thả ở đây,
khiến bãi đất trở thành địa điểm vui chơi lí tưởng
của bọn trẻ con.

Sảng Lim đặc biệt chơi thân với Khăng,
Vinh cồ và hai người bạn cùng tổ trong lớp 7B
của nó. Khi rỗi rãi chúng thường rủ nhau ra đây
chơi đập lò.

Đập lò cũng là một trong những thú vui
không thể tả của bọn trẻ thị trấn này. Chơi đập
lò mùa đông là thích nhất, vì đốt lò sẽ rất ấm,
nhưng với bọn trẻ thì được vui chơi là sướng rồi
chứ ngán gì nóng hay lạnh. Trời cũng đã bắt đầu
về chiều, cộng thêm bóng râm của cây cối và
khí hậu mát mẻ của vùng cao nên bọn Sảng Lim

vẫn thấy mát chán. Chúng nó phân công nhau
nhặt những viên đất to, khô để xếp lò. Lò có hình
dạng vòm, rỗng bên trong và có một cái cửa để
cho củi vào. Khe hở khi chồng các viên đất lên
nhau chính là lỗ thông khói rất tốt cho lò. Sau
đó, chờ lò chín chúng nó chỉ việc thảy vào
những củ khoai, củ sắn…

Song hôm nay còn có cả cá của thằng
Khăng và lươn của nhà thằng Vinh. Thế là trong
khi Sảng Lim và một bạn nữa chịu trách nhiệm
xây và đốt cho lò chín, Khăng và Vinh sẽ làm cá
và lươn. Khăng làm cá nhanh nhoay nhoáy, nó
cầm con dao nhỏ thật sắc mổ bụng cá, luồn tay
thật nhanh vào bụng moi hết ruột ra, ngón tay
còn lại mở mang ra cắt  nhẹ… Thế là làm xong
một con cá.

Vinh làm lươn cũng nhanh không kém, nó
ném con lươn vào tro bếp có sẵn cho khỏi trơn
và thế là chỉ việc chộp vào cổ, mổ thịt rồi rửa
sạch là xong. Mọi việc đâu đấy rồi thì đến lượt
Sảng Lim trổ tài ướp thịt. Tuy chúng nó chỉ có
chút muối mỡ, nhưng Sảng Lim còn cho thêm
lá cây mắc mật và chanh nên ướp rất thơm. Rồi
nó lấy lá chuối bọc các con cá và lươn thật chặt.

- Lò chín chưa? – Khăng hỏi.
Cái lò đất phải to bằng cái rổ lớn đã hồng

rực sức nóng. Thế là chúng nó khéo léo xếp các
củ khoai, sắn cùng cá, lươn đã bọc kĩ lá chuối
vào lò.

- Nào, một… hai… ba!
Xong đâu đấy cả năm đứa trẻ cùng hò hét

đập cái lò đổ ụp xuống. Trong trò đập lò thì lúc
này là lúc vui nhất. Sau bao công sức dựng lò,
đốt lò và nhất là việc đưa đồ ăn vào lò đòi hỏi
phải khéo léo, tỉ mỉ nên đứa nào cũng phải thận
trọng, vì thế chúng hơi căng thẳng. Vậy nên việc
đập sập lò vừa giúp bọn trẻ xả hơi, vừa chứng
tỏ trò đập lò của chúng đã thành công.

Trong lúc đợi thức ăn chín, Sảng Lim và
Khăng hăng hái cùng các bạn dọn dẹp mọi thứ
xung quanh. Đây là bãi đất chơi chung mà, phải
dọn dẹp để người khác cũng được chơi chứ.

- Rõ là bọn dở hơi, đi nhặt rác như ăn mày
mà cũng gọi là đi chơi.

Khăng nghe thấy lời cà khịa liền quay phắt
lại, biết ngay là bọn thằng Tuyến mà. Song bọn
Khăng chẳng kịp nổi giận thì đã trố mắt ra.

Thằng Tuyến cùng ba đứa bạn hỉ hả khệ nệ
ôm một cái làn đến bên cạnh gốc cây. Cái làn
được phủ vải mưa hoa phía trên nhưng vẫn có
thể thấy nó đựng nhiều đồ ở trong nên căng
phồng cả lên.
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- Thời buổi nào rồi còn chơi trò đập lò, giờ
người ta phải đi picnic, chúng mày nhỉ?

Thằng Tuyến tỏ vẻ sành điệu nói khích làm
bọn thằng Vinh nóng máu lắm, nhưng Khăng đã
kịp cản lại để xem bọn này định giở trò gì.

Bọn thằng Tuyến chọn một gốc mít cách
bọn Sảng Lim một khoảng không xa. Rồi thằng
Tuyến rút cái vải mưa hoa trải ra đất, bốn thằng
nó liền tụt dép ngồi vào.

Cả bọn Sảng Lim vẫn mải nhìn. Bọn thằng
Tuyến biết thế liền lôi trong làn ra nào là lon
nước ngọt, bim bim, bánh mì gối… cả mấy hộp
thịt hộp và bao nhiêu hoa quả nữa. Thằng Tuyến
đắc chí lắm, những thứ này toàn đồ đắt tiền mà
bọn thằng Khăng và Sảng Lim chẳng bao giờ có
điều kiện mó tay tới. Mà đi chơi phải lịch sự văn
minh thế này chứ, ai lại than than củi củi rồi lui
cui dọn dẹp như thế kia. Thằng Tuyến chắc
mẩm lúc này thằng Sảng Lim đang tức giận và
ganh tị lắm, nhưng đừng có hòng nó cho.

Thằng Tuyến nói đúng, quả là bọn Sảng Lim
và Khăng cũng có hơi ganh tị thật, vì đồ ăn ấy
quả là xa xỉ với những đứa trẻ như bọn nó. Song
bọn nó đều là những đứa có lòng tự trọng, nên
sau một lúc ngắm nghía Sảng Lim và cả bọn liền
cười khì khì, nói:

- Chờ cá khoai chín bọn mình ăn rồi chơi
trận giả, chả thèm chấp chúng nó.

Thế là bọn Sảng Lim lại vui vẻ như thường,
không thèm chú ý đến bọn thằng Tuyến nữa.

Bọn thằng Tuyến cay lắm, thế là sao nhỉ?
Chúng nó không coi bọn này ra gì sao, thật
cú quá!

- Hứ, bọn ấy cố tình lờ đi để khỏi chết thèm
đấy mà. – Một thằng nói và ba thằng còn lại
tranh nhau hưởng ứng. Chúng nó bèn cố tình
ăn uống ồn ào hơn.

- Sao hôm nay ở đây đông thế? – Bỗng một
giọng nói lạ vang lên làm cả hai nhóm cùng phải
quay lại. Thì ra là cái Mai và Thư, một bạn nữ
cùng lớp với bọn Sảng Lim, chơi khá thân với
Mai. Dường như hai đứa nó cũng đi chơi hay
sao mà tay xách nách mang một chiếc túi nilon
khá to.

Bọn này đang đập lò, Mai và Thư đi đâu
thế? – Sảng Lim hỏi.

- Bọn tôi vừa ở nhà Thư về. Ôi, vui nhỉ, cho
bọn tôi chơi chung được không?

Mọi người trong nhóm Sảng Lim đều đưa
mắt nhìn thằng Khăng. Chẳng là hai đứa ghét
nhau lắm. Khăng vẫn cho rằng Mai là đồ sao đỏ

chỉ biết nhăm nhăm hại người khác. Còn Mai thì
cho rằng Khăng không phải là bạn tốt, sẽ ảnh
hưởng đến Sảng Lim. Sảng Lim đứng giữa cố
hòa giải thế nào cũng không được nên đành
chịu. Cũng may hôm nay thằng Khăng có vẻ dễ
tính, nó chỉ khụt khịt mũi rồi quay đi. Bọn thằng
Vinh và Sảng Lim liền nhanh nhảu mời hai bạn
nữ cùng tham gia.

Bình thường thằng Tuyến không ưa gì Mai,
càng không thích cái Thư, nhưng trong hoàn
cảnh cả hai nhóm đang so bì nhau, sự xuất hiện
của hai đứa như là trọng tài, nếu họ chọn nhóm
nào thì chẳng phải nhóm đấy hơn đứt sao? Thế
là thằng Tuyến mau miệng gọi:

- Thư ơi sang bên này chơi đi.
Ai nấy đều ngạc nhiên về phản ứng của

thằng Tuyến, nhưng Mai và Thư vốn nhanh
nhẹn nên hiểu ngay sự việc.

Thư lúng túng bảo:
- Cảm ơn cậu nhưng tôi ngồi bên này với

Mai cũng được.
- Đừng có điên, bên đó toàn khoai sắn cầm

chỉ tổ đen tay, ăn thì đen mồm, bên này bọn tớ
có đồ tây hẳn hoi nhé.

Thằng Khăng nổi sung định xông sang vì
thằng Tuyến dám xúc phạm quá đáng, nhưng
Mai kịp kéo lại:

- Đồ sính Tây ấy mà.
- Đồ bà la sát, có ai mời mày đâu?
- Mời đây cũng chả thèm.
Thư hơi khó xử nhưng thấy bọn thằng

Tuyến cũng quá đáng nên cùng Mai nhập hội
với bọn Sảng Lim. Cô bé còn chủ động đưa bọc
nilon của mình ra:

- Tôi định mang tới nhà Mai ăn. Coi như bọn
tôi góp để liên hoan chung nhé.

- Ối, cam và táo chua này, vậy là bọn mình
có đồ tráng miệng hẳn hoi. Ngon quá.

Thế là bọn chúng rộn ràng chuẩn bị phá cỗ.
Khăng, Nguyên và Sảng Lim đi lấy lá chuối để
bày thức ăn, bọn Vinh, Tam thì kiểm tra lò, Mai,
Thư thì gọt hoa quả thật vui vẻ.

- Hứ, cái đồ, đã nghèo còn sĩ, thôi ăn đi cho
chúng nó chết thèm chúng mày ơi!

Bọn thằng Tuyến vừa ăn vừa hậm hực.
Nhưng chẳng hiểu sao chúng nó thấy đồ hộp
sao nhạt thếch, chẳng có mùi vị gì cả. Bỗng
thằng Tuyến ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nó
quay phắt lại. Bọn Sảng Lim ồ lên, thức ăn trong
lò đã chín và đang được bọn chúng mang ra.
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Đồ đập lò đem ra bao giờ lớp ngoài cũng bị
cháy xém, nhưng thức ăn bên trong lại chín nục
rất ngon. Khoai mật ngọt lịm, vừa bửa nhẹ nước
mật đã ứa ra vàng óng. Sắn bở tơi, trắng muốt.
Mùi lá cây mác mật và hành củ ướp cá, lươn
quyện vào nhau thơm lừng…

Thư và Mai cứ xuýt xoa khen ngon làm bọn
Sảng Lim tự hào vô kể.

- Chưa hết đâu nhé. – Khăng bảo. – Thiếu
món này thì đâu gọi là ngon nữa.

Khăng đưa ra đĩa bột canh vắt chanh có cả
ớt đỏ. Khăng thấy bọn bạn trố mắt thì khoái chí
lắm. Cả bọn tranh nhau đánh chén ngon lành,
Thư buột miệng:

- Đồ hộp rõ ràng cũng ngon và đắt tiền
nhưng tôi thấy ăn nhạt miệng lắm, lại chẳng
được nóng hổi và thơm như thế này, nhỉ?

- Đúng đấy! – Cả bọn đồng tình.
Bên này thằng Tuyến nghe được tức lắm.

Đồ hộp của chúng nó đắt bằng mấy thứ đồ ăn
vớ vẩn kia mà dám chê à? Đã thế thằng Hoan
ham ăn uống nhất trong nhóm còn ngẩn ngơ
nhìn sang bọn Sảng Lim, chép miệng:

- Bố  khỉ, đúng là đồ ăn của bọn nó ngon thật!
- Mày thì biết gì, không ăn tao mang về hết.
Mấy thằng biết Tuyến bột cáu, liền cắm cúi

ăn không nói gì nữa, nhưng thằng nào cũng
nghĩ cỗ của bọn kia đúng là ngon hơn thật.

Bọn Sảng Lim ăn sạch bách các thứ. Xong
chúng nằm lăn ra đất, đành phải nhờ Mai và
Thư dọn dẹp hộ. Bên này bọn thằng Tuyến vốn
định ra đây khoe giàu, khoe của lấy cái oai với
bọn Sảng Lim, không ngờ lại thua đau nên giờ
cũng hậm hực cuốn gói về. Nhưng trong lòng
bọn nó rất tức và nghĩ cách trả thù…

Bọn Sảng Lim thầm cười đắc ý, song chúng
nó cũng không xấu bụng đến mức trêu chọc
thêm làm gì.

Bỗng thằng Vinh cồ thật thà bảo:
- Eo ơi no quá chúng mày ạ.
- Ừ, vẫn còn sớm, nằm nghỉ một tẹo rồi đi

bơi sẽ đói ngay. – Nguyên nói, vừa quay sang
Mai, Thư cười khì khì: - Hai bạn đi bơi thì ăn
nhiều cũng không béo đâu.

Mai và Thư biết Nguyên trêu mình, xông
vào tẩn cho một trận, làm cả bọn cùng cười lăn.

Chẳng là ở thị trấn này có con sông nhỏ
chảy qua, nước sông lúc nào cũng trong lành và
ăm ắp đầy. Chiều hè nóng nực bọn trẻ vẫn
thường ra đây bơi. Chẳng cần ai dạy, chả cần

quần áo bơi, cả con trai lẫn con gái cứ mặc
nguyên quần áo nhảy tùm xuống nước lội bì
bõm một hai ngày, uống vài ba trận nước là có
thể bơi như nhái bén.

Mới đầu Mai và Thư còn hơi do dự, nhưng
thấy trời đã dịu nắng, trong bọn lại có thằng
Khăng bơi giỏi nên đã xuôi xuôi. Bỗng một tiếng
nói chắc nịch:

- Tôi không đi bơi đâu.
Người nói hóa ra lại là thằng Sảng Lim.
- Ớ sao thế, mày không thích bơi à?
Sảng Lim không trả lời mà vụt đứng dậy,

khuôn mặt đang vui vẻ trầm hẳn xuống. Thằng
Khăng cũng ngồi dậy hỏi:

- Sao, mày không biết bơi hả?
- Phải rồi nhà Sảng Lim vốn ở trên rừng mà,

đào đâu ra sông mà bơi. Ôi dào, không biết thì
giờ bọn tao dạy, đừng lo.

- Không phải thế, - Sảng Lim gay gắt, rồi
lúng túng bảo: - Tôi không thích thôi, mọi người
cứ ở lại chơi nhé, tôi về trước vậy.

- Ê, sao lại làm mọi người tụt hứng thế? –
Thằng Khăng vốn nóng nảy định đuổi theo hỏi
cho ra nhẽ nhưng cái Mai đã mau mắn túm áo
nó lại.

- Cậu biết gì. Sảng Lim không phải người
như vậy đâu.

- Thế nó làm sao? – Thằng Khăng quạu lại.
- Các cậu quên rồi sao, mới gần một năm

trước bố mẹ Sảng Lim đã bị lũ cuốn đi chính tại
dòng sông này. Từ mùa hè năm ngoái, dù chúng
ta có ra sông chơi thì Sảng Lim cũng không bén
mảng tới. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ấy chưa
quen bạn nên không ra chơi, nhưng giờ thì có
lẽ là vì cậu ấy không muốn bước xuống dòng
sông đã cướp đi bố mẹ mình.

Hình như Mai nói có lí. Không khí trùng hẳn
xuống. Chợt thằng Khăng đùng đùng bảo:

- Sảng Lim nghĩ vậy là sai rồi, lũ bão là
chuyện tự nhiên, bố mẹ nó gặp nạn là do chẳng
may chứ sao lại đổ tội cho dòng sông?

Rồi Khăng đùng đùng bỏ về làm cả bọn
ngạc nhiên quá. Bình thường nó ù ù cạc cạc là
vậy mà hôm nay nói cũng đầy lí lẽ, đủ thấy nó
yêu mến dòng sông này bao nhiêu.

- Các cậu đừng lo, Khăng và Sảng Lim sẽ
mau làm lành thôi. – Mai động viên mọi người,
nhưng chẳng ai còn cảm hứng bơi lội nữa nên
cả bọn lục tục giải tán.

(Còn nữa)
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Khúc củi nghiến cháy đượm
nổ tanh tách, siêu nước
đang sôi sùng sục trên kiềng

nhưng Sinh Chìu không thèm để
tâm đến nó. Vì cũng chẳng có gì để
đựng nữa rồi, lửa đượm từ đầu
chiều tới giờ nên đặt siêu nước lên
cho khỏi trống. Sinh Chìu khơi than
để nó tỏa nhiệt sang cho người con
gái anh vừa vớt được từ dưới suối
lên hồi trưa. 

Chẳng là, anh bắn nỏ được hai
con sóc, bán chẳng được bao
nhiêu tiền nên anh đang định mang
về làm thịt. Đến bờ suối, anh đặt
các thứ đồ lỉnh kỉnh xuống nào nỏ,
nào dao, một sung đầy rau dớn và
hai con sóc chết chẻo queo… Dù
trời hơi rét nhưng anh vẫn muốn
tắm rửa cho sạch sẽ trước khi về
nhà. Vừa cởi chiếc áo bay bạc màu
đầy mùn đất, đột nhiên anh nghe
thấy tiếng nước khua tòm tõm phía
nguồn trên. Tưởng trâu nhà ai lạc
lên trên này đang bơi qua suối,
Sinh Chìu trèo lên mỏm đá, đảo
mắt về phía đầu nguồn cách đó
không xa. Anh nhìn thấy một mớ gì
đen đen ngụp lên ngụp xuống.
Người chết đuối! Nhanh như một
cơn gió, anh nhảy huỵch xuống,
chạy thục mạng và ào xuống nước,
túm lấy mớ tóc lôi vào bờ. Anh vỗ
nhẹ vào gương mặt trắng bệch của
cô gái và làm khẩn trương làm các
thao tác hô hấp nhân tạo mà anh
học hồi ở cấp hai trường xã. Cô ho
sặc sụa mấy cái, mở mắt, môi tái
nhợt rồi lại lả người đi. Đưa tay lên
mũi cô gái thấy nhịp thở đều đều
nhưng yếu ớt, anh chẳng biết mang
đi đâu nên đành cõng về nhà. Dù sao
thì Sinh Chìu cũng ở một mình, nhà
lại cách xa cái bản Lân Cắt đến vài
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cây số. Cũng chẳng lo người này người kia nhìn thấy
rồi dị nghị.

Từ chiều tới giờ Sinh Chìu không dám đi đâu,
quanh quẩn ở nhà để đun lửa cho cô ấy sưởi. Sinh Chìu
đắp tạm cho cô cái chăn, đun ít nước cháo cho cô uống.
Dần dần cô gái tỉnh lại, ngồi dậy dựa vào cột nhà để
hong quần áo, hong chăn. Đôi mắt cô đỏ mòng mọng
đăm đăm nhìn vào ngọn lửa, cũng không cảm ơn anh



lấy một câu cho phải lẽ. Thật ra Chìu cũng
chẳng chờ đợi gì lời cảm ơn đó, Chìu chỉ
mong cô ấy khỏi nhanh để còn biết hướng giải
quyết. Chứ cô ta cứ ngồi lù lù như cái xác như
thế chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn, sực nhớ ra
điều gì, Sinh Chìu bật dậy:

- Cô cứ ở đây đợi tôi! Trời cũng sắp tối rồi,
tôi ra suối lấy cái này! Nhanh thôi!

Ánh mắt cô gái có đôi phần hoảng hốt,
định nói điều gì đó song lại im lặng. Anh đi rồi,
cô toan định đứng dậy nhưng chóng mặt quá
cô lại ngồi thụp xuống. Gió chiều lùa vào các
khe gỗ của ngôi nhà sàn ọp ẹp khiến cô thôi ý
nghĩ ra khỏi khu bếp. Cô lại ngồi xuống, bất
động như chưa hề nhúc nhích, chỉ duy có đôi
mắt là ầng ậc nước.

Đúng như lời Sinh Chìu nói, chỉ khoảng
mười lăm phút sau anh đã quay lại với rất
nhiều thứ khoác trên người, một tay còn cầm
hai con sóc chết cứng đờ và một tay cầm
sung rau dớn. Anh với lên cột nhà bật cầu
giao, cái bóng đèn hắt ra ánh sáng lờ mờ. Ở
xa trung tâm, anh cũng chẳng có điều kiện
mắc điện lưới quốc gia về đến tận nhà. Từ
trước tới giờ anh chỉ dùng điện bằng cái bình
ắc quy mẹ anh mua cách đây vài năm nên
nhà anh cũng thông thống chẳng có ti vi, điện
thoại gì cả. Chỉ duy có cái đài dùng pin và vài
quyển sách anh mượn ở thư viện lưu động
của xã làm bạn mỗi lúc buồn. Hì hụi nhúng
hai con sóc vào nồi nước sôi, anh cạo cạo,
rửa rửa rồi đặt lên bếp thui. Mùi thơm thơm
của thịt làm ấm cả không gian ngôi nhà nhỏ.
Rồi anh mang dao thớt chặt, cho vào nồi,
nêm gia vị và đun lên. Mùi gừng nghệ tỏa ra
quện với mùi thịt thú rừng thơm nức. Từ sáng
tới giờ, cô chỉ húp ít nước cháo, tự nhiên
bụng sôi cồn cào. Dựng hẳn người dậy, đôi
mắt cô hướng về chiếc nồi đen nhẻm đang
sùng sục sôi trên bếp.

Thấy cô gái có vẻ đói, Sinh Chìu cười:
- Được rồi đấy. Tôi dọn cơm rồi ăn!
Cô gái nuốt nước bọt đang tứa ra trong

miệng:
- Cảm ơn anh!
Thấy cô gái mở miệng nói, Sinh Chìu hỏi

luôn điều mà anh thắc mắc:
- Cô đi đâu mà một mình lạc lên suối này

để bị suýt chết đuối thế?

- Tôi … 
- Cô cứ nói, tôi còn biết cách mà giúp, nhà

cô ở đâu? Nếu gần tôi đưa cô về.
Ngập ngừng giây lát, cô thành thực:
- Không, tôi không thể về nhà! Hôm nay…

là tôi…tôi tự… tự… đi chết!
Từ “chết” được thoát ra rồi mắc vào

cuống họng nhưng cũng đủ Sinh Chìu nghe
thấy, anh há hốc mồm:

- Sao cô lại đi chết?
- Tôi… tôi…
Thấy cô ngập ngừng, Sinh Chìu cũng

không cố gặng hỏi:
- Thôi, cái đó để nói sau! Giờ tôi đói lắm

rồi, mình ăn cơm đã!
Sinh Chìu dọn mâm, anh đơm bát cơm và

gắp vài miếng thịt sóc giục cô ăn. Cô gái như
bị bỏ đói cả mấy mùa nương nên ăn lấy ăn để
một cách ngon lành đến mức mắc nghẹn. Cô
chợt nhớ ra mình đang là khách, cô lén nhìn
Sinh Chìu, thấy anh mỉm nụ cười hiền lành rồi
cầm chén rượu lên nhấp “hà” một hơi sảng
khoái. Cô lại cúi xuống nuốt nốt miếng cơm,
trên má vẫn còn dính vài hạt trông đến ngộ.

Có tí cơm vào, cô như tỉnh người ra đòi
tranh cất mâm, rửa bát. Anh kệ cô cứ làm
những gì mình thích. Vì thường thì anh hay
ăn đến khi nào hết bát mới rửa một lần. Đối
với anh chả quan trọng. 

Sinh Chìu đưa cho cô gái bộ quần áo:
- Cô mặc tạm, tôi ở một mình cũng chẳng

có quần áo nào cô mặc được. Nhà chẳng có
chỗ tắm đâu. Cô bê thau nước nóng ra góc hè
mà thay rồi giặt luôn bộ kia phơi lên cho khô.
Muộn rồi, cô ở đến sáng sớm mai thì đi. Nhà
tôi xa nhất cái làng, cái xã này, cũng chẳng có
ai đến đâu. Không phải ngại!

Thấy anh nói một hồi, cô cúi gằm mình đỡ
lấy bộ quần áo rồi làm theo răm rắp. Cô tự
nhủ “Đời cũng chẳng còn gì để mà sợ!”

Đẩy khúc củi vào sâu trong bếp, mắt Sinh
Chìu lim dim như đang thiêm thiếp ngủ. Bình
thường giờ này anh đã vào rừng để đặt bẫy
chim hoặc leo lên giường ngủ. Nhưng vì hôm
nay có người lạ nên anh ngồi góc bếp. Anh có
ý nhường cho vị khách không mời chỗ ngủ
duy nhất trong nhà. Từ lúc mẹ anh mất, cái
giường của mẹ anh trở thành cái kho, anh
chất lên đó mấy bao thóc, ngô anh mua dự
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trữ, rồi quần áo cũ, hòm xiểng… đủ các thứ.
Giờ mà dọn thì cũng phải mất nguyên nửa
ngày mới có thể ngủ được. Với cả anh cũng
không định làm điều đó, vì chắc sáng mai cô
ta cũng rời khỏi đây thôi.

Thay xong bộ quần áo, cô gái rón rén bê
cái chậu đi vào, suýt vấp vào bậu cửa. Cô loay
hoay cầm cái ghế được đóng bằng ba thớ gỗ
nặng trịch, ngồi xuống phía đối diện Chìu.

- Người muốn sống chả được sống, sao
cô lại muốn chết?

Bất ngờ với câu hỏi của Chìu, cô gái ngập
ngừng chẳng biết nói thế nào. Thấy cô gái im
lặng. Chìu nói:

- Mà thôi, cô chẳng cần phải nói với tôi,
dù sao thì mai cô cũng đi rồi... Nhưng cô đừng
dại như thế! Khổ thì ai chẳng khổ. Chết thì
thiệt thân cô, khổ bố mẹ cô…

- Anh… có thể…
- Có thể gì? 
- À, tôi định nói tôi biết rồi. Lúc nhảy xuống

bị sặc nước, ngụp lặn, tức ngực không thể thở
được, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái quan
tài mình nằm trong đó và mẹ tôi khóc rũ
rượi… Nên tự nhiên lúc đó tôi không muốn
chết nữa. Nhưng càng ngoi lên, người càng
bị chìm xuống. Tôi nghĩ, hẳn là tôi chết thật.
Hóa ra, trong cái ranh giới giữa sự sống và
cái chết người ta vẫn muốn sống anh ạ! Cảm
ơn anh đã cứu tôi!

Ngập ngừng giây lát:
- Nhưng được cứu rồi, tôi chẳng biết làm

thế nào để sống tiếp. Chẳng biết đi đâu, về
đâu nữa!

- Sao cô không về nhà?
- Tôi không thể! Tôi…
Cô gái nén một tiếng thở dài để cố gắng

kìm hai hàng nước mắt, nhưng những giọt
nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi. 

- Tôi về nhà giờ này là làm nhục mặt bố
mẹ tôi, hất nước bẩn vào bát hương nhà tôi.
Tôi không dám và cũng không thể về nhà

- Sao lại thế? 
Sinh Chìu nhìn chằm chặp vào cô chờ đợi

một lí do…
- Tôi… tôi chửa hoang.
Rồi với giọng điệu rầu rĩ, câu chuyện chắp

vá lan man, nhưng đại loại anh hiểu là cô yêu

một người đàn ông có vợ nhưng không biết.
Rồi anh ta chuyển công tác, cô biết mình có
thai, cô đi tìm mới biết anh ta đã có vợ. Rồi
chị vợ gặp cô và dọa sẽ nói cho cả cái xã này
biết cô cướp chồng chị ta. Còn thằng đàn ông
khốn nạn kia thì rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Nhục nhã và đau khổ quá nên cô ấy nghĩ
quẩn…

- Giờ cô tính sao?
- Tôi cũng không biết! Chắc tôi bỏ nó đi! -

Cô nói, mặt cúi xuống không dám nhìn vào
ánh lửa.

- Tôi cũng chẳng biết khuyên cô thế nào
cả! Nếu không biết phải đi đâu ngay, cô cứ ở
tạm đây mấy hôm. Hằng ngày chủ yếu tôi lên
rừng săn thú bán và vác gỗ thuê cho người ta
kiếm gạo, muối. Cũng ít ở nhà. Nhà này cũng
chẳng có ai đến nên cô cứ tạm ở đây!

- Cảm ơn anh! Nhưng sao anh ở một
mình mà lại ở nơi hẻo lánh thế?

Không trả lời câu hỏi của cô gái, Sinh
Chìu đột nhiên yêu cầu:

- Thôi muộn rồi, cô ngủ đi! Cô lên giường
kia mà ngủ, tôi rải chiếu gần bếp ngủ tạm
cũng được, ở rừng tôi còn ngủ được nữa là.

Cô ái ngại nhìn người đàn ông mới gặp
nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô không
thể tỏ ra khách sáo thêm được nữa. Vào đến
giường cô ngả người và đắp lên mình chiếc
chăn đượm một mùi chua chua, khen khét và
chỉ sau đó vài phút, cô cũng chìm vào giấc
ngủ ngon lành.

Cơn gió cuối mùa thổi, những bụi tre phía
dưới sân kêu kẽo kẹt, tiếng con cú đêm đập
cánh bay để lại tiếng “cu…cu…” nghe lạnh cả
người. Sinh Chìu trằn trọc mãi chẳng ngủ
được. 

Anh có một tuổi thơ giống như bao đứa
trẻ khác, bố anh chuyên đi xẻ gỗ bán để kiếm
tiền, trong một lần bất cẩn, cây đổ đè lên
người rồi chết. Khi đó anh mới đang học lớp
năm. Mẹ anh tần tảo nuôi anh khôn lớn. Mọi
sự bắt đầu thay đổi khi anh học lớp chín, cơ
thể thay da đổi thịt, phổng phao hẳn lên. Là
thằng con trai học giỏi nhất trong đám nên anh
được khá nhiều bạn gái cùng quý mến, trong
đó có Nảy - cô lớp trưởng, rất quý anh, lâu lâu
còn giấu dưới ngăn bàn của anh một nắm xôi
gói cẩn thận bằng lá chuối. Nảy rất xinh, lại
học giỏi, không hiểu sao Sinh Chìu không mảy
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may rung động. Giờ ra chơi anh hay ngồi mơ
màng ngắm những thằng con trai đang đá
cầu, đá bóng nhưng anh lại không thích đá,
cứ chỉ thích ngắm chúng nó. Rồi cuối năm
học, lớp tổ chức ăn cơm chia tay thầy cô, bạn
bè. Trong bữa tiệc nhỏ đó, đội con trai trong
lớp trộm thầy cô uống rượu đến say ngà ngà.
Mấy thằng rủ nhau đến nhà thằng Dẻn ngủ ở
gian nhà ngang nhà nó. Đêm hôm đó, bỗng
dưng Sinh Chìu bị thằng Lầy đạp cho mấy cái.
Cả bọn bật điện lên. Tỉnh dậy, Chìu thấy mình
trần như nhộng. Mặt thằng Lầy đỏ lựng, nó
gào lên: “Thằng Sinh Chìu bị sao ấy chúng
mày ạ! Tao đang ngủ cứ thấy như có ai sờ vào
của quý của tao, tỉnh dậy thấy tay thằng Chìu.
Thằng bệnh hoạn này! Nhục!”. Sinh Chìu co
quắp vùi mình trong cái chăn mỏng, còn bọn
con trai xúm lại mắng té tát, bố mẹ thằng Dẻn
cũng thức giấc, đuổi bọn con trai ra, cho Chìu
mặc quần áo và đưa Chìu về nhà ngay đêm
đó.

Vậy là kể từ hôm ấy, cả làng cả xã đồn ầm
ĩ việc Sinh Chìu. Anh đi đâu cũng bị người ta
chỉ chỉ trỏ trỏ, không thằng con trai nào dám
bén mảng đến chơi cùng. Bọn con gái nhìn
thấy anh thì cười cười quay đi. Nảy gặp anh
ở đường cũng lảng đi không chào lấy một
câu. Mẹ anh mời thầy mời then về cúng tốn
bao nhiêu tiền của. Từ đó, Sinh Chìu cứ ủ rũ
quanh nhà, không dám ló mặt đi đâu, cũng
thôi luôn vụ thi vào lớp mười, con đường học
hành và ước mơ của anh cũng chấm hết. 

Một lần, có thằng bé chăn trâu nó trèo ổi
ở mé đồi nhà Chìu ngã xuống bị trẹo chân.
Chìu đang bế nó lên thì bị thằng anh nó lao
tới đá tới tấp vào bụng và chửi rủa Chìu là đồ
bệnh hoạn, sống ở đời chỉ xấu mặt đàn ông…
Chìu uất quá nên cắt cổ tay ngâm dưới chậu
nước như anh thấy người ta tự vẫn trong
phim. Nhưng may mắn khi đó mẹ anh đã phát
hiện và khóc tru tréo lên. Bà cứ lấy đầu đập
vào cột nhà đến chảy máu. Bà bảo nếu anh
muốn chết thì để bà chết trước. Từ đó anh
chẳng bao giờ dám chết. Và cũng thời gian
sau đó, mẹ anh quyết định rời nhà vào tận xó
xỉnh này để con trai mình không bị người làng
gièm pha nữa. Hai mẹ con tần tảo đi vác gỗ
thuê kiếm ăn qua ngày. Giờ mẹ về nơi chín
suối hơn hai năm rồi, anh cũng không nghĩ
mình sẽ chết nữa. 

Nắng đã lọt qua khe cửa gỗ tràn vào nhà,
hơi gió lạnh từ đêm vẫn còn nhưng thời tiết

ấm dần lên. Sinh Chìu uể oải mở mắt dậy thấy
cô gái đang đun nồi gì trên bếp, chắc là nấu
cháo. Không nói không rằng anh nhổm dậy và
ra đầu hồi đánh răng, rửa mặt. Quay vào đã
thấy cô gái bưng mâm đặt xuống chiếu. Thịt
sóc hôm qua vẫn còn, tỏa mùi thơm nức.

- Anh vào ăn sáng đi! Tôi nấu xong rồi!
- Ừ!
Nói rồi anh một cách tự nhiên ngồi xuống.

Đã lâu, phải nói rất lâu rồi anh mới lại có cảm
giác được người khác nấu cho mình ăn một
bữa sáng. Tự nhiên lòng anh rộn lên một cảm
xúc ấm áp lạ thường.

- À! Mà cô tên gì nhỉ? Hôm qua tôi cũng
chẳng nhớ hỏi tên?

- Tôi tên Thanh, Vi Thị Thanh. Còn anh?
- Tôi tên Chìu, Triệu Sinh Chìu.
- Triệu Sinh Chìu. Ơ có phải anh Chìu

pê… - Biết mình lỡ lời, cô gái vừa kịp dừng
lại, nhìn anh với vẻ ngường ngượng.

- Phải, chính tôi! Đến cô cũng biết về tôi
cơ à? - Chìu chua chát.

- Dạ! Em cũng thấy mọi người kể về anh.
Không nghĩ…

- Không nghĩ lại gặp tôi như này phải
không? Thế cô có ghê tởm tôi không?

Thanh nhìn anh thảng thốt:
- Sao anh lại nói thế? Anh rất tốt, giờ xã

hội cũng có cái nhìn khác rồi anh ạ! Chẳng
như ngày xưa nữa. - Ngập ngừng giây lát cô
hỏi tiếp - Thế mẹ anh mất lâu chưa?

- Hơn hai năm rồi!
- Anh vẫn cứ một mình?
Buông một tiếng thở dài:
- Thì cô nhìn thấy rồi đấy!
- Anh định thế này mãi sao?
- Không thế này thì tôi biết phải làm sao?
Ừ, đúng thế! Biết phải làm sao? Mỗi

người đều có một cái nợ đời. Thanh chợt nghĩ
về hoàn cảnh hiện tại của mình, nó cũng trớ
trêu vậy đấy. Hai người mỗi người đeo đuổi
một suy nghĩ, họ lẳng lặng ăn và thấy lòng
mình nặng trĩu.

- Cô cứ ở đây. Hôm nay tôi đi vác gỗ cả
ngày, tôi đã mang gạo và thức ăn đi rồi. Ở nhà
cô tự nấu lấy. Chiều tối tôi mới về. Nhà còn cá
mắm trong chạn bát ấy. Rau thì cô kiếm loanh
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quanh xem trong vườn còn gì ăn được
không? 

- Vâng, tôi cũng xin ở tạm nhà hôm nay.
À, anh Chìu này, mai anh cho tôi đi vác gỗ với,
ở nhà tôi vẫn làm việc đó mà.

Chìu nhăn trán ra chiều nghĩ ngợi, Thanh
tiếp lời:

- Tôi muốn gom ít tiền để vài hôm nữa ra
bệnh viện huyện giải quyết thôi. Chứ vác cái
bụng này về làng tôi không dám!

- Cô còn yếu, cô cứ nghỉ đi! Mai khỏe tôi
cho đi. Mà cô không sợ gặp người quen à?

- Tôi sẽ bịt mặt và không nói chuyện, anh
cứ bảo tôi bị câm cũng được.

- Cứ biết thế đã. Tôi đi làm đây, muộn rồi!
Sinh Chìu đi rồi, Thanh một mình ở trong

căn nhà sàn nhỏ ọp ẹp, nhưng sao cô thấy nó
rộng và trống trải đến thế? Một ngày hết ngồi,
nằm, rồi đi ra đi vào mãi chẳng hết ngày.  

Chiều cô cầm chiếc chổi quét qua nhà
cửa, sắp xếp lại và dọn rửa ít đồ đạc. Dọn góc
bàn, cô cầm và phủi phủi của mấy quyển
sách. Hóa ra anh này cũng đọc sách cơ đấy!
Đang định đọc sách giết thời gian thì một trận
gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến cô chạy
vội ra sàn để cất mấy bộ quần áo. 

Hôm nay Sinh Chìu về sớm hơn dự định.
Thấy anh, Thanh đon đả:

- Anh về rồi à? Để tôi đi nấu cơm! 
- Ừ! Hôm nay trời chắc có giông đấy, cô

nấu sớm đi! 
Rồi anh đưa cho cô một cái sung trong đó

có hai ba con cá to bằng nửa bàn tay.
- Hôm nay tôi mua mấy lạng cá. Cô lấy

mà rán lên. Lúc nãy qua suối tôi mổ rồi. Còn
nắm rau xương cá này cô nấu lấy bát canh,
tôi cũng rửa sạch rồi cô chỉ cần tráng qua
nước sạch - Vừa nói anh vừa moi ở trong ba
lô ra.

- Vâng! Anh cứ để đấy tôi nấu ào cái là
xong.

Chớp rạch ngang trời, sấm sét đánh ầm
ầm vào vách núi, cây cối ngả nghiêng rung
lên, những vệt mưa bắt đầu trút xuống. Thanh
sợ hãi co rúm người ngồi trên giường bịt tai
lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Chìu đi ra đi
vào gia cố lại các cửa. Nhà anh bắt đầu dột
tứ tung. Từ lúc dựng nhà tới giờ gần hai mươi
năm nên ngói đã mủn và xộc xệch. Anh lấy

tấm bạt phủ kín đống đồ ở trên giường của
mẹ anh từng nằm. Nước mưa bắn cả vào bếp
xèo xèo như muốn tắt. Chỉ có cái giường của
anh và góc bàn thờ bên trên được chăng bởi
tấm bạt lớn là nơi duy nhất không bị dột.
Thanh ngồi thấp thỏm nhìn anh chạy qua
chạy lại.

- Mưa lớn quá! Anh Chìu sang bên này
ngồi cho đỡ ướt đi!

- Tôi…
- Có duy nhất chỗ này không dột. Nhà

anh mà, ngại gì thế! Với cả…
Thanh định nói “Với cả anh cũng có thích

con gái đâu mà ngần ngại” nhưng cô kịp dừng
lại để tránh làm anh chạnh lòng.

Chìu cũng chẳng biết ngồi đâu, nhà này
cũ quá rồi, mỗi lần mưa lại dột tứ tung. Đắn
đo một hồi:

- Thôi, tôi ngồi tạm đây, bao giờ ngớt mưa
thì trải chiếu xuống sàn sau vậy.

Trời mưa mãi chẳng ngớt. E rằng sẽ mưa
hết đêm, gió cứ thốc từng hồi. Mấy con gà
con dưới sàn sợ cứ kêu chiêm chiếp. Có lẽ
đã quá nửa đêm rồi, Thanh buồn ngủ ngáp
lên ngáp xuống vẫn cố dựa vào thành
giường. Còn Sinh Chìu, cả ngày đi làm người
cũng mỏi nhừ, muốn ngả lưng quá mà không
biết phải làm sao. 

- Anh Chìu à! Thế này nhé! Tôi nằm lùi
vào trong, mình lấy cái gối này ngăn lại, anh
nằm ngoài. Chứ mưa thế này đến sáng biết
phải làm sao? Nói thật mắt tôi rũ ra rồi, không
chịu được nữa…

Nói rồi Thanh lấy gối ngăn lại, lấy chăn
trùm toàn thân rồi ngả người ngủ xuống, để
chừa lại nửa chăn cho Chìu. Ban đầu thấy
ngài ngại, nhưng trong tình thế này anh
chẳng biết làm sao. Sinh Chìu cũng nằm
xuống và đắp nửa chăn còn lại. Định nằm
xuống rồi ngủ luôn, nhưng câu chuyện lại nối
tiếp câu chuyện, hai người nói chuyện gì đó
với nhau rầm rì cho tới gần sáng. Mưa đã
ngớt, đêm giông đã qua nhưng có lẽ chẳng
có ai nghĩ đến việc trải chiếu xuống đất ngủ
giờ này. Trong mảnh chăn hẹp ấy có một bàn
tay ấm áp, nằng nặng vượt qua cái gối ngăn
cách để đặt lên bụng của Thanh. Hai gương
mặt thanh thản đang thở đều đều trong giấc
ngủ ngon lành, họ cũng chẳng biết trời đã
sáng từ lâu.
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Xứ Lạng, mảnh đất địa đầu Tổ quốc từ xa
xưa đã trở thành phên dậu của đất nước
Việt Nam. Điều này không chỉ được thể

hiện trên bản đồ lãnh thổ mà còn là văn hóa
tinh thần của cả dân tộc. Bài ca dao gắn với
Xứ Lạng: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng
Tô Thị có chùa Tam Thanh/ Ai lên Xứ Lạng
cùng anh/  Bõ công bác mẹ sinh thành ra em...”
được cho là ra đời từ rất sớm. Điều đó cho
thấy, Xứ Lạng từ xưa là mảnh đất thiêng liêng
mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Ngày
nay, Xứ Lạng vẫn là miền đất có vị thế đặc biệt
về địa lý, lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội.

Trên nền của một chiều dài lịch sử và
chiều sâu văn hóa như thế, Xứ Lạng từ xưa
cũng là cái nôi của văn chương. Một kho tàng
văn học dân gian đa dạng, cùng đó là nền văn
học viết phong phú, vừa mang dấu ấn của địa
phương vừa hòa vào dòng chảy chung của
văn học Việt Nam. Chúng ta biết từ thời kỳ văn
học trung đại đến thời kỳ văn học cận - hiện
đại đã có rất nhiều tên tuổi các tác giả, tác
phẩm gắn liền với mảnh đất Lạng Sơn. Các
bậc như Ngô Thì Sĩ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan,
Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài... đều đã từng
đặt chân hoặc gửi lại tác phẩm nơi đây. Đặc
biệt là Hoàng Văn Thụ, người con ưu tú của
Xứ Lạng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung
đã để lại những tác phẩm thơ tiêu biểu cho
nền văn học yêu nước cách mạng Việt Nam.

Nối tiếp truyền thống đó, từ mảnh đất này
các nhà văn, nhà nghiên cứu, sưu tầm, nhà lý
luận, phê bình văn học tiếp tục hành trình và
dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm, đam mê
cho lao động nghệ thuật. Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn tổ chức hội thảo về sự nghiệp,
tác phẩm của nhà văn Vy Thị Kim Bình, một
trong những nhà văn tiêu biểu của Xứ Lạng.
Nhà văn Vy Thị Kim Bình đã có hành trình gần
nửa thế kỷ cầm bút sáng tác văn chương, gặt

hái được những thành quả đáng trân trọng
trên cả số lượng và chất lượng tác phẩm, sự
chiếm lĩnh trong lòng bạn đọc và nhân dân. 

Nhà văn Vy Thị Kim Bình sinh năm 1941
tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn. Chị được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam
năm 1988. Những tác phẩm chính: Những
bông huệ (tập truyện), Niềm vui (tập truyện
ngắn), Văn tuyển tập (tập truyện ngắn), Theo
con đường gập ghềnh (truyện ký). Nhà văn Vy
Thị Kim Bình đến với văn chương từ rất sớm;
sớm đối với chị, sớm đối với cả điều kiện và
môi trường sáng tác 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 sĩ trẻ,
người phụ nữ Xứ Lạng đã cầm bút sáng tác
văn học để rồi trở thành hội viên nữ đầu tiên
của Hội Nhà văn Việt Nam khu vực Việt Bắc,
có vai trò khơi nguồn, tạo nền móng cho văn
xuôi Lạng Sơn. Nhà văn Cao Duy Sơn viết:
“Với truyện ngắn “Đặt tên”, tác giả Vy Thị Kim
Bình đã ghi tên mình vào văn học Việt Nam
hiện đại”; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc nhận xét:
“Vy Thị Kim Bình trở thành người mở đầu cho
văn xuôi Lạng Sơn”. Chị sáng tác đều đặn,
thầm lặng mà hiệu quả. Tác phẩm của chị đề
cập đến nhiều đề tài nhưng tiêu biểu và tập
trung hơn cả là đề tài miền núi, hình tượng
người phụ nữ mới trong lao động đóng góp
cho xã hội. Chị đã có tác phẩm được tuyển
chọn giảng dạy trong nhà trường trung học cơ
sở (phần văn học địa phương). Đặc biệt mới
nhất là tập truyện ký “Theo con đường gập
ghềnh” xuất bản năm 2018 là tác phẩm văn
chương để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp
sáng tác của nhà văn. Nhìn nhận về sự
nghiệp và đánh giá những đóng góp của nhà
văn Vy Thị Kim Bình đối với văn chương tôi
xin phép được bàn ba nội dung chính sau đây:
Vy Thị Kim Bình – Người có công mở đầu cho
văn chương miền núi; Vy Thị Kim Bình –
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Nhà văn Vy Thị Kim Bình,
VĂN CHƯƠNG LUNG LINH TỎA SÁNG

LỘC BÍCH KIỆMЉ



Người tạo dựng thế giới
hình tượng bằng sự đồng
cảm, đồng vọng; Vy Thị Kim
Bình – Người chiếu rọi lý
tưởng thẩm mỹ và đạo đức
nhân sinh qua tác phẩm
văn học.

1. Vy Thị Kim Bình –
Người có công mở đầu
cho văn chương miền núi

Mẹ tôi sinh năm 1932
cách nhà văn Vy Thị Kim
Bình (1941) gần một giáp
(nghĩa là hơn nhà văn 9
tuổi). Năm nay cụ 87 tuổi,
nhà văn Vy Thị Kim Bình 78
tuổi. Qua những câu chuyện
của mẹ kể về bản thân, gia
đình, xã hội, văn hóa Lạng
Sơn tôi hình dung mẹ sống
ở một thời xa lắm. Khi ấy,
người phụ nữ chưa được đi
học như nam giới, người
phụ nữ Tày phải chịu bao hủ
tục từ việc ép duyên và bao
điều khác, cuộc sống thấp
kém và thiên nhiên hoang
dã của Lạng Sơn, giặc giã,
chiến tranh trong cả nước
và vùng quê biên giới… Tất
cả như những câu truyện cổ
tích. Vậy mà cùng thời, nhà
văn Vy Thị Kim Bình đã đi
thoát ly làm cô y sĩ, rồi trở
thành nhà văn. Điều đó cho
thấy tính tiên phong, ưu tú,
mở đầu của nhà văn nữ này
trong việc học hành, lĩnh hội
những tư tưởng mới và tạo
lập con đường đi độc lập,
sáng tạo của mình. Cùng
với công việc nghề y cao
quý mà vô cùng vất vả của
những năm chiến tranh Vy
Thị Kim Bình luôn trăn trở,
thôi thúc với nghiệp viết.
Truyện ngắn “Đặt tên” được
ra đời và nhận giải Khuyến
khích của Tạp chí văn nghệ
Việt Bắc năm 1962; Từ đó,
liên tiếp các giải thưởng:
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Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và các tác giả tham luận chụp ảnh lưu niệm
cùng Nhà văn Vy Thị Kim Bình tại Hội thảo. 

Ảnh: HOÀNG CHIẾN 

Giải Khuyến khích tuần báo Văn nghệ (1968); Giải thưởng của
Hội Nhà văn Việt Nam cho tác giả viết về đề tài dân tộc thiểu số
miền núi Việt Nam (1970); Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam
cho tác giả có tác phẩm xuất sắc nhân kỉ niệm bốn mươi năm
thành lập nước (1985); Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi đề
tài Lâm nghiệp Lạng Sơn năm 1987; Giải B - Giải thưởng văn học
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 1995,
lần thứ năm 2019 ...Và đặc biệt năm 2001, trong cuộc thi Thư viết
cho người yêu do Tạp chí Thế giới trong ta tổ chức nhà văn Vy
Thị Kim Bình đạt giải Nhất với tác phẩm “Những bức thư nằm
trong trang nhật kí”. Những giải thưởng xứng đáng đó cho thấy vị
trí và tầm vóc của nhà văn nữ Vy Thị Kim Bình trong sự phát triển
của văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn nói riêng và văn học dân
tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Nhà văn Vy Thị Kim Bình từ lâu
đã trở nên thân thuộc và có chỗ đứng xứng đáng trong lòng nhiều
thế hệ bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc dân tộc thiểu số và
miền núi. Trong việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật các dân
tộc thiểu số Việt Nam (Năm 1991) nhà văn Vy Thị Kim Bình cũng
là người đồng sáng lập Hội, cùng với các bậc như Nông Quốc
Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mã Thế Vinh…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
Việt Nam. 

2. Vy Thị Kim Bình – Người tạo dựng thế giới hình tượng
văn chương bằng sự đồng cảm, đồng vọng

Cảm xúc là yếu tố đầu tiên để có được văn chương. Điều
này đúng với cả văn xuôi và thơ. Nhà văn thường là người đa



cảm, nhiều cảm xúc yêu thương, dễ động
lòng trắc ẩn trước hiện thực cuộc sống, đó là
nền tảng xuất phát để họ đến với sáng tạo tác
phẩm. Nhà văn Vy Thị Kim Bình cũng chan
chứa cảm xúc trước cuộc đời, xúc động và
trân trọng trước những người tốt, đau xót và
cảm thông trước những người cùng khổ mà
tạo dựng nên các hình tượng nghệ thuật qua
tác phẩm văn chương của mình.

Với chủ yếu là thể loại truyện ngắn, nhân
vật chính của nhà văn Vy Thị Kim Bình là
những người phụ nữ, trong đó chủ yếu là
người phụ nữ dân tộc thiểu số có phẩm chất
tốt đẹp, giản dị, mộc mạc, dịu dàng, chịu
thương, chịu khó, giàu đức hy sinh. Họ có thể
là cô gái, người vợ, người mẹ trong nhiều hoàn
cảnh khác nhau nhưng đều ẩn chứa sự chịu
đựng, tính vị tha, khả năng đồng cảm và chia
sẻ với người khác. Chính họ góp phần làm nên
cuộc đời ngày một tốt đẹp hơn. Điều này thể
hiện rõ qua hầu hết các truyện ngắn và tác
phẩm của nhà văn. Từ “Đặt tên” với niềm hạnh
phúc hân hoan của gia đình và người mẹ khi
đứa con chào đời trong một hoàn cảnh khắc
nghiệt của chiến tranh đến “Những bông huệ
trắng” nói về sự hy sinh cao cả của những nữ
y sĩ trong hoàn cảnh chiến tranh để cứu sống
con người. Các truyện ngắn như “Mối tình đầu
muộn mằn”, “Ánh đuốc bên bờ suối”, “Người
bệnh là cô gái xa lạ”, “ Niềm vui”… và cả truyện
ký “Theo con đường gập ghềnh”… tất cả đều
gắn với cảm xúc ca ngợi con người đặc biệt là
người phụ nữ. Có thể nói, đó là phẩm chất đạo
đức của chính con người nhà văn được hình
tượng hóa qua thế giới nhân vật trong tác
phẩm mà trở thành thông điệp lý tưởng thẩm
mỹ văn chương. Sự đồng cảm, thấu hiểu, trân
trọng, ca ngợi con người đó chính là khát vọng
về một cuộc đời tốt đẹp và khát vọng văn
chương cải tạo cuộc sống. 

3. Vy Thị Kim Bình - Người chiếu rọi lý
tưởng thẩm mỹ và đạo đức nhân sinh qua
tác phẩm văn học 

Chính từ sự đồng cảm, đồng vọng với
con người và cuộc đời mà nhà văn Vy Thị Kim
Bình đã thổi vào văn chương một tình yêu con
người và cuộc sống. Cảm xúc đó chi phối căn
bản bút pháp của nhà văn qua mỗi tác phẩm.
Văn chương của nữ nhà văn giản dị, chân

thực, không khoa trương. Hình tượng được
xây dựng bằng chính những chất liệu cuộc
sống đời thường. Thông điệp tác phẩm cứ
dần dần được mở ra một cách giản dị, sâu xa
mà thấm thía. Tác phẩm và nhân vật như
những bông hoa rừng cứ dịu dàng kết nụ, nở
hoa, dâng hương. Văn chương của Vy Thị
Kim Bình lung linh tỏa sáng là như thế.

Những vấn đề đạo đức nhân sinh và lý
tưởng thẩm mĩ của nhà văn Vy Thị Kim Bình
đặt ra qua tác phẩm là những vấn đề cần thiết
cho con người ở mọi thời đại. Con người dù
ở thời đại nào cũng cần có những phẩm chất
cốt lõi, căn bản như giản dị, khiêm tốn, chân
thật, sống vì cộng đồng, giàu đức hy sinh, sự
đồng cảm, khả năng chia sẻ. Lý tưởng thẩm
mỹ văn chương mỗi thời kỳ có điểm khác
nhưng không thể không gắn với khát vọng
trân trọng con người và cuộc đời, yêu thương
con người và cuộc đời, trân trọng và bảo vệ
con người và cuộc đời. Như vậy, ở cả hai khía
cạnh đạo đức nhân sinh và lý tưởng thẩm mĩ
của văn chương thì nhà văn Vy Thị Kim Bình
đã đặt ra những vấn đề phù hợp với mọi thời
đại. Chính từ những giá trị căn bản đó mà văn
chương thiết thực xây dựng con người góp
phần phát triển bền vững đất nước.

Kết luận:  
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 là một
cuộc hội thảo rất cần thiết và ý nghĩa. Hội thảo
là sự nhìn nhận và đánh giá một cách khoa
học, hệ thống, căn bản về sự nghiệp sáng tác
và những đóng góp thầm lặng và hiệu quả
của một cây bút nữ tiêu biểu không chỉ của
Xứ Lạng mà của văn học nghệ thuật các dân
tộc thiểu số nói chung. Đánh giá đúng và trân
trọng những đóng góp của nhà văn không chỉ
là sự ghi nhận, tri ân tác giả mà còn là sự nhìn
nhận những thành quả lao động sáng tạo của
người nghệ sĩ cũng như thành quả văn
chương của tỉnh và đất nước./.

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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“Muối” và “gừng” là gia
vị quen thuộc trong
đời sống, đã trở

thành biểu tượng ghi dấu vào
văn học dân gian bằng những
câu ca dao thể hiện sự thủy
chung, trọn nghĩa vẹn tình, tình
nghĩa vợ chồng, lớn hơn là sự
gắn kết trong gia đình mỗi
người Việt Nam.

Truyện ngắn “Muối mặn
gừng cay” của tác giả Vi Thị
Thu Đạm đã gợi lên một cảm
giác gần gũi, gắn bó, chân thực
huyền ảo; cho ta thấy được
một phần bức tranh về đất và
người Xứ Lạng miền biên viễn
đất Việt. Hình ảnh đoàn người
phường buôn từ Hải Phòng lên
Lạng Sơn đem muối từ miền
xuôi lên miền ngược đưa ta trở
về thời kỳ phong kiến, bối cảnh
Lạng Sơn trước thế kỷ 20, nơi
có đồng bào các dân tộc cùng
sinh sống, có sự giao lưu kinh
tế, giao thoa văn hóa. Có
người lên bảo vệ biên thùy như
gia đình quan Phó trấn thân
phụ của cô Nguyễn Thị Giang;
gia đình buôn muối ông bà Cả
Hương nổi tiếng cung cấp hầu
như toàn bộ lượng muối cho
các nhà buôn ở phố Muối, chợ
Kỳ Lừa trấn Lạng Sơn. 
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Đôi điều cảm nhận về truyện ngắn
“MUỐI MẶN GỪNG CAY”Љ

VY THỊ QUỲNH NGỌC

Đèo Giang Văn Vỉ thành phố Lạng Sơn.
Ảnh: BÙI THUẬN

Tác giả mở đầu truyện bằng con đường khó khăn vượt dốc
của đoàn người ngựa trong phường buôn của ông Cả Hương
để đưa được muối từ miền biển Hải Phòng lên vùng núi cao Xứ
Lạng vào một buổi chiều muộn nơi chân đèo Sài Hồ. Trong đó
có mặt cô gái trẻ Nguyễn Thị Giang con út của quan Phó trấn
Lạng Sơn; được sự giúp sức của bạn ông Cả Hương người
dân tộc sống bên con dốc làm điểm tựa, là nơi giúp sức nâng
bước những con người, những chuyến muối từ miền xuôi lên
với miền ngược. “Đoàn người lặng lẽ đi trong yên lặng, nghe rõ
tiếng ngọn lửa bắt gió cháy phần phật trên đầu bó đuốc, tiếng
ngựa thở phì phò. Con đèo dốc quanh co, hiểm trở, hai bên là
rừng đại ngàn với biết bao hiểm nguy rình rập: kẻ xấu, thú dữ,

“Muối ba năm muối hãy còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày 
Xa nhau nước mắt chan đầy chén cơm” 

(Ca dao)



rắn độc... Hiếm ai mà một mình, một ngựa dám
qua con đèo này”. Dừng chân nghỉ qua đêm
bên chân đèo Sài Hồ, con đèo dài ngăn cách
giữa vùng đồng bằng và vùng núi cao. Phong
tục, tập quán, nét sinh hoạt bình dị của người
dân tộc Tày tình đất, tình người miền biên ải
hiện lên khá rõ nét.“Chẳng mấy chốc đã trông
thấy ngôi nhà sàn của ông bà Dùng với ánh đèn
hắt ra le lói. Vào tới gần, buộc ngựa dưới gầm
sàn là đã ngửi thấy mùi khói, mùi lửa thật là ấm
áp, đã nghe thấy người nhà đi lại dình dịch trên
sàn, nghe thấy tiếng gà bị cắt tiết kêu queng
quéc. Chủ nhà bưng một chậu mước nóng ra
mời khách rửa tay chân. Sau khi tranh thủ cho
ngựa ăn, khách rửa tay chân sạch sẽ rồi lần
lượt vào nhà theo lối cửa sau. Trong bếp tiếng
dao thớt côm cốp, tiếng mỡ sôi xèo xèo. Rồi chỉ
một loáng sau là người nhà dải chiếu, mời cơm,
mâm trên cho đàn ông, mâm dưới cho đàn bà.
Đang mệt lại đói được bát cơm nóng với bát
canh gà nấu gừng, ai cũng khen ngon”. Từ
khung cảnh ấy, qua tâm sự giữa cô Giang và
bà Cả Hương ta thấy được một phần bối cảnh
xã hội, cuộc sống, nét sinh hoạt của vùng đất
phên dậu phía Bắc Tổ quốc.“Con đã không
giám thưa mẹ con vì con sợ mẹ con sẽ chẳng
thông… Con định chuyến này lên Xứ Lạng con
sẽ thưa chuyện với thầy con. Không biết con
làm vậy có đúng không?- Con làm vậy là phải
đấy- Bà Cả đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay
cô Giang, giọng bà thủ thỉ - Mẹ con làm sao mà
thông được ? Có con gái lớn, chả ai muốn đem
gả chồng xa, thêm nữa lại là xa lên tận miền
biên viễn. Đấy là chưa kể, cậu Nông Văn Vỉ lại
là người dân tộc Tày. Cũng chỉ vì đường xa
cách trở, tất thảy những người chưa từng một
lần lên Xứ Lạng như mẹ con đều coi nơi đây là
vùng rừng thiêng nước ác, coi người dân tộc là
những kẻ thô lỗ tục tằn. Ngay như bá đây, ông
Cả phải nói tới gãy lưỡi bá mới nghe lời theo
ông lên biên ải, rồi cũng phải bao năm chiêm
nghiệm, bá mới ngẫm ra, cái đất Xứ Lạng quả
là có núi cao rừng rậm, có mưa rừng, có sương
tuyết thật đấy nhưng con người miền núi thật
thà chất phác, có nghĩa có tình lắm! Ngừng một
lát, bà Cả Hương tiếp: - Con thương ai, quý ai,
phường muối biết cả. Chúng ta mừng cho con.
Con cứ thưa chuyện với thầy con, ta chắc là
thầy con sẽ đồng ý thôi, thế là con coi như cũng
vẹn một chữ tòng, con ạ...Cô Giang dụi đầu vào
vai bà cả, cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt
hạnh phúc cùng với niềm hy vọng được nhen
lên trong lòng...”. Một mối tình đẹp mới chớm

nở, nhưng đang đứng trước bao trở ngại, khó
khăn của cô gái người Việt miền xuôi với chàng
trai dân tộc Tày miền ngược Xứ Lạng.

Ngày mới mở ra, với sự khởi đầu phấn
khởi đầy lòng tin, sự quyết tâm của con
người.“Gà gáy canh ba, cô Giang vội vàng trở
dậy, đã thấy đèn đuốc thắp lên sáng rực ngoài
sàn. Ngựa đã đóng vào xe, chúng gõ móng lộp
cộp. Ông chủ nhà còn cẩn thận giắt thêm vài
bó đuốc chưa thắp lên xe để mọi người thắp
dần. Đoàn phu muối với những xe ngựa thồ lặc
lè rời khỏi nhà ông Dùng, bắt đầu vào con đèo
Sài Hồ, hướng về phương Bắc”. Để rồi, buổi
chiều hôm ấy tại thành Lạng “Ngoài bến sông
dần thưa vắng người, gió lạnh thốc từng cơn,
hơi nước từ mặt sông bốc lên ngùn ngụt. Giang
chờ Vỉ vác xong những bao hàng cuối cùng thì
lấy ở trong tay nải ra gói đường phèn trao tận
tay anh. Đường phèn là món quà miền xuôi mà
Vỉ rất thích vì anh để đem chia cho những
người già, trẻ nhỏ trong vùng làm thuốc chữa
bệnh - Anh về đi, áo ướt mồ hôi, bắt gió lạnh là
cảm đấy - Ừ. Em về phủ, nhớ đập vài củ gừng
ngâm chân cho đỡ lạnh. Anh tranh thủ đi bỏ
mấy bó lá để mai bắt cá”. Chi tiết “Khi bè đã ra
đến giữa sông, nhìn thấy một thạ gừng ở trên
bè, chắc là gừng của Vỉ tiện mang đi chợ bán,
nhưng là loại gừng núi, củ nhỏ con, trông rất lạ
mắt, Giang đánh bạo hỏi "Anh gì ơi, gừng của
anh có  cay không?”. Bị hỏi bất ngờ, mặt Vỉ đỏ
lựng, nhưng không chịu thua, Vỉ đáp "Thế cũng
xin hỏi, muối của cô có mặn không?” Đây là
hình ảnh đẹp, tượng trưng cho tình cảm lứa đôi
từ sự chân thực trong cuộc sống. Tinh thần
tương thân tương ái, sự tần tảo, chịu thương,
chịu khó cần cù lao động đã là niềm vui, hạnh
phúc trong cuộc sống của đồng bào cũng như
trong tình cảm riêng của đôi trẻ Nguyễn Thị
Giang và Nông Văn Vỉ. Tình cảm ấy giúp họ
vượt qua mọi trở ngại, định kiến của xã hội,
quyết tâm xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên quê
hương Xứ Lạng. Để ngay tối hôm ấy, tại phủ
quan Phó trấn: “- Có điều gì con cứ nói đi -
Quan Phó trấn ôn tồn khích lệ -  Cha. Con hỏi
xin cha một điều, cha quyết thế nào, con theo
thế ấy ạ - Ừ. Con nói ta nghe xem nào? - Dạ
thưa cha, được ơn sinh thành dưỡng dục của
mẹ cha, con gái cha nay đã lớn... Con trộm
nghĩ, có lẽ đã sắp đến ngày con phải rời xa cha
mẹ... xuất giá tòng phu... - Trai khôn lấy vợ gái
lớn gả chồng, có nhân có duyên thì con xuất
giá, điều ấy là thường! - Nhưng... nhưng con
có tội, con đã trót yêu thương một người... - Ô!
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- Quan Phó trấn cười lớn - Yêu thương một
người đâu phải là có tội. Nhưng nhân duyên là
do trời định, con ạ. Đã có người mang lễ vật
đến phủ ta hỏi xin con làm vợ, chẳng hay con
lại đã trót  yêu thương ai? - Trình lạy cha! Có
chuyện đó sao? - Cô Giang vội vàng quỳ xuống
- Con cứ ngồi dậy nghe ta nói đã! - Quan Phó
trấn châm mồi thuốc mới rồi chậm rãi nói. - Mới
cách đây vài hôm, nhằm ngày lành tháng tốt,
gia đình của Nông Văn Vỉ đã cho bà mai mang
lễ vật đến hỏi xin con làm dâu họ Nông. Nếu ta
đồng ý thì ra Giêng sẽ tổ chức hôn lễ theo đúng
phong tục của người Tày. Trời ơi! Cô Giang khe
khẽ thốt lên trong lòng. Sao Vỉ dám cả gan làm
việc ấy, nhỡ cha không đồng ý thì sao? Trong
lòng cô Giang biết bao là hồi hộp - Con có biết
ta trả lời họ thế nào không? - Dạ... - Ta đồng ý
rồi đấy. Ta đã nói rồi, nhân duyên là do trời
định. Vậy bây giờ con nói ta nghe con đã trót
yêu thương ai nào? - Dạ, con tạ ơn cha- Cô
Giang đỏ mặt- Dạ, lòng cha như biển rộng, trời
cao, không biết bao giờ con mới đền đáp được.
Chuyến rày về quê, con đã không giám thưa
trình với mẹ... - Ừ. Rồi hạ hồi cha sẽ nói sau.
Cũng chỉ bởi vì tiền lệ chưa có chuyện người
Kinh kết thông gia với người Thổ. Nhưng cha
đã nghĩ kỹ rồi, cùng là máu đỏ da vàng, cùng
là con dân nước Việt. Mối nhân duyên này sẽ
làm cho tình thân giữa các dân tộc ngày càng
khăng khít, thế chẳng phải là tốt cho tình đoàn
kết muôn dân hay sao? Hơn nữa, Nông Văn Vỉ
là chàng trai xứng đáng với con. Nó biết con có
điều khó nghĩ, nên nó đã cho người mang lễ
vật sang hỏi cưới con đàng hoàng”. 

Họ nên vợ, nên chồng! “Vỉ đã nói với
Giang rằng "Chúng ta quyết ý lấy nhau, dù có
khó như khảm hải, thì chúng ta cũng phải vượt
qua, để từ nay cho mãi mãi về sau, không còn
xảy ra những chuyện đau lòng như chuyện
Mè A nữa!"”1 . Được sự đồng thuận, vun đắp
cho đôi trẻ của bà con phường muối, đặc biệt
là sự cho phép của quan Phó trấn cũng là cha
đẻ của cô gái mà Nguyễn Thị Giang và Nông
Văn Vỉ thành đôi, hạnh phúc trăm năm với
niềm mong ước gửi gắm của quan Phó trấn:
“Ta tin là với chí khí của nó, với sự  giỏi giang
tháo vát của con, các con sẽ gây dựng nên
sản nghiệp, sẽ tạo dựng được cơ đồ. Cổ nhân
nói mạnh vì gạo bạo vì tiền, người có sản
nghiệp lớn cũng là người có sức mạnh. Khi đó
các con hãy giúp đỡ người nghèo, kẻ yếu hơn
mình, chưa biết chừng rồi việc các con làm
còn được người đời lưu danh muôn thuở...”.

Cái kết đẹp cuộc tình đôi trai gái giám vượt
qua mọi thử thách, trở ngại trong cuộc sống
để vươn lên giành lấy hạnh phúc của mình
đưa tình thân giữa đồng bào miền xuôi và
miền ngược được kết nối bền chặt từ đây.

“Từ sau đám cưới của hai người, việc kết
thông gia giữa người Kinh với người Thổ đã
không còn được coi là điều cấm kị nữa - Nữ
giám đốc công ty lữ hành quốc tế Hoa Hồi
hôm nay trực tiếp là hướng dẫn viên đưa
khách đi thăm quan thành phố vì biết đây là
đoàn khách văn nghệ sỹ. Em càng say câu
chuyện, má càng ửng đỏ hây hây-  Ông bà
Nông Văn Vỉ, Nguyễn Thị Giang cũng là
người có công lớn trong việc mở mang thị
trường, lập nên những phường buôn lớn trên
đất Lạng Sơn. Ông bà còn giúp dân vỡ đất,
xẻ ruộng bậc thang trồng lúa nước, trồng rau,
gây dựng nên những làng nghề nông màu ở
hai bên bờ sông Kỳ Cùng vùng ven thành
Lạng. Để ghi nhớ công ơn của hai ông bà,
người dân đã lấy tên ông đặt cho một ngọn
núi cao phía Nam thành Lạng là núi Văn Vỉ,
chính là nơi chúng ta đang đứng đây. Từ núi
Văn Vỉ, nhìn về phía bên tay trái, có một con
đèo chạy về phương Bắc được gọi tên là Đèo
Giang. Còn vùng đất ở phía trước ngọn núi
và con đèo kia được gọi là Thổ Sơn theo tên
con trai cả của hai ông bà là Nông Thổ Sơn”.
Đoạn kết truyện trở lại thực tại nơi miền biên
cương Xứ Lạng ngày hôm nay đã để truyện
trọn vẹn hơn, đậm tính nhân văn! 

Mối tình giữa chàng trai dân tộc Tày Xứ
Lạng với cô gái miền xuôi người Việt đã mở
đầu cho việc kết giao, hòa hợp dân tộc thắt
chặt tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc
anh em. Chúng ta như thấy một câu chuyện
lý giải cho những địa danh đã trở thành di tích,
danh lam thắng cảnh, tên vùng đất gắn bó với
bao người Lạng Sơn xưa và hôm nay./.

(1) “Mè A  ngày trước là một cô gái Nùng xinh đẹp
nhất vùng Kéo Tấu, nàng đem lòng yêu một chàng
trai người miền xuôi lên Xứ Lạng làm nghề thợ mộc.
Chàng thợ mộc tài giỏi, chăm chỉ đã trở thành chủ
nhân của khu nghề mộc Xưởng Gỗ nổi tiếng thời đó.
Nhưng rồi mối tình của hai người bị hai bên gia
đình, họ tộc phản đối quyết liệt. Cô gái đã gieo mình
xuống Bến Đá Kỳ Cùng tự vẫn, còn chàng trai sau
khi phóng hoả đốt toàn bộ khu Xưởng Gỗ, đã bỏ đi
biệt tích, không ai biết chàng trai ấy đi đâu”- Vi Thị
Thu Đạm - Muối mặn gừng cay.
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Tập truyện, ký “Những nẻo đường”là tập
sách thứ tư của tác giả Trần Đình Nhân,
được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp

với Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành quý IV
năm 2019.

Trong tập sách dày 172 trang, với 14 tác
phẩm truyện ngắn và ký, tác giả đã chứng minh
được sức làm việc, sức đi, sức viết dường như
không hề nghỉ ngơi của một người yêu văn
chương ở tuổi gần tám mươi. “Những nẻo
đường” là nỗi ưu tư, trăn trở về con người và
cuộc đời trong trang viết. Đó là cuộc sống hiện
thực muôn màu và những hệ lụy của nó. Truyện
ngắn “Ô sin” - Tác phẩm đạt giải Khuyến khích
cuộc thi Truyện ngắn 2016 - 2018 do Hội VHNT
tỉnh tổ chức - kể về người đàn bà tên Lợi ra thành
phố làm giúp việc trong gia đình ông Quý vợ mất,
từ chỗ cảm thông, họ nảy sinh tình cảm yêu
thương. Truyện được đẩy lên cao trào khi ông Quý
đau ốm rồi qua đời, các con của ông nảy lòng
tham, ghen ghét định “quỵt” tiền của ô sin. Nhiều
truyện ngắn có cách nhìn đồng cảm, nhân đạo với
những khát vọng sống, khát vọng về hạnh phúc
như “Miền quê mới”, “Chuyện trong ngõ phố”,
“Chuyện tình xóm trọ”. 

Xuyên suốt tập sách người đọc dễ nhận thấy
tác giả Trần Đình Nhân tâm huyết và thuận tay hơn
khi viết về đề tài người lính đặc biệt là những
người lính trở về sau chiến tranh với những phận
đời khác nhau. Đó là đôi bạn thân Sáng - Mai trong
“Mai nở hai lần” yêu thương nhau với bao viễn
cảnh tươi đẹp. Sáng đi bộ đội, gia đình nhận được
giấy báo tử nhầm. Mai đau buồn mất mấy năm,
sau đó cô lấy Thiện có con thì Sáng mới trở về.
Khác với nhiều truyện ngắn về đề tài này, nhân vật
Mai được miêu tả hết sức sinh động, vị tha trong
cách cư xử, quan tâm, giúp đỡ Sáng từ bàn cách
làm ăn đến chuyện mai mối cho Sáng và Hạnh.
Cũng là đề tài hậu chiến, truyện “Hương rừng” lại
là một thiên tình sử hết sức lãng mạn. Họ cứ yêu
nhau như thế, kể cả khi Biên trở về dù hỏng một
bên mắt và mang trên mình nhiều vết thương thì
Thùy vẫn yêu, nguyện gắn bó với anh suốt đời.
Những con người đi ra từ cuộc chiến vẫn mang
đau đáu một nỗi niềm tin yêu độc lập, sau chiến

tranh họ vất vả kiếm ăn, nhen nhóm yêu thương
(Tình đời). Bất hạnh nhất là những người lính
mang trong mình chất độc da cam, không thể sinh
con nhưng họ vẫn luôn lạc quan, hy vọng. Cuối
cùng số phận đã ban cho họ một người con nuôi
hiếu thuận (Người mang ba họ).

Một số tác phẩm ký thể hiện mạch văn nhẹ
nhàng, khơi nguồn thiêng liêng và hiện thực lãng
mạn gắn với Xứ Lạng như: “Chợ Xép” ở xóm Pò;
“Người giữ báu vật” đào thất thốn; “Bài ca người
lính” viết về Trần Ngọc Sơn người lính, người
chiến sĩ có tâm hồn nghệ sĩ; một chuyến du xuân
cùng anh em trong “Bồng bềnh Mẫu Sơn”; “Huyền
thoại chợ Kỳ Lừa” gắn với công lao to lớn của
Quan tả đô đốc Thân Công Tài; “Kỷ niệm về một
người thầy” khắc họa chân dung thầy giáo Phạm
Trọng Ngột sâu sắc, mang tính giáo dục, nhân văn.  

Mười bốn tác phẩm truyện, ký trong “Những
nẻo đường” được viết bằng ngôn ngữ trong sáng,
lời văn giản dị, khắc họa tính cách nhân vật qua
miêu tả hành động và nội tâm. Mỗi nhân vật, mỗi
số phận đều đem đến cho người đọc những thông
điệp khác nhau về cuộc sống, về con người như
lời tác giả gửi gắm “Từ những nẻo đường - những
phận đời, tìm những góc khuất đời thường làm tư
liệu, suy ngẫm viết thành đoạn văn, câu thơ nhỏ
góp vào biển đời, vun đắp tình đời lành mạnh,
trong sáng nhân văn”.

HOÀNG HƯƠNG
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THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VHNT, ngày 20/3/2020 của Hội VHNT Lạng Sơn)

1. Đối tượng dự thi
- Mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Các nhạc sĩ chuyên nghiệp và

không chuyên trong tỉnh, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài đều được tham gia cuộc thi.
- Thành viên Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi. 
2. Chủ đề cuộc thi
Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan với các nội dung:
- Phản ánh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Quan nỗ lực phấn đấu đạt

được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ
đổi mới.

- Ngợi ca lịch sử quê hương, truyền thống văn hóa, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế
mạnh của huyện Văn Quan.

- Ca ngợi cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn
Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

3. Thời gian dự thi
- Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 30/7/2020 (thời hạn nhận

bài dự thi căn cứ theo dấu bưu điện).
- Tổ chức chấm giải: Đầu tháng 8/2020.
- Tổ chức tổng kết trao thưởng: Dự kiến giữa tháng 08/2020 (thời gian, địa điểm cụ thể Ban

Tổ chức sẽ thông báo sau).
4. Quy định về tác phẩm dự thi
- Thể loại: Ca khúc
- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của các tác giả.
- Nội dung tác phẩm theo đúng chủ đề được quy định trong Thể lệ cuộc thi.
- Tác phẩm là ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời được sáng tác bằng tiếng Việt. Tác phẩm

phải được đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4 đã được thu âm vào đĩa CD hoặc VCD, DVD.
- Tác phẩm hợp lệ phải là ca khúc được sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất kỳ hình

thức nào, không có tranh chấp bản quyền. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi
của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật Bản
quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng. 

- Ban Tổ chức không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng giai điệu, lời ca
của các tác giả khác ở trong và ngoài nước.

- Ban Tổ chức không trả lại những tác phẩm gửi tham dự cuộc thi; Ban Tổ chức sẽ chọn một
số tác phẩm đạt giải dàn dựng biểu diễn tại Lễ trao giải hoặc thu âm, in sách phát hành phục vụ
công chúng (Trường hợp sử dụng tác phẩm không đạt giải để thu âm, in sách phát hành, Ban Tổ
chức sẽ thỏa thuận trực tiếp với tác giả và trả nhuận bút theo quy định hiện hành).

- Tác phẩm dự thi ghi rõ họ tên, bút danh, số chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước); địa
chỉ, số điện thoại của tác giả, tất cả bỏ trong phong bì dán kín ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác ca
khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các ca khúc gửi tham dự cuộc thi không đúng thời
gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi. 

5. Thang điểm và phương pháp chấm điểm 
- Tác phẩm dự thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
- Tổ Thư ký kiểm tra, báo cáo Ban Tổ chức xem xét, loại các tác phẩm không đúng quy định

(những tác phẩm này nếu có sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến tác giả).
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- Nguyên tắc chấm giải: Bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Ban Giám khảo. Điểm của từng
tác phẩm là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên trong Ban Giám khảo (Tiêu chí chấm
giải do Ban Tổ chức cuộc thi quy định). 

6. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
- 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);
- 02 giải Nhì: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);
- 03 giải Ba, mỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
- 06 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
7. Ban Giám khảo
Ban Giám khảo do Ban Tổ chức cuộc thi thành lập.
Thành phần Ban Giám khảo gồm các nhạc sĩ Trung ương, nhà chuyên môn có uy tín tham gia.
8. Trách nhiệm của tác giả
- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận mọi quy

định trong thể lệ cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
9. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
Gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật

Lạng Sơn, số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện
thoại: 0205.3815.229 hoặc 0389 946 223 (bà Nguyễn Thị Tố Oanh - Chuyên viên Văn phòng Hội).

Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
trân trọng nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tác giả, các nhạc sĩ chuyên và
không chuyên./.

BAN TỔ CHỨC

HỘP THƯ
Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận được

tác phẩm của các tác giả: 
* Trong tỉnh: Vũ Đình Thi, Lương Hồng Quân, Nguyễn Văn Định, Linh Quang Tín, Viết Sơn,

Nguyễn Anh Dũng, Lã Trung Sơn, Vũ Đình Thi, Lộc Bích Kiệm, Tạ Quang Minh, Nguyễn Thị Bích
Thuận, Lê Thiệu, Hồ Tuệ, Hồng Túy, Phạm Lễ Hùng, Chu Tố Uyên, Hoàng Quang Độ, Duy Sinh,
Nông Thị Thơm, Hoàng Chóong, Đặng Hùng, Phương Lỳ, Đinh Xuất Bản, Hoàng Tiệp, Văn Minh,
Bạch Thị Khôi, Phạm Thị Giang, Vi Xuân Tường, Nguyễn Ngọc Lan, Vy Thị Bích, Đức Nhuần, Lăng
Đức Thành, Đặng Thanh Mai, Nông Văn Thuấn, Trần Quang Thiệp, Nông Bích, Trương Thọ, Đinh
Ích Toàn, Nguyễn Đức Luận, Nông Thị Phương Lan, Dương Sơn, Lý Viết Trường, Đỗ Lâm Hà, Lộc
Đình Báo, Phạm Chiến, Trần Vân Anh, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Kiều Oanh, Dương Công Bao, Trần
Quang Hòa, Chu Văn Minh, Đặng Lâm, Bùi Vinh Thuận, Trần Bẩy, Hòa Lộc, Nguyễn Văn Dương,
Hoàng Chiến, Ma Trung Kiên, Hoàng Huấn, Trịnh Quốc Toản, Lưu Minh Dân…

* Ngoài tỉnh: Hoàng Bình Trọng (Quảng Bình); Trịnh Mỹ Duyên (Sơn La); Nguyễn Văn Phúc
(Quảng Ninh); Vi Thức, Nguyễn Thế Lượng (Phú Thọ); Trịnh Minh Thuyết, Đào Thanh Tùng (Thanh
Hóa); Đỗ Lâm Hà (Thái Bình); Hữu Thịnh (Hòa Bình); Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội); Toàn Nguyễn,
Nguyễn Thị Diệu Nga (Thừa Thiên Huế); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Đức Tình (Hà
Giang); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị), Hồ Ngọc Diệp (Quảng Bình), Nguyễn Hoàng Duy (Tp Hồ
Chí Minh); Lê Ngọc Dũng (Đăk Nông); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Lê Văn Minh (Yên
Bái); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)…

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

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