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Màu xanh đã về trên các búp, chồi và
hoa đào đã nở. Mùa xuân đã đến,
vòng luân hồi của mùa bao giờ cũng

mang đến những cảm xúc mới, xốn xang
trong lòng người những niềm vui mới, những
ước vọng mới.

Với người dân Xứ Lạng, xứ sở của hoa
đào thì màu hoa đầu tiên ta bắt gặp khi xuân
đến không phải trong chợ hoa ngày Tết mà là
đâu đó ven đường, xa xa trên những triền đồi.
Hay đôi khi, là ngay ở trước sân, ngoài ngõ,
trong góc vườn nhà hàng xóm… Và thế là
mùa xuân đã đến.

Nhớ lại Giao thừa năm Canh Tý, tiếng
pháo chào xuân vừa mới dứt, thiên tai đã ập
đến. Mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho một
số tỉnh miền Bắc trong đó có Lạng Sơn. Theo
số liệu thông kê, tỉnh Lạng Sơn có hơn bốn
nghìn ngôi nhà bị hư hại, đồng nghĩa với việc
hơn bốn nghìn hộ gia đình, hàng vạn nhân
khẩu phải đón xuân trong bối rối, hoang
mang. Tối mùng Một Tết, truyền hình Lạng
Sơn đưa tin về thiệt hại do mưa đá gây ra tại
Tràng Định, đọng lại trên khuôn hình là khuôn
mặt đầy lo âu của đồng chí Chủ tịch tỉnh và
đồng chí Bí thư Huyện ủy Tràng Định. Mùng
Ba Tết, nhận Chỉ đạo từ Trung ương về các
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XÃ LUẬN



biện pháp phòng ngừa dịch
bệnh viêm đường hô hấp
cấp - Covid-19, tỉnh Lạng
Sơn chính thức bước vào
trận chiến trên tuyến đầu
chống dịch. Bộ đội, nhân
dân, đồng bào, đồng chí
chia nhau từng hộp cơm
nhỏ, từng chiếc khẩu trang
trong tình hình dịch bệnh
ngày càng nguy hiểm, làm
đảo lộn cả thế giới. Trên
truyền hình quốc gia, khuôn
mặt mệt mỏi, phờ phạc sau
nhiều đêm thức trắng của
đồng chí lãnh đạo cấp cao
của Chính phủ đã làm đau
lòng hàng triệu đồng bào
dân tộc Việt Nam. Rồi sau
đó là lũ lụt ở miền Trung,
tiếng gọi xé lòng và nước
mắt ở Rào Trăng, Nam Trà
My! Không ai trong số
chúng ta lại không cảm thấy
đau lòng, mất mát và bất
lực trước nỗi đau của người
chồng ở huyện Phong Điền
(Huế) khi tận mắt chứng
kiến nước lũ đã cuốn trôi đi
người vợ yêu quý và đứa
con mãi mãi không thể
chào đời dù nó đã phát tín
hiệu “đòi” được chào đời!
Chia sẻ đau thương, đồng
bào các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn lại lá lành đùm lá rách,
gom góp nghĩa tình gửi vào
miền Trung ruột thịt. 

Những biến cố dồn dập
trên dải đất hình chữ S và
hơn hai triệu người chết vì
Covid-19 trên toàn thế giới
dường như đã làm thay đổi
nhận thức của con người về
thế giới: Chúng ta cần sự nỗ
lực không ngừng nhưng
cũng cần hơn nữa tình yêu
và lòng nhân ái! 
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Ảnh trang 2 và 3: BÙI VINH THUẬN

Khép lại năm 2020 đầy biến động, tỉnh Lạng Sơn đã giành
được những kết quả rất đáng tự hào: 14/18 chỉ tiêu chủ yếu đã
đạt và vượt kế hoạch đề ra; 17 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nhiệm vụ
trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đã hoàn thành 100% trong
đó có nhiều chỉ tiêu nổi bật; Thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn hoàn thành vượt kế hoạch, đạt trên 7 nghìn tỷ đồng; Tổ chức
thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đề ra những quyết
sách mới cho giai đoạn 2020 - 2025.

Năm 2020, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà cũng đã tự hào đóng
góp công sức của mình vào thành quả chung: Hàng nghìn tác
phẩm mới ra đời, với hơn 60 giải thưởng văn học nghệ thuật tại
các cuộc thi, các triển làm trong tỉnh, trong khu vực; 7 văn nghệ
sĩ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với những giải
thưởng văn học nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Những nỗ lực
vượt qua khó khăn ấy đã chứng tỏ tâm huyết, trách nhiệm và
bản lĩnh của người nghệ sĩ. 

Chào xuân Tân Sửu, chúng ta lại bước thêm một bước trên
chặng đường phát triển. Tin tưởng và kỳ vọng vào ý chí của
Đảng bộ, tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân các dân tộc
tỉnh Lạng Sơn, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ lại tiếp tục sứ
mệnh lớn lao là tạo dựng, vun trồng niềm tin, tình yêu quê hương
xứ sở trong mỗi trái tim người để mùa tiếp mùa, niềm hạnh phúc
sản sinh…

VĂN NGHỆ XỨ LẠNG



Ngày 14-1, tại Hà Nội
diễn ra Ðại hội đại biểu
toàn quốc Liên hiệp các

Hội Văn học nghệ thuật
(VHNT) Việt Nam khóa X,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân dự và chỉ đạo Ðại hội.
Cùng dự, có các đồng chí lãnh
đạo cấp cao của Đảng, Nhà
nước: Đồng chí Võ Văn
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo T.Ư; Đồng chí Trần
Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng,
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ
Việt Nam; Đồng chí Vũ Ðức
Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó
Thủ tướng Chính phủ; Đại diện
lãnh đạo các bộ, ban, ngành,
đoàn thể; Tham dự đại hội có
261 đại biểu chính thức là cán
bộ chủ chốt của 10 hội văn học
nghệ thuật chuyên ngành
Trung ương, 63 hội văn học
nghệ thuật tỉnh, thành phố
cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu,
đại diện cho hơn 40.000 văn
nghệ sĩ thuộc các chuyên
ngành văn học, nghệ thuật.

Theo Báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong 5
năm qua, Liên hiệp các Hội
văn học, nghệ thuật Việt Nam
đã đạt được những kết quả
quan trọng, toàn diện trên các
mặt hoạt động. Thông qua việc
tổ chức những chuyến đi thực
tế sáng tác, các cuộc triển lãm,
liên hoan văn nghệ quốc gia,
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KHÓA X, nHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ảnh: MÃ HOÀN

quốc tế và khu vực, các cuộc thi, giải thưởng, hội thảo, tọa
đàm, các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản
văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số, văn nghệ dân
gian… Liên hiệp Hội đã tạo mở những không gian sáng tạo,
khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước,
cộng hưởng mọi giá trị, chủ động và tích cực hội nhập với xu
thế văn học nghệ thuật thế giới trên nền tảng tư tưởng chủ
đạo là tình yêu quê hương, đất nước, dân chủ, nhân văn.
Trong giai đoạn tới, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt
Nam đã thống nhất đề ra phương hướng tổng quát, đó là
"Phát huy tính tích cực xã hội, cộng hưởng mọi tài năng, tâm
huyết sáng tạo, đưa đời sống văn học nghệ thuật lên một tầm
cao mới, in dấu vẻ vang về giai đoạn chuyển đổi đặc biệt của
công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước". Đại hội cũng đã
hiệp thương danh sách Uỷ viên Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp
các Hội văn học nghệ thuật Việt nam khoá X gồm 78 người;
Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội 27 người và thông qua danh sách
5 Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân đã có bài phát biểu quan trọng, Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng xin được trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Liên hiệp
các Hội VHNT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 



Thưa các vị đại biểu khách
quý,

Kính thưa các bác, các anh,
các chị, các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng
đến dự Đại hội lần thứ X, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 của Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam - được diễn ra ngay trước
thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi
xin gửi tới các vị đại biểu khách
quý, các bác, các anh, các chị
và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước
lời chào thân thiết, lời thăm hỏi
ân cần với những tình cảm chân
thành và lời chúc mừng tốt đẹp
nhất. Chúc Đại hội thành công
tốt đẹp!

Thưa Đại hội,
Lịch sử dựng nước và giữ

nước của chúng ta đã hình
thành nền văn hoá Việt Nam lâu
đời, đặc sắc, trở thành nền tảng
tinh thần của xã hội, là sức
mạnh nội sinh quan trọng trong
sự nghiệp phát triển và bảo vệ
Tổ quốc. Với vị trí, vai trò là lĩnh
vực rất quan trọng, nhạy cảm và
tinh tế của văn hoá, văn học và
nghệ thuật đã hun đúc, nuôi
dưỡng tâm hồn, nhân cách, khí
phách của biết bao thế hệ người
Việt Nam.Trải qua những biến
thiên của lịch sử, những cuộc
tiếp biến văn hóa lớn, văn học
và nghệ thuật nước nhà đã
chứng tỏ được bản lĩnh khi tiếp
thu, chọn lọc, thẩm thấu tinh
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PHÁT BIỂU
CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Tại Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: MÃ HOÀN

hoa từ những nền văn hóa khác nhau, tạo lên những giá trị
mang đậm bản sắc dân tộc và nhân văn, trao truyền cho các
thế hệ sau những di sản vô giá. Từ khi thành lập đến nay,
Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện
để đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao
cả của mình trước dân tộc và đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, suốt gần 73 năm xây dựng,
phát triển và trưởng thành, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ
thuật Việt Nam, mà tiền thân là Hội Văn nghệ Việt Nam, đã
có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, đội ngũ
văn nghệ sĩ đã tự nguyện dấn thân nơi tuyến lửa, vượt mọi
gian lao, thử thách, sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
để viết nên những bản hùng ca vượt thời gian, kịp thời cổ
vũ, nhân lên sức mạnh của toàn dân trong công cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước. Sau khi nước
nhà thống nhất, cả nước tập trung xây dựng và phát triển
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới mái nhà chung của
Liên hiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, tâm
huyết, đổi mới, sáng tạo,  đóng góp những thành tựu quan
trọng, góp phần từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của
Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Bước vào thời kỳ
đổi mới, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã thực hiện hành



trình cách tân tràn đầy hứng khởi, sáng tạo ra
nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ
thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công
chúng, khẳng định vị trí quan trọng trong đời
sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ta. 

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội văn
học, nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những
kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt
hoạt động. Thông qua việc tổ chức những
chuyến đi thực tế sáng tác, các cuộc triển lãm,
liên hoan văn nghệ quốc gia,quốc tế và khu
vực, các cuộc thi, giải thưởng, hội thảo, tọa
đàm,… Liên hiệp Hội đã tạo mở những không
gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ
văn nghệ sĩ.Công tác phát hiện, bồi dưỡng tài
năng văn học, nghệ thuật được chú trọng, tạo
nên sinh khí mới cho đời sống văn học, nghệ
thuật. Bên cạnh đó, lĩnh vực sưu tầm, bảo tồn,
phát huy di sản văn học, nghệ thuật của các
dân tộc thiểu số, văn nghệ dân gian cũng
được Liên hiệp Hội quan tâm có bước tiến
mới với những công trình, dự án dài hơi, bài
bản. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ
thuật đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, bám
sát thực tiễn, góp phần xác lập, khẳng định
những giá trị đích thực, đồng thời, cũng kịp
thời phê phán những khuynh hướng lệch lạc,
sai trái trong đời sống văn nghệ. Hoạt động
giao lưu, hội nhập, quảng bá, giới thiệu văn
học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới có sự
khởi sắc với một số hình thức sáng tạo, được
bạn bè quốc tế đánh giá cao. Công tác xã hội
hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật xuất
hiện nhiều điểm sáng tích cực.Phong trào văn
nghệ quần chúng tại các địa phương có bước
phát triển mới, từng bước đáp ứng nhu cầu
thưởng thức, bảo tồn, phát huy các giá trị văn
học, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. 

Nội dung, phương thức biểu hiện của văn
học, nghệ thuật giai đoạn vừa qua đã được
đầu tư tìm tòi, mạnh dạn thể nghiệm. Các dấu
ấn cá nhân, cá tính sáng tạo ngày càng được
phát huy và trân trọng. Hầu hết các ngành,
lĩnh vực nghệ thuật đều có những tác phẩm
chất lượng tốt, có giá trị, tiếp tục khơi thông
mạnh mẽ dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước
và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc,
phản ánh chân thực cuộc sống, phần nào đáp
ứng được nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ
ngày càng phong phú, đa dạng của Nhân dân.
Bên cạnh đó, các phương tiện, phương thức

sản xuất, trình diễn, sử dụng, truyền bá sản
phẩm văn học, nghệ thuật cũng có những
bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng hiện đại,
góp phần đưa văn học, nghệ thuật đến nhanh
hơn, gần hơn với người dân, nhất là ở những
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới
và hải đảo.

Với những đóng góp to lớn đó, Liên hiệp
các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các
hội chuyên ngành đã vinh dự được tặng nhiều
danh hiệu, phần thưởng cao quý, đặc biệt là
Huân chương Sao Vàng vào dịp kỷ niệm 70
năm thành lập Liên hiệp; cùng hàng nghìn văn
nghệ sĩ đã được trao các danh hiệu, giải
thưởng quan trọng. Đó là thể hiện sự ghi
nhận, tin tưởng, đánh giá cao của Nhà nước
và Nhân dân đối với đội ngũ văn nghệ sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi
xin chúc mừng, biểu dương và cảm ơn về
những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ
sĩ, cũng như của Liên hiệp các Hội Văn học,
nghệ thuật Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta
cùng nhau tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến các
thế hệ văn nghệ sĩ - chiến sĩ đã hi sinh trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã lao
động quên mình, cống hiến thầm lặng và để
lại cho chúng ta nhiều tác phẩm sống mãi với
thời gian, góp phần làm phong phú và rạng rỡ
cho nền văn hóa nước nhà.

Kính thưa Đại hội,
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, chúng

ta vui mừng, tự hào với những kết quả đạt
được, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê
bình sâu sắc, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn
nhận rằng, so với sự tin tưởng của Đảng, Nhà
nước, sự kỳ vọng của Nhân dân, thì nền văn
học, nghệ thuật Việt Nam vẫn còn một số hạn
chế (như đã được nêu trong Báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ 2016 - 2020) mà tới đây cần phải
được tập trung khắc phục với quyết tâm cao
nhất. 

Giai đoạn tới, tình hình trong nước và
quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những
diễn biến nhanh chóng, khó lường, với những
thời cơ, thuận lợi và khó khăn,thách thức đan
xen. Với vai trò là một trong những động lực
to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng
tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện
của con người Việt Nam trong tình hình mới,
văn học, nghệ thuật cần phải nâng tầm, đổi
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mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đặc biệt
của các loại hình văn học, nghệ thuật,cũng
như tiềm năng sáng tạo to lớn của đội ngũ
hơn 40.000 văn nghệ sĩ để có một giai đoạn
sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm
hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ
thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn
phát triển quan trọng của đất nước.

Tôi cơ bản tán thành với những mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được
nêu trong dự thảo Văn kiện được Đại hội thảo
luận với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và dân
chủ. Đồng thời, cho rằng, chúng ta cần đặt
lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong tổng thể
chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước trong giai đoạn tới để từ đó
hoạch định tầm nhìn và sứ mệnh, tạo khâu đột
phá mạnh mẽ cho sự phát triển.

Trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm kỳ
2020-2025, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ
thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ,
sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất
là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X “về
tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ
thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của
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”.Đồng thời, phải vừa bám sát tôn chỉ,
mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, vừa
đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức
hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát
triển mới của đất nước nói chung, của đời
sống văn học, nghệ thuật nói riêng. Liên hiệp
phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã
hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống
nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp, thân
tình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức
Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm
tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp
tài năng và sức lao động của mình, để tăng
thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo.

Tương lai của nền văn học, nghệ thuật
nước nhà đặt trên vai của các thế hệ văn nghệ
sĩ, trong đó có thế hệ trẻ. Thực tiễn cũng đã
cho thấy, khi các tổ chức hội có sự quan tâm
thích đáng đến thế hệ trẻ, có hạt nhân dẫn dắt
sẽ có được những tài năng giàu triển vọng.
Do đó, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Liên hiệp
xác địnhviệc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng,

giúp đỡ các tài năng trẻ làm khâu đột phá.Để
làm được điều này, Liên hiệp cần có một kế
hoạch cụ thể, khả thi và hiệu quả, tạo điều
kiện để các tài năng trẻ được phát huy, thực
sự vững vàng tiếp nối các thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đất nước hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động
giao lưu, quảng bá các giá trị văn học, nghệ
thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh
hoa văn học, nghệ thuật thế giới vào Việt Nam
cũng cần được xem là một trọng tâm ưu tiên
trong nhiệm kỳ mới. Đất nước hòa bình, thống
nhất đã hơn 45 năm, vị thế đi trước mở
đường hội nhập của văn học, nghệ thuật cần
phải tiếp tục được đặt ra và từng bước khẳng
định; những giá trị truyền thống độc đáo, đặc
sắc của dân tộc, khát vọng hòa bình và vươn
lên mạnh mẽ của con người Việt Nam trong
văn học, nghệ thuật hôm nay cần phải được
truyền tải đầy đủ, sâu sắc đến bạn bè năm
châu. Trên cơ sở phát huy những hình thức,
diễn đàn hiện có, Liên hiệp cần tiếp tục nghiên
cứu, xây dựng thành các chiến lược, chương
trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với
từng giai đoạn phát triển; phải quy tụ, phát huy
tài năng, tâm sức và các nguồn lực tổng hợp
để hướng tới hiện thực hóa mục tiêu quan
trọng này. 

Bám sát Chỉ thị 31 của Ban Bí thư ngày
22 tháng 1 năm 2019, từ cuối năm 2019 đến
cuối năm 2020, các Đại hội của các Hội văn
học, nghệ thuật từ Trung ương đến địa
phương đã được tiến hành, trở thành những
đợt sinh hoạt sôi nổi, quan trọng về chính trị,
văn hóa và nghề nghiệp của hội viên và đông
đảo văn nghệ sĩ. Tiếp nối thành công đó, Đại
hội lần này đã đánh giá, phân tích sâu sắc về
tình hình hoạt động của các hội và Liên hiệp
hội trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài
học kinh nghiệm quý trong công tác chỉ đạo,
quản lý và hoạt động; từ đó, đề ra phương
hướng, giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên
nghiệp, chất lượng, hiệu quả hoạt động
chuyên môn; góp phần chăm lo đời sống và
tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo. Đại
hội cũng đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Đoàn
Chủ tịch Liên hiệp với những nhân tố mới -
những văn nghệ sĩ tâm huyết và có uy tín
nghề nghiệp. Đoàn Chủ tịch khóa mới cần
tranh thủ tối đa kinh nghiệm và đóng góp của
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các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, nhanh
chóng nắm bắt công việc, phát huy vai trò hạt
nhân quy tụ đoàn kết của giới văn nghệ sĩ cả
nước. Tôi tin tưởng rằng, sự chuyển giao thế
hệ lãnh đạo của các tổ chức Hội sẽ mang đến
luồng sinh khí mới, cảm hứng mới, kích thích
mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của nền văn
nghệ nước nhà. 

Tôi cũng mong Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch
Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt
Nam, lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật
chuyên ngành ở Trung ương và địa phương
tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là
cầu nối thông suốt và tin cậy giữa đội ngũ văn
nghệ sĩ cả nước với cấp ủy, chính quyền các
cấp. Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều
kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học,
nghệ thuật, các chủ trương, đường lối của
Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời
thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính
sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề
thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật (như: Luật
Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu
trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản...). Đảng,
Nhà nước cũng mong muốn và sẵn sàng lắng
nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác
đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Do đó, Liên
hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình
cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng
góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn
đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy
đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng
những chủ trương, chính sách quan trọng của
Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền
địa phương. 

Nhân đây, tôi cũng đề nghị các cấp ủy
Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa
phương tiếp tục quan tâm thường xuyên, thiết
thực và hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ tối đa về
điều kiện sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ.
Trong điều kiện nguồn lực đất nước còn hạn
chế, con đường hiệu quả nhất để thúc đẩy sự
phát triển của văn học, nghệ thuật chính là
cần tạo ra một cơ chế phù hợp.Vì vậy, các cơ
quan hữu quan cần tăng cường phối hợp với
Liên hiệp và các tổ chức thành viên rà soát
tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành, kịp
thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

với tình hình thực tiễn hiện nay. Đội ngũ cán
bộ quản lý văn học, nghệ thuật cũng cần ý
thức rõ trách nhiệm và tình cảm, tiếp tục nâng
cao nhận thức về vị trí, vai trò, về tính chất đặc
thù của lĩnh vực này, để từ đó không ngừng
nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó chặt chẽ
hơn nữa với các tổ chức Hội của Liên hiệp,
tích cực hỗ trợ hoạt động sáng tạo và quảng
bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá
trị đến với công chúng. 

Kính thưa Đại hội,
Nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới là vô

cùng nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng tôi luôn tin tưởng, với truyền thống vẻ
vang của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ
thuật Việt Nam, với bản lĩnh, tài năng, tâm
huyết và khát vọng chung của giới văn nghệ
sĩ cả nước, chắc chắn nền văn học, nghệ
thuật Việt Nam sẽ có những bước phát triển
mạnh mẽ và to lớn hơn nữa, có những “vụ
mùa bội thu” với các tác phẩm lớn, có giá trị
phụng sự đất nước và dân tộc, đáp ứng lòng
mong đợi của Nhân dân.

Mong các bác, các anh chị em văn nghệ
sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn
lửa đam mê sáng tạo, phát huy trách nhiệm
xã hội, nghĩa vụ công dân, vững tin vào tương
lai dân tộc, tiếp tục dấn thân, đắm mình vào
thực tiễn đời sống của đất nước, của Nhân
dân, để mang hơi thở cuộc sống vào từng tác
phẩm, để thấu cảm, nâng đỡ những khát vọng
cao đẹp của con người Việt Nam hôm nay;
cống hiến hết mình để kiến thiết các giá trị cao
đẹp, nêu cao dũng khí bảo vệ chân lý, bảo vệ
cái đúng, cái hay, cái đẹp, kiên quyết đấu
tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai
trái, gây phương hại cho sự phát triển lành
mạnh của đời sống văn nghệ.

Nhân dịp Năm mới 2021 và chuẩn bị đón
Tết Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, tôi xin chúc các vị đại biểu khách quý,
các bác, các anh, các chị và đội ngũ văn nghệ
sĩ cả nước luôn mạnh khỏe, khí thế mới và
sáng tạo mới!

Một lần nữa, xin chúc Đại hội lần thứ X
của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt
Nam thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!
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Lâu nay, chúng ta thường dùng khái niệm
với cụm từ quen thuộc “đưa nghị quyết
vào cuộc sống” nhằm thực hiện nội dung

nghị quyết cũng như công việc khác của cấp
ủy, chính quyền đề ra. Trong quá trình triển
khai, nếu trước khi ban hành nghị quyết đã
trải qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực
tế, có sơ kết, tổng kết lắng nghe được yêu
cầu, nguyện vọng chính đáng phù hợp với
cuộc sống của nhân dân (qua tiếp xúc cử tri
cũng như các tổ chức thành viên của Mặt trận
Tổ quốc…) đạt tới sự đồng thuận cao thì việc
triển khai sẽ từng bước đi vào cuộc sống. Tuy
nhiên, cuộc sống xã hội có nhu cầu thay đổi
nhằm phản ánh các yếu tố cần và đủ. Chúng
ta có thể nghiên cứu điều chỉnh bổ sung. Tại
trang 240 - 241, dự thảo các văn kiện Đại hội
XIII của Đảng đã mở ra cách làm năng động,
sáng tạo: “… các bộ, ngành, địa phương chủ
động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ và
giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu
quả phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh
tế xã hội 5 năm 2021-2025, rút kinh nghiệm
việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp và mục tiêu
trong từng giai đoạn để đề xuất, điều chỉnh bổ
sung các giải pháp trong quá trình thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi
tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp…”

Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ
tỉnh nhiệm kỳ XVII (2020 - 2025) trình bày
toàn diện tình hình, nhiệm vụ, xây dựng các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bài học kinh nghiệm
cùng các giải pháp tích cực nhằm triển khai
thực hiện nhiệm kỳ 5 năm tới đưa Lạng Sơn
thành tỉnh có tốc độ phát triển toàn diện, bền
vững. Nhìn tổng thể nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh
vực nào cũng rõ nét thể hiện các yếu tố cuộc
sống cho chặng đường 5 năm tới. Quan điểm
“đưa cuộc sống vào nghị quyết” là nền tảng
vật chất và tinh thần làm chỗ dựa tin cậy cho
việc triển khai thực hiện có cơ sở thực tế hoàn
thành nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Nội dung báo cáo chính trị được xây dựng
20 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.
Tuy chưa áp dụng của công thức “nhiệm vụ 1
giải pháp 10” như những kỳ Đại hội trước,
nhưng đã trải qua 15 đến 20 năm trải nghiệm,
nghiên cứu đề cập tới các nhiệm vụ mới phong
phú trong nền kinh tế đa phương hóa, đa dạng
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đƯA CUỘC SỐnG VÀO nGHỊ QUYếT

VỀ VỚI DÂn
ĐiNH ícH ToàN

Đảng Đại hội thành công, cả nước tưng bừng mừng Xuân đổi mới
Dân gieo mùa thắng lợi, nhà nhà phấn khởi đón Tết an vui

ĐINH XUẤT BẢN



hóa hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ quản lý
lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được nâng cao
so với trước, cùng với đó trình độ nhận thức
của nhân dân ở mọi cấp cơ sở, hệ thống tổ
chức chính trị tinh gọn, đều tay theo hướng tích
cực. Các điều kiện về chính sách kinh tế, tài
chính, kỹ thuật, nhân lực được cải tiến có tiến
bộ mới, vấn đề chủ chốt hiện nay là “nói đi đôi
với làm” theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, vận
dụng sáng tạo kinh nghiệm của nhiệm kỳ đã
qua để tạo ra bước đột phá so với bước đi có
tính truyền thống: Báo cáo chính trị nhấn mạnh
tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu,
thương mại du lịch và dịch vụ, đây là lĩnh vực
kinh tế mũi nhọn, thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, có giá trị kinh tế cao cả số lượng,
chất lượng gắn liền với mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Từ
cụm mục tiêu nhiệm vụ rõ nét về sản xuất, kinh
doanh hàng hóa thương mại, dịch vụ phát triển,
nhìn thấy lối đi có tính hiện thực. Nhìn lại một
số nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc các
nhiệm kỳ trước đưa ra sát dân, gần cuộc sống
của dân, nên thực hiện có hiệu quả, nhịp độ
phát triển ngày càng tăng: Thu ngân sách nhà
nước năm 2010 đạt 2.738 tỷ đồng; 2015: 5.661
tỷ, lũy kế 2010 - 2015: 21.414 tỷ;  GDP bình
quân đầu người năm 2015 đạt 34.760.000
đồng, năm 2016: 33,4 triệu; 2017: 36,5 triệu,
2019: 43,4 triệu; ước tính 2020 đạt 48,5 triệu;
kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đạt 54,10 triệu;
năm 2022: 60,4; năm 2023: 67,5; năm 2024
đạt 75,2 và năm 2025 đạt 83,9 triệu/đầu người
(Tương đương 2390 USD). Số lao động được
giải quyết việc làm mới năm 2010 là 1,23 vạn;
năm 2015:13 vạn lũy kế 2010 - 2015 là 62 vạn.
Mục tiêu đến 2025 đạt 14000 người. Chuyển
dịch kinh tế nông - lâm nghiệp, công nghiệp,
dịch vụ so với GDP được phát chuyển theo
hướng hiện đại, hợp lý; Cụ thể: về nông lâm
nghiệp về thủy sản năm 2010 chiếm 26,68%;
năm 2015 còn 23,56%. Trong khi Đại hội XVII
đề ra chỉ còn chiếm 3,5% /GDP. Tại thời kỳ này,
một số trong các thành phần kinh tế thực hiện
liên kết với “bốn nhà” (nhà nước, nhà doanh
nghiệp, nhà khoa học và nhà nông), vì vậy khả
năng tiếp cận khoa học kỹ thuật sản xuất - kinh
doanh có hiệu quả và tìm được thị trường ổn
định, sản phẩm làm ra không bị ứ đọng, mà
sớm trở thành hàng hóa thu lại vốn cho tái sản
xuất mở rộng, phát triển.

Xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo
của các nhiệm kỳ trước. Đại hội lần thứ XVII
(2020 - 2025) đề ra 5 bài học kinh nghiệm,
đồng thời đi đôi với các nhiệm vụ mục tiêu chủ
chốt về xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh, đầu tư phát triển kinh tế -
xã hội, quốc phòng, an ninh bền vững tăng
cường xây dựng nhiệm vụ, mục tiêu phục vụ
tích cực lợi ích, cuộc sống của nhân dân, gắn
bó trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, đáp
ứng nguyện vọng được nhân dân mong đợi
và tích cực hưởng ứng thực hiện. Nhiệm kỳ
này, phấn đấu đạt 115 số xã, đạt chuẩn nông
thôn mới; 100% số xã có đường ô tô đến
trung tâm rải nhựa, bê tông, (được cứng hóa
70%); 300 trường đạt chuẩn quốc gia; 60%
thôn bản có nhà văn hóa đạt chuẩn; 200 xã
đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã;  98% người
dân tham gia bảo hiểm y tế; 95% dân nông
thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ
giảm nghèo từ 1 - 1,5%; Tăng cường xây
dựng nguồn lực văn minh và phát triển cuộc
sống, bồi dưỡng tâm hồn, lối sống lành mạnh,
phát triển trí tuệ toàn diện thế hệ hôm nay và
cho mai sau.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ bộ tỉnh lần thứ
XVII và Đại hội Đảng bộ huyện, Thành phố là
sự kiện chính trị quan trọng, định hướng toàn
Đảng bộ, quân dân các dân tộc tiếp tục vững
bước đi lên, khắc phục mọi khó khăn thử
thách, nhanh nhậy, kịp thời nắm vững thời cơ,
thuận lợi trên mọi lĩnh vực, đang, đã và sẽ
diễn ra trong nước và hội nhập quốc tế. Với
kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, quản lý
xã hội của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể
các cấp, có sự đồng lòng trong khối đại đoàn
kết các dân tộc - nghị quyết của Đại hội Đại
biểu nhanh chóng đưa cuộc sống thiết thực
về với nhân dân - chúng ta tin tưởng vững
chắc vào nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp do Đại
hội đề ra giành được thắng lợi quan trọng -
Tiếp tục đưa Lạng Sơn cùng nhân dân cả
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu hành
động mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa
chọn - Thành công của Đại hội Đảng bộ - Là
thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:
“Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - sáng tạo -
phát triển”.
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NÔNG THỊ THƠM

Vằn xuân chứ công ơn
Đảng Bác

(Theo điệu phong slư)

Đạ thâng vằn bươn nhỉ so slam
Chồm Đảng vọa vằn xuân đin nước
Phuối thâng cằm công phiếc Đảng rà
Mắn hơn bặng đin phia khău cải
Mọi cần dân bấu ngại tàng răng
Đảng tái tàng cón lăng đây ngoạc
Mại công ơn Đảng Bác bấu lừm
Boong lục cần ất slim ất ý
Slây rựng hâử mọi tỷ rùng roàng
Đáp công ơn khay tàng mự cón
Slắng căn cằm pỉ noọng boong hây
Đảng rà pận bjoóc khay đeeng đáo.

Tỏn xuân mà rức rạo mọi phuông
Cờ Đảng rủng đeeng lương mọi tỉ
Rựa tiên thần vọng cảnh bên mà
Chấp tềnh hua đướm đà dân thế
Đảng khay tàng mọi tỉ thông thương
Hất kinh tế rủng rường khửn mại
Pây tiếp tàng mại mại rủng quang
Đây bặng tiết mùa xuân pí mấư
Toàn dân xo chúc hẩư Đảng rà
Vọa căn hát tình ca Tổ quốc
Hất chàu mì hẩư nước bản slườn
Khóp thuổn tằng bản mường Nam Bắc
Cần cần hưởng hương sắc vằn xuân
Tỏn xuân chứ công ơn Đảng Bác.

Dịch:

Ngày xuân nhớ công ơn
Đảng Bác

Tháng Hai đã đến ngày mùng ba
Mừng xuân mừng Đảng ta, đất nước
Đảng vì dân vì nước văn minh
Giữ vững bền giang sơn Tổ quốc
Mọi người dân không ngại khó khăn
Đảng dẫn đường trước sau đi tới
Ơn Đảng Bác mãi mãi không quên
Chúng con nguyện đồng tâm nhất ý
Xây dựng cho thế hệ về sau
Đáp công ơn mở đầu ngày trước
Nhắc nhau lời vững bước đi lên
Đảng gieo cho mùa xuân hoa nở.

Đón xuân về rạo rực muôn phương
Cờ Đảng thắm mọi miền Tổ quốc
Tựa tiên rồng rực rỡ bay về
Đượm đà khắp miền quê Tổ quốc
Đảng mở đường mọi phía thông thương
Làm kinh tế bản mường giàu đẹp
Đi tiếp đường sáng mãi lẫy lừng
Đẹp như tiết mùa xuân năm mới
Toàn dân xin chúc tới Đảng ta
Cùng nhau hát tình ca Tổ quốc
Làm giàu cho đất nước nở hoa
Khắp mọi miền dân ta Nam Bắc
Người người hưởng hương sắc ngày xuân
Đón xuân nhớ công ơn Đảng Bác.
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PHẠM PHƯƠNG THI

Đảng mùa xuân
Mùa xuân hạt ngô nảy mầm
Trên cao nguyên đá Đồng Văn
Hạt thóc đội bùn lên
Trên mênh mông bưng biền Đồng Tháp Năm Căn
Lũ quét, gió gào, nắng đốt như rang
Ngô lúa cứ chín vàng
Mùa xuân xanh ngời ngọc bích
Nuôi Việt Nam bốn nghìn năm giữ nước
Bốn nghìn năm dựng nước hiên ngang
Bi tráng hào hùng, nước mắt nuốt vào trong
Mẹ nén lòng gửi đứa con cuối cùng ra trận
Cha lặng lẽ dỡ nhà lót đường đi cho voi chiến
Người lên rừng đẽo gỗ nhọn như chông
Đầu bịt sắt cắm xuống lòng sông cự giặc
Để “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”! 

Mấy chục triệu đồng bào cùng đất nước
Nô lệ, lầm than, khủng bố, cùm gông
Con bạch tuộc hút máu người 

“chủ nghĩa thực dân”
Lớp lớp “cu li” than, phu đồn điền cao su
Đau mòn một kiếp.
Đêm tối tăm ta đi tìm ánh sáng
Tù ngục, giam cầm ta khao khát tự do!
Đảng Cộng sản Việt Nam
Người như chân lí sinh ra
Lịch sử trao người… “Nghìn cân treo sợi tóc”
Một Việt Nam sưu thuế còng lưng
Chết đói hai triệu người trên bờ xôi ruộng mật
Chiếc cày chìa vôi và tay chài chắp vá,
Đời nối đời, đằng đẵng mang theo.
Những con tàu lén lút nhổ neo,
Chở nặng ngà voi, vàng ròng, phu phen
Bán mình đi Tân Đảo.

Đảng Cộng sản Việt Nam dạn dày chiến đấu,
Không sờn lòng, không tiếc máu xương
Trống Xô Viết Nghệ Tĩnh rung trời chuyển đất,
Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ
Giặc dìm trong máu.
Những đồng chí Đảng viên 

điềm nhiên ra trường bắn
Khổ sai, chung thân, địa ngục trần gian
Côn Đảo, Hỏa Lò trường học đấu tranh,
Như nước vỡ bờ, như lửa bùng lên
Đảng lãnh đạo nhân dân tràn lên như sóng biển
Tiến quân ca như sấm rền, bão nổi,
Việt Nam - sáng ngời cách mạng mùa thu!

Đảng Cộng sản Việt Nam
Chín mốt năm chiến đấu quang vinh
Thống nhất nước nhà độc lập - tự do
Đường thẳng Mác, Lê Nin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam vững chắc,
Lãnh đạo nhân dân xây dựng
“Nước Việt Nam giàu mạnh
Công bằng, dân chủ, văn minh”
Vượt nghìn trùng gian khổ
Nhất định thành công.
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NGUYỄN THỊ MINH

Hẹn ngày xuân đến
Tiễn năm Canh Tý đi xa

Đón Tân Sửu đến mọi nhà an khang
Bầu trời én lượn thênh thang

Chim ca vang gọi nắng vàng về sân
Hoa mơ hoa mận trắng ngần

Hoa đào đỏ hẹn ngày xuân mới về.



TRẦN THÀNH

Dưới nắng xuân tươi

Dưới nắng xuân tươi
Dòng máu nóng trong ta dâng trào rạo rực
Như dòng nhựa trong cây xanh náo nức
Dâng hoa thơm trái ngọt cho đời
Ta muốn choàng ôm

cả vũ trụ loài người
Để tất cả cùng ta

hát vang bài ca hạnh phúc.

HÀN KỲ

Đi chợ Kỳ Lừa

Anh cùng em đi chợ Kỳ Lừa
Ngày thứ Bảy hòa dòng người đi bộ
Điện sáng lung linh - sao trời xuống phố
Câu hát “nhói ơi…” dẫn lối ta về

Phiên chợ tình yêu nuôi dưỡng đam mê
Chắt lọc từ mấy trăm năm trước
Người bán kẻ mua trao lời hẹn ước
Đặt niềm tin trong ánh mắt nụ cười

Người già đi tìm tuổi đôi mươi
Lớp trẻ vui chân hân hoan điều mới
Thành phố lớn lên không đợi tuổi
Ngô sắn khoai đượm lửa hương rừng

Phiên chợ Kỳ Lừa tản bộ chung vui
Thành phố rộn ràng nắm tay kết nối
Lượn then sli từng ngày đổi mới
Câu hát “nhói ơi…” dẫn lối ta về…

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Xuân chờ

Mây thổ cẩm lang thang thung gió
Dập dìu tiếng tính, thao thức lời then
Dã quỳ vàng ngẩn ngơ lối ngõ
Vun hồng bếp lửa đợi chờ em

Mượt mà xanh, sắc xuân đa cảm
Lời sli dìu dặt, lời sli ươm tình
Ai quên khăn piêu trên đường về bản
Thầm lo phương ấy lở bồi niềm tin

Ngan ngát hương xuân bên chiều tư lự
Mơn mởn cành xuân chúm chím nụ hồng
Xôn xao cánh én về xây tổ
Phương ấy lời then có nghẹn dòng?

Bếp hồng bừng sáng quầng lửa đỏ
Thềm hoa động gió bóng ai qua
Tiếng tính mừng xuân vô tình len vào lối ngõ
Phương ấy người xa có hẹn mùa…

LINH QUANG TÍN

Hoa Xuân Xứ Lạng

Đào
Xuân về khoe sắc với muôn hoa
Áo kép áo đơn đến mọi nhà
Da trắng má hồng môi đỏ thắm
Nụ cười duyên dáng ấm lòng ta

Lê
Mỗi độ xuân sang mới trở về
Khắp miền biên ải trắng hoa lê
Rung rinh trong nắng vờn trong gió
Vẫn trọn lòng son nặng ước thề
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Hò hẹn mãi mà rồi cuối cùng chúng tôi lại
đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế
Hữu Nghị vào một ngày rét nhất trong

năm, Trung tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy,
Chính trị viên của Đồn nhìn tôi đầy ái ngại khi
tôi vừa xuýt xoa trong cái lạnh, vừa bày tỏ
nguyện vọng được đến “mục sở thị” một chốt
chặn Covid. Anh rút máy điện thoại ra trao đổi,
điều quân và ngay sau đó chúng tôi lên xe, được
dẫn đi qua con đường đèo quanh co phơ phất
cỏ lau, và sau đó là xuống xe cuốc bộ, leo lên
con dốc đá tai mèo dựng đứng, chỉ nghe tiếng
gió bạt bên tai và lá rừng reo xào xạc… 

Tôi đã từng dự một bữa cơm tất niên ở Đồn
Biên phòng Hữu Nghị, khi đó Thượng tá Vương
Quang Thắng đang là Bí thư Đảng ủy. Bữa ăn
do chính cán bộ, chiến sĩ của Đồn tự tay chế
biến. Khi mâm bát được dọn lên, khách lục tục
kéo đến từng tốp, từng tốp. Thượng tá Vương
Quang Thắng nhìn khách gật gật, cười cười,
đúng kiểu người nhà chứ không hề có lễ nghĩa
theo lối xã giao. Vào bữa ăn, tôi được nghe
thêm nhiều câu chuyện thú vị từ những vị khách
mời. Chị Triệu Thu Lương, Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp phụ nữ huyện Cao Lộc vui mừng
thông báo, chiều hôm trước các chị em phụ nữ
giúp gói xong bánh chưng, đã bàn giao lại cho
nhà bếp của Đồn chín mươi bảy chiếc. “Như thế
là ăn nên làm ra đấy ạ - chị Thu Lương cười -
Năm ngoái chúng tôi gói được chín mươi sáu
chiếc”. Anh Sái Vĩnh Chung, Phó Chủ tịch
UBND thị trấn Đồng Đăng góp chuyện, “Bây giờ
dân có của ăn của để, Đồn cũng lịch sự, khang
trang. Chứ tôi nhớ hồi những năm tám mươi,
dân đói mà Đồn cũng khổ, vào dịp Tết, chính
quyền địa phương đi xin mỗi nhà một cái bánh
chưng, đánh xe ngựa chở lên Đồn”... Rồi tôi
nghe họ bàn chuyện tới này sẽ xây nhà cho một
cựu thanh niên xung phong đang sống cô đơn;
bàn chuyện sẽ chung tay góp sức đầu tư công
trình hệ thống báo động cháy tự động cho
Trường Mầm non thị trấn… Những câu chuyện

cũ, mới cứ đan xen như thế. Đối với dân cư thị
trấn Đồng Đăng, Đồn Biên phòng là một “hộ
dân” đúng nghĩa, chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có
nhau. Họ kể, cái lần khu bán hàng trong khuôn
viên Đền Mẫu bị hỏa hoạn (hôm đó là ngày
mùng Năm tết Mậu Tuất), cả trước đó là cửa
hàng bán vật liệu xây dựng Loan Phượng khu
Vườn Sái bị hỏa hoạn, khi phát hiện, dân hô
“Cháy! Cháy!..”. Và như một phản xạ hết sức tự
nhiên, mọi người cùng hô “Gọi Biên phòng ngay!
Đi gọi Biên phòng ngay!”. Các chiến sĩ biên
phòng là lực lượng chức năng đầu tiên có mặt
tại hiện trường, kịp thời ứng cứu. Đó chỉ là một
ví dụ trong nhiều kỷ niệm của tình quân dân gắn
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để bình yên
XUÂn VỀ

Ký của Vi THỊ THU ĐẠM 

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hữu Nghị tuần tra
khu vực chốt chặn Covid-19. 

Ảnh: LÝ SÁNG



bó đã hơn nửa thế kỷ trên mảnh
đất này. 

Thiếu tá Doãn Đức Giang,
Đội trưởng Đội Vận động quần
chúng là tấm gương điển hình
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh của Đồn Biên phòng cửa
khẩu quốc tế Hữu Nghị. Người
nắm trong tay “chiếc cầu nối”
của công tác dân vận có vẻ
ngoài hiền lành và khá rụt rè.
Trong bản Báo cáo thành tích đề
nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen
trong thực hiện phong trào thi
đua quyết thắng giai đoạn 2013
- 2018, Giang viết: “Trên cương
vị là Đội trưởng Đội Vận động
quần chúng của đơn vị, bản
thân đã cùng tập thể Đội tổ chức
thực hiện tốt công tác bám nắm
tình hình địa bàn, tham mưu kịp
thời cho chỉ huy đơn vị, cấp ủy,
chính quyền địa phương trong

công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, chủ
trương lớn của địa phương...
Bản thân đã cùng với Đội Vận
động quần chúng của Đồn tham
mưu cho cấp ủy, Chỉ huy Đồn
thực hiện tốt Quy chế phối hợp
giữa hai Đảng ủy Đồn với Đảng
ủy Thị trấn Đồng Đăng; Đồng
thời tích cực tham gia triển khai
thực hiện tốt Kết luận số 80 của
Tỉnh ủy và các kế hoạch về thực
hiện xây dựng khu vực biên giới
vững mạnh toàn diện...”. Tiếp
theo đó là phần liệt kê danh
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Biển báo phòng chống Covid-19 tại khu vực làm thủ tục xuất, nhập cảnh. 
Ảnh: TrỌNG ANH

sách những công việc, những nhiệm vụ đã triển khai với những
con số rất ấn tượng. “Đồng chí Giang quê đâu?”- Tôi hỏi. “Tôi
quê ở Vũ Thư, Thái Bình”. “Thế còn hậu phương của mình thì
người vùng nào?”. “Vợ tôi là công nhân, người dân tộc Tày ở
Bính Xá, Đình Lập”. “Ồ! Lính biên phòng lấy vợ là người địa

phương nơi đóng quân, chính là một trong những kết quả tốt đẹp
nhất của công tác dân vận. Mà hai người lại có điều kiện sống
gần nhau…”. “Vâng chị. Nhưng vẫn xa nhau chị ạ. Tôi còn mẹ
già, con nhỏ nên vợ tôi đã chuyển công tác về Vũ Thư, Thái Bình.
Lính Biên phòng chúng tôi là thế, đều xa quê hương, xa gia đình,
người thân. Bởi vậy chúng tôi coi Đồn là nhà, biên giới là quê
hương, đồng bào trên địa bàn đóng quân là anh em ruột thịt.
Chúng tôi cống hiến những tháng năm tuổi trẻ trên mảnh đất này.
Chúng tôi trưởng thành ở đây, già đi cũng ở đây. Khi được trở về
đoàn tụ với hậu phương của mình thì tóc trên đầu đã bạc. Đồn là
nhà, biên giới là quê hương, đồng bào trên địa bàn đóng quân là
anh em ruột thịt, chị nghe như một câu khẩu hiệu, nhưng với
chúng tôi nó thật thà lắm chị à, thật thà như không thể thật thà
hơn…”. Giang nhìn tôi cười hiền hậu, đôi mắt của người lính biên
phòng long lanh như có nước. 

Chiến sĩ biên phòng gắn bó với biên giới, tận tụy với nhiệm
vụ, nhân dân yêu quý, chở che, đó có thể coi là những kết quả

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 3,971km,
có 19 cột mốc trong đó có 15 cột mốc chính và 04 cột mốc phụ. Thời kỳ kháng chiến chống đế
quốc Mỹ xâm lược (1955-1975) và giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1976-1985) với những
thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ
quyền biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được Nhà nước hai
lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Lần thứ nhất: ngày
31/10/1978; lần thứ hai: 20/10/1979). 



của công tác đối nội. Còn đối
ngoại thì sao?   

Một trong những nhiệm vụ
quan trọng trong công tác đối
ngoại biên phòng mà Đồn Biên
phòng cửa khẩu quốc tế Hữu
Nghị đã thực hiện rất tốt trong
thời gian vừa qua là hoạt động
giao lưu công tác chính trị giữa
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc
tế Hữu Nghị, Việt Nam và Trạm
kiểm tra biên phòng Hữu Nghị
Quan (nay là Trạm kiểm tra biên
phòng, xuất nhập cảnh Hữu
Nghị Quan), Trung Quốc. Hoạt
động giao lưu công tác chính trị
tập trung vào một số nội dung cụ
thể, gồm: Hoạt động Ngày
Đảng; Học ngôn ngữ; Học hát
các bài hát truyền thống; Giao
lưu thể thao... Về hoạt động
Ngày Đảng, đã tổ chức cho
đảng viên hai đơn vị học tập về
tuyên ngôn Đảng Cộng sản của
Các Mác và Ph. Ăng ghen, tư
tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng
Mao Trạch Đông, chương trình
công tác của Đảng Cộng sản
Trung Quốc. Năm 2016, chủ đề
hoạt động Ngày Đảng là “Lá cờ
Đảng soi sáng biên cương”;
Năm 2017 là “Trung - Việt Hữu
Nghị, tâm liền tâm” và chủ đề
năm 2018 là “Việt Nam - Trung
Quốc tay bắt tay đoàn kết”. 

Thực hiện Biên bản ghi nhớ
ký ngày 30/10/2013 giữa Đồn
Biên phòng cửa khẩu quốc tế
Hữu Nghị, Việt Nam và Trạm
kiểm tra biên phòng Hữu Nghị
Quan, Trung Quốc về việc “Kết
nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị cùng
nhau xây dựng biên giới bình
yên”, hai đơn vị đã phối hợp thực
hiện tốt các nhiệm vụ, gồm:
Tuyên truyền quy định về thủ tục
xuất nhập cảnh cho khách qua
lại hai bên biên giới; Nâng cao
chất lượng hoạt động kiểm tra
biên phòng; Diễn tập phòng
chống khủng bố khu vực cửa
khẩu... Trong các dịp lễ tết như
tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày
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Chiến sĩ Biên phòng và “người bạn nhỏ” trên chốt chặn Covid-19. 
Ảnh: TrỌNG ANH

Quốc khánh hai nước, Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân
dân Trung Quốc (01/8 hằng năm), Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12 hằng năm)... hai đơn vị đều có những hoạt
động thăm hỏi, chúc mừng. Năm 2014, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên
phòng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tiến hành tổng kết hoạt động này
và nhân rộng ra các Đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới
của tỉnh Lạng Sơn. Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa đã góp
phần tạo dựng mối quan hệ hợp tác, thân thiện, gắn bó đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiệp vụ của cả hai đơn vị. 

Trong câu chuyện với các đồng chí lãnh đạo Đồn, tôi được
biết, có những nhiệm vụ, chỉ cần chần chừ một ngày hay nửa
ngày thôi, cũng là cả một vấn đề phức tạp nếu hai bên không
tạo điều kiện cho nhau, ví như vụ trao trả 350 đối tượng là người
Trung Quốc tham gia đánh bạc tại Hải Phòng do công an Việt
Nam bắt giữ. Tôi cũng biết giữa họ, những người lính biên phòng
của hai đất nước, đã có những kỷ niệm thật đẹp, như buổi học
tập ngày Đảng năm 2016 trong hoạt động giao lưu công tác
chính trị giữa hai đơn vị ngày 16/6/2016, lại chính là sinh nhật
của Trung tá Ngải Từ Hòa - Phó Chính ủy Trạm kiểm tra biên
phòng Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Sau chương trình làm việc
là bữa tiệc gặp mặt tại Nhà hàng Xanh, thành phố Lạng Sơn.
Hai đồng chí lãnh đạo của hai đơn vị là Thượng tá Vương Quang
Thắng và Trung tá Thạch Tương Quốc quyết định tổ chức sinh
nhật cho đồng chí Trung tá Ngải Từ Hòa. Thực ra đâu có gì to
tát, chỉ là một bó hoa tươi và chiếc bánh gato với những cây nến
được thắp sáng lên. Nhưng bài hát Happy birthday dường như
đã xóa nhòa đi khoảng cách khi tất cả cùng đứng lên, vỗ tay và
hát… Ngay bên phải lối đi vào Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa
khẩu quốc tế Hữu Nghị, “Vườn cây hữu nghị” cũng là một kỷ
niệm đẹp của mùa xuân năm 2017 giữa Cục quản lý Biên phòng
Trung Quốc và Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam. Ngày hôm đó
Thiếu tướng Lý Dụ Lộc, Chủ nhiệm Chính trị Cục quản lý Biên
phòng Trung Quốc và thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ



nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam và
các đại biểu đã cùng nhau trồng những cây
xanh để làm nên “Vườn cây hữu nghị”.

Thứ hai, ngày 27/01/2020 (ngày mùng Ba
tết Canh Tý), Trung tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng
ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu
quốc tế Hữu Nghị nhận điện chỉ đạo từ Bộ Chỉ
huy Bộ đội biên phòng tỉnh về nhiệm vụ phòng
chống dịch viêm đường hô hấp cấp - dịch
Covid. Nhiệm vụ được triển khai hết sức khẩn
trương. Ngay sáng hôm sau, ngày mùng Bốn
Tết đã hoàn thành việc lập các bảng khuyến
cáo công dân hai nước hạn chế các hoạt động
đi lại qua cửa khẩu. Cán bộ, chiến sĩ một mặt
cập nhật từng giờ tình hình, diễn biến và chỉ
đạo của cấp trên về các biện pháp phòng,
chống dịch; mặt khác, đồng thời triển khai các
hoạt động tuyên truyền, vận động, kết hợp với
các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn công
tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, bảo đảm
an ninh trên địa bàn. 

Những ngày sau đó, khi tình hình dịch bệnh
ở Trung Quốc diễn biến phức tạp, gia tăng tỷ lệ
người nhiễm bệnh thì nhiệm vụ của Biên phòng
lại càng trở nên nặng nề, vừa thực hiện nhiệm
vụ quản lý biên giới, kiểm soát, quản lý các hoạt
động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu vừa triển
khai các nhiệm vụ phòng, chống Covid. Đơn vị
đã xây dựng các kịch bản, kế hoạch và tổ chức
tiếp nhận người nhập cảnh qua cửa khẩu. Tính
từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020 đã
có 8006 người Việt Nam nhập cảnh được đưa
về các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng
Sơn để cách ly theo dõi y tế. Cùng với đó, con
số cũng là hơn nghìn chuyên gia, kỹ thuật, thợ
lao động lành nghề Trung Quốc nhập cảnh vào
làm việc tại Việt Nam, sau khi nhập cảnh số
người trên được đưa đi cách ly theo dõi y tế
theo quy định.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid, giữa
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và
Trạm kiểm tra biên phòng, xuất nhập cảnh Hữu
Nghị Quan, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động
hợp tác quan trọng và thiết thực: Hai bên tổ
chức hội đàm, trao đổi trực tiếp, gặp gỡ trực tiếp
ngoài thực địa, trao đổi bằng điện thoại qua
đường dây nóng, trao đổi bằng thư, tiếp nhận,
trao trả các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
Trung Quốc; 02 trường hợp phụ nữ nghi bị lừa
bán; 01 trường hợp người nước ngoài xuất
nhập cảnh bằng hộ chiếu giả); trao trả 60 trường
hợp (36 trường hợp nhập cảnh trái phép Việt

Nam; 24 trường hợp có lệnh truy nã, tạm giam
của Công an Trung Quốc); trục xuất 4 đối tượng
người Trung Quốc chấp hành xong án phạt tù
tại Việt Nam… Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc
tế Hữu Nghị cũng thực hiện các hoạt động phối
hợp để các ban, ngành chức năng của Ta quan
hệ đối ngoại với các ban, ngành chức năng
tương đương phía Bạn, bao gồm: Trao đổi trực
tiếp tại thực địa, trao đổi thư, trao tặng trang thiết
bị phòng chống dịch Covid-19.v.v…  Tôi không
muốn liệt kê nhiều những con số, nhưng chừng
ấy việc là một khối lượng khổng lồ các nhiệm vụ
mà các anh đã thực hiện. Ghi nhận những nỗ
lực ấy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen
cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
vì có thành xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai
thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh. Đại dịch Covid đã đi vào lịch sử dịch tễ
thế giới với mức độ tổn thất, thiệt hại kỷ lục ở
nhiều quốc gia, khu vực trong đó có Trung Quốc
và Việt Nam. Theo Trung tá Vi Văn Cẩn, Đồn
Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị luôn
duy trì 100% quân số; công tác phòng, chống
dịch Covid chưa bao giờ lơi lỏng mặc dù ở nhiều
địa phương trên cả nước, một số hoạt động đã
và đang bình thường trở lại, nhưng ở tuyến đầu
chống dịch, 21 lán chốt chặn từ Mốc 1107 đến
Mốc 1113 là khu vực có thể đi lại giữa hai bên
biên giới chưa bao giờ vắng bóng các chiến sĩ
biên phòng.  

Giữa vạt rừng xanh thắm, giữa dốc đá tai
mèo, rực lên màu đỏ của lá cờ Tổ quốc trên
mái lán.

- Trước kia chúng tôi dựng lán ở chỗ này chị
ạ - Đại úy Đinh Văn Hưng, nhân viên Kiểm soát
hành chính Đồn Biên phòng Hữu Nghị chỉ tay về
phía một chỗ đất bằng hơn nói với tôi - nhưng
mà ngày mưa, nước trên cao dồn về, thế là
chúng tôi lại phải di dời lán lên vị trí cao hơn.
Hôm qua anh em mới hoàn thành đường ống
nước dẫn từ khe suối về đây, còn từ trước tới
giờ, chúng tôi vác nước từ chân núi lên…

Chúng tôi ngồi bên căn lán nhỏ cheo leo
quây bằng bạt quân dụng, hình dung những hộp
cơm đồng đội tiếp phẩm nhiều khi đã nguội,
những đêm mưa giông, căn lán mỏng manh như
chiếc lá giữa rừng, và nỗi nhớ người thân lâu
ngày chưa gặp, rưng rưng... 

Những người lính mang quân hàm màu lá,
lẫn vào bát ngát cây rừng, để bình yên xuân về
trên những xóm thôn. Và hoa đào đã nở…
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Lâm có một thói quen vào những
ngày cuối năm, thường tìm đến
những vùng đất mới lạ thật xa

nơi mình sống, để thưởng cái thú giao
mùa của trời đất đang chuyển mình
sang xuân. Năm nay Lâm vẫn giữ cho
mình cái thói quen ấy. Nhưng kì thực
anh chờ đợi để được lên chợ phiên
Phúng Liềng. Chỉ để gặp một người
và nghe ông ta kể nốt câu chuyện còn
dang dở về cuộc đời của ông cho
Lâm nghe. Có nhiều người đã kể về
đời họ cho anh. Hết thảy chúng đều
na ná nhau, chỉ có khác là cách nhìn
của mỗi người. Nhưng không hiểu
sao câu chuyện của ông lão mà Lâm
đã gặp lại làm anh đau đáu và suy
nghĩ nhiều trong suốt một năm qua.

Chợ phiên Phúng Liềng họp ngày
hai mươi lăm tháng Chạp, một phiên
chợ Tết theo đúng nghĩa chợ cuối năm.
Người đổ từ khắp các nẻo đường, từ
trên các bản, các thung sâu nhất cũng
sẽ đến phiên chợ này nên càng thêm
phần náo nhiệt. Lâm thích ngắm hoa
đào, nhất là loại đào rừng mọc trên các
triền núi cao, mọc bên cạnh những
hàng rào nhà dân dọc hai bên đường
chênh vênh. Một loài hoa của mùa
xuân đẹp bình dị mà đầy kiêu hãnh.

Chợ phiên Phúng Liềng bán nhiều
hoa đào. Những cành đào người ta tự
trồng, hay chở dưới xuôi lên Lâm
không rõ. Chúng được bày bán đan
xen, lẫn lộn nhau trên một bãi đất trống
nơi cuối chợ. Người ta mặc sức ngắm
nghía, bán mua trong thảnh thơi. Lâm
đã gặp ông lão khi đem hai cành đào
của mình xuống chợ. Hai người cùng đi
chung một đoạn đường dài. Con đường
trên vùng cao như sợi dây bạc, chùng
chình bước chân người xuống chợ
ngày cuối năm.

*

18
Văn nghệ

Số 328-02/2021 - Xứ Lạng

HOA BAY VỀ TRỜI
Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN 

Minh họa: CAO SƠN

Hôm ấy đất trời đã phảng phất hơi xuân. Sương đêm
làm ướt những mầm non mới nhú sạch bóng đến tinh
khôi. Lâm nhận ra một người vác hai cành đào trên vai,
vừa đi vừa ngắm nghía, vừa đi vừa chậm rãi nhìn bốn
phía chân trời. Trông dáng dấp người ấy không có vẻ gì
là vội vã để đến chợ cho kịp buổi. Càng không có gì là
quan tâm tới việc mình sẽ đi bán hai cành hoa ấy. Điều lạ
lùng hơn, phải nói là ở hai cành hoa trên vai ông lão.
Chúng rất vừa phải, tự nhiên không có bóng dáng uốn
nắn của bàn tay con người. Chỉ có điều một cành nụ hoa
đã chúm chím, căng mọng, rất đều và đẹp. Nhưng cành



còn lại, thì tuyệt nhiên không có lấy một nụ hoa.
Nó khẳng khiu, màu xám nhạt, lơ thơ vài búp lộc
mỏng gày. Sự đối lập của hai cành đào ngày Tết
ấy thật khiến người ta muốn bật cười với đủ lý
do nghĩ tới. Nhưng điều Lâm quan tâm là ánh
mắt của ông lão ngắm nhìn hai cành đào ấy với
một cảm xúc như nhau. Như thể chúng đều đẹp,
và quý với lão mà không hề có sự khác biệt nào
cả. Lâm bắt đầu chú ý ông lão ngay từ giây phút
ấy.

Lâm tiến lại gần ông lão cất tiếng hỏi thay
một lời cầu thân:

- Ông đi bán đào giờ này có muộn quá
không ạ?

Ông lão nhìn Lâm rồi mỉm cười. Một nụ cười
đầy bí hiểm. Đợi đủ lâu ông lão mới đáp lại.
Nghe giọng nói đúng là người dân ở vùng núi
này. Nhưng có vẻ âm sắc đã phai tạp đi nhiều:

- Bán cũng đúng, mà mang đi chơi rong thì
đúng hơn.

Suốt dọc con đường Lâm theo sau ông lão.
Nhưng không thấy ông nói thêm điều gì. Lâm cố
gắng đưa thêm vài câu hỏi xã giao nhưng ông
lão chỉ gật đầu, hay cố lắm cũng chỉ mỉm cười
cho qua. Hai người đi cùng nhau, gió từ trên
những vách núi tràn xuống réo vi vút qua vành
tai buốt lạnh. Lâm nhìn lên những cánh đào đã
nở đang lay phay trong gió, trong lòng đầy hồ
nghi về con người trước mặt mình.

*
Đến chợ Lâm bị cuốn vào dòng người hối

hả kéo nhau đi. Hàng hóa ngày Tết bày la liệt.
Đám thanh niên túm tụm, áo váy xập xòe nhìn
nhau rồi trộm cười rinh rích. Những đứa trẻ theo
chân mẹ tay cầm đồ chơi, vừa đi vừa phồng
miệng ăn dở chiếc bánh chen chân trong đám
người qua lại. Lâm theo chân đám đàn ông vào
hàng rượu ngô. Rượu Tết thơm tỏa ra từ một
dãy dài các can, chai xếp thẳng hàng. Người
bán cầm sẵn cái bát, người mua chỉ việc ghé
vào uống thử một ngụm. Rồi đợi rượu chui tuột
vào bụng thấy ưng ý mới gật đầu mua. Lâm
cũng thử vài hơi như thế. Thứ rượu ngô men lá
nồng, ấm, ngọt. Lại có thêm rượu gạo nếp
nương Đông chí uống mát, trong nhưng rất
mạnh làm Lâm đỏ phừng da mặt.

Thấp cao bước ra khu chợ bán hoa, những
người bán hoa đào đứng ngồi đủ mọi tư thế.
Người bản địa, người ở nơi khác bán mua rất
náo nhiệt. Lâm nhận ra ông lão khi nãy đang
ngồi một mình ở một góc. Cũng có vài người vào

hỏi mua cành hoa trên tay lão. Nhưng lão đều
lắc đầu không bán. Lâm thấy lạ liền tiến lại gần
định bụng sẽ bỏ tiền ra mua cành hoa của lão
xem sao:

- Ông có bán cành này không? Cháu muốn
mua?

Ông lão hơi sững người khi nhận ra người
đi cùng mình khi nãy. Nhưng hồi lâu mới đáp:

- Tôi sẽ bán nếu có người mua cả hai.
Lâm bật cười:
- Nhưng cành hoa này của ông... hay là ông

tặng cho người mua cành còn lại.
- Ta sẽ không tặng, hai cành giá ngang

nhau. Ai mua thì mua.
Lâm nhìn vẻ mặt ông lão thì quả không có

một chút đùa cợt. Mà là một sự nghiêm cẩn hết
mức. Ở một nơi sắc hoa ngập tràn như Phúng
Liềng thế này thì ông lão có ngồi đến hết chợ
cũng không có người mua nổi món hàng trên
tay ông.

Lâm bắt đầu thấy hiếu kì về người đàn ông
này. Nhìn ông không có vẻ sốt sắng hay lo sợ
việc không bán nổi những cành đào. Anh tiến lại
gần ngồi cạnh ông lão. Đủ gần để nhìn thật kĩ
hai cành đào ấy. Chúng chẳng có gì lạ, vẫn đẹp
và kiêu hãnh. Liệu có gì đằng sau những cành
hoa này chăng? Lâm bắt đầu tò mò về câu
chuyện đằng sau chúng.

Ông lão lôi bao thuốc trong túi ra, rồi châm
lửa. Khi làn khói loãng trong đám người qua lại.
Lão nhìn như đoán được suy nghĩ nãy giờ của
một người trẻ tuổi như Lâm.

- Cậu có tin cành hoa này chứa đựng linh
hồn của một kiếp người không?

Lâm lắc đầu vẻ hoài nghi
Ông lão chầm chậm ngồi xuống. Có lẽ Lâm

sẽ không bao giờ quên được buổi chợ ngày hôm
ấy, giữa chợ hoa Phúng Liềng. Giọng của ông
lão vang lên, chầm chậm, ngắt quãng như từ
đâu đó xa lắm. Ông kể về cuộc đời mình:

“Tôi sinh ra và lớn lên ở đất này. Nhúm dây
rốn của tôi vẫn còn nằm dưới hốc đá dưới chân
núi. Tôi là người của núi rừng. Vậy mà tôi đã bỏ
nó để ra đi khi bố tôi mất một thời gian không
lâu. Tôi gửi thân ở đất khách quê người, sống
một cuộc đời buồn tẻ và đầy cô đơn. Cậu có
hiểu cái cô đơn khi biết mình có mặt trên đời
này, nhưng không thể biết mình thuộc về đâu
như thế nào không? Chắc cậu chỉ lơ mơ hiểu
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thôi. Nhưng rồi một ngày tôi trở về, tôi nghĩ tôi
phải trở về nơi tôi đã sinh ra. Để làm gì cũng
được. Nhưng nhất định phải về...”

Ông lão dừng lại, ánh mắt gờn gợn buồn
nhìn lên đỉnh núi. Những màu xanh nõn của lá
non đang bắt đầu loang ra. Câu chuyện lại chập
chờn:

“Ngày trở về dừng lại trên con đường lên
nhà cũ. Gió thổi lào rào trên những tán cây hai
bên đường, mùi lá mục ngai ngái xộc lên từng
đợt. Trên những nản núi đá, từng tán rừng úa
vàng xơ xác lá. Tôi mải mê nhìn như thế bỗng
thấy lòng có điều gì đó đang ứa ra như nhựa
cây rừng. Thứ cảm giác như quen, như lạ phảng
phất đâu đó chưa thành hình ở nơi này. Đã lâu
lắm tôi không trở về nơi này.

Căn nhà cũ rúm ró, như đang ho khùng
khục trong gió. Đám lá khô bị gió thổi dạt lấp đầy
chân thang. Bây giờ đã cuối mùa thu, rừng đang
thay lá. Những cánh rừng cả tuổi thơ tôi đã
hướng ánh mắt mình lên ấy. Chưa bao giờ tôi
biết màu của lá rừng vào mùa thu lại buồn, và
xao xác như bây giờ. Nhưng cả tuổi thơ tôi đã
khóc trong căn nhà cũ này. Tôi khóc vì nhớ mẹ,
nước mắt tôi ướt từ sàn trước cho đến thang
sau. Lớn hơn một chút, tôi không còn khóc nữa.
Tôi bắt đầu thôi nhớ mẹ mà thay vào đó là ghét
người đàn bà ấy. Nỗi căm giận cứ thế lớn dần...

Bố tôi là người đàn ông đã nghèo lại còn
xấu. Tôi nhớ có lần mẹ đã nói như thế với bố.
Trong một lần hai người cãi nhau. Khi nghe
được câu nói ấy từ chính miệng mẹ nói ra. Bố
ngồi gục xuống sau nhà. Suốt đêm hôm ấy bố
vẫn ngồi một chỗ nhìn lên đỉnh núi. Bấy giờ trời
giữa mùa đông, mây trên núi nhờ nhờ đục như
sữa loang. Trong nhà không ai nói câu nào. Mẹ
bế tôi vào giường, tôi nằm yên nhưng không
dám ngủ. Mẹ tôi thức, mắt mở trừng trừng nhìn
ra phía cửa sổ. Ánh mắt mẹ sáng như có ánh
chớp. Mẹ nhìn sang chân núi Pua Mờ, nơi có
nhiều ánh sáng của những ngọn đèn nhất vùng
đất này. Nơi mà mẹ hay nhìn thường ngược lại
với nơi bố tôi hay nhìn. Vẫn không ai nói câu
nào. Chỉ có tiếng thở dài của bà trong buồng
vọng ra giữa nhà. Tiếng thở như người treo đá
lên ngực. Tôi nằm với mẹ, nhưng trong lòng lại
thương bố tôi rất nhiều...”

*
Ông lão thả đầu thuốc lá xuống dưới gót

giày, đưa tay vuốt lại mái tóc xơ như mớ rễ tre.
Lâm nhìn nghiêng nghiêng thấy khuôn mặt của

lão rất khắc khổ. Hình như lão đang nghĩ về
những ngày tháng buồn đau nhất hay chăng:

“Năm bố lên ba tuổi, chân trái của bố tự
nhiên sưng vù lên to như cây chuối con. Suốt
ngày nước vàng chảy dầm dề, từng mảng thịt
đã bắt đầu thối rữa. Ông bà nội bán cả con trâu
kéo cày nuôi cả nhà để chữa cho bố. Ông trời
thương bố, cái chân không còn sưng, nhưng khi
vết thương lành thì nó bắt đầu teo rồi nhỏ dần.
Biến bố tôi trở thành thằng bé chân thọt từ lúc
ấy. Bố tôi sống một cuộc đời mặc cảm, đau khổ
như cái cây mãi mãi nằm dưới chân những tán
rừng cao lớn. Luôn luôn phải cúi đầu và lặng
yên một mình cho đến ngày mẹ tôi về làm vợ.

Mẹ tôi là người con gái đẹp, cái đẹp của
mây gió trên vùng núi cao này như được mẹ tôi
lấy hết vào người. Có gã buôn trâu dưới xuôi
lên, sẵn sàng giao sính lễ mấy chục cây vàng
để lấy được mẹ tôi. Vậy mà mẹ chấp nhận lấy
một người thua thiệt đủ đường so với mẹ như
bố tôi. Thật khiến người ta không thể tin nổi.
Đám cưới của bố mẹ tôi được nói nhiều hơn bất
cứ thứ chuyện lạ nào vào mùa đông năm ấy.
Nhưng không phải theo lẽ tự nhiên mà mẹ tôi lại
chịu theo bố tôi như thế. Điều ấy cũng có
nguyên do của nó.”

*
Chợ bắt đầu có những tiếng nói lớn của

đám đàn ông quá chén. Tiếng trẻ con nô đùa
cười váng lên, có cả tiếng đàn bà cười như
người xé vải vọng tới. Nhưng tất cả như không
trôi nổi vào tâm trí tôi, sự náo nhiệt ấy bị đẩy
văng ra khỏi đầu tôi trước câu chuyện của ông
lão bán hoa:

“Có lẽ nguyên do bắt đầu từ ông ngoại tôi.
Một người đàn ông cực kì nghiêm khắc và tín
nghĩa. Ông nội tôi và ông ngoại vốn là bạn.
Trong một lần đi rừng, ông ngoại tôi gặp nạn.
Khi cái chết cận kề trong chân tơ kẽ tóc, ông nội
tôi đã không nề hiểm nguy mà cứu sống bạn.
Sau đợt ấy, ông ngoại tôi thề nếu sinh con gái
sẽ gả làm con dâu, sinh con trai sẽ làm con nuôi
ông nội tôi để trả ơn người cứu cha mình. Mẹ
tôi sinh ra như chỉ là để gả về nhà tôi. Sau này
nghĩ lại nhiều khi tôi cũng thấy thương cho
người đàn bà không được lựa chọn cuộc sống
của mình.

Bà tôi thường kể, bố tôi chỉ vui nhất ngày
lấy vợ. Còn những ngày sau đó khuôn mặt bố
luôn buồn, những nỗi buồn chất chồng, lớp lớp
trên khuôn mặt của bố. Từ một thằng trai què
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lấy được vợ đẹp khiến bố tôi chưa kịp vui trọn
vẹn thì sự giễu nhại của người đời cứ nhằm
đôi vợ chồng trẻ mà bủa vây. Con chuột què
trong hang tối lại kiếm được miếng thịt nai
nướng. Bọn sư tử ngồi nhìn thì quá đáng thật!
Họ đã nói với bố tôi như thế. Những gã đàn
ông ngồi rượu phiếm đã ném vào bố tôi những
lời đầy cay ức và đố kỵ như thế đấy cậu trai
trẻ ạ.”

Lâm nhìn lên khuôn mặt của ông lão thấy từ
trong khóe mắt có bóng nước. Chẳng rõ có phải
ông lão đang xúc động hay không. Nhưng Lâm
nhìn vẻ mặt của một con người từng trải ấy chợt
thấy lòng mình hoang vắng giữa chỗ ồn ào náo
nhiệt này.

“Nhưng người bị lung lay trước những lời
cay độc ấy không phải là bố tôi mà là mẹ. Ngày
tôi sinh ra, cả dòng họ đến chúc mừng. Nhìn bố
tôi bế con trong lòng mình mẹ tôi đã khóc. Bà
khóc như một đứa trẻ, bà nội tôi bảo cùng là đàn
bà nhưng chưa hiểu nổi tại sao ngày ấy mẹ tôi
lại khóc như thế. Vậy thì đám đàn ông chúng ta
chưa đủ sự tỉnh táo và thấu suốt để hiểu được
đàn bà dù là người thân của mình đi chăng nữa
đâu cậu trẻ ạ

Năm tôi lên ba tuổi. Một ngày cuối mùa thu
mẹ tôi đi hái bông. Những cánh bông trên bãi
nhà tôi đã nở trắng muốt dưới chân núi. Nhưng
rồi mẹ tôi đã không trở về căn nhà của bố con
tôi nữa. Chiếc gùi đựng những cánh bông trắng
bỏ lại bên mỏm đá trên con đường trở về nhà.
Bố bế tôi trên tay đứng nhìn chiếc gùi bông mà
cứ nghĩ mình đang ôm con trước vực thẳm.
Suốt những đêm dài tôi khóc vì thiếu hơi mẹ, bố
tôi ngồi như cột gỗ bên bếp lửa. Bà dỗ tôi ngủ
trong tiếng khóc mệt lả của đứa trẻ lên ba. Bố
tôi nổi giận đùng đùng đem gùi bông ấy đổ hết
lên người tôi. Tôi sợ hãi im bặt. Từ đêm ấy tôi
không còn khóc. Dù đi vào giấc ngủ nhưng vẫn
gọi mẹ. Cứ như thế được một năm tôi bắt đầu
quên. Rồi tôi đã nhận ra mẹ tôi sẽ không còn trở
về với mình nữa. Có khóc cũng chẳng thay đổi
được điều gì.

Tôi lớn dần trên lưng bà nội. Người ta bỗng
thấy thương cảm khi thấy một gã đàn ông què
chân, lúc nào trên lưng cũng đeo lỉnh kình đồ
nghề. Khi thì đồ làm mộc, khi thì đồ phá đá, xẻ
gỗ. Bố tôi lặng lẽ làm mọi thứ để nuôi tôi trong
câm lặng. Người ta bắt đầu quên một người đàn
bà đẹp, để nói về một người đàn ông khổ.

Tôi cứ lầm lũi lớn lên đến năm mười lăm
tuổi thì bà tôi mất. Bà nằm xuống mà vẫn nắm
chặt lấy tay tôi. Bố tôi nhìn bà nhắm mắt rồi ôm
đầu khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Dù bố
tôi đã trải qua quá nhiều đau khổ nhưng chưa
bao giờ tôi thấy bố khóc như khi ấy. Những giọt
nước mắt của bố đã ở sâu thẳm trong người
nhưng có thể vì bà mà rơi ra ngoài đủ để biết bà
quan trọng với chúng tôi thế nào.

Bà tôi là người phụ nữ cuối cùng rời căn
nhà của bố con tôi đi. Chỉ còn hai người đàn ông
trong căn nhà trống lồng lộng gió. Đến khi ấy
thằng trai trong tôi đã bắt đầu biết được rằng,
người đàn bà như lửa, như gạo muối trong nhà,
càng thiếu vắng lâu thì hơi lạnh và nhạt nhẽo sẽ
kéo đến dần dần rồi vây chặt lấy con người ta.
Đấy! Ngày ấy tôi đã nghĩ được như thế đấy. Và
như thế tôi càng thương bố tôi hơn”

- Thật là một người đàn ông kiên cường
ông ạ! 

Lâm thốt lên khi ông lão nhắc đến cha của
mình. Cả người ông lão chợt như chùng xuống.
Hai cánh tay run run nắm chặt hai cành hoa
trong tay:

“Nhưng bố tôi đã không còn kiên cường
hơn được nữa. Người đàn ông một đời đắm
chìm trong thiệt thòi và đau khổ ấy đã không
đứng dậy nữa. Một người đàn ông chưa bao giờ
được may mắn từ khi sinh ra đã rời bỏ tôi đi.
Chỗ dựa vững chãi nhất, cuối cùng cũng sụp đổ.
Năm ấy tôi vừa qua tuổi mười tám. Một thằng
trai đủ sức vác đá, nhưng trái tim thì chưa đủ
lớn để chứa đựng những nỗi mất mát lớn lao
như thế.

Khi ấy trời đang giữa đông. Gió lạnh thổi ràn
rạt trên mái nhà. Đêm đêm tiếng gió nỉ non như
tiếng người khóc than trên khắp triền núi cao.
Trước khi rời đi ông dặn tôi phải đặt mộ mình
dưới gốc đào trong vườn. Đến khi ấy tôi mới
hiểu tại sao ngày mẹ tôi bỏ đi bố tôi đã trồng hai
cây đào trong vườn nhà mình. Hai cây đào ấy
là giống đào rừng cánh hoa kép. Bố tôi đã ươm
giống rồi trồng hai cây gần nhau ở cuối vườn.
Nhưng hai cây đào ấy rất kì lạ. Nó chưa bao giờ
nở hoa dù chỉ một lần. Chúng vẫn trổ lá, biếc lộc
vào mùa xuân. Đã có lần tôi định chặt bỏ hai cái
cây hoa vô nghĩa ấy đi. Nhưng bố tôi lớn tiếng
cấm cản như đó là vật thiêng không thể xâm
phạm vào. Có lẽ khi ấy bố tôi đã chuẩn bị cho
mình rất lâu sau này. Tôi định hỏi cây còn lại sẽ
để làm gì. Nhưng nhìn ánh mắt của bố, tôi bỗng
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thấy lòng mình thắt lại. Phải chăng bố tôi vẫn
chờ, vẫn đợi ngày mẹ tôi trở về. Dù có chết đi
bố tôi vẫn muốn được ở gần mẹ tôi. Nhưng tôi
chưa kịp nghe bố trả lời thì ông đã rời đi. Nhẹ
nhàng như một chiếc lá rừng cuối mùa rơi
xuống đất. Rơi xuống để cho tôi một đời xanh.
Tôi mãi là người sống dưới cái bóng lớn lao của
bố tôi cậu trai ạ...”

Lâm chẳng biết vẻ mặt của mình khi ấy
trông như thế nào. Có diễn tả được những điều
mình đang nghĩ khi ấy. Nó ngổn ngang, vui
buồn đan xen, tranh đấu và tò mò. Lâm định cất
tiếng hỏi liệu có phải cành đào lão cầm trên tay
là trên cây đào trong vườn nhà ông lão. Nhưng
có vẻ nó thật khiếm nhã và không thích hợp vào
lúc này.

“Có thể cậu đang tò mò để biết đây có phải
một phần của cây đào bên cạnh mộ của bố tôi
hay không? Nhưng chuyện phải bắt đầu từ ngày
tôi rời bỏ quê lên thành phố. Tôi không đủ nhẫn
nại và sức chịu đựng khi sống một mình trong
căn nhà cũ khi người thân của mình lần lượt rời
đi. Tôi lên thành phố làm thuê kiếm sống, mỗi
năm Tết đều về thắp hương cho bố tôi. Nhưng
điều kì diệu trên cây đào cạnh mộ bố tôi năm ấy
đã ra hoa. Những nụ hoa nở bung cánh trên
cành, chúng đua nhau khoe sắc dưới cái tiết trời
phảng phất hơi xuân. Nhưng kì lạ hơn cây đào
bên cạnh vẫn không có gì thay đổi. Thân cây
vẫn xám xịt, một vài chùm lá khô úa tả tơi, trên
cành khẳng khiu không một nụ hoa. Tôi cúi lạy
bố tôi, chợt thấy lòng ấm áp khi nhìn lên cây đào
đang đơm hoa. Hình như có bóng dáng, có hơi
ấm của bố tôi đâu đó bên mình cậu trẻ ạ.

Nhiều năm trước, tôi làm thuê cho một
xưởng bánh mỳ trên thành phố. Xưởng bánh
nằm cạnh chợ. Từ sáng sớm tinh mơ sự ồn ào
đã bắt đầu cho đến khi trời tối hẳn. Một lần có
đám đông xúm vào xem một vụ bắt trộm, tiếng
chửi bới thóa mạ vang lên không ngớt. Tôi mải
chuyển bánh từ trong lò ra ngoài quầy bán nên
chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người đàn bà áo
quần rách nát, đầu tóc bám đầy bùn đất. Trên
tay bà ta đang cầm một miếng thịt quay. Chắc
vừa ăn trộm được ở đâu đó nên người ta bắt
được. Nhìn người đàn bà vừa ăn miếng thịt, vừa
co ro chịu đựng trước lời thóa mạ, chửi mắng
giữa đám người vây quanh. Tôi nhìn thấy vậy
bỗng thầm chê trách đám người ngoài kia. Dù
thế nào thì đó cũng là người đàn bà tâm thần.

Chấp nhặt quá bỗng biến mình thành kẻ ác. Con
người sống vì đồng tiền quá nhiều thì tình
thương đồng loại ngày càng cạn khô đi. 

Đến khi đám đông bỏ đi, người đàn bà điên
mới cố tập tễnh lê ra khỏi chợ. Khi ngang qua
cửa hàng bánh mỳ, người đàn bà nhìn những
cái bánh. Rồi lại nhìn tôi hồi lâu rồi mới bước đi.
Suốt buổi tối hôm đó tôi cứ áy náy trong lòng khi
mình đã tiếc người đàn bà ấy một chiếc bánh.
Nửa đêm tôi mơ thấy mẹ tôi, mẹ đã trở về đưa
bàn tay sờ nắn lên mái tóc, lên khuôn mặt tôi
như ngày còn bé. Tôi choàng tỉnh giấc, trong mơ
tôi đã khóc. Nước mắt vẫn còn chảy tràn trên
má. Đã lâu lắm tôi không còn nghĩ về mẹ nhiều
như thế...”

Chợ đã quá trưa, từng đám người mang
theo hàng hóa trở về trên những con đường
mòn. Chợ hoa thưa vắng bước chân người. Cả
chợ chỉ còn Lâm và ông lão cùng hai cành hoa
đào. Hai người ngồi giữa khoảng trống lồng lộng
gió. Nhưng Lâm vẫn như đang đi lạc vào câu
chuyện đầy cô đơn và kì bí của ông lão. Lâm
không biết ông đang nghĩ gì, chỉ thấy ông lão
nằm ngửa ra phía sau, đôi mắt nhìn lên vòm trời
đầy nắng. Thứ nắng xuân ấm áp đang lan khắp
những nản núi xanh mờ mờ bóng cây. Đột nhiên
ông lão tiếp lời:

“Những ngày sau đó tôi cũng quên chuyện
người đàn bà điên ấy. Cũng không gặp trên
đường bất cứ lần nào nữa. Miếng cơm manh áo
cuốn tôi đi, những ngày tháng tuổi trẻ của tôi đã
bị miếng ăn, tấm áo vùi lấp. Không vợ con,
không gia đình. Nếu như không có ngày hôm ấy,
một sáng sớm khi tôi đang lúi húi đưa bánh vào
lò thì nghe có tiếng người quát lớn từ phía trong
chợ, rồi tiếng bước chân đuổi nhau rầm rập ra
phía ngoài. Tôi nhìn về phía có tiếng động, thấy
mấy người đang giằng xé một bọc vải trên tay
một người đàn bà. Tôi nhìn kĩ thì nhận ra người
đàn bà điên hôm nào. Chỉ trong chốc lát, người
bốn xung quanh đã vây chặt lấy người đàn bà.
Có tiếng người nói lớn:

- Đánh chết con mẹ điên này đi! Dở người
còn hay ăn cắp vặt.

Tiếng người nhao nhao hùa theo đòi đánh
chết người phụ nữ ấy. Tôi hiếu kì cũng tiến lại
rẽ đám đông ghé mắt vào nhìn. Người đàn bà
điên hôi hám, rách rưới đang phục dưới đất ôm
chặt một bọc vải. Đôi tay đen đúa vằn lên những

22
Văn nghệ

Số 328-02/2021 - Xứ Lạng



đường gân xanh cố giữ cái bọc trong lòng không
để cho đám người vây quanh lấy đi. Có người
quát lên:

- Cướp lấy cái bọc, xem nó trộm của những
ai còn đem trả lại.

- Phải! Cướp lấy để mở ra xem !
Mấy gã đàn ông lực lưỡng tiến lại gần. Kẻ

giữ người kéo để lôi cái túi vải ra khỏi vòng tay
người đàn bà điên. Người đàn bà giãy giụa, ánh
mắt vằn lên những ánh sáng lạnh người. Cuối
cùng ống tay áo của người đàn bà cũng rách
toạc. Chiếc túi vải cũng được lấy đi. Mọi người
đổ ánh nhìn vào cái túi, ai cũng nghĩ sẽ có cái gì
đó của mình bị mất trong đó. Nhưng khi cái túi
được mở tung. Thì cậu có biết có gì trong đó
không ? Chỉ có con gấu bông hình một thằng bé
bị rách nham nhở và cáu bẩn. Nhưng cậu biết
không, con gấu bông ấy đội một chiếc mũ bảy
màu có thêu hình coóc mò. Trên chóp mũ còn
có ba đồng tiền bạc luồn qua bông hoa vải xanh.
Tôi nhìn chiếc mũ ấy mà như thấy có người đâm
đòn soóc xuyên qua tim. Tôi nhìn lên cánh tay
trần của người đàn bà, cũng vết sẹo dài màu
hồng cũng nằm ở vị trí ấy. Tôi đứng không còn
vững trên đôi chân của mình. Chiếc mũ kia
chính là của tôi. Ngày mẹ bỏ bố con tôi đi tôi vẫn
thường đội nó. Chiếc mũ mẹ đã khâu cho tôi
trong những đêm không ngủ. Còn vết sẹo đỏ
trên tay kia tôi đã nhiều lần nhìn thấy nó khi mẹ
tôi gội đầu hay tắm cho tôi. Tất cả những gì tôi
nhớ về mẹ chỉ có thế, và bây giờ nó ở ngay
trước mắt tôi. 

Tôi chẳng biết vì bản năng hay một sức
mạnh nào đó, mà khi ấy tôi đã lao đến mẹ. Tôi
xô đám người ra xa rồi cất tiếng gọi mẹ trong
nước mắt:

- Mẹ ơi! Mẹ của con ơi!
Đám người xung quanh ngơ ngác chẳng

hiểu điều gì đang xảy ra. Càng không hiểu tại
sao tôi lại xúc động mạnh như thế. Nhưng mẹ
đã không nhận ra tôi, mẹ chỉ đợi người ta ném
trả con gấu bông rồi lao tới chụp lấy và chạy đi
rất nhanh. Nhanh đến nỗi khi tôi định thần quay
lại đã không còn thấy mẹ nữa. Cũng chẳng biết
mẹ tôi đã chạy về hướng nào.

Suốt những ngày sau ấy tôi nghỉ việc. Tôi
quên hết hận thù để đi tìm mẹ. Tôi đi tìm mẹ
khắp thành phố, gặp ai tôi cũng hỏi, nơi nào tôi
cũng tìm. Có người biết người không. Nhưng
mẹ tôi bỗng như biến mất, nhiều khi tôi nghĩ

dường như ông trời muốn đày ải tôi. Đày ải gia
đình và người mẹ, người bố tội nghiệp của tôi.
Nên mới đem mẹ tôi giấu kĩ như thế. Suốt một
tháng ròng rã tôi đi tìm mẹ, tôi như cũng hóa
thành một người điên. Râu tóc tôi mọc dài
không buồn cắt, áo quần bết bẩn không buồn
thay. Một ngày tôi uống rượu say, tôi chỉ muốn
uống một trận để say cho tận cùng của đời này.
Nhỡ đâu tôi quên, hay biến thành người như mẹ
tôi cũng được. Uống rồi tôi bỏ đi, cứ nhằm con
đường đất rời khỏi thành phố mà đi. Chả biết
ngày hay đêm, chẳng biết là bao xa. Còn hơi
rượu thì tôi vẫn cứ đi, đi tiếp nữa...

Một buổi, có đám trẻ con gặp tôi. Chúng nó
nhìn thấy tôi thì reo to:

- Thêm một người điên nữa kìa!
Tôi nghe thế cơn say như bừng tỉnh. Tôi

vuốt mặt cất tiếng hỏi bọn trẻ:
- Người nữa ở đâu?
Đám trẻ con nghe tôi hỏi thì biết tôi không

phải là gã điên. Chúng len lén chỉ về một ngôi
nhà đổ nát bên vệ đường gần đó. Tôi lao đến
mà trống ngực đánh từng hồi. Tôi bước vào căn
nhà đổ nát, dây dại leo kín tường, ngó vào góc
tường thấy một người đang nằm co ro hướng
ánh mắt ra nhìn. Mắt tôi nhòe đi vì sung sướng:

- Mẹ ơi! Con đây, mẹ có nhận ra con không?
- Đừng! Đừng đánh! Không ! Không ăn trộm

mà!
Tôi ôm mẹ mà khóc, khóc như một đứa trẻ

con trong căn nhà đổ nát. Chẳng biết trời hôm
ấy nắng hay mưa. Chẳng biết là sáng hay chiều.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ không để lạc mất mẹ của
tôi thêm lần nào nữa.”

*
Và giờ cũng Lâm chẳng biết chợ đã tan hay

chưa. Cũng chẳng cần biết đã sang giờ chiều.
Lâm thấy lòng mình ngổn ngang như có đá lở,
ngổn ngang mà thấy lòng hoang vắng như chính
mình đang ngồi trong căn nhà hoang của mẹ
con ông lão bấy giờ.

“Tôi đưa mẹ trở về ngôi nhà trọ tôi vẫn
sống. Nhìn mẹ được tắm rửa, thay quần áo mới
trong lòng tôi vui sướng vô cùng. Nhìn kĩ mẹ tôi
vẫn còn nét đẹp ngày nào. Cái đẹp đã vùi dập
chính cuộc đời mẹ và những người xung quanh.
Nhìn mẹ ngồi ăn ngon lành, dù trí nhớ chẳng
còn gì của ngày trước. Hay một chút ấn tượng
với tôi. Mẹ tôi giống như một đứa trẻ con, chỉ
cần tôi lơ mắt là có thể cởi bỏ áo quần mới, chỉ
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quấn khăn để bới nhặt cây cối quanh nhà. Mỗi
lần thế tôi thấy lòng mình như có ngàn vạn mũi
dao đâm. Mỗi lần chải tóc lại cho mẹ thấy những
sợi bạc bám đầy trên lược rơi ra tôi lại rớm nước
mắt. Có lẽ cuộc đời đã công bằng, nhưng dù thế
nào thì mẹ tôi vẫn là người thiệt thòi.

Một ngày không lâu sau. Khi mẹ tôi ngủ một
giấc mê mệt, bỗng choàng tỉnh rồi lao ra khỏi
nhà. Hình như mẹ nhớ tới con gấu bông mà tôi
để quên trong căn nhà hoang. Mẹ lao đi như một
mũi tên, tôi chỉ kịp nhoài người theo mẹ đã ra
đến ngoài đường. Rồi mọi thứ vụt tắt khi chiếc
xe ô tô vừa lao tới. Tiếng người kêu thất thanh
vọng lại. Tôi chỉ kịp lao đến, máu của mẹ loang
đầy trên tay tôi. Ánh mắt mẹ lành lạnh nhìn
quanh. Rồi dừng trên khuôn mặt tôi. Trong nước
mắt tôi nhận ra mẹ đang nhìn mình. Nhìn rất kĩ
rồi mỉm cười:

- Sèn à! Con....
Mẹ tôi chết khi vừa nhận ra con mình. Mẹ

tôi rời đi với một nụ cười như thế. Nhìn mẹ cười
mà tôi như hóa thành gỗ đá. Một lần nữa tôi
được nếm thêm một nỗi đau buồn như thế.

Tôi đặt mộ mẹ nằm cạnh ngôi nhà hoang
ven thành phố. Thứ mẹ tôi mang theo chỉ là con
gấu bông rách đội mũ bảy màu. Thứ cuối cùng
mẹ tôi muốn có được trước khi chết.

Những ngày sau tôi thấy mình lạc lõng giữa
đời. Niềm vui đến với tôi bỗng vụt bay đi không
phải là lần đầu. Tôi lại tìm cho mình một công việc
mới.  Tôi cố kiếm tiền để đưa mẹ tôi về dưới gốc
đào còn lại bên cạnh bố tôi trong khu vườn cũ.
Đó cũng là điều mong muốn nhất của tôi lúc này.

Nhưng phải đến mãi năm vừa rồi tôi mới
đưa mẹ tôi trở về với bố tôi. Hai người họ nằm
bên nhau dưới hai gốc đào cổ thụ. Chỉ có điều
lạ, cây đào của bố tôi vẫn ra hoa, trổ nụ vào mùa
xuân. Nhưng cây của mẹ tôi thì chưa bao giờ
nở hoa. Tôi đã suy nghĩ nhiều lần mà chưa thể
trả lời được. Phải chăng mẹ tôi còn vương vấn
điều gì mà chưa thể gửi gắm mình thành những
cánh hoa như bố tôi hay chăng?”

Lâm nhìn vẻ mặt trầm tư của ông lão cất
tiếng hỏi:

- Ông có tin vào nhân quả không? Có lẽ cụ
bà còn phải đi qua những cây cầu còn lại mới
tới trời xanh?

Ông lão khe khẽ lắc đầu. Lâm không biết
ông không đồng ý hay ông đang suy nghĩ điều
gì khác. Ông lại tiếp:

“Tôi nhớ một lần có một ông cụ đi ngang
qua nhà tôi. Khi ấy cây đào bên mộ bố tôi đang
nở hoa rộ. Cây đào cạnh mẹ tôi vẫn nằm im lìm
như đã khô héo từ bao giờ. Ông cụ bảo tôi rằng
“Sống lạc một đời, thác thời ba năm”. Ba năm
nữa hai cây này sẽ cùng nở hoa. Khi ấy người
ta đã tha thứ hết cho nhau. Tôi cứ ngây người
ra mà nghĩ ngợi về lời nói của người khách lạ.
Đến khi nhìn lại đã thấy bóng người đi về phía
mặt trời lặn. Ánh sáng hào quang hắt lại phía
sau cả một vùng.

Năm nay là năm thứ hai rồi, tôi đem hai cành
đào này như mang cha mẹ mình đi chợ xuân. Tôi
mang đi để cuộc đời định giá. Nhưng cái mệnh
giá lớn nhất của con người là khi nằm xuống như
cha mẹ tôi sẽ còn lại những gì. Tôi chờ đợi một
năm nữa. Năm thứ ba cây hoa của mẹ tôi sẽ trổ
bông. Khi ấy tôi sẽ lại mang một cành ra chợ Tết
này. Sẽ chẳng ai mua được chúng, bởi những
cành hoa là vô giá với tôi cậu ạ.”

*
Vậy là Lâm đã lên đường đến chợ Phúng

Liềng. Lâm muốn biết năm thứ ba này hai cây
đào của ông lão đã cùng nở hoa hay chưa?
Chẳng hiểu vì lí do gì mà Lâm hồi hộp điều
mình sẽ thấy khi gặp ông lão giữa chợ hoa
năm nay. Có thể là niềm vui, hay cũng có thể
là nỗi thất vọng trên khuôn mặt khắc khổ của
ông lão.

Cuối cùng Lâm cũng nhận ra ông lão. Ông
vẫn ngồi chỗ cũ của năm ngoái. Nhưng ông
không ngồi một mình như trước. Những người
khách ngắm hoa đang vây quanh ông. Họ đang
trả giá hai cành hoa. Ông lão đang say mê ngắm
nhìn hai cành đào đang căng tròn những nụ hoa
đầy sức sống. Lâm thấy ông lão lắc đầu trước
những người khách, nhưng trên mặt luôn nở một
nụ cười, có lẽ ông lão đang có một mùa xuân
ngập tràn trong tim mình.

Lâm khẽ bước tới trước những cánh hoa
đang bung cánh. Ông lão khẽ reo lên:

Ồ! Cậu trai trẻ đây rồi! Vậy là cậu cũng tới.
Cậu nhìn xem hai cây hoa của tôi đã nở. Cuối
cùng bố mẹ tôi cũng đã tha thứ cho nhau. Có lẽ
họ đã về một nhà rồi cậu ạ!

Lâm chỉ khe khẽ gật đầu với ông lão. Anh
đang ngắm nhìn những cánh hoa phơn phớt sắc
hồng. Chợt một cánh hoa rơi đậu vào vạt áo của
Lâm. Anh định đưa tay chạm tới. Nhưng gió đã
khẽ nổi lên, những cánh hoa lướt lên cao. Hình
như chúng đang bay về trời.
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Năm giờ chiều trời đã sâm sẩm tối. Từng
cơn gió mùa lạnh lẽo lùa xuyên qua lớp
quần áo, ngấm vào da thịt. Mai lững

thững đi bộ trở về nhà trọ. Hôm nay là ngày
làm viêc cuối cùng của năm cũ.

Đèn đường rực sáng. Dòng người hối hả
ngược xuôi mặc cho cái lạnh táp vào da thịt.
Người vội lẩn trốn cái rét cắt da cắt thịt để về
bên mâm cơm gia đình ấm áp, kẻ lại vội tay
xách nách mang bước đi bước chạy cho kịp
chuyến xe cuối ngày để về quê. Chỉ có Mai
không vội. Mai không vội bởi cô cần trở về gửi
lời chào đến chủ nhà cho phải phép và thu
xếp thật cẩn thận hành lý để về đón một cái
Tết êm ấm bên chồng con. Hai cô em ở ghép
đã sớm hòa vào dòng người hối hả ban nãy
nên bữa tối cuối cùng của năm cũ trong căn
nhà trọ cũng được Mai xử lý gọn gàng bằng
một gói mì tôm. Nốt đêm nay thôi, Mai sẽ lên
chuyến xe sớm nhất ngược về Xứ Lạng.

Chuyến xe dồn nhét suốt quãng đường với
giá vé cao bất thường nhưng lại hóa bình
thường như bao chuyến xe Tết Mai đã từng
đi. Cô cẩn thận xem lại từng bộ đồ, từng món
quà trong chiếc vali một lần nữa trước khi đi
ngủ để dành sức ngày mai bước vào cuộc
chiến. Ừ, với Mai, đi xe khách chính là một
cuộc chiến - cuộc chiến của bản thân với
chính sức khỏe của mình, nhất là những
chuyến xe dịp lễ.

*
- A, mẹ về rồi, mẹ về rồi! Bố ơi, mẹ về rồi!
Tiếng con gái lảnh lót reo vui khi khi Mai

vừa bước chân vào cổng. Hẳn là ngày hôm
nay, con bé đã ngóng theo bao chuyến xe
chạy ngang nhà mình. Nghe tiếng con gọi,
Văn lật đật chạy ra xách đồ giúp vợ, trên
người còn chưa tháo chiếc tạp dề anh mang
mỗi khi chăn lợn.
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- Mẹ ơi, mẹ uống nước đi ạ! Bố vừa pha
cho mẹ đấy! Mẹ có mệt không? Có say xe
như mọi lần không?

Vừa liến thoắng hỏi vừa sáp vào gần mẹ,
Mai nhìn con mà như quên hết mệt mỏi. Ôm
con vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc tơ của con,
Mai chậm rãi trả lời:

- Mẹ có. Rất là mệt luôn. Thế mà bây giờ
mẹ ôm con, được con truyền sức mạnh cho
nên mẹ hết mệt rồi.

- Nhưng mà mẹ uống nước đi ạ! Bố đã
mất công pha rồi mà mẹ!

Đáp lại con bằng ánh mắt dịu dàng, Mai
đón lấy cốc nước rồi uống liền một hơi dưới
sự “giám sát” của con gái. Lúc này Mai mới
thật sự thoải mái vì đã dịu cơn khát và dường
như lấy lại chút sức lực.

Phía sau nhà, Văn vẫn đang lúi húi bên
đàn lợn trông đã hồng hào ra dáng lắm. Lẽ ra
thời điểm này anh chỉ đợi người ta đến nhà
để xuất lợn thịt dịp Tết. Thế nhưng năm nay,
ông trời phụ công người làm. Dịch Covid - 19
khiến mọi chi phí đều lên cao, trong khi việc
buôn bán ở cửa hàng tạp hóa cũng không khả
quan. Không có nguồn phụ thu, tất cả đều
trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Mai đi làm
công nhân, những mong cuối năm sẽ có đàn
lợn là cứu cánh. Ai ngờ được dịch tả lại ập
đến khiến Văn mất trắng đàn lợn hai chục
con. Lối xóm đi ngang thi thoảng gửi đôi ba lời
nói kháy, rằng “bọn nuôi lợn năm nay giàu
lắm”. Văn cười buồn tự nhủ “chắc bà cô đi
chợ mua thịt bị đắt ấy gì”. Bởi giàu đâu chưa
thấy, chỉ thấy đang nhiên lại lâm vào cảnh nợ
nần. Chật vật tái đàn xong chưa kịp thở thì đã
“vồ” đến Tết.

Tết đến là vì Tết phải đến thế thôi. Thời
gian trôi đâu có chờ đợi con người. Nhưng bởi
Văn còn đang loay hoay giữa bộn bề nỗi lo mà
Tết đã đến rồi nên trong lòng có đôi chút
không cam tâm.

*
Chợ Tết đông nghẹt người.
Từng lối đi kẹt cứng kẻ vào người ra.
Dịch thì dịch. Khó thì khó. Nghèo thì

nghèo. Tết đến thì vẫn phải đón Tết chứ. Làm
sao thiếu được thịt mỡ, dưa hành với bánh
chưng xanh. Thế nên chợ Tết đông cũng là lẽ
thường tình mà.

Vừa chen ra khỏi đám đông tìm chỗ để
thở, Mai bị một giọng nữ lí lắc mời gọi. Cô bé
có chiếc răng khểnh, dáng người nhỏ xinh
không ngừng lên tiếng:

- Cô ơi, cô mua bao lì xì đi ạ! Bao lì xì có
nhiều mẫu mới, bắt trend giới trẻ mà giá lại rẻ
lắm!

Mai giật mình “ôi, mình đã được gọi là cô
rồi ư?”. Mai vừa ngoài ba mươi, cô không
nghĩ thời gian lại gấp gáp đến nỗi... Gạt đi
luồng suy nghĩ thoáng qua ấy, Mai có chút tò
mò với mớ phong bao lì xì đang được bày la
liệt dưới đất. Chung quanh cũng có vài người
đang chăm chú lật giở chọn lựa. Cô bé bán
hàng vừa nhặt vừa ném từ bên trong ra từng
xấp, miệng liếng thoắng:

- Đây cô ơi. Toàn mẫu mới năm nay đấy!
Bây giờ lì xì bao nhiêu còn không quan trọng
bằng bao lì xì có đẹp hay không ấy cô ạ! Đây
cô xem. Cái này thiết kế hình ly trà sữa, cô để
lì xì cho mấy bạn trẻ trẻ như cháu này chúng
nó thích lắm ấy. Cháu cũng thích.

Mai cười hỏi:
- Cháu bao tuổi rồi?
- Dạ cháu mười tám. Được nghỉ rồi thì

cháu đi chợ giúp mẹ tí thôi chứ cháu vẫn đang
đi học mà cô. Đây cô ơi, không thì cô lấy bộ
in hình mười hai con giáp này cô. Ai tuổi gì cô
lì xì con đấy.

“Con bé thật đáo để” - Mai nghĩ thầm. Trả
lời cô mà con bé vẫn không quên việc chính.
Bọn trẻ bây giờ lanh lẹ, thông minh hơn lớp
cô thời bấy giờ. Con bé vẫn lảnh lót níu chân
những vị khách.

- Bạn ơi, có cả bộ in hình mười hai cung
hoàng đạo nữa. Lì xì mà lại in hình cung
hoàng đạo thì tây ta kết hợp. Quá hợp lý rồi
còn gì nữa?

- Giá bán thế nào đây?
- Sáu mươi nghìn một tệp mười hai cái đủ

mười hai cung. Bạn lấy từ hai tệp tớ bớt giá
cho. Hai tệp thì trăm mốt, mà ba tệp thì trăm
rưỡi thôi.

Vài cái chặc lưỡi xuýt xoa “Đắt thế”. Cô
bé vẫn không ngừng giới thiệu.

- Không thì bạn lấy mấy loại in chữ này
cũng được, loại này tớ có bán lẻ. Toàn những
câu nói bắt trend năm nay thôi đấy!

Quay sang Mai, cô bé lại niềm nở:
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- Cô ơi, cô chọn được chưa?
- Thôi, đắt quá. Có kiểu lì xì đỏ truyền

thống mà rẻ rẻ thì cho cô vài chiếc.
- Vâng cháu có đây. Loại nào cháu cũng

có cô ạ. Nhưng loại này bây giờ người ta chủ
yếu dùng để trang trí cây mai cây đào thôi, ai
dùng để tặng lì xì nữa. Quê chết cô ạ. Cô vẫn
nên lấy thêm mấy cái loại mới nữa.

Mai cười trừ:
- Không cần đâu. Cô ở trong quê, người

ta cũng ít để ý lắm. Cô chỉ muốn mua vài cái
để cho lịch sự thôi. Chứ thời cô còn nhỏ ngày
xưa các cụ toàn dùng giấy đỏ cắt ra rồi gói lại
thôi đấy.

- Vâng! - Con bé đáp với ngữ điệu đã kém
phần hớn hở.

*
Mồng Một Tết.
Mai đang sửa soạn để cùng chồng sang

chúc Tết bố mẹ thì con gái bẽn lẽn:
- Mẹ ơi, mẹ cho con xin hai cái bao lì xì

được không?
- Sao thế con? Mẹ vừa lì xì cho con rồi

mà. Giờ mình chuẩn bị sang ông bà nội thôi.
- Con muốn lì xì ông bà nội.
-......
- Con không xin mẹ tiền đâu, con chỉ xin

cái bao thôi.
- Ô, thế con gái mẹ có tiền à?
- Tiền ăn sáng bố cho, con để dành đấy

ạ!
Mai ngồi xuống ôm ngang người đứa con

bé bỏng, gương mặt thoảng chút lo lắng vì
“dám đòi hỏi” ngay ngày đầu năm, dịu dàng
đáp:

- Vậy con cứ để dành, vài hôm nữa đi học
con ăn sáng. Lì xì ông bà nội mẹ đã chuẩn bị
sẵn cho con đây rồi.

Nói đoạn, Mai móc bên trong túi áo ra hai
chiếc bao lì xì cho con gái. Đứa trẻ mừng rỡ
đưa hai tay ra đón rồi ve vuốt nâng niu một
cách cẩn trọng, sau đó liền nhảy chân sáo ra
phía cổng.

Căn nhà năm gian cũ với những cây cột
lim bóng loáng được trang hoàng lộng lẫy từ
gian chính giữa ra ngoài sân. Nền nhà phủ kín
những tấm chiếu cói đủ năm gian đã dọn sẵn

cỗ bàn, mâm bát. Đây là ngôi nhà được cụ cố
để lại, chút tu sửa phần mái cũng không che
được vẻ bề thế lâu đời. Cột, kèo, xà nhà đều
đen bóng màu thời gian. Bốn bề vách tường
được khép ván cẩn thận không một khe hở.
Người ta bảo nhà chồng Mai là “trọc phú” thời
bấy giờ. Đến hiện tại chỉ còn chút dư âm là căn
nhà nhuốm màu xưa cũ. Từ trong bếp, Nga -
chị dâu cả của Mai đủng đỉnh bước ra, trên tay
bưng hai tô canh măng đang bốc khói nghi
ngút ra chiều chu đáo lắm. Đôi giày gót nhọn
dưới chân nện lên từng tiếng cọc cọc trên nền
sân gạch đỏ. Vừa đi Nga vừa nhấn nhá:

- Nhà Văn Mai sang rồi đấy à? Gớm,
chuẩn bị quà cáp gì chúc Tết ông bà mà kĩ
thế? Chị xong cả rồi đây này.

Liền sau đó thì tiếng cô út đong đỏng:
- Chắc hai mẹ con lại bịn rịn lắm ấy. Năm

mới năm me ngắm vuốt kĩ quá hả?
- Đấy, chú thím về là chỉ việc ngồi ăn thôi.

Sướng nhá!
Mai cười giả lả:
- Vâng, em lại hay mắc cái tật lề mề.
Chỉ còn Thanh - cô con dâu thứ hai là im

lặng khệ nệ bưng lên những món cuối cùng.
Mẹ chồng Mai khoát tay:

- Thôi, vào cả đây. Gớm nữa, chúng bay
cứ phải xách mé nhau thế hả?

Nga nhanh nhảu:
- Đâu, bọn con chỉ đùa thế thôi.
Đám trẻ con đang chơi đùa góc sân thấy

bà gọi liền chạy ào lại, ngồi xúm vào một
mâm. Tiếng nói chuyện rôm rả, lại chen vài
âm thanh xéo xắt của mấy bé gái khi giành
phần hơn. Lúc này, ông Cư - bố chồng Mai
mới đằng hắng giọng rồi gọi:

- Nào các cháu, lại đây ông bà mừng tuổi.
Tức thì bọn trẻ ùa lại vây quanh ông cụ.

Anh con cả hai nhóc. Anh thứ hai vượt trội
hơn, bốn nhóc. Con gái Mai chỉ đứng gần
cạnh ông chứ không sáp lại. Còn cô út vẫn
đang hăng say với sự nghiệp nên đứng một
bên nhìn các cháu cười. Xoa đầu, cầm tay
từng đứa cháu, ông cụ từ tốn từng lời chúc,
từng ý tứ dặn dò kèm theo những chiếc phong
bao màu đỏ. Lũ trẻ vâng dạ rồi lại chạy tót ra
mâm ngồi. Đến lượt con gái Mai - vốn là đứa
trẻ trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tình
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cảm, nhận lì xì từ tay ông xong vẫn còn nấn
ná đứng lại, quay sang nhìn mẹ với ý ngầm
hỏi. Mai cười với ánh mắt khích lệ. Như được
“củng cố tinh thần”, bé con bẽn lẽn:

- Ông ơi... Cháu cũng có lì xì tặng ông bà.
Cả nhà ồ lên ngạc nhiên:
- Ái chà! Giỏi thế!
Cả đại gia đình im lặng, sự chú ý đổ dồn

về phía cô cháu gái năm tuổi chờ đợi.
- Ông ơi... Nhân dịp năm mới, cháu chúc

ông bà...
Bước sang năm mới
Tâm hồn phơi phới
Dồi dào sức khỏe
Bệnh tật tránh xa
Niềm vui tuổi già
Đong đầy không dứt!
Dứt lời, đôi tay nhỏ xinh chìa ra hai chiếc

phong bao lì xì màu đỏ, lễ phép đưa một chiếc
cho ông, một chiếc cho bà.

Bất chợt ai nấy đều vỗ tay tán thưởng,
khen ngợi đứa cháu ngoan. Bà nội không nổi
niềm vui sướng, kéo cháu ngồi vào lòng mình
ân cần:

- Thôi con ngồi đây ăn cơm với bà. Để các
anh chị lớn ngồi bên đấy cũng được!

- Vâng ạ!
Lúc này, chị dâu cả lên tiếng:
- Bố mẹ mày gớm nhở, chuẩn bị cả lì xì

cho con để mừng tuổi ông bà cơ à? Năm nay
chắc mẹ được thưởng Tết công ty nhiều lắm
phải không?

Âm điệu và vẻ mặt của Nga khiến đứa trẻ
có đôi phần sợ hãi không dám trả lời liền thu
người lại nép bên bà. Bà nội đưa ánh mắt dò
hỏi, bé con rủ rỉ:

- Bà ơi... Cô giáo cháu bảo năm mới thì
người nhỏ cũng cần lì xì cho người lớn để
chúc sức khỏe, nhất là ông bà. Cháu để dành
tiền ăn quà bố cho để làm lì xì đấy.

Bà cụ vuốt tóc cháu khen ngợi, và để
thưởng cho tấm lòng thảo thơm của cô cháu
gái bé bỏng, bà gắp vào bát cháu một chiếc
đùi gà to. Cạnh đó, những đứa trẻ đang nhốn
nháo về những chiếc phong bao màu đỏ.

- Mở đi, em mở đi.

- Mở làm gì? Ăn cơm xong rồi mở cũng
được.

- Mở đi, xem được bao nhiêu.
- Ui xời... Năm nào mà chả như nhau.
- Đúng rồi đấy, năm nào mà chả như năm

nào.
- Thôi, anh mở đây... Ui giời, có mười

nghìn.
- Thấy chưa? Em đã bảo mà.
Sự ồn ào của những đứa trẻ không nằm

ngoài chú ý của người lớn. Lúc này, Nga cười
gượng quay sang hai cậu nhóc con mình
quát:

- Hai đứa làm cái gì thế hả? Cất đi ngay.
Mẹ bảo thế nào? Để về nhà mới mở cơ mà.

Hai đứa trẻ nín thinh, cố gắng đặt sự quan
tâm quay về bên những đĩa thức ăn. Để xoa
dịu bầu không khí, Nga với chiếc túi xách móc
ra một mớ phong bao lì xì đủ sắc màu, phát
cho mỗi đứa một chiếc.

- Đây, bá mừng tuổi. Đứa nào cũng có
phần nhá. Không phải thắc mắc ít nhiều nữa.

Bọn trẻ lại được dịp nhao lên:
- Ui, đẹp thế, lì xì đẹp thế!
- Của em có hình cưỡi trâu thổi sáo này.
- Của chị màu tím nhé! Em có màu tím

không?
- Của em màu vàng thôi.
- Anh Tí, anh Tí màu gì?
- Của anh màu xanh.
Cứ thế, bọn chúng luận bàn về màu sắc,

họa tiết trên chiếc phong bao, tuyệt nhiên
chẳng đứa nào tò mò bên trong nữa.

Bữa cơm đầu năm kết thúc, cánh phụ nữ
lại xúm vào dọn dẹp như thông lệ cũng là lúc
những câu chuyện đầu năm cuối năm được
dịp khơi mào. Chuyện lương thưởng, chuyện
sắm Tết, chuyện sửa soạn, toàn những
chuyện thường tình của chị em. Chị cả khoe
bộ móng hai ba trăm, chị hai khoe sắm đồng
phục đón xuân cho cả nhà, cô út khoe đôi bốt
đôi triệu. Chỉ có Mai im lặng cười phụ họa tán
thưởng. Nga tò mò:

- Thế mẹ cái Ánh không mua sắm gì à?
Ôi giời, Tết người ta phải sửa soạn mà đón
Tết cho nó may mắn chứ. Năm mới cái gì chả
phải mới.
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Mai cười trừ:
- Em không có điều kiện như bá. Năm nay

dịch dã, công ty không có đơn hàng nhiều, cắt
giảm giờ làm nhiều, thu nhập cũng kém. Với
cả, bố nó ở nhà chăn nuôi cũng thất bát bá ạ!

- Thế thôi thì sang năm nhỉ?
- Vâng.
Trên đường trở về, con gái khoe trên tay

chiếc phong bao lì xì nói là của cô út. Mai
thoáng nhìn, chiếc phong bao màu sắc sặc
sỡ, trên đó còn được in thêm dòng chữ “ờ
mây zing, gút chóp em”. Con gái giải thích:

- Mẹ ơi, cô bảo là tặng con cái lì xì có câu
nói này để sang năm con học giỏi, được lên
lớp một.

- Vậy con nhớ lời cô cố gắng nhé, đến lớp
ngoan, vâng lời cô giáo nhé. Mẹ thương.

- Vâng ạ. Mẹ ơi, bây giờ con mở được
chưa? Hay phải đợi về nhà ạ?

- Về nhà đã con. Mình vẫn đang trên
đường mà. Nếu con mở ra bây giờ thì mọi
may mắn và những lời chúc tốt đầu năm mà
người lớn gửi trong đó sẽ bay đi mất đấy.

- Sao lại mất hả mẹ?
- Bởi vì những lời chúc rất quan trọng và

may mắn thì ai cũng muốn. Nhưng nó lại vô
hình, mình không thể nhìn thấy. Nếu con mở
ra bây giờ nó sẽ rơi ra, bay đi mất. Mình
không có cách tìm lại nữa.

- Rơi ra là rơi cả tiền luôn hả mẹ?
- Đúng rồi. Tiền giống như ngôi nhà để

cho may mắn ở nhờ trên đó thôi. Nếu con mở
ra, rơi mất tiền, lại còn rơi cả rất nhiều may
mắn nữa. Con có buồn không?

- Có ạ. Vậy con cất đi.
Mai khẽ thở phào. Phía trước, Văn vẫn

cẩn trọng tay lái mà không để ý đến cuộc trò
chuyện sau lưng mình. Hai bên đường đỏ rực
màu hoa đào trước cổng nhà người, những
tán cây nêu rung rinh trong làn gió xuân nhè
nhẹ. Dưới mặt đường chấp chới những tờ
phong bao màu đỏ cuốn theo làn gió từ gầm
xe khiến Mai nao lòng mà đuổi theo bao dòng
suy nghĩ. Có những cuộc trò chuyện với con
khiến Mai vô cùng bối rối như thế. Một vài
năm sau con lớn, liệu có còn hỏi Mai về
những điều may mắn trong chiếc phong bao
lì xì đầu năm?
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BÙI VIỆT PHƯƠNG

Biên thùy
Một tà áo bạt đi mùi thuốc súng
Cây lên xanh nhận đất giữ biên thùy
Mâm cơm vội, bản nghèo, tên khó đọc
Gắp vội tiếng gà vào bát khách đường xa.

Hai mươi tuổi, em sinh sau trận mạc
Hái một nhành hoa có nhớ vết tăng cày?
Hai mươi tuổi, có người xuyên lửa đạn
Đi hết rừng mận trắng để thành mây.

Người miền núi biết rủ cây gùi bắp
Cùng tiếng chim leo dốc kiếm thuốc lành
Nhặt nhạnh nắng dệt chăn phà mềm mại
Nhường thú nước nguồn, 

mượn lá những đôi tai.

Người giữ đất từ nhẹ tay nhổ cải
Đến mài dao sôi máu thép cha truyền
Lưỡi dao ngắn, bàn chân bè, áo vải
Chụm lưng thành bất khuất dãy Hoàng Liên

Hôm nay sông chảy cho ngày sau nữa
Để đôi bờ kịp đến với mùa xuân
Em đã tới, áo choàng cho lũ trẻ
Ấm áp vừa chia, ấm áp lại quây quần.

Thế là chẳng gặp nhau chiều biên viễn
Gió rừng đêm kể vợi củi biên phòng
“Cô gái ấy lần nào lên cũng vội
Giúp đỡ mọi người, mà… có ý đợi anh”.

Và có lẽ bao giờ cũng thế
Đi dọc tuổi xuân sẽ gặp biên thùy
Tình yêu ấy làm ta không nhỏ bé
Cọng cỏ già kể mãi bước quân đi…

NGUYỄN KIM DUNG

Gửi tới anh
Anh đón xuân bằng sắc lá phong ba
Gói trong đó bao mùa giông tố
Gửi tới anh muôn nụ đào vừa trổ
Của quê em nơi Xứ Lạng vùng biên

Nhớ thương anh đang giữ biển bình yên
Bão thôi nổi - sóng thôi xô chân đảo
Cho đất quê thắm sắc xuân khoe áo
Những công trình đang vươn dậy ban mai

Câu sli em không nói hết được lời
Nhờ cánh én mang ra nơi đảo nhỏ
Tấm lòng em - tấm lòng quê trong đó
Tiếng con yêu đang hát gọi: Biển ơi!

NGUYỄN ANH DŨNG

Em có lên Xứ Lạng
Mùa xuân này em lên Xứ Lạng
Vẫn ngọt ngào câu lượn, lời then
Phố đi bộ Kỳ Lừa mời em ghé dừng chân
Nghe trai gái hát giao duyên nồng ấm

Lên Mẫu Sơn sớm đầu xuân se lạnh
Em sẽ gùi sương giá lang thang
Ngóng núi Cha hút hồn băng giá
Một phương trời ngây ngất men say

Sông Kỳ Cùng nước như lặng chảy
Tóc hòa mây xanh thẳm xõa lòng thung
Mời em ghé dừng chân nơi vạt núi
Lựa vòng tay ôm lấy cả rừng lau

Mùa xuân này em nhé gửi trao nhau
Lời hẹn ước nơi biên cương Xứ Lạng
Xứ hoa đào với ân tình người lính
Chào đón em cùng nhịp bước quân hành.
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HỒ TUỆ

Nàng Xuân kiều diễm
Ơi! Nàng Xuân kiều diễm
Ươm những giấc mơ vàng
Từ đào nguyên sải cánh
Xuân bay tới trần gian

Giọng kim cương oanh hót
Thêu cầu vồng lung linh
Để nàng Xuân nghiêng xuống
Hôn thành phố thủy tinh

Nàng nghiêng đôi cánh mỏng
Ngước mắt ngọc thôi miên
Cả đất trời xao xuyến
Phút giao thừa thiêng liêng!

TRẦN LỆ HẰNG

Cảm xúc Mẫu Sơn
Đỉnh Mẫu Sơn bừng lên trong nắng mới
Dải mây mềm vắt giữa những sườn non
Núi mẹ - núi cha ôm đàn con ấp ủ
Thảm cỏ xanh trải nắng gọi mời.

Giọt sương đêm đọng trên từng ngọn lá
Những chú bê non gặm cỏ bên đồi
Cô gái Dao gùi đào xuống núi
Men rượu nồng nhớ mãi người ơi

Ngọn gió ngọt ngào núi Cha - núi Mẹ
Nhớ hương trời mây nước cỏ hoa
Tạm biệt rồi lòng ta còn nhớ mãi
Lòng dạt dào ngân tiếng “Mẫu Sơn ơi...”.
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1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức thành công Cuộc thi sáng tác ca khúc về
đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri (17/8/1919 - 17/8/2020). Với 27 ca
khúc của 20 nhạc sĩ chuyên và không chuyên gửi
tham dự, Ban Tổ chức đã trao giải cho 12 tác phẩm
của 12 tác giả gồm: 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải
Khuyến khích.

2. Tổ chức thực tế sáng tác cho hội viên Chi
hội Nhiếp ảnh và Mỹ thuật, thu nhận được 137
ảnh của 27 hội viên Chi hội Nhiếp ảnh và 11 phác
thảo tranh của 11 hội viên Chi hội Mỹ thuật. Tổ
chức thực tế sáng tác cho hội viên các chuyên
ngành tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

3. Tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây
Bắc - Việt Bắc lần thứ 25 năm 2020 tại Điện Biên
với 10 tác phẩm của 10 tác giả, trong đó tác phẩm
“Xuống chợ” của tác giả Dương Thời Tuyên được
Hội Mỹ thuật Việt Nam đề cử xét Giải thưởng của
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ
thuật Việt Nam. Tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Sắc
màu hội tụ” Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn với
10 tác phẩm của 10 tác giả.

4. Tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu
vực miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 tại
Thái Nguyên đạt 1 Huy chương Bạc, 1 Huy
chương Đồng và Giải đồng đội.

5. Biên tập, xuất bản cuốn sách “Những
bông hoa đẹp” với số lượng 800 cuốn phục vụ
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ
V giai đoạn 2020 - 2025. 

6. Đăng cai tổ chức thành công Hội thảo
“Vai trò của văn học nghệ thuật trong phát triển
du lịch khu vực Việt Bắc” của Nhóm liên kết xây
dựng và phát triển văn học nghệ thuật khu vực
Việt Bắc (VB7+) với sự tham gia của Hội VHNT
các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái
Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh,
Quảng Ninh, Tuyên Quang. 

7. Hỗ trợ sáng tạo cho các hội viên Hội
VHNT tỉnh năm 2020: 9 tác giả, nhóm tác giả
được xét hỗ trợ công bố tác phẩm; 17 tác giả
được xét hỗ trợ hoàn thành tác phẩm. 

8. Biên tập, xuất bản và phát hành 8 đầu
sách với 3300 cuốn và 2 đĩa CD ca khúc theo chỉ
tiêu kế hoạch tỉnh giao. Xuất bản 12 số tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng theo kế hoạch. 

9. Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn
“Nâng cao chất lượng sáng tạo tác phẩm ký” và
Hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng sáng

tạo tác phẩm ảnh nghệ thuật” cho hội viên Chi
hội Văn xuôi và hội viên Chi hội Nhiếp ảnh.

10. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tổng
kết cụm thi đua các cơ quan Hội, Hiệp hội năm
2020 và chuyến đi thực tế về cơ sở, tặng quà, sách,
tạp chí tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng.

11. Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận
động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai
đoạn 2018 - 2020, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn có 23 tác phẩm của 23 tác giả đạt Giải
thưởng trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 5 giải C và
9 giải Khuyến khích.

12  Có 4 hội viên được kết nạp vào các Hội
VHNT chuyên ngành trung ương trong đó:
Nguyễn Luân hội viên Chi hội Văn xuôi được kết
nạp Hội Nhà văn Việt Nam; La Ngọc Nhung, Bùi
Vinh Thuận hội viên Chi hội Nhiếp ảnh và
Nguyễn Thị Phượng hội viên Chi hội Văn xuôi
được kết nạp Hội VHNT các dân tộc thiểu số
Việt Nam. 

13. Trong năm 2020, có 3 hội viên đạt giải
Khuyến khích giải thưởng của Liên hiệp các Hội
VHNT Việt Nam (Nguyễn Luân, Nguyễn Văn
Dương, Hoàng Lê Cường); 1 hội viên đoạt giải A
cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình
yên cuộc sống” lần thứ 4, giai đoạn 2017 - 2020
do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt
Nam tổ chức (nhà văn Chu Thanh Hương); 1 hội
viên đoạt giải Đặc biệt ở đề tài tự do đơn sắc tại
cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần
thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ (Nguyễn Sơn Tùng); 1 hội
viên đoạt Giải Khuyến khích cuộc thi và triển lãm
Ảnh nghệ thuật Việt Nam (Nguyễn Văn Dương);
1 hội viên đoạt Giải Tư cuộc thi Truyện ngắn Lửa
mới 2018 - 2019 trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội
(Nguyễn Luân); 1 hội viên đoạt Giải Nhì cuộc vận
động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương
do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội
Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức (nhạc sĩ Bùi Minh Tấn);
1 hội viên tham dự 4 triển lãm mỹ thuật quốc tế
trực tuyến (tại Ấn Độ, Nga, Philippines) với 6 tác
phẩm được chọn trưng bày (họa sĩ Hoàng Văn
Điểm); Ngoài ra còn nhiều hội viên có ảnh nghệ
thuật được trưng bày tại các triển lãm, đạt các
giải thưởng văn học nghệ thuật trên nhiều lĩnh
vực do các địa phương, các ngành trong tỉnh và
các tỉnh bạn tổ chức.
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Được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt
Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, anh cho rằng
mình may mắn hay tài năng? 

Nhà văn Nguyễn Luân: Với cá nhân tôi,
để được một tổ chức như Hội Nhà văn Việt
Nam công nhận và kết nạp hội viên là một
niềm vinh dự lớn. Còn vấn đề là do mình may
mắn hay tài năng như chị nói chỉ đúng một
phần không phải là tất cả đối với các nhà văn
hiện nay. Bởi vì đích đến của mỗi người viết
chuyên nghiệp không phải là để trở thành hội
viên Hội Nhà văn. Đã có thời gian rất dài và
ngay cả bây giờ chuyện kết nạp hội viên hàng
năm luôn là đề tài nóng trên các diễn đàn văn
chương. Ông A xứng đáng, Ông B không
xứng đáng.... Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì
vào Hội Nhà văn hay không là quyền của mỗi
cá nhân. Không phải cứ là hội viên  Hội Nhà
văn thì mới là nhà văn, hoặc ngược lại. Có
nhiều người họ viết hay, viết chuyên nghiệp
mà họ không cần vào vì họ không muốn. Hội
Nhà văn là một tổ chức của những người làm
nghề viết chuyên nghiệp, vào hay không đều
là tự nguyện. Cho nên cần giải thiêng cái mác
nhà văn ngay trong tư duy của mỗi người viết,
đặc biệt là người viết trẻ.

Trở lại với câu hỏi tôi may mắn hay tài
năng. Điều đó nên nằm ở tác phẩm của mình
viết ra. Nếu có thực tài thì sẽ may mắn được
người đọc nhớ tới. Cứ hết mình văn chương
sẽ không bỏ lại ai. Cái đó quan trọng hơn nhiều
với việc có là nhà văn hay không là nhà văn.

Và kỳ vọng của anh khi vào Hội Nhà
văn là gì?

Nhà văn Nguyễn Luân: Tôi tự nguyện xin
vào Hội Nhà văn bởi tôi nghĩ mình làm theo
chuyên nghiệp viết, tôi muốn có một môi trường
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Không nổi lên như một hiện tượng văn học ngay lập tức phủ sóng mạnh mẽ trong giới bạn
đọc, nhưng bằng con đường riêng lặng lẽ và nghiêm túc trong sáng tạo, các tác phẩm của nhà
văn trẻ Nguyễn Luân (Nguyễn Văn Luân) đang từng bước định danh trong trái tim của nhiều
độc giả yêu mến văn chương. Từ truyện ngắn đầu tiên “Cồn hoa tím” in trên Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng những ngày Luân học cấp ba, đến tập truyện ngắn đầu tay “Đôi mắt sơn dương” xuất
bản năm 2019 và “Bước về phía mặt trời” mới được ấn hành năm 2020, Nguyễn Luân đã đi
một chặng đường dẫu chưa phải là dài đối với một nghiệp văn, nhưng có lẽ đã đủ để bạn đọc
nhìn thấy “một nhà văn”. Những câu chuyện thú vị, những suy nghĩ riêng, những cảm xúc khi
được trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam được nhà văn Nguyễn Luân chia sẻ cùng Tạp
chí Văn nghệ Xứ Lạng. 

Nhà văn Nguyễn Luân

Cứ hết mình VĂn CHƯƠnG
sẽ không bỏ lại ai



chuyên nghiệp để buộc mình
phải lao động tận tâm và cẩn
trọng hơn với việc sáng tạo. Tôi
kỳ vọng Hội Nhà văn sẽ mang
đến cho tôi nhiều sức sáng tạo,
sự học hỏi, và những cú hích
bứt phá trên con đường đầy
nhọc nhằn này.

Dưới góc nhìn của một
người viết trẻ, theo anh yếu
tố quan trọng nhất của một
tác phẩm văn học đó là gì?

Nhà văn Nguyễn Luân:
Quan trọng nhất là phải hay.
Đơn giản thế thôi. Đã hay thì
phá bỏ mọi lý thuyết và khuôn
phép. Còn như thế nào là hay
thì tất cả chúng ta vẫn còn
đang thảo luận và chưa bao
giờ có hồi kết. 

Thực sự việc kết nạp hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam
trải qua nhiều vòng tuyển
chọn nhưng vẫn có hiện
tượng đạo văn, đạo thơ
được kết nạp. 

Nhà văn Nguyễn Luân:
Hằng năm có hàng nghìn đầu
sách được xuất bản. Số lượng
người viết đơn nộp xin vào Hội
Nhà văn rất nhiều. Việc đánh
giá và thẩm định hồ sơ sẽ
không thể nhìn nhận thấu đáo
tất cả được nên việc đạo thơ,
đạo văn nó có thể đã và đang
xảy ra. Việc vẫn được kết nạp
là điều dễ hiểu.

Theo như quan sát của
tôi, có rất nhiều tác giả trong
đó có tác giả trẻ đủ điều kiện
nhưng họ lại không mặn mà
với Hội Nhà văn trong khi
được kết nạp vào Hội Nhà
văn là đích đến và mơ ước
của rất nhiều người trước
đây. Theo anh, nguyên nhân
là gì?

Nhà văn Nguyễn Luân: Như
tôi đã nói ở trên. Danh xưng nhà
văn giờ có thể không đủ hấp dẫn
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Hai cuốn sách đã xuất bản của nhà văn Nguyễn Luân

với một số người viết trẻ. Một số thôi, vì vẫn còn nhiều các tác giả
trẻ vẫn say mê trên con đường sáng tạo của mình. Còn điều kiện
để được kết nạp hội viên Hội Nhà văn thì có tiêu chí của nó. Hội
viên cũng có quyền lợi và trách nhiệm riêng, chứ không phải là
một tổ chức không có quy định, chế tài. Còn đích đến chỉ là Hội
Nhà văn thì có thể nhiều người đã bỏ xa rồi. Hoặc cố gắng bằng
mọi cách để được mang một cái danh với thiên hạ thì quả thật là
lợi bất cập hại.

Không chỉ Hội Nhà văn Việt Nam, hiện nay dường như
các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương không còn sức
hút đối với các cây bút trẻ. Anh nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Nguyễn Luân: Không hoàn toàn đúng. Vấn đề
chỉ là sự phát hiện và bồi dưỡng các tài năng văn học, các
cây viết có đam mê. Sự cổ vũ động viên từ các Hội Văn học
Nghệ thuật địa phương rất quan trọng. Việc động viên và phát
hiện kịp thời sẽ như một liều thuốc kích thích sự quan tâm và
tình yêu văn học từ giới trẻ hơn. Bởi văn là người, một người
yêu thích văn chương dù không thể thành tác giả thì cũng sẽ
là người tốt. Tôi tin là như vậy.

Tôi mong rằng các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương
và đặc biệt là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà sẽ quan tâm
hơn tới đội ngũ người viết trẻ. Việc phát hiện và bồi dưỡng
các cây bút trẻ phải được quan tâm hàng đầu. Bởi sự sáng
tạo nói chung, và sáng tạo văn học nói riêng rất cần người trẻ.
Con đường sáng tạo sẽ dài và gian nan. Sự trưởng thành
không thể ngày một ngày hai mà có được

Là thế hệ 9x, anh đánh giá thế nào về các cây bút trẻ
cùng thế hệ với mình? Đội ngũ các nhà văn trẻ đang đóng
góp như thế nào vào đời sống văn học hôm nay?



Nhà văn Nguyễn Luân: Đội ngũ các nhà
văn trẻ hiện nay rất tài năng. Họ luôn biết làm
mới mình và bắt kịp với xu hướng văn học của
nước nhà. Các nhà văn trẻ hiện nay đang làm
được một điều đáng để ghi nhận. Đó là họ
dám thử sức ở những thể loại khó, những đề
tài gai góc và đã đạt được những thành tựu
đáng kể.

có thể nói rằng những cây bút trẻ thế
hệ 8x, 9x hiện nay đang được sống trong
một môi trường sáng tạo vô cùng tốt,
được mở rộng giao lưu học, được tạo điều
kiện in ấn, xuất bản ra mắt tác phẩm một
cách thuận lợi. Số lượng đông, tác phẩm
nhiều nhưng ở họ dường như vẫn còn
thiếu gì đó để “bứt phá” tạo nên một chân
dung văn chương đích thực. Anh có nghĩ
như vậy không?

Nhà văn Nguyễn Luân: Cái gì cũng có
tính hai mặt của nó. Thời đại 4.0, mạng inter-
net và sách online đã thổi một làn gió mới vào
thị trường Văn học Việt Nam. Việc in ấn và
phát hành cũng không còn khó khăn như
trước đây thì con đường từ tác phẩm đến tay
bạn đọc được rút ngắn và nhanh nhất. Mỗi
năm số lượng đầu sách được phát hành là rất
lớn. Chính vì lẽ đó có sự bão hòa và rối loạn
của thị trường sách văn học, kèm theo văn
hóa đọc có chiều hướng đi xuống. Sự mặn
mà với sách văn học giảm sút. Tổng hòa
những yếu tố như thế đều có thể ảnh hưởng
đến nhà văn và ảnh hưởng đến công việc
sáng tạo của anh ta. Khi ấy việc sáng tạo
bỗng bị định hướng, chạy theo lợi nhuận, theo
thị trường. Và tất nhiên quý hồ tinh bất quý hồ
đa, việc xây dựng được một chân dung văn
học là điều dài hơi và khó khăn hơn.

Giữa thời đại số 4.0, mạng internet và
sách online phát triển mạnh cũng là yếu tố
thuận tiện cho việc giao lưu, kết bạn, viết
dễ dàng, chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội,
lên các diễn đàn văn chương mạng được
nhiều người đọc, đón nhận, được in sách
nhưng tôi cảm thấy việc tán tụng, tung hô
sẽ khiến người viết ảo tưởng, chủ quan. 

Nhà văn Nguyễn Luân: Có thể đúng với
một số người. Chính việc công bố rộng rãi tác
phẩm của mình một cách dễ dàng nên kéo
theo nhiều hệ lụy. Từ việc đạo văn, đạo thơ
đến bản quyền. Đặc biệt là sự ảo tưởng văn

học. Sự khen ngợi luôn có tác dụng trong
công việc sáng tạo. Nhưng chính nó cũng có
thể gây nên sự ảo tưởng sức mạnh nghĩ rằng
tất cả những gì mình viết ra đều có thể là kiệt
tác. Đến một lúc nào đó, việc tác phẩm của
mình bị phê bình thường không được chấp
nhận và gặp phải sự phản đối kịch liệt rất
đáng tiếc.

Văn học nói chung, văn học trẻ nói
riêng là một dòng chảy liên tục, luôn vận
động, đổi mới và có sự tiếp nối giữa các
thế hệ. Để thực sự khơi thông nguồn
mạch ấy không chỉ cần sự nỗ lực của
những người viết dám dấn thân, dám hy
sinh mà còn cần sự đồng hành của Hội
Nhà văn với tư cách là Hội nghề nghiệp
của đội ngũ sáng tác. Đại hội Hội Nhà
văn Việt Nam lần thứ X vừa qua đã bầu
nhà thơ Nguyễn Quang Thiều làm chủ
tịch Hội Nhà văn Việt Nam, vậy là sau 4
kỳ Đại hội, Hội Nhà văn mới lại có chủ
tịch mới, anh có nghĩ đây là một cuộc
chuyển giao mang tính lịch sử được hội
viên rất quan tâm?

Nhà văn Nguyễn Luân: Theo tôi nghĩ lãnh
đạo Hội Nhà văn dù có là ai đi chăng nữa thì
việc sáng tạo của nhà văn và chất lượng tác
phẩm vẫn sẽ được đưa lên hàng đầu. Có
chăng việc ưu tiên đầu công việc, mức độ
hoàn thành và các vấn đề khác sẽ có thể có
sự thay đổi. Với số lượng hội viên lên tới hàng
nghìn, thì khối lượng công việc cho các nhà
văn lãnh đạo không hề dễ dàng. 

Trong các sáng tác của mình, hình như
anh đang thiên vị về thể loại truyện ngắn
và đề tài miền núi. Anh nghĩ thế nào về tiểu
thuyết cũng như thử sức ở những đề tài
khác không?

Nhà văn Nguyễn Luân: Là người viết thì
nên thử sức ở mọi thể loại và đề tài. Tuy nhiên
ở một số thời điểm nào đó sức sáng tạo và
cảm xúc vẫn gắn liền ở một vị trí nào đó hoặc
không thể hay hơn được nữa thì sẽ thử sức
ở vấn đề khác. Nhà văn chỉ cần viết hay ở một
vấn đề nào đó đã đủ quý và đáng nể rồi. 

Xin cảm ơn anh và chúc anh một năm
mới thành công!

HoàNG HươNG
Thực hiện
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Trước khi đi, chàng trai trẻ Hoàng Lăng
Huy, thay mặt những người tổ chức
chuyến đi cảnh báo với tôi: “Anh phải

chuẩn bị tâm thế và sức khỏe để đối đầu với
các thử thách và cảm giác mạnh. Chú ý, mang
những đồ gọn, thiết thực, nếu không thì sẽ
phải dừng lại giữa chừng. Thêm nữa, hạn chế
mang những đồ sắt, thép, kẻo bị sét đánh”. 

Chúng tôi rời thành phố Lạng Sơn lúc trời
tảng sáng. Đoàn có trên hai chục người đi trên

những chiếc xe mô tô, trực chỉ hướng Đông
Bắc, mạn huyện biên giới Lộc Bình, Lạng Sơn
thẳng tiến.

Vốn là người địa phương, ưa thích mạo
hiểm và đã từng vài lần lên đỉnh Phia Pò (dịch
ra tiếng phổ thông là núi Cha), lại đi trên chiếc
xe máy địa hình mà chúng tôi thường gọi là
xe cào cào nên Hoàng Lăng Huy tiên phong
dẫn đường. Vượt qua gần 50 km theo hướng
cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, chúng tôi
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KỲ THú “sống lưng 
khủng long” ở Xứ LẠnG

NGUYỄN DUY cHiếN

Hành trình chinh phục “sống lưng khủng long”          Ảnh: BÙI VINH THUẬN

Khi biết tôi có ý định đi cùng nhóm phượt miền biên ải Xứ Lạng thám hiểm “sống
lưng khủng long” trên đỉnh núi cha, nhiều người thân, bạn bè tròn xoe mắt, tỏ ý lo ngại.
Họ sợ tôi mùa xuân này có thể không kịp xuống núi. 



rẽ theo con đường mòn nhỏ, đi thêm chừng
chục cây số nữa thì đến thác Bản Khiếng, xã
Hữu Khánh, huyện Lộc Bình.

Ngoại trừ chiếc xe cào cào của Huy, còn
lại các phương tiện khác, hơn mười xe mô tô
để lại một góc rừng, thuê người dân bản địa
trông coi, rồi mọi người khoác ba lô đi ngược
lên những cung đường mòn, có những viên
đá to nhẵn thín dưới chân. 

Thi thoảng gặp những chỗ khó đi, anh
Huy huy động những trai trẻ, khỏe mạnh kéo,
đẩy, khiêng ngược chiếc xe lên núi. Lúc này,
ai cũng thở dốc, tiến độ đi như chậm lại. Tuy
thế, lên càng cao, khung trời càng xanh thẳm.
Cây lá, gió vi vu thổi và đôi lúc những cành lá
quệt vào mặt làm mọi người như bừng tỉnh,
có động lực xốc lại tinh thần.

Kỳ thú trên non cao
Đi qua những cánh rừng và những thác

nước nhỏ chảy từ trên đỉnh núi Cha, đoàn
thám hiểm chúng tôi đến một vùng đồi bát úp
thoai thoải rộng mênh mông với những thảm
cỏ vàng lá úa. 

Mọi người thi nhau nằm xuống cỏ, hà hít
cái mùi ngai ngái tinh khôi của đất trời. Thi
thoảng có bụi hoa sim, hoa mua rung rinh

trước gió. Có người reo lên vì bắt gặp những
đàn dê gặm cỏ, nô đùa thản nhiên bên ven
rừng lúp xúp cây xanh. 

Anh Huy dựng chiếc xe cào cào trên một
sườn đồi rồi nhắc nhở mọi người nên tránh
tập trung đông người ở chỗ có cây rừng già
hoặc vũng nước đọng. Huy cảnh báo bằng
một câu chuyện mà chính anh là người trong
cuộc. Vào khoảng đầu tháng 6 năm 2016, Huy
cùng sáu người khác (trong đó có một ông
thầy Mo người dân tộc Dao ở Mẫu Sơn) đi
thám hiểm trên nui Phia Pò. Khi đến đúng vị
trí đồi thoai thoải, mọi người nghỉ chân. Trước
đó, mới leo núi trời quang, nhưng đi được nửa
đường thì bầu trời xuất hiện đám mây đen. Ai
nấy đều thấy lạ bèn cùng nhau ngước nhìn và
lấy máy ảnh, điện thoại ghi lại hiện tượng này.
Bỗng nhiên, trời tối sầm và mọi người nghe
thấy tiếng nổ đì đùng kèm theo tiếng rít rất to
với rất nhiều tia chớp. 

“Tất cả chúng tôi như không có trọng
lượng, mắt mờ, tai ù. Bảy người đều bị nảy
lên không trung rồi rơi xuống đất. Bên tai tôi
nghe tiếng xoèn xoẹt và mũi ngửi thấy mùi
khét. Lúc đó, tôi mường tượng là bị sét đánh.
Tôi nhìn thấy anh Tùng Khoan (một thành viên
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làm nghề thợ hàn ở thành phố Lạng Sơn)
người nảy lên cao khoảng 20cm rồi rơi xuống
đám cỏ cây ướt. Sét đánh chúng tôi khoảng
bẩy đến tám lần trong vòng mười lăm phút. Ai
cũng cảm giác như có luồng điện xuyên qua,
thân thể rã rời, mệt mỏi. Thầy Mo là người bị
nhẹ nhất, nhắc nhở chúng tôi cứ nằm thẳng
người xuống đất. Khi kiểm quân, không ai bị
thương nặng nhưng hoa mắt, chóng mặt và
được vố khiếp vía. Anh Tùng Khoan hiện nay
vẫn giữ được cái thắt lưng bị sét đánh cháy
sém”. Huy nghiêm giọng kể lại.

Phiêu với “sống lưng khủng long” 
Từ lưng chừng đồi thoai thoải, chúng tôi

tiếp tục hành trình leo trên những cung đường
toàn cây cổ thụ. Dưới chân là những tầng lá
mục ken dầy chừng 50 cm, đi rất êm. Gần hai
tiếng đi bộ nữa chúng tôi mới đến được “sống
lưng khủng long” Mẫu Sơn. Nơi đây, cao trên
1.400 mét so với mực nước biển.

Lúc này, anh Đinh Văn Hồng (sinh năm
1989), dân tộc Tày, trú tại huyện Lộc Bình,
chuyên làm hướng dẫn viên du lịch, thám
hiểm lên núi Cha là người đi tiên phong. 

“Sống lưng khủng long” hiện ra trước mắt
chúng tôi thật rực rỡ và hoành tráng. Bên cạnh
lối mòn màu nâu đất do người dân bản địa đi
tìm lâm thổ sản, thì hai bên trập trùng màu
xanh của cỏ cây. Thi thoảng có những bụi hoa
đỗ quyên rừng, hoa mua, hoa sim tươi thắm.
Bên trên, xung quanh là biển mây vờn quanh,
bồng bềnh tựa nơi tiên cảnh.

Tôi nhẩm tính, con đường trên đỉnh núi
mà du khách thường gọi là “sống lưng khủng
long” có chiều ngang rộng chừng 60 cm, kéo
dài chừng trên 1 km, đường nhỏ, gồ ghề khó
đi, uốn lượn vô cùng hiểm trở, thế mà chiếc
xe cào cào của anh Hoàng Lăng Huy vẫn lướt
qua, đi giữa trời mây trong niềm thán phục
của mọi người. 

Hướng dẫn viên Đinh Văn Hồng thủ thỉ kể
lại, truyền thuyết còn lưu lại câu chuyện về
một người đàn ông vạm vỡ người Dao rời xa
vùng núi đi đánh giặc. Khi về, nghe lời xúi bẩy
của kẻ xấu nghi vợ ngoại tình nên ra tay sát
hại vợ hiền. Khi sự thật về lòng thủy chung
của vợ được làm rõ, người đàn ông vô cùng
đau khổ, ngồi khóc ròng hàng tuần lên rồi biến
thành ngọn núi cao bên cạnh ngôi mộ vợ. Từ

đó, trên Mẫu Sơn có ngọn núi cao được mang
tên Công Sơn (núi Cha).

Anh Hồng cho biết thêm, mấy năm gần
đây, tuyến du lịch, khám phá “sống lưng
khủng long” núi Cha được nhiều người biết
đến. Vào các ngày cuối tuần, anh đều nhận
được “tua” (tour) hướng dẫn khách leo núi. Có
nhiều đoàn quốc tế như Nga, Hàn Quốc, Nhật
đi vài ba lần lên Công Sơn, Mẫu Sơn vẫn
muốn đi lại thêm nữa nhằm khám phá vẻ đẹp
và tìm cảm giác mạnh khi tới “sống lưng
khủng long”. Ba ngày nghỉ tết dương lịch
2021, anh Hồng kín lịch với trên 100 khách
đăng ký.

“Núi Cha có ưu thế đẹp, hoang sơ với bốn
mùa đậm sắc thái riêng biệt. Cuối đông, giáp
xuân thời tiết ít mưa, khả năng giông sét ít,
không lo sạt lở. Trời trong xanh, thời tiết lại
không quá nóng, không mất sức khi leo núi.
Có thể nói, thời điểm này là mùa săn mây của
dân leo núi. Nếu như, mùa đông có thảm cỏ
màu vàng thì mùa xuân lại trở nên xanh ngọc.
Xuân đến, rừng hoa đỗ quyên nở đẹp với các
thảm thực vật xanh ngắt đến tận chân trời”.
Hồng vui vẻ tiết lộ.

Chiều dần buông. Chúng tôi như những
kẻ mộng du, bay liệng trên “sống lưng khủng
long” ở núi Cha huyền thoại. Một mùa xuân
thật đẹp trên đỉnh núi cao nơi biên ải xứ Lạng!
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Nửa đêm, ông Quyết nhận được cuộc điện
thoại từ số máy lạ gọi cho con trai. Chiều
nay nó đưa vợ con lên chơi để quên điện

thoại. Cái thằng trời đánh bạ đâu quên đấy.
Tiếng chuông réo bất chợt khiến ông giật mình.
Lồm cồm bò dậy vơ lấy cái áo, khoác lên người.
Ông tiến về phía cái bàn đặt điện thoại. 

- Alô! Ai đấy?
Đầu dây bên kia, một giọng nói trung niên:
- Dạ! Xin lỗi đã làm phiền. Tôi muốn mua lại

cây đào chuông thế tam đa của ông.
Ông Quyết giật mình: 
- Bao nhiêu?
Nghe ông hỏi giá, người kia mừng rỡ:
- Tôi trả ba tỉ.
Ông Quyết run rẩy, chân đứng không vững,

cái lạnh 4 độ C trên núi Mẫu lúc này cũng không
khiến ông run đến vậy. Ông hỏi lại: 

- Ba tỉ thật sao?
Người kia nghe vậy càng mừng rỡ hơn.
- Đúng! Ba tỉ. Nếu không thì có thể thương

lượng. 
Ông Quyết lúc này giọng nghiêm nghị bởi

hồi nãy ông chỉ vờ hỏi giá. Ông quả quyết: 
- Xin lỗi cậu, tôi không bán!
Dứt lời ông tắt điện thoại. 
Thật điên rồ, làm gì cây đào này đắt vậy.

Ông vừa lẩm bẩm vừa bước lại giường. Dù trời
đang 4 độ C, ông lại thấy nóng trong người. Chui
vào tấm chăn vẫn còn chút hơi ấm, ông vắt óc
suy nghĩ. Quái lạ, sao cậu ta lại biết mình có cây
đào mà hỏi mua? Thôi đúng rồi! Nhất định là
thằng con trai ông. Nó vừa tham gia vào hội sinh
vật cảnh gì đó. Nhất định là nó đã rao bán. Hôm
trước ông thấy nó hí hoáy chụp ảnh, quay video
cây đào. Thằng mất dậy, dám rao bán cả kỷ vật
của bố. Lòng ông bỗng dưng dâng lên nỗi uất
nghẹn. Không phải chiều nay nó lên thăm ông,
nó chỉ lên nghía cây đào thôi. Ông nhất định sẽ
không bán với bất cứ giá nào. 

Tờ mờ sáng, ông vừa dậy cho đàn gà ăn đã
thấy thằng con trời đánh phi xe đến. Nó hớt ha
hớt hải chạy lại hỏi: 

- Hôm qua con để quên điện thoại, có ai gọi
không ạ?

Ông nhìn nó mà đôi mắt đỏ ngầu như đang
đọng hai giọt máu:

- Có đấy! Người hỏi mua đào. 
Thằng con mừng rỡ:
- Ông bảo sao?
Ông cố kiềm chế cơn giận dữ:
- Không bán!
Thằng con reo lên như bắt được vàng:
- May quá, ông không bán, sáng nay họ

chat messenger với con và nâng giá lên 3,5 tỉ.
Suýt chút nữa mất không nửa tỉ.

Ông tròn mắt nhìn nó như người từ trên trời
rơi xuống:

- 3,5 tỉ?
- Vâng! -Thằng con cười lớn như kẻ vừa

trúng số.
Ông Quyết run rẩy, lúc này cơn giận tạm

nguôi ngoai, cả đời ông chưa từng nhìn thấy số
tiền đó.

Vừa vãi cám cho gà vừa dửng dưng nhìn
thằng con, ông buông một câu lạnh lùng: 

- Không bán!
Thằng con trời đánh nghe thấy vậy gầm lên:
- Ông ơi, cả một gia tài đấy! Không bán

người ta đổi ý là không còn cơ hội đâu. Chơi cây
gặp khách là phải bứng ngay. Sở thích kẻ chơi
cây cũng thất thường như trời mưa nắng. Cơ
hội chỉ đến một lần thôi. 

Mặc thằng con nói liên thiên, ông đóng cửa
chuồng gà lặng lẽ đi vào nhà, không quên kèm
theo một câu lạnh lùng:

- Không bán!
Thằng con vào nhà lấy chiếc điện thoại rồi

lên xe bỏ đi. Ông nhìn theo thở dài. Bước vào
nhà, ông mở chiếc hòm quân dụng cũ xin được
của bên quân nhu trước lúc giải ngũ từ mấy
chục năm trước. Bên trong hòm toàn những đồ
đạc gắn liền với đời chiến binh. Nào là quân
hàm, bình toong, Huân Huy chương và nhiều
quân phục. Ông lấy ra một bộ quân phục cũ kĩ
đã bạc màu. Sau khi mặc chỉnh tề bộ quân phục,
ông ra trước cây đào, châm ba nén hương rồi
quỳ xuống, mắt ông cay xè, đỏ hoe. Cây đào
chuông thế tam đa đang nở chi chít hoa đỏ rực
góc sân. Những bông đào hình quả chuông như
đang gõ vào tâm trí ông những tiếng từ hồi ức:
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Trước hoả lực quá mạnh của địch, Trung
đoàn phải rút lên núi Mẫu, vừa cầm cự vừa triển
khai đánh du kích. Quyết, Sính, Phi là ba chiến
sĩ cùng trung đội và chơi thân với nhau. Quyết
người Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Sính người
Dao bản địa Mẫu Sơn, Phi ở Nam Trực, Nam
Định. Trong đợt địch tập kích bằng đạn pháo,
một quả pháo rơi gần chỗ ba chiến sĩ đang
chiến đấu. Lúc này Quyết cùng Phi đang cầm
súng bắn trả, còn Sính đang nạp đạn. Thấy quả
pháo rơi, Sính nhào ra ôm hai đồng đội đè
xuống. Một mảnh đạn pháo găm vào người
Sính, còn Quyết và Phi vẫn bình an. Nếu Sính
không nhanh thì có thể cả ba đã cùng dính đạn.
Mảnh đạn pháo găm sâu vào lưng Sính, xuyên
sang cả ngực. Quyết và Phi vội vàng xé áo băng
bó cho Sính rồi cõng anh chạy thẳng về trại
quân y. Dù được gắp mảnh đạn pháo ra nhưng
Sính mất quá nhiều máu. Khi trung đoàn vừa rút
lên núi, Sính hy sinh, gửi lại tuổi hai mươi xuân
trẻ cho mảnh đất quê nhà. 

Mộ Sính được chôn ở bìa rừng. Quyết trồng
cạnh mộ một cây đào chuông. Đào chuông là
giống đào đặc trưng của núi Mẫu. Sính rất thích
loài hoa này. Sau khi rút xuống núi, trở lại mặt
trận, Phi cũng trúng đạn địch rồi hy sinh. Chiến

tranh kết thúc, Quyết xin ra quân. Anh về quê
bán mảnh đất của mình, vay mượn người thân
thêm tiền, lên mua lại cánh rừng nơi có mộ Sính.
Anh ngày ngày hương khói cho bạn. Sẵn nghề
trồng đào, Quyết tạo dáng cây đào chuông bên
mộ Sính theo thế tam đa. Người chơi cây quan
niệm, cây tam đa tượng trưng cho ba ông Phúc,
Lộc, Thọ. Ai sở hữu cây như vậy sẽ gặp may
mắn, phúc lộc đầy nhà. Đấy là thiên hạ quan
niệm vậy. Với Quyết, cây đào ba này tượng
trưng cho Sính, Phi và anh. Dưới bàn tay chăm
sóc của Quyết, cây đào càng lớn càng đẹp. Có
những năm cả vùng hoa nở muộn nhưng cây
đào tam đa vẫn trổ hoa đúng hẹn. Sau khi mộ
Sính được quy tập về nghĩa trang huyện nhà,
Quyết bứng cây đào lên chậu để ở góc sân.
Buồn vui anh đều ngồi bên cây trò chuyện. Hình
bóng hai người đồng đội luôn hiện ra trong trí
nhớ để tâm sự cùng anh.

Đã bốn mươi năm trôi qua, Quyết giờ thành
ông lão ngoài sáu mươi, đã lên chức ông nội.
Cây đào chuông cũng bốn mươi tuổi, ngày càng
cổ kính với thân hình lực lưỡng, thâm u. Từ lúc
trổ hoa, mấy chục năm qua cây đào luôn nở rộ
đúng dịp Tết. Nhìn làn khói hương nghi ngút,
ông Quyết không cầm được nước mắt,nhớ
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thương đồng đội và đau khi thằng con có ý định
bán đi linh hồn của đời ông. 

Chuông điện thoại réo vang kéo ông ra khỏi
dòng hồi ức. Là thằng con gọi. Ông bắt máy: 

- Đã bảo là không bán. Anh không thuyết
phục được tôi đâu.

Ở đầu dây bên kia, con trai ông giọng mềm
mỏng như đang ân hận:

- Vâng, con không đòi bán đào nữa. Con
mua ít đồ nhắm, lát nữa lên làm với bố vài chén
tạ lỗi về việc làm sáng nay.

Ông tắt điện thoại thở phào nhẹ nhõm.
Thằng con trai thừa hiểu tính ông. Một khi đã
quyết, không gì có thể lay chuyển được. Huống
hồ cây đào này là nơi trú ngụ của linh hồn người
đồng đội cứu ông một mạng sống. 

Đúng tầm trưa thằng con trai phi xe đến. Nó
xách theo một túm đủ các loại đồ ăn đã làm sẵn.
Nó nhanh nhảu xuống bếp lấy đĩa bày các món
ra bàn. Từ ngày có cháu nội, vợ ông xuống
thành phố chăm cháu giúp con, thành ra trang
trại trên núi Mẫu chỉ còn một mình ông trông coi. 

Thằng con bày xong mâm cơm, vội vàng
mời ông vào ngồi. Nó rót ra hai ly rượu Mẫu Sơn
đặt sẵn mời:

- Con kính bố một ly và xin lỗi về chuyện
sáng nay.

- Thôi bỏ đi. Bố không khắt khe gì, nhưng
cây đào này không phải để bán. Nó đã làm bạn
với bố suốt bốn chục năm qua. Không có bàn tay
của bố, nó cũng sẽ héo úa mà chết. Không ai có
thể chăm được đâu. Không phải ngẫu nhiên, cây
đào lại đẹp về thế, dáng và trổ rất nhiều hoa.
Đằng sau nó là cả câu chuyện cuộc đời.

Ông vừa nói vừa chậm rãi nhấp ly rượu
thơm nức mùi men lá. Thằng con ngồi nghe mà
gật gù. Nó thủ thỉ:

- Vâng! Con hiểu bố ạ.
Uống xong ly rượu, ông lại cất lời:
- Bố biết năm nay dịch bệnh hoành hành,

việc làm ăn rất khó khăn, công ty của con đã hụt
vốn. Bố tính ra Giêng sẽ bán đồi bạch đàn vừa
đến tuổi thu hoạch lấy tiền trang trải cho con.
Người ta trả bố một tỉ rồi.

Ông nói chưa dứt câu bỗng thấy hoa mắt,
chóng mặt rồi nằm gục xuống bàn.Thằng con
vội rút điện thoại ra gọi. Một chiếc xe tải lớn tiến
vào sân. Năm, sáu thanh niên lực lưỡng tiến lại
tìm cách khênh cây đào lên xe. 

Thằng con viết mảnh giấy để lại trên
bàn:“Xin lỗi bố. Con sắp phá sản rồi. Tiền lãi
ngân hàng, tiền nhân công, cả tiền vay ngoài

nữa. Chỉ có bán cây đào mới đủ trang trải cho
tất cả. Con xin lỗi.”

Chỉ trong phút chốc, đám thanh niên đã đưa
được cây đào lên thùng xe. Chiếc xe nhanh
chóng lùi ra khỏi sân, chạy thẳng xuống núi. 

Sáng hôm sau, ông Quyết tỉnh dậy, đầu vẫn
đau như búa bổ, nhìn mâm cơm vẫn còn
nguyên và nguội ngắt, ông chợt hiểu vấn đề.
Đúng là thằng con bất hiếu, dám bỏ cả thuốc mê
cho bố nó uống để lấy trộm cây đào. Ông cầm
mảnh giấy lên đọc lướt qua, mắt long sòng sọc
vì giận dữ, tay ông vò nát mảnh giấy ném vào
góc nhà. Ông vội chạy ra sân, chỉ còn lại một
khoảng trống mênh mông, những cánh đào rơi
rụng bị gió cuốn lên bay đỏ trong không gian.
Ông ngồi sụp xuống, một cơn đau chạy rần qua
người. Công sức một đời người, giờ nhận lại thế
này sao? Ông đứng dậy vào nhà lấy thêm áo
khoác. Dắt chiếc Honda cũ kĩ ra khỏi nhà và
khoá cửa lại. Ông lên xe đi xuống núi.

Dừng xe trước cổng nghĩa trang, ông Quyết
xin người quản trang cho vào trong. Đến trước
mộ Sính, ông thắp nén hương cắm lên mộ rồi
ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vuốt vuốt tấm bia.
Ông vừa vuốt vừa độc thoại những nỗi lòng ẩn
ức. Nén hương trên mộ không hiểu sao bốc
cháy đùng đùng. Ông Quyết nhìn que hương,
mừng rỡ:

- Mày nghe được tao nói, đúng không Sính?
Lúc này chuông điện thoại của ông chợt reo

lên. Là vợ gọi. Ông bắt máy:
- Alo! Bà gọi tôi có gì đấy?
Đầu bên kia, vợ ông giọng vồn vã:
- Ông bỏ nhà đi đâu đấy? Tôi vừa về đến

nhà, ông về đi, người ta chở cây đào lên trả ông
đấy.

Nghe vợ nói, ông như không tin vào tai
mình: 

- Bà nói gì cơ? Người ta trả cây đào về tận
nhà cho tôi à? Không phải thằng Thắng đem
bán rồi sao?

Vợ ông nghe xong liền giục:
- Nó bán nhưng người ta không mua. Mà

ông về ngay đi, hỏi gì nhiều.
Nhét chiếc điện thoại vào túi, lão đứng lên

vái một lạy trước ngôi mộ rồi vội vàng đi ra.
Chiếc Cúp 82 leo dốc ngược lên núi. Vừa đến
sân ông đã thấy cây đào được đặt ngay ngắn
tại chỗ cũ. Ông chạy vào nhà thấy một người
đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang trò chuyện với
vợ mình. Thoáng nhìn thấy ông, bà nói: 

- Ông nhà tôi về rồi. Cậu nói chuyện với ông
ấy nhé. Tôi đi đun lại siêu nước.
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Người trung niên đứng dậy, xoay người lại
chào theo đúng phép. Thấy mặt cậu ta, ông bị
đứng hình mất mấy giây: 

- Phi! - Ông buột miệng. 
Nghe ông gọi vậy, anh vội bước lại nắm bàn

tay ông xúc động nói:
- Vậy là cháu tìm đúng người rồi. Cháu tên

Nam. Con trai bố Phi. Cháu chưa nhìn thấy mặt
bố bao giờ nhưng mẹ nói cháu giống bố như
đúc.

Ông Quyết ôm lấy Nam, nấc nghẹn. Ông
vồn vã hỏi:

- Sao cháu biết tìm lên đây?
Nam lễ phép đáp:
- Tất cả nhờ cây đào này. 
Dứt lời Nam bước ra ngoài sân tiến lại phía

cây đào, ông Quyết lặng lẽ bước theo.
Nam lấy tay lật mặt sợi dây chuyền bạc đã

hoen ố bám chặt ở cành đào nói:
- Đây là sợi dây chuyền của bố cháu, lúc lên

đường nhập ngũ mẹ cháu tặng bố, mặt dây
chuyền khắc tên mẹ cháu. Còn sợi dây mẹ cháu
giữ thì khắc tên bố. Hai sợi như một chỉ khác tên
trên mặt dây thôi.

Dứt lời, Nam lôi ra một sợi dây chuyền đưa
cho ông Quyết xem. Nhìn thoáng qua ông đã
nhận ra nó đúng là sợi dây chuyền của Phi.
Ngày Phi hy sinh ông đã treo nó lên cành đào.
Ba người ba kỉ vật được treo lên ba cành. Qua
thời gian, cây lớn lên đã bị một phần sợi dây
chuyền cứa vào thân, tạo ra những khối u rất
đẹp. Ông Quyết nhìn Nam với ánh mắt đầy xúc
động. Nam nắm tay ông, tiếp lời:

- Trước ngày Trung đoàn rút xuống núi, bố
cháu có viết thư gửi cho mẹ, kể về việc được
chú Sính cứu mạng và cây đào trồng bên mộ
chú Sính. Kể về chú nữa. Lúc đó mẹ cháu đã
mang thai sáu tháng. Lá thư hồi âm của mẹ, bố
không kịp đọc đã hy sinh. Sau ngày mẹ mất,
cháu luôn đi tìm chú nhưng không có tin tức.
Cháu đi khắp nơi hỏi tất cả các Hội Cựu chiến
binh quận Tây Hồ mà không ai biết. Hoá ra chú
đã lên đây khi chiến tranh kết thúc. 

Ông Quyết nghe Nam nói, mắt đỏ hoe vì
xúc động, những giọt nước mắt chực trào ra.
Nam vẫn nắm tay ông, mắt cũng rưng rưng
cảm động như tìm được người thân sau nửa
cuộc đời. Nam nói tiếp. 

- Sau này làm ăn có điều kiện, cháu rất hay
sưu tầm đào, bất cứ cây nào cổ kính, đẹp về
dáng về thế cháu lại tìm đến mua. Thật may
mắn, khoản buôn đào này cho cháu thêm một

nguồn thu nhập không nhỏ. Hôm trước cháu
vào trang của Hội sinh vật cảnh, thấy chú Thắng
rao bán cây đào, cháu đã quá ấn tượng. Điều
đặc biệt ở chỗ nó là đào chuông, giống đào bố
cháu nhắc trong thư. Cháu quyết định mua nó
với giá trên trời để mang về nhà chơi, chứ không
buôn cây này. Ngờ đâu cuộc giao dịch với
Thắng khiến cháu bất ngờ. Sợi dây chuyền đã
cho cháu biết nó chính là cây đào bố cháu nhắc
trong thư. Cháu cũng biết chính bác là người tạo
ra kiệt tác này. 

Nam dứt lời. Quay mắt về phía cửa nhà,
gọi:

- Thắng! Ra đây đi em.
Từ trong phòng ngủ của mẹ, Thắng mở cửa

bước ra sân. Vẻ lấm lét, sợ sệt kèm sự xấu hổ.
Nam chạy lại khoác tay Thắng, nhìn ông Quyết:

- Em ấy vì quá khó khăn mới cả gan bán
cây đào. Chú hãy bỏ qua cho em ấy. Cháu sẽ
cho em vay một khoản đủ trang trải để vực lại
công ty. Cây đào này chỉ có chú mới xứng đáng
được chăm sóc. Cũng chỉ có chú mới tạo ra
được hồn cây vạn người mê như vậy.

Thắng nghe Nam nói xong thì bước ra
trước mặt bố:

- Con xin lỗi bố ạ!
*

Buổi chiều cuối năm, núi Mẫu trời nắng nhẹ.
Cái lạnh vẫn bao trùm khắp không gian. Ông
Quyết vận bộ quân phục cũ, đứng trang nghiêm
trước cây đào. Trên tay ông cầm chai rượu Mẫu
Sơn và ba cái chén. Ông chậm rãi rót rượu vào
từng chén rồi thắp nén nhang cắm xuống chậu.
Ông nâng chén lên tưới một ít vào gốc đào sau
đó uống cạn. 

- Ly này uống với hai cậu. - Ông nói rồi rót
thêm rượu vào chén. 

Nam cầm ly rượu lên mời: 
- Con mời bố!
Chạm ly với Nam xong ông tưới một ít

xuống gốc đào, số còn lại ông uống cạn. 
- Ly này, tôi muốn báo với hai cậu, từ hôm

nay tôi nhận Nam là con trai. Sau này nó sẽ thay
tôi chăm sóc “chúng ta”.

Ông Quyết vừa dứt lời, Nam cũng uống cạn
ly. Anh cầm chai rót rượu mới vào đầy ly. Thắng
nâng ly lên chạm chén với Nam rồi nói:

- Em mời anh!
Ba người ôm lấy nhau hạnh phúc. Ở trong

bếp, mẹ Thắng đã chuẩn bị xong mâm cỗ thơm
nức với rất nhiều món đặc sản mừng ngày
đoàn tụ.
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Cuối tháng Chạp mưa dầm
giá rét. Không dọn dẹp được
bên ngoài, tôi hạ mấy bức

tranh, khung ảnh xuống tỉ mẩn lau
chùi sạch sẽ. Tôi ngẩng lên thấy
người đàn ông đang cởi áo mưa
loay hoay tìm chỗ treo cho ráo
nước. Ông bước vào nhà, tôi quá
bất ngờ: 

- Văn Khoa! Đúng anh Văn
Khoa! - Tôi đứng lên ôm chặt anh -
Ngọn gió nào đưa anh tới đột ngột
vậy? Hay lên chia sẻ giá rét với dân
miền sơn cước này.

Khoa cười sởi lởi:
- Đã lâu không gặp, nhớ nhau

quá! Lên thăm cậu và gia đình, tiện
thể kiếm cành đào của xứ hoa đào
về Hà Nội đón xuân.

- Anh lên là quý rồi. Mọi thứ đâu
sẽ có đấy. Vào trong nhà nghỉ ngơi
cho ấm đã, tay anh lạnh như băng…

Tôi đưa Khoa vào phòng tắm rồi
ra treo mấy khung kính lên tường
cho gọn, nhà tôi ra hỏi nhỏ: “Mình
xem mua thêm gì không?”. Tôi bảo:
“Nhà mình có gì ăn nấy, lát nữa ra
đầu phố mua đĩa vịt quay nóng, bát
hành nén là xong bữa”.

Anh em đang ngồi với ấm trà
nóng, hàn huyên nhớ về cái “ngày
xưa ấy”. Anh là lính nghĩa vụ năm
1959, Tiểu đội trưởng. Chúng tôi là
tân binh mới toanh. Anh em chúng
tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập
luyện. Anh là cán bộ trực tiếp rất tâm
lý, gần gũi, coi bọn lính mới chúng
tôi như những đứa em vừa xa cha
mẹ, gia đình. Anh bảo ban chu đáo
từ cách ăn nói, tác phong đến gấp
chăn màn quần áo… Giờ ngủ mọi
người đã lên giường nằm yên, anh
Khoa còn đi từng giường dắt màn,

48
Văn nghệ

Số 328-02/2021 - Xứ Lạng

GIẢI Mã 
MỘT BứC TRAnH

Truyện ngắn của TRẦN ĐÌNH NHÂN 

Minh họa: THU THỦY

đặt giày dép ngay ngắn vào đúng vị trí… Rồi những bức thư
của gia đình, bạn bè gửi tới đều đưa cho nhau xem. Anh còn
cho tôi xem ảnh, đọc thư của người yêu gửi tới. Chị là thợ
tiện ở cùng xưởng cơ khí với anh ngày trước. Anh bảo: “Hết
nghĩa vụ quân sự mình trở về xưởng máy. Rồi sẽ tổ chức
đám cưới. Các cậu nhớ về chơi với chúng mình”.



Chuyện về ký ức của chúng tôi đang tràn về
ăm ắp thì nhà tôi ra làm ngắt ngang dòng chảy:

- Mời bác và anh vào ăn cơm, trời lạnh thức
ăn nhanh nguội lắm!

Ăn cơm xong đã gần một giờ chiều, tôi đưa
anh Khoa lên tầng hai nghỉ ở phòng dành cho
khách thân và cũng là phòng riêng của tôi để
viết, đọc sách báo. Căn phòng đơn sơ với chiếc
giường đôi ở giữa, đầu giường sát tường hồi,
một bên là chiếc tủ hai ngăn để chăn màn, treo
quần áo cho gọn. Cạnh đầu giường đặt chiếc
táp đờ luy nhỏ, trên mặt để bộ ấm chén, đôi cốc
thuỷ tinh và bình nước lọc. Trong tủ táp đờ luy
có hộp trà, phong cà phê hòa tan và mấy thứ lặt
vặt để sẵn dùng ngay cho tiện. Trên tường treo
hai tấm ảnh phóng to: một tấm là cảnh hoàng
hôn miền núi, một tấm là ảnh bình minh nơi biển
cả. Giữa hai bức ảnh là bức tranh thuỷ mạc
trắng đen phác cảnh rừng núi trập trùng. Với đôi
mắt của nhà hoạ sĩ chính hiệu, Khoa nhìn quanh
xem cách bài trí căn phòng hay xét đoán phong
thái sinh hoạt của tôi. Anh dừng lại ngắm kĩ bức
tranh thuỷ mạc hồi lâu, rồi lên tiếng phá vỡ
không gian tĩnh lặng:

- Chủ nhà cá tính lắm! Chắc cuộc sống có
nhiều tương phản, chiều sâu. 

- Tương phản gì đâu! Thấy hay hay thì chơi.
Hoàng hôn rừng núi ở đây, bình minh biển cả là
kỷ niệm chuyến đi Phú Quốc. Còn bức tranh
thuỷ mạc là tác phẩm của anh bạn hoạ sĩ không
chuyên.

Khoa hạ thấp giọng:
- Bà xã cậu là cô Tuyết Mai ngày nào ấy

phải không?
- Không phải đâu! Chúng mình vẫn là đôi

bạn thân của nhau. Bọn mình quý mến nhau,
yêu nhau không một lời công bố, nên tiến hay
lùi đều nhẹ nhàng êm thắm - Tôi kể - Anh biết
đấy. Chuyến đi công tác nhận nhiệm vụ ngày
ấy, chúng mình đều hiểu là không biết ngày nào
mới trở về và có về được không. Tôi nén lòng
viết thư về cho Mai, nói để  cô ấy thông cảm yên
lòng. Mong cô ấy gặp được người đàn ông thật
lòng yêu thương, vun vén cho gia đình đầm
ấm… Đáp lại, tôi nhận được thư của Mai nhoà
nước mắt. Cô ấy không trách oán tôi một lời
còn cầu mong cho tôi đi qua chiến tranh, có
ngày trở về khoẻ mạnh, lành lặn là điều hạnh
phúc lắm rồi.

Khoa gật đầu công nhận: 
- Bức thư ấy cảm động lắm. Cậu đưa cho

tớ đọc mà không cầm được nước mắt. Thương
cảm mối tình đầu của hai đứa. Mình ôm cậu vào
vòng tay nhưôm thằng em ruột thịt và mường

tượng ra cô Tuyết Mai hiền thục xinh đẹp nết na.
Bây giờ cô ấy ở đâu?

Tôi nắm tay Khoa, nhỏ nhẹ: 
- Tên thật của cô ấy là Mai Thị Tuyết còn

Tuyết Mai là cái tên chúng tôi phịa ra để viết thư
cho nhau, ta tạm gọi là “mật danh”. Mãi sau này
mấy cô bạn thân của Tuyết mới biết. Tuyết Mai
vẫn khoẻ, chúng tôi thường xuyên qua lại thăm
nhau. Hai gia đình thân mật vui vẻ. Mai với bà
xã mình coi nhau như hai chị em. Còn Tuyết Mai
vẫn “ngự” ở phòng này.

Khoa ngạc nhiên nhìn khắp phòng, chẳng
thấy tấm ảnh nào kể cả của tôi. Anh chăm chú
ngắm bức tranh thuỷ mạc hết vào gần lại lùi ra
xa hồi lâu. Bỗng anh reo lên: 

- Có lẽ là đây! - Khoa chỉ tay vào bức tranh
- Đúng là đây! Đứng gần thì thấy rõ cây đào hay
cây mai cổ thụ có hai cành khúc khuỷu gầy
guộc, một cành vươn lên, một cành là là buông
xuống. Cả hai cành đang nảy lộc đơm hoa.
Đứng xa mà ngắm, nó lại là một bóng dáng
người ngồi trầm tư suy ngẫm ảo mờ nơi sườn
non cô quạnh sương gió. Dọc phía lưng núi là
những nét mềm mại nhẹ nhàng chảy từ trên
xuống từng khúc uốn lượn… Đúng là tay họa tài
năng tinh tế, có phần lãng tử.

Tôi nắm tay Khoa:
- Anh quả là danh hoạ trong làng hội hoạ!

Anh nhìn kĩ nét thảo ấy xem.
Khoa mở cặp lấy “mục kỉnh” ra “soi” từng

nét hồi lâu:
- Phải dùng loại bốn đi ốp mới khám phá ra

được nó! Đúng là lối viết chữ thảo độc đáo. Toàn
bộ là một bài thơ tứ tuyệt, nội dung ẩn chứa
trong bức hoạ mà bức tranh là tâm tư, tình cảm
trữ tình của người và cảnh rất sâu lắng. Bây giờ
tôi tin nàng Mai vẫn “ngự” tại đây. Anh cho tôi
gặp anh chàng hoạ sĩ này?

- Anh không gặp được rồi! - Tôi lắc đầu
thong thả kể - Nguyên là đầu năm hai nghìn lẻ
ba, hôm ấy cả nhà đi vắng, tôi ngồi ở phòng
khách với cây hoa mai đang độ khoe sắc. Cảm
hứng bóc tờ lịch đại xuống gấp đôi, cầm bút viết
viết, sửa sửa. Rồi lại viết nhom nhem kín hết cả
tờ lịch, hồi lâu cũng tạm ổn. Tôi bóc tờ lịch thứ
hai xuống viết lại để sửa tiếp. Đúng lúc ấy cậu
Lê Khang (bạn chơi cây cảnh) tới. Tôi xếp tờ lịch
vào góc bàn, rót nước mời khách. Anh tới gần
ngắm cây hoa mai bắt đầu nở rộ.

- Cây mai anh đặt vào hõm hòn non bộ khéo
quá, thật tao nhã tự nhiên - Khang cầm tờ lịch
lên miệng lẩm bẩm mắt mơ màng vẻ ngẫm nghĩ
- Bài thơ này anh vừa viết?

- Ừ! Mình cảm hứng viết mấy vần, thơ thẩn
gì đâu.
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Khang phản đối:
- Đúng vần nghiêm luật, thơ tứ tuyệt, ý đẹp

sâu sắc, hình ảnh trữ tình. Anh cho em được
không?

- Cậu thích thì lấy, nhưng để tớ viết lại vào
giấy cẩn thận đã. 

Anh Khang cầm chén trà chưa uống vội mà
khoe:

- Hôm qua em lên núi khai xuân gặp may,
tìm được hai cây đề hạt mọc trong hốc đá, lấy
được nguyên vẹn cả rễ lẫn “củ” khá cân. Mai
mời anh sang chơi, em xin được chia lộc biếu
anh.

Y hẹn chiều hôm sau tôi sang nhà Khang,
không phải tôi sang “xin lộc” mà để ngắm thành
quả khai xuân của bạn. Ngồi nhâm nhi ly cà phê
ngắm mấy cây mới khai thác, cắt tỉa sơ bộ, đặt
vào chậu men đã thấy đường nét, dáng thế.
Khang không nói về cây, mà thổ lộ: 

- Tối hôm qua em đọc lại bài thơ của anh
nhiều lần, thấy có tình ý, hình tượng và chiều
sâu nội tâm. Em phác hoạ ra một bức tranh. Có
phải đây là nội tâm tình ý của tác giả?

- Cậu cảm nhận sao cũng được. - Tôi cười
nói lảng ra để Khang chủ động phóng bút.

Cậu ấy hồ hởi:
- Chắc cũng mất vài buổi. Mùa này anh em

làm cây cũng bận: bấm tỉa cành, sang chậu thay
đất rồi hội hè giao lưu bạn bè, có ngồi lì được
đâu! Hôm nào xong em đem sang trả lại tác
phẩm đã “chuyển thể”. Chỉ xin đại huynh cho
ngồi ngắm mấy dò “Đai Châu” đang nở, thưởng
thức ly “vang sim” tự ủ.

Chẳng may bố Lê Khang bị tai nạn giao
thông, cậu ấy phải về quê phụng dưỡng cha mẹ,
vợ con cũng thu xếp về theo sau. Khang ở lại
quê, đi làm khuôn viên cho các gia đình, công
sở, đền chùa. Anh làm khéo, có tín nhiệm nên
việc mỗi ngày một nhiều, lập thành tổ, đội
chuyên nghiệp. Không có thời gian đi thăm hỏi
bạn bè, mặc dù muốn lắm cũng chỉ gọi điện hỏi
nhau vài câu.

Cách đây dăm năm, Khang nghỉ việc đi
thăm bạn bè, anh em, ngắm lại phong cảnh nơi
một thời anh đã sống và có nhiều tình cảm đẹp,
tình người đằm thắm. Lê Khang không quên
đem theo bức tranh này, hôm vợ con anh thu
dọn đồ cẩn thận cuốn lại cho vào đoạn ống
nhựa. Gặp nhau vui mừng hồ hởi, Khang cười
rạng rỡ:

- Nhớ các anh, các bạn quá! Em phải cái tội
tham việc! Quả thật đã bắt tay vào làm, không
bứt ra nổi. Nay em lên trả lại tác giả tác phẩm
đã “chuyển thể” như đã hứa!

Tôi nắm tay Khang:
- Cậu chu đáo quá. Bận tâm làm gì, trò vui

chơi còn hay mất lẽ thường tình.
Khang mở cặp lấy ra một đoạn ống nhựa

đưa cho tôi:
- Em chỉ là “bố dượng” thôi, nhưng nó quý

lắm!
Tôi đưa Khang đi thăm mấy anh em thân

tình, vào Kéo Tấu ngắm đỉnh núi Chóp Chài lúc
hoàng hôn nơi anh đã vẽ bức tranh “Chiều biên
giới”, đem về quê nhà treo, được nhiều người
yêu thích.

Khang về quê, hai lần chúng tôi gọi điện hỏi
thăm nhau. Lần thứ ba, tôi gọi liền mấy cuộc
không được. Tôi gọi vào số máy thứ hai (máy
dự phòng) con trai Khang cho biết: “Bố cháu đã
mất! Hôm ấy lên là ý nguyện của bố cháu lên
thăm các bác, các chú lần cuối. Ông không
muốn để mọi người buồn phiền”. Tôi thở dài tiếc
nuối gửi lời chia buồn tới gia đình, nhờ cháu
thắp giúp nén nhang thương tiếc bạn hiền. Và
lưu giữ bức tranh làm di vật vô giá.

Văn Khoa ngồi bần thần: 
- Tiếc quá! Mất một người tài hoa. Sao đời

nghiệt ngã thế! Anh cho tôi tới thăm cô Tuyết
Mai - Mai Thị Tuyết liệu có đường đột không?

- Ngỡ ngàng thì có nhưng là bạn bè anh em
của tôi đến thăm nhau, chẳng có gì mà ngại.
Hơn nữa hai người đã quen biết nhau “gián tiếp”
từ lâu rồi. Cuộc tao ngộ thế mới thú vị.

*
Anh em rong ruổi bằng hai chiếc xe đạp

ngắm đường phố ngày giáp Tết nhộn nhịp đông
vui. Dọc hai bên vỉa hè đoạn đường này người
bán, người mua đào, đào to, nhỏ, vừa vừa, đào
đơn, kép, đào đỏ, phai, bạch đủ các loại. Chúng
tôi dắt xe ngắm cho đã mắt. Người bán mời
chào niềm nở. Anh Khoa hỏi nhỏ: “Sắp đến
chưa?”. Tôi gật đầu: “Đi một quãng ngắn nữa”.
Chúng tôi tiếp tục đạp xe. Dăm phút sau tới ngã
ba tôi rẽ phải đi được năm, bảy chục mét. Cổng
mở chúng tôi rẽ vào chiếc sân rộng, chiều sâu
tới mười mấy mét. Cháu gái mở cửa ra chào hai
ông rồi chạy vào trong nhà:

- Bà ơi! Ông mình đến chơi, có cả một ông
nữa…

Tuyết từ trong đi ra tươi cười:
- Chào ông! Mình ở ngoài nhà vào?
- Anh Khoa mới lên hôm qua. Mình đưa anh

sang thăm gia đình.
Khoa nói nhẹ nhàng: 
- Xin lỗi! Lần đầu gặp, có phần đường đột.

Cho phép tôi được gọi là cô để thân mật và trẻ
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lại như ngày trước. Cô Mai và gia đình vẫn bình
an khoẻ mạnh?

Tuyết có vẻ lúng túng, sao ông này lại gọi
mình là Mai.

- Dạ! Cảm ơn bác, nhà em vẫn bình
thường. Mời bác ngồi chơi uống chén trà nóng.

Để Tuyết biết rõ hơn và dễ ứng xử tôi giới
thiệu: 

- Anh Khoa là anh em bạn thân của mình từ
ngày mới làm “lính Cụ Hồ”. Cô Tuyết đây chính
là Tuyết Mai ngày nào vẫn gửi thư cho tôi. Anh
biết đấy cũng như Hoàng Yến của anh Khoa, tôi
chỉ biết qua thư và ảnh. Mãi sau ngày giải phóng
miền Nam, năm 1976 về Hà Nội tôi mới gặp.
Tuyết sống vẫn ổn, nhưng có thiệt thòi hơn
chúng mình. Anh Phương củaTuyết là “lính Giơ
- ne - vơ”.  Anh mất được bảy, tám năm rồi.

Khoa bối rối: 
- Xin lỗi Tuyết! Tôi xin được chia buồn với

Tuyết và gia đình!
- Không sao! Chuyện đã lâu rồi, mà đã là vợ

lính lại càng dễ thông cảm. Ông xã nhà em với
các bạn anh ấy cũng vậy.

- Bạch Dương có được về nghỉ Tết không?
- Tôi hỏi để lái câu chuyện qua hướng khác.

Bạch Dương là con trai đầu của Tuyết. Lúc
sinh nó, Phương đang ở Liên Xô huấn luyện và
nhận khí tài mới, được nước bạn viện trợ. Anh
đặt tên con và nhờ tôi chăm sóc mẹ con cháu. 

- Nó phải trực, quân Biên phòng ở tuyến
trên, ngày Tết càng tăng cường tuần với trực.
Về họp và nhận quà Tết cho đơn vị, chiều hôm
qua có xe đưa đi rồi.  - Tuyết cười vui vẻ.

Chuyện trò mỗi lúc một cởi mở, hết chuyện
gần tới chuyện xa. Rồi đến chuyện “ngày xưa”.
Nó về tự nhiên từ lúc nào không hay biết. Khoa
kể: Ngày ấy trung đội Sơn được giao đi làm
nhiệm vụ. Mọi thứ phải để lại hết trong kho bảo
vệ. Sơn rút lại cuốn nhật ký đưa cho tôi: “Anh
giữ giúp em. Không biết có ngày trở về hay
xanh cỏ”. Sơn đi được ít lâu, mình cũng được
cửđi học lớp cấp tốc ký hoạ vẽ bản đồ, đắp sa
bàn rồi vào chiến trường đi theo Ban tác chiến.
Có thế mới thành anh “vẽ voi”. Ở rừng lâu sốt
rét nó chẳng tha, thêm vào là mấy phen bị sức
ép. Cấp trên cho ra điều dưỡng và tập huấn một
lớp ngắn mới có cơ hội cưới vợ. Còn cuốn nhật
ký của cậu tớ mang theo bên mình bị bom Mỹ
nó cuốn đi trong một trận B52 cùng với ba lô tài
liệu quý.

Tuyết tắt nụ cười vẻ nghĩ ngợi:
- Anh còn được cưới thành đôi lứa. Bọn

em có duyên, không có phận. Chắc ông trời
đùa giỡn.

- Chúng mình vẫn có phận chứ! Mình có
phận sự “cầm cờ” chạy trước. Sơn có phận làm
“vệ sĩ” cho mình. - Tôi nói tếu táo khoả đi nỗi
lòng của Tuyết.

- Đã thế Sơn phải là “thần hộ mệnh” của
người ta! Mà cũng đúng. Mỗi lần người ta gặp
khó khăn, nan giải, mình lại có mặt, ra tay chèo
chống. Anh xem, con trai hơ hớ đi chăm sóc gái
đẻ từ A tới Z. Người cùng phòng tưởng là chồng
mình chu đáo, tình cảm, phát ghen tị. Nếu có
kiếp sau, mình đừng làm “vệ sĩ” hay “thần hộ
mệnh” nữa mà là của nhau cho đã. - Tuyết đáp
trả.

Đồng hồ trên tường điểm chuông, tôi ngẩng
lên: 

- Đã mười một giờ, ta ra chợ kiếm cành đào
rồi về ăn cơm. Kịp chuyến xe đầu giờ chiều.

Tuyết nhanh nhảu: 
- Các anh không chê, ra vườn xem ưng ý

cành nào thì lấy về đón xuân. 
Mấy cành đào ở cuối sân đang độ nảy lộc

đơm hoa tiếp đến là mấy luống rau xanh mơn
mởn. Mấy cây đào ít bị chặt cành nên xum xuê
đẹp mắt. Mấy đứa trẻ và cả bạn chúng nó, Tết
đến chơi hay ra ngắm hoa chụp ảnh. Rồi cả nam
nữ thanh niên nhiều toán cũng vào xin nhờ cảnh
chụp vài kiểu. Chắc vì thế không mấy ai đến xin.
Có khách ở xa về hỏi mua cả cây, nhà không
bán. Mảnh vườn không to lắm nhưng có đủ đào
đơn, đào kép, phai đỏ, bạch đào trắng tinh nhị
vàng… Khoa có dịp ngắm đã mắt: 

- Đúng là đào của xứ hoa đào! Nụ nhiều
bông to, tươi tắn, thanh nhã đẹp quá!

- Anh Khoa thích cành nào? 
- Cành nào cũng đẹp cũng thích. Nhưng cắt

đi thì tiếc lắm, để nó tròn cây cho đẹp mọi người
tới ngắm. 

Anh nhất định không cho cắt, bảo ra chợ có
nhiều. Tuyết đưa cưa vào tay tôi: 

- Mình cắt một cành làm quà tặng anh
Khoa, một cành để ở nhà lấy lộc xuân. 

Tôi cắt một cành thấp là là dễ bị vướng
người qua lại nên nó khúc khuỷu, lắm dăm
nhiều nụ đưa cho Khoa. Anh ngắm món quà đầy
ý nghĩa, nói lời cảm ơn. 

- Còn của mình. - Tuyết nhắc.
- Nhà có mấy cây thất thốn rồi - Tôi từ chối. 
Tuyết cầm cưa tự cắt một cành bạch đào

đưa cho tôi: 
- Thất thốn là của mình. Bạch đào là phần

của cô ấy. Sơn đem về giúp!
Tuyết nói thật lòng mà cũng như “mệnh

lệnh”. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Љ

51
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 328-02/2021 



Để thực hiện một số chính
sách đặc thù đối với các
tỉnh trong khu vực Việt

Bắc, nơi căn cứ địa cách
mạng, năm 1956 Đảng và
Chính phủ cho thành lập Khu
tự trị Việt Bắc gồm các tỉnh:
Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng
Sơn, Thái Nguyên, Tuyên
Quang, Hà Giang.

Trong bộ máy Khu ủy Khu
tự trị Việt Bắc, ngành Văn hóa
thông tin cũng được thành lập
gồm Sở Văn hóa Khu tự trị Việt
Bắc, Đài Phát thanh, Nhà máy
in, Trường Văn hóa nghệ thuật,
Đoàn văn công.

Đoàn Văn công Khu tự trị
Việt Bắc trong những năm đầu
mới thành lập, đội ngũ diễn viên
được đào tạo qua Trường Âm
nhạc Việt Nam, các Trường Văn
hóa nghệ thuật rất ít. Khi ấy,
Trường Âm nhạc Việt Nam cũng
mới đào tạo ở bậc trung cấp,
chưa có hệ đại học, Trường Văn
hóa nghệ thuật Việt Bắc chỉ mở
các lớp sơ cấp 6 tháng, 1 năm. 

Do mới được thành lập,
Đoàn rất thiếu diễn viên, vì vậy
Đoàn vừa đi biểu diễn phục vụ
nhân dân vừa tuyển diễn viên có
năng khiếu về âm nhạc, múa để
đưa đi bồi dưỡng chuyên môn.
Một lần Đoàn đi biểu diễn phục
vụ nhân dân tại xã Mỹ Phương,
huyện Chợ Dã, tỉnh Bắc Kạn,
trong lúc tập kết nhạc cụ, phông
màn để chuẩn bị cho đêm diễn,
Trưởng Đoàn Văn công Nông
Viết Toại thấy có một thanh niên
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CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ

Cả gia đình người Tày
LÀ nGHỆ Sĩ

HoàNG HUY ẤM

Cố nghệ sĩ Đinh Quang Khải dự trại sáng tác dân tộc miền núi
tại Nha Trang năm 1999

chừng mười bảy, mười tám tuổi dáng người cao, hơi gầy, nhanh
nhẹn, hoạt bát, cứ quanh quẩn gần chỗ để nhạc cụ, phông màn
liền hỏi:

- Cậu có thích đi văn công không? 
Anh thanh niên trả lời: 
- Có. 
- Tên cậu là gì?
- Tên em là Đinh Quang Khải, ở Bản Hậu, xã Mỹ Phương. 
Trưởng Đoàn Văn công Nông Viết Toại gọi Đinh Quang Khải

vào gặp ngay bộ phận chuyên môn thử năng khiếu, gõ nhịp đơn,
nhịp kép. Đinh Quang Khải gõ rất tốt, sau đó anh được tuyển
vào Đoàn Văn công Khu tự trị Việt Bắc, được bố trí làm ở bộ
phận trống phách và múa.

Đinh Quang Khải nhập cuộc rất nhanh, những vai được
phân công anh đều hoàn thành tốt. Sau một thời gian công tác,
lãnh đạo Đoàn nhận thấy khả năng của Đinh Quang Khải sau
này có thể sẽ là trụ cột, muốn tạo điều kiện cho anh đi học ở
Trường Âm nhạc Việt Nam.



Tháng 9 năm 1956, Khu tự
trị Việt Bắc tổ chức hội nghị bàn
về công tác xây dựng nếp sống
mới, chị Nguyễn Thị Loan ở thôn
Nà Cạn, xã Đại Đồng, huyện
Tràng Định được Ty Văn hóa
thông tin tỉnh Lạng Sơn chọn
vào đội văn nghệ tham gia biểu
diễn, với giọng hát ngọt ngào,
đằm thắm, trong sáng thể hiện
qua ca khúc “Thôn ngàn” của
nhạc sĩ Hùng Việt, cả hội trường
vỗ tay tán thưởng, cũng từ đây
chị Loan được tuyển vào Đoàn
Văn công Khu tự trị Việt Bắc. Kể
từ đó, chị Nguyễn Thị Loan
(Thanh Loan) và anh Khải cùng
tham gia nhiều chương trình
biểu diễn, đều là trai tài, gái sắc,
hai người tâm đầu ý hợp, dần
dần yêu nhau. Cuối năm 1959,
đám cưới được tổ chức tại Đoàn
Văn công Khu tự trị Việt Bắc.
Hôn lễ chỉ có bánh kẹo, nước trà
và hoa cùng những lời ca, tiếng
hát chúc mừng hạnh phúc. Đám
cưới đơn giản nhưng thắm tình
anh em, thắm tình nghĩa vợ
chồng, từ đây hai người vừa
cùng nhau xây dựng tổ ấm, vừa
đồng lòng dốc sức phục vụ cho
Đoàn. Những đêm diễn phục vụ
ở các tỉnh, giọng hát của ca sĩ
Thanh Loan làm nức lòng khán
giả, trước sự mến mộ của công
chúng có những bài ca sĩ phải
hát lại đến hai lần.

Sau khi xây dựng gia đình,
hai vợ chồng hẹn nhau đi học tại
Trường Âm nhạc Việt Nam để
nâng cao trình độ, phục vụ lâu
dài cho sự nghiệp văn hóa, nghệ
thuật. Năm 1959, Đinh Quang
Khải thi đỗ vào trường Âm nhạc
Việt Nam và trúng tuyển khoa
Sáng tác chỉ huy. Lúc này, chị
Loan đã có thai, đây là tin vui
nhưng đồng thời cũng là nỗi lo
của Đinh Quang Khải. Song, với
ý chí quyết tâm học hành, anh
không chùn bước. Tháng 1 năm
1960, chị Loan sinh đứa con trai
đầu lòng kháu khỉnh là Đinh
Quang Trung, niềm vui cùng với
sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh
đạo, các diễn viên trong đoàn
giúp chị vượt qua khó khăn khi
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Nghệ sĩ Thanh Loan (vợ cố nghệ sĩ Đinh Quang Khải) biểu diễn
trong một chương trình nghệ thuật.

không có chồng bên cạnh chăm sóc. Đáp lại tình cảm ấy của mọi
người, chị càng thêm quyết tâm để đến với con đường học hành.
Năm 1961, chị Nguyễn Thị Loan thi đỗ Trường Âm nhạc Việt
Nam khoa Thanh nhạc. Lúc này cậu con trai nhỏ mới chập chững
biết đi, đồng lương eo hẹp, rất khó khăn, hai vợ chồng được bố
trí ở một gian nhà tranh tre nứa lá 10 m2 tại Trường Âm nhạc Việt
Nam, cùng động viên nhau học tập. Đinh Quang Khải là một sinh
viên người dân tộc, điểm các bài sáng tác, phối khí, chỉ huy, hòa
thanh đều đạt điểm khá trở lên. Đến năm 1962, Đinh Quang Khải
tốt nghiệp ra trường, trở lại Đoàn văn công Khu tự trị Việt Bắc,
lúc này vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai.

Đinh Quang Khải phải bồng bế đứa con trai về Thái Nguyên,
niềm vui nối tiếp niềm vui nhưng khó khăn cũng nối tiếp khó
khăn, hai vợ chồng động viên nhau vượt qua để thực hiện ước
mơ. Đoàn Văn công Việt Bắc lúc này đang thiếu nhạc sĩ phối khí,
vì vậy Đinh Quang Khải được giao nhiệm vụ phối khí và dàn
dựng tác phẩm mang âm sắc giai điệu dân gian. Vốn được đào
tạo sáng tác phối khí các tác phẩm hiện đại, việc phối khí cho
các tác phẩm mang âm sắc giai điệu dân gian là thử thách lớn,
nhưng là người dân tộc Tày, tâm hồn thấm đượm những làn điệu
dân ca như then, lượn, phong slư từ thuở nhỏ… vì vậy anh thích
ứng rất nhanh. Vận dụng những hòa thanh dân tộc để phối khí,
làm tô đậm âm hưởng dân tộc, một số tác phẩm âm nhạc nổi
tiếng do Đinh Quang Khải phối khí như: “Điệu múa suông”, “Suối
Lê Nin”, “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” của Phạm Tuyên. Có lần anh mải
mê phối khí cho tác phẩm đến nỗi quên nấu cơm, phối xong một
chương của tác phẩm mới quay lại thấy con trai Đinh Quang
Trung đã ngủ thiếp đi, anh rơi nước mắt tự trách móc mình không
quan tâm đến con, 11 giờ đêm hôm ấy anh mới lọ mọ đi nấu cơm
cho con ăn.

Những lúc đi diễn các tỉnh xa, Đinh Quang Khải phải đưa
con trai đi theo, có lúc rét mướt, mưa gió phải nằm bờ nằm bụi,
Trung có lẽ biết thương bố rất vất vả, khổ cực nên không hề
kêu khóc.



Chị Thanh Loan học ở Trường Âm nhạc
Việt Nam, biết chồng con rất khó khăn, khổ cực
nhưng chị lại chẳng giúp được gì vì đang mang
bầu và việc học cũng quan trọng, không thể bỏ
dở, chỉ cầu mong chồng con mạnh khỏe. Tuy
vậy, các môn học đều đạt loại khá. Đến năm
1963, đứa con thứ hai ra đời, Đoàn cho phép
Đinh Quang Khải nghỉ một thời gian xuống Hà
Nội chăm sóc vợ con. Anh lại đưa con trai
Quang Trung quay trở lại Hà Nội, cả gia đình
bốn người cùng sống trong căn phòng 10m2

chật chội, chỉ có một cái giường, tối đi ngủ Đinh
Quang Khải lấy liếp rải xuống đất và rải chiếu
lên trên để ngủ. Nửa đêm hôm ấy, vợ anh trở dạ
sinh con, điều kiện vốn khó khăn mà trời lại
mưa, nhà dột, anh lấy nilon giăng lên chỗ dột để
che cho vợ, may sao y sĩ của trường tay nghề
tốt, chị Loan sinh ra cháu Đinh Thị Phượng mẹ
tròn con vuông.

Hết thời gian được nghỉ để trông vợ sinh
con, Đinh Quang Khải lại cùng con về Thái
Nguyên, từ đây vợ chồng mỗi người một nơi.
Chị Loan ở Hà Nội trong Trường Âm nhạc Việt
Nam, các cô trông trẻ của trường giúp đỡ chị rất
nhiều, chăm sóc cháu Phượng để chị không bị
gián đoạn học tập.

Trưởng thành từ những gian khổ, sau này
Đinh Quang Khải viết bài hát then “Tiếng chim
khảm khắc cáng lò”, bài hát vừa mang nét bi
nhưng vừa mang tính nhân văn sâu sắc hơn cả,
giáo dục con người bảo vệ rừng, tác phẩm này
được nhiều người trong khu Việt Bắc thuộc lòng
và được biểu diễn trong rất nhiều cuộc liên hoan. 

Khó khăn mấy rồi cũng qua, năm 1965,
Nguyễn Thanh Loan tốt nghiệp vào loại khá giỏi
và trở lại Đoàn Văn công Khu tự trị Việt Bắc, vợ
chồng sum họp một nhà. Gọi là nhà nhưng thực
chất chỉ là một gian nhà tranh tre nứa lá trong
khu tập thể Đoàn Văn công. Đến năm 1971, con
gái thứ ba Đinh Thiện Vỹ ra đời là một niềm vui
lớn dù gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, nhà cửa
chật chội nhưng lúc nào cũng ấm áp, vui tươi.

Năm 1981, Trường Trung cấp Văn hóa
nghệ thuật Việt Bắc thiếu giáo viên dạy hòa
thanh, phân tích tác phẩm, Đinh Quang Khải
được cấp trên tin tưởng, tín nhiệm điều chuyển
sang làm công tác giảng dạy và chị Thanh Loan
cũng sang trường dạy môn thanh nhạc. Đinh
Quang Khải nhận thấy các con mình đều có
năng khiếu về âm nhạc, đó là niềm vui đối với
anh và cả gia đình.

Những năm làm công tác giảng dạy ở
trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
của Bộ Văn hóa, Đinh Quang Khải nhận thấy
trường xảy ra vài vụ việc gây mất đoàn kết nội
bộ, tuy là người ngoài cuộc nhưng việc đó khiến
anh rất chán nản. Cùng thời điểm đó, năm 1986

một trận lụt lớn nước dâng đến tận nóc nhà, bao
nhiêu Bằng khen, Giấy khen, Huy chương Vàng,
Huy chương Bạc của chị Loan đều theo dòng
nước lũ cuốn đi hết. Trong lúc này, lãnh đạo Sở
Văn hóa - Thông tin tỉnh Lạng Sơn xuống đặt vấn
đề xin anh về Lạng Sơn công tác, sau nhiều lần
đắn đo, anh quyết định về công tác tại Lạng Sơn.

Về Lạng Sơn năm 1990, Đinh Quang Khải
được phân công làm Hiệu trưởng Trường Văn

hóa nghệ thuật của tỉnh, chị Loan cũng tham gia
giảng dạy môn thanh nhạc, gia đình anh chị
được Sở Văn hóa - Thông tin bố trí ở một gian
nhà tập thể văn công tại Còn Lèng, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

Năm 2001 Đinh Quang Khải nghỉ hưu. Đinh
Quang Khải một thời cống hiến và dìu dắt các
con theo sự nghiệp của bố mẹ, Đinh Quang
Trung năm 1973 vào học Trường Trung cấp Văn
hóa nghệ thuật Việt Bắc, sau đó về công tác tại
Đoàn Văn công Việt Bắc nơi trước đây bố mẹ
từng công tác. Năm 1981 Đinh Quang Trung về
làm việc tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu I. Năm
1991 anh về công tác tại Đoàn Nghệ thuật ca -
múa - kịch tỉnh Lạng Sơn, noi gương bố mẹ anh
tiếp tục học nâng cao trình độ và thi đỗ Nhạc
viện Hà Nội, Khoa Sáng tác Chỉ huy - nơi trước
đây bố anh từng theo học.

Năm 2006, Đinh Quang Trung được đề bạt
làm Phó Đoàn nghệ thuật ca - múa - kịch tỉnh
Lạng Sơn, nối nghiệp bố mẹ, cống hiến không
biết mệt mỏi. Từ năm 2005 đến năm 2013, anh
được Ủy ban nhân dân tỉnh 6 lần tặng Bằng
khen vì đã có thành tích xuất sắc củng cố Đoàn
Nghệ thuật tỉnh và có thành tích xây dựng sự
nghiệp văn hóa thể thao tỉnh Lạng Sơn. Năm
2013, Đinh Quang Trung nhận danh hiệu Chiến
sĩ thi đua cấp tỉnh, năm 2017 được Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Năm 2018,
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
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Nghệ sĩ Thanh Loan và con gái là nghệ sĩ 
Đinh Thiện Vỹ (hiện đang công tác tại Trung tâm

Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn)



Trong quá trình công tác tại Đoàn Nghệ
thuật ca - múa - kịch tỉnh Lạng Sơn, Đinh
Quang Trung đã sáng tác, phối khí nhiều bản
nhạc thuộc nhiều thể loại (hiện đại, dân tộc),
nhiều tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Huy
chương Bạc tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn
toàn quốc và khu vực. Dàn dựng nhiều chương
trình văn nghệ phục vụ trong các sự kiện, lễ hội
lớn của tỉnh. Hiện nay, Đinh Quang Trung đã
nghỉ hưu nhưng Trung tâm Văn hóa nghệ thuật
tỉnh vẫn tiếp tục hợp đồng với anh để thực hiện
một số chương trình lớn cho Đoàn. Năm 2017,
Đinh Quang Trung được kết nạp Hội viên Hội
Nhạc sĩ Việt Nam, vợ anh là Vũ Thị Thúy Loan,
tốt nghiệp hệ Trung cấp Violon, hiện là diễn viên
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn,
em gái là Định Thị Phượng, học 4 năm hệ Trung
cấp và 5 năm đại học môn học Vi-ô-lông-xen tại
Nhạc viện Hà Nội, hiện nay là diễn viên chủ
công của Đoàn Chèo Hà Nội. Chồng Đinh Thị
Phượng là anh Đặng Mạnh Hà, là Nhạc sĩ, Phó
Đoàn Văn công của Tổng cục Chính trị Bộ Công
an; em út Đinh Thiện Vỹ học 8 năm hệ Trung
cấp Violon, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ
thuật Việt Bắc nay là diễn viên Trung tâm Văn
hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Cuộc đời sự nghiệp của gia đình nghệ sĩ
Đinh Quang Khải và Nguyễn Thị Loan cống
hiến cho sự nghiệp âm nhạc, để lại nhiều tác
phẩm được nhân dân đón nhận, đánh giá cao.

Trong sự nghiệp sáng tác của Đinh Quang
Khải, có lần anh tâm sự trong quá trình sáng tác
ca khúc mới, anh thấy các thể loại dân ca dân
gian trong khu vực Việt Bắc rất giàu giai điệu, âm
sắc trữ tình, vì vậy anh đã đi sâu vào sáng tác
nhiều tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân
gian như: bài then “Tiếng chim khảm khắc cáng
lò”, “Bài then tặng mẹ”, “Nặm bó Bản Hẻo” - viết
về quê hương Lương Văn Tri, “Quê hương” viết
về cảnh sắc thiên nhiên giàu đẹp nơi biên giới
với ngày hội xuân ấm áp tình người.

Cô Lương Thị Phi có một thời gian khá dài
công tác tại trường Trung cấp Văn hóa nghệ
thuật Việt Bắc và Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
tỉnh Lạng Sơn, từng kể cho Đinh Quang Khải
một câu chuyện tình có thật của anh em họ hàng
xa ở xã Đình Bảng, huyện Thạch An, tỉnh Cao
Bằng: Anh Hồng và chị Đào yêu nhau tha thiết,
hai gia đình cũng đã gặp mặt để cho họ tìm hiểu
nhau, dự định tiến tới hôn nhân. Khoảng năm
1968 - 1969, cuộc chiến tranh giải phóng dân
tộc ở miền Nam diễn ra rất ác liệt, nghe theo
tiếng gọi của Tổ quốc, nhiều thanh niên xung
phong nhập ngũ lên đường cứu nước, trong
không khí sôi sục ấy, anh Hồng cũng đăng ký
xung phong lên đường nhập ngũ, trước khi lên

đường Hồng hẹn với Đào sau này nếu còn quay
về thì sẽ tổ chức đám cưới còn nếu không thấy
tin tức gì thì Đào nên đi lấy chồng, đừng đợi
Hồng. Sau nhiều năm không thấy tin tức gì của
Hồng, Đào đành ngậm ngùi đi lấy chồng. Một
năm sau Hồng quay về, thấy Đào đã có chồng,
Hồng khuyên Đào nên chăm sóc gia đình hạnh
phúc, tình cảm hai người trước đây trở thành kỉ
niệm đẹp. Sau đó Hồng tiếp tục lên đường phục
vụ lâu dài cho quân đội. Sau khi nghe câu
chuyện này, Khải đã viết được một tác phẩm
truyện thơ dưới dạng ca kịch cảnh kết hợp với
các làn điệu dân ca dân tộc như pựt lằn, sli
giang, nàng ới, lọi then. Tác phẩm này của Đinh
Quang Khải được Đài Phát thanh và truyền hình
tỉnh Bắc Kạn dựng thành truyện - thơ - ca - kịch
cảnh. Hiện nay tác phẩm này được đưa lên
mạng với tựa đề “Chài Hồng noọng Đáo”. Câu
chuyện nói lên tinh thần đạo đức cách mạng của
anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh bản thân để
phục vụ nhân dân.

Những tác phẩm của Đinh Quang Khải giàu
tính nhân văn cao cả, ngôn ngữ dân tộc được
sử dụng rất đặc sắc, ví dụ trong bài hát then
“Quê hương” có câu “Tâm tiên trai khau slung
khuổi lập/ Moóc lồng dà hủm thuổn pù khau”.

Hai mươi sáu năm công tác tại Đoàn Văn
công Khu tự trị Việt Bắc, mười năm dạy học tại
Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, nhiều
học sinh của anh trở thành Nghệ sĩ Ưu tú, bốn
mươi sáu năm cống hiến cho sự nghiệp âm
nhạc, anh đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp
phát triển âm nhạc.

Có lần thấy Đinh Quang Khải quá vất vả tôi
nói đời anh sao khổ thế, anh vô tư trả lời cái khổ
của mình chưa là gì so với nỗi khổ nhân thế.
Năm 2010, anh về với tiên tổ. Lúc công tác hai
bàn tay trắng nỗ lực học tập và cống hiến, lúc
rời khỏi thế gian nhẹ nhàng không vướng bận
điều gì. Cả gia đình vợ con anh ra sức học tập
và cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc, không đòi
hỏi bất cứ điều gì. Tôi nghĩ mọi sự so sánh đều
là khập khiễng. Nhưng tôi vẫn cứ so sánh, với
những quy định về xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ
sĩ Nhân dân hiện nay thì những công lao của
Đinh Quang Khải và Nguyễn Thị Loan còn lớn
hơn nhiều. Được công tác với vợ chồng cố nhạc
sĩ Đinh Quang Khải nhiều năm, thấy được
những cống hiến đáng trân trọng của anh, của
cả gia đình đều là nghệ sĩ, tôi viết những dòng
này để tri ân anh - người đã có nhiều năm tháng
cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc của Xứ Lạng,
của nước nhà.

(Ảnh trong bài do gia đình cố nghệ sĩ 
Đinh Quang Khải cung cấp)
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Đường đời khúc
khuỷu  

Louise Glück có ông
bà nội là người Do Thái
Hungary di cư đến Mỹ,
nơi cuối cùng họ sở hữu
một cửa hàng tạp hóa ở
New York. Bà có người
cha là Daniel Glück (1905
- 1985), thành viên đầu
tiên trong gia đình sinh ra
ở Hoa Kỳ, tuy có tham
vọng trở thành một nhà
văn, nhưng lại đi làm ăn
với anh rể và họ đã đạt
được thành công khi phát
minh ra dụng cụ cắt X-
Acto nổi tiếng. Mẹ của
Louise Glück là Beatrice
Glück (nhũ danh Grosby,
1909 - 2011), cũng người
gốc Do Thái đến từ Nga,
làm nội trợ gia đình trong
khi đã tốt nghiệp Cao
đẳng Wellesley.  

Là con thứ hai sau
người chị cả mất từ khi
chưa lọt lòng mẹ (1941),
Louise Glück ra đời tại
New York ngày 22-4-
1943 và lớn lên ở vùng
Long Island. Bà có em gái
là Tereze Glück (1945 -
2018) sinh thời làm Phó
Chủ tịch “CitiBаnk”, cũng
là nhà văn từng được giải
thưởng Iowa Short Fic-
tion Award 1995 cho cuốn
May You Live in Interest-
ing Times và là mẹ của
nữ diễn viên Abigail Sav-
age (sinh năm 1984). 
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Nobel Văn học 2020:
Louise Glück

ĐườNG ĐờI Và VĂN NGHIỆp
Giải Nobel Văn học 2020 đã thuộc về một tên tuổi vừa quen thuộc vừa bất ngờ của

văn chương nước Mỹ, nơi sử dụng Anh ngữ không có chữ “ü”: nhà thơ Louise Glück… 

Nhà thơ Louise Glück 

Ngay từ khi còn nhỏ, được cha mẹ cho học về thần thoại Hy Lạp
và những câu chuyện cổ điển, Louise Glück đã lẳng lặng làm thơ,
nhưng giấu biệt. Chứng biếng ăn tâm thần lại mắc phải từ hồi trung
học nên Louise Glück có theo học tại Sarah Lawrence College và
Columbia University nhưng đành bỏ dở. Đến năm 25 tuổi (1968), khi
thế giới mở màn cuộc cách mang tình dục, Louise Glück mới cho ra
mắt tập thơ đầu tay Con đầu lòng (Firstborn) nói về những diễn biến,
những ranh giới trong thân thể và nhận thức, từ đó đi sâu vào nghiên
cứu phân tích tâm lý. Bẵng viết một thời gian, kiếm sống bằng nghề
thư ký, đến năm 1971, được trường Đại học Goddard ở Vermont mời
đến bàn luận thơ ca với sinh viên, Louise Glück cảm thấy như ở nhà
mình, nhận lời làm giảng viên và kết thúc giai đoạn khủng hoảng
sáng tác bằng cách liên tiếp cho ra mắt hai tập thơ Ngôi nhà trên
đầm lầy (The House on Marshland, 1975) được nhận học bổng
Guggenheim - phần thưởng cho khả năng sáng tạo đặc biệt - và
Mảnh vườn (The Garden, 1976). Sau đó bà làm việc cho những
trường Đại học Iowa, Warren Wilson ở Bắc Carolina, Williams ở Mas-
sachusetts, California, Harvard và hiện giảng dạy tại Đại học Yale. 

Những tập thơ Hình hài hư hao (Descending Figure, 1980),
Khúc khải hoàn của Achilles (The Triumph of Achilles, 1985) đã nhận
được nhiều giải thưởng của những tổ chức văn học khác nhau, kể
cả Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Mỹ. 



Bi kịch thường thúc đẩy Louise Glück tạo
nên các tập thơ: sau khi nhà bà bị cháy rụi
năm 1980, xuất hiện Khúc khải hoàn của
Achilles (lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp
chứa dầy những bi kịch); sau cái chết của
người cha, bà sáng tác Ararat (1990, tên tập
thơ lấy cảm hứng từ ngọn núi xuất hiện trong
câu chuyện về trận đại hồng thủy của Sáng
thế ký), được các nhà phê bình đánh giá là
đầy đau khổ, là đỉnh cao nhất trong sáng tạo
từ trước đến nay của Louise Glück. 

Khúc khải hoàn của Achilles đã được
nhận Giải thưởng của Hội Nhà phê bình sách
Quốc gia 1985 vì sự tái tạo bản chất tôn giáo
và huyền thoại của loài người, còn nhà thơ thì
nói: “Sự công nhận này là điều kiện để hiện
thực hóa con người khi đang sống”. Tập thơ
này vừa được Anders Olsson, Chủ tịch Ủy
ban Nobel, nhắc đến khi công bố giải thưởng
2020 và trong bài tuyên dương sự nghiệp thi
ca của Louise Glück, ông cũng nhắc đến tập
thơ Ararat là “đã bắt gặp ở đó những hình ảnh
gần như thẳng thắn tàn bạo về những mối
quan hệ gia đình đau thương". 

Ngọn nguồn sáng tạo 
“Ở tuổi 50 tôi bắt đầu viết nhanh” - Louise

Glück kể với The American Academy of
Achievement - “Tập thơ Hoa diên vĩ dại (The
Wild Iris, 1992) được viết mới hoàn toàn trong
vòng 6 đến 8 tuần lễ, chỉ ngoại trừ độ dăm
bài”. Trong Hoa diên vĩ dại những bông hoa
trò chuyện với người làm vườn - một nhân vật
thánh thiện - về cuộc sống, về đàn ông và các
thánh thần. Tập thơ này đã mang lại cho
Louise Glück giải thưởng văn chương báo chí
Pulitzer. Sau đó là những tập Trái cam dỏm
(Mock Orange, 1993) và Đồng cỏ (Meadow-
lands, 1997, kết hợp hình ảnh của Odysseus
và Penelope từ sử thi Odyssey của Homer với
câu chuyện về sự tan vỡ của một cuộc hôn
nhân thời hiện đại). Riêng hai tập Vita Nova
(1999) và Bảy độ tuổi trong đời (The Seven
Ages, 2001) ra đời rất nhanh, như Hoa diên
vĩ dại vậy, mỗi tập được hình thành trong vòng
một tháng rưỡi, mỗi ngày viết đến 4 hoặc 5
bài thơ; “viết xong tôi thấy kiệt lực, hoàn toàn
đau ốm” - bà kể. Tựa đề Vita Nova nhại theo
bài thơ kinh điển của Dante La Vita Nuova
(Cuộc đời mới) vốn vui mừng với cuộc đời mới
trong hình dạng nàng thơ Beatrice, nhưng
Louise Glück lại chúc tụng cho sự mất mát
một tình yêu đã tan vỡ. 

Bi kịch Tháp Đôi ngày 11 tháng 9 năm
2001 thúc đẩy Louise Glück phải viết thành
trường ca, và Tháng Mười (October) ra đời
năm 2004. Nhà thơ phân tích các huyền thoại,

chứng minh vết thương là phần không thể
thiếu, không thể tách rời trong văn hóa loài
người. Trong thế kỷ không ngừng phân tâm
này, Louise Glück đề xuất: về căn bản, phải
nuôi dưỡng tính trung thực triệt để. Phương
cách bảo vệ con người duy nhất trước những
áp lực của văn hóa và văn minh, đó là biết
nghe mỗi lúc một nhiều hơn những tiếng nói
từ xung quanh và từ nội tâm. Sau đó Averno
(2006), được khơi gợi cảm hứng từ huyền
thoại về Persephone như một lăng kính để
phản ánh mối quan hệ mẹ con, đau khổ, về
tuổi già và cái chết. Louise Glück khuyên
người đọc có thể tìm hiểu bà bắt đầu từ tập
Averno chứ không phải ngay tập thơ đầu tiên.
Tiếp sau, bà cho trình làng Сuộc sống nông
thôn (A Village Life, 2009), tuyển tập trường
ca những năm 1962 - 2012 (Poems: 1962 -
2012, 2012) và tập thơ Đêm thủy chung và
đức hạnh (Faithful and Virtuous Night, 2014)
- tập này mang lại cho bà Giải thưởng sách
Quốc gia. 

Trong những cuốn sách ra sau đó Louise
Glück xem xét ảnh hưởng của các biểu tượng
văn hóa đối với cuộc sống hàng ngày của con
người, ví dụ: tái tạo những hình tượng phụ nữ
trong văn hóa thế giới (Gretel từ truyện kể của
anh em Grimm, Jeanne d'Arc - nữ anh hùng
người Pháp, chiến đấu trong cuộc Chiến tranh
Trăm Năm giữa Pháp và Anh, và đã được
Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh). 

Đề tài thường trực trong thơ Louise Glück
là nhận thức về thể trạng, muốn ở ngoài
những tư duy văn hóa và ranh giới xã hội để
ở lại với đích thực chính mình: 

Những người khác tìm thấy gì cho mình
trong nghệ thuật 

tôi tìm thấy trong tự nhiên.
Những người khác tìm thấy gì trong tình

yêu trần thế,
tôi tìm thấy trong tự nhiên.
Con người trong thơ Louise Glück là độc

nhất vô nhị trong thế giới xung quanh và
thường lui xuống hàng thứ hai, ở một độ lùi
để ngắm nghía thế giới và bản thân qua một
khoảng cách. 

Trong thơ Louise Glück, khát vọng viển
vông, hão huyền xuyên thấu qua những thông
tin ồn ào được ngắm nghía và nghe rõ từng
phần, từng phần một của thế giới chúng ta.
Bà nhìn thấy sự cản trở bởi những ước lệ xã
hội và quan điểm tự chọn đã thực sự nhập
hồn, dù đó là chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa
dân tộc hay chủ nghĩa khác. 
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Tuy đã viết hai tập sách tiểu luận về thơ
và hàng chục lời nói đầu cho các nhà thơ trẻ,
nhưng Louise Glück vẫn bảo văn xuôi không
phải là việc của mình, bà chỉ biết đào bới các
cuốn sách để có hứng cho thơ. “Sách văn học
đối với tôi như là chuyện ẩm thực, đó hoàn
toàn là một sở thích, tôi không muốn để lại
dấu vết trên lộ trình bằng sự tham gia của
mình” - bà tự giễu khi trả lời phỏng vấn của
The American Academy of Achievement. 

Tất cả, Louise Glück đã được hơn 20 giải
thưởng văn học, bao gồm Huy chương Nhân
văn Quốc gia, Giải thưởng Pulitzer, Giải
thưởng Sách Quốc gia, Giải thưởng Hội Nhà
phê bình Sách Quốc gia và Giải thưởng
Bollingen… danh hiệu “Nhà thơ của nước Mỹ”
(2003 - 2004) và bây giờ thêm giải Nobel Văn
học 2020 “vì giọng thơ không thể nhầm lẫn
với vẻ đẹp khắc khổ làm cho sự tồn tại cá
nhân trở nên phổ quát”.

Louise Glück đã qua hai lần hôn nhân và
cả hai lần đều tan vỡ, nhưng từ cuộc hôn
nhân lần hai với nhà văn John Dranow đã sinh
hạ được một người con trai tên là Noah hiện
làm chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu
vang ở San Fransisco, do đó người mẹ thừa
nhận mình thỉnh thoảng cũng dùng một chút
rượu vang nhãn Chateau Cheval Blanc. 

Nhiều tháng qua, trong bối cảnh đại dịch
Covid 19 và bị chứng viêm phế quản hành hạ,
Louise Glück vẫn không ngừng sáng tác.
Dường như viết đã trở thành bản năng của
bà. Ở tuổi 77, Louise Glück vẫn thường viết
tay, nhiều bài thơ của bà không có bản nháp,
rất ít chỉnh sửa câu từ so với phác thảo ban
đầu. Khi được công bố là chủ nhân mới của
Nobel Văn học, việc các nhà báo xếp hàng dài
trên đường phố bên ngoài nhà riêng ở Cam-
bridge, điện thoại không ngừng đổ chuông từ
7 giờ sáng, bà thú nhận mình như rơi vào một
“cơn ác mộng”. Bà nói về công việc của mình
bằng hình ảnh: “Cuộc đời của một nhà thơ
dao động giữa cực lạc và đau khổ”. 

Louise Glück mới hoàn thành cuốn Winter
Recipes From the Collective (tạm dịch Gió
đưa những công thức đến từ tập thể), dự kiến
phát hành vào năm tới. 

Năm nay, nhờ tình hình tài chính ổn định,
giải Nobel sẽ tăng mức thưởng cho những
người được giải từ 9 triệu lên 10 triệu crown
Thụy Điển (hơn 26 tỉ VNĐ).

Đăng Bẩy (Tổng hợp và dịch)
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)

Tôi có đôi lần rời xa nơi mình sinh ra để
tới thăm những vùng đất mới lạ. Nhớ
một lần có người bạn mới hỏi quê tôi ở

chốn nào. Tôi nhìn vào đôi mắt bạn đang đợi
chờ đầy nôn nóng mà thưa rằng: “Quỷ Môn
Quan, Quỷ Môn Quan/ Thập nhân khứ, nhất
nhân hoàn” (Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan/
Mười người đi, một người trở lại). Chỉ cần thế
bạn nắm lấy tay tôi mà thốt lên rằng “Ồ! Lạng
Sơn rồi! Xa quá! Quý quá!”. Hôm ấy tôi vui cả
ngày. Tôi vẫn luôn tự hào về mảnh đất mình
sinh ra gắn liền với những chiến công hiển
hách, oanh liệt của cha ông ta chống quân
xâm lược phương Bắc khiến kẻ thù muôn đời
khiếp sợ. Tôi nhắn nhủ bạn rằng, nếu đến Xứ
Lạng tôi sẽ cùng bạn du ngoạn đến ải Chi
Lăng, đến Nhất, Nhị, Tam Thanh, đến nơi
nàng Tô hóa đá ngàn năm... Và có một nơi
chắc chắn bạn phải đến cùng tôi một lần để
lắng nghe, đắm chìm trong những câu hát
chầu văn mê đắm lòng người. Nơi ấy là đền
thiêng Công Đồng Bắc Lệ.

Hôm rồi, tôi đến Bắc Lệ theo lời mời của
một người bạn. Anh ấy lấy nghề quay phim,
chụp ảnh để nuôi sống mình. Lần này anh
nhận lời quay lại những thước phim của một
buổi hầu đồng. Anh bảo đi với anh cho vui,
một lần về nhà là biết hát văn, biết thổi sáo
như thường. Tôi tự cười trước lời cám dỗ của
anh. Vậy mà tôi nhận lời, rồi cùng nhau lên
đường. Tôi đi như một thói quen thích khám
phá. Hay chính mình đang kiếm tìm một sự
linh ứng nào đó khi tới “gò” đất thiêng ấy trong
một ngày mùa đông buốt cắt ngọt ngào vào
da thịt.

Đền Bắc Lệ thuộc xã Tân Thành, huyện
Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nằm cách thị trấn Hữu
Lũng khoảng 12 kilômét từ đường quốc lộ 1A.
Nếu đi theo tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng
Sơn thì ngôi đền cách ga Bắc Lệ khoảng hai
trăm mét. Tới đây, du khách sẽ thấy một ngôi
đền nằm trên gò đất cao, rợp bóng những cây
cổ thụ uy linh. Dân gian xưa từng truyền tai
nhau rằng: “Voi Xô, Phú Vị, Đồi Nghè/ Trong
ba nơi ấy chớ thường vãng lai”. Đó chính là
những địa danh thuộc châu Hữu Lũng, tỉnh
Bắc Giang xưa, vốn được xem là nơi rừng
thiêng nước độc, thú dữ quấy quả khiến bao
người phải khiếp sợ, hãi hùng. Chính từ
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những dấu ấn mang tính lịch sử như vậy mà
sự tích về đền Bắc Lệ đến nay vẫn được
người đời sau khéo léo dựng nên những tích
truyện kì ảo mang hơi hướng của văn hóa thờ
Mẫu và khát vọng trị thủy, hàng thú dữ của
người xưa.

Truyện xưa kể rằng, có cặp vợ chồng gia
cảnh hiếm muộn ở Thăng Long nghe tiếng
Chầu Bé Bắc Lệ linh thiêng liền tới cầu tự xin
được ban ân. Thời đó đường đến Bắc Lệ vô
cùng vất vả, khó khăn, phải trèo đèo lội suối,
băng rừng mới tới được. Sau lần lễ bái, cầu
tự ấy người vợ trở về nhà một thời gian thì có
mang. Năm sau thì sinh được một cậu quý tử.
Nhận thấy sự linh thiêng ứng nghiệm của Mẫu
ban, hai vợ chồng quay lại đền lễ tạ. Họ bỏ

tiền xây cây cầu qua suối dẫn sang đền, ngày
nay người dân vẫn thường qua lại. Đền Bắc
Lệ được xây dựng trên một vị trí đắc địa, tụ
linh phúc, huyền bí linh thiêng. Ngôi đền xưa
kia chỉ là một cái am nhỏ nơi cửa rừng bạt
ngàn gỗ lim xanh quý hiếm, nhiều ác thú trú
ngụ cùng chướng khí bốc lên bao quanh. Thời
gian tàn phá khiến ngôi đền bị dột nát, xiêu
vẹo. Đến nay, ngôi đền đã được tu sửa nhiều
lần, theo những tài liệu và văn bia còn ghi lại
thì có thể lần đầu vào khoảng năm 1596 hoặc
năm 1597 dưới triều Lê Thế Tông (1573 -
1600).

Tôi từng nhiều lần đến ngôi đền này
thưởng ngoạn, đứng trên cầu phóng mắt lên
những bậc đá dẫn lên chính điện, những tán
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cây rợp bóng phủ lên mái ngói cổ kính uy
nghiêm, trầm mặc qua biết bao năm tháng
thăng trầm với thời gian. Những ngày xuân,
du khách thập phương náo nức kéo đến cầu
phúc, cầu an trong hương xuân rất đặc trưng
của vùng đất này. Những ngày ngôi đền
thiêng ấy vắng bước chân người qua lại là
thời gian tôi hay lui tới ngồi trên hàng ghế đá
bên cạnh am Chầu Bé, nhìn lên cổng đền,
nhìn lên những thân cây đã nhuốm màu thời
gian. Tôi muốn tìm kiếm những dấu vết mà
ngày xưa Liễu Hạnh công chúa để lại trên một
thân cây mộc cho Trạng Bùng Phùng Khắc
Khoan trên đường đi sứ trở về, mênh mang
nghĩ về tích truyện của người xưa.

Truyện xưa kể lại trong lời hát Văn “Sự
tích văn - Tiên kì lục”, về Trạng Bùng Phùng
Khắc Khoan (1528 - 1613) đi sứ nhà Minh về
đến Lạng Sơn có đoạn: “...Phùng sứ quân nhẹ
gánh hồi bang/ Vó câu rong ruổi dặm ngàn/
Vẳng nghe khúc nhạc dịu dàng đầu non/
Tiếng văng vẳng gọi hồn cố quốc/ Khách văn
nhân lạc bước Thiên Thai/ Trên non bỗng thấy
một người/ Tiếng oanh réo rắt như khơi nỗi
lòng/ Ba cây gỗ xếp chồng làm một/ Hỏi ai
người trụ cột giang sơn...”. Vào thời điểm ấy,
Liễu Hạnh công chúa đang chu du thiên hạ
tìm đến nơi danh lam thắng cảnh, lấy núi sâu
rừng thẳm làm thú vui thường ngày, thuần
phục mãnh thú để giúp ích cho người dân,
mang lại cuộc sống ấm no yên lành cho dân
bản. Người đến đất Lạng Sơn thấy có ngôi
đền nhỏ nằm giữa những tán cây xum xuê lá
cành, lại có những khóm hoa tươi đang đua
nhau khoe sắc. Ngôi đền nhỏ bị cỏ lấp lối đi,
sân đền rêu phủ, bụi phủ rêu phong, mái xô
gẫy cột, cảnh vật hoang tàn, không người
trông nom. Tiên chúa thấy vậy thì trong lòng
sầu muộn, sau khi thăm chùa nàng liền ngồi
lên ghế đặt ở dưới gốc ba cây thông già, gẩy
đàn và hát lên những giai điệu xen lẫn vui
buồn, ngợi ca thú sơn lâm cùng cốc để chờ
đợi Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan đi sứ
nhà Minh đang trên đường trở về. Lại mượn
truyện thơ văn đối đáp chữ nghĩa qua đó nhờ
quan Trạng tu bổ sửa sang lại cho cảnh chùa
được khang trang. Họ Phùng đến gần, nhìn
mãi chẳng thấy có ai, lại lùng sục khắp nơi
trong chùa ngoài bãi mà không thấy có tung

tích gì, chỉ thấy có cây gỗ (mộc) ngang bên
đường, nhìn kỹ nhận ra bốn chữ “Mão khẩu
công chúa”, trên cây (mộc) lại có bảng chữ
treo rằng: “Băng mã dĩ tẩu”, quan Trạng giải
nghĩa: “Mão khẩu công chúa” lại thêm chữ
(mộc) là “Liễu Hạnh công chúa” vậy, còn chữ
“Băng mã dĩ tẩu” nghĩa là đợi ta - họ Phùng -
khởi công, ông liền cho gọi các cụ phụ lão ở
dưới sơn trang giao cho một khoản tiền để tu
sửa và đề câu thơ ở hành lang bên tả đền Bắc
Lệ rồi về kinh. Từ đó Bắc Lệ trở thành nơi sinh
hoạt tín ngưỡng tâm linh thờ Mẫu sâu rễ, bền
gốc của các tầng lớp nhân dân từ khắp mọi
miền đất nước, cùng thời gian và lòng thành
kính của người dân, đền Bắc Lệ ngày càng
nổi tiếng linh thiêng.

Tôi ngồi phía ngoài chính điện nhìn về
phía trong ngôi đền. Tiếng nhạc réo rắt như
gió thổi, mây bay. Tiếng nước chảy bên non
vọng về qua giọng hát ngọt ấm từ phía sân
đền vọng lại. Tôi như lạc theo câu hát mà
bước vào một thế giới đủ sắc màu và âm
thanh... 

Hình như tôi đã đứng trước ban thờ Ngũ
Vị Tôn Ông (Quan lớn). Trước mặt là chiếu
chầu sàn gỗ nhẵn bóng đặt dưới bức hoành
phi “Vạn cổ anh linh”, xung quanh treo những
nón đùm tua của các dân tộc phía Bắc. Nào
Quan lớn Đệ Nhất, Quan lớn Đệ Nhị, Đệ
Tam... theo tiếng nhạc, tiếng vó ngựa từ muôn
nơi đang trở về ngự giá chầu trước sân. Tôi
nghe như có tiếng hô mưa, gọi gió, như tiếng
ầm ầm của thú dữ đua chen. Lại nghe như
tiếng đao binh nơi biên giới, cửa ải trong bóng
áo bào sắc, đỏ trắng, xanh đang trở về...

Tôi nhìn từ xa vào khuôn mặt của cô
đồng. Khuôn mặt đẹp thánh thiện như tiên
giới hạ phàm. Đôi mắt như thứ ánh sáng
quyền năng đẩy người ta bước vào khung
cảnh trước tòa Đệ Nhị. Đức Vua cha Ngọc
Hoàng thượng đế với áo màu đỏ đội mũ bình
thiên, hai tay vòng trước ngực. Phía trước là
tượng ông Hoàng Bảy bên trái, mặc áo vàng
tay cầm bình rượu, ông Hoàng Mười bên phải
mặc áo hoa xanh tay cầm quạt. Cả hai ông
đều trong tư thế hầu cận vua cha. Lại thấy
hình ảnh Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn,
Mẫu Thoải ngự trên ban thờ. Đủ để thấy một
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vòng tròn của tạo hóa, Ngọc Hoàng đã ban
các Mẫu đầu thai xuống hạ giới giúp đỡ nhân
gian giống như câu đối khắc ghi trong đền
rằng “Quốc sắc Thiên hương nhân gian thánh
nữ/ Băng cơ ngọc cốt thế thượng thần tiên”.
Đủ để thấy rằng những truyền thuyết về các
Mẫu luôn dành một sự tôn vinh cái đẹp đến
cõi thần tiên.

Tín ngưỡng thờ Mẫu tồn tại trong dân
gian đã ăn sâu bền rễ qua bao đời. Truyền
thuyết về nàng Quế Hoa hay nàng La Bính
đem đến cho người ta những suy tưởng về
quyền năng của đấng tối cao và nền văn hóa
mẫu hệ của người xưa. Tôi bước tiếp vào tòa
Đệ Tam để đứng dưới Tam Tòa Thánh Mẫu.
Chợt giật mình trước oai linh của đôi thanh xà,
bạch xà đang quấn khúc lè lưỡi nhìn người
đứng dưới điện. Tượng thờ Mẫu Liễu Hạnh
khăn áo hồng ngồi chính giữa, bên cạnh là
Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Mẫu
Thoải ngồi kế bên. Giá chầu như đang thỉnh
rước các Mẫu văng vẳng như gần như xa:
“...Cửu trùng ngự chín tầng mây/ Quản cai các
bộ tiên nay thượng đình/ Thấy người hạ giới
có lòng/ Nén hương thấu đến cửu trùng thiên
thai...”. Rồi lại nghe: “...Danh Tiên chúa trên
ngàn lừng lẫy/ Hóa phép màu đã dậy thần
linh...”. Mọi thanh âm như khoan như nhặt,
đến mê mị lòng người. Tôi chợt bắt gặp một
người đàn ông đứng trầm ngâm phía trước
ban thờ Trần Triều. Người đàn ông đứng tuổi,
mái tóc đã ngả hoa râm. Thấy tôi chắp tay
trước vị tướng oai phong lẫm liệt trong lịch sử
nước Nam, ông mỉm cười hỏi: “Cháu có biết
ai là người sinh vi tướng, tử vi thần hay
không?”. Tôi biết người đàn ông đang nhắc
tới Hưng Đạo đại vương bèn mỉm cười.

Theo dòng lịch sử, Hưng Đạo đại vương
Trần Quốc Tuấn là một trong mười vị tướng
tài lẫy lừng kim cổ. Trong các sách “Đại hữu
chân kính” hay “Trần triều hiển thánh chính
kính tập biên” đều có chép rằng: “Thánh phụ
dòng dõi võ tiên, núi non chung đúc, vũ trụ tạo
linh. Thần dựa vào Nam Nhạc, ký thác Đông
A, Vân La Cố Trạch, sinh vào mùa đông.
Thanh đồng xuất thế, Ngọc đế khâm sai. Trao
cho cửu thiên, nắm quyền vũ đế...”. Khi ngài
hóa thần lên thiên đình nhận lệnh chỉ của
Ngọc Hoàng làm Cửu Thiên Vũ Đế. Người có

nhiệm vụ trừ tà, yêu ma, giặc giã trong cả ba
cõi, thượng giới, trung giới và hạ giới.

Trong cuốn “Việt sử tiêu án” của Ngô Thì
Sĩ từng ghi chép rằng “Nguyễn Bá Linh (tức
phạm Nhạn) chết rồi làm yêu quái. Đàn bà con
gái tiếp xúc với nó lại bị bệnh phù chú không
sao trị nổi. Chỉ xin được chiếc chiếu ở đền
Hưng Đạo về nằm thì nó chạy không dám
phạm đến”. Đó là một minh chứng cho việc
hiển thánh và thực hiện uy linh của Cửu Thiên
Vũ Đế ngài.

Trời đã ngả về chiều, ánh sáng ngày đông
hắt từng nhánh rẻ quạt lên mái đền. Tôi chợt
nhận ra một thứ ánh sáng như kéo ánh nhìn
của người ta lại. Nơi ấy là cung cấm nơi thờ
Phật. Trên bệ thờ có tượng Phật tổ Như Lai
và Quan thế âm Bồ Tát. Ánh sáng tỏa ra từ
trên những pho tượng khiến người ta có cảm
giác an yên, trầm lắng trong lòng. Phải chăng
đó là thứ ánh sáng soi rọi mọi nơi ngóc ngách
tối tăm nhất của con người... Thứ ánh sáng
Phật pháp cũng bắt đầu từ niềm tin vào cái
thiện và một lòng hướng thiện.

Tôi trở về trên con đường quen thuộc.
Những cánh đồng héo mình trong gió lạnh.
Một cành đào ven đường đã bật lên những
chồi non xanh như mắt ngọc. Tôi chợt nghĩ,
hình như mùa xuân đã về, nàng xuân còn
đang rón rén nấp sau tấm áo mẹ mùa đông.
Chỉ ít hôm nữa thôi, trên những con đường,
những cánh đồng của quê hương tôi sẽ mươn
mướt những chồi non. Và những nụ hoa sẽ
đua sắc. Như những nụ cười, những lộc non
mới mà các bậc tiên thánh ban xuống cho con
cháu cõi trần này. Tôi thấy như vừa thức tỉnh
được phần nào cõi lòng phàm trần của mình
khi đứng cúi đầu dưới chân các thánh Phật.
Thức đấy, mà như vẫn còn ngủ mê trong
những giá chầu, những câu hát văn còn đâu
đó. Và, hình như tôi bắt đầu biết hát văn,
những câu văn như hoa, như nước trên ngàn:
“...Xinh thay một thú cô đôi ngàn/ Bầu trời
cảnh phật phong quan bốn mùa/ Trên bát ngát
trăm hoa đua nở/ Dưới cảnh bầy cầm thú đua
chơi/ Chim bay phấp phới mọi nơi/ Cá theo
ngược nước lượn bơi vẫy vùng/ Trên rừng
tùng gió rung lác đác/ Đỉnh sườn non đá vách
cheo leo/ Kìa dòng sông Thương nước chảy
trong veo...”
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Lạng Sơn là nơi quần cư của
nhiều dân tộc anh em cùng
chung sống như Nùng, Tày,

Kinh, Mông, Dao, Sán Chay… trải qua
bao đời nay, cùng với quá trình sinh tụ
và phát triển họ đã kiến tạo nên những
bản làng trù phú, tươi đẹp nơi biên
cương địa đầu của Tổ quốc. Với ba
nhóm chính là Nùng Inh, Nùng Phàn
Slình và Nùng Cháo, người Nùng từ
lâu cùng với các dân tộc khác đã gìn
giữ cho riêng mình những nét văn hóa
đặc sắc, tiêu biểu, riêng có. Trong
những giá trị văn hóa ấy, việc thờ cúng
mè Nàng trong không gian thờ tự của
mỗi gia đình ẩn chứa nhiều ý nghĩa,
biểu tượng văn hóa sâu sắc.

Người Nùng cũng giống như các
dân tộc anh em khác, họ cũng có tín
ngưỡng đa thần; việc thờ cúng xuất
phát từ sự ghi nhớ công ơn, nguồn cội
của những người đã khuất và các
đấng thiêng liêng. Tùy từng gia đình
mà thờ tự, ngay từ ngoài sân đã có
ông ké Hổ Lộc hang chàn (Hổ Lộc đại
vương) có vai trò giữ của; đến hiên
nhà có ông Pú Chự (ông cụ), là quản
gia coi giữ gia cầm gia súc; cửa nhà
có ông Slam cun (Tam quan) cũng là
thần giữ cửa; bức vách có ông An Phủ
tài hùng (An Phủ đại vương) là thần
bảo vệ nhà đến không gian chính
(chang cai) là nơi thờ tự tổ tiên ba đời
trở lên và các vị có chức sắc, tổ nghề
gọi là slay như tào, bụt, mo, sliên; kế
đến là bàn thờ mụ - Hoa Vương thánh
mẫu. Trên cùng (tềnh cừng) sẽ dành
một không gian riêng cho một vị tối
linh gọi là mè Nàng. 

Nghệ nhân Ưu tú Hà Mai Ven ở xã
Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn người có nhiều năm tìm hiểu
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TụC THỜ CúnG Mè nÀnG TROnG 
GIA đÌnH nGƯỜI nùnG ở LẠnG SƠn

HoàNG ViỆT BÌNH 

Không gian thờ tự mè Nàng (ban trên) 
của gia đình Nghệ nhân Ưu tú Hà Mai Ven

(xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc)

nghiên cứu về văn hóa Nùng Cháo cho biết: Từ nhỏ
được ông bà kể lại, mè Nàng hay còn gọi Nàng slin,
Nàng táy (Bà tiên, Bà đế) tùy họ mà thờ tự, bà là một
vị thần linh quan trọng bảo vệ bình an cho cả nhà,
được đặt thờ ở phần trên; Tết đến nhà nào cũng có
quà bánh để thờ, rót trà và thắp nến thắp hương khói
đầy đủ. Thầy Hoàng Văn Đoàn vừa làm nghề tào, nghề
then, sống ở thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố
Lạng Sơn chia sẻ, hàng năm Tết đến dân bản hay nhờ
tôi viết câu đối Tết và văn tự bàn thờ, chiếu theo sách
cổ của thầy tào, mè Nàng có nhiều tên hiệu, nhưng tựu
chung khi viết sẽ như sau: Nam mô đại từ đại bi cứu



khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát liên
tọa hạ  - nàm mồ tà slử tả pảy chảu cú chảu
nản lình can con slỉ dăm phù slả lèn chỏ xà.
Theo PGS. TS Nguyễn Thị Yên, nhận định:
Người Nùng có tục thờ cúng khá đặc biệt,
ngoài tổ tiên thần linh họ còn thờ mè Nàng, gọi
đầy đủ là mè Nàng quan in (Phật Bà quan âm)
là một trong những nét thờ cúng đặc trưng tiêu
biểu ở Lạng Sơn.

Như vậy, có thể hiểu rằng mè Nàng chính
là Phật bà trong văn hóa Phật giáo đã được
người Nùng bản địa hóa bằng phương ngữ
của dân tộc mình; tùy theo từng gia đình,
dòng họ mà được tôn thờ, bày trí khác nhau
nhưng luôn ở trên vị trí trang trọng nhất. Phật
bà hay Quan Thế Âm Bồ Tát được nhắc đến
nhiều trong kinh chú, ngài là hiện thân của sự
từ bi vô hạn, cứu rỗi chúng sinh khỏi những
đau khổ, bất hạnh của cuộc sống, ngài có
nhiều tên gọi khác nhau. Mè Nàng cũng vậy,
tên gọi chính là mè Nàng (Phật Bà), liền kề
sau đó còn các tên gọi phổ biến như: Mè
Nàng côn dăm (Phật Bà quan âm); Mè Nàng
hái ngàn (Phật Bà hải ngạn), Mè Nàng thó
sình (Phật Bà thanh tịnh); Mè Nàng chất vìn,
ngọ vìn (Phật Bà thất vị, ngũ vị); Mè Nàng sỉu

táy (Phật Bà siêu đế); Mè Nàng vền tàn (Phật
Bà huyền đàn); Mè Nàng tài táy (Phật Bà đại
đế)… thống kê có đến 30 danh hiệu. Mè Nàng
chính là đấng tối linh bao bọc che trở cho sự
an yên của mỗi gia đình, được thờ phụng
hương hoa và vật cúng dường quanh năm
trong các kỳ lễ tết và những dịp trọng đại trong
không gian thờ cúng của người Nùng.

Mè Nàng có nhiều tên gọi khác nhau
nhưng đại bộ phận cách thức thờ cúng sẽ được
bày trí như sau: Không gian thờ tự được lập
theo hướng chính cửa đi vào (chang cai); ban
dưới sẽ thờ tổ tiên từ ba đời trở lên, ban trên
thờ mè Nàng. Tùy từng vùng mà gian thờ mè
Nàng được trang trí khác nhau, người Nùng
Phàn Slình ở Cao Lộc hay để bàn thờ mè Nàng
vào khám bao phủ, che chắn bởi các miếng gỗ
và câu đối, dán giấy đỏ lì xì vào ngày Tết, người
Nùng Inh ở Tân Văn, Bình Gia và người Nùng
Cháo ở Còn Lải, Còn Sình thành phố Lạng Sơn
và vùng ven Cao Lộc lại chỉ dán giấy đỏ lì xì và
câu đối. Về quy cách thờ bát hương sẽ đặt
chính bàn, tùy theo tên hiệu mà đặt từ 1 đến 7
bát hương; như mè Nàng chất vìn sẽ đặt 7 bát,
ngọ vìn 5 bát nhưng ngày nay đã giản tiện đi
nhiều, thường để 1 hoặc 2 đến 3 bát. Trước án
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hương là hàng chén để rót trà là chủ yếu, có
nơi rót rượu. Vật phẩm cúng dường hầu hết là
đồ chay. Mỗi năm vào tết Nguyên đán, ngoài
việc gói bánh chưng có nhân thịt họ còn gói
bánh chưng chay, bánh bỏng (pẻng khô), bánh
gạo đường (khẩu sli); đến rằm tháng Bảy lại gói
bánh rợm đường, tháng Năm thì cúng bánh tro,
mùa nào thức nấy cứ phải đầy đủ cho nhà ngài.

Thầy Đoàn cho biết thêm, hiện nay ngoài
cúng chay, có nơi họ lại bày tiệc rượu và đồ
mặn ở dưới bàn thờ sau đó thỉnh ngài biến
thân (piến slăn) xuống để nhận lễ vật, có nơi
lại cúng cả con gà trống thiến lên trên
bàn;phần này thể hiện rõ ở việc thờ cúng mè
Nàng vền tàn nả đăm (hắc hổ huyền đàn)
hoặc Chất vìn pẹc slẹc thông tin tài tì hùng
(thất vị Bạch Sạch thông tin Đại địa vương).
Theo chúng tôi nhận định, do ảnh hưởng của
đạo giáo nguyên thủy ở nước ta rõ nhất ở
trường hợp thờ cúng các tên là Hắc hổ huyền
đàn, Lôi đình, Đại vương, Dục hùng tài táy
(Ngọc hoàng Đại đế), các vị này có binh lính
và linh vật đi theo như lân, sư, hổ vì thế có thể
cúng đồ mặn, bên cạnh đó còn là việc nhà
ngài khao thưởng cho những người hầu hạ.
Sau khi Phật giáo vào nước ta, có sức ảnh
hưởng mạnh mẽ đã làm Đạo giáo dần mất
hình ảnh hoặc đồng nguyên (trường hợp này
giống với tên gọi động chùa Tam Thanh thành
phố Lạng Sơn) thêm vào đó là yếu tố bản địa
hóa tinh tế của người Nùng đã vô hình chung
biểu tượng mè Nàng. Vì vậy, cần nhận định
rõ tên gọi mè Nàng là để chỉ Phật Bà với một
số tên hiệu liền kề phổ biến như côn dăm
(quan âm), hái ngàn (hải ngạn), thó sình
(thanh tịnh), ngọ vìn (ngũ vị) cúng dường đồ
chay; còn trên ngai (tềnh cừng) có thể cùng
có các vị thần linh khác như Hắc Hổ huyền
đàn, Lôi thần, Ngọc Hoàng đại đế, các vị Đại
vương… mà ngày nay dân chúng vẫn gọi
chung mè Nàng thường cúng dường đồ mặn.

Trong các kì lễ theo vòng đời của người
Nùng như đầy tháng, lễ trưởng thành, sinh
nhật, nhà mới tang ma cưới xin hay làm lễ giải
hạn, cầu an chúc phúc… họ đều phải dâng
rượu trà, thắp nến, hương và cúng dường đồ
chay cho nhà ngài như xôi oản, cơm bao
(khẩu vản, khẩu pao), dâng gà thịt đồ mặn cho
các vị thần linh cũng được gọi chung mè Nàng
(đã nói phần trên). Theo thầy then Nguyễn
Văn Thọ cho biết, mè Nàng có hơn 30 vị, mỗi

vị cai quản một miền non nước phương trời,
luôn từ bi hỉ xả cứu vớt những khổ đau của
con người; trong hành trình nghi lễ tín ngưỡng
của dân tộc Nùng, mỗi lần các thầy tào, mo,
then hành binh đến các cung cửa đều phải xin
bái lạy và dâng lễ vật đến cửa Nàng mới đắc
lễ. Đoạn hát then lên cửa mè Nàng kể:

Lạy Nàng bố lạy dặt lạy dón 
Lạy Nàng bố lạy cón lạy lăng
Vái mạ khỉn Slam slíp khung nàng táy
Khỉn Slam slíp tẻn nàng Slin 
Nàng ơi pặt lừn quảng to pang 
Pặt nhà lầu to cú.

Dịch:
Lạy Phật bà không lạy dở lạy dang
Lạy Nàng không lạy trước lạy sau 
Quản ngựa lên Ba mươi cửa Nàng đế
Ba mươi cung Nàng tiên 
Nàng ơi mở cửa lớn chờ lễ
Mở nhà lầu đón pang.
Niềm tin, tục thờ cúng một đấng thiêng

liêng - mè Nàng đã ngự trị trong cộng đồng
người Nùng từ bao đời nay không chỉ ở Lạng
Sơn mà còn ở khắp nơi trên đất nước ta,
được trao truyền và gìn giữ như những giá trị
văn hóa trường tồn của dân tộc. Cùng với sự
phát triển của xã hội, mè Nàng đã có nhiều dị
bản, thậm chí những cách thức thờ cúng
chay, tạp cũng hòa trộn, xen lẫn; tên gọi mỗi
nơi một khác, mỗi vùng miền có những cách
thức riêng để tôn thờ nhà ngài. Tuy vậy, sự có
mặt của mè Nàng trong tín ngưỡng thờ cúng
của người Nùng ở Lạng Sơn giống như biểu
tượng về một người mẹ hiền che trở, cứu rỗi
cho phần tinh thần của mỗi thành viên trong
gia đình, mỗi dòng họ để họ an yên chinh
phục những trở ngại của thiên tai địch họa,
bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống.
Thông qua những cách thức thờ tự, nghi lễ
dâng cúng, lề lối, phép tắc, gia phả, luật tục
mỗi gia đình, dòng họ đã cố kết họ thành khối
đoàn kết thống nhất, yêu thương đùm bọc,
giúp đỡ lẫn nhau góp phần xây dựng nên
những bản làng tươi đẹp nơi vùng biên cương
của Tổ quốc. Đó cũng là những mục tiêu mà
văn hóa Phật giáo hướng đến cũng như ước
vọng chung của loài người./.
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