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Năm 2021, cùng với thành công
Đại hội XIII của Đảng, ngày
bầu cử (23/5/2021) là đợt sinh

hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân; thể
hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền làm
chủ của mình qua việc lựa chọn, tìm
người tài, đức để ủy thác cho họ làm
“người lính vâng mệnh của quốc dân”,
là “công bộc”, “người đầy tớ trung
thành” cho nhân dân, nghĩa là trao cho
họ quyền hành và trách nhiệm “làm
việc chung cho nhân dân và phải làm
tốt”… ra sức giữ vững nền độc lập của
Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc
cho đồng bào như Hồ Chủ tịch đã dạy.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ bầu cử có
hệ thống thiết chế pháp luật phục vụ
cho công tác bầu cử hoàn thiện nhất
trong lịch sử 75 năm Quốc hội nước
ta. Hệ thống pháp luật ấy bao gồm:
Bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013,
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật tổ
chức chính quyền địa phương sửa đổi
năm 2019, Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
năm 2015 và một số văn bản, Chỉ thị,
Nghị quyết có liên quan… Nhân sự
kiện trọng đại, ngày hội toàn dân thể
hiện quyền làm chủ của mình, một
trong những quyền thiêng liêng mà lúc
sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì
phấn đấu quên mình vì dân, vì nước
để cho ai cũng được thực hiện quyền
bầu cử, chúng ta ôn lại một vài quan
điểm của Người về công tác bầu cử, ý
nghĩa của cuộc bầu cử, trách nhiệm
của mỗi cử tri với mong muốn: Toàn
Đảng, toàn dân sẽ thực hiện thành
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NGuyễN VăN THaNH

công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong
bối cảnh chính quyền non trẻ gặp muôn vàn khó khăn,
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đề nghị Chính phủ lâm thời
tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông
đầu phiếu. Ngày 31/12/1945, Người viết bài nhan đề
“Về ý nghĩa Tổng tuyển cử” đăng trên  Báo Cứu Quốc
số 130, Người đã chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử: “...
Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì
đều có quyền tống cử, hễ là công dân thì đều có quyền
đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn
giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì
đều có hai quyền đó”. Về tiêu chuẩn của người đại biểu
Quốc hội Việt Nam, trong thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, Người nêu rất cô đọng và đầy đủ các đặc điểm
cần và đủ của người cán bộ cách mạng: “Tổng tuyển
cử là một dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn những



người có tài, có đức để gánh vác công việc
nước nhà”(1).Và trách nhiệm của những người
đại biểu đại diện quyền lực của nhân dân khi
trúng cử: “Những người trúng cử sẽ phải ra
sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức
mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn
luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên
lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng (2).

Ngày 05/01/1946, một ngày trước khi diễn
ra cuộc Tổng tuyển cử, trước hơn hai vạn
đồng bào Thủ đô Hà Nội đang mít tinh ủng hộ
cuộc bầu cử, trong “Lời kêu gọi quốc dân đi
bỏ phiếu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố:

“Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm
1946.

Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta
lên con đường mới mẻ.

Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng
bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì
ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử
Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng
quyền dân chủ của mình.

Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở
miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các
chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù.
Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu
mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có
sức lực như một viên đạn.

Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới
biết rằng dân Việt Nam ta đã:

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ,
Kiên quyết chống bọn thực dân,
Kiên quyết tranh quyền độc lập.
Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và

bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho
mình, và gánh vác việc nước.

Ngày mai, người ra ứng cử thì đông,
nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người
được cử, có người không được cử…

Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải
nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên
vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc
lập, tự do” (3).

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ
quốc, bằng ý chí sắt đá của một dân tộc quyết
tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành
được, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền
xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền

Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân
biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử-
ngày 06/01/1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu
cử Quốc hội. Đã 75 năm trôi qua, song từng
câu, từng chữ trong “Lời kêu gọi quốc dân đi
bỏ phiếu” của Người vẫn mang đậm tính thời
sự cho cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Mỗi cử tri
hãy tự giác và chủ động tham gia bầu cử, lựa
chọn và bầu ra những người xứng đáng nhất,
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm
chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần
quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát
triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. 

Ngày hội bầu cử là ngày chọn mặt gửi
vàng. Trách nhiệm và quyền lợi qua mỗi lá
phiếu cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri
tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó
thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết
bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu
trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và
phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ
chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và
quyền làm chủ thực sự của mỗi người công
dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng
tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là
nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri.
Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những
người xứng đáng thay mặt cho mình trong
Quốc hội”(4).

(1)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-
Sự thật, H.2011, tập 4 , trang 153.
(2,3)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc
gia- Sự thật, H.2011, tập 4 , trang 166-167.
(4)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-
Sự thật, H.2011, tập 14 , trang 298.
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Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của
tỉnh Lạng Sơn có ba Tiểu đoàn Bộ binh
đã hành quân vào chi viện cho chiến

trường miền Nam: Tiểu đoàn Bắc Sơn I, II
và III. Tiểu đoàn Bắc Sơn I hành quân vào
chiến trường miền Nam tháng 12 năm 1967.
Tiểu đoàn Bắc Sơn II và III lần lượt lên
đường chiến đấu trong năm 1968. Cả ba
Tiểu đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chi viện cho chiến trường miền Nam sau tết
Mậu thân 1968.

Tôi với tay bóc tờ lịch ghi ngày 21, hiện ra
con số 22 tháng 6 năm 2020, bồi hồi nhớ lại
ngày này cách đây hơn năm mươi năm. Ngày
mà đơn vị chúng tôi làm lễ xuất quân lên
đường vào Nam chiến đấu…

Cuối tháng 3 năm 1968, tôi được cấp trên
điều về Tiểu đoàn Bắc Sơn II đang được gấp
rút thành lập. Trước đó, tại C100 (Đại đội
Pháo cao xạ trực thuộc Tỉnh đội Lạng Sơn) tôi
là Binh nhất, chiến sĩ, pháo thủ số bốn trong
khẩu đội 37 ly. Vì thời chiến mọi nhiệm vụ đều
giữ bí mật nên tôi lặng lẽ rời C100 nhận nhiệm
vụ mới. Nơi tôi tới cách thị xã Lạng Sơn
chừng mười lăm cây số, thuộc xã Bằng
Khánh huyện Lộc Bình. Tôi được phổ biến
nhiệm vụ mới và chờ đợt tân binh đang được
gọi từ các huyện tới đầu quân. Sau này tôi
mới biết địa điểm đóng quân của cơ quan Tiểu
đoàn Bộ của Tiểu đoàn Bắc Sơn II là Bản
Khòn Khoang, khu vực quanh vùng Khòn
Khoang trở thành căn cứ huấn luyện của Tiểu
đoàn Bắc Sơn II trong gần 3 tháng, từ tháng
4 đến tháng 6 năm 1968, trước lúc đơn vị
chúng tôi vào Nam chiến đấu. Hình ảnh căn
cứ Khòn Khoang ghi đậm trong tôi cho đến
mãi sau này…

Bản Khòn Khoang, xã Bằng Khánh nằm
dưới chân dãy núi Mẫu Sơn. Trước đây, đã có
đường ô tô do người Pháp làm đi tới đỉnh cao

nhất của dãy núi. Ở đây họ đã xây dựng khu
nghỉ dưỡng hiện đại bậc nhất Đông Dương
(đầu thế kỷ XX) để phục vụ cho bọn quan cai
trị thực dân. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân
tộc Tày, Nùng sinh sống. Bản nằm cách lối rẽ
lên Mẫu Sơn khoảng 400 mét, phía hữu ngạn
sông Kỳ Cùng chảy từ Đình Lập qua Lộc Bình
về hướng thị xã Lạng Sơn, có cánh đồng dọc
theo thung lũng suối Nặm Khoòng trong xanh
chảy từ Mẫu Sơn đổ vào sông Kỳ Cùng tưới
mát cho cánh đồng lúa hai vụ mỗi năm. Cao
dần lên triền đồi là bãi ngô, nương sắn bạt
ngàn. Đặc biệt, bản dựa lưng vào dãy đồi
thoai thoải mọc đầy sim, mua và những dải
rừng non với những cây sau sau mới lên lúp
xúp, rất phù hợp cho việc huấn luyện bộ binh.

Buổi đầu chưa có lán trại, bộ đội ở nhờ
nhà dân. Tôi được phân công về ở nhà bà
Phó Chủ tịch xã Hà Thị Băng. Mọi người quý
tôi như người nhà, họ dạy tôi tiếng Tày, Nùng,
cách nhận biết các loại rau rừng phòng lúc lạc
đường hoặc gặp khi thiếu thốn. Những trải
nghiệm tại nơi ấy thực sự giúp ích cho tôi rất
nhiều sau này ở chiến trường gian khổ. Trong
những ngày chờ đón tân binh, tôi có điều kiện
gặp mặt đầy đủ Ban Chỉ huy Tiểu đoàn, gồm
có: Tiểu đoàn Trưởng, Đại úy Lê Thế Việt,
người Tràng Định, là Tham mưu Phó Tỉnh đội
Lạng Sơn chuyển sang; Tiểu đoàn Phó, Trung
úy Phùng Quang Hào, người Phú Thọ, lấy vợ
là người thị xã Lạng Sơn; Chính trị viên Tiểu
đoàn, Thượng úy Bùi Ngân, người Hữu Lũng;
Chính trị viên Phó Tiểu đoàn, Trung úy Phùng
Hoa Minh, người Văn Quan cùng toàn thể trợ
lý trong cơ quan Tiểu đoàn Bộ.

Đầu tháng 4 năm 1968, khi quân số đã
đông đủ, tôi được điều về Đại đội 8. Vì biên
chế của Tiểu đoàn Bắc Sơn I có bốn Đại đội
đặt theo thứ tự từ 1 đến 4, nên Tiểu đoàn Bắc
Sơn II chúng tôi có bốn Đại đội từ 5 đến 8.
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TIỂU ĐOÀN BỘ BINH BẮC SƠN II
NAM TIẾN

Hồi ức của ĐặNG HùNG
Cựu chiến binh, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn Bắc Sơn II 



Ngày 31 tháng 3 năm 1968
Tiểu đoàn Bắc Sơn II chính
thức ra mắt. Mọi người
thực sự choáng ngợp trước
một lực lượng thật đông
đảo của một Tiểu đoàn Bộ
binh với hơn 600 quân,
gồm Đại đội 5 quân Tràng
Định, Đại đội 6 quân Bắc
Sơn, Đại đội 7 quân Hữu
Lũng, nhận quân huyện Chi
Lăng chính là Đại đội 8, nơi
có tôi là một trong số 9 cán
bộ Tiểu đội Trưởng. Khi tôi
mang ba lô về Đại đội 8,
người đón tôi đầu tiên là
Trung đội Trưởng, Chuẩn
úy Vi Văn Thanh và Trung
đội Phó, Thượng sĩ Vũ Văn
Việt. Ban Chỉ huy Đại đội
gồm: Đại đội trưởng, Trung
uý Nguyễn Trang, người
Thanh Hóa; Chính trị viên
Phó, Thiếu úy Nguyễn Văn
Phẩm; đặc biệt có hai
người là chiến sĩ Điện Biên
năm xưa là Chính trị viên,
Trung úy Vi Văn Tịnh,
người Xuân Long, Cao Lộc
Lạng Sơn; Đại đội Phó,
Thiếu úy Hoàng Kim Kha.
Chỉ huy Đại đội của chúng
tôi đều ở tuổi trung niên và
từng trải qua chín năm
kháng chiến.

Phát huy truyền thống
yêu nước của quê hương,
theo tiếng gọi của non sông
các chàng trai hăng hái lên
đường nhập ngũ khi tuổi
còn rất trẻ. Theo lý lịch
quân nhân, Đại đội 8 có tới
phân nửa là chiến sĩ sinh
năm 1952, khi vào bộ đội
anh em mới 16 tuổi. Tôi
vinh dự trở thành Tiểu Đội
trưởng Tiểu đội 3 trong đội
hình của Đại đội 8, một tập
thể chủ yếu là anh em dân
tộc Tày, Nùng từ các xã
Vạn Linh, Thượng Cường,
Bằng Hữu (huyện Bằng
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Tác giả (ngoài cùng bên phải) bên các đồng đội nguyên là chiến sĩ
Đại đội 8, Tiểu đoàn Bắc Sơn II

Mạc cũ) và các xã Chi Lăng, Vân Thủy, Bắc Thủy, Mai Sao thuộc
Ôn Châu, sau này đều thuộc huyện Chi Lăng. Ngoài ra còn một
số anh em đến từ các xã Quan Sơn, Hữu Lân, Hữu Kiên giáp với
huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Như mọi Tiểu đội khác, Tiểu đội 3
của tôi có tới 15 người… 

Bắt đầu những ngày làm quen với nắng, gió thao trường, rèn
cán luyện quân. Việc đầu tiên là “kiến thiết” doanh trại, chính Núi
Mẹ là nguồn cung cấp kịp thời mọi nhu cầu xây dựng “dã chiến”
cho những dãy nhà tranh tre nứa lá giản dị của chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau lên sườn núi Mẫu Sơn cắt cỏ tranh,
kiếm cây que về làm lán trại. Dãy Mẫu Sơn trùng điệp có cả một
vùng bạt ngàn cỏ tranh, đẹp đến mê hồn. Xa xa là những vạt rừng
non với những “vật liệu xây dựng” vô cùng phong phú. Anh em
bảo nhau chỉ chặt những cây vừa phải, không chặt cây to gây
lãng phí của rừng. Chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, mọi việc đã
hoàn thành.

Với anh lính pháo phòng không như tôi, vào bộ binh thì tất
cả phải học từ đầu và bài học vỡ lòng là “hành quân”. Quân tư
trang sắp xếp gọn gàng, ba lô đựng đầy hai mươi cân sỏi, súng
trường, tiểu liên AK vác vai, quanh mình là bao đạn, lựu đạn, bi
đông nước… Chúng tôi bắt trèo đèo, lội suối để tập hành quân
đường dài. Lại vẫn là Mẫu Sơn nâng bước những người con Xứ
Lạng, rèn luyện để mai vượt Trường Sơn. Chúng tôi vừa leo dốc
vừa say sưa ngắm cảnh núi non hùng vĩ, những vườn đào trái
phơn phớt đỏ, những dải đồi bạt ngàn hoa sim, hoa mua khoe
sắc tím hồng mà quên đi cái nắng trưa hè đổ lửa, mồ hôi chảy
thành dòng trên má, thấm ướt lưng áo. Phút giải lao đứng trên
đỉnh đèo lộng gió, căng lồng ngực hít mãi hương rừng thoang
thoảng mùi đào tiên trong gió bay xa…



Lần lượt các khoa mục đội ngũ, chiến
thuật tập kích, phục kích, đánh địch ngoài
công sự, tiềm nhập mục tiêu ban đêm kiểu
đặc công, đi khom, đi nghiêng, bò cao bò
thấp, lăn có súng, dò mìn, vượt hàng rào,
nghệ thuật ngụy trang phù hợp các loại địa
hình… được hoàn thành. Khoa mục quan
trọng nhất đối với chiến sĩ bộ binh là bắn súng
và ném lựu đạn. Mỗi Tiểu đội được trang bị
bốn khẩu tiểu liên AK, bốn khẩu súng trường
bán tự động CKC. Tiểu đội thay nhau tập
ngắm, bắn từ súng trường đến tiểu liên cho
thật thành thục: các yếu lĩnh tỳ vai, áp má nín
thở bóp cò. Mỗi Tiểu đội được trang bị hai tấm
bia để tập, một bia cố định, một bia di động.
Khó nhất là tập bắn tiểu liên AK, phải tập bóp
cò sao cho đúng yếu lĩnh để thực hiện điểm
xạ ngắn: hai, ba viên một nhịp; điểm xạ vừa:
bốn, năm viên một nhịp. Nếu không tập luyện
thuần thục, vào trận sẽ dễ mất bình tĩnh, lúng
túng mà xả hết băng đạn thì đạn đâu ra cho
xuể, đã thế còn lại trở thành mục tiêu cho
địch. Đây quả là một thử thách. Nhờ những
kinh nghiệm thực tế và bản lĩnh qua ba năm
chiến đấu, tôi nắm vững yếu lĩnh rất nhanh và
huấn luyện Tiểu đội hiệu quả, được Đại đội,
Tiểu đoàn khen ngợi trước toàn đơn vị là một
Tiểu đội Trưởng giỏi.

Rồi một ngày, chúng tôi hành quân vào
huyện Lộc Bình thực tập đánh địch trong
thành phố. Những chiến sĩ khỏe mạnh nhất
được giao nhiệm vụ mang theo những cây tre
đực đặc ruột dài chừng bốn, năm mét dùng
để hỗ trợ động tác vượt tường, vượt rào thép
gai, người đẩy, người leo lên tường nhà để lọt
vào các cửa sổ nhà cao tầng. Lần khác,
chúng tôi hành quân lên đỉnh Mẫu Sơn, dùng
những tòa nhà nghỉ, biệt thự của Pháp để làm
“thành phố giả tưởng”, cho bộ đội học tập kích
đánh chiếm từng căn nhà, từng hầm ngầm
của địch. Chính nơi đây, trong phút tình cờ,
chúng tôi đã “đánh chiếm” một biệt phủ xây
ngầm trong lòng núi - một kiểu kiến trúc độc
đáo. Thì ra nó chính là hầm ủ rượu của khu
nghỉ dưỡng ngày xưa. Vào sâu trong hầm còn
phát hiện nhiều ngăn, nhiều ngách vẫn còn
những chiếc thùng gỗ đựng rượu vang Boóc
Đô mang từ bên Pháp sang đây.

Sau hai tháng miệt mài học tập, rèn luyện,
những thanh niên lần đầu xa nhà đã quen với
cuộc sống quân ngũ, thân thiết như anh em,
trong lòng rạo rực tiếng gọi từ chiến trường

miền Nam vọng về, ai cũng mong ngày hành
quân đến thật nhanh…

Một ngày đầu tháng 6 năm ấy, chúng tôi
được lệnh hành quân dã ngoại mang theo
toàn bộ trang bị vũ khí. Tưởng là chuyển
quân, nhưng không, chúng tôi vào rừng sau
sau để tập khoa mục mắc tăng võng, việc vô
cùng quan trọng với bộ đội ta khi hành quân
vượt Trường Sơn sau này.

Khoa mục được chia ra rất tỉ mỉ, cách xử
trí khi mắc võng trong rừng già, với các gốc
cây to phải dùng dây võng thế nào; để tránh
bị ướt khi trời mưa, phải làm cọc phụ ra sao;
khi trú quân trong rừng non, rừng tái sinh, cây
nhỏ, nên tận dụng sào nứa thay dây tăng, để
khi nằm lên võng, không bị chùng dây, xô tăng
dễ bị ướt võng; cách mắc võng trong rừng
ngập nước (trong điều kiện chiến đấu ở miền
Tây Nam Bộ); cách chuẩn bị quân tư trang
trong bọc ni lông làm phao khi vượt sông, vừa
an toàn cho người vừa không bị ướt súng đạn
và quần áo. Cuối cùng là những ngày thao
trường âm vang tiếng súng bắn đạn thật và
thực hành ném lựu đạn. Những bộ quân phục
đã bạc màu, áo sờn vai, quần mòn mông,
sướt gối, mồ hôi thấm ướt lưng áo, chảy dài
trên trán, ướt mi, cay mắt nhưng không một
ai nao núng ngại khó ngại khổ vì hiểu “Thao
trường ta đổ mồ hôi/ Để mai ra trận đỡ rơi
máu đào!”.

Giữa tháng 6, đơn vị được cấp phát quân
trang và những trang bị mới chuẩn bị lên
đường. Không khí “ra trận” thật tưng bừng
náo nức!

Quân trang được xếp cao, gọn gàng,
ngăn nắp, đơn vị xếp hàng ngay ngắn thẳng
tắp. Thủ trưởng đọc tên ai, người ấy ra khỏi
hàng, tiến lên nhận những suất quân trang
quân dụng mới toanh, phù hợp với “số đo” cá
nhân đã khai báo trước. Mỗi người hai bộ
quần áo vải mới cứng; một mũ tai bèo rộng
vành, lót ni lông chống thấm; một thắt lưng
bằng nhựa tổng hợp màu nâu đỏ, rất dẻo để
đeo lựu đạn, bi đông nước, túi cứu thương cá
nhân; một võng kép dài hai mét hai, rộng hai
mét, bằng sợi tổng hợp dày như vải bạt, để
nửa nằm, nửa đắp; một tấm tăng ni lông rộng
chừng năm mét vuông, vắt qua cây sào buộc
dọc theo võng, kéo căng bốn góc làm thành
một chiếc lều xinh xắn, gọn gàng phủ kín tất
cả võng và ba lô súng đạn, ngủ qua đêm
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không sợ sương núi hay mưa rừng làm ướt;
một màn tuyn sợi tổng hợp có thể dùng làm
lưới bắt cá khi cần; một đôi giày có đế cao su
đúc, talon cao đến một centimet để tăng độ
bám khi đường rừng trơn trượt; một đôi dép
Bác Hồ đã được cải tiến: đế đúc, quai đúc, đế
dép được đục lỗ chéo xuyên qua để luồn quai
nên dưới đế có tới tám sợi “râu” vì thế lính ta
gọi “dép râu”, một sợi dây cao su dài hai mét
rưỡi để làm quai dép dự phòng (trong đêm
hành quân tới trạm nghỉ, có thể dùng làm dây
mắc tăng rất nhanh); một túi y tế dự phòng
gồm thuốc chống muỗi vắt, thuốc viên lọc
nước và diệt khuẩn để dùng khi phải uống
nước suối, những vỉ thuốc sốt rét, vật bất ly
thân khi vượt Trường Sơn; thực phẩm khô
gồm mắm kem, ruốc khô mỗi thứ một bịch
chừng nửa cân; tám bánh lương khô bọc
trong túi ni lông dán kỹ không sợ bị ngấm
nước (phòng khi không có điều kiện nổi lửa
nấu cơm); một bao ruột tượng đựng đầy tám
cân gạo; cuốc xẻng bộ binh. Riêng cán bộ
Tiểu đội Trưởng được phát một dao găm Liên
Xô, cán gỗ ép rất đẹp và sắc, tiện dụng cho
việc đi rừng. Ngoài ra, tập thể Tiểu đội còn
được trang bị một bộ đồ cắt tóc, hai gói mì
chính khoảng một cân (do Tiểu đội Phó giữ).
Toàn bộ trang bị này đã khoảng ba mươi, ba
hai cân, cộng thêm AK hoặc súng trường
CKC, đạn, lựu đạn thì mỗi cá nhân mang trên
vai trên dưới bốn mươi cân.

Đúng ngày 22 tháng 6 năm 1968, đơn vị
rời căn cứ Khòn Khoang. Lễ tiễn chúng tôi
được chuẩn bị sẵn sàng và trang trọng ở thị
xã Lạng Sơn. Cấp trên thông báo sẽ có hai sự
kiện quan trọng: một là sẽ có vị tướng Tư lệnh
Quân khu đến ra lệnh xuất quân và hai là
chúng tôi sẽ được cấp giấy Chứng minh thư
Quân Giải phóng. 

Đơn vị với trang bị đủ đầy quân tư trang
hướng về thị xã Lạng Sơn hành quân. Giữa
mùa hè nắng lửa, những cây phượng vĩ dọc
hai bên đường từ đầu phố Vĩnh Trại đến sân
vận động Đông Kinh đơm hoa đỏ rực như vẫy
chào đoàn quân sắp sửa lên đường ra trận.
Tới địa điểm định trước, đúng thời gian quy
định: 14 giờ ngày 22 tháng 6. Tiểu đoàn Bắc
Sơn II đội ngũ chỉnh tề dưới tán lá xanh của
những gốc vải cổ thụ trong khuôn viên Văn
Miếu Đông Kinh, giữa mùa trái chín đưa
hương ngào ngạt. Khuôn viên khu Văn Miếu

Đông Kinh không chỉ rợp bóng cây cổ thụ để
giấu một đội quân đông đảo trong điều kiện
thị xã sơ tán phòng không mà nơi đây chính
là di tích tôn vinh nền văn hóa lâu đời của quê
hương Xứ Lạng như nhắc nhở truyền thống
yêu nước cho những người con chuẩn bị lên
đường. Phía sau chúng tôi, dựa vào vách núi
Phai Vệ, cách không xa là khu nhà xây bằng
đá hoa cương, mái ngói rêu phong, trước đây
dăm năm đã là trường Việt Bắc, cái nôi của
bao thế hệ học sinh trưởng thành, cầm súng
lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lùi xa hơn nữa
mươi mười lăm năm về trước từng là trụ sở
của Ủy ban Quốc tế giám sát thực hiện hiệp
định đình chiến Giơ-ne-vơ (tháng 7 năm
1954) đã rút đi khi hiệp định này mất hiệu lực.

Nhớ lại giây phút thiêng liêng ấy, dù nửa
thế kỷ đã trôi qua mà tôi vẫn không tránh khỏi
bồi hồi. Đúng 15 giờ ngày 22 tháng 6 năm
1968, Toàn Tiểu đoàn tập hợp đội ngũ chỉnh
tề theo hàng ngang, các Đại đội thành hàng
dọc thẳng tắp trang nghiêm để đón đoàn đại
biểu cấp trên. Dẫn đầu là vị Tư lệnh bước
đĩnh đạc trong bộ quân phục như chiến sĩ và
không mang quân hàm, theo sau là ba bốn
người cả bộ đội và dân chính. Sau khi hô toàn
đơn vị: “Nghiêm!”, Tiểu đoàn Trưởng sải bước
tới trước vị Tư lệnh dõng dạc từng lời: “Tôi,
Đại úy Lê Thế Việt, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu
đoàn Bắc Sơn II, báo cáo đồng chí Trung
tướng Bằng Giang, Tư lệnh Quân khu Việt
Bắc, Tiểu đoàn đã sẵn sàng chờ lệnh!”. Sau
khi hô cho bộ đội nghỉ, Trung tướng Bằng
Giang và đoàn đại biểu bước lên lễ đài dã
chiến, trước hàng quân, ông nói ngắn gọn về
tình hình chiến trường, yêu cầu nhiệm vụ của
toàn quân nói chung, đơn vị nói riêng, dặn dò
những điều cần thiết khi vào chiến trường,
chúc chúng tôi chân cứng đá mềm và hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Bất ngờ, trước khi
dừng lời, Trung tướng Bằng Giang hô lớn
bằng tiếng Tày, Nùng: “Các đồng chí Tiểu
đoàn Bắc Sơn II, khẩu pây!”.

Tuy bất ngờ, nhưng sau một giây ngỡ
ngàng, toàn thể hàng quân bật lên lời đáp
hùng hồn: “Khẩu pây! Khẩu pây! Khẩu pây!”…
Vách núi Phai Vệ cũng vang vọng như khích
lệ đoàn quân sắp đến giờ Nam tiến: “Khẩu
pây… Khẩu pây!”.

Ngay sau đó, bà Đường Thị Kim, Tỉnh ủy
viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng
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Sơn tiến lên phát biểu. Tôi vẫn nhớ những lời
nói đầy ân tình cảm động: “Tôi thay mặt các
bà mẹ, những người chị, người em gái, người
yêu ở hậu phương, chúc các đồng chí lên
đường mạnh khỏe, lập công và chiến thắng
trở về!”.

Sau buổi lễ ra xuất quân trọng thể, sự
kiện thứ hai diễn ra khi chúng tôi trở về Đại
đội 8. Chính trị viên Đại đội Vi Văn Tịnh, trước
hàng quân tuyên đọc danh sách những quân
nhân được phong quân hàm: Tôi sung sướng
tự hào khi nghe tên mình được đọc đầu tiên
với Quyết định phong vượt cấp từ Binh nhất
lên Trung sĩ, cùng nhiều đồng chí khác từ Binh
nhì lên Binh nhất, từ Binh nhất lên Hạ sĩ. Đại
đội nhiệt liệt vỗ tay chào mừng niềm vui chung
ấy.

Sau đó, chúng tôi được nhận mỗi người
một tấm Chứng minh thư Quân Giải phóng,
đó là tấm thẻ nhỏ bằng quyển lịch tay in trên
nền giấy cứng, mà giá trị thì quan trọng vô
cùng, nó bảo đảm tư cách người Giải phóng
quân cho mỗi chúng tôi trên khắp chiến
trường miền Nam và hai nước bạn trên bán
đảo Đông Dương. Tôi xúc động cầm trên tay
tấm thẻ và đọc kĩ, bên góc trái in dòng chữ
nhỏ: Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam;
chính giữa là ba chữ in hoa, đậm nét: XYZ;
bên dưới là họ tên tôi: Đặng Hùng, cấp bậc
H2, đoàn 1051, quê quán: để trống, dòng
dưới là: Được đi tới B1-S9; B3-S7; góc dưới
bên phải có chữ ký và họ tên người ký: Bế
Lùng.

Mọi giấy tờ liên quan đến thông tin cá
nhân đều gửi lại, chỉ còn tấm thẻ duy nhất
này: XYZ. Tôi và đồng đội rưng rưng nước
mắt. Từ giờ phút này, chúng tôi đã hòa vào
dòng người đi đánh Mỹ với cái tên chung
“Quân Giải phóng Miền Nam”.

Ngay sau đó, Đại đội 8 hòa vào đội hình
của Tiểu đoàn Bắc Sơn II tiến qua cầu Kỳ
Lừa, dưới vành mũ tai bèo và quân phục xanh
màu lá, trước ngực là những khẩu súng AK,
CKC ngời ánh thép trước hàng ngàn ánh mắt
tiễn đưa đầy ngưỡng mộ của bà con dân phố
đổ ra đông nghịt…

*
Tôi nhẹ nhàng đặt xuống bàn tờ lịch 21

tháng 6 năm 2020… Ngày mai là 22 tháng 6
năm 2020. Đúng ngày này 52 năm về trước,
chúng tôi lên đường ra trận…

Trước khi dừng bút, tôi xin kể một câu
chuyện tương phùng của tôi và một người
đồng đội năm xưa.

Vào tháng 5 năm 2020, cùng với lớp học
sinh cũ của tôi ở trường cấp III Việt Bắc,
chúng tôi có chuyến đi tham quan đập thủy
điện Hòa Bình. Về tới Bản Thí, bóng chiều đã
ngả, chúng tôi bèn ghé lại nghỉ ngơi và mua
chút quà về cho trẻ. Có đường cao tốc qua
trước ga nên biến nơi đây thành một tụ điểm
đông vui có nhiều hàng quán phục vụ khách
qua đường của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng.
Tôi hỏi thăm một cậu thanh niên chừng hai
mươi tuổi:

- Cho tôi hỏi, khu này có ông Hoàng Văn
Ký trạc tuổi bảy mươi, nay còn không?

- Sao bác hỏi ông Ký?
Tôi cười:
- À, ông ấy là đồng đội cũ của tôi cách đây

hơn năm mươi năm rồi.
Cậu ta reo lên:
- Thế ông có biết ông Chu Văn Téo

không?
- Tôi biết chứ!
- Đấy là ông chú của cháu đấy!
Mừng quá, tôi nắm chặt tay cậu thanh

niên trẻ và tiếp lời:
- Các ông ấy thế nào?
Gác việc bán hàng lại cậu thanh niên hồ

hởi bảo tôi:
- Ông lên xe, cháu đèo ông vào thăm ông

Ký nhé! Nhà ngay gần đây thôi, con trai ông
ấy, Hoàng Văn Phách đang là Chủ tịch xã Vân
Thủy này đấy.

Khi chúng tôi dừng xe trước cửa nhà
Hoàng Văn Ký, đối diện ghi Nam ga Bản Thí
thì ông đang đứng trước cửa. Ông đứng sững
nhìn tôi rồi reo lên:

- Anh Hùng! Tiểu đội Trưởng đây rồi! Trời
ơi mấy chục năm rồi mới gặp, anh là người
đã cõng em từ trong rừng ra khi em bị sốt rét
đến bại liệt hai chân không lết được đấy…

Rồi ông gọi con trai, con dâu, con gái ra
tiếp đón tôi. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, nước
mắt dâng tràn hạnh phúc… Mừng vì chúng tôi
vẫn còn khỏe mạnh, cùng các con cháu xây
dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)

8
Văn nghệ

Số 330-04/2021 - Xứ Lạng



Tôi có dịp cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
nghệ thuật DLA thuộc Liên hiệp các Hội
Văn học Nghệ thuật Thành phố Hà Nội

đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ba Sơn. Trong
những ngày này, cán bộ chiến sĩ nơi tuyến
đầu Tổ quốc đang phải “Ăn núi ngủ rừng” để
ngăn chặn và phòng ngừa sự lây lan của dịch
bệnh Covid-19. Khoảng bảy giờ tối chúng tôi
đến trạm kiểm soát đầu tiên của Đồn chốt tại
Bản Dằn, xã Cao Lâu. Khi biết chúng tôi là
đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác, các cán

bộ chiến sĩ ở trạm nhiệt tình hướng dẫn làm
các thủ tục qua trạm. 

Đúng bảy giờ ba mươi phút tối, chúng tôi
đến cổng Đồn Biên Phòng Ba Sơn. Lại một
lần nữa phải xuất trình giấy tờ. Biết là khách
của Đồn, các chiến sĩ trực ban đã gọi điện báo
cáo cấp trên và trực tiếp dẫn chúng tôi vào
đơn vị. Đón chúng tôi là Trung tá Đoàn Trung
Hiếu Chính trị viên và Thiếu tá Ma Văn Hoan
phụ trách thông tin vô tuyến điện. Mặc dù các
thành viên trong đoàn khá mệt mỏi vì đi
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Những người 
GIữ ĐấT BIêN CưƠNG

Ký của DƯơNG SơN

Vậy là đã qua một năm, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững
chắc chủ quyền biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Ba Sơn đóng quân trên địa bàn xã
Cao Lâu, huyện Cao Lộc đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, có nhiều sáng
kiến hay, mô hình tốt, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao và nhân rộng
ra khắp các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn làm nhiệm vụ thu dung người từ bên kia biên giới trở về
phòng chống dịch Covid-19



đường dài, nhưng trước sự
nhiệt tình thăm hỏi của các
chiến sĩ, tất cả dường như
tan biến hết. Các chị em
trong đoàn xúc động nói:
“Mỗi lần đến với bộ đội
chúng tôi đều rất cảm
động. Tình cảm và sự quan
tâm của các anh không
khác gì đón người đi xa về
với gia đình”. Trung tá
Đoàn Trung Hiếu nói với
chúng tôi: “Mỗi lần có các
đoàn đến với đơn vị là
nguồn động viên lớn lao
cho cán bộ, chiến sĩ. Cuộc
sống xa gia đình, coi “Đồn
là nhà, biên giới là quê
hương” chiến sĩ chúng tôi
rất thèm không khí ấm
cúng của gia đình. Mỗi khi
được nghe giọng nói của
các mẹ, các chị, những lời
động viên thăm hỏi như
tiếp thêm sức mạnh giúp
cho chúng tôi hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ. Rất tiếc là
hôm nay đồng chí Trung tá
Lều Minh Tiến, Đồn trưởng
đang vào các lán dã chiến
kiểm tra tình hình, động
viên cán bộ chiến sĩ làm
nhiệm vụ chốt chặn phòng
chống dịch Covid-19 nên
không có mặt ở đây để đón
tiếp đoàn. Đồng chí Thiếu
tá Nguyễn Vũ Quyết, Đồn
phó phụ trách nghiệp vụ
đang đi học. Thiếu tá
Nguyễn Đức Bính, Đồn phó
phụ trách quân sự thì về
tỉnh dự họp báo cáo tình
hình của Đồn”.

Được biết, Đồn Biên
phòng Ba Sơn có nhiệm vụ
quản lý, bảo vệ vững chắc
chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia, giữ
vững an ninh, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn với
41,587 km đường biên, 57
cột mốc (trong đó có 45 cột
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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn làm nhiệm vụ tuần tra 
và bảo vệ mốc giới

mốc chính và 12 cột mốc phụ). Quản lý địa bàn 3 xã (Cao Lâu,
Xuất Lễ, Mẫu Sơn), diện tích tự nhiên 15.210 ha, có 4 dân tộc
sinh sống gồm Tày, Nùng, Kinh, Dao với 2.173 hộ, 10.358 khẩu
trong đó dân tộc Tày, Nùng chiếm đa số, phân bố trên 25 thôn
bản. Đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân
chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền Biên phòng toàn dân
vững mạnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây
dựng và củng cố hệ thống chính trị; tham gia giúp đỡ nhân dân
trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch
bệnh, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất
nhập cảnh, và đối ngoại biên phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn
sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa
phương kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm; trực tiếp đấu
tranh và tham mưu cho cấp trên các vụ việc vi phạm Quy chế
quản lý biên giới, không để xảy ra các vụ việc vi phạm chủ quyền
lãnh thổ quốc gia…

Nghe cán bộ Đồn giới thiệu về đơn vị, anh Vũ Quang Ngọc,
trưởng đoàn chúng tôi ngỏ ý muốn tác nghiệp luôn trong đêm vì
tinh thần của anh em trong đoàn đang rất hào hứng. Nhưng sau
khi trao đổi, thấy việc đi lại có thể sẽ gây thêm mệt mỏi cho cán
bộ chiến sĩ vì ban ngày các anh đã phải gồng mình giải quyết
nhiều công việc nên chúng tôi quyết định không đi thăm các lán
trong đêm mà ở lại dùng cơm tại đơn vị. Tuy đã rất muộn nhưng
những món ăn trên bàn vẫn nóng hổi và khá phong phú. Các món
thịt gà, thịt vịt và rau xanh đều do anh em chiến sĩ trong đơn vị
tăng gia. Hiện tại đơn vị có hơn hai trăm con gà, vịt để cải thiện
bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Còn thịt lợn thì thỉnh thoảng đơn vị
mua trong thôn dân, chế biến thành những món ăn truyền thống.
Anh chị em ở Hà Nội vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, đặc biệt ấn
tượng với món gà đồi và ba chỉ lợn rang với trám đen. Sau khi



thống nhất một số điểm đến của ngày hôm
sau, chúng tôi được đưa về phòng nghỉ. Bảy
chị em nữ chúng tôi ngủ chung một phòng
rộng rãi. Nhìn hai dãy giường, chăn màn
được gấp vuông vức, chúng tôi bồi hồi xúc
động. Căn phòng này là của các cán bộ, chiến
sĩ đang trên rừng trực chiến chống Covid. 

Đêm càng khuya, càng yên tĩnh. Mười
hai giờ đêm tôi vẫn chưa ngủ. Mấy con chó
của Đồn bỗng sủa một hồi dài rồi ư ử tỏ vẻ
mừng rỡ. Có tiếng bước chân nhẹ phía ngoài
sân. Tôi hé cửa ra ngoài, thấy một người vẫn
mặc quân phục, mở cửa phòng bên cạnh, tôi
lên tiếng chào hỏi. Qua trò chuyện tôi được
biết anh là Thiếu tá Trần Quang Đam, quê ở
Hà Đông, Hà Nội, là Đội trưởng Đội Tuần tra
an ninh, trật tự trên địa bàn. Đêm nay trong
khi tuần tra, các chiến sĩ phát hiện một đối
tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã
mời về bộ phận chức năng. Giờ này các anh
vẫn đang đấu tranh khai thác, nhưng đối
tượng vẫn ngoan cố. Thiếu tá Trần Quang
Đam cho biết: “Trên địa bàn Đồn quản lý có
một số đối tượng thanh niên đua đòi, tổ chức
chích hút ma túy và đánh nhau. Đơn vị cùng
các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận
động các đối tượng đi cai nghiện, hiểu rõ tác
hại của ma túy và lối sống không lành mạnh.
Tuy nhiên là địa bàn biên giới, có đoạn
đường biên dài tiếp giáp với nước bạn nên
các đối tượng cũng hay lẩn tránh, gây khó
khăn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự
trong các thôn bản”. Tôi lại thắc mắc, chiến
sĩ công tác xa nhà có nhớ nhà, có hay được
thăm gia đình không, anh cho biết: “Trước
khi có dịch Covid, anh em trong đơn vị thay
phiên nhau mỗi tháng về thăm nhà một lần,
nhưng từ khi dịch bùng phát, hơn nửa năm
nay em mới về được một lần thôi. Chúng em
là lính nên phải quen với cảnh xa gia đình.
Con em còn nhỏ nên nhiều lúc nhớ lắm,
nhưng vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc, vì nhân dân,
những người lính như chúng em đã được
giác ngộ sống, chiến đấu, học tập và làm
theo theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, nguyện vì nước vì dân, khắc phục
hoàn cảnh riêng tư để hoàn thành tốt nhiệm
vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và
giữ cho giấc ngủ của nhân dân yên bình...
Thôi muộn rồi, chị vào nghỉ đi kẻo mệt. Em
phải qua xem anh em có khai thác thêm
được gì từ đối tượng không”.

Vào giường nằm, tôi nghe tiếng xe máy
nổ rồi đi xa. Không gian trở về tĩnh lặng. Giấc
ngủ của tôi chập chờn những câu chuyện về
các chiến sĩ. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng động,
mở mắt ra thấy Thiếu tá Trần Quang Đam vẫn
mang quân phục, trên tay cầm một vòng
hương muỗi đang cháy đỏ đi vào phòng. Anh
nhẹ nhấc từng bước chân để không gây ra
tiếng động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của
chúng tôi. Tôi thì thầm hỏi nhỏ:

- Anh vẫn chưa ngủ ư?
- Em vừa mới về. Thấy các chị không mắc

màn, sợ bị muỗi đốt nên em thắp vòng hương
muỗi mang sang.

- Cảm ơn anh nhiều! Các anh chu đáo
quá, anh về ngủ đi cho lại sức.

- Vâng chúc chị ngủ ngon!
Năm giờ sáng chúng tôi khởi hành. Người

phụ trách đưa chúng tôi đi thực tế là Thiếu tá
Đỗ Quang Trung, Chính trị viên phó của Đồn.
Con đường tương đối bằng phẳng, hai bên
đường đồi núi trập trùng xen giữa những
mảnh ruộng, nương ngô, nhà dân thưa thớt.
Đoạn đường hơn 10 km dường như ngắn lại
khi trong lòng mỗi chúng tôi đều háo hức
muốn nhanh chóng đến với các cán bộ chiến
sĩ trên lán Pò Nhùng. Khi xe dừng bánh trước
một ba-ri-e với biển ghi dòng chữ “Chốt kiểm
soát xuất nhập cảnh phòng chống dịch Covid-
19”, chúng tôi xuống xe, các thành viên nhiếp
ảnh đã sẵn sàng nâng máy, điều chỉnh ống
kính để ghi lại những hình ảnh rõ nét, chân
thực nhất trong lúc các cán bộ tiến hành đo
thân nhiệt và hướng dẫn bà con rửa tay sát
khuẩn khi ra vào khu vực biên giới.

Tổ công tác trên lán Pò Nhùng, Nà Va có
hai cán bộ thuộc biên chế Đồn Biên phòng Ba
Sơn là Thiếu tá Trần Gia Thuấn, quê ở tỉnh Hà
Nam và Thượng úy Nông Văn Thiệp, quê ở
huyện Văn Lãng cùng hai sinh viên Học viện
Biên phòng được tăng cường từ đầu mùa
dịch. Các anh phối hợp với lực lượng công
an, dân quân xã phụ trách kiểm tra và hướng
dẫn các thủ tục cho những người dân qua lại
khu vực biên giới, ngăn chặn những công dân
lợi dụng địa hình nhập cảnh trái phép, thu
dung, làm thủ tục cho đi cách ly tập trung 14
ngày tại cơ sở của quân đội.

Nhìn căn lán được gác tạm bợ bằng
những thanh tre và lợp bằng những tấm nilon,
phía trong, chăn, chiếu được gấp gọn gàng
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khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian sau tết
Canh Tý. Tuy đã là mùa xuân nhưng thời tiết
vẫn rất lạnh. Cái rét cắt da, cắt thịt, cộng thêm
những trận mưa đá càng làm tăng thêm sự
khắc nghiệt. Những chiến sĩ Biên phòng trên
toàn tuyến biên giới thay phiên nhau trực
24/24 giờ làm nhiệm vụ chống dịch, hướng
dẫn bà con từ bên kia trở về đi cách ly tập
trung, không để một người nào nhập cảnh vào
sâu trong nội địa. 12 giờ đêm thay ca trực, các
anh vào lán tranh thủ ngả lưng, dù đã nằm
cuộn tròn trong hai cái chăn lông mà vẫn
không ngủ được vì mãi không ấm.

Thiếu tá Trần Gia Thuấn cho biết:
- Tổ công tác của chúng tôi ngay từ

những ngày đầu đã lập chốt tại đây để ngăn
chặn xuất nhập cảnh trái phép, hướng dẫn bà
con các biện pháp phòng dịch,  không tập
trung đông người, đeo khẩu trang và sát
khuẩn tay bằng nước khử trùng y tế. Ngoài ra
còn phải đảm bảo việc tuần tra biên giới, bảo
vệ 10 cột mốc với chiều dài trên 15 km. Anh
em chúng tôi bữa sáng thường ăn mì tôm,
lương khô, còn bữa chính thì nấu cơm. Tuy
điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng lãnh đạo
Đồn luôn quan tâm và anh em vẫn cố gắng để
có những bữa ăn đủ chất,đảm bảo sức khỏe
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi cũng
thường xuyên được bà con thôn bản và Hội
Phụ nữ xã giúp đỡ về lương thực, rau xanh...
Ngay như gian nhà xây lợp tôn bên kia
đường, bà con thấy bộ đội ở trong lán khổ cực
nên đã cho mượn sử dụng.

Dù nhiều chuyện còn muốn hỏi kỹ hơn
nhưng vì thời gian không cho phép, chúng tôi
đành chia tay anh em cán bộ chiến sĩ trên lán
Pò Nhùng để về với chốt Pá Cuồng - nơi khó
khăn nhất trong các lán tạm thời của Đồn Biên
phòng Ba Sơn.

Chốt Pá Cuồng nằm trên con đường liên
xã của xã Cao Lâu, một căn lán tạm thời trên
mái được các anh phủ một lớp chăn bông tiết
kiệm luôn được tưới nước giữ ẩm, theo các
anh đó là “sáng kiến vĩ đại” để chống nắng
trong những ngày hè. Chốt do Trung tá Hoàng
Văn Toán, Thiếu tá Nông Văn Tấn và sinh viên
Học viện Biên phòng Nguyễn Hữu Lộc phụ
trách. Cùng chung với công tác phòng chống
dịch Covid-19, các anh vẫn đảm bảo việc tuần
tra biên giới, bảo vệ đường biên, mốc giới
quốc gia. Tuy đường tuần tra cheo leo hiểm

trở nhưng các chiến sĩ vẫn đảm bảo mỗi ngày
tuần tra một lần. Trung tá Hoàng Văn Toán
cho biết:

- Khu vực đóng chốt của tổ chúng tôi xa
dân cư, không có đường điện nên điện thắp
sáng và sinh hoạt đều sử dụng bằng đèn tích
điện. Sóng điện thoại chập chờn, lúc có lúc
không. Mỗi khi nhận điện thoại hoặc muốn gọi
điện phải  tìm những chỗ “lọt sóng” thì mới liên
lạc được.

Thiếu tá Nông Văn Tấn nói thêm:
- Thấy bộ đội ăn ở sinh hoạt khó khăn, bà

con dân bản thường xuyên lên động viên, tâm
sự. Tiêu biểu là gia đình ông Hoàng Văn Hành
cho bộ đội mượn đất để tăng gia, trồng rau,
nuôi gà, vịt. Gia đình ông Lương Văn Nam
thường xuyên cho mượn đồ dùng, mang rau,
củ, thực phẩm và củi đốt lên cho cán bộ chiến
sĩ. Những tình cảm đó thật là trân quý!

- Sống trong điều kiện khó khăn như thế
này có làm tinh thần của anh em giảm sút
không? - Tôi hỏi Thiếu tá Nông Văn Tấn.

- Không đâu chị! Vì nhiệm vụ bảo vệ Biên
giới, phòng chống dịch Covid-19 cán bộ chiến
sĩ chúng tôi luôn nâng cao tinh thần, trách
nhiệm, dù có khó khăn đến đâu cũng khắc
phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huống hồ
chúng tôi còn có sự quan tâm động viên từ
cấp trên, sự giúp đỡ thân tình của bà con dân
bản, sự yêu thương của người thân, đó là hậu
phương vững chắc cho chúng tôi yên tâm, lạc
quan và thấy trách nhiệm của mình cao hơn
trong nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng
liêng của Tổ quốc.

Chia tay tổ công tác trên chốt Pá Cuồng,
chúng tôi đến với tổ công tác cửa khẩu Co
Sâu. Suốt dải biên giới khu vực cửa khẩu,
phía Trung Quốc đã xây dựng hàng rào sắt
kiên cố để chống buôn bán hàng lậu và
người xuất nhập cảnh trái phép qua đường
biên. Những năm trước, cửa khẩu luôn làm
thủ tục xuất nhập hàng nông sản, nhưng
năm 2020 do dịch Covid-19, cửa khẩu không
làm thủ tục xuất nhập hàng hóa, không có
người qua lại. Các đơn vị chức năng vẫn
luôn duy trì, phối hợp, bảo vệ tốt an ninh trật
tự khu vực cửa khẩu. 

Quay trở lại Đồn, tôi tiếp tục tìm hiểu thêm
về đơn vị. Trong năm 2020, đơn vị đã chấp
hành và thực hiện tốt những nhiệm vụ Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao phó, duy trì
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nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực
hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên
phòng. Chủ trì và phối hợp với lực lượng dân
quân địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ
các hoạt động trên biên giới. Trực tiếp giải
quyết và tham mưu cho cấp trên xử lý, giải
quyết tốt các vụ việc, không để xảy ra vi phạm
chủ quyền lãnh thổ.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19,
năm 2020 đơn vị đã tổ chức 11 lán ngăn chặn
xuất nhập cảnh trái phép, 4 lán cách ly tạm
thời, 3 chốt kiểm soát ra vào khu vực biên
giới, phát hiện, thu dung 134 vụ với 832 công
dân Việt Nam đi Trung Quốc tự về hoặc bị đẩy
về qua đường mòn biên giới… Tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập
23 chốt tự quản tại 23 thôn để phòng chống
dịch bệnh Covid-19. Tham mưu cho địa
phương thành lập 1 chốt kiểm soát phòng
chống và ngăn chặn người có ý định vào khu
vực biên giới để xuất nhập cảnh trái phép và
hướng dẫn biện pháp nghiệp vụ kiểm tra,
kiểm soát. Các chốt kiểm soát đo thân nhiệt
cho 10.050 lượt người ra vào khu vực biên
giới. Phát hiện 8 vụ 60 công dân Việt Nam, 2
công dân Thái Lan có ý định vào khu vực biên
giới để xuất nhập cảnh trái phép sang Trung
Quốc. Tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch được
2.126 hộ. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan
chức năng tại cửa khẩu quản lý và duy trì đảm
bảo tốt an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.
Công tác vận động quần chúng tổ chức tuyên
truyền tập trung được 26 buổi với 1.728 lượt
người tham gia. Tuyên truyền riêng lẻ 133 lần
với 1.006 lượt người dân các tỉnh nội địa xuất
nhập cảnh trái phép, phát 8.200 tờ rơi, 5.000
chiếc khẩu trang y tế cho nhân dân, in treo
khẩu hiệu phòng chống dịch bệnh Covid-19
tại các thôn bản.

Rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, học sinh
nghèo để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng
quà. Phối hợp với địa phương xây dựng 3
công trình dân sinh trị giá trên 400 triệu đồng.
Thăm và tặng 117 suất quà cho các gia đình
chính sách và hộ nghèo nhân các ngày lễ, tết,
kỷ niệm, tổng trị giá 55,6 triệu đồng… 

Đặc biệt, trong công tác trinh sát, phòng
chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nắm
chắc tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt

chẽ biên giới. Tiếp tục phát động và triển khai
mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội
phạm”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc
gia” qua đó đã thu thập được nhiều tin tức có
giá trị, phục vụ cho công tác đấu tranh chống
tội phạm, chống buôn lậu và xuất nhập cảnh
trái phép. Bắt được 6 vụ với 10 đối tượng
mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các
chất ma túy, gồm 273 kg ma túy tổng hợp,
5,761 gram heroin; 5 vụ 12 đối tượng có hành
vi tổ chức môi giới, đưa người xuất nhập
cảnh trái phép; Phối hợp với Phòng Ma túy
Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh thực hiện
1 chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng vận
chuyển 6 bánh heroin và khám xét 1 nhà của
đối tượng liên quan đến mua bán, vận
chuyển ma túy; Thu giữ 1 khẩu súng hơi, 2
điện thoại di động; Bắt giữ xử lý nhiều vụ
buôn lậu, kiểm tra rà soát số phụ nữ Việt Nam
lấy chồng Trung Quốc, đi lao động làm thuê
và người có dấu hiệu đưa đón người xuất
nhập cảnh trái phép… Ghi nhận thành tích
xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội
phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới,
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
Chiến công hạng Nhì cho tập thể Bộ đội Biên
phòng tỉnh Lạng Sơn, cùng hai cá nhân xuất
sắc trong đấu tranh chuyên án LS320P. Trong
đó, Trung tá Lều Minh Tiến, Đồn trưởng Đồn
Biên phòng Ba Sơn là một trong hai cá nhân
được nhận Huân chương Chiến công hạng
Nhì. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn
đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng
Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nói chung và cán
bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn nói riêng.
Tinh thần khích lệ đó đã tăng thêm sức mạnh
khối đoàn kết nội bộ, để cán bộ và chiến sĩ
Đồn Biên phòng Ba Sơn vượt qua mọi khó
khăn, gian khổ hoàn thành tốt  nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức
tạp, trên những chốt dã chiến cán bộ và chiến
sĩ vẫn nâng cao tinh thần chiến đấu. Xác định
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương” nên dù
ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào thì
phẩm chất người chiến sĩ biên phòng vẫn luôn
được tô thắm, làm đẹp thêm truyền thống vẻ
vang của lực lượng quân đội nhân dân.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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HOÀNG QUANG ĐỘ

Theo lời Bác
Vững bước mà đi! Ơi Việt Nam
Con Rồng, cháu Lạc mãi vững vàng
Năm châu gắn kết chung một khối
Chống mọi gian tham dựng hòa bình.
Ý Đảng, lòng dân vững âu vàng
Muôn người bước tới dáng hiên ngang
Vì nước, vì dân, vì nhân loại
Trong ta sáng mãi một con đường.
Đất nước giờ đây vang tiếng ca
Công ơn Đảng, Bác đẹp mùa hoa
Chông gai phía trước còn đâu đó
Vững bước mà đi đâu ngại xa!
Nối tiếp con đường Bác đã đi
Tự do độc lập mãi kiên trì
Toàn dân tiến tới theo lời Bác
Đảng vạch tương lai nhớ khắc ghi.

THANH HÀ

Anh về
Một thời xẻ dọc Trường Sơn
Hiểm nguy bão đạn, mưa bom đã từng
Bầm môi sốt rét giữa rừng
Xông pha chiến trận lẫy lừng chiến công

Vui ngày thống nhất non sông
Anh về quê – trọn tấm lòng nghĩa nhân
Bản làng đằm thắm sắc xuân
Lời ca em hát trong ngần bay xa

Tiếng đàn hòa quyện tiếng ca
Vui cùng em nhỏ tuổi hoa xanh ngời
Màu cờ sắc áo thắm tươi
Lời then, câu lượn gọi mời yêu thương.

HỒNG TÚY

Tiếng đàn trong đêm
Ngùi ngùi nhớ chiến trường xưa 
Bao người con không về nữa…
Canh thâu lặng gió sương mờ
Mế ôm cây đàn thương nhớ

Bàn tay lướt nhẹ thẫn thờ 
Bổng trầm so dây tính tẩu
Tiếng đàn của lòng pá mế
Mênh mang hòa quyện âm dương

Con về trong khói hương thơm
Tiếng đàn ngân hồn sông núi
Ba mươi tháng Tư vời vợi
Mế thương… Tính tẩu đưa đường. 
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PHONG LAN

Đêm Mẫu Sơn
Xòe bàn tay nhẹ hứng
Tí tách hạt sương đêm
Thì thầm lời em nói
Mênh mang những nỗi niềm

Rêu phong bao kỷ niệm
Hơi sương bỗng phủ mờ
Thềm xưa, ngôi nhà cổ
Bậc thang mòn giấc mơ

Rượu ủ thơ lòng nhớ
Ngọt ngào hương ngô non
Kèn pí lè (*) réo rắt
Vút lên cùng mây xanh

Cẩm tú cầu lấp lánh
Điểm tô vào canh thâu
Vời vợi đêm đỉnh Mẫu
Ấp ủ muôn sắc màu.

(*) Kèn pí lè: Nhạc cụ của người dân tộc Dao.

HÀN KỲ  

Hẹn với sông Thương 

Sông Thương người chảy về miền nhớ
Vân Thủy ơi! Còn mãi tên người 
Mây trườn qua dốc đèo ngược gió 
Mưa dọc triền đồi đưa nước về xuôi

Đệm đàn tính cho câu quan họ 
Lời trao duyên xanh cả đất trời 
Em nói với anh sao mà khéo thế
Hẹn với sông Thương nghĩa tình người 

Anh gảy đàn trái na mở mắt
Tiếng gà rừng gọi bạn chung đôi
Nâng dải yếm đào em trao lời hát
Tím biếc hoa sim, thơm ngát hương hồi 

Đến hẹn lại lên - sang năm anh nhé
Nước chảy xuôi dòng thuyền về bến nhớ 
Tính tẩu ngân vang - em hát lời thương.
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ĐINH XUẤT BẢN

Đi hội lồng tồng
Ngày xuân đi hội lồng tồng
Chẳng mua, chẳng bán, chẳng mong ước gì
Mong gặp nhau để hát sli
Kẻo mai xuân hết… lấy gì mà vui…
Mỗi năm chỉ một xuân thời
Gặp nhau để hát, để cười… ngắm nhau
“Nhì à”, “nhòi ới”, “soong hàu”
Ngọt ngào sâu lắng thấm vào trong tim
Nam thanh nữ tú hồn nhiên
Hát bên góc phố, hát trên sườn đồi
“Nhì à”, “nhòi ới”, “nhói ơi”
Câu sli đằm thắm kết đôi vợ chồng
Lạng Sơn có hội lồng tồng
Múa lân, múa phượng, múa rồng, lượn, sli…
Ai chưa biết hội thì đi
Để nghe trai gái hát sli tâm tình.

ĐOÀN DIỄN

Tìm đâu
Tìm đâu câu lượn ngày xưa

Tìm đâu cánh nhạn giữa mùa gió đông
Nẻo về sương phủ mênh mông

Bàn tay cóng lạnh vẫn không muốn rời

Câu sli trót thả lưng trời
Bỏ quên ước hẹn… bời bời đi hoang…

Tỉnh ra hoa tuyết nở tràn
Tỉnh ra... nhạn đã phương Nam xa rồi...

NGUYỄN KHẮC ÂN

Nghiêng 
Mưa nghiêng về phía thượng nguồn
Nắng nghiêng phía núi, mây buồn chốn nao
Mắt nghiêng về những ngôi sao
Tai nghiêng nghe ngóng mưa trao nỗi niềm.

Tay nghiêng say đắm mạn thuyền
Chân nghiêng về phía ảo huyền mộng mơ
Em nghiêng nghiêng nón bài thơ
Anh nghiêng nghiêng nắng tương tư về nàng

Cây nghiêng vì gió ngỡ ngàng
Vui nghiêng về những đốm vàng thời gian
Thương nghiêng cho những gian nan
Tình yêu dịu ngọt ai ban chốn này

Say nghiêng tại chén rượu đầy
Mật nghiêng đường ngọt ong bay tìm đàn
Yêu nghiêng… đắm đuối tình tràn
Cả đời say đắm muôn vàn nỗi nghiêng.

PHƯƠNG THI

Truyện Kiều
Chân trời góc bể nhuốm màu thu
Tiên Điền trầm mặc nhớ Nguyễn Du
Tùng bách dãi dầu muôn thế sự
Nhân tình lau giọt khóc Tố Như
Thúy Kiều hiếu nghĩa thân nào tiếc
Trọn tình Từ Hải đứng trơ trơ
Trăm năm bia đá – mòn bia đá
Câu Kiều ru mãi đến thiên thu.
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VI HỒNG NHÂN

Ngạu vạ hây
Hây lồng Hà Nội
Pây dương thẻo Hồ Tây
Slim fằng quá dặn
Ngòi bjóc ngạu pjòi đây
Noọng nùng slửa ón kheo
Mác tha nộc chiêu
Kẻm nả hồng pác khua rỏi rỏi
Hom fức chang fai pùng
Slướng slim đây pjòi slao ón
Nẳm thâng hây ké cắc tâm đâu
Bặng nặm fao pjái nhưng kheo noọng nẳng
Hắt xá lồm mà sle lưởng ngạu khay…

Ngạu vạ hây
Bặng pền âm dương mì căn tâm fạ
Noọng ón đây chang hạ ngạu khay
Hây ké cắc pùng tâm fân lồm cẩn diếu
Hà Nội chang mùa bjóc ngạu khay
Nảo niệt slim fằng mự nẩy ngạu hây…!

Dịch:

Sen và ta
Ta về Hà Nội
Thăm lại Hồ Tây
Lòng ngất ngây
Sáng rực sen đằm thắm
Em mặc áo non xanh
Mắt họa mi biếc long lanh
Má hồng miệng vui chúm chím
Ngạt ngào tinh túy hương đời
Nhìn em trẻ măng
Ta chạnh lòng già nua bùn đất
Nguyện làm mặt nước hồ 

trải thảm nhung xanh mời em
Làm cơn mưa gió phũ phàng 

ô nghiêng ngả tâm sen…

Sen và ta
Như âm dương trời đất có nhau
Em xinh đẹp trẻ trung giữa trời nắng hạ
Ta già nua bùn đất bão táp mưa sa
Hà Nội giữa mùa sen nở
Sen với ta một ngày vui rạng rỡ…!
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Ỷ tình xuân
Cần đeo nẳng nhỏm tivi
Đây ngòi cụng ná sừ slì tấp mừ!
Cần đeo chắc hắt pần rừ
Lẩu van slưởng nhẳm… tẻo mầu cần đeo…

Pức chình cụng ngám ngàu đeo
Lầm pặt lường soái… phạ đin xuân mà!

Dịch:

Chút tình xuân
Một mình ngồi trước màn hình
Dẫu hay không thể một mình vỗ tay!
Một mình trước chén rượu cay
Phân vân nếu uống… lỡ say một mình…

Trên tường, bóng chiếc rung rinh
Mơn man chút gió… ấy tình mùa xuân!



Binh trạm 41 của chúng tôi được lệnh đi
theo Sư đoàn Ba Sao Vàng cung cấp
lương thực, thực phẩm cho hai Trung

đoàn 141 và Trung đoàn 12 cơ động. Không
có niềm vui và hạnh phúc nào hơn sau hai
năm xa cách đơn vị cũ nay tôi lại được trở về
làm công tác hậu cần cung cấp gạo, thực
phẩm cho đơn vị mình đang trên đường thần
tốc tiến quân về giải phóng Sài Gòn.

Sau một ngày rời rừng an toàn, chi viện
cho Trung đoàn 141 hoàn thành, tối hôm ấy
Ban hậu cần bố trí cho đoàn chúng tôi nghỉ
tạm tại khu vườn xoài ven thị xã Phan Rang.
Trước lúc nghỉ ngơi Cát trợ lý hậu cần 141
ôm hai ba bọc hàng về hăm hở gọi chúng tôi.

Bữa tối hôm ấy, nó chiêu đãi chúng tôi cơm
sấy và thịt hộp, chiến lợi phẩm mà đơn vị Cát
thu được.

Trời đã tối nhưng trên bầu trời thị xã Phan
Rang vẫn rực rỡ pháo hoa mà các đơn vị ăn
mừng chiến thắng bắn lên. Từng chùm pháo
hoa như những đốm lửa chói sáng soi rõ mặt
người.Tôi hạ lệnh cho cánh lái xe đi ngủ sớm,
ngày mai còn lên đường. Tôi gọi riêng Cát vào
mắc võng gần nhau ngủ cho thân mật. Khi
ngả lưng xuống võng, tôi tưởng thằng Cát
quên lời hứa kể chuyện chiến đấu của nó. Ai
ngờ nó ranh mãnh vào đề trước: 

- Anh Sơn à, thế này nhé, em sẽ kể
chuyện chiến đấu và những kỷ niệm ở chiến
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trường, nhưng em có một điều kiện. - Thấy tôi
ừ à, Cát nói tiếp - Em nói khí không phải lần
này anh em mình gặp nhau, không biết lần
sau có gặp nhau nữa không? 

Tôi lườm nó trong ánh sáng mờ mờ rồi
cắt ngang: 

- Cái cậu này, nói dại thế. Sắp giải phóng
miền Nam rồi, sau này chả gặp nhau thì đi
đâu. Cậu bộp chộp lắm, lại dở quẻ rồi đấy!

Y như tôi đoán, Cát láu cá nói tiếp: 
- Thế này nhé, anh là Thủ trưởng, anh kể

chuyện ở rừng của anh trước, em kể chuyện
của em sau. 

Tôi chà lên một tiếng: 
- Tớ biết trước mà, đồ trứng khôn hơn

rận! - Nó tủm tỉm cười, tôi tiếp - À cậu ra lệnh
cho tớ phải không? 

- Đâu có, đâu có em xin lỗi anh. - Nó vội
vàng liến thoắng.

- Cậu có lỗi gì, đồ bẻm mép. Thôi thế này
nhé, dù sao hôm nay rời rừng anh em mình
mới gặp được nhau. Tớ xuống thang một nấc,
kể chuyện ở rừng cho các cậu nghe. 

Vừa dứt lời, thằng Cát liền cười to: 
- Em biết mà, anh đúng là anh Hai của

chúng em. Thế là một không nhé, Thủ trưởng
ơi!

Cánh lái xe nghe cuộc đối thoại giữa tôi
và Cát thấy vui vui cứ thế mắc võng xích lại
gần. Tôi vào chuyện hắng giọng hỏi: 

- Ở đây các cậu biết con voi cả rồi chứ? 
Tiếng một số đồng chí lái xe đáp lại: 
- Có biết con voi rồi Thủ trưởng ạ!
- Thế thì tớ kể chuyện con voi cho các cậu

nghe. - Tôi tiếp lời.
Thằng Cát nhanh nhảu: 
- Anh lại kể chuyện tiếu lâm rồi, chúng em

chả nghe chuyện tếu ấy đâu. 
Tôi lớn tiếng quay sang: 
- Cái cậu này, tớ đã nói hết câu đâu.

Chuyện là chuyện con voi gây họa cho đơn vị
tớ ở rừng cơ mà. Cách đây hai năm về trước
con voi rừng khổng lồ kia đã gây ra một chuyện
khủng khiếp làm cả Binh trạm 41 lao đao. 

Thấy tôi nêu chủ đề câu chuyện dí dỏm,
cánh lái xe tò mò bảo nhau im lặng để Thủ
trưởng Sơn kể. Tôi bắt đầu câu chuyện:

- Một hôm đơn vị đi phát nương trồng sắn
thêm cho đủ chỉ tiêu. Tớ có ghé qua nương
sắn trồng năm ngoái chuẩn bị thu hoạch thì ôi
thôi toàn nương bị nhổ sạch, toàn sắn củ to
đã trơ gốc. Xem qua thấy những vết chân voi
khổng lồ giày xéo và nhổ sắn lung tung, tớ liền
cho liên lạc về báo cáo tình hình cho Trạm
trưởng biết.

Đồng chí Chính ủy Binh trạm liền chỉ thị
cho chúng tớ vào bản Le liên hệ với già bản
tìm cách đối phó. Một là xua đuổi voi đi, hai là
cài bẫy bắt sống nó về thuần phục để chở
hàng cho trạm. Tớ vào bản Le gặp già làng
Abi là trưởng bản Le dân tộc Tà Ôi. Già bản
bảo con voi này là con voi độc. Nó sống độc
thân mấy năm nay, vì nó hung dữ đánh nhau
nhiều lần với bầy đàn nên đàn của nó đã đuổi
nó đi không cho hòa nhập cùng đàn nữa. Từ
đó nó sống lang thang nay đây mai đó quấy
phá nhiều nơi. Nó nặng gần mười tấn. Hai
chiếc ngà hung dữ của nó vàng óng cong vút
từ miệng đến gần đôi tai to như chiếc quạt
khổng lồ. Theo lời già bản thần rừng đã nhận
nó làm con của rừng nên dân bản chỉ xua đuổi
khi nó vào nương chứ không được bắn và bắt
nên nó hoành hành khắp nơi.

Sau khi về báo cáo lại tình hình cho Ban
Chỉ huy Binh trạm biết, tớ lại một lần nữa vào
bản Le hỏi cách đối phó với con voi dữ độc
thân kia. Già bản ân cần chỉ bảo: 

- Bộ đội về cho anh em rào xung quanh
nương lại, lấy ống bơ, ống đựng thịt hộp treo
quanh nương và chặt nhiều tổ kiến rừng treo
cách hàng rào một khoảng. Khi voi tới thì giật
dây rung ống bơ, voi nghe tiếng động và nhìn
thấy tổ kiến sẽ bỏ đi vì voi sợ kiến mà. Bộ đội
về nhớ làm như vậy nhé!

Trước khi tớ về già Abi dặn đi dặn lại
không được bắn nó, bẫy cũng không bắt
được đâu. Nó to như tảng đá khổng lồ bắt làm
sao được. Rồi già còn cho mượn một cái
chiêng đồng của bản với lời nhắn: nó về thì
đánh chiêng lên, dân bản sẽ giúp xua đuổi voi
đi. Ngay hôm ấy tớ về đơn vị phát động anh
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em chặt cây rào nương cài nhiều tổ kiến và
treo vỏ ống bơ, ống đựng thịt hộp xung quanh.
Đúng là hiệu nghiệm thật! Con voi mò vào,
chúng tớ giật dây rung chuông. Tiếng ống bơ
kêu vang và đặc biệt con voi nhìn thấy nhiều
tổ kiến nó vội vàng bỏ chạy.

Để đảm bảo an toàn cho những nương
rẫy khác. Đơn vị tớ phát động một tuần rào
kín các nương sắn còn lại. Năm ấy đơn vị
tăng gia của tớ vẫn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Chỉ một nỗi phải rời địa điểm đóng
quân của đơn vị đi nơi khác, bởi con voi ấy lại
gây thêm một tai họa lớn nữa. - Tôi hạ giọng
chép miệng một tiếng - Đúng là họa vô đơn
chí lần này thì khác cả Binh trạm 41 và đơn vị
tăng gia phải sơ tán. Và cũng lần ấy số phận
con voi rừng hung dữ kia được định đoạt.

Con voi rừng lần mò đi hết nương này
đến nương khác đều bị xua đuổi. Hết đường
kiếm ăn, một hôm nó lần theo lối mòn con
đường đi về bản Le, nơi ấy có một rừng chuối
um tùm, cái giống chuối rừng ngọt mát là món
ăn khoái khẩu của loài voi.

Vào buổi sáng, con voi chui từ trong rừng
Le ra, nó to lớn, đen trũi trông như cái xe ô tô
Zin - khơ. Nó lững thững đi theo con đường
mòn trống trải. Bỗng trên bầu trời xuất hiện
tiếng máy bay do thám L19 ì ì lượn một vòng
qua khu rừng. Hình như máy bay phát hiện
được mục tiêu, nó quay ngoắt lại chúi thẳng
đầu xuống đất phóng ra hai luồng lửa đỏ lòm.
Tiếng đạn ba mươi li nổ vang trời. Máy bay
do thám phát hiện con voi khổng lồ tưởng xe
tăng Việt cộng xuất hiện. Con voi bị trúng đạn
bất ngờ liền lao vào rừng Le thì lại bị L19 bồi
cho một quả rốc két. Nghe tiếng nổ gần chói
tai như tiếng sét đánh, con voi bị trúng đạn
tiếng kêu của nó như xé rừng xanh rồi quằn
quại đổ kềnh xuống trong đám khói đục mờ.
Chưa hết, ngay lúc đó một chiếc V010 trinh
sát lượn vòng quanh rừng Le, rà sát xuống
mục tiêu L19 vừa oanh tạc hình như để chụp
ảnh hiện trường. Vài phút sau máy bay B57
tấp nập thả bom phát quang xuống rừng Le.
Mùi khói bom pha lẫn mùi thịt con voi cháy
khét lẹt.

Thế là số phận con voi rừng độc thân
được định đoạt chết tại rừng Le. May hôm ấy

tụi không quân không phát hiện được Binh
trạm, dân bản Le không bị thiệt hại gì.

Ngay ngày hôm ấy, chúng tớ nhận được
lệnh chuyển trạm để giữ bí mật, một cơ số
đạn, súng ống, lương thực, thực phẩm phải sơ
tán gấp ngay trong đêm. Điện của Binh đoàn
bộ 559 chỉ thị phải tuyệt đối bí mật, an toàn sơ
tán trạm và đường giao liên sang sườn phía
Tây dải Trường Sơn. Riêng khu vực Đại đội
tăng gia đóng quân thì lui sâu vào trong rừng
vẫn tiếp tục tăng gia đảm bảo rau tươi cung
cấp cho bộ đội và sẵn sàng chiến đấu.

Các cậu biết không? Ngừng đợt thả bom
ở khu vực rừng Le chúng tớ tới chỗ con voi
chết đã thấy dân bản tới lấy đi hai chiếc ngà
quý và bốn bộ móng chân voi về cúng ở nhà
rông. Mấy già bản nhìn thấy bộ đội ta dùng
dao găm lưỡi lê xẻ thịt voi, anh nào anh nấy
gồng tay cắt thịt voi mà không được. Già bản
nhìn thấy cười bảo: Bộ đội muốn lấy được thịt
voi thì phải làm thế này. Nói rồi già bản cầm
một đoạn cây nứa bẻ gập tước lấy vỏ. Vỏ nứa
vừa sắc vừa mỏng cứa vào thịt voi sắc lẻm.
Anh em chúng tớ làm theo, ai nấy mỗi người
cứa được một gùi thịt. 

Chúng tớ cho thịt voi vào nồi nấu lên, ăn
thấy ngọt ngọt nhưng chẳng thấy mùi vị đặc
sắc. Ăn no không biết chán. Rồi các cậu biết
không, khi đi vệ sinh thì lại ra toàn thịt voi. Cái
giống thịt voi rừng béo bở gì đâu, thịt nó
không tiêu hóa được nên người ta có câu
“Trăm voi không được bát nước xáo” là như
vậy. Từ đó tớ mới biết thịt voi rừng và nhớ mãi
kỷ niệm này.

Sau khi sơ tán toàn bộ Binh trạm và
đường giao liên tưởng tình hình đã ổn. Ai ngờ
chúng tớ lại nhận được điện của Bộ Chỉ huy
đường dây 559 là địch sẽ thả thám báo biệt
kích xuống vùng này để dò la tin tức có phải
Việt cộng đã đưa xe tăng đi đường này không.
Nhận được điện toàn Binh trạm và Đại đội
tăng gia báo động sẵn sàng chiến đấu truy tìm
bọn biệt kích thám báo. Lần này căng thẳng
hơn tất thảy. Đơn vị nhận nhiệm vụ vừa sản
xuất vừa chiến đấu. Đại đội mình được chia
ra nhiều nhóm, quanh vùng phụ cận và nơi
đóng quân ngày đêm truy lùng bọn biệt kích.
Như đã nhận định bọn Mỹ ngụy thả xuống
vùng này nhiều toán biệt kích. Mỗi toán có
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nhiệm vụ riêng nhưng chủ yếu là săn tìm xe
tăng của ta.

Hôm họp Ban Chỉ huy tác chiến, tớ được
phân công mũi trưởng số một phụ trách năm
người gồm hai chiến sĩ, hai già bản và một nữ
du kích người Tà Ôi cùng phối hợp truy tìm.
Hai già bản và cô Hơ Lây được phân công
phối hợp với bộ đội thì phấn khởi lắm. Chúng
tớ cải trang làm dân bản ở trần đóng khố
mang gùi dao, cung nỏ vào rừng săn bắn.
Trước khi đi già Abi giúp chúng tớ hóa trang.
Tớ thì hóa trang dễ vì nước da đen sạm, đầu
thì trọc vì trận sốt rét đầu năm rụng hết tóc.
Răng tớ vàng khè vì tớ hút thuốc lá, thuốc lào
lâu rồi. Tớ hóa trang xong chỉ còn cậu Hòe ở
đặc công chuyển về hợp tác cùng vây bắt bọn
biệt kích thì hóa trang lâu vì cậu ấy to lớn,
nước da trắng trông rất bảnh trai. Cậu Hòe bị
mấy trận sốt rét mà vẫn bình thường. Hòe quê
ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dân đất Cảng
sống rất phóng khoáng và có chút ăn chơi.
Cậu ấy luôn cắt tóc bấm không chịu cắt tóc ba
phân bao giờ. Từ khi sống trong quân ngũ vào
lính đặc công gian khổ ác liệt đã rèn giũa cậu
thành một thanh niên chững chạc. Hòe bỏ hết
các thói quen cũ, hòa đồng cùng anh em và
hăng say công tác chiến đấu. Mới tham gia ba
trận đánh mà trận nào Hòe cũng lập công. Từ
một chiến sĩ Binh nhì cậu được phong vượt
cấp nay đã là Trung sĩ Trung đội phó đặc công
của Trung đoàn 141 điều về.

Mọi việc hóa trang xong, trông tớ lúc ấy
như một trai bản người Tà Ôi thực sự, mình
ở trần đóng khố, răng vàng khè. Công việc
cuối cùng là hóa trang giấu vũ khí. Chúng tớ
chỉ được phép mang vũ khí gọn nhẹ. Một
khẩu côn quay và mấy con dao phóng đặc
công hay dùng. Tớ loay hoay mãi mới nhét
được khẩu côn dưới khố… 

Tôi đang kể thì thằng Cát nói chen vào: 
- Thế là anh mang hai khẩu côn à? Còn

khẩu côn quý của anh thì làm thế nào? 
Tôi cắt ngang câu nó hỏi: 
- Cái cậu này, hỏi cả cái của nợ ấy nữa. 
Tôi kể tiếp:
- Hồi tớ ở Đại đội trinh sát được phát mấy

cái quần xà lỏn đặc công. Mặc nó bó chít vào
dễ chịu thế là xong.

Với nhiệm vụ được giao, bằng mọi cách
gặp địch phải bắt sống, hạn chế nổ súng. Nếu
có nổ súng chỉ bắn bị thương, ta cần bắt sống
bọn thám báo để còn khai thác tin tức.

Mọi việc chuẩn bị xong, nhìn đội chúng tớ
trông như nhóm dân bản vào rừng săn bắn.
Già Abi đi trước dẫn đầu. Riêng hai già bản
thì khỏi nói, cả hai đều có mái tóc đốm bạc,
hàm răng cửa ngang bằng phẳng. Đặc biệt
phong tục người Tà Ôi là bộ tộc dân “cưa răng
căng tai”. Đàn ông đến tuổi sáu mươi thì cưa
răng hai hàm bằng phẳng. Đàn bà đến tuổi ấy
thì căng tai đeo hai vòng gỗ hoặc vòng bằng
tre nứa. Đeo qua lỗ tai càng to càng tốt. Họ
quan niệm đây là hai cách trời, giàng ban cho
bộ tộc họ và cũng là cách phân biệt giữa
người Tà Ôi với các dân tộc khác ở dãy
Trường Sơn hùng vĩ này.

Tớ nói sơ qua về phong tục, tập quán của
người Tà Ôi cho các cậu biết nhé. Người Tà
Ôi sống quần tụ theo dòng họ. Đa số một nhà
ba, bốn thế hệ anh em cùng chung sống trong
một nếp nhà. Vào bản Tà Ôi ta thường thấy
nhiều nếp nhà làm bằng gỗ hay tre nứa. Nhà
có kích thước dài, rộng. Họ sống chủ yếu
bằng nương rẫy, hái lượm và săn bắn trong
rừng. Tập quán là du canh du cư. Mỗi khi họ
sống ở vùng nào khi làm nương trồng cây ớt
ăn thấy không cay nữa thì họ rời đi nơi khác
vì đất ở đấy đã bạc màu. Người Tà Ôi có một
phong tục khác biệt là việc hôn nhân con gái,
con trai cùng dòng họ thì mới được lấy nhau.
Do vậy sự phát triển về dân số của bộ tộc này
ở dãy Trường Sơn rất thấp. Vì cùng dòng họ
mới được lấy nhau mà có nhà sang tận đất
Lào tìm họ hàng để dựng vợ, gả chồng. Tuy
đời sống văn hóa, nhận thức kém nhưng tinh
thần chống Mỹ của họ thì rất cao. Bộ tộc Tà
Ôi và một số dân tộc anh em khác sống lâu
đời ở dãy Trường Sơn này hầu hết đi theo
cách mạng. Họ tôn sùng, quý Bác Hồ lắm đã
lấy tên Bác làm họ của mình. Họ gọi Bác là
Bok Hồ coi như cha đẻ của mình.

Nói chung dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Ca Tu
hay một số dân tộc khác tuy ít người nhưng
họ rất yêu thương nhau. Khi biết bộ đội ta
đóng quân gần bản, họ hết lòng giúp đỡ. Lần
này với ý định muốn bắt gọn được bọn thám
báo biệt kích thì phải dựa vào dân bản.
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Một buổi sáng, khoảng tám giờ, sương
đêm vẫn còn đọng long lanh trên tán lá rừng,
trời mát mẻ đoàn chúng tớ xuất quân, đi hàng
dọc giữ khoảng cách. Ai nấy đều đeo gùi.
Trong gùi đựng linh tinh vài thứ sản phẩm của
rừng. Già Abi còn đeo thêm mấy con sóc rừng
vừa bắn được.

Một tình huống bất ngờ xảy ra. Khi đoàn
chúng tớ đi tới đầu rừng Le gần con voi chết
thì lọt vào ổ phục kích của thám báo. Từ phía
bìa rừng ba mũi súng R15 đen ngòm lao về
phía chúng tớ. Cả đoàn bất ngờ nhưng kịp
thời trấn tĩnh ngay được. Tiếng một thằng Mỹ
chắc là nhóm trưởng biệt kích hô: 

- Vixi, vixi (Việt cộng, Việt cộng). 
Nó giương súng định bắn. Thằng lính

Ngụy đứng cạnh gạt mũi súng của thằng Mỹ
ra nói “No, don’t shoot” (không được bắn).

Tốp biệt kích thám báo này có ba thằng,
một thằng Mỹ cao kều là nhóm trưởng và hai
tên lính Ngụy. Thằng vừa nói tiếng Anh với
tên Mỹ kia tớ đoán là thằng phiên dịch. Còn
một thằng Ngụy đeo máy bộ đàm. Trước tình
huống này, tớ liền nháy mắt cho cậu Hòe sẵn
sàng phi dao. Tớ nghĩ thằng Mỹ to xác dễ
quật ngã hơn so với hai tên Ngụy kia. Thằng
Mỹ tiến về phía chúng tớ và vẫy thằng lính
Ngụy đứng cạnh ra cảnh giới. Thằng lính
Ngụy đi ra đứng cảnh giới cách chúng tớ
khoảng mười mét. Còn thằng Mỹ và thằng
phiên dịch tiến về phía chúng tớ khám xét.
Thằng Mỹ kia thì không nói, chúng tớ gờm
nhất là thằng phiên dịch. Sau khi lục soát các
gùi, thằng Mỹ còn cẩn thận thu mấy cái nỏ
xếp vào một chỗ. Tình huống bắt đầu khó xử
vì ba tên lính đã phân tán. Lại nguy hiểm nữa
là tên cảnh giới kia. Trước tình huống này tớ
lại nháy mắt ba lần cho cậu Hòe biết rõ hiệu
lệnh của tớ là kết hợp cả ba phương án tấn
công nổ súng, phi dao và dùng võ thuật để
đánh. Riêng già Abi hắng giọng nói to bằng
tiếng Tà Ôi tớ cũng không hiểu. Hình như già
cố nói to bằng tiếng Tà Ôi báo hiệu cho các
mũi trinh sát của ta biết.

Xong công việc khám xét, thằng Mỹ
không có nghi ngờ gì. Nó khoác súng vào vai
và rút ở túi ngực ra bao thuốc lá Cattan đặc
biệt mời chúng tớ mỗi người một điếu. Nó bật

lửa châm thuốc cho già Abi trước. Không biết
động tác giả vờ hay già Abi cũng không biết,
ngậm đầu thuốc vào mồm phía đầu lọc ra
ngoài. Thằng Mỹ vội xua tay: “No, no...”. Nó
vừa nói vừa cười hô hố (ý nói không ngậm
đầu thuốc ấy). Thằng Mỹ còn làm mẫu cho già
Abi hút. Chúng tớ cũng được mỗi người một
điếu và làm theo cách của già Abi.

Trong đoàn của chúng tớ hôm ấy, ngoài
bốn người là đàn ông ra, cấp trên bố trí một
người nữ du kích người Tà Ôi cùng đi để
tránh nghi ngờ khi gặp địch. Cô Hơ Lây nữ du
kích dày dặn kinh nghiệm được cử đi phối
hợp. Lần đầu tớ định không nhận cô đi cùng
đoàn vì thương cô Hơ Lây mới sinh con nhỏ,
tớ lo cho tính mạng cô ấy, nhưng già Abi
trưởng bản đã nhất trí với chỉ huy trạm để Hơ
Lây đi cùng. Đây cũng là một cách nghi binh,
một bình phong che mắt địch. Hơ Lây nhận
nhiệm vụ hóa trang khuôn mặt mình nhem
nhuốc và già đi nhưng nhìn kĩ vẫn lộ ra một
thân hình tròn lẳn của gái một con. Cô được
giao nhiệm vụ hỗ trợ chúng tớ khi cần thiết.
Thằng Mỹ phát hiện được Hơ Lây là đàn bà
đang đứng giấu mặt sau lưng già Abi. Thằng
Mỹ mời thuốc chúng tớ xong. Tất cả đều hút,
cô Hơ Lây lắc đầu không hút. Thằng Mỹ nói
vài lời tiếng Anh với tên lính phiên dịch rồi bỏ
súng và chiếc mũ sắt to kềnh xuống đất tiến
về phía Hơ Lây. Lúc này mùi thuốc Cattan
thơm lựng chúng tớ cố hút để mùi thơm tỏa
ra nhiều. Bất giác tớ nghĩ cái mùi thơm lạ này
biết đâu sẽ báo hiệu cho các mũi trinh sát
khác biết.

Thằng Mỹ chắc định giở trò, nó đứng
trước mặt Hơ Lây, với tay định lật tấm vải bằng
vỏ cây rừng quấn ngang ngực Hơ Lây. Chúng
tớ nháy mắt chuẩn bị hành động. Vừa lúc ấy
bỗng một tiếng súng AK nổ chói tai ở phía
thằng lính cảnh giới. Tên Mỹ giật mình chưa
kịp hành động thì Hơ Lây nhanh như cắt vơ
chiếc gùi chụp ngay vào đầu tên Mỹ. Tớ rút
súng bắn chỉ thiên khống chế tên lính phiên
dịch. Tất cả đoàn xô lại trói tên Mỹ. Thằng lính
phiên dịch không kịp trở tay, nó ranh mãnh liền
chúi mũi súng vào đầu tên Mỹ nói: 

- Tôi sẽ giúp các anh. 
Tớ tiến về phía nó nói to: 
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- Cả anh nữa bỏ súng xuống, giơ tay lên. 
Khống chế tên Mỹ và tên lính phiên dịch

xong, Hòe nhảy bổ ra phía tên lính cảnh giới.
Phát súng của Minh từ nhóm trinh sát đã
khiến tên lính bị thương, máu chảy đầm đìa.
Hòe giúp Minh trói tên lính cảnh giới và băng
bó bàn tay bị thương cho nó. Thế là cuộc
chiến đấu của chúng tớ chỉ xảy ra khoảng
mười phút.

Khi trói tên Mỹ nó vẫn lẩm bẩm: “Lạy
Chúa tôi, không phải mọi Amazon mà toàn là
Vixi, Vixi...”

Về đơn vị Minh công vụ mới kể cho biết,
nó cầm điện khẩn của Bộ Chỉ huy đường dây
559 xuống Đại đội tăng gia báo với các mũi
trinh sát biết, các toán biệt kích, hoạt động lần
này có cả cố vấn Mỹ đi cùng vì chúng nhiều
lần nhận được tin không chính xác nên đã
nghi ngờ lẫn nhau giữa Mỹ và Ngụy. Mỹ đi
kèm biệt kích lính cộng hòa chủ yếu xác minh,
do thám, có phải “Việt cộng đưa xe tăng vũ
khí hiện đại vào đường này không”. Thế mới
biết tất cả sự việc xảy ra đều do con voi rừng
khổng lồ kia.

Cuộc chiến đấu hôm ấy, nhóm tớ được
Bộ Tư lệnh 559 khen ngợi. Sau lần phối hợp
chiến đấu chúng tớ từ đó gắn bó mật thiết với
dân bản Le. Chúng tớ biết ơn già làng Abi
trưởng bản Le, già A Lấy, cô Hơ Lây đã giúp
chúng tớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt
bọn thám báo biệt kích hôm ấy.

Hôm bản Le tổ chức lễ cúng thần rừng,
ăn mừng chiến thắng và làm ma con voi xấu
số kia. Họ mời cả đơn vị tới dự. Vì nhiệm vụ
tăng gia và sẵn sàng chiến đấu tớ chỉ cử đại
diện đi dự. Tớ và cậu Minh công vụ thì không
thể vắng mặt được. Binh trạm trưởng Võ Quý
trực chỉ huy không tới dự lệnh cấp cho bọn tớ
mười cân muối trắng tặng đồng bào bản Le.
Họ mừng lắm vì dân bản Le thường thiếu
muối ăn.

Khi dự xong buổi cúng thần rừng, chúng
tớ chia tay dân bản Le. Trước khi ra về dân
bản khiêng ra con lợn béo mũm mĩm nặng
đến gần năm mươi cân tặng lại bộ đội. Chúng
tớ định không nhận, dân bản không cho về.
Khi cậu Minh về hỏi ý kiến trạm trưởng, anh
Quý sống ở đây lâu năm nên rất hiểu dân bản,

thậm chí anh nói được cả tiếng Tà Ôi, liền chỉ
thị cho chúng tớ phải nhận. Dân Tà Ôi coi
trọng tình người cao cả. Ai quý họ thì họ cho
của cải không tiếc, người không tốt thì họ xa
lánh. Theo anh Quý nói: “Họ cho ta phải nhận
không được từ chối”.

Nói về cậu Minh lập được công xuất sắc,
xử trí tình huống khi gặp địch khôn khéo kịp
thời, Binh trạm đề nghị cấp trên thưởng lớn
cho cậu ấy. Hôm sau gặp Minh hỏi lại chuyện
mới biết. Minh đang trên đường đưa công văn
về, tới gần nơi chúng tớ thì bắt gặp một cơn
gió thoảng qua kèm mùi thuốc lá thơm lựng
khiến cậu cảnh giác. Đúng như ý nghĩ của tớ
hôm ấy “mùi thuốc lá thơm này biết đâu sẽ là
tín hiệu cho các mũi trinh sát khác của ta biết”.
Đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

- Em ngửi thấy mùi thơm lạ, liền cảnh giác
mon men tiếp cận phía trước, bò thêm một
đoạn nữa, em thấy nhô lên một bóng người
đầu đội mũ sắt. Nhìn kĩ thấy người này khoác
cả áo cỏ. Em lùi lại nhận định đúng là tụi thám
báo. Em định chạy về báo cho bộ đội ta vây
bắt. Nhưng tình huống khẩn cấp chỉ thấy một
tên đứng gác. Em chợt nhớ lời Chính ủy trạm
dặn: “Gặp địch phải khôn khéo, xử trí bắt sống,
nếu bắn chỉ bắn bị thương, không được bắn
chết vì ta còn cần khai thác tin của chúng”.

Trong giây lát suy nghĩ, em định bắn què
chân nó nhưng tay nó vẫn đang cầm súng.
Em quyết định nhằm cánh tay phải của nó để
bắn. Em đang rê nòng AK thì thấy tên lính thay
đổi vị trí khoác súng vào vai và rút thuốc lá ra
hút. Nó vừa bật lửa lập lòe thì em bóp cò
súng. Đạn trúng bàn tay nó. Nó chỉ kịp kêu ối
lên một tiếng rồi ngã gục xuống.

Em xô lại dí AK vào đầu nó và hất nó ngã
sõng soài, em đè nó xuống, đang ghì cổ tên
lính thì anh Hòe nhảy vào cùng em. Thấy bàn
tay nó dập nát vì trúng đạn, chúng em băng
vết thương cho nó trong tiếng van xin của nó
“Các ông hãy cứu tôi”.

Tên lính gác bị thương, chúng tớ đưa nó
vào trạm xá Binh trạm chữa vết thương. Còn
tên Mỹ nhóm trưởng và tên phiên dịch đưa về
Binh trạm bộ khai thác tin tức. Được biết tên
Mỹ này ở lữ đoàn biệt động “Hổ xám rừng
xanh”. Nó vào lính biệt động và được huấn
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luyện làm thám báo biệt kích tại rừng Amazon.
Khi được điều động về Việt Nam nó đã làm
biệt kích do thám tại rừng đước Cà Mau. Lần
này nó cùng hai tên lính cộng hòa thám báo
được thả xuống rừng Trường Sơn. Lúc đầu
nó tưởng nơi đây giống ở rừng Amazon.

Khi tên lính ngụy phiên dịch đọc qua mấy
trang nhật ký viết vội của nó mới biết tinh thần
của nó lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chán
trường chiến tranh và nỗi nhớ nhà, nhớ vợ
con da diết. Tớ đọc sơ qua mấy đoạn nhật ký
của nó cho các cậu nghe. Nói là nhật ký
nhưng đúng hơn là những đoạn thư viết dở
cho bố mẹ và vợ con nó.

“Miền Nam Việt Nam, ngày ... tháng ...
năm ...

Bố mẹ kính mến...
Thế là dòng họ Giôn ta đã có người sang

chiến đấu tại Việt Nam. Con sợ lắm. Không
biết ngày nào con lại gặp bố mẹ và vợ con
con. Chỉ biết khi đặt chân tới đất rừng Việt
Nam, Việt cộng đâu chả thấy chỉ thấy bầy
muỗi rừng và những con vắt háu đói vây
quanh người. Con đã xịt thuốc muỗi thuốc vắt
nhưng không thấm gì. Mỗi bước đi của con
đều bị chúng bủa vây. Hình như Vixi đã nuôi
bọn này thì phải. Mẹ ơi báo với cậu Giôn xin
cho con về Mỹ đi hay cho con về Áp - ga - ni-
xtan hay I - rắc cũng được, ở Việt Nam chắc
con sẽ chết mất.”

Đọc xong dòng nhật ký này của nó, tôi hỏi
tên phiên dịch mới biết nó cũng là con ông
cháu cha ở Mỹ đều phải đi quân dịch. 

Đoạn thứ hai của nó viết vội sau khi bị bắt.
“Giê - su - ma lạy Chúa tôi. Bố mẹ ơi con

bị bắt tại rừng Việt Nam khi vừa đặt chân tới
chưa làm được trò trống gì. Mẹ nhớ an ủi
Ma - ri - an - na vợ con nhé. Con đã bị Vixi
bắt không biết sống chết thế nào nhưng Vixi
đối xử với con tốt lắm, bữa ăn vẫn có thịt
hộp và rau tươi. Bố ơi nhắc mẹ đừng cầu
cứu cậu Giôn nữa, con vẫn cầu chúc cho bố
mẹ khỏe mạnh để nuôi dạy cháu nội của bố
mẹ. Mẹ nhớ động viên vợ con, con bị Vixi
bắt thế là đời con không phải đi chiến đấu
nữa lại được các ông Vi xi hứa đảm bảo
mạng sống cho con...”

Sau khi báo cáo nội dung cuốn nhật ký
của tên Mỹ thấy không có vấn đề gì khả nghi
toàn nội dung tình cảm về nỗi nhớ nhà và nỗi
sợ chết của những tên lính bạc nhược. Chính
ủy Võ Quý quyết định trả lại cuốn nhật ký.
Trước khi tớ ra về tên Mỹ nói với tên phiên
dịch là cho nó một cây bút. Tớ liền đồng ý
ngay và rút chiếc bút Trường Sơn còn đầy
mực đưa cho nó. Tự dưng thấy nó cười vui
chắp hai tay cảm ơn, vái tạ.

Chuyện ở rừng của tớ còn nhiều lắm:
chuyện vui, chuyện buồn và chuyện tình yêu
cũng có đấy. 

Tôi vừa nói dứt lời thằng Cát ngồi nhổm
ngay dậy gọi tên tôi: 

- Anh Sơn ơi, ở rừng mà cũng có tình yêu
hả? Đơn vị anh có bộ đội nữ không? 

- Ở rừng không có tình yêu thì sống thế
nào được. Tình yêu như yêu đồng đội, yêu
rừng, yêu cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ của
dãy Trường Sơn chẳng hạn... - Tôi trả lời.

- Em hỏi tình yêu trai gái cơ mà... 
Tôi à lên một tiếng: 
- Thằng quỷ này chỉ được cái thích nghe

chuyện yêu đương ấy. Tớ nói này ở dãy
Trường Sơn nhiều đơn vị có bộ đội nữ lắm ví
như thanh niên xung phong làm đường này,
bộ đội thông tin, Đại đội lái xe Trường Sơn
này hầu hết là bộ đội nữ. Hồi tớ ở Sư đoàn 2
anh hùng có cả một Trung đoàn vận tải toàn
là nữ. Đi đánh Mỹ cả nước lên đường đâu chỉ
có cánh mày râu chúng mình. - Ngừng một lúc
tôi nói tiếp - Còn tình yêu của tớ cũng có chứ.
Tớ bật mí cho các cậu nghe mối tình đầu của
tớ nhé. À mà nói tình yêu đầu tiên cũng không
đúng vì tớ mới quen cô gái giao liên này được
ít ngày nói đúng hơn là chúng tớ quen và mến
nhau chưa ngỏ lời yêu đương gì cả.

Một hôm có cô giao liên dẫn đoàn bộ đội
ta từ Binh trạm 40 giao cho Binh trạm 41, tới
bãi đóng quân, cô vào liên hệ với Đại đội tăng
gia của tớ cấp thêm sắn và rau xanh cho bộ
đội ta. Tớ gặp cô ấy trao đổi mấy việc rồi dẫn
cô ấy ra nhận nương sắn. Với yêu cầu bộ đội
nhổ cây nào thì lại đặt hom sắn vào cứ thế
sang năm lại có một nương sắn mới.
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Trong khi bộ đội ta lũ lượt vào nương sắn
lấy sắn cô ấy đứng cạnh tớ chờ và cô tiến ra
dòng suối rửa tay chân và lau mặt.

Cô vẫy tớ lại gần thỏ thẻ hỏi giọng Quảng
Nam: 

- Anh Hai tên gì? 
- Em tên gì đã?- Tôi hỏi lại.
- Em tên Thủy quê ở Hòa Vang, Quảng Nam. 
Thế là tớ và cô ấy bắt chuyện:
- Thế Thủy vào bộ đội từ bao giờ? 
Cô ấy cười khúc khích: 
- Anh chưa nói tên anh mà đã tra khảo lý

lịch của em. 
Tớ cảm thấy cô gái khá thông minh và nói

luôn tên anh là Sơn. Cô ấy thốt lên một câu:
- Thế thì đẹp quá, cảnh ở đây sơn thủy

hữu tình đẹp ha. 
Tớ ớ người ra hình như có một cảm giác

cô ấy đang tấn công mình. Lúc bộ đội ta lấy
gần xong sắn tớ cầm mấy củ sắn to dúi vào
tay Thủy nói: 

- Tối nay em đem sắn về nướng cho đồng
đội ăn. 

- Ở quê em sắn là củ mỳ đấy anh ạ!
Tớ quen Thủy từ bữa ấy. Lúc chia tay tớ

ghi vội dòng địa chỉ và hai câu thơ ngẫu hứng
như sau:

“Sơn Thủy hai tên thật hữu tình
Ước gì mãi mãi chúng mình bên nhau”
Tớ dúi tờ giấy vào tay Thủy và bắt tay cô

ấy hẹn lần sau gặp lại. Như trái tim mách bảo
tớ cầm tay Thủy rất lâu trong người bắt đầu rạo
rực vì lần đầu tiên trong đời mình được cầm
tay con gái. Thủy lắc lắc tay tớ tươi cười nói: 

- Anh xạo lắm... ở rừng mà cũng... 
Rồi Thủy quay mặt đi. Từ bữa ấy tớ cứ

thao thức nghĩ về cô ấy. Nụ cười và ánh mắt
của cô giao liên trẻ cứ ẩn hiện trong đầu tớ.
Được vài tháng, em gái giao liên tên Thủy mỗi
tuần vài lần dẫn bộ đội ta và dẫn các đoàn tải
thương binh ra Bắc. Bẵng đi một thời gian thì
bặt tin từ khi sự cố con voi rừng xấu số kia
xuất hiện. 

Vào một ngày tớ nhận được điện của
Binh trạm buổi chiều đi cấp sắn và rau tươi

cho bộ đội. Tớ hí hửng lần này gặp Thủy phải
mạnh dạn ngỏ lời với cô ấy. Ai ngờ hôm ấy
gặp một chiến sĩ quân bưu vừa tải thư vừa
kiêm công việc giao liên thay Thủy. Sau khi
giao sắn và rau xong. Tớ gặp cậu quân bưu
hỏi thăm hôm nay sao Thủy không đi dẫn bộ
đội. Cậu quân bưu ngập ngừng một lúc rồi tự
dưng ứa nước mắt nói: “Cô ấy hi sinh chiều
qua rồi... Bọn biệt kích bắn lén cô ấy khi cô
vừa ngồi giải lao trên đường về Binh trạm”.
Như một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể, tớ
ngã dúi xuống, cậu quân bưu phải đỡ tớ dậy...
Khi đứng dậy cậu quân bưu hỏi tớ: “Anh cũng
quen Thủy à?”. Tớ gật đầu xác nhận: “Thủy
lần nào dẫn bộ đội chẳng qua đây lĩnh thực
phẩm đơn vị mình cấp”. Đến giờ chia tay cậu
quân bưu an ủi tớ: “Anh đừng buồn, chiến
tranh mà... Thủy ở đơn vị em ngoan và giỏi
giang nhất đấy. Ngày mai anh và em sẽ tới
thăm mộ cô ấy...”. Kể đến đây tôi ngừng lại,
tất cả cánh lái xe cùng im bặt và xuýt xoa nuối
tiếc. Riêng thằng Cát nhổm dậy nói với tôi: 

- Anh hãy còn một mối tình ở hậu phương
cơ mà? 

- Đâu có, tớ đi bộ đội hồi mới tốt nghiệp
lớp bảy hồi đó đã biết yêu đâu. Mậu Thân năm
1968 thì tớ được nhập ngũ, ở hậu phương
chưa có một mối tình nào. Hôm quen Thủy, tớ
hi vọng mối tình ở rừng này là mối tình đầu.
Chưa ngỏ yêu đương thắm thiết nhưng cũng
hỏi Thủy sau này hòa bình Thủy sẽ làm gì?
Và có về quê anh không? Thủy chỉ cười
không nói, nét mặt rạng rỡ...

Tôi cũng vì xúc động nhớ Thủy nên dừng
ở đây hẹn với thằng Cát và cánh lái xe hôm
khác kể tiếp những chuyện ở rừng. Trời đã về
khuya nhưng chúng tôi chưa ai chợp mắt
được. Trong màn đêm vẫn ì oàng tiếng súng
nổ. Hình như lúc này cả nước cũng không ngủ
được đang mong chờ từng tin chiến thắng.
Hôm nay đơn vị chúng tôi ở Phan Rang, Tháp
Chàm ngày mai tiến đánh Long Khánh, Bà Rịa
- Vũng Tàu rồi Xuân Lộc. Chắc ngày giải phóng
Sài Gòn sẽ không còn xa. Trên đường tiến
quân dù còn hi sinh ác liệt hay khi đất nước
hòa bình thì chuyện ở rừng của tôi sẽ không
phai nhòa và mãi mãi là một ký ức đẹp, một kỷ
niệm trong đời lính không bao giờ quên./.
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-Mày cùng nó đi với
nhau từ đâu về
đây?

Vừa dốc bát rượu vào
miệng, gã vừa hỏi, ánh nhìn
uy hiếp. Ghen tuông, ngờ
vực bị kìm nén những muốn
nổ tung lồng ngực. Gã cố
giữ vẻ bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh
của thú đói đang đánh lừa
con mồi. Ngó bầu trời đang
dần tối, gã nghiêng bộ mặt
kín râu lạnh lùng liếc sang kẻ
đối diện bên kia bếp lửa.
Khói đưa tàn than leo cột gỗ
đen nhức rồi biến mất hút
trong những chùm bồ hóng
như xác dơi lơ lửng nóc nhà.
Gã trai vẫn tỏ mặt bình thản.
Sao qua nổi mắt gã! Đang
che đậy bất an đấy thôi. Run
lên rồi kìa! Không run mới lạ.
Sao có thể không chút lo
ngại khi đến cái nơi không
phải của mình. Trong một
lũng sâu heo hút chẳng mấy
ai đặt chân đến. Vậy mà nó
cả gan theo vợ gã bước vào
nhà này. Ô hô, đứa vợ ư, chỉ
danh nghĩa thôi. Gã thề rồi,
sẽ không bao giờ tin vào sự
thủy chung của nó nữa.

- Cái lưỡi mày bị mắc
trong cổ rồi à?

Gã lại hỏi. Vẫn giọng
khiêu khích. Những lời lọt
qua răng cửa he hé như
thường trực đe dọa bạo lực.
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Bường vẫn điềm tĩnh. Đâu phải lần đầu
lâm cảnh khó xử như lúc này. Anh chỉ khẽ
cười. Có lẽ chủ nhà đã nhầm khi thấy anh khẽ
so người bởi luồng gió lạnh thốc sau lưng.

- Tình cờ đi chung chuyến xe, thấy thằng
bé bị sốt cao, nghe mấy người nói nhà cô ấy
ở xa, nên tôi đã chủ động đặt vấn đề đi cùng
để có thể giúp. Mặc dù cô ấy từ chối, nhưng
tôi thấy mình nên làm việc đáng làm. Ai nào
gặp hoàn cảnh này chắc cũng sẽ như tôi thôi!
Còn phải nhắc lại thêm với ông nữa không?

- Mày sẽ còn phải nói nữa đấy, cho đến
khi nào tao nghe được những điều muốn biết,
hiểu chưa?

- Ông đang dọa tôi sao?
Nghe có vẻ thách thức quá! Suýt không

kiềm chế nổi cơn giận. Mắt gã lóe những tia
sắc lạnh. Thằng mồm già, non cứt, thật quá
tự phụ! Đồ hạnh kiểm thối, đạo đức giả. Muốn
ném vào mặt nó mấy lời nhưng kịp giữ lại. Gã
bỗng vo từng ngón tay cứng như thép những
muốn bẻ gãy xương thằng trẻ này như đã
từng với những thằng đến gần vợ mình. Vậy
mà không hiểu sao lần này lại có vẻ khác,
chưa thể ra tay như mọi khi? Còn nhấm nhá
rượu trước cái đồ đang không tỏ chút nao
núng. Mà nó có vẻ không giống như những
thằng trước. Như nhau ở cái sự run sợ trước
khi gã tung đòn ghen. Có lẽ khác thường ấy
đã khiến gã kiềm lại thói quen bạo lực. Giá nó
quỳ xuống, van xin, gã đã đả cho tóe me hả
hờn. Nhưng hình như thằng này không giống
lũ kia. Điềm tĩnh như không. Lạ đấy! Cũng
đáng tò mò lắm. Gã đây đâu chỉ bề ngoài dữ
tợn, trong người luôn thường trực cơn thịnh
nộ bất thường. Bạo lực là căn bệnh, chỉ ai làm
ngứa mắt, nói lời trái tai đã thành nguyên cớ
để gã gây sự. Nguyên cớ hôm nay đã rõ,
không hiểu sao gã chưa ra tay? Có gì đó khác
thường đang chuyển động trong đầu? Chợt lờ
mờ, bao năm chỉ toàn những hồ nghi, hằn thù
vô cớ ngấm sâu tận huyết cốt như căn bệnh.
Khác nào tự xếp những tường đá bịt kín các
lối ra với con người. Ngày xưa, hỡi ôi! Những
ngày vui sống hồn nhiên! Chạnh nhớ lòng còn
xao động. Đôi lúc thoáng nhớ lại còn như có
lời khẽ dụ gã trở về. Về lại như xưa? Sao có
thể. Như cứt trâu nát gặp mưa rồi. Khác nào
bắt ngựa leo cây! Nhưng hình như vẫn còn
chút vương vấn. Tỷ như lúc này. Thời hạnh

phúc ấm êm đã vời vợi xa. Tại gã, hay tại cái
số kiếp nó thế? Hỡi ôi, những giản dị, hồn
nhiên từng có ở gia đình này sao không thể
trở lại? Vậy là cái sự khác thường đang
chuyển động trong lòng có lẽ là đây. Khao
khát trở lại những ngày ấm êm, giản dị trong
gã vẫn chưa tắt hẳn. Ấy là thèm được nghe
tiếng nói con người. Từ lâu lắm chẳng ai dám
chuyện với gã. Gã cũng chẳng thể ngồi được
với ai bởi tính cách nóng lạnh khó đoán. Lần
này thử xem. Dẫu mỏng manh nhưng đừng
để cơ hội tuột mất. Mắt gã chợt dịu xuống.

- Mấy lời thế đã! Đường xa về khá mệt
đấy. Lại gần đây uống chút rượu cho ấm
người.

Bường nhìn gã, ngạc nhiên. Tình thế sao
xoay chuyển đột ngột?

*
Cái gã có ánh nhìn lạnh như dao ấy sẽ

không ngần ngại nện cho mình một trận nhừ
tử. Cảm nhận đó xuất hiện ngay khi Bường
cõng thằng Nuôi vào nhà, bắt gặp đôi mắt ẩn
sâu trong râu tóc đầy ngờ vực. Từ ngờ vực
chuyển dần thành khó chịu như muốn bật lời:
“Đồ chuột chết thối tha kia, ở đâu sao dám vác
mặt đến đây?”. 

Biết gã định làm gì, Đẹm vội đỡ lời:
- Con bị ốm, anh ấy đã giúp tôi đưa con

về đây.
- Hừ, hừ!
Không ra nói, không ra cười, tiếng hừ hừ

bị ngăn lại trong cái mồm mím chặt nghe như
rên rỉ. Bất ngờ gã bước đến, bế thốc thằng bé
trên lưng Bường, đưa vào buồng.

Đêm, lửa khẽ reo trên những đầu củi
chụm. Không gian lặng như tờ. Đẹm ngồi tựa
cột phía góc nhà, mắt lơ đãng nhìn bóng hai
người đàn ông nhập nhòa trên vách liếp. Mùi
rượu thơm nồng. Thi thoảng nghe tiếng hỏi
đáp ngắn giữa hai người. Không thân mật,
cũng không quá khô khan miễn cưỡng.

*
Chiếc xe tải dừng lại, lái xe thò đầu khỏi

ca bin:
- Đi đâu?
- Cho tôi đi nhờ vào Bảo Lâm với!
- Lên thùng!
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Bám vào thành xe, Bường co người leo
lên. May mắn đầu tiên trong ngày. Ý nghĩ đó
khiến anh thở phào. Đang loay hoay tìm chỗ
ngồi, tay anh chợt chạm phải đôi bàn chân bé
nhỏ nóng rực. Thấy người phụ nữ đang nhìn
mình với ánh mắt lo lắng, anh phân bua:

- Xin lỗi chị, tôi vô ý quá!
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
- Cháu đây là con trai chị?
- Vâng!
- Sao người cháu nóng thế?
- Cháu mới bị sốt sáng nay! Biết thế này

tôi đã không cho cháu theo về thăm ngoại.
Tiếng thở dài lo lắng.
- Tôi tên là Bường, công tác ở sở Nông

Lâm.
- Tôi là Đẹm anh à!
- Nghe giọng, tôi đoán chị không phải

người Bảo Lâm?
- Vâng, nhưng giờ Bảo Lâm cũng thành

quê rồi!
- Chị cũng sẽ xuống phố huyện chứ?
- Không! Cách phố huyện hai mươi cây

số phải xuống rồi anh ạ.
- Pù Dặm à?
- Vâng! Còn anh?
- Tôi đến huyện, mai có Hội nghị khuyến

nông. À mà, từ chỗ chị xuống xe về đến nhà
có xa không?

- Không xa lắm đâu, gần hai tiếng đi bộ
nữa là đến thôi.

- Hai tiếng đi bộ là hơn mười cây số đấy,
đâu có thể nói là gần. Nếu không phiền tôi sẽ
giúp chị cùng đưa cháu về.

Lời đề nghị bất ngờ chợt khiến Đẹm
thảng thốt:

- Không cần đâu, tôi tự lo được, đừng bận
tâm.

- Tùy thôi, nhưng cháu ốm thế này tôi e
một mình khó có thể cõng cháu suốt hai tiếng.

Đẹm im lặng. Nâng đầu thằng bé gối lên
chiếc đẫy vải, nhìn con thở nặng nhọc, ánh
mắt chị không giấu nổi vẻ sốt ruột.

- Đến Pù Dặm rồi, hai mẹ con chị kia
xuống đi.

Lái xe thò đầu qua cửa ca bin, nhắc to.
Đỡ hai mẹ con Đẹm xuống xe, Bường quay
lại chỗ ngồi. Cảm giác trống vắng chợt lén
đến. Một nỗi lo mơ hồ. Vơ vội túi đồ, Bường
bước nhanh ra phía đuôi xe, nhảy xuống. 

- Chị để tôi cõng cháu.
Đẹm hơi lùi lại:
- Không, đừng làm thế! Anh sẽ bị nhỡ

cuộc họp mất! Vả lại tôi…
- Muốn thế cũng không kịp nữa rồi. - Nhìn

theo chiếc xe khuất dần sau khúc cua, Bường
bảo - Đằng nào thì tôi cũng đã nhỡ. Mà chị sợ
gì chứ? Một mình sao có thể cõng thằng bé
đi suốt hai tiếng, tôi chỉ muốn giúp thôi. Cần
nhất lúc này là đưa cháu về đến nhà, rồi tôi sẽ
đi luôn. Đừng băn khoăn gì, kẻo cháu đang
sốt lại nặng thêm.

Vừa nói Bường vừa chùng người để Đẹm
đặt thằng bé nằm lên lưng mình, rồi bước đi.
Không cách nào khác, Đẹm vơ vội chiếc túi
nải, chạy theo. Giọng ngèn ngẹn:

- Tôi không muốn vì tôi mà người khác bị
phiền lụy, anh chưa hiểu điều tôi định nói đâu..

- Chẳng gì phiền cả, nhanh chân lên đi.
Sao lại khóc, chị này lạ quá!

Đẹm bước vượt lên trước rồi quay lại,
nước mắt rân rấn:

- Anh thật tốt bụng, nhưng hãy đưa cháu
lại cho tôi, rồi quay lại đi.

- Đừng thuyết phục tôi, vô ích thôi! Ta đi
tiếp đi.

- Anh hãy nghe tôi nói! Chồng tôi, anh ấy
sẽ không để anh yên...

Cõng thằng bé vượt qua Đẹm, Bường
quả quyết:

- Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, tin tôi đi.
Không cách nào có thể thay đổi, Đẹm

đành tất tả bước theo.
Con đường vắt ngang sườn núi tịnh

không bóng người. Tiếng chim gọi bạn cất lên
thống thiết rồi chìm vào không gian hoang
vắng.

Ngôi nhà lẻ loi dưới chân đồi hiện trước
mặt. Đẹm dừng lại.

- Nhà tôi kia, anh đưa cháu cho tôi rồi
quay lại luôn đi.
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Đưa tay đỡ thằng bé từ lưng Bường, nhìn
chiếc áo đẫm mồ hôi, Đẹm chợt bối rối.
Bường khẽ cười:

- Cuối cùng rồi cũng đến! Còn sớm mà,
chị không định mời khách vào nhà sao?

Đẹm cương quyết:
- Lần nữa cảm ơn anh vì đã giúp mẹ con

tôi, nhưng anh đừng nghĩ tôi sẽ mời anh vào
nhà đâu.

- Vậy là khách bị đuổi rồi.
Bường mỉm cười nhìn Đẹm.
- Vâng, là tôi đuổi đấy! - Mặt Đẹm bỗng

chuyển tái nhợt.
- Tôi đùa vậy thôi! Có thể chị hiểu sai ý tôi

nói rồi. Thôi vậy, thế cũng được. Tính tôi lạ
lắm, làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn.
Tôi sẽ giúp chị đưa cháu về đến tận nhà rồi đi
luôn, chị yên tâm đi, tôi hứa đấy.

- Không được.
- Sao thế, thằng bé đang sốt thế này. Một

mình chị, còn cả đống đồ này nữa?
- Tôi tự lo được, đừng bận tâm! Đi đi…tôi

xin anh đấy! Chồng tôi không như người khác
đâu, không muốn thấy tôi nói chuyện hay gần
bất cứ người đàn ông nào.

- Chồng chị ư?
Bường ngạc nhiên. Ngôi nhà lẻ loi phía

chân đồi xa kia, tịnh không bóng người. Giờ
mới hiểu, điều khiến Đẹm luôn bất an suốt
quãng thời gian vừa qua là thế. Vậy trong ngôi
nhà đó, anh hình dung có một gã nghiện đủ
thứ, hình hài gớm ghiếc đang dõi theo mọi
hành động của mình.

- Tưởng gì! Người chứ đâu phải hổ báo
mà lo. Chị yên tâm, gặp tôi là anh ấy sẽ thay
đổi đấy.

- Mong anh hãy hiểu cho, chồng tôi có thể
sẽ làm người khác đau mà không cần biết
thực hư ra sao đâu. Ghen lắm!

- Chẳng ngại, tôi cũng có thể giúp người
khác nắn lại mặt.

- Đây không phải chuyện đem ra đùa
được đâu!

- Tôi cũng đâu có đùa.
Vừa nói Bường vừa ôm thằng bé từ tay

chị, đặt lên lưng rồi bước đi tự tin.
*

Bên kia bếp lửa gã ngồi im lặng. Khuôn
mặt rậm râu le lói cặp mắt lờ đờ như đang
buồn ngủ. Mái tóc dài phủ trên đôi tay bó gối
như sắp rụng. Đừng nghĩ hắn đã say, thói
quen đó thôi, gã vẫn đang hướng về phía
thằng trẻ lạ mặt với vẻ canh chừng khó đoán.
Cái mặt đầy râu chợt phát ra tiếng:

- Tao đang mời mày đấy, muốn ấm người
thì nên uống chút rượu, ở rừng tầm này lạnh
lắm. Đừng sợ, lại gần đi, tao không có ý định
dùng mày làm đồ nhắm đâu.

Bường đưa mắt về phía Đẹm.
- Chồng tôi mời thật đấy! Đừng ngại, tôi

sẽ đưa đồ ăn lên ngay.
Giọng nói vừa cất lên hệt như một tiếng

thở phào. Khuôn mặt Đẹm chợt bừng sáng.
- Im mồm! Tao không khiến mày mời.
Gã dựng cái đầu rối bù hướng về phía

Đẹm bật từng lời như lệnh.
Gã ba lăm hay bốn mươi tuổi? Thật khó

đoán. Không cao giọng, chỉ từng lời cộc lốc,
cộng với điệu bộ có vẻ gia trưởng xem ra là
hạng người không dễ khuất phục. Bường rời
chỗ, đến ngồi xuống bên gã chỉ khoảng cách
tầm tay với.

Gã lặng lẽ nâng vò rượu rót vào hai chiếc
bát.

- Rượu ngô đấy! Hôm nay mày gặp may,
vò này tao cất trong hang đá đã gần một năm.
Cái thứ thơm nức, tê lưỡi này đêm nay sẽ
tưới đẫm mày, cả tao nữa. Thật là may cho
mày.

Phải, thằng trẻ này gặp may. Gã cũng
không hiểu sao mình lại tin nó. Thay vì giã cho
nó một trận lại đổi ý mời rượu chẳng phải may
là gì.

- Mời ông! - Bường nhận bát rượu từ tay
gã, đưa lên môi, dốc cạn.

- Khá đấy! - Mắt vẫn không rời Bường, gã
cộc lốc - đưa đồ ăn lên đi.

Nghe nhắc, Đẹm bưng mâm thức ăn đặt
giữa hai người. Lần đầu tiên từ lúc gặp,
Bường mới thấy có chút vui hiện trên mặt
Đẹm.

- Nhà tôi uống khỏe lắm anh không theo
được đâu.

- Thử mới biết! Để rồi xem.
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Bát nữa được rót đầy, Bường vừa nâng
lên vừa nhìn lão như thách thức.

- Uống, uống đi! Tao chấp nhận, hai bát
liền, hết rót tiếp. Mày thắng sẽ được ngủ lại
bên bếp lửa này, chuyện coi như xóa. Bằng
không tao sẽ lôi mày vứt ra rừng. Rồi cút, cút
khỏi đây. Hổ báo ăn thịt cũng mặc nhớ chưa?

- Được thôi.
- Ở đây thú dữ nhiều, hay về quanh khu

vực này đấy!
- Hổ lang không dám xơi thịt kẻ say đâu,

rồi nó cũng sẽ bị say nếu dám đụng xác tôi.
Gã bỗng bật cười thành tiếng.
- Khá lắm, mày cũng là thằng biết nói vui

đấy.
Vò rượu đã trơ đáy. Bao nhiêu lần nâng

bát lên, đặt xuống Bường không nhớ. Phải
thắng, nhất định không được đổ trước. Gã
không nói dọa, sẽ lôi mình vứt ra bìa rừng.
Lúc đó chắc phiền lắm. Chuyện mỗi lúc thêm
cởi mở, nhưng giọng gã xem ra đã bắt đầu
nhòe.

- Mày nói, mày là cán bộ nông nghiệp tỉnh
à?

- Đúng!
- Nhưng tướng mày sao trông như thằng

thiến lợn? Thứ ấy đem cuốn lá gừng đem
nướng, nhắm rượu là vào lắm.

- Ờ ờ! Chỉ nửa phút là tôi lấy ra được.
- Ăn đi, uống được nữa thì tự uống đi,

không thi đấu nữa. Tối nay mày thắng, mày
thắng rồi, nhưng nhớ, chỉ được ngủ bên bếp
này, không đi lại lung tung nhớ chưa? Tao sẽ
lấy của mày ra đấy! Không đến nửa phút như
mày lấy của con lợn ra đâu, nhanh hơn.

Cả hai lăn ra ngủ. Nhìn hai gã đàn ông
nằm ngáy vang như hai đô vật vừa sau cuộc
tỉ thí, Đẹm khẽ mỉm cười. Chị lặng lẽ dọn dẹp.
Tàn lửa bay lên từ bếp chợt bị gió từ đại ngàn
thổi tới xua tan. Xa xa tiếng lá rừng đang mùa
chín đỏ rơi xuống mặt đất xào xạc dịu êm như
những bước đi cảnh giác của muôn loài
muông thú.

*
Bường tỉnh giấc. Việc đầu tiên phải làm là

gỡ chân gã khỏi bụng mình. Nhìn cái cẳng bất

động, anh suýt bật cười, gã vẫn canh chừng
ngay cả khi đã say như chết.

Ngoài trời bóng tối vẫn nhập nhòa. Không
có đồng hồ nên không biết lúc này là mấy giờ.
Bếp đã rực hồng, hơi ấm mang đến cảm giác
ấm áp dễ chịu. Nhớ, sáng nay tám giờ hội
nghị sẽ khai mạc, lại là báo cáo viên chính về
kỹ thuật áp dụng giống ngô lai số sáu, loại
giống mới cho năng suất cao, sẽ được triển
khai trong toàn huyện mùa vụ tới, anh vơ vội
chiếc ba lô khoác lên vai. Đi bộ nhanh khoảng
hơn ba tiếng sẽ đến trung tâm huyện, kịp lúc
hội nghị khai mạc. Vừa định bước ra cửa chợt
có tiếng khẽ hỏi:

- Còn tối lắm, anh định đi luôn sao?
Từ trong buồng Đẹm vừa bước ra, vừa

đưa tay lên sau gáy cuốn lại mái tóc. Đến bên
bếp lửa chị ngồi xuống chất thêm mấy khúc
củi. Lửa tỏa sáng soi rõ khuôn mặt mang nét
buồn lặng lẽ.

- Vâng, xuất phát lúc này chắc mới kịp giờ
khai mạc chị ạ. Chắc đêm qua hai chúng tôi
làm chị mất ngủ?

- Không sao, đêm qua tôi cũng thiếp đi
được chút ít.

- Cháu đã đỡ hơn chưa?
- Đã hết sốt, đang ngủ ngon lắm!
- Vậy thì yên tâm rồi! Tôi muốn xin lỗi vì

đã làm phiền gia đình. Giờ xin phép đi luôn
đây.

- Vậy cũng được, tôi đã chuẩn bị xôi cho
anh đem theo.

Nhận gói xôi còn nóng, Bường không khỏi
xúc động:

- Cảm ơn chị.
- Những chuyện hôm qua anh đừng để

bụng, nhà tôi thế nhưng tính tốt thôi mà.
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
- Chưa hẳn như anh nghĩ đâu, anh là

người may mắn đấy.
- Chị nghĩ anh ấy có thể đánh tôi?
- Nhiều người đã bị như thế rồi, đó là điều

đã làm tôi rất lo khi anh theo tôi về đây.
- Vậy tôi cũng có chút uy đáng nể đúng

không?
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- Không, chẳng ai lấy sức mà khuất phục
nổi anh ấy. Nhiều lần tôi từng là nguyên nhân
của những trận đòn vô lối của anh ấy với
những người đàn ông đến gần tôi.

Đẹm nén tiếng thở dài.
- Tôi hỏi thật, vậy có khi nào gã đụng tới

chị không?
- Nhà tôi có tên đấy! Anh ấy tên Thùng.
- Tôi xin lỗi!
- Tuy tính khí thất thường, dễ nổi nóng

nhưng chưa khi nào anh ấy ra tay với tôi, nhất
là với con, anh ấy rất mực thương con. Cái sự
may mắn đến với anh cũng làm tôi bất ngờ.
Nhưng tôi nghĩ có lẽ là từ sự chân thành của
anh nên nhà tôi…

Bường ngắt lời:
- Tôi vẫn không hiểu, tại sao chị vẫn còn

có thể sống với một người đàn ông tâm tính
phức tạp như vậy?

Đẹm khẽ cười. Nụ cười khiến khuôn mặt
trở nên đẹp lạ lùng.

- Chuyện dài lắm! Với lại anh cũng chẳng
nên biết hơn làm gì. Tôi đã chấp nhận tất cả.

- Chị vẫn còn dạy học chứ?
- Vâng, trường cũng gần đây thôi, trên

ngọn đồi bên đường, chỗ ta xuống xe ấy.
- Có khi nào chị nghĩ, sẽ rời đây không?
- Chưa!
Đẹm khẽ đáp, đầu hơi cúi như muốn giấu

đi ý nghĩ đang làm mình bối rối.
Tiếng trở mình bên cạnh làm hai người im

lặng.
Thùng đã tỉnh. Gã ngồi dậy, đưa tay khẽ

vuốt mái tóc rậm dày.
- Định đi luôn sao?
- Vâng, đi sớm cho kịp buổi họp.
- Kịp sao được, đường xấu nhanh cũng

phải hơn ba tiếng đồng hồ.
- Tôi sẽ cố gắng để có thể bớt của anh

được nửa tiếng. Nhất định kịp.
- Đừng lên giọng, chân này từng đi rồi, có

vừa đi vừa chạy cũng hơn ba tiếng đấy. À mà
này, mày biết cưỡi ngựa chứ?

Thấy Bường vẫn vẻ ngạc nhiên, Thùng
hỏi tiếp:

- Ngựa ấy, mày biết cưỡi không?
- Tưởng gì, mẹ tôi sinh ra tôi trên lưng

ngựa đấy!
- Thế thì tốt rồi, tao buộc con ngựa dưới

cầu thang, lấy mà đi cho nhanh.
Không ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh

đến vậy. Hóa ra đêm qua gã chỉ giả say mà
thôi. Đột nhiên Bường bối rối, cả chút ân hận
nữa, vì có lúc nghĩ, gã chỉ là kẻ bỏ đi, một kẻ
mắc căn bệnh ung thối về tâm hồn.

Vó ngựa đập dồn trên đường, đầu vẫn
chưa thôi ám ảnh, không tin sự tử tế vẫn còn
trong tâm hồn một kẻ thô lỗ. Văng vẳng bên
tai những lời gã dặn: “Cứ cọc ngựa ngay bãi
cỏ trước sân ủy ban huyện, phiên chợ tới
nếu rảnh tao sẽ ra đem về, nếu không bán
đi cũng được, nhưng nhớ là được tiền thì
mua cho tao can rượu ngon, gửi lại phòng
làm việc của thằng Chắn, Chủ tịch huyện”.
“Yên tâm, sẽ còn uống tiếp với anh nữa đấy.
Hẹn gặp lại!”. “Được, nhưng sẽ phải khác
đấy, không thể vừa uống, vừa đổ xuống cổ
áo thì sông rượu cũng thành nước thôi”.
Nghe gã nói, Bường thoáng đỏ mặt, thì ra
mọi hành động của mình không qua nổi mắt
gã. Một kẻ thật lạ. Thô lỗ, cục cằn nhưng
cũng thật tinh quái.

Trên lưng ngựa băng qua những triền đồi,
Bường tâm niệm, dịp nào đó sẽ trở lại thung
lũng này. Để làm gì, không biết? Chỉ nghĩ vậy
thôi. Anh thúc ngựa phi nước đại. Chợt như
thấy mình chìm vào cơn mê với lớp lớp sương
khói bồng bềnh trong tiếng vó khua dồn.

*
Vậy mà đã hai năm có lẻ Bường mới trở

lại tìm đến ngôi nhà dưới chân đồi kia. Nhà
vẫn đây, vẫn những bậc cầu thang khô nẻ cũ
mòn, nhưng sao vắng lặng như không ai? Đã
định lên tiếng gọi, lại thôi. Bỗng thấy mình vô
duyên. Sao lại thế? Điều gì đã xui khiến quay
lại nơi này? Người phụ nữ đã có chồng, một
người chồng luôn mang trên mặt sự hằn học,
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thường gây thương tích cho bất cứ gã đàn
ông nào cả gan đến gần vợ mình.

Đang còn lưỡng lự, chợt nghe có tiếng
ván sàn rung lên nặng nề. Một mái đầu rối bù
xuất hiện nơi ô cửa. Bường thoáng thất vọng.
Đây không phải khuôn mặt anh muốn thấy.

- Đến rồi thì vào nhà đi. Người quen cũ
vắng mặt lâu rồi đấy. Đừng ngại, tao không
đòi ngựa đâu, con ngựa nó tự nhớ đường tìm
về rồi, giờ nó cũng đã có chủ mới.

- Chào anh, tiện công tác qua đây tôi ghé
thăm.

Nụ cười mơ hồ ẩn sau hàm râu đen rậm.
Lạ chưa! Cái mặt kia đã biết cười! Bường kịp
ghìm lại ngỡ ngàng, leo lên cầu thang, vào
nhà.

- Đã đến đây, sao còn định bỏ đi?
- Thấy vắng, tôi tưởng nhà không có ai!
- Đúng đấy, nhà này không còn ai nữa rồi,

cả cái thằng tôi đây cũng không còn rồi. Nào
uống với nhau bát rượu. Có rượu vào miệng
dễ nói, tai dễ nghe hơn.

Tay run, trán vã mồ hôi thế kia không
nghiện rượu là gì! Có gì đó đã làm gã thay đổi.
Cư xử bớt thô lỗ, nói năng cũng mềm hơn.
Cái cách nhìn người soi xét lạnh lùng cũng
biến đâu mất cả? Đã có chuyện gì đã xảy ra?
Xem nào! Bường chưa kịp lên tiếng, gã đã
tiếp lời:

- Tao biết, tao biết mày cũng thích cô ấy,
đúng thế không? Tao nói sai hay sao mà mày
ngây như cây chết thế. Tao chưa say đâu, thật
đấy. Mà mày cũng đâu có lỗi trong chuyện
này. Cô ấy đẹp thế kia mà! Ở lại đây uống
rượu lâu lâu với tao nhé.

Không thể từ chối, chỉ tự trách, lẽ ra nên
đi luôn ngay khi đến đây trước khi gã xuất
hiện. Giờ thì không thể. Vậy là phần nào đoán
được chuyện gì đã xảy ra. Bên bếp lửa năm
nào chỉ còn lại gã. Giờ thì gã đang vẻ tuyệt

vọng lắm! Với gã lúc này chắc chỉ còn biết
mượn rượu nuốt vào lòng những phiền muộn.
Giọng gã chậm rãi:

“Thằng Thùng có con vợ xinh nhất Lâm
trường Nà Pha”. Đó là lời khen pha chút ganh
tị của hơn hai chục thằng đàn ông cùng đơn
vị. Vợ đẹp con ngoan, chồng lái xe kiếm được
chút ít nên cuộc sống khá hơn mọi người.
Nhưng má vợ nó hồng thế kia, đôi mắt nữa,
nhìn thấy mấy thằng trẻ trai cứ cười tít thì ngờ
lắm. Biết thằng nào vớ bẫm đây? Những lời
này là của mấy mụ đàn bà bụng dạ đầy tị
hiềm. Tất nhiên chỉ riêng họ nói với nhau, chỉ
thằng Thùng không biết. Vậy là lời đồn hóa
thật. Cuối cùng lọt đến tai Thùng. Thoạt đầu
chưa tin. Vợ yêu Thùng lắm kia mà, Thùng
cũng thế, sao có thể! Bọn người ganh ghét
buôn chuyện phá quấy đấy thôi.

- Mày không tin hả? Được, hôm nào đi
chở gỗ, đến đâu đó dừng lại, đợi lúc mười giờ
đêm đi bộ quay về mà xem. - Người đàn ông
gần năm chục tuổi ít lời nhất lâm trường nói
với Thùng - tao không muốn những người tốt
như mày bị đứa khác lừa dối.

Phải một lần cho rõ ngọn ngành. Dù còn
nghi hoặc, cả đau khổ nữa nhưng Thùng đành
làm theo.

Đêm xuống, rừng như bị bó kín trong im
lặng. Thùng nhẹ nhàng trèo lên cành sồi đầu
nhà, trườn sang mái tranh, nằm phủ phục như
một con mèo ngay phía trên buồng ngủ. Có
tiếng thì thầm, tiếng rúc rích vọng từ phía
giường ngủ. Chiếc giường tự tay Thùng đóng
kê trong buồng này từng chứng kiến những
ngày ngập tràn hạnh phúc, vậy mà giờ kẻ nào
đó đã thế vào. Nó đang mơn trớn bộ ngực
căng tròn của Đẹm, dưới vú bên trái có vết
sẹo nhỏ, mỗi lần nằm bên nhau Thùng rất
thích vuốt lên chỗ đó. Vậy mà giờ kẻ nào đó
có lẽ cũng đang vuốt ve. Nỗi cay đắng chợt
làm mặt nóng bừng. Những nan giường
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nghiến nhau ken két. Toàn thân Thùng như bị
lửa thiêu đốt. Định vạch mái, nhảy xuống đổ
cơn giận bằng lưỡi dao trong tay. Nhưng chợt
nghĩ, chúng không thể chết dễ dàng như thế
được. Một ý định lóe trong đầu. Thùng bò lùi,
tụt xuống đất.

Không tiếng động nhỏ, chỉ nửa phút cửa
đã bị chèn bằng một khúc gỗ. Ngôi nhà cũng
do gã dựng nên, nằm riêng bên mé đồi. Cách
lán tập thể công nhân gần hai trăm mét, từ
đây chạy xuống đường cái dễ dàng, sẽ không
ai phát hiện. Không chút chần chừ, ngọn lửa
từ que diêm trong tay đã liếm vào mái tranh.
Đợi lan rộng bằng chiếc nón gã mới tụt xuống
ta luy đường, chạy ngược về phía đỗ xe.
Chân vấp những cạnh đá sắc nhọn cũng
không cảm giác đau đớn. Trong đầu chợt nổ
những tiếng ì ùm như sấm rền. Sau lưng có
tiếng la hét kinh động, tiếng ù ù của lửa cháy
cuồn cuộn ngút trời. Tiếng tre nứa nổ bôm bốp
như súng pháo. Tiếng ơi ới gọi nhau náo loạn
sau lưng gã mỗi lúc xa dần.

Nhảy lên chiếc xe Zin đỗ sẵn bên đường,
gã nổ máy, đạp ga phóng như điên dại trên
con đường chênh vênh vách núi. Không còn
nghĩ đến an toàn của bản thân, chỉ ý nghĩ rồ
dại sẽ cùng chiếc xe tan xác đâu đó dưới đáy
vực. Nhưng trớ trêu xe chỉ chồm lên nghiêng
ngả xong vẫn bám chặt mặt đường như quyết
không cho gã toại nguyện ý định. Cho tới khi
đến thị xã Bình Lãng mới chịu dừng, cùng lúc
trời sáng.

Giao xong xe gỗ, gã lảo đảo như kẻ mất
hồn leo lên xe, chạy một mạch về Bảo Lâm.
Lần đầu quên lấy hóa đơn giao hàng. Hình
như gã đang bị điên. Là điên thật rồi! Thằng
con trai gã, sao lúc đó không nhớ nó vẫn
trong đó. Gã giết con thật rồi. Con ơi, pa giết
con rồi. Gã gào lên đau đớn. Lần đầu tiên gã
khóc thành tiếng. Trong nước mắt cay đắng
gã lờ mờ thấy những xe ngược chiều phanh
gấp, quật lái xuống đám ruộng mới cày.
Không quan tâm đến gì khác, chỉ nghĩ phải
về thật nhanh, hy vọng con mình vẫn còn
sống. Nó sống mình sống, nó mà làm sao
mình sẽ tự chết.

Thằng Nuôi vẫn lành lặn, chỉ mặt mũi
nhem nhuốc bụi tro. Nó đang ngồi cạnh ai thế

kia? Không thể tin sao có chuyện lạ? Con dâm
phụ vẫn còn sống. Cơn giận lại bốc ngùn
ngụt, nhưng Thùng đã kịp nén lòng. Bước qua
bãi tro than còn ngún khói, gã run run:

- Nuôi ơi, con ơi!
Thằng Nuôi rời mẹ chạy về phía gã. Ôm

con trong đôi tay run rẩy mọi lo âu trong gã
chợt tan biến. Con gã đây, máu thịt của gã
đây! Trời còn thương mình. Thằng bé khẽ nói
như sợ ai nghe thấy:

- Pa ơi, nhà mình cháy rồi, bác Sáng đã
cứu mẹ và con đấy, trong nhà còn một người
nữa không kịp chạy đã bị cháy thui.

Có người bước đến gần, khẽ nhắc:
- Thằng Nuôi ra với mé mày đi, để bác nói

chuyện với pa.
Nuôi ngoan ngoãn rời pa nó, rồi chạy về

phía người đàn bà tóc rối bù, đang ngồi gục
mặt bên gốc trám loang lổ. Thùng ngẩng nhìn.
Là Sáng, người đàn ông ít nói nhất Lâm
trường, là người trước đây đã nói cho gã biết
chuyện.

- Cảm ơn, anh đã cứu giúp tôi!
- Có gì to tát đâu - Sáng khe khẽ - Không

nghĩ anh lại nặng tay như thế, suýt giết cả
thằng bé.

Thùng lạnh người, định nói, Sáng vội đạt
tay lên vai:

- Bình tĩnh nào! Sau khi cho anh biết
chuyện, tôi cứ nghĩ mãi, không biết mình làm
như thế có đúng không? Lo lắm. Rồi nghĩ, thể
nào cũng có chuyện. Vậy nên thường để mắt
đến anh. Cho đến đêm qua… nhưng mọi
người đã kịp phá vách. Không thì.. thôi anh
nghỉ ngơi đi. Mọi việc để tôi lo.

- Còn người kia?
- Là đội trưởng Lằm, nó bị cả cây nóc đè,

không kịp thoát ra. Mọi việc ổn cả rồi. Tôi nói
với mọi người, chính nó là người đầu tiên
nhảy vào đám cháy cứu hai mẹ con cô ấy. Ai
cũng cảm phục.

- Anh cứ tố cáo tôi đi. Tôi vì giận đã hồ đồ
ngu muội.

- Thôi, mọi việc qua rồi.
- Là đều do tôi, tại tôi, mải kiếm sống mà

biền biệt, không thể quan tâm đầy đủ đến
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người khác. Cơ mà có phải ai cũng thế đâu,
người khác vất vả hơn, khổ hơn tôi mà đâu có
xảy chuyện gì. Sao số kiếp tôi nó tối tăm vậy?
Giờ biết phải thế nào để sống tiếp đây?

- Tôi biết anh yêu con, tốt nhất nên quên
chuyện này đi, đưa mẹ con cô ấy đến đâu đó
thật xa mà sống.

- Phải tiếp tục với nó nữa sao? - Hai mí
mắt Thùng giật giật.

- Khẽ thôi! Đến Pù Dặm, ở đó có trường
tiểu học, xin cho cô ấy đến đó dạy. Còn anh
tìm cách gì đó mà sống. Còn nghĩ đến con thì
phải thế! Núi rừng sông suối sẽ giúp con
người ta khuây khỏa, tìm lại được sự yên tĩnh.
Ở lại đây không tốt đâu, chuyện sẽ tồi tệ hơn
đấy. Tôi đi đây.

Thoắt cái đã mười năm. Giữa mênh mông
đại ngàn Thùng ẩn mình trong các cuộc đi
săn. Đẹm xin về dạy học ở trường Pù Dặm.
Chỉ bữa cơm chiều hai người mới thấy mặt
nhau. Nói là thấy thôi, bởi khác gì hai bóng ma
câm lặng. Chuyện cũ như củi mục góc vườn,
nhưng nào dễ quên. Lửa đã thiêu cháy ngôi
nhà thủa nào thời cũng đã thiêu rụi tình cảm
của họ.

Dù không nghe ai nói lại, nhưng hình như
Đẹm cũng phong thanh ai đó gây ra chuyện
này! Cố làm mặt bình thản là vậy, thực lòng
nặng nề lắm. Có đêm còn giật mình hốt hoảng
nữa. Vẻ mặt tươi vui một thời đã bỏ đi mất rồi,
giờ chỉ mặc cảm nặng nề không biết khi nào
mới có thể gỡ bỏ. Nhiều lúc Đẹm thấy mình
như xác chết trôi sông, mặc con nước đưa đi
đâu thì đi, cập bến nào tùy ý. Không ham
muốn gì. Có lúc đã định tìm đến cái chết. Nghĩ
đến con lòng lại tê dại xót thương. Thây kệ!
Đã nhơ nhuốc tội lỗi thì dù có đày xuống âm
ti địa ngục cũng đáng đời. Rồi cũng có ngày
hết kiếp, buông xuôi đi. Hãy vì con mà sống.
Mỗi lần nhớ lại đêm ấy lòng còn khiếp đảm.
Nhưng nhìn cặp mắt lạnh băng của Thùng
còn thấy sợ hơn. Giá được tha thứ! Dù làm
thân trâu ngựa để được trở về những tháng
ngày tháng yên vui, đầm ấm như xưa cũng
cam lòng. Nhưng hình như Thùng chưa bao
giờ có ý định gạt bỏ hận thù. Dửng dưng, câm
lặng. Nếu không nghe thấy gã thi thoảng thì

thầm vài lời với con, thiên hạ sẽ nghĩ rằng ấy
là kẻ câm bẩm sinh. Gã đã không còn tin ai
nữa. Nhất là với đứa vợ. Chẳng bao giờ bạo
lực hay nhiếc móc đồ thối tha, nhưng chỉ cần
thấy thằng đàn ông nào đến gần thả lời bông
lơn với nó thì hãy coi chừng. Bao kẻ đã phải
chạy dạt cỏ tìm cách thoát thân. Gã sẽ còn
làm thế với kẻ nào nếu dám buông lời đưa
đẩy với con vợ. Cái cây dù chết khô nhưng nó
vẫn là cái cây trên đất riêng, không ai được
đụng tới, cho dù nó mục nát, gãy đổ.

*
- Cả mày nữa Bường ạ! Hôm đó tao cũng

đã chuẩn bị sẵn một bữa kha khá cho mày.
Không hiểu sao mày lại được ưu tiên. Là cái
cung cách từ con người mày ra đấy. Đàng
hoàng điềm nhiên như không. Điều đó đã làm
tao thích và nghĩ lại. Nhưng nhìn mắt mày, tao
biết mày cũng thích nó, nhưng chỉ ở mức tôn
trọng ngưỡng mộ thôi. Mày không hề có
tướng mạo của một kẻ đểu giả. Vậy là thay
bằng đòn, mày đã được nhận bữa cơm rượu.
Còn tao được nghe tiếng nói con người, tuy
chỉ toàn những linh tinh nhàn nhạt, nhưng
khoái tai.

Thùng xoay lại thế ngồi. Giọng gã ngàn
ngạt:

- Vẫn nghe đấy chứ? Sau hôm chia tay
mày, đôi lúc nghĩ, tao thấy cô ấy cũng tồi tội,
có lúc thương nữa.

Bường khẽ đáp:
- Tôi không nhớ đêm đó tôi với anh đã nói

với nhau những gì.
Gã cầm bát rượu đưa cho Bường, rồi

phẩy tay:
- Đâu cần phải nói mới là nói, tao không

đủ lời để mày hiểu đâu. Mày biết từ lâu tao
không còn nói với con người. Nhưng đêm đó
những chuyện mày nói làm tao nhận ra, hóa
ra mình cũng là người, và chợt thấy băn
khoăn. Một chút thôi. Bấy lâu mình cư xử với
người, với đời có nghiệt ngã, ích kỷ quá
không? Không chỉ thế, còn thô và độc đoán
một cách bừa phứa nữa kia. Vậy là quá đáng
rồi. Quá đáng mà không tự biết sửa thì chết
quách đi cho xong. Nhưng tao không đủ gan,
hèn thế! Vì sao? Cái thứ “vì sao” đó cứ trở đi
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trở lại trong cái đầu tối trở thành thứ rất mơ
hồ. Cái nỗi mơ hồ được được khởi lên từ lúc
thấy trong mắt Đẹm như có lời cầu xin tha
thứ. Tha thứ ư? Có thể nào với một kẻ đã
đâm một nhát chí tử vào tim mình? Nhưng
xem ra nỗi đau đó không còn mấy nhức nhối
như hồi nào. Nó có vẻ đã bình lặng hơn.
Giống như bão lớn đã qua chỉ hoàn lưu của
nó với mưa rả rích. Lòng lắng lại, tao đã nghĩ
và có lúc đã muốn tha thứ. Nhưng sự cố
chấp bao năm xem ra đã đâm rễ sâu lắm.
Khốn nạn thằng tao, chuyện đi xa quá rồi,
sao có thể quay trở lại? Nhưng một điều
khiến hằn thù đã bị khuất phục. Là đôi mắt
thằng Nuôi, sao có lúc như lạc tận đâu? Hay
nó cũng đã nhận thấy sự ly tán tình cảm
trong gia đình? Vậy là nó buồn đấy! Mới tí
tuổi mà đã bị nỗi buồn ám ảnh. Hoảng quá!
Không thể thế được. Phải vì con. Không thể
để nhà này chìm mãi vào bóng tối. Nhất định
phải thay đổi. Phải lấy lại hòa khí trong gia
đình như ngày nào. Tao lẳng lặng tự cắt tóc,
cạo râu, tắm rửa, sửa mình. Nhưng hỡi ôi,
vừa biết thì vừa hết. Một ngày nọ đi săn về,
giữa ngôi nhà đầy gió hoang chỉ còn lại mình
tao. Gọi con, không nghe đáp. Bắc tay hú, chỉ
tiếng vọng từ núi vọng về. Lẽ nào cô ấy đã
dắt con bỏ đi thật sao. Chỉ còn lại lá thư trên
mặt bàn sứt sẹo. Tao cầm lên đọc, không tin
đó là sự thật.

Đón lá thư từ đôi bàn tay run run của
Thùng, Bường thấy có gì đó như một thoảng
gió buồn. Anh thấy mình có lỗi với gã. Bấy lâu
trong mắt anh, gã luôn chỉ là kẻ cục cằn thô
lỗ. Vậy mà lúc này đôi mắt gã nhòe ướt. Gã
đang khóc. Bường vờ như không thấy. Anh
giở lá thư đã ngả màu ra đọc. Những dòng
chữ đứt nối hiện lên: “…Em biết, sẽ không
bao giờ anh tha thứ cho em. Nhưng tất cả vì
con, nó rồi sẽ lớn lên cùng với tương lai của
nó nữa. Em sẽ đưa nó đi thật xa... hứa với
anh, bao giờ con lớn em sẽ chỉ đường cho nó
về với anh”. Không chữ ký, chỉ những chấm
nước loang khô trên mặt giấy.

- Sao anh không đi tìm cô ấy về?
Đang đắm trong sầu não, nghe Bường

hỏi, gã thẫn thờ nhìn về phía những đỉnh núi
xa. Cặp môi mấp máy như định nói điều gì.

Đôi mắt chợt như bị bóng tối che khuất. Gã
tuyệt vọng:

- Mày thấy gì phía ngoài trời kia không?
Là mùa đông sắp đến rồi đấy! Lũ chim én
đang gọi bầy rủ nhau đi về phương Nam đấy.
Ước lúc này tao được hóa thành chim, dù
phải vượt ngàn rừng, ngàn núi nếu được
nghe tiếng Đẹm gọi cũng sẽ bay đến. Nhưng
giờ biết đâu mà tìm? Nghe có người bảo, hai
mẹ con đã đưa nhau vào Nam. Tao giờ như
chim lạc bầy, muốn đi nhưng lại sợ, nhỡ đâu
lúc mình vắng nhà hai mẹ con trở về sẽ trơ
trọi giữa mênh mông rừng núi. Tưởng mình
đã chết mất xác đâu, lại bỏ đi. Nghĩ vậy nên
chưa dám rời khỏi đây, và giờ thì ngày nào,
chiều nào cũng ngóng ra con đường phía xa
kia. Mong ước, rồi ngày nào hai mẹ con sẽ
hiện ra trên con đường đó, rồi cất tiếng gọi
thật to. Gọi cái tên thằng tao ấy. Và khi đó tao
sẽ đến quỳ xuống xin Đẹm tha thứ. Là tao xin
chứ không phải tao được cái quyền bắt vợ tao
làm cái việc ấy đâu.

Thùng đứng dậy bước về phía chiếc
rương, lấy ra một gói giấy. Gã nhẹ nhàng mở
lớp báo cũ, cầm lên những chiếc quần xanh
trẻ con cùng cỡ.

- Lại sắp sửa Tết nữa rồi! Năm đó tao
mua cho thằng bé quần này để diện Tết, vậy
mà nó không được mặc. Cứ nghĩ, nhất định
sẽ có ngày nó trở về, nên năm nào gần đến
Tết tao cũng ra chợ tìm mua cho nó một đôi
giống nhau. Thằng Nuôi thích nhất màu xanh,
tổng cộng là tám cái, tha hồ diện.

- Thằng bé năm nay có lẽ cũng đã mười
bốn, hay mười lăm gì đó, những quần kia
cùng cỡ nhỏ xíu thế làm sao còn mặc vừa?

- Vừa mà, thằng Nuôi vẫn còn bé thôi, và
nó sẽ mãi còn bé nhỏ như ngày nào cho đến
khi trở về trong vòng tay pa nó đấy. Nhưng
bao giờ sẽ đến ngày đó, tao không biết nữa.
Nhưng tao sẽ đợi. Nhất định hai mẹ con sẽ
trở về. Tao tin thế mà.

Mặt trời đã đứng bóng. Trên những cánh
rừng nắng tràn lan, từng đàn én ríu rít gọi bầy,
rồi cùng đảo cánh bay về phương Nam.
Bường chợt thấy buồn, một nỗi buồn vu vơ.
Đâu đó trong lòng, anh nghe có lời trách móc.
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Phín tỉnh giấc khi cơn
mưa giữa đêm dội
xuống mái nhà. Tiếng

xối ào ào nghe như nước lũ đổ
về từ phía rừng già. Những
cơn mưa cuối mùa thường
đến vào buổi đêm và bất chợt
ở nơi này không có gì lạ. Mùi
nồng ẩm của đất, đá theo gió
thổi vào ô cửa tạm làm Phín
khẽ rùng mình. Nhớ quá! Phín
nhớ cảm giác ấm áp trong căn
buồng của mình ở nhà hôm
nào. Mỗi lần mưa đêm, hơi
nước bay là là qua kẽ ván vào
giường, khiến người ngủ như
thấy mình nằm giữa những
đám mây bay. Cảm giác nhớ
thương chạy trên da từng lớp,
gờn gợn làm cho Phín chênh
vênh không rõ mình nằm mơ
hay còn thức.

Phía bên cạnh, Dục vẫn
ngáy đều đều. Tiếng ngáy như
mũi khoan, đục vào vách núi
vọng lào rào xuống vực. Bằng
ấy lâu mà Phín không quen
nổi cái âm thanh mỗi khi Dục
ngủ say. Nhìn khuôn mặt của
Dục nhờn nhợt qua ánh đèn
ngủ, cơn đau bỗng nhói lên từ
hai bầu ngực. Mới khi nãy cái
khuôn mặt ấy còn thuồn
thuỗn, hấp tấp cào xé trên
khắp thân thể Phín. Vậy mà
sau vài tiếng thở rống, thằng
đàn ông như Dục đã nằm vật
ra như con lợn say cám mà
ngủ như chết. Giờ chỉ còn
mình Phín nằm đó, chỏng trơ
như món đồ chơi cũ tã mà
đứa trẻ đã chán vừa ném lăn
quay ra giữa giường. Ánh
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sáng mờ thấm qua tấm màn mỏng, Phín nhìn rõ những vết
sẹo nổi trên vùng ngực mình, vằn đỏ như lớp vỏ của đám ốc
núi. Vết răng của Dục vừa hằn thêm lần nữa trên ngực của
Phín. Thằng khốn nạn! Phín thầm chửi rủa trong lòng, từng
cơn đau buốt cứ chực trào lên như chiếc nồi nước sôi trên bếp
đun quá lửa. Mấy giọt mưa lọt vào giường bay li ti lên mặt.
Phín lại thiếp đi như vừa được tắm trong nước lạnh. Giấc ngủ
trở lại nặng nề như có người xếp từng tảng đá đè lên lớp lớp.

*



- Phín à, về nhà thôi!
Hình như có tiếng người vừa nói vào

tai Phín mấy lời như thế. Tiếng nói nghe quen
và ấm lắm. Chẳng phải giọng nói ấy từng làm
người Phín ấm lại như được ngâm vào nước
lá tắm đấy sao. Còn cái dáng đi kia nữa, cái
dáng đi nghiêng nghiêng như cây hóp vàng
nằm giữa rừng thu. Gió thổi làm cái dáng ấy
lẫn vào cây rừng lấp lóa một nụ cười. Vàu đến
đón Phín đấy sao, nếu thế sao bước chân
Vàu đi nhanh thế, nhanh như người dẫm lên
mây, lên khói mà đi như thế?

- Đợi! Đợi tôi với Vàu ơi...Vàu...!
Phín tỉnh giấc, gió khe khẽ thổi qua ô cửa.

Nhìn ra phía ngoài, trời đã ngớt mưa, những
giọt nước còn sót lại trên mái vẫn miệt mài rơi
xuống đất. Có tiếng kêu cồn cột ở đâu đó
vọng lại. Hình như tiếng chuột gặm ngô sống
trên mái nhà. Đúng rồi! Trong đêm vắng tiếng
động ấy như ở ngay trên đầu, khi lại ở dưới
gầm giường, trên vách nghe buồn buồn.
Tiếng chuột gặm ngô rí rách đều đều như
tiếng người rù rì nói chuyện. Vẫn tiếng chuột
gặm ngô, vẫn tiếng nước rơi ấy mà sao bây
giờ trong lòng Phín lại chua xót như ngâm cả
chậu măng ớt trong người mình. 

Phín nhớ lần Vàu đưa bố con Phín từ
Nặm Thỏng trở về. Lần ấy bố đi ăn cưới nhà
họ hàng xa, dẫn Phín theo để giúp nhà anh
em dọn dẹp. Đám cưới xong mà bố vẫn
không bước ra khỏi ngôi nhà có chuyện vui ấy
được, những chén rượu giữ chân bố lại tới
chiều muộn. Khi ngẩng đầu lên đã thấy mặt
trời lừ đừ chuẩn bị xuống núi. Khi hai bố con
Phín mới qua được dốc đá phía trước nhà đã
thấy có một thằng trai hể hả chạy theo sau hai
người. Vừa tới nơi nó đã bảo:

- Trời tối rồi, cháu đưa hai người về nhà
Dé à!

Bố không quay đầu nhìn xem người nói
là ai, đôi chân vẫn cứ ngả nghiêng bước đi,
bàn tay như vẫy vẫy lên trời. Phín chẳng biết
bố đồng ý hay không. Chỉ thấy thằng trai ấy
cứ lặng lẽ chạy theo sau bố con Phín. Trời tối
sụp xuống như người ta che khăn lên mặt,
ánh sáng từ cây đuốc phía sau lưng soi vào
từng bước chân. Bố đi trước, bước chân như
ngọn lửa. Bố vừa đi vừa hát, trong câu hát có
từng cơn say vọng lại, tiếng hát như tấm khăn
mỏng bay hắt cả lên vách núi. Phín không

dám quay đầu nhìn, chỉ lâu lâu lén ngó một
lần. Mỗi lần như thế lại thấy ánh mắt người
con trai ngay sau gáy. Ánh mắt sáng như
than, như lửa trên cây đuốc. Chẳng biết vì
đường xa hay vì đâu mà Phín thấy bỏng rát
cả lưng, cả gáy. Nóng vậy mà chẳng dám
dừng bước lại, cũng chẳng dám cởi bớt chiếc
áo phía ngoài ra. Ba người cứ theo nhau
bước đi như thế, dưới ánh lửa chập chờn.
Phín chợt thấy lòng mình cũng như có một
đám lửa vừa mới được nhóm lên.

Suốt đêm ấy trời mưa rả rích, những đợt
mưa ngang qua mái nhà như muốn giữ chân
người ở lại. Khuya lắm mà Phín vẫn ngồi bên
bếp, nồi nước đun sôi đã thêm đến mấy lần.
Phía bên kia người trai lạ lâu lâu lại nhìn ra
cửa, ánh mắt như vệt than quét ngược lại làm
Phín bối rối quay đi.

- Phín có biết tên tôi không thế?
Phín mỉm cười lắc đầu:
- Cứ gọi nhau là Vàu nhé!
Phín nhìn vào mắt người con trai, thấy

lòng mình ấm đến lạ. Suốt đêm ấy Vàu ở bên
bếp, rồi lại bước ra xích ngồi đốt thuốc.
Buồng của Phín ở ngay cạnh xích, Phín nằm
trong buồng cách Vàu chỉ một tấm ván bưng.
Nằm ở đó còn nghe tiếng Vàu thở, chạm tay
lên ván còn thấy tim Vàu đập khe khẽ. Phín
tự cười một mình. Trên mái ngói tiếng cồn
cột của đám chuột gặm ngô rinh rích. Hình
như đám chuột đang mở hội khi mùa ngô
vừa đi qua, hay trong lòng mình như có tiếng
hát chính Phín cũng không rõ. Chỉ biết đến
khi trời gần sáng, trời tạnh mưa, bước chân
Vàu mới khe khẽ xuống thang. Phín ngó qua
kẽ ván, còn thấy Vàu quay đầu lại nhìn đến
mấy lần rồi mới khuất vào hàng cây sũng
nước phía trước mặt. Phín nhớ đấy là lần
đầu tiên Vàu bước chân về nhà mình, bước
vào cuộc đời Phín. Bước chân của Vàu hôm
ấy đã mang theo ánh nắng mặt trời, mang
theo cả đau buồn khoác lên vai hai đứa như
tấm khăn của số phận, vô tình bủa vây lấy
hai kiếp người.

*
Dục trở về khi đêm đã rất sâu. Hơi rượu

trên người phả ra ken đặc cả căn nhà. Dục cất
tiếng nói è è như gõ trên ống tre vỡ:
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- Thằng Dục này đủ tiền mua được cả núi
Sú, núi Pò. Nhưng không mua được tim óc
một đứa đàn bà hay sao?

Dục lao tới rồi như xác con gấu bị trúng
đạn đổ ập lên người Phín. Phín vẫn nằm đó,
đôi mắt như treo ánh nhìn lên vách. Chưa
bao giờ Phín nhìn vào mặt Dục những lúc
như thế này. Dù cho khoảng cách giữa hai
người không thể gần hơn được nữa. Mắt
Phín còn mải miết nhìn vào cái lỗ thủng bên
giường ngủ vừa lọt một bàn tay đưa ra ngoài.
Mặc cho Dục cấu xé điên dại trên da thịt
mình, Phín đưa tay qua cái lỗ nhỏ ấy. Hơi
lạnh bên ngoài quấn quýt vào lòng bàn tay.
Phín nắm lấy từng nắm sương mỏng mà cứ
ngỡ đấy là tay của Vàu. Nằm như thế mà
tưởng tượng kẻ đang giày vò mình ấy là Vàu.
Cứ nghĩ như thế lòng Phín bỗng thấy mình
như đang bơi trong nước suối. Căn buồng ở
nhà cũ ngày trước cũng có một cái lỗ be bé
trên vách. Phín thường đưa tay qua ấy đợi
chờ. Vàu đến sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ
trong đêm tối, rồi khẽ áp má lên những ngón
tay như nõn măng mới bóc. Phín nằm trong
buồng chẳng cần thấy mặt người yêu mà tim
mình vẫn cứ ngân lên như tiếng đàn tính.
Vàu yêu Phín, yêu cả đôi bàn tay, cả cái lỗ
nhỏ trên vách ấy khi nào không hay. Nhưng
Dục thì khác. Dục chỉ cần cái đàn bà của
Phín. Dục trở về với Phín khi đã ngả nghiêng
say, hay khi ấy thằng đàn ông cần đàn bà
nhất. Người đàn ông như Dục như con thú
hoang, ăn đám cỏ này một lần rồi đi mỏi chân
tìm đám cỏ khác. Đến khi nào sực nhớ sẽ
quay lại tìm. Dục không quan tâm mắt Phín
chưa bao giờ nhìn mình mỗi lần gần nhau.
Dục ghét cái lỗ thủng trên vách kia, cái lỗ
thủng quanh năm lờ nhờ sáng như mắt
người già. Vậy mà Phín thích nhìn qua đấy,
thích đưa tay qua như chờ đợi điều gì thay
vì nhìn vào mặt mình. Đã mấy lần Dục nổi
giận đùng đùng bịt nó lại giữa đêm. Nhưng
Phín lại gỡ nó ra, gỡ đến bật máu đầu những
ngón tay của mình. Dục chẳng biết Phín
đang nghĩ gì, chỉ biết Phín đang cam chịu và
lạnh lẽo. Cái lạnh tỏa ra từ trong tim, từ trong
đôi mắt đến hơi thở. Nếu thế sao ngày ấy
Phín vẫn nhận lời theo Dục. Có lẽ Phín còn
khó hiểu hơn bất cứ điều gì mà Dục biết ở
trên đời này.

*

Mấy hôm nay gió lạnh tràn về ầm ào, réo
rít trên những ngọn cây. Tiết trời làm những
điều tưởng chừng đã cũ trong lòng Phín thức
dậy. Mùa đông năm ấy gió cũng kéo đến làm
đám lá rừng đổ màu vàng rực rồi trút ào ào
xuống những nản núi đá cáu xám. Chỉ qua
một đêm mà sương muối rải trắng trên những
nhành cây xơ xác lá. Năm ấy Phín theo Vàu
về làm dâu nhà họ Hoàng. Ở đất Bó Pài này
trai gái yêu nhau để nên vợ thành chồng phải
qua mấy mùa sương muối. Vậy mà Phín chịu
theo Vàu về nhà vào mùa sương muối đầu
tiên. Ông trời nhiều khi chơi ác, đẩy hai người
ào đến với nhau bao nhiêu thì bắt họ rời xa
nhanh bấy nhiêu...

Phín không thể nào quên chuyến đi rừng
khủng khiếp ấy. Đó là lần đi rừng đầu tiên của
vợ chồng Phín sau khi về một nhà. Vợ chồng
trẻ như đôi chim mới bện hơi lướt qua những
cánh rừng mùa đông. Vàu vừa bước đi vừa
ngoái đầu nhìn vợ. Ánh nhìn chất chứa yêu
thương và mênh mông như muốn lấp đầy cả
đá núi. Bỗng một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi
trong đám cháy rừng đêm hôm trước lăn
xuống phía hai người. Phín chỉ kịp hét lên kinh
hãi thì tảng đá ấy đã lao qua người Vàu. Trong
nháy mắt mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt.
Phín lao về phía trước mà gục lên xác Vàu
trong sợ hãi tột cùng. Máu! Sao nhiều máu
đến thế? Ánh nhìn của Vàu chỉ kịp hướng về
phía của Phín trong nháy mắt rồi tắt lịm. Trong
giây phút ấy Phín nghĩ mình sẽ đánh đổi tất
cả để giữ Vàu ở lại. Nhưng rừng xanh đã
cướp đi Vàu, đá núi đã đè nát những ngày vui
ngắn ngủi của đứa vợ trẻ như Phín. Mọi điều
tốt đẹp bỗng chốc hóa thành tro bụi, gió bão
nổi lên xóa đi tất cả dấu vết nhanh đến mức
con người ta chưa kịp hiểu điều gì xảy ra với
mình. Phín thấy mình hóa thành đá, thành cái
cây bị chặt ngang thân. Nằm yên đó mặc cho
nỗi đau như đám nhựa chảy dầm dề qua
ngày, qua tháng...

Phín ở lại trong căn buồng còn vương hơi
ấm của Vàu mà trong lòng lạnh giá như nằm
dưới hố nước sâu. Trong những giấc mơ đêm
đêm Phín vẫn thấy máu của Vàu chảy trên
cánh tay của mình, máu thấm vào cả vạt áo
vào hai hốc mắt của đứa đàn bà mất chồng
thiếu ngủ. Chẳng biết Phín nằm trong căn
buồng nhà chồng mới ấy được bao nhiêu
ngày. Phía ngoài sàn tiếng then lẫn trong nhạc
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mạ. Người ta đang chuộc vía của Vàu. Mè
then che quạt lên ngang mặt, đôi mắt nhắm
nghiền, cả người lắc lư. Đám người ngồi
quanh vịn vào vai nhau khóc vống lên khi
nghe lời then nói “Đứa vợ trẻ này vía độc quá,
con vía nặng slền cân, slền xằng đè chết
thằng Vàu đấy...”. Phín nằm trong buồn nghe
từng lời ấy mà thấy lạnh buốt như người lên
cơn sốt rét, như thấy cọc nứa phóng vào đôi
tai. Một nỗi tủi hờn trào lên như có ai đưa tay
bóp nghẹt quả tim trong ngực. Nỗi oan nhục
như đám nhựa cây rừng cuốn lấy Phín, rồi từ
từ bò lên mặt, lên đầu đứa đàn bà đau khổ.

Phín bỗng sợ hãi bước ra sau cánh cửa
buồng ấy. Phín sợ tất cả mọi thứ ở phía ngoài
kia. Nhưng không lẽ sẽ phải nằm mãi trong
căn buồng ấy mà chết như tấm áo cũ rách.
Hơi ấm ở nơi này đã không còn ở lại. Dù thế
nào Phín cũng phải bước ra bên ngoài. Để
bước đi những bước chân đầu tiên sau cơn
gục ngã. Nhưng vừa thấy bóng Phín bước ra
phía ngoài, tiếng mẹ chồng như tiếng gió rít
qua kẽ răng:

- Loại đàn bà sát chồng! Thằng Vàu đáng
lẽ chưa phải chết. Then đã bắt tội, Pụt sẽ
không tha cho đứa vợ như mày!

Từ phía giữa nhà, mẹ chồng và em gái
đang hướng ánh mắt như những mũi tên độc
muốn găm vào da thịt người đối diện. Phín vịn
vào vách nhà nhón chân từng bước ra ngoài.
Trời bỗng lặng gió, mùi khô hanh phảng phất
trong đám lá mục trước hiên. Bước chân Phín
vừa bước xuống thang đã nghe tiếng búa
đóng đinh va trên ván chan chát, khô khốc
giận dữ. Có lẽ nhà chồng đã rào kín cửa
buồng đứa con dâu mang tiếng sát chồng này
rồi. Người họ Hoàng đã thẳng tay hất Phín ra
khỏi ngôi nhà này. Không còn ai cần Phín,
cũng chẳng còn nơi để quay về, người cần
Phín đã không còn. Phín muốn chết, Phín
muốn lên núi Sú để làm con ma xương trắng.
Người ta bảo đàn bà khổ quá, đàn bà không
còn chỗ đi sẽ lên núi Sú. Trên đỉnh núi có một
cái hang rộng và sâu, quanh năm tối tăm.
Người ta gọi cái hang ấy là ngườm tòi mè
(hang đàn bà). Những người đàn bà không
còn chỗ để đi sẽ biết đường lên ấy, những
đứa con gái chửa hoang cũng sẽ tìm đường
lên đó để sinh con. Phín thường được nghe
những câu chuyện về những đứa bé mới sinh

ra đã chết vì lạnh và đói. Cả những người đàn
bà điên dại đã chết trong hang. Xương của
những đứa bé, của những người đàn bà cô
đơn, lạc lõng ấy hóa thành bùn đất, thấm vào
rễ cây mọc cạnh hang. Mùa đông đến những
cái cây nở hoa trái mùa. Những bông hoa
trắng muốt, có đêm người ta nhìn thấy những
bông hoa ấy phát ra ánh sáng lấp lánh bùng
lên như ánh lửa, rồi tắt lịm giữa lưng chừng
trời. Mỗi lần thế có người lại bảo con vía tốt bị
lạc của người chết trên hang đang tìm đường
trở về nhà. Con người có xấu mấy đi chăng
nữa thì khi chết đi con vía tốt cũng sẽ về nhà.

Nhưng Phín không lên núi Sú. Đôi chân
đưa Phín trở về nơi mình đã sinh ra. Phín
đứng dưới chân thang nhìn lên ngôi nhà quen
thuộc mà thấy lòng mình đứt gãy. Mẹ già vẫn
ngồi bên bục cửa như đợi Phín từ ngày đi lấy
chồng. Bàn tay của mẹ già đỡ lấy con gái như
vừa cứu vớt một kiếp người đang giãy giụa
chơi vơi dưới cơn xoáy nước. Phín gục vào
tay mẹ già mà khóc, sẽ chẳng còn nơi nào
như thế để khóc cho vơi bớt những nỗi khổ
đã chật cứng trong lòng. Những nỗi tủi hờn
treo trên vai trên gáy của một đứa đàn bà
mang con vía độc hơn cả nọc rắn xanh, độc
hơn lá ngón như những gì người Bó Pài nói ở
ngoài kia. Chỉ còn nơi này vẫn mãi chấp nhận
Phín, chỉ có nơi này mới đủ sức ngăn được
những lưỡi dao búa đang hướng về phía
mình lại, dù đất trời vẫn cứ mênh mông đến
hút mắt người.

*
Rồi thời gian cũng chữa lành tất cả, nó đã

đủ sức giam cầm nỗi đau ngủ yên trong lòng.
Chuyện của Phín giờ cũng đã cũ đi như đá
núi. Phín đã đủ bình yên để ngắm mình trước
gương. Phín còn đẹp lắm! Chẳng thế mà mỗi
lần nhìn Phín đi qua, đám đàn ông lại đấm vào
ngực mình thùm thụp tiếc nuối. Đám đàn bà
lại bĩu môi, xéo mắt nguýt lườm buông lời cay
nghiệt. Phín biết tất cả đang nhìn mình, nói về
mình. Nhưng tất cả chỉ là lời nói từ gỗ đá, tất
cả đám người ngoài kia với Phín chỉ là gỗ đá.
Rồi sẽ một ngày đám người kia phải bỏ tay
cuốc, rời tay dao mà há miệng mở mắt nhìn
Phín sống tốt đến thế nào. Nhất định sẽ có
người sống vì Phín, nhất định Phín sẽ tìm lại
những gì mình đánh mất đi.

44
Văn nghệ

Số 330-04/2021 - Xứ Lạng



Dục xuất hiện vào những ngày Phín biết
nghĩ cho mình như thế.

*
- Tối nay tôi không về!
Dục đứng lên với chiếc mũ bảo hộ treo

trên vách không quên ném một ánh mắt đầy
tức giận về phía Phín rồi bước ra ngoài. Cánh
cửa hé mở, hơi lạnh và ánh nắng ngày mới lọt
vào căn buồng. Phín ngồi tựa lưng vào giường
nhìn ra cửa sổ. Lại nhìn sang mãi phía bên kia,
nơi ngọn núi Sú cao sừng sững đã bị nạo đi
một góc. Nước mưa xối từng vệt đất đỏ như
máu trên vách đá trắng hếu chảy thành dòng
ngược xuống đất. Những đám mây bay lừ đừ
vẫn còn quấn quýt ở lưng chừng vết đá vỡ.
Phín nhìn theo bóng Dục chậm rãi bước xuống
con đường phía trước nhà. Nhìn từ phía sau,
bước đi của Dục chầm chậm, cái đầu cúi
xuống như muốn lao về phía trước. Ngày nào
Phín cũng nhìn theo Dục đến khi bóng người
khuất sau đám cây rậm rạp trên đường. Cái
cảm giác hốt hoảng và hoài nghi bỗng dấy lên
trong lòng. Có phải Phín đã quá vội vàng khi
theo người đàn ông này lên núi Pò. Ngày đầu
mới gặp nhau, Dục đến tìm mua gỗ cho đám
công nhân dựng lán. Chỉ gặp Phín một lần mà
Dục không thể rời mắt. Phín đẹp lại có đôi mắt
phảng phất buồn. Dục mê say cái đẹp ấy như
trúng phải bùa. Dục làm chủ mỏ đá Lân Vài
dưới chân núi Sú. Người ta bảo tiền của Dục
nhiều như đá núi đã xay ra đổ ào ào lên từng
cái xe tải lặc lè chở xuống dưới huyện. Đàn bà
ở đất Bó Pài này nhiều người mơ ước được
làm vợ Dục. Nhưng Dục lại mê Phín. Có người
rỉ rả vào tai Dục chuyện Phín bị nhà chồng
đuổi ra khỏi nhà. Thằng đàn ông nào lấy đứa
đàn bà ấy cũng sẽ chết như Vàu mà thôi. Dục
nghe thế thì cười lớn bảo “Nuôi sư tử thằng
Dục này còn làm được, chứ đừng nói đứa đàn
bà đẹp như Phín”.

Chỉ một câu nói ấy mà Phín bằng lòng
theo Dục. Đã nhiều lần Phín tự hỏi tại sao
mình lại chấp nhận buông xuôi số phận sau
những giông bão để neo vào Dục dễ dàng đến
thế. Chỉ một câu nói ấy mà cuộc đời Phín đã
cuốn vào một sợi dây vô hình mà không hay
biết. Có Phải Phín sợ hãi sự lạc lõng, sợ
những ám ánh của miệng lưỡi người đời, hay
Phín sợ nỗi cô đơn của đàn bà. Dù là lý do gì
đi nữa thì Phín cũng đã là vợ của Dục trong

căn nhà vắng trên lưng núi Pò. Căn nhà như
chiếc nấm mọc bên đường mòn lên núi. Dục
dựng căn nhà này từ ngày lấy Phín về làm vợ.
Từ trên này nhìn mãi sang bên kia sẽ thấy núi
Sú, thấy cả công trường đá của Dục đang gầm
gào tiếng máy móc. Những chiếc máy như
những con rết khổng lồ đang nhe nanh nhai
đá sống. Những buổi chiều nắng sắp tắt hay
có khi nửa đêm Phín thường giật mình nghe
tiếng mìn phá đá vang lên từ phía bên kia vọng
lại. Sáng dậy nhìn ra ngoài lại thấy ngọn núi
Sú vỡ thêm một khoảng, vết sẹo cũ chưa lành
đã bị khoét sâu thêm một chút nữa. Phín nhìn
ngọn núi bị đào khoét từng ngày mà cứ ngỡ
đó là những vết tróc lở trong lòng mình.

Phín thấy mình như con chim ở trong
chiếc lồng. Chiếc lồng chim màu nâu nhạt
đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào vách đá.
Phín chẳng nhớ mình xuống dưới chân núi
được mấy lần, kể từ ngày theo Dục về đây.
Dục chỉ cần Phín ở trong căn nhà này và chờ
đợi. Dục mang tới tất cả những gì Phín cần.
Mỗi lần trở về Dục đều đem theo tiền và những
cơn say. Dục thích đổ tiền lên giường, treo lên
vách hay rải lên người Phín đang nằm rồi
ngửa mặt cười. Cái giọng cười như tấm chăn
nhàu nhĩ phủ lên người Phín. Tiền của Dục
nhiều thế nhưng chưa bao giờ Phín để ý xem
chúng ở những đâu. Ở dưới gối, trong túi nải,
dắt trên vách hay dưới gầm giường? Trong
mắt Phín tiền bạc cũng giống như hòn đá, như
cái cây đã chết khô, đều câm lặng và vô hồn.
Vậy mà Dục mải miết, điên dại với những thứ
vô hồn như thế. Dục bảo đàn bà đẹp đến mấy
cũng sẽ ngủ quên trên những đồng tiền. Dục
mua đàn bà dễ như trở bàn tay. Người người
nhìn thấy thứ ấy đều không bỏ đi được. Nhưng
Phín thấy mình không cần tiền nhiều đến lú
mắt đến thế. Phín cần những thứ mà những
kẻ có tiền không bao giờ mua được. Cái mà
Phín cần đã lâu lắm không còn thấy trên đôi
môi khô héo của người đàn bà như Phín.

*
Tự nhiên Phín muốn say. Đã mấy ngày

Dục không trở về nhà. Có lẽ giờ trong vòng tay
của Dục đã có những đứa đàn bà khác. Sẽ có
rất nhiều đàn bà lao vào vòng tay ấy khi nó tiền
đưa ra. Những người đàn bà giống Phín, hay
không giống, Dù thế nào cũng vậy. Phín soi
mình vào bát rượu trước mặt. Hình như hơi
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rượu đã làm đôi gò má Phín tươi hẳn lên. Phín
lấy chiếc áo màu xanh cổ vịt mình thích nhất
cất dưới đáy hòm ra mặc, rồi lại tự ngắm mình
trong ánh rượu. Phín thấy những khuôn mặt
quen thuộc, những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn
lại mình. Thấy Vàu đang nhìn mình đắm đuối,
thấy cả mẹ già đang ủ rũ bên cửa đợi chờ, thấy
ánh mắt mẹ chồng như những mũi tên. Một
con Sóc nâu ngó đầu qua cửa sổ, giương ánh
mắt vào nhìn Phín như giễu nhại “Ồ! Một đứa
đàn bà say, nhìn thật là đáng thương!”. Phín
nằm tựa lưng vào thành giường, mỉm cười với
con sóc mà trên má có dòng nước nóng hổi
đang chảy dài. Mày thấy không? Tao có thể
vừa cười vừa khóc được cơ đấy. Mày có làm
được thế không hả sóc con? Phín cất tiếng với
con sóc nâu hay với chính mình cũng không
rõ. Phín uống thêm một bát, rượu mặn như
nước mắt. Bỗng có tiếng nổ từ phía bên kia
vọng lại. Phín giật mình ngó ra cửa sổ, một
mảng lớn trên đỉnh núi Sú lại vừa rơi vỡ thêm
chút nữa. Phín chợt thấy thương ngọn núi già
nua, có lẽ nó cũng đang đau đớn và đang cam
chịu như Phín bây giờ.

*
Chẳng biết Phín lúc này đã say hay tỉnh.

Phín đã say được mấy ngày mà hơi rượu vẫn
nồng nàn chạy trong da thịt. Cảm giác trống
trải, hoang vắng phút chốc loang đầy trong
người khi ngó quanh nhà chẳng có bóng dáng
một người. Hẳn Dục vẫn chưa trở về. 

Cốc...cộc...cộc !
Hình như có tiếng động ở phía ngoài,

nghe như tiếng đập cửa. Chắc chắn không
phải Dục đã trở về. Phín nhớ căn nhà này Dục
chưa bao giờ gõ cửa để bước vào. Tiếng đập
cửa nghe chầm chậm, rón rén như tiếng gió
giật. Phín hé mắt nhìn ra cửa sổ nhìn, trời lặng
thinh không tiếng gió. Đã lâu lắm không có
người đến căn nhà này. Có phải mẹ già đến
thăm con gái đấy không? Phín bật dậy lảo đảo
lao về phía cánh cửa đã cài chặt then. Không
phải là mẹ già, cũng không phải là Dục ngoài
đó. Mà là một người đàn bà còn trẻ và đẹp.
Trong giây phút ngỡ ngàng người đàn bà nắm
chặt gấu áo cố nén cơn nức nở cất từng tiếng
như người hụt hơi:

- Chị...cũng...là vợ...?
Phín nhìn người đàn bà trẻ ấy bỗng trong

lòng nguội lạnh như ngọn lửa bị cơn mưa rào

dập tắt. Hơi nóng cũng dần tan biến trong
từng hơi thở dài. Phín không đáp mà chỉ nhìn
người đối diện bằng ánh mắt khô như gió núi.
Bỗng đứa đàn bà ấy lao về phía trước xé toạc
lớp áo trên người Phín. Ánh nắng chiều sắp
tắt chiếu những tia rẻ quạt lên bầu ngực ken
dày những vết sẹo. Những vết sẹo đã cũ,
những vết sẹo như mới hôm qua. Người đàn
bà gục xuống, ôm lấy gối mà gào lên nức nở:

- Thằng khốn nạn, thằng đáng chết...!
Phín đứng đó nhìn tấm thân người đàn bà

trẻ đang rung lên như cây rừng trong cơn
giông mà lòng chống chếnh như ngồi trên mặt
nước. Phín chợt cất tiếng cười, giọng cười
đau đớn như người mê sảng. Chẳng biết hai
người ngồi đó bao lâu, chẳng một ai nói với
nhau câu nào mà dường như mọi chuyện
trong giây lát đã trở nên sáng tỏ và cũ kĩ.
Người đàn bà trẻ bỗng đứng dậy lặng lẽ
xuống chân núi. Phín nhìn theo bước chân
nặng như đeo đá ấy cũng lặng lẽ theo sau.
Những vầng mây chợt vằn lên những tia đỏ
như máu. Từ dưới chân núi bóng Dục hớt hải
chạy ngược lên, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn hai
người đàn bà như hai cái xác đang theo nhau
bước đi. Họ đi qua rồi nhìn Dục bằng ánh mắt
dửng dưng như nhìn vào vách đá. Rừng
chiều lá bỗng đổ như vàng như những cây
đuốc đang cháy hai bên đường. Dục đứng vịn
vào sống đá mà mồ hôi túa ra như người vừa
tắm. Tiếng gió vẫn gầm gào tràn xuống những
nản cây úa vàng. 

Mặt trời như lòng đỏ trứng gà nơi đáy bát
lừ đừ trôi trên núi Sú. Hắt xuống ba cái bóng
người đổ dài thượt lặng lẽ đi theo nhau trên
con đường lên đỉnh núi. Bóng tối hắt từ miệng
hang đàn bà phả ra đen ngòm như miệng quỷ
dữ. Chợt như có tiếng người kêu lớn, gấp gáp
từ phía sau vẳng lại. Dừng lại! Dừng lại mau!
Rồi những tiếng nổ chát chúa vang lên. Tiếng
đá lở gầm gào vun vút lao xuống phía ba
người vẫn cắm cúi theo nhau chầm chậm tiến
lên phía trước. Bỗng ngọn núi khẽ rùng mình
rồi từ từ đổ ập xuống, bụi đá quẩn lên lấp kín
một vùng trời.

Trời bỗng lặng yên không tiếng gió, ngọn
núi Sú đã sập. Nhìn từ xa như vết sẹo của
vùng Bó Pài. Vết sẹo còn rớm máu dưới ánh
nắng cuối ngày.
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“Chúng tôi đang cần mua một cây vi-
ô-lông nhưng không thể trả nhiều
tiền, xin hãy liên hệ…”

Không hiểu sao bà Sophia lại chú ý tới
mục quảng cáo này, trong khi bà rất ít khi
quan tâm tới các mục dạng quảng cáo, rao vặt
trên báo. Bà khẽ khàng đặt tờ báo xuống gối,

mắt mơ màng nhớ tới chuyện từ rất nhiều
năm về trước. Lúc ấy, gia đình bà vẫn sống ở
nông thôn, lấy nghề nông để mưu sinh. Lúc
ấy bà cũng rất thích có một cây vi-ô-lông
nhưng lại không có nhiều tiền…

Bà còn nhớ lúc nhỏ, bà và người chị song
sinh đều rất có năng khiếu âm nhạc. Cô chị
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Anna lúc đó rất yêu đàn pi-a-nô - cây đàn bà
nội để lại, còn cô em Sophia lại vô cùng thích
vi-ô-lông. Những tiết tấu tưởng chừng như
giản đơn, qua tay hai chị em cô bé đều trở nên
êm ái, dễ nghe vô cùng. Buổi tối khi cả nhà đã
xong việc, theo những giai điệu từ cây đàn pi-
a-nô của Anna, bố cũng vỗ tay theo, mẹ thì
huýt sáo khẽ khàng, cậu em trai bé bỏng tuy
còn rất nhỏ nhưng cũng chạy nhảy theo nhịp
điệu bài nhạc. Chỉ có Sophia ngồi lặng lẽ: chị
Anna thì có cây đàn pi-a-nô của bà nội, còn
Sophia chỉ có thể cầm tới cây vi-ô-lông ở
trường học vào tiết học âm nhạc mà thôi.
Nhưng những giờ học âm nhạc trên lớp thì lại
quá ít, và không phải giờ nhạc nào cũng có
bài học về đàn vi-ô-lông, lớp cũng có rất nhiều
bạn. Thế nên Sophia khát khao có một cây
đàn vi-ô-lông cho riêng mình đến cháy bỏng. 

Một buổi tối dạ hội nọ, thấy người chị
song sinh của mình được đứng và biểu diễn
trong đội nhạc của trường, cô bé Sophia vừa
ngưỡng mộ vừa có chút tủi thân, cô bé thầm
nhủ: rồi cũng sẽ có ngày mình cũng được
đứng trong đội nhạc đó!

Năm đó thời tiết không tốt, thu hoạch
không bằng mọi năm. Tuy biết bố mẹ đang rất
khó khăn nhưng Sophia không nhịn được nói
với bố: “Bố ơi, con có thể có một cây đàn vi-
ô-lông của riêng mình không ạ?”

“Con không thể dùng cây vi-ô-lông ở
trường sao?”

“Con muốn được vào đội nhạc của
trường. Như thế phải tập luyện nhiều lắm. Ở
trường có nhiều bạn lắm ạ, không phải lúc
nào con cũng được mượn đâu…”

Bố không từ chối nhưng trông nét mặt bố
rất buồn. Chỉ biết từ đó về sau, trước khi đi
ngủ, bố đều dặn cả nhà cầu nguyện Chúa
rằng: “… Chúa ơi, xin hãy ban phép màu để
Sophia nhà con có thể có cây đàn vi-ô-lông
của riêng mình!”.

Một ngày kia, khi mấy chị em Sophia
đang ngồi học bài, mẹ thì lúi húi may vá, bố
đã cầm bút viết một bức thư. Bức thư được
gửi đến ngài Geogre Fischer - một nhà vi-ô-
lông thời bấy giờ. Mấy tuần sau, Sophia mới

biết rằng trong bức thư có đoạn viết: “Ngài
Geogre Fischer đáng kính, ngài có thể giúp
con gái Sophia bé bỏng của tôi có được một
cây vi-ô-lông của riêng mình không? Tôi
không thể trả nhiều tiền cho một cây vi-ô-lông
nhưng con gái tôi lại rất muốn có nó, tôi mong
muốn con gái tôi được tập nhạc trên chính
cây đàn của cháu!”

Mấy tuần sau đó, bố nhận được thư trả
lời của ngài Geogre Fischer. Trong thư nói:
“Tôi có chuyến biểu diễn thành phố Columbus
và ở tại khách sạn Alice, anh có thể đến gặp
tôi ở đó.”

Không có chút do dự, bố mỉm cười nói với
Sophia: “Con muốn đi gặp ngài Geogre Fis-
cher cùng với bố chứ?”

“Đương nhiên ạ!” - Sophia reo lên sung
sướng. 

Bố lái xe đưa Sophia đến một khách sạn
ở thành phố Columbus. Đó là một khách sạn
tuy nhỏ, kiểu cũ nhưng rất sang trọng. 

Bố Sophia thông báo với lễ tân và được
đưa lên phòng của ngài Fischer. Sau tiếng gõ
cửa, ngài Fischer ra mở cửa. Ngài Fischer
trông cao và lớn tuổi hơn bố Sophia khá
nhiều.

“Xin mời vào!” - Ngài Fischer rất niềm nở
bắt tay bố Sophia.

“Sophia, ta đã biết được chuyện của cháu
rồi. Bố cháu sẽ làm cháu rất bất ngờ đấy!”.
Ngài Fischer đưa hai bố con đến phòng khách
và đưa ra một chiếc hộp xinh xắn. Sau khi mở
chiếc hộp ra, ngài Fischer lấy ra một cây vi-ô-
lông và bắt đầu chơi nhạc. Những âm thanh
réo rắt cứ vang vọng khắp căn phòng, từng
nốt nhạc như thấm vào lòng người nghe.
Sophia không khỏi ngưỡng mộ và tự nhủ:
nhất định mình sẽ tập luyện để có thể chơi
nhạc tốt như chú ấy!

Bản nhạc kết thúc, ngài Fischer quay đầu
lại nói với bố Sophia: “Carl, cây đàn này tôi đã
từng mua ở một tiệm cầm đồ chỉ với bảy đô
la. Đây là một cây đàn tốt, tôi tin cháu Sophia
sẽ có thể chơi những bản nhạc hay từ nó!”
Nói xong, ngài Fischer trân trọng đưa cây đàn
cho Sophia. 
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Cô bé Sophia còn chưa kịp hiểu chuyện
gì đang diễn ra, đã thấy mắt bố mình rưng
rưng: Cây đàn đã là của Sophia, của riêng
mình Sophia! 

Cô bé nhẹ nhàng đỡ lấy cây đàn trên tay
ngài Fischer và phải rất lâu sau mới có thể cất
lời: “Cây đàn đẹp quá, cháu cám ơn ngài vô
cùng!”

Trở về nhà, khi vừa bước vào cửa, cả gia
đình đang ngồi quây quần trong phòng khách
chờ hai bố con, ba đôi mắt đều hướng về phía
cửa. Khi thấy cây đàn nằm gọn trên tay
Sophia, cả nhà như vỡ òa. Dường như lời cầu
nguyện của cả nhà trong mấy tháng qua đều
đã thành hiện thực. Không khó để hình dung
Sophia đã hồi hộp như thế nào khi mang cây
đàn đến lớp học lần đầu tiên. Cô bé vừa cảm
thấy “phổng mũi”, vừa thấy phải tập luyện làm
sao để xứng đáng với niềm tin của bố, của
ngài Fischer...

Thời gian sau đó, cây đàn luôn đi theo
Sophia đến mọi nơi: đi học, đi luyện đàn,
những buổi đi chơi trên ngọn đồi cao, thậm
chí là lúc ăn tối cây đàn cũng được dựng bên
ghế của cô bé. Mẹ Sophia còn ví von rằng
chẳng khác gì Sophia có thêm một cô em sinh
đôi nữa!

Cuối cùng thì Sophia cũng được tham gia
đội nhạc của trường như mong ước. Mỗi lần
biểu diễn, cô bé mặc một chiếc váy trắng ren,
trông chẳng khác nào một thiên thần đang say
sưa quanh những âm thanh tuyệt diệu, bồng
bềnh. Sophia lần đầu tiên lên bục diễn với cây
đàn của riêng mình, tự tin và xinh xắn.

Sophia luôn là tay chơi vi-ô-lông số 1 của
trường cho đến khi tốt nghiệp. Sau này khi lớn
lên, theo học trường đào tạo y tá rồi kết hôn,
sinh con, cây đàn vi-ô-lông vẫn theo Sophia
không rời. Mỗi khi nghĩ đến cây đàn, Sophia
vẫn thích y như ngày ban đầu. Chỉ tiếc rằng
sau này khi về già, các con, cháu bà không ai
mặn mà với cây vi-ô-lông nữa. 

... Tờ báo trên tay rơi xuống đất, bà
Sophia bỗng trở về hiện thực. Đọc lại mẩu
quảng cáo một lần nữa, bà lẩm bẩm: “Phải tìm
lại cây đàn của mình thôi!”

Chiếc hộp đàn được bà trân trọng cất vào
chiếc hòm gỗ kỉ vật. Chiếc hộp vi-ô-lông được
khắc hình hoa hồng tuy đã cũ nhưng nét khắc
còn rất sắc sảo. Bà Sophia nhẹ nhàng vuốt ve
chiếc thân đàn màu gỗ, kéo thử vài nhịp,
thanh âm của cây đàn vẫn chuẩn và réo rắt
như ngày nào. Cây đàn chẳng khác nào đang
cất lời ca. Trong tiếng nhạc réo rắt, bà Sophia
nhớ đến bố mình. Ông đã không tiếc công
nuôi dưỡng cho con một ước mơ, bà cũng
nhớ đến ngài Fischer với tấm lòng nhân hậu.

Bà cất chiếc đàn vào hộp. Bà nhấc điện
thoại lên và bấm số được đăng trên mục
quảng cáo.

Ngày hôm sau, một chiếc ô tô cũ kĩ đến
trước cửa nhà bà. Đứng trước cửa là một
người đàn ông chừng ngoài ba mươi tuổi.
Ông ta thẳng thắn: ‘Tôi luôn cầu chúa ban
phép màu để có người hồi âm với thông tin
của tôi. Con gái tôi muốn có một cây vi-ô-lông
của riêng mình đến phát điên lên, nhưng tôi
không có nhiều tiền...” Ông ta xem xét cây đàn
một cách kĩ lưỡng rồi hỏi: “Tôi sẽ phải trả bao
nhiêu tiền cho cây đàn này?”

Bà Sophia biết rằng, với cây đàn cổ này,
bất cứ tiệm đồ cổ nào cũng có thể trả cho bà
một giá hời, nhưng bà đã trả lời: “Bảy đô la!”

“Sao? Bà chắc chứ ạ?” Người cha ngạc
nhiên tột độ, khiến bà Sophia càng nhớ bố
mình hơn.

“Bảy đô la!” bà Sophia nhắc lại lần nữa và
nói thêm: “Tôi mong rằng con gái anh cũng sẽ
thích cây đàn như tôi đã từng thích nó”

Người đàn ông cám ơn rối rít, đưa bà bảy
đô la rồi quay đi. Qua khung cửa sổ, bà
Sophia thấy một cô bé xinh xắn đang đợi sẵn
ở trong ô tô. Cô bé khi thấy cây đàn đã reo lên
vui sướng và ôm lấy cây đàn như ôm một bảo
vật. Cô bé nhẹ nhàng đỡ lấy hộp đàn và cẩn
thận mở ra. Ánh nắng từ hộp đàn màu gỗ hắt
lên mặt cô bé một màu đỏ rực. Sau khi đóng
lại chiếc hộp cẩn thận, cô bé mỉm cười hạnh
phúc trong vòng tay bố. 

Diệp Hằng (dịch)
(Nguồn: Tạp chí “Độc giả” - số tháng 12

năm 2003 - Trung Quốc)
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Cùng sinh hoạt trong Chi
hội Nghiên cứu, lý luận,
phê bình, Hội Văn học

Nghệ thuật tỉnh, tôi biết Diệp
Hằng là tác giả của một số bài
viết nghiên cứu về văn hóa
truyền thống của Lạng Sơn và có
dịch sách văn học Trung Quốc.
Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đó
chỉ là “nghề tay trái” của một biên
tập viên phát thanh truyền hình.
Cuối năm 2020, khi được tặng
cuốn sách “Cái chết của chim
ưng biển” (Nhà xuất bản Kim
Đồng, năm 2019) do Diệp Hằng
dịch, tìm hiểu thêm tôi mới biết
em đã là một dịch giả đã có tới 10
đầu sách. Thật đáng trân trọng
khi em còn rất trẻ. Diệp Hằng
sinh năm 1988, mới 33 tuổi
nhưng đã có “thâm niên” 11 năm
dịch sách, báo. 

Có thể nói, con đường trở
thành dịch giả tiếng Trung của
Diệp Hằng bắt đầu bằng tình yêu
đối với văn học Trung Quốc, nhất
là từ những tác phẩm văn học cổ
điển, thời kỳ trung đại. Diệp Hằng
cho biết, em thật may mắn khi có
ông nội là một giáo viên Văn -
Sử, nhà giáo Hoàng Việt Mỹ,
nguyên Hiệu trưởng Trường
THPT Việt Bắc đã để lại cho em
rất nhiều sách và tiểu thuyết văn
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GƯƠNG MẶT VĂN NGHỆ SĨ

HOÀNG DIỆP HẰNG -
Trở thành dịch giả tiếng Trung

từ tình yêu đối với văn học Trung Quốc
CHu QuẾ NGÂN

Hoàng Diệp Hằng người có tình yêu sâu nặng 
với văn học Trung Quốc

học. Trong đó có những tác phẩm kinh điển, được mệnh
danh là “Bát đại kỳ thư” của Trung Quốc như “Tây du ký”
(Ngô Thừa Ân), “Đông Chu liệt Quốc” (Phùng Mộng Long),
“Liêu trai chí dị” (Bồ Tùng Linh)… Khi mới học cấp 2, Diệp
Hằng đã mày mò đọc hết những cuốn sách này, từ đó khơi
gợi trong em lòng khát khao tìm hiểu ngôn ngữ, văn học,
văn hóa cổ - không chỉ của Trung Quốc mà cả của Việt
Nam. Bắt đầu là việc tỉ mẩn tra từ điển để đọc những chữ
Hán đơn giản trên tranh ảnh, bát đĩa có ở trong nhà. Diệp
Hằng còn rất yêu thích các tác phẩm viết bằng chữ Hán
của Việt Nam như thơ văn Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Hồ Chủ tịch… Để thỏa niềm say mê, năm 2006, học
xong cấp ba, Diệp Hằng đăng ký dự thi vào khoa Văn học,
sau đó chọn học chuyên ngành Văn học Trung Quốc của



trường Đại học Khoa học xã hội
và Nhân văn - Đại học Quốc gia
Hà Nội. Những năm học ở ngôi
trường có tiếng về chất lượng
đào tạo  này, Diệp Hằng đã được
học một cách bài bản, hệ thống
về văn học Trung Quốc. Tình yêu
và niềm say mê với các tác phẩm
văn học Trung Quốc của Diệp
Hằng ngày càng được bồi đắp và
lớn dần theo tháng năm. Đăng ký
học ngoại ngữ tiếng Trung, em
không chỉ nỗ lực học ở trên lớp
mà còn luôn sáng tạo tự tìm tòi,
học thầy, học bạn để nâng cao
trình độ vì luôn tâm niệm đó
chính là cách để tiếp cận với
nguyên tác nhanh chóng và chân
xác nhất. Tốt nghiệp đại học, vốn
liếng tiếng Trung của Diệp Hằng
khá vững vàng. Em có khả năng
nghe, đọc, hiểu nhanh và đầy đủ
nội dung văn bản tiếng Trung
giản thể, đọc hiểu tốt loại chữ
phồn thể; đọc, hiểu khá tốt văn
bản Hán cổ vốn được coi là ngôn
ngữ khó học đối với nhiều người.
Ngoài ra em còn có khả năng
dịch thơ tiếng Trung sang thơ
tiếng Việt. Năm 2013, trong luận
văn tốt nghiệp Thạc sĩ “Ca dao
của dân tộc Choang (Quảng Tây,
Trung Quốc) - so sánh với ca dao
dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn”,
Diệp Hằng đã tự dịch 20 bài ca
dao của dân tộc Choang sang
tiếng Việt, được Hội đồng chấm
luận văn gồm các Giáo sư, Tiến
sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội,
Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện
Văn học - Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam đánh giá
cao. Diệp Hằng còn rất chịu khó
nghiên cứu văn hóa truyền thống
của Trung Quốc để hiểu sâu về
tư duy, văn hóa ứng xử, bản sắc
văn hóa của họ, tạo thuận lợi cho
quá trình dịch thuật. 

Với tình yêu sâu đậm với
văn học và mong muốn góp
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Các đầu sách do Diệp Hằng dịch đã được xuất bản

phần đưa những tác phẩm văn học có tiếng của Trung
Quốc đến với độc giả Việt Nam, ngay từ khi ra trường,
công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Diệp Hằng
đã nhanh chóng hướng tới công việc dịch thuật. Ban đầu
là những truyện tranh, truyện chữ ngắn đăng trên báo Nhi
Đồng và các ấn phẩm chuyên san của báo như: Họa Mi,
Bút Hoa, Măng Non… Dần dần Hằng chuyển sang tập dịch
truyện dài hơn. Cơ hội đến với em khi Nhà xuất bản Kim
Đồng tuyển cộng tác viên dịch tác phẩm Văn học thiếu nhi
từ tiếng Trung Quốc. Qua sự giới thiệu của bạn bè, Diệp
Hằng đã đăng ký và đã trúng tuyển sau khi sát hạch, đáp
ứng các yêu cầu khắt khe của công ty. Tác phẩm đầu tiên
“Người tàng hình” của nhà văn Anh H.G Wells (dịch từ
tiếng Trung, NXB Kim Đồng, năm 2017) được độc giả đón
nhận là niềm động viên, khích lệ lớn lao đối với Diệp Hằng.
Từ đó, đều đều, Nhà xuất bản Kim Đồng ký kết hợp đồng
dịch thuật với em. Ngoài ra còn có thêm Công ty cổ phần
sách Bách Việt, một đơn vị kinh doanh sách có tiếng của
Việt Nam cũng ký kết dịch thuật. Đến nay em đã dịch 10
đầu sách từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Trong đó có 3 bộ,
mỗi bộ gồm hai quyển. Tác phẩm Diệp Hằng đã dịch gồm
nhiều thể loại khác nhau: “Đông chí”, tác giả Ngưng Lũng
(NXB Hồng Đức, năm 2019); “Gió nam hiểu lòng tôi”, tác
giả Ngô Đồng Tư Ngữ, (NXB Hồng Đức, năm 2020) thuộc
thể loại tiểu thuyết ngôn tình dành cho giới trẻ; “Trân châu
đỏ”, “Tiếng đàn guitar nơi ngã ba đường”, “Cái chết của
chim ưng biển” (NXB Kim Đồng, năm 2019) là truyện ngắn,
truyện vừa của tác giả Tào Văn Hiên, Giáo sư Trung văn
của trường Đại học Bắc Kinh, người đã có tác phẩm được
nhiều giải thưởng văn học uy tín của Trung Quốc và nước



ngoài. Tác phẩm của ông đã được dịch ra
nhiều thứ tiếng Pháp, Đức, Nhật, Nga...;
mảng sách phổ biến tri thức khoa học dưới
dạng tác phẩm văn học cho lứa tuổi thiếu nhi
có: “Người tàng hình”, “Cỗ máy thời gian -
Chuyến du hành vượt thời gian” của H.G
Wells - nhà văn Anh nổi tiếng với các truyện
trinh thám, “Gió qua rặng liễu” của Kenneth
Grahame, nhà văn Mỹ (NXB Kim Đồng, năm
2017); sách dạy kỹ năng sống có “Làm chị
thật khó”, tác giả Dou Jing (NXB Kim Đồng,
năm 2017), “Giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã
sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế” của Thầy
Duy Ni (Hồ Xuân Quang) (NXB Phụ nữ, năm
2021). Hầu hết các tác phẩm trên đây đều
của các tác giả nổi tiếng, trong đó có những
cuốn sách của nhà văn Tào Văn Hiên - người
đầu tiên của Trung Quốc đoạt Giải Văn học
Hans Christian Andersen (giải thưởng được
mệnh danh là Giải Nobel Văn học thiếu nhi),
nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng văn học
trong và ngoài nước, được độc giả Trung
Quốc yêu thích.

Luôn tâm niệm, dịch thế nào để người
đọc tiếp cận với tác phẩm một cách chân xác
nhất, Diệp Hằng rất cẩn trọng trong quá trình
chuyển ngữ. Trong bản lý lịch cá nhân ứng
tuyển cộng tác viên gửi Công ty cổ phần sách
Bách Việt, Diệp Hằng đã tự nhận xét, đánh giá
kỹ năng dịch thuật của mình “Luôn ưu tiên
đảm bảo câu chữ, tinh thần câu văn sát với
nguyên tác, có sự uyển chuyển để phù hợp
với nhận thức của người Việt Nam, để bạn
đọc dễ dàng tiếp nhận, cảm nhận tác phẩm”.
Chia sẻ về công việc dịch thuật, Diệp Hằng
cho biết thêm, hiện nay một số dịch giả hay
sử dụng ồ ạt tiếng Hán Việt và cấu trúc chữ
tiếng Trung nhưng cá nhân em luôn nêu cao
tinh thần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
nên rất chú trọng đầu tư vào câu chữ. Với
những từ ngữ khó thì chỉ riêng một từ em có
thể tra tới bảy loại từ điển để tìm ra cách
chuyển ngữ sát nhất, hoặc không ngại ngần
hỏi kỹ thêm bạn bè ở các chuyên ngành. Nếu
chưa dịch được thì “đi đâu cũng nghĩ về nó,
đến lúc thật ưng ý mới chịu”. Có thể thấy,
trong điều kiện hiện nay, khi nhiều dịch giả
chưa chịu khó tìm tòi, còn dễ dãi trong dịch
thuật, cho ra đời các bản dịch chất lượng
chưa cao, thậm chí dịch ẩu vì chạy theo lợi
nhuận thì tinh thần làm việc của Diệp Hằng

thật đáng trân trọng. Dễ nhận thấy ở Diệp
Hằng có những tố chất đáng quý của một dịch
giả chân chính: vốn từ, vốn kiến thức phong
phú, luôn cẩn trọng, chịu khó và trách nhiệm
trong dịch thuật, trung thực với nguyên tác...
Chính vì vậy, em đã chiếm được cảm tình và
giữ được mối quan hệ lâu dài đối với các đơn
vị xuất bản sách. 

Tôi đã có dịp đọc một số truyện, sách dịch
của Diệp Hằng và lấy làm tiếc khi chưa được
đọc hết cả 10 cuốn em đã dịch. Cảm nhận
chung về những tác phẩm đã đọc là sách
không chỉ có nội dung hấp dẫn, mà còn toát
lên vẻ đẹp của ngôn từ trong sáng, dễ hiểu,
giữ được văn phong của tác giả nhưng lại rất
gần gũi với ngôn ngữ của người Việt. Các
cuốn sách Hằng dịch được các nhà xuất bản
in với số lượng khá lớn, có cuốn in 2000 bản,
có cuốn 5000 bản, đều thuộc loại sách được
nhiều người tìm đọc, bán chạy tại các nhà
sách. Trong đó cuốn “Làm chị thật khó” từng
có tháng lọt vào top 100 sản phẩm kiến thức
bách khoa bán chạy nhất của FAHASA (Công
ty phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh) và
được tái bản lần 2. Tôi rất khâm phục khả
năng, cường độ làm việc của Hằng khi vừa
đảm nhiệm công việc chuyên môn ở một cơ
quan truyền thông vốn lúc nào cũng bận rộn,
gấp gáp, vừa phải dịch sách đúng thời hạn.
Có năm Hằng dịch tới bốn cuốn (năm 2020),
cuốn ít thì đơn vị xuất bản giao cho thời hạn
một tháng, có cuốn tới ba tháng. Ngoài các
cuốn sách trên, ước tính đến nay đã có trên
900 số báo, tạp chí, ấn phẩm của báo Nhi
Đồng đăng tải, sử dụng bài dịch của Diệp
Hằng. Có thể nói, em đã góp phần tích cực
đưa văn học Trung Hoa, tác phẩm của các tác
giả nổi tiếng Trung Quốc đến với độc giả Việt
Nam, mở rộng thêm cánh cửa nhìn ra thế giới
cho lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Tình yêu sâu nặng đối với văn học Trung
Quốc đã chắp cánh cho những trang sách tuổi
hồng. Trong số hơn 200 hội viên của Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh hiện nay, Diệp Hằng là nữ
dịch giả tiếng Trung duy nhất, được các nhà
xuất bản uy tín tín nhiệm. Khiêm nhường và
lặng lẽ, Diệp Hằng đã góp phần nhỏ bé làm
phong phú hơn đời sống văn học hiện nay của
tỉnh, tạo nên sức trẻ cho văn học nghệ thuật
ở vùng biên cương địa đầu Tổ quốc. 

(Ảnh trong bài do Diệp Hằng cung cấp)
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“Mùa xuân nho nhỏ” là bài thơ thấm
đẫm tình yêu thiên nhiên, đất nước
và khát vọng cao đẹp của Thanh

Hải, được viết lên khi tác giả đang nằm trên
giường bệnh. Bài thơ được đưa vào giảng dạy
ở bậc học phổ thông từ nhiều năm nay. Với
giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ tâm tình, tác
phẩm nói lên ý nghĩa của đời sống con người
bằng thứ cảm xúc chân thành, thiết tha nhất.

Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” là một sáng
tạo độc đáo, một phát hiện mới mẻ của Thanh
Hải. Ẩn dụ này biểu trưng cho những gì đẹp
đẽ nhất, tinh túy nhất của cuộc sống và con
người. Nhan đề còn thể hiện ước nguyện của
nhà thơ muốn được làm “mùa xuân”, nghĩa là
sống đẹp với tất cả sức sống tươi trẻ của
mình, nhưng lại “nho nhỏ” khiêm nhường góp
dâng vào mùa xuân lớn của đất nước, của
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cuộc đời. Lặng lẽ đứng sau tất cả những ý
niệm đó, “Mùa xuân nho nhỏ” gợi lên cho
người đọc biết bao suy tư về cái hữu hạn và
vô hạn, về mối riêng - chung, về quan hệ giữa
cá nhân và cộng đồng.

Từ lời tâm niệm của chủ thể “tôi” qua
bức tranh mùa xuân thiên nhiên thật đẹp,
thật tình và mùa xuân đất nước thật lớn
lao, thật tự hào…

Mở đầu bài thơ là một bức tranh thiên
nhiên mùa xuân vô cùng sống động được tạo
nên bởi những nét chấm phá hết sức đặc sắc:

“Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi! con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời”
Với những hình ảnh thân thuộc, bình dị,

nho nhỏ mà tinh tế ngay từ cách chọn lọc,
Thanh Hải đã vẽ lên bức tranh xuân gợi hình,
gợi cảm, đậm phong vị Huế, dẫn dắt bạn đọc
vào một không gian rộng lớn, khoáng đạt, một
cảm xúc thơ tươi mới, một thế giới đầy thơ
mộng: “một bông hoa” dân dã đang soi sắc
“tím biếc” dưới bóng nước Hương giang, làm
nổi bật cả “dòng sông xanh”; một tiếng hót
trong trẻo, vang vọng của chú chim chiền
chiện vang lên giữa bầu trời rộng lớn làm cho
bức tranh thêm tràn ngập không khí xuân;
thán từ “ơi” và hai tiếng “hót chi” như giọng nói
thân thương của người dân xứ Huế, niềm vui
khôn xiết mà tác giả bật lên trước đất trời,
cảnh vật.

“Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng”
Từ giọt âm thanh của tiếng chim (thính

giác) thật trong, thật tròn, vang ngân giữa
không gian, đọng lại thành từng “giọt long
lanh” hữu hình (thị giác), để rồi nhà thơ đưa
tay “hứng” (xúc giác) với tất cả sự trân trọng,
đắm say. Nghệ thuật chuyển đổi cảm giác ấy
khiến hình ảnh thơ tưởng như phi lí bỗng trở
nên lung linh, đa nghĩa và dễ dàng được
chấp nhận như một sự sáng tạo hợp lí để
diễn tả trọn vẹn niềm say sưa, ngây ngất của
tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trời đất
vào xuân.

Từ mùa xuân của thiên nhiên trên đất Huế
thật đẹp, thật tình, Thanh Hải chuyển sang
cảm nhận về mùa xuân chung của đất nước:

“Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ”
Hình ảnh sóng đôi của con người hiện ra

như đôi câu đối ngày tết: một vế nói về những
“người cầm súng” - những người chiến sĩ bảo
vệ đất nước với “lộc” (những nhành lá biếc)
theo bước chân ra trận;một vế nói về những
“người ra đồng” - những người lao động xây
dựng đất nước với “lộc” (mạ non) theo bàn tay
trên ruộng. Tất cả đều rộn ràng, náo nức trên
hành trình gieo mùa xuân, lan tỏa khắp tứ thơ:

“Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao”
Điệp từ “Tất cả” kết hợp với từ láy “hối

hả”, “xôn xao” tạo nên nhịp điệu cho câu thơ
và khí thế hối hả, hào hùng của mùa xuân, mở
ra những cảm nhận, lời tâm niệm chan chứa
tự hào về đất nước:

“Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước”
Bằng hình ảnh so sánh “đất nước như vì

sao” toả sáng, phát triển không ngừng, Thanh
Hải đã truyền tải trọn vẹn sự giục giã mọi
người hăng say cống hiến xây dựng quê
hương, đất nước trong lời tâm niệm của mình.

Ở đây, thiên nhiên, đất trời, cây cỏ... tất
cả đều bừng sáng với những sắc màu, âm
thanh rất riêng của một cái “tôi” cụ thể, đang
nâng niu, trân trọng vẻ đẹp và sự sống của
mùa xuân - “tôi đưa tay tôi hứng”. Và tiếp nối,
khi bày tỏ điều tâm niệm tha thiết như một
khát vọng được dâng hiến giá trị tinh quý của
đời mình cho cuộc đời chung thì cái “tôi” đã
hóa thân thành cái “ta” một cách thiêng liêng
như một lời nguyện ước.

... đến lời tâm niệm của chủ thể “ta” với
khát vọng được dâng hiến giá trị tinh quý
của đời mình cho cuộc sống, cho xứ sở mà
không bị giới hạn bởi thời gian, tuổi tác
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“Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”
Nhà thơ muốn hóa thân vào muôn loài, vạn

vật để tô điểm thêm cho cuộc sống: một tiếng
chim hót; một nhành hoa; một nốt trầm xao
xuyến... thể hiện niềm khát khao sống, khát
khao hiến dâng đến khôn cùng của tác giả. 

“Mùa xuân nho nhỏ” là một sáng tạo bất
ngờ, độc đáo nó đã vượt lên trên một khái
niệm chỉ thời gian với một hình hài nho nhỏ,
xinh xắn. Cả bài thơ trở thành một ẩn dụ về
khát vọng, lẽ sống cao đẹp, ý thức khiêm
nhường góp sức làm đẹp thêm mùa xuân của
thiên nhiên, đất nước. Điệp từ“dù là” một lần
nữa đã khẳng định khát vọng dâng hiến miệt
mài, không mệt mỏi của nhà thơ.

Đi từ những xúc cảm trực tiếp, trong trẻo
của cá nhân trước vẻ đẹp và sức sống của
mùa xuân thiên nhiên, nhà thơ bộc bạch
những chiêm nghiệm, ước nguyện được làm
một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân
bao la, rộng lớn của đất nước, đúng như lời
bình của Mã Giang Lân trong cuốn “Thơ hiện
đại Việt Nam - Những lời bình”: “Thiên nhiên,
đất trời, cây cỏ... tất cả bừng sáng lên trong
những sắc màu, âm thanh: hoa tím biếc, vang
trời, từng giọt long lanh, lộc giắt đầy, lộc trải
dài, chim hót, hòa ca... Bằng thị giác (quan
sát), bằng thính giác (lắng nghe), bằng xúc
giác (tôi đưa tay tôi hứng), bằng hóa thân (làm
chim, làm hoa, làm nốt nhạc trầm), nhà thơ đã
thể hiện hết mình lòng tin yêu cuộc sống và
khiêm tốn hiến dâng cho đất nước, nhân dân
(Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho
đời)”. Kết thúc bài thơ chính là niềm tự hào về
quê hương đất nước với âm hưởng ngân
vang của làn điệu dân ca xứ Huế:

“Mùa xuân ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình

Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế”.
Làn điệu “Nam ai”, “Nam bình” với “phách

tiền” - nhạc cụ điểm nhịp cho lời ca vốn đã ăn
sâu vào máu thịt, cốt cách của người con xứ
Huế, cứ thế ngân vang mãi trong tâm hồn thi
sĩ, diễn tả tình yêu, sự gắn bó với quê hương,
sự khao khát về cuộc sống mùa xuân qua hình
ảnh “xin hát”. Tiếng hát ở đây cũng là tiếng
lòng của tác giả, nó ngọt ngào sâu lắng và gây
được sự đồng cảm với tất cả mọi người.

“Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải là một
bài thơ đặc sắc. Giáo sưTrần Đình Sử đã
nhận xét trong “Đọc văn học văn”: “Bài thơ
không chỉ hay về ý tứ mà còn hay về nhạc
điệu. Câu thơ 5 tiếng ngắt nhịp 3/2 xen với 2/3
linh hoạt... Không chỉ ngắt nhịp linh hoạt, nhà
thơ còn chú ý dùng vần trắc cuối năm khổ thơ,
tạo một âm vang giòn giã như thể nhịp phách
tiền. Đó là các câu cuối khổ thứ nhất, thứ ba,
thứ tư, thứ năm, thứ sáu...”. Bằng thể thơ năm
chữ, giọng thơ lúc mạnh mẽ, lúc tha thiết ngân
vang, âm hưởng nhẹ nhàng, tác giả đã bộc lộ
cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất
nước và khát vọng đẹp đẽ muốn được dâng
hiến cho cuộc đời trước lúc đi xa.

“Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải đã
và đang đồng hành cùng biết bao mùa xuân
của đất nước, con người Việt Nam, không
chỉ có “thơ” mà còn có “nhạc”- ca khúc cùng
tên do Trần Hoàn phổ nhạc. Sự sinh sôi, nảy
nở ấy đã làm ấm lòng người đọc, người nghe
trong những nỗi mưu sinh nhọc nhằn của
cuộc sống.

Tài liệu tham khảo: 
1. Giảng văn văn học Việt Nam - Trung

học cơ sở, Nxb Giáo dục, 2010. 
2. Thơ hiện đại Việt Nam - Những lời bình,

Nxb Giáo dục, 2003.
3. Bình giảng văn 9 (Một cách đọc - hiểu

văn bản trong SGK), Nxb Giáo dục, 2009.
4. Đọc văn học văn, Nxb Tri thức, 2018.
5. Ngữ văn 9 - Tập 2, Nxb Giáo dục, 2019.
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Năm nay tôi được về quê ăn
giỗ bà ngoại cùng mẹ.
Mấy năm trước tôi cứ bận

học hành dưới trường, chẳng
sắp xếp được thời gian về nhà.

Sáng hôm ấy, mẹ thương
nên không đánh thức tôi sớm
như tôi nghĩ. Mẹ đi chợ mua hoa,
quả về rồi mới gọi tôi dậy. Tôi
hoàn thành những công việc buổi
sáng quan trọng một cách hết
sức nhanh chóng rồi xuống nhà
đợi xe cùng mẹ. Lần này có các
bác tôi đi cùng.

Tôi xin phép được nhấn
mạnh, nơi nào có mẹ và các bác
tôi thì nơi đó hiếm khi có giây
phút yên lặng. Vậy nên không có
gì đáng ngạc nhiên khi tôi nói cả
chuyến đi này tràn ngập tiếng
cười, những câu chuyện hết sức
“li kì” và hấp dẫn, nhỉ?

Tôi đã rất quen với việc các
xe khách dừng lại bất kì lúc nào
bên đường khi có khách vẫy.
Nhưng tôi không ngờ vì khách lên
xe lần này lại làm tôi có nhiều
cảm xúc đến thế. Không, đó
không phải là một chàng trai hay
một cô gái có ngoại hình siêu
đẹp. Không, đó không phải là một
người quen cũ. Đó là một bà cụ
đã ngoài 80 tuổi.

Người nhà tôi nói riêng và
người thành phố tôi nói chung,
vốn tính cách rất lành, đối với
người cùng quê lại cực kì thương
nên vừa thấy bà cụ thì hết người
này đến người khác chủ động
nhường chỗ. Tôi trẻ nhất lại là bề
dưới nên tôi chuyển xuống cuối
xe ngồi, nhường chỗ bên cạnh
mẹ cho bà cụ. Mẹ tôi chào hỏi cụ
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như người thân lâu ngày gặp lại. Một tay mẹ đỡ túi đồ, một
tay mẹ kéo cụ lên xe. Rồi mẹ tôi và bà cụ dùng “ngoại ngữ”
nói chuyện với nhau. À, là tiếng Tày, nhưng với tôi đó là
ngôn ngữ khó học và khó nghe nhất hành tinh này. Tôi đã
thử học vài lần nhưng đều thất bại. Còn mẹ tôi thì luôn trêu
tôi kém vì “Nghe nhiều tự nhiên biết nói hết”. Thế là, tôi lại
ngồi ngẩn ngơ vì không hiểu tại sao bà cụ và mẹ tôi lại cười
sảng khoái thế. Mẹ tôi để ý đứa con gái đáng thương đang
nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu nên mẹ chuyển về nói
chuyện bằng tiếng phổ thông.

Mẹ tôi hỏi bà cụ đi đâu mà lại đứng một mình ở cao tốc
bắt xe thế này. Bà cụ trả lời là đi thăm các con ở dưới thành
phố, nay các con đi làm, các cháu thì đi học hết nên bà về
nhà. Mẹ tôi hỏi sao bà không chuyển lên thành phố ở cho
gần con gần cháu thì bà cười, bảo: “Con cái đón lên nhưng
bà không ở đâu. Đi đi lại lại thôi. Bà quen cái yên tĩnh ở đây
rồi. Ở đây còn làm vườn, vào rừng. Thỉnh thoảng con cháu
về thăm mà”. Rồi bà hào hứng kể các con “quản lý” bà ra
sao. Cứ khi nào con cháu về chơi mà thấy bà loay hoay
ngoài ruộng hoặc bước từ cánh rừng cạnh nhà ra là sẽ
mắng bà hết cả buổi. Hai người con của bà đều có điều
kiện kinh tế ổn định rồi, bà muốn gì chúng cũng cho bà
được nên không để bà làm việc nặng nữa. Kể xong bà cười
nắc nẻ. Người già kể chuyện đã hay, nay bà cụ còn kể



chuyện bằng giọng Kinh không sõi lại thu hút
lạ thường.

Nghe xong câu chuyện tôi nghĩ vui trong
đầu, chắc bà không lên ở với các con một
phần cũng là vì muốn được tự do, thoải mái,
muốn làm gì thì làm, đi chơi ở đâu thì đi. Tôi
nhận thấy đa số người già khi đến một độ tuổi
nhất định sẽ có những suy nghĩ và hành động
rất giống trẻ thơ. Ngày xưa bà ngoại tôi cũng
hay dỗi mẹ tôi lắm. Bà ngoại luôn gọi điện hỏi
thăm vào lúc mẹ tôi đang họp nên hay bị mẹ
tôi mắng. Sau này mẹ tôi lại doạ tôi rằng đến
khi tôi đi làm nếu có bận cũng phải nghe điện
thoại “tâm sự” của mẹ, không mẹ cũng dỗi…

Ăn trưa xong, tôi và mẹ đi dạo vào trong
làng, theo con đường nhỏ ngay bên cạnh nhà
ông bà. Mẹ con tôi đi vào rất xa, vào tận nơi
chỉ có núi rừng, những mảnh ruộng và những
làn gió se se thơm mùi cỏ. Đứng giữa một
không gian rộng lớn, không một tiếng còi xe,
không một tòa nhà cao tầng, không ánh đèn
nhấp nháy, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi
chậm rãi bước đi cạnh mẹ, mê mẩn nhìn
ngắm những thửa ruộng được chia ô vuông
vắn. Nếu được đứng đây vào ngày người ta
ra đồng mùa gặt, sẽ được ngắm nhìn những
cây lúa nặng trĩu bông. Đẹp biết nhường nào!
Và ánh nắng chạm vào da thịt, làn gió chạy
qua mái tóc. Chính giây phút ấy tôi đã hiểu tại
sao thế hệ trước lại muốn gắn bó với nơi chôn
nhau cắt rốn của mình đến thế. Tôi đã hít vào
đầy một lồng ngực không khí trong lành rồi lại
tiếc không muốn thở ra. Vì với lớp bụi mịn dày
và tình trạng ô nhiễm khí ở các thành phố như
hiện nay, tôi không biết có được mấy người
dám hít thở mạnh dạn như thế. Dọc bên
đường chúng tôi đi là những vườn rau xanh
mướt làm tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà và
tự tạo nên một khu vườn nhỏ của riêng mình.
Vì tôi là người rất mê mì gói nên nếu có thể
thêm màu xanh vào bát mì mỗi tối thì thật là
tuyệt vời.

Đi thêm một đoạn, mẹ chỉ cho tôi một cái
ao cá rất rộng. Nhìn theo hướng tay mẹ, tôi
thấy hai bà cháu đang dắt tay nhau đi về nhà.
Tôi lại nhớ đến bà cụ ban sáng. Bà cụ ấy sống
một mình nhưng lại sống trong niềm vui sẽ
được đi thăm con cháu hay được con cháu về
chơi. Chúng sẽ biết ơn bà lắm vì bà chính là
cầu nối chúng với thế giới tự nhiên. Bà cho
chúng một nơi để gọi là quê. Bà cho chúng cái

háo hức trên đường về thăm bà. Và bà cho
chúng cái nhớ nhung khi chúng phải rời đi.

Tôi tự hỏi, nếu không nhờ những người
lớn yêu quê thì đám trẻ con thời đại này có
biết quê là gì. Bao quanh bọn trẻ bây giờ là
điện thoại, tivi, là mạng xã hội, là những rạp
phim, quán ăn sang chảnh – chứ đâu phải
những vườn cây, ao cá, cánh đồng trổ bông,
đàn trâu đàn bò ngang nhiên đứng trò chuyện
giữa đường. Những gì được coi là tuổi thơ
của bố mẹ, ông bà chúng lại trở thành những
nhàm chán chúng buộc phải tiếp nhận. Chắc
chỉ có những người già, người lớn mới thèm
được hít hà mùi của quê nhà. Ngay cả mẹ tôi,
một người cực kì tiến bộ và hiện đại, rất đam
mê du lịch và thích thử những thứ mới cũng
chỉ muốn sau này về hưu được về quê an
dưỡng tuổi già.

Đa phần giới trẻ bây giờ thích tự do, trải
nghiệm và mạo hiểm nên khi về nhà, phải sinh
hoạt dưới sự quản lý của bố mẹ có lẽ sẽ cảm
thấy bí bách. Sinh viên thời nay mấy ai ăn đủ
ba bữa, đi ngủ trước mười hai giờ đêm hay
mặc áo sơ mi đóng thùng trong quần âu? Sinh
viên bây giờ được đi học lại vui hơn ở nhà,
được làm chủ hoàn toàn cuộc sống của mình.
Tôi đã sống bốn năm dưới mái trường Đại học
nên tôi hiểu. Đến trường không chỉ để lấy kiến
thức thôi đâu, mái trường ấy còn trao cho ta
rất nhiều người bạn và kỉ niệm vui buồn khó
đoán trước. Tự loay hoay giải quyết mọi
vướng mắc bản thân gặp phải là điều cần thiết
mà người trẻ nào cũng phải học. Và sau khi
đã tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn,
người trẻ không thấy cần thiết phải về nhà để
bố mẹ chăm lo nữa.

Hơn nữa, thế giới mỗi năm một đổi khác,
nhộn nhịp hơn, hiện đại hơn. Thành phố nào
cũng phát triển và dần trở nên vô cùng lấp
lánh, nhìn đâu cũng thấy hấp dẫn. Thế nên ai
lại muốn bước chân ra khỏi vòng xoay tấp nập
để về quê sống đời an nhàn? Nếu có về thì có
lẽ người ta chỉ về để nạp thêm năng lượng
cho những chuyến đi mới mà thôi.

Mà, biết đâu, khi đã luống tuổi tôi cũng sẽ
muốn về thành phố thanh bình này sống nốt
quãng đời còn lại. Con cháu tôi có muốn bay
nhảy gì cũng kệ chúng thôi vì sớm muộn
chúng cũng phải về và rúc vào lòng tôi tìm
kiếm những giấc ngủ không lo nghĩ.

Biết đâu!
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Tập truyện “Bước về phía mặt trời” được
chia làm 9 phần, mỗi phần là một câu
chuyện, nhân vật chính là Pao, mạch

truyện gắn liền với các trò chơi và những sinh
hoạt văn hóa cộng đồng. Bìa cuốn truyện giới
thiệu một cách đầy hấp dẫn về nhân vật
chính: “Pao là cậu bé người Nùng lớn lên giữa
rừng núi Lạng Sơn. Cuộc sống của cậu bé
gắn liền với bản Tồng Nọt và những người
bạn vô tư, trong trẻo, hiếu động”. Bìa gấp của
truyện mô tả bản của người Tày, Nùng ở Xứ
Lạng vô cùng sinh động: “Bản Tồng Nọt nằm
quay lưng vào rừng Seo Cảo từ bao giờ không
biết. Tôi lớn lên cùng lũ trẻ với những câu
chuyện kể về thổ phỉ, về xà chúa rồi ông hổ
vào làng bắt người”.

Thông qua ngòi bút, Nguyễn Luân đã
khéo léo mô tả bức tranh đời sống miền núi
mang đậm dấu ấn Tày, Nùng qua những tên
người và địa danh. Những tên gọi này khiến
cho người đọc bị ấn tượng, đó là thằng Pao,
thằng Eng, thằng Hiếng, thằng Miêng, thằng
Bản, cái Tén, chị Leng, dé Hán, ông Man, cụ
Vá… người đọc cũng bị thu hút bởi tính cách
khác nhau của đám trẻ con miền núi. Pao là
một đứa trẻ ham ngủ, ham chơi; ngược lại
Eng là người chín chắn hơn tất thảy đám trẻ
vì mồ côi mẹ từ sớm; thằng Bản có tính nhút
nhát và hay bị mọi người trêu trọc; thằng
Miêng và thằng Hiếng thì nhanh nhẹn, hoạt
bát, thường xuyên bày trò để đùa mọi người.
Chất Tày, Nùng được thể hiện qua tên gọi của
những địa danh như bản Tồng Nọt, đồng Nà
Pai, bãi đá Coóc Mò, dãy Pồ Thảu, rừng Seo
Cảo… hay những tên gọi chỉ có ở vùng miền

núi như cây mác mật, lá sau sau, khau nhục,
pi slương, hát sli, cỏ lảu…

Đọc “Bước về phía mặt trời” độc giả hiểu
hơn về những phong tục tập quán của người
miền núi. Truyện “Đám cưới dì Miền” mô tả
những sinh hoạt văn hóa trong ngày vui của
cả bản, đó là những canh sli cỏ lảu hát thâu
đêm suốt sáng. Là hình ảnh ông “Tàu Sừ”,
người được gia đình chủ lễ tin tưởng giao làm
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bếp trưởng. Những công việc cần làm trong
đám cưới, với sự phân chia đầu việc cho hai
giới: thịt gà, quay lợn, làm khau nhục… là công
việc của đàn ông; đồ xôi, làm nộm, nấu canh,
rửa chén bát… là việc của phụ nữ. Hình ảnh
những người như cụ Vá trong truyện “Bí mật
trong hang Bè”, hầu như bản nào cũng có. Đó
là những cụ cao niên uy tín, nắm giữ một kho
tàng tri thức dân gian vô cùng phong phú và
đa dạng. Khi mọi người trong bản đứng trước
việc gì đó khó khăn, như chọn đất xây nhà,
chung tay lo việc thủy lợi, người ta luôn tìm
đến gặp các cụ già để xin ý kiến.Trò chơi dân
gian cũng là một phần không thể thiếu trong
quãng đời thơ ấu, tác giả đã miêu tả trò “bắn
Kèng” qua truyện “Trận chiến trong bãi đá”.
“Bắn Kèng” là một trò chơi phổ biến mà bất kỳ
đứa trẻ Tày, Nùng nào cũng đều đã từng chơi,
nhưng miêu tả nó để người đọc mường tượng
được thì Nguyễn Luân là người đầu tiên.

“Bước về phía mặt trời” phản ánh triết lý
nhân sinh sâu sắc của người Tày, Nùng: Đồng
bào không chỉ yêu thương con người, mà còn
dành tình cảm với vạn vật tự nhiên. Nếu như
truyện “Gà trống Tắc” phản ánh tình yêu
thương của đám trẻ với những loài vật xung
quanh; thì truyện “Đi hái măng rừng” với
những đoạn như “các cụ già vẫn dặn chúng
tôi đi hái măng không được chặt hết măng ở
bụi nào đó, phải để lại một vài cái cho tre sinh
nở để có mùa măng năm sau”, cho ta thấy sự
yêu quý thiên nhiên của người miền núi giản
dị mà đầy tính nhân văn. Nhìn rộng ra, tình
nhân ái của người miền núi với vạn vật tồn tại
một cách tự nhiên từ thế hệ này qua thế hệ
khác. Điều này cũng đã được một tác giả
miền núi khác, là nhà thơ Y Phương khẳng
định trong những tác phẩm của mình. Qua tác
phẩm này, Nguyễn Luân đã góp thêm một
tiếng nói thể hiện rõ hơn điều đó.

Trước đây, khi nhắc tới vùng miền núi
người ta hầu như chỉ tập trung vào khía cạnh
phong tục tập quán, còn đời sống kinh tế chưa
được nhiều người quan tâm. Thực tế văn hóa
và kinh tế là hai thành phần quan trọng trong
đời sống của người miền núi, vậy nên những
tác phẩm viết về đề tài này là vô cùng cấp
thiết, để người đọc có cái nhìn toàn diện hơn.
Là một người sinh ra và lớn lên ở miền núi,
nên trong truyện Nguyễn Luân đã kể lại
những sinh hoạt kinh tế của người Tày, Nùng

ở Tồng Nọt một cách dung dị. Đó là khung
cảnh ngày mùa với “bóng người lố nhố khắp
cánh đồng Nà Pai. Người cày, người bừa,
người nhổ mạ. Các cô, các chị thì cặm cụi
cấy… mọi người đang chạy đua trước khi
nắng lên” (Vào mùa). Những công việc đồng
áng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, như
nhổ mạ, đầu tiên là phải làm sạch lá cho
mượt, nhổ sạch cỏ trong mạ, bó làm sao cho
vừa chặt vừa thành nắm để dễ cấy. Phải là
người miền núi thì mới biết rõ rằng “hái măng
phải đào cả củ thì măng mới ngon, bán lại
nặng cân. Phải biết chọn măng vừa tầm,
không già quá, không non quá. Già quá măng
sẽ xơ và thành ống mất hết củ. Măng non quá
thì chỉ có củ mà không có ngọn, chặt ngay sẽ
phí” (Đi hái măng rừng).

Bên cạnh những điểm nổi bật trên,“Bước
về phía mặt trời” cũng còn một số hạn chế,
mặc dù Nguyễn Luân lựa chọn bối cảnh của
truyện là bản của người Tày, Nùng song một
số tranh minh họa trong truyện trang phục của
nhân vật không giống với trang phục của
người Tày, Nùng. Ngoài nhầm lẫn giữa văn
hóa Tày, Nùng với văn hóa Mông, trong truyện
tác giả còn sử dụng một số khái niệm của
người Kinh, như “làng”, “bản Ba Khoang”…
trong khi rõ ràng những khái niệm ấy, tác giả
có thể sử dụng tiếng Tày, Nùng cho thống
nhất với toàn bộ tác phẩm.Về mặt kỹ thuật,
tác giả và nhà xuất bản đã mắc một lỗi nhỏ,
đó là mục lục thiếu mất tên một truyện ngắn.
Theo thói quen, mỗi khi giở cuốn sách nào đó
để đọc tôi thường xem mục lục trước, tiếp đó
là lời giới thiệu và sau mới bắt đầu đọc. Cũng
như mọi khi, tôi chăm chú đọc và tưởng tượng
từng câu chuyện diễn ra vô cùng sinh động
qua từng câu chữ. Rồi đọc đến gần cuối cuốn
sách, thấy truyện “Gà trống Tắc”, lúc này tôi
thấy là lạ, bởi lúc đầu xem phần mục lục
không thấy có truyện này. Lật lại xem phần
mục lục, hóa ra tác giả và nhà xuất bản đã bỏ
sót tên của một truyện.

Mặc dù truyện còn có một số điểm hạn
chế nhỏ, nhưng nhìn tổng thể “Bước về phía
mặt trời” là một tác phẩm hay, có giá trị trong
việc quảng bá hình ảnh của người Tày, Nùng
và vùng miền núi Xứ Lạng tới đông đảo bản
đọc cả nước. Điều này thêm một lần nữa
khẳng định Nguyễn Luân lựa chọn hướng đề
tài dân tộc và miền núi là chính xác, chúc tác
giả sẽ có nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa.
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THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BTC, ngày 24 tháng 3 năm 2021
của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn)

1. Đối tượng tham dự
- Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, không giới hạn

về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký không được dự thi.
2. Nội dung cuộc thi
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn có nội dung phản ánh

những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn nỗ lực phấn đấu đạt được
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ
đổi mới và ca ngợi truyền thống văn hóa, lịch sử, con người và quê hương Xứ Lạng.

3. Thời gian dự thi
- Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/9/2021 (thời

hạn nhận bài dự thi căn cứ theo dấu bưu điện).
- Tổ chức xét thưởng: Tháng 10/2021.
- Tổ chức tổng kết trao thưởng: Dự kiến tháng 11/2021 (thời gian, địa điểm cụ thể Ban

tổ chức sẽ thông báo sau).
4. Quy định về tác phẩm dự thi
- Tác phẩm là ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời được sáng tác bằng tiếng Việt.

Tác phẩm phải được đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4. (Nộp file thu thanh hoặc
hình ảnh đĩa CD, DVD, VCD nếu có).

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của các tác giả.
- Nội dung tác phẩm theo đúng nội dung được quy định trong Thể lệ này.
- Tác phẩm tham gia phải là ca khúc được sáng tác mới (Từ sau ngày ra Thông báo

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

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

- Ban tổ chức không trả lại những tác phẩm và đĩa CD, DVD, VCD đã gửi tham gia
cuộc thi; Ban tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm đạt giải dàn dựng biểu diễn tại Lễ Trao giải
hoặc thu đĩa CD, in tập nhạc phát hành phục vụ công chúng (Trường hợp Ban tổ chức sử
dụng tác phẩm không đạt giải để thu âm, in tập nhạc phát hành sẽ thỏa thuận trực tiếp với
tác giả).
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- Tác phẩm dự thi ghi đầy đủ: Họ và tên, bút danh, số chứng minh thư nhân dân (Thẻ
căn cước); địa chỉ, số điện thoại của tác giả, tất cả bỏ trong phong bì dán kín ghi rõ: Bài dự
thi Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các ca khúc gửi tham gia cuộc thi không đúng
thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi tham dự. 

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

đúng quy định (nếu có những tác phẩm này sẽ được Ban tổ chức thông báo đến tác giả).
- Nguyên tắc chấm xét thưởng: bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Ban giám khảo.

Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên trong Ban giám
khảo (Tiêu chí chấm giải do Ban tổ chức cuộc thi quy định). 

6. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
- 01 giải Nhất 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);
- 02 giải Nhì, mỗi giải 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);
- 03 giải Ba, mỗi giải 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);
- 06 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.
* Lưu ý:
- Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác giả

phần nhạc được hưởng 70% giá trị tiền thưởng của tác phẩm; Tác giả phần lời được
hưởng 30% giá trị tiền thưởng của tác phẩm và được nhận Giấy chứng nhận như tác
giả phần nhạc.

7. Ban giám khảo
Ban giám khảo do Ban tổ chức Cuộc thi thành lập.
Thành phần Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ Trung ương, các nhà chuyên môn có uy

tín tham gia.
8. Trách nhiệm của tác giả
- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận

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

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

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn trân trọng nhận được sự
hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tác giả, các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không
chuyên nghiệp./.

BaN TỔ CHỨC
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1. Ngày 12/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy phối hợp với Ban liên lạc Cựu Thanh
niên xung phong (TNXP) Chiến khu Việt
Bắc và Hội Cựu Thanh niên xung phong
tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học
“Giá trị và thực tiễn 4 câu thơ của Chủ tịch
Hồ Chí Minh tặng lực lượng Thanh niên
xung phong Việt Nam (28/3/1951 -
28/3/2021)”. Dự Hội thảo có đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu
TNXP Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo
Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu TNXP các
tỉnh khu vực Việt Bắc; đại diện Ban Tuyên
giáo, tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện Huyện đoàn,
Thành đoàn; Hội Cựu TNXP các huyện, thành
phố. Cách đây 70 năm, ngày 28/3/1951, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đến thăm Liên phân đội
TNXP 312 làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông
tại cầu Nà Cù và đoạn đường Nà Tu, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi ân cần

thăm hỏi và căn dặn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
ứng khẩu, tặng Liên phân đội TNXP 312-
TNXP Việt Nam 4 câu thơ: “Không có việc gì
khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp
biển/Quyết chí ắt làm nên”.  24 báo cáo, tham
luận tại Hội thảo đã khẳng định và làm sáng
tỏ giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn 4 câu
thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng
TNXP Việt Nam; việc vận dụng 4 câu thơ vào
phục vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng trong giai đoạn cách mạng
hiện nay… Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng
chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy khẳng định: Hội thảo đã làm sâu
sắc hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của
Đảng và Bác Hồ, sự đóng góp sức người, sức
của, sự phối hợp đắc lực và có hiệu quả của
các lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân
dân trên khắp các mặt trận; tinh thần dũng
cảm, mưu trí, bền bỉ, kiên cường của các đội
viên lực lượng TNXP Việt Nam đã góp phần
làm nên những chiến công hiển hách trong
lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng
thời Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tôn vinh,
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CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-VHNT, ngày 20 tháng 1 năm 2021
của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn)

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chi hội

1 Vi Xuân Tường 1980 Nùng Thơ

2 Ma Trung Kiên 1981 Tày Nhiếp ảnh

3 Trần Quang Hòa 1971 Kinh Nhiếp ảnh

4 Trương Xuân Tự 1982 Tày Âm nhạc - Sân khẩu



tri ân những công lao đóng góp của các thế
hệ thanh niên xung phong qua các thời kỳ đã
góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước;
những tấm gương, sự hy sinh anh dũng của
lực lượng TNXP Việt Nam là biểu tượng sáng
ngời của thế hệ trẻ Việt Nam, xung kích, sáng
tạo, tình nguyện, là điểm tựa vững chắc cho
tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống cha
anh, cùng toàn Đảng, toàn dân tộc quyết tâm
thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc
tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.

Љ2. Ngày 14/3/2021, tại khuôn viên nhà
thờ tổ họ Hoàng, thân tộc Hoàng Đình
Kinh, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Hữu Lũng, uBND xã Hòa Lạc và
dòng họ Hoàng Đình xã Hòa Lạc tổ chức
Hội thảo khoa học (Lần thứ nhất) với chủ
đề: “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa
Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu
tranh chống thực dân Pháp của nhân dân
ta”. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh cùng các đại biểu đại diện
cơ quan quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu
lịch sử; dòng họ Hoàng Đình tại xã Hoà Lạc,
huyện Hữu Lũng và xã Hưng Vũ, huyện Bắc
Sơn. 14 tham luận tại Hội thảo đã tập trung
làm rõ bối cảnh lịch sử đất nước và quê
hương Hoàng Đình Kinh thời kỳ nổ ra cuộc
khởi nghĩa (1858 - 1888); lai lịch, tiểu sử và

sự nghiệp đánh phỉ của thủ lĩnh Hoàng Đình
Kinh; những địa điểm, di tích, hiện vật liên
quan đến cuộc đời hoạt động của thủ lĩnh và
nghĩa quân Hoàng Đình Kinh trong chống phỉ,
đánh Pháp… Theo kế hoạch, Hội thảo lần thứ
hai sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2021 tại
Lạng Sơn với chủ đề “Sự nghiệp đánh Pháp
và ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa đến phong
trào chống Pháp của nhân dân ta; những
nhận định, đánh giá về cuộc khởi nghĩa”.

TrỌNG aNH

3. Ngày 15/3/2021, tại Hội Văn học
Nghệ thuật Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 68
năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt
Nam (15/3/1953 - 15/3/2021). Tham dự có đại

điện lãnh đạo, văn phòng Hội VHNT và toàn
thể hội viên Chi hội. Năm 2020, dù ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19 các hội viên Chi hội
NSNA Việt Nam vẫn tích cực chủ động sáng
tác có nhiều tác phẩm đăng tải trên tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng; tích cực hưởng ứng các
cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật trong nước,
khu vực, quốc tế, có nhiều tác phẩm được
trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm... Tại Lễ
kỷ niệm, Ban Thư kí Chi hội trưởng Chi hội
NSNA Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã trao thẻ hội
viên Hội NSNA Việt Nam nhiệm kì IX (2021 -
2025) cho hai hội viên mới: Bùi Vinh Thuận và
Dương Doãn Tuấn.

NGỌC HẰNG

4. Kết quả Cuộc thi viết về hình ảnh
người chiến sĩ Cảnh sát giao thông lần thứ
II năm 2020 với chủ đề “Sắc nắng trên
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những tuyến đường” do Bộ Công an tổ
chức hướng tới chào mừng các ngày lễ
lớn của đất nước trong năm 2020, kỷ niệm
75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công
an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15
năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), kỷ niệm 75
năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát
giao thông (21/2/1946 - 21/2/2021) đã được
công bố vào trung tuần tháng 3/2021. Ban
Tổ chức đã nhận được 1331 bài dự thi của
1002 tác giả từ 49 tỉnh, thành phố trong cả
nước tham dự và lựa chọn 30 tác phẩm xuất
sắc nhất gồm 24 tác phẩm báo chí (1 giải
Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến
khích) và 6 tác phẩm văn học (1 giải Nhất, 2
giải Nhì, 3 giải Ba) để trao tặng giải thưởng.
Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, lễ trao giải
được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 02/2021
và truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình
Việt Nam nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh
Covid-19 nên chương trình đã hoãn lại. Tỉnh
Lạng Sơn có 5 tác phẩm tham dự cuộc thi và
có 1 tác phẩm đoạt giải Ba: tác phẩm Ký
“Những nẻo đường bình yên” của nhóm tác
giả Ngọc Hằng, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
Anh Tuấn và Hoàng Kiên, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.

aNH TuẤN 

5. Ngày 02/4/2021, Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Trại
sáng tác văn học nghệ thuật năm 2021 tại
Nhà Sáng tác Vũng Tàu. Dự khai mạc có bà
Vi Thị Thu Đạm, Phó Chủ tịch Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu; lãnh đạo Nhà Sáng tác Vũng Tàu cùng
14 văn nghệ sĩ là hội viên Hội VHNT Lạng
Sơn thuộc các Chi hội: Văn xuôi, Thơ, Nghiên
cứu lý luận phê bình, Âm nhạc - Sân khấu, Mỹ
thuật, Nhiếp ảnh. Phát biểu khai mạc, bà Vi
Thị Thu Đạm, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các văn nghệ sĩ
trong thời gian dự trại làm việc nghiêm túc, có
trách nghiệm và tuân thủ nội quy của Nhà
Sáng tác; Đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi
hội viên cần dành nhiều tâm huyết, trí tuệ để
tìm tòi, tạo nên những tác phẩm hay, đặc sắc,
đảm bảo chất lượng nội dung, nghệ thuật. Trại
Sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2021 dự
kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/4/2021.

NGuyễN PHƯỢNG
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Hội Văn  học
Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn vô
cùng thương tiếc
báo tin: Ông Vũ
Bách sinh ngày
10 tháng 5 năm
1934, thường trú
tại phường Chi
Lăng, thành phố
Lạng Sơn, là hội
viên Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt
Nam, hội viên

Chi hội Nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, do tuổi cao sức yếu đã từ trần
ngày 01 tháng 4 năm 2021 (tức ngày 20
tháng 02 năm Tân Sửu) tại nhà riêng,
hưởng thọ 88 tuổi.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã
đến phúng viếng và chia buồn cùng gia
quyến. Ông Vũ Bách được an táng tại
nghĩa trang Đèo Giang, phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn./.

TIN BUỒN


