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TẠP CHÍ SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU,
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

* Thơ:
Của các tác giả: TRƯƠNG MINH HOAN,
DUY SINH, ĐẶNG HÙNG, LỘC BÍCH
KIỆM, LÊ HUY MẬU, LÝ THỊ MINH
CHÂU, TẠ THU YÊN, VŨ KIỀU OANH,
NGÔ BÁ HÒA, HOÀNG KIM DUNG. 

* Văn xuôi:
Trường Sa yêu thương - VŨ NHƯ PHONG, Tuyên
Quang, Hòa Bình những chuyến đi ý nghĩa - LÊ QUANG
BÌNH, Điểm sáng vùng ba - MAI THUẬN, Tuyến đầu
Covid - ĐỖ XUÂN THU, Nửa đêm gió lùa - LƯU THỊ
BẠCH LIỄU,  Thời thanh niên sôi nổi - NGUYỄN DUY
CHIẾN, Chiêm nghiệm - TỐNG ĐỨC SƠN,  Như màu
mặt trời - HOÀNG HƯƠNG, Trẻ con làm thơ - VŨ KIỀU
OANH, Cánh bướm cuối rừng - NGUYỄN LUÂN, Bằng
cả tấm lòng - NGỌC HẰNG,  Cảm nhận về tập sách Nhà
trình tường kiến trúc độc đáo của người Nùng bản
Khuyên Hin - Lạng Sơn - LÝ VIẾT TRƯỜNG, Mây trời
non nước vấn vương - ĐỖ LÂM HÀ.

* Nhạc:   - Lạng Sơn quê ta
Nhạc và lời: ĐỖ THANH KHANG

- Khúc hát hương hồi 
Nhạc và lời: QUANG HIỂN

- Và các chuyên mục khác.

Bìa 1: Chân dung 1 (Portrait No.1)

Tranh: HOÀNG NHẬT QUANG - Giải Vàng triển lãm
nghệ thuật trực tuyến quốc tế dành cho nghệ sĩ nhí tại
Ấn Độ năm 2021 do nhóm Nirantar Art tổ chức, diễn ra
từ ngày 25/4 đến 25/5/2021 trên các nền tảng trực
tuyến của nhóm.

TRONG SỐ NÀY

Sè 332
(Th¸ng 06-2021)

* Chịu trách nhiệm xuất bản:
LA NGỌC NHUNG

(Chủ tịch Hội)

* Tổng biên tập
VI THỊ THU ĐẠM
(Phó Chủ tịch Hội)

* Ban Biên tập:
TRỊNH TRỌNG ANH

(Trưởng ban)
NGUYỄN LAN HUYỀN
HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
LÊ THỊ THUẬN
VY THỊ NGỌC HẰNG

* Tham gia biên tập:
HOÀNG KIM DUNG
ĐINH QUANG TRUNG
* Trị sự và phát hành: VĂN PHÒNG
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

* Trang thông tin điện tử tổng hợp
www.vanhocnghethuatlangson.org.vn

* Tòa soạn:
Số 1 Trần Hưng Đạo -
P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
ĐT: (0205) 3812 338
Email:
vannghexulang@gmail.com

* Giấy phép xuất bản:
Số 880/GP-BTTTT do Bộ
Thông tin và Truyền thông
cấp ngày 23/5/2012; Giấy
phép sửa đổi, bổ sung số
2173 do Bộ TT&TT cấp ngày
15/11/2012; Số 355/GP-
BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày
13/8/2020.

* In tại:
Công ty cổ phần In Lạng Sơn.
In xong và nộp lưu chiểu
tháng 06/2021

* Trình bày:

NGUYỄN LAN HUYỀN

GIÁ:12.000 đồng



Tình cảm từ đất liền
Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn thăm

Trường Sa năm nay có 15 thành viên và tất cả
đều chưa một lần đặt chân tới vùng biển đảo
xa xôi của Tổ quốc. Bởi vậy, để chuẩn bị tốt cho
chuyến đi, ngay từ những ngày đầu tháng Tư,
đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác đã

chủ trì cuộc họp, bàn thảo, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng thành viên, từ vận động ủng
hộ cán bộ, chiến sĩ đến các phương án hậu
cần, phân công tổ văn nghệ, tuyên truyền. 

Đại diện cho khối doanh nghiệp tham gia
đoàn công tác, bà Nguyễn Kim Thảo, Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và
Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp
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Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền tại đảo Sinh Tồn Đông.

Trường Sa
yêu Thương

Ghi chép của VŨ NHƯ PHONG

Quần đảo Trường Sa, một phần máu thịt của Tổ quốc, là nơi mỗi năm có tới trên
130 ngày bão, mỗi tháng có khoảng 13 đến 20 ngày gió mạnh. Thiên nhiên khắc nghiệt
là thế, nhưng vẫn “chừa ra” những ngày tháng Tư trời yên, biển lặng để chúng tôi được
ra thăm các anh, những người lính hiên ngang, kiên cường trước đầu sóng ngọn gió,
ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 



hội Doanh nghiệp tỉnh
chia sẻ: “Được đến
Trường Sa thăm, động
viên cán bộ chiến sĩ nơi
đảo xa là mơ ước của tôi
từ rất lâu. Lần này, mặc
dù thời gian khá gấp rút,
nhưng tôi cũng đã kịp
chuẩn bị một số quà đặc
sản của Lạng Sơn để
tặng chiến sĩ trên đảo,
công ty cũng đóng góp 30
triệu đồng để chung tay
cùng đoàn công tác động
viên các chiến sĩ Trường
Sa”.

Được tham gia đoàn
công tác của tỉnh lần này,
ông Trần Hồng Nghĩa,
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
cũng tất bật lên danh
sách các vật dụng thiết
yếu có thể mang theo để
tặng lính đảo. Ông Nghĩa
cho biết: “Ngoài 20 triệu
đồng đơn vị ủng hộ, tôi
tham khảo kinh nghiệm từ
thành viên của các đoàn
trước để biết những vật
dụng gì hữu ích nhất đối
với cán bộ, chiến sĩ nơi
đảo xa, rồi chọn mua,
đóng gói để làm quà.
Những món quà tuy nhỏ
nhưng là cả tấm lòng, tình
cảm của chúng tôi đối với
Trường Sa”.

Với sự chủ động
chung tay, góp sức của các
thành viên trong đoàn công
tác, chỉ trong vài ngày số
tiền, quà do các doanh
nghiệp, nhà hảo tâm quyên
góp để ủng hộ Trường Sa
đã lên đến gần 600 triệu
đồng. Ngoài ra, những vật
dụng sinh hoạt thiết yếu
hằng ngày như: dao cạo
râu, đèn pin… cũng được
đoàn chuẩn bị chu đáo để
tặng các chiến sĩ. 

Trong đợt thăm
Trường Sa lần này, ngoài
đoàn công tác Lạng Sơn
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Chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn chăm sóc vườn ươm cây giống.

còn có đoàn công tác của 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên,
Thanh Hóa và một số cơ quan Trung ương. Qua trao đổi thông tin,
trước chuyến đi tất cả các đoàn đều chu đáo chuẩn bị quà tặng để
động viên cán bộ, chiến sĩ với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng. Đoàn văn
công với các nghệ sĩ đến từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà
hát cải lương, Nhà hát chèo Hà Nội… cũng luyện tập kỹ càng để mang
đến cho quân và Nhân dân Trường Sa những tiết mục văn nghệ đặc
sắc. Tất cả đã sẵn sàng với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”.

Niềm tin nơi biển đảo
Xuất phát tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sau gần 48

giờ di chuyển trên tàu HQ 561, rạng sáng ngày 14/4/2021 đoàn
chúng tôi đến điểm đảo đầu tiên trên hải trình thăm Trường Sa.
Trước mắt chúng tôi, Sinh Tồn Đông như tấm thảm xanh giữa
khơi xa, nổi bật trên nền xanh ấy là lá cờ đỏ sao vàng tung bay,
lời khẳng định vững chắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của
Tổ quốc.

Điểm đến đầu tiên này cũng là nơi tuyến đầu, có vị trí quan
trọng trong hệ thống phòng thủ của ta ở quần đảo Trường Sa. Đảo
không có nước ngọt, trước đây, đất trên đảo chỉ là nền cát san hô
nên không trồng được cây xanh. Khắc nghiệt là thế, nhưng các
thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lá chắn thép giữa trùng
khơi và cũng là chỗ dựa vững chắc để ngư dân của ta vươn khơi
bám biển. 

Đưa chúng tôi tham quan một vòng quanh đảo, Thiếu tá Đặng
Thế Anh, trợ lý hóa học đảo Sinh Tồn Đông cười tươi: “Có ý chí
và niềm tin thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Bác Hồ kính
yêu của chúng ta đã từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng.
Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta
phải giữ gìn lấy nó”, thực hiện lời dạy ấy, cùng với cả nước, chúng



tôi luôn kiên định, khắc phục mọi khó khăn để
bảo vệ một phần máu thịt của Tổ quốc”.

Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng với
sự hỗ trợ từ đất liền và những nỗ lực phi
thường của cán bộ, chiến sĩ, giờ đây đảo Sinh
Tồn Đông đã được phủ xanh cây phong ba,
bàng quả vuông, các loại hoa và cả khu tăng
gia với vườn rau, chuồng trại. Những mầm
xanh trên đảo nhú lên từ đất cằn, vươn lên
trong gió bão với sức sống mạnh mẽ đúng
như tên đảo Sinh Tồn.

Rời Sinh Tồn Đông, chúng tôi tiếp tục
đến thăm các điểm đảo: Len Đao, Tiên Nữ,
Lúi Le B, Phan Vinh A, Thuyền Chài A…
Tháng Tư là mùa biển lặng, thế nhưng không
phải lặng hoàn toàn. Trong hải trình thăm các
điểm đảo cũng có lúc sóng to, gió lớn, cũng
có lúc mưa giông. Có lẽ thiên nhiên phải thử
thách “nhè nhẹ” như vậy để chúng tôi cảm
nhận rõ hơn những nhọc nhằn của cán bộ
chiến sĩ nơi đây, thấy được những nguy hiểm
khi ca nô không cập được cầu tàu đảo An
Bang và cả những cơn mưa rát mặt trên đảo
Trường Sa Đông…

Vừa tỉ mẩn buộc lại từng dò phong lan sau
trận gió lớn trên đảo Thuyền Chài A, chiến sĩ
trẻ Đặng Văn Kiên (21 tuổi, quê Bình Thuận)
vừa chia sẻ: “Được công tác tại đảo, làm
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê
hương là vinh dự, tự hào và cũng là trách
nhiệm của mỗi người dân đất Việt, từ suy nghĩ
ấy em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ làm
nhiệm vụ ngoài đảo xa. Nơi đây dẫu còn khó
khăn, gian khổ, nhưng cùng với sự động viên
từ đất liền, sự cố gắng, nỗ lực của bản thân,
em và đồng đội luôn quyết tâm, chủ động khắc
phục, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đó cũng là suy nghĩ, là lý tưởng của các
cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Tại tất cả những
điểm đảo chúng tôi đến, dù là đảo nổi hay đảo
chìm, dù điều kiện thời tiết có khắc nghiệt đến
đâu, dù khó khăn gian khổ đến nhường nào,
điều mà chúng tôi cảm nhận được vẫn là sự
lạc quan, tin tưởng và hăng say trong huấn
luyện, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu
cao của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. 

Tận thấy sự kiên cường, hiên ngang của
những người lính đảo, một thành viên trong
đoàn công tác chúng tôi phải thốt lên: “Những
tưởng chúng ta ra động viên chiến sĩ, nhưng
chính họ mới là những người động viên chúng
ta, để chúng ta luôn vững lòng về chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Những cảm xúc thiêng liêng
Có lẽ không nơi đâu như Trường Sa, nơi

mà chỉ một lần đến đã mang lại cho mỗi người
nhiều cung bậc của cảm xúc. Đó là cảm giác
tim như thắt lại khi làm lễ tưởng niệm các Anh
hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì biển đảo quê
hương, là niềm tự hào vô bờ khi hát vang Quốc
ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo
Trường Sa Lớn, là tình yêu, sự tin tưởng, cảm
phục với những cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng,
là cảm giác bình yên khi đứng dưới tán cây
phong ba nghe tiếng chuông chùa vang xa…

Những cảm xúc thiêng liêng ấy nhắc nhở
chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của những
người đã ngã xuống, phải ra sức phấn đấu
hơn nữa để chung tay gìn giữ và phát huy
những thành quả hôm nay. Phát biểu và viết
lưu bút vào sổ lưu niệm tại các điểm đến,
đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Cùng với
cả nước, tỉnh Lạng Sơn luôn hướng về biển
đảo, đồng hành, sát cánh, chung sức cùng
cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên quần đảo
Trường Sa và nhà giàn DK1 để hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi vẫn nhớ mãi những vần thơ xúc động
của Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn Trần
Hồng Nghĩa đọc trong ngày cuối của chuyến
hải trình: “…Văn tế Gạc Ma nghẹn ngào tâm
trí/ Những anh hùng quyết tử giữ quê hương/
Biển ôm các anh thay mẹ đất liền/ Yên nghỉ
nhé hòa hồn thiêng sông núi/ Các thế hệ sau
vẫn đang tiếp nối/ Theo các anh giữ biển đảo
quê hương/ Để các em thơ vui bước đến
trường/ Dẫu bao vất vả, hy sinh chẳng
quản...”. Và trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những
người lính nơi đầu sóng không đơn độc, bởi:
“…Cùng các anh, lòng chúng tôi không nản/
Dạy cháu con biết truyền thống quê hương/
Xây dựng Việt Nam lớn mạnh, hùng cường/
Tự tin sống trong tự do, độc lập”.

Chia tay Trường Sa sau hải trình mười
ngày, tuy chưa đến hết được các điểm đảo,
nhưng chuyến đi này đã để lại những cảm
xúc, kỷ niệm thiêng liêng với mỗi chúng tôi.
Mỗi cột mốc chủ quyền nơi đây đã thấm đẫm
mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh
và để gìn giữ thành quả ấy, những thế hệ
ngày nay vẫn đang tiếp bước, vững vàng,
hiên ngang nơi đầu sóng, bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Cứ vào dịp cuối năm, được sự quan
tâm của Hội Nhà báo tỉnh, Câu lạc bộ
Nhà báo cao tuổi tỉnh Lạng Sơn lại

được đến thăm, gặp gỡ, giao lưu với Hội Nhà
báo các tỉnh phía Bắc trong và ngoài Cụm thi
đua. Trước khi lên đường, Câu lạc bộ chúng
tôi lên kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm
tập kết, hợp đồng thuê xe, mua quà lưu niệm
và lập danh sách cụ thể, báo cáo Hội Nhà
báo tỉnh trước ngày xuất phát. Sự chuẩn bị
chu đáo cùng với sự hứng khởi của các thành

viên trong đoàn giúp cho mỗi chuyến đi thêm
chân tình, đằm thắm và để lại nhiều ấn tượng
sâu sắc.

Cuối năm 2019 và năm 2020, Câu lạc bộ
chúng tôi tổ chức đi thăm và làm việc với Hội
Nhà báo hai tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang
trong sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội Nhà
báo tỉnh Lạng Sơn. Anh Phùng Văn Khiêm,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh
có trao đổi với tôi: “Ta đi Hòa Bình, Tuyên
Quang là hai tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn
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Tuyên Quang, Hòa Bình
những chuyến đi ý nghĩa

Ghi chép của LÊ QUANG BÌNH
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Lạng Sơn

Các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm tại đình Tân Trào, Tuyên Quang.

Ảnh: LÊ QUANG BÌNH



hóa, danh lam thắng cảnh. Mặt khác, cán bộ
Hội Nhà báo vừa là đồng nghiệp vừa là chỗ
thân tình, vui đấy anh ạ!”. Quả đúng như vậy,
trong chuyến đi Hòa Bình năm 2019, chiếc xe
16 chỗ ngồi đưa đoàn chúng tôi xuất phát
sớm từ Lạng Sơn, gần 11 giờ trưa tới thành
phố Hòa Bình, chị Liên, chị Phượng là cán bộ
Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã chờ sẵn và đón
tiếp chúng tôi tại một nhà hàng bên dòng
sông Đà. Qua vài lời chào hỏi ban đầu, hai
chị cho chúng tôi biết: “Sau khi dùng cơm
trưa xong đoàn ta sẽ hành quân ngay vào
huyện Mai Châu, nơi đó có Bản Lác thuộc xã
Chiềng Châu - một điểm du lịch nổi tiếng của
tỉnh, tối ta ăn cơm và nghỉ ngơi tại đó, hôm
sau đoàn ta sẽ sang huyện Kim Bôi luôn các
anh, các chị ạ!”. Trao đổi thì gọn như vậy
nhưng khi đặt chân tới Bản Lác mới thấy
được những đổi thay kỳ diệu nơi đây. Thú
thật, tôi đến Bản Lác lần này là lần thứ hai,
lần trước tôi đến cách đây đã hơn mười năm,
Bản Lác hồi ấy còn hoang sơ lắm, đường sá
nhỏ hẹp, gồ ghề, các dãy nhà sàn mộc mạc,
đơn điệu, khách đến thăm quan phải đi bộ
đến mỏi cả chân. Giờ đây, Bản Lác đã hoàn
toàn thay da đổi thịt. Qua tìm hiểu và quan
sát, tôi được biết, Bản Lác hiện có hơn 500
nhân khẩu của 125 hộ dân, người dân tộc
Thái chiếm tới 85% dân số với các họ tộc: Hà,
Vi, Mác, Lộc, Lò; có đến 60 nhà nghỉ cột gỗ
thiết kế theo kiểu nhà sàn 2 tầng, 4 mái của
người Thái. Các nhà nghỉ có đội văn nghệ
của xóm phục vụ du khách với các điệu múa
xòe đặc sắc. Văn hóa ẩm thực đặc trưng ở
đây là cơm lam, thịt lợn mán, xôi nếp nương,
rượu cần và nhiều đặc sản khác. Điều đặc
biệt hơn, Bản Lác có tới 70 gia đình có ô tô
điện phục vụ du khách du lịch tham quan
vòng quanh khu vực Bản Lác, Chiềng Châu,
trong một không gian chan hòa ánh điện. Qua
những đổi thay kỳ diệu đó, Bản Lác xứng
danh là một điểm sáng trên bản đồ du lịch
Việt Nam. Theo hướng dẫn của các bạn đồng
nghiệp tỉnh Hòa Bình, ngay sáng hôm sau,
Câu lạc bộ chúng tôi tạm biệt Bản Lác, tạm
biệt Mai Châu sang thăm huyện Kim Bôi. Kim
Bôi là một thị trấn tọa lạc nơi đầu nguồn của
dòng sông Bôi thuộc hệ thống sông Hồng, có

suối nước khoáng nóng rất thuận tiện cho trị
liệu y học. Nước suối khoáng Kim Bôi còn có
tỷ lệ khoáng rất cao, đủ tiêu chuẩn để dùng
làm nước uống. Với những giá trị được thiên
nhiên ban tặng như vậy, lại được tỉnh Hòa
Bình quan tâm đầu tư xây dựng bể bơi nên
Kim Bôi - Hạ Bì trở thành điểm du lịch nổi
tiếng của tỉnh Hòa Bình, trong những năm
qua, nhiều lượt du khách thập phương đến
thưởng ngoạn đã hoàn toàn xóa đi nỗi ám
ảnh trong quan niệm của người xưa qua
những vần thơ: “Yêu nhau cho thịt cho xôi,
ghét nhau đưa đến Kim Bôi - Hạ Bì”. Ở Kim
Bôi, cả Câu lạc bộ chúng tôi chẳng những
hào hứng tắm suối nước khoáng nóng mà
còn tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm những
đặc sản ở vùng đất này. Đó là thịt lợn mán
rừng, cá suối chiên giòn, thịt trâu nấu lá rừng,
gà đồi nấu lóng chuối, cơm lam chấm muối
vừng… Những ẩm thực này chứa đựng ân
tình của những con người Kim Bôi đối với
đất, trời và rừng núi. Vậy là chỉ trong hai ngày,
CLB Nhà báo cao tuổi chúng tôi được gặp
gỡ, trao đổi, trò chuyện với các bạn đồng
nghiệp tỉnh Hòa Bình, vỡ vạc ra nhiều điều bổ
ích. Cái nhớ khôn cùng là được thăm thú các
điểm du lịch của đồng bào Thái ở Bản Lác,
đồng bào Mường ở Kim Bôi. Chúng tôi mong
muốn sẽ được trở lại Hòa Bình vào một ngày
không xa…

Đó là câu chuyện của chuyến đi năm
2019. Cuối năm 2020, lộ trình và thời gian đã
điểm, nhưng do ảnh hưởng của hai đợt
Covid-19 nên chuyến đi Tuyên Quang của
chúng tôi có chút thay đổi so với kế hoạch
ban đầu. Việc đến Na Hang tạm hoãn mà
thay vào đó là Khu di tích lịch sử Quốc gia
Tân Trào và suối khoáng Mỹ Lâm. Vào một
sáng cuối năm 2020, Câu lạc bộ chúng tôi lại
làm một cuộc hành quân về “Thủ đô kháng
chiến”. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi
đã có mặt tại thành phố Tuyên Quang. Anh
Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
Nhà báo tỉnh Tuyên Quang cùng nhiều văn
nghệ sĩ và cán bộ của Hội hồ hởi tay bắt mặt
mừng chào đón chúng tôi. Các anh, các chị
tiếp đoàn chúng tôi tại một nhà hàng giữa
trung tâm thành phố. Dùng cơm trưa xong,
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chúng tôi được đồng
nghiệp tỉnh bạn sắp
xếp chỗ nghỉ trưa để
buổi chiều đi thăm
quan khu du lịch suối
khoáng Mỹ Lâm. Tại
đây, chúng tôi tranh thủ
tắm nước khoáng nóng
và thăm quan một số
công trình của khu du
lịch. Mọi người trong
đoàn cảm thấy khoan
khoái hẳn lên. Ngay
chiều tối hôm đó, Câu
lạc bộ chúng tôi được
các bạn đồng nghiệp
Tuyên Quang tiếp cơm
tại một nhà hàng nổi
trên dòng sông Lô,
dưới ánh điện sáng
lung linh huyền ảo, thật
đúng là “Sông Lô chiều
cuối năm” - dòng sông
đã đi vào lịch sử, đi
vào thi ca trong cuộc
kháng chiến chống
Pháp năm xưa. Chị
Bùi Thị Lan, Nguyên
Chủ tịch Hội Nhà báo,
Nguyên Tổng Biên tập
Báo Tuyên Quang, là
người yêu mến văn
thơ tâm sự: “Khi được
nghỉ chế độ, một tạp
chí ở Trung ương mời
chị tham gia làm đầu
mối của tạp chí tại tỉnh.
Tuy bận việc nhưng
cũng vui vì lại có dịp
gặp gỡ các đồng
nghiệp làm báo và các
văn nghệ sĩ trong và
ngoài tỉnh”. Tôi đồng
tình với việc làm của
chị và cũng nói thêm
với chị Lan rằng làm
nghề báo, làm văn
nghệ sĩ thì không hề
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Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản năm 2020.
Ảnh: TƯ LIỆU

phụ thuộc vào tuổi tác, chỉ cần có sức khỏe và lòng đam mê nghề
nghiệp thì vẫn có thể sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo
chí phục vụ công chúng. Tôi, chị Lan, anh Khiêm, anh Chức cùng
trò chuyện với nhau về nhiều khía cạnh, trong đó chúng tôi cùng có
một suy nghĩ về công tác Hội. Làm công tác Hội, tuy đã áp dụng
theo các văn bản của Đảng và Nhà nước, song mỗi tỉnh vẫn có
những vận dụng riêng. Cụ thể, tại Tuyên Quang, Hội Nhà báo, Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh có trụ sở chung với cơ quan báo, có xe đi
công tác, các tiện nghi khá đầy đủ, kinh phí đủ để chi cho các hoạt
động của Hội. Còn ở Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh và các ngành cũng
đặc biệt quan tâm tới công tác Hội, hầu như mọi đề xuất của Hội
đều được tỉnh đồng tình, đáp ứng. Chỉ có mỗi điều, xe của Hội Nhà
báo tỉnh Lạng Sơn đã cũ, hỏng nhưng chưa được thay thế xe khác
nên công tác Hội phần nào bị hạn chế. Sau bữa cơm tối bên dòng
sông Lô hôm đó, Câu lạc bộ chúng tôi về nghỉ ngơi để sớm hôm
sau tiếp tục hành trình. Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi đến huyện
Sơn Dương rồi đến Tân Trào. Khi đến Tân Trào, chúng tôi được
thăm lán Nà Nưa, đình Tân trào, cây đa Tân Trào, nghe thuyết minh
của hướng dẫn viên du lịch trong lòng chúng tôi thấy xúc động bởi
đây là nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, là nơi diễn ra Đại hội Quốc
dân, là nơi đã ấp ủ, che chở cho bộ đội ta chuẩn bị mọi điều kiện để
khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên cuộc Cách
mạng tháng Tám lịch sử. Tham quan các điểm di tích lịch sử này,
chúng tôi như thấy được sống trong những ngày tháng hào hùng,
chắc chắn khu di tích lịch sử Tân Trào sẽ mãi mãi trường tồn theo
năm tháng và đi vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam. 



Những tấm lòng đồng
cảm, sẻ chia

Một buổi tối mùa đông giá
rét cuối năm 2020, trong khi
theo dõi mạng xã hội face-
book, những biên tập viên tạp
chí Văn nghệ Xứ Lạng chúng
tôi đã tiếp cận một video clip
mang tên “Phim - Học sinh
nghèo vượt khó - Hoàng Thị
Dương” đăng tải ở kênh
YouTube, được chia sẻ trên
trang cá nhân của một người
bạn là giáo viên trường PT-
DTBT THCS Tri Lễ, với lời kêu
gọi khẩn thiết giúp đỡ em học
sinh nghèo Hoàng Thị
Dương. Đây là một “Ký sự về
gương học sinh nghèo vượt
khó”, chính là video clip đã đạt
liền hai giải Nhất của huyện
và của tỉnh nói trên. Clip giới
thiệu đôi nét về trường PT-
DTBT THCS Tri Lễ và em
Hoàng Thị Dương từ một góc
nhìn rất khách quan. Sự lôi
cuốn của video clip, ấn tượng
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điểm sáng
vùng ba

Ký của MAI THUẬN

Thực hiện công văn số 2734/KH-SGDĐT ngày 14/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Lạng Sơn về “Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo video, clip, phóng sự phản
ánh công tác dạy và học trong các trường học, gương người tốt việc tốt”, Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Văn Quan tổ chức “Cuộc thi sáng tạo video clip, phóng sự phản
ánh công tác giảng dạy và học trong trường học, gương người tốt việc tốt cấp huyện
năm học 2020 - 2021”, nhằm mục đích thúc đẩy các nhà trường tích cực đổi mới công
tác quản lí trường học, đa dạng hình thức tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động và
kết quả giáo dục của nhà trường tới đông đảo người dân, nâng cao chất lượng dạy và
học. Với việc lựa chọn nhân vật tiêu biểu và sự đầu tư xây dựng công phu, đảm bảo
tính chân thật, nêu bật được tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi là em Hoàng
Thị Dương, lớp trưởng lớp 9A, video clip của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung
học cơ sở (PHDTBT THCS) Tri Lễ đã đạt giải Nhất cấp huyện và giành luôn giải Nhất
cấp tỉnh. 

Em Hoàng Thị Dương bên món quà do Ban Biên tập Tạp chí 
Văn nghệ Xứ Lạng trao tặng.

về em học sinh nhỏ bé chăm ngoan, hiếu thảo, cùng hoàn
cảnh khó khăn của gia đình em Dương, đặc biệt là hình ảnh
căn nhà cũ kĩ, tuềnh toàng và chiếc “bể nước” được đào xuống
nền đất, lót bằng bạt dứa sơ sài, tạm bợ đã khiến chúng tôi vô
cùng xúc động. Chúng tôi gửi đường link cho nhau, cùng xem



đi xem lại clip tới ba, bốn lần, đồng thời mở
một cuộc hội ý online ngay trong đêm về việc
quyên góp ủng hộ gia đình em Hoàng Thị
Dương, đạt được sự thống nhất cao.

Ngay sáng hôm sau, Ban Biên tập Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng thảo luận một lần nữa và
đưa ra quyết định tặng gia đình em Dương
một chiếc téc nước inox và giao cho tôi là
người trực tiếp đứng ra liên lạc với trường PT-
DTBT THCS Tri Lễ. Nhận nhiệm vụ, sau khi
khảo sát giá téc của một số đại lý lớn trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn, đồng thời nhờ một
giáo viên nhà trường khảo sát giá cả tại địa
phương, tôi đã so sánh thấy chênh lệch không
đáng kể nên trình lãnh đạo Ban Biên tập
phương án mà tôi cho là tối ưu nhất: mua luôn
tại địa phương để tiện vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành. Được sự đồng thuận, nhất trí của
Ban, tôi đã xin báo giá chi tiết nhất của cửa
hàng đại lý bán téc ở gần cầu Nà Mục, đầu
đường rẽ vào nhà em Dương, cách nhà em
khoảng 6 km. Theo báo giá, tiền téc và phụ
kiện vào 3,1 triệu đồng. Biết chúng tôi mua để
tặng quà thiện nguyện, động viên tấm gương
học sinh nghèo vượt khó vươn lên, chủ cửa
hàng (tên Quang) xin được ủng hộ tiền công
vận chuyển và lắp đặt, mà theo như lời anh
nói bình thường tiền công đó là 300 nghìn
đồng. Công việc cuối năm bận rộn, không trực
tiếp vào Tri Lễ được nên tôi đã chuyển khoản
cho Quang và ủy quyền cho trường PTDTBT
THCS Tri Lễ giúp đỡ trong việc hướng dẫn
đường đi, nhận téc, giám sát thợ lắp đặt.
Công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi,
chuyên nghiệp, chỉ một ngày sau khi tôi
chuyển khoản, Ban Biên tập Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng đã nhận được thông tin báo
cáo bằng hình ảnh về việc tặng téc của Ban
đã đến tận tay gia đình em Dương. Nhìn ánh
mắt vui mừng của Dương và mẹ em trong
ảnh, chúng tôi những mong có một ngày gần
nhất, cả Ban Biên tập sẽ vào thăm gia đình
em, thăm hỏi động viên và chụp ảnh lưu niệm
với gia đình. Nhưng rồi, qua hết đợt bận rộn
cuối năm thì dịch bệnh Covid-19 lại diễn biến
phức tạp, ý định của chúng tôi vẫn chưa thể
thực hiện. Cho đến những ngày tháng Sáu
này, lại chỉ có mình tôi có cơ hội gặp được
Dương và gia đình.

Tấm gương học sinh nghèo vượt khó
học giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ

Từ thành phố Lạng Sơn vượt qua gần 50
km đường vòng quanh co uốn lượn, núi rừng

trùng điệp với những tán rừng cao rộng đan
xen những con suối nhỏ, những thung lũng
trải vàng ánh nắng, những ruộng lúa, nương
ngô xanh mướt, những nếp nhà sàn, nhà ngói
xinh xắn ẩn giữa những vườn cây xanh là tới
trung tâm xã Tri Lễ, huyện Văn Quan. Qua
cầu Nà Mục, đi thêm hơn 6 km đường rải đá
cấp phối, tôi vào thăm gia đình em Hoàng Thị
Dương. Đoạn đường rải đá cấp phối này đã
xuống cấp trầm trọng với đá dăm gập ghềnh,
khúc khuỷu, nhiều con dốc cao, ổ gà nhấp
nhô, xuất hiện nhiều rãnh lớn trên đường do
bị xói lở, đi lại rất khó khăn. Dương kể, ngày
nắng đường bụi và gồ ghề, em và các bạn
cùng trang lứa đi học bằng xe đạp, đoạn dốc
lên phải còng lưng ráng sức đạp, đoạn dốc
xuống phải ghìm chắc tay lái, thường phải sử
dụng cả “phanh chân”, đá trơ xe xóc nảy tưng
tưng. Ngày mưa thì đường trơn trượt, nhiều
đoạn các em không dám ngồi trên yên xe mà
phải xuống dắt bộ. Có những ngày trời mưa
lớn, nước lũ dâng chia cắt đường đi ở đoạn
cầu Nà Mục, các em phải xin nghỉ học. Đây
không chỉ là sự vất vả của riêng các em học
sinh ở thôn Nà Chầu nơi em Dương sinh
sống, mà còn là khó khăn chung của toàn thể
thầy và trò trường PTDTBT THCS Tri Lễ, ngôi
trường vùng ba của huyện Văn Quan, khu
vực xung quanh có nhiều đoạn đường thấp,
những ngày mưa lớn bị chia cắt, toàn trường
phải nghỉ học vì nhiều thầy cô giáo và học sinh
không thể tới trường.

Nhà Dương có bốn chị em, hai người chị
cả của Dương từng là học sinh giỏi của
trường THCS Tri Lễ, song do gia cảnh nghèo
khó, hai chị đã phải bỏ dở việc học. Dương là
con thứ ba, sau còn một em gái đang học lớp
7 cùng trường. Hai chị em Dương đều nhiều
năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thầy Lý Văn
Quang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường PT-
DTBT THCS Tri Lễ nhận xét: “Ngoài việc
chăm chỉ học hành, phấn đấu vươn lên chín
năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện,
em Hoàng Thị Dương rất tích cực tham gia
các hoạt động Đoàn, Đội, văn nghệ, thể thao
của nhà trường, em đã đạt được nhiều giải
thưởng qua các kỳ thi tiếng Anh, Khoa học kỹ
thuật cấp huyện; 5 năm liền được Hội đồng
Đội xã, huyện khen tặng danh hiệu Cháu
ngoan Bác Hồ; đạt giải Nhất, Nhì môn nhảy
cao, nhảy xa trong Hội khỏe Phù Đổng cấp
huyện và nhiều giải thưởng khác về học tập,
các cuộc thi cũng như các hoạt động phong
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trào, em còn tham gia đội múa của trường.
Em Hoàng Thị Dương xứng đáng là tấm
gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên để
các bạn noi theo”. 

Gia đình em Hoàng Thị Dương là hộ
nghèo của thôn Nà Chầu, xã Tri Lễ, huyện
Văn Quan từ năm 2015. Thời điểm ấy, bố của
em bị bệnh suy gan, cả bốn chị em Dương
đều còn nhỏ tuổi, trách nhiệm nuôi sống gia
đình dồn cả lên đôi vai của người mẹ. Hai chị
của Dương nghỉ học, lấy chồng sớm, ít lâu
sau người bố qua đời vào năm 2017. Kinh tế
gia đình suy kiệt, nhà cửa dột xiêu, ăn uống
kham khổ, gầy mòn, nhưng thương con, mẹ
của Dương vẫn động viên hai chị em chăm chỉ
học hành, vươn lên. Thấu hiểu và sẻ chia
trước những khó khăn mất mát của gia đình
em Dương, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo
viên trường PTDTBT THCS Tri Lễ thường
xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần và nhiều
lần quyên góp giúp đỡ gia đình em, khi thì
chăn màn, quần áo, khi thì đồ dùng, sách vở,
có khi là tiền mặt. 

Tôi vào thăm Dương đúng thời điểm gia
đình em vừa dỡ ngôi nhà cũ dột xiêu nằm
dưới sườn đồi dốc xuống để chuyển lên dựng
lại trên đỉnh đồi cao và bằng phẳng hơn, cách
nền nhà cũ chừng trăm mét. Mẹ của Dương
chia sẻ: “Tôi làm nghề nông, nhà có sáu sào
ruộng, được mùa cũng chỉ tạm đủ gạo ăn. Tôi
có trồng thêm ít rau và chăn nuôi thêm mấy
con gà. Hai chị em Dương ngoài giờ học tranh
thủ phụ giúp tôi làm việc nhà, giặt giũ, nấu
cơm, làm ruộng, chăn trâu. Gia đình tôi còn
được ông bà chia cho ít đất rừng, nhưng ở
trên đỉnh cao dốc và xa quá nên mấy mẹ con
tôi không lên để trồng rừng được, đành phải
bỏ hoang. Ngày nông nhàn, tôi đi làm thuê
cuốc mướn, phụ hồ cho dân quanh làng,
được đồng nào hay đồng ấy”. 

Cảm thông cho gia cảnh của chị, tuy rất
muốn cầm bàn tay đen đúa gầy guộc lên và
siết chặt, muốn một cái ôm an ủi sẻ chia ấm
áp, nhưng tôi chỉ biết trao cho chị một cái nhìn
ái ngại. Dịch bệnh Covid-19 đã kéo giãn
khoảng cách giữa chúng tôi và một cuộc trò
chuyện được ghi dấu bởi những đôi mắt biết
nói, khẩu trang và cả sự e dè từ hai phía. Mẹ
của Dương vui vẻ hẳn lên khi tôi hỏi về việc
học của hai chị em: “Những lúc tôi bận Dương
vẫn thay tôi chăm sóc, bảo ban em gái, buổi
tối tranh thủ hướng dẫn em học bài. Hai con
tôi đi học được hỗ trợ ăn bán trú (ăn trưa và
nghỉ trưa ở trường), những hôm tan học mưa

to hoặc rét quá không đạp xe về được thì nhà
trường bố trí chỗ cho các con tôi và nhiều học
sinh khác ngủ lại. Cơ sở vật chất đảm bảo, vệ
sinh sạch sẽ, ăn uống theo chế độ, nên tôi và
các phụ huynh đều rất yên tâm”. Chị hồ hởi
đưa tôi đi tham quan căn nhà vừa được dựng
lên bộ khung bằng loại gỗ quê mộc mạc, anh
em thợ đang lợp mái ngói. Chị khoe: “May
mắn cho gia đình tôi được nhà trường PT-
DTBT THCS Tri Lễ thường xuyên động viên,
giúp đỡ, các nhà hảo tâm ủng hộ để vượt qua
được thời kỳ khó khăn nhất, nhờ đó Dương
và em gái không phải bỏ học giữa chừng như
hai chị nó. Vừa rồi, chính quyền địa phương
tạo điều kiện nên tôi được Ngân hàng Chính
sách huyện Văn Quan cho vay năm mươi
triệu đồng để dựng lại nhà. Thợ làm nhà đều
là những người họ hàng của gia đình tôi, nhà
ở quanh đây, mỗi người giúp một tay. Mấy
hôm nữa có nhà mới là tôi đỡ khổ hơn rồi,
không phải chịu cảnh mùa hè mưa dột ướt át,
mùa đông gió lùa rét mướt nữa, tôi sẽ động
viên các cháu luôn phấn đấu học giỏi, học
thành tài để có tương lai sáng sủa hơn. Tôi
vẫn nhắc các con phải biết ghi nhớ công ơn
nhà trường và những người đã giúp đỡ mình”.
Chị nói mà mắt hướng nhìn về phía Dương
đang đứng cạnh bên như thêm một lần nhắc
nhở con gái. Chị bảo, em gái Dương không
có mặt ở nhà vì đang đi thả trâu trên đồi. Nhìn
vào nét mặt thanh tú của Dương, tôi hỏi: “Là
học sinh giỏi toàn diện, giỏi đều các môn,
nhưng cháu thích học môn nào nhất, và mơ
ước của cháu trong tương lai sẽ làm nghề
gì?”. Đôi mắt Dương ánh lên sáng ngời:
“Cháu thích học môn Văn, môn Toán và đặc
biệt thích môn tiếng Anh. Cháu có nhiều mơ
ước lắm: Trở thành cô giáo để dạy học cho
các em học sinh ở thôn bản cháu, hoặc trở
thành bác sĩ chữa bệnh cho những người dân
nghèo - nói đến đây em ngậm ngùi: Bố cháu
mất cũng vì bệnh nặng, cháu ước mình là bác
sĩ...”. Thêm một lần nữa tôi chỉ biết nhìn hai
mẹ con Dương bằng ánh mắt thông cảm, sẻ
chia. Rồi nét mặt Dương bỗng rạng ngời hẳn
lên, em ngước đôi mắt sáng long lanh lên bầu
trời Tri Lễ xanh trong:  “Nhưng mơ ước lớn
nhất của cháu là ngoài tiếng Anh sẽ được học
thêm một số môn ngoại ngữ khác như tiếng
Đức, tiếng Trung và trở thành một tiếp viên
hàng không, được bay vào vũ trụ bao la, được
chạm vào những vì sao xa xôi, được vươn
mình ra thế giới”. Niềm mơ ước ấy, tôi tin
Dương sẽ làm được, chỉ cần em luôn luôn
phấn đấu.  
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Trường PTDTBT THCS
Tri Lễ - Ngôi trường đầu tiên
đạt Chuẩn quốc gia của
huyện Văn Quan

Tri Lễ là xã vùng ba, nằm
ở phía Tây của huyện Văn
Quan, đi theo trục đường
ĐT.238, cách thị trấn Văn
Quan 18 km, có diện tích
49,06 km2, mật độ dân cư
thưa thớt 85 người/km2. Phần
lớn diện tích của xã Tri Lễ là
đồi núi, địa hình chia cắt phức
tạp, diện tích rừng chiếm tỉ lệ
khá cao, đất nông nghiệp tập
trung chủ yếu ở chân núi và
thung lũng, sườn đồi thoải.
Dân cư sống tập trung ở các
trục đường chính, dưới các
thung lũng, một số hộ dân
sống rải rác trên các sườn đồi,
đỉnh đồi thấp. 

Trường PTDTBT THCS
Tri Lễ nằm ngay trung tâm xã,
nhưng học sinh của trường
sinh sống rải rác khắp các
thôn, nơi xa trường nhất là
gần 20 km, đường đến nhiều
thôn còn khó khăn, có những
đoạn đường hễ mưa to là
ngập lụt, chia cắt. Các em học
sinh ở xa được nhà trường bố
trí ăn nghỉ bán trú theo quy
định, được Nhà nước hỗ trợ
tiền ăn bán trú 690 nghìn đồng
trên một tháng. Vượt lên trên
tất cả những khó khăn về địa
lý, về nhân lực và những khó
khăn về vật chất, thầy và trò
nhà trường luôn vươn lên
hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao, làm tốt
công tác dạy và học, tham gia,
thực hiện đầy đủ và có hiệu
quả các cuộc vận động và các
phong trào thi đua, các cuộc
thi, hội thi, đạt được nhiều giải
thưởng qua các năm học.
Riêng năm học 2020 - 2021
thầy và trò nhà trường đạt
tổng số 27 giải thưởng (trong
đó cấp xã 5 giải, cấp huyện 15
giải, cấp tỉnh 7 giải), ghi dấu
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Thầy Lý Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT
THCS Tri Lễ tặng quà cho các em đoàn viên học sinh tiêu biểu tại Lễ

mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2019)

ấn sâu sắc nhất chính là giải thưởng của video clip về “Tấm
gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi” Hoàng Thị Dương. 

Với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò trường PTDTBT
THCS Tri Lễ và những thành quả mà nhà trường đạt được
qua nhiều năm, ngày 18 tháng 5 năm 2018 trường PTDTBT
THCS Tri Lễ được UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số
840/QĐ-UBND công nhận là trường học đạt chuẩn quốc gia,
đánh dấu thành công một mốc son trên bản đồ giáo dục của
huyện Văn Quan - một ngôi trường vùng ba tỏa sáng. Sau khi
được công nhận trường chuẩn quốc gia, trên cơ sở kết quả
tự rà soát hằng năm, nhà trường tiếp tục từng bước củng cố
hồ sơ, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn
quốc gia theo Thông tư 18/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
tham mưu với các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư, bổ sung
cơ sở vật chất để duy trì và nâng cao công tác kiểm định chất
lượng trường chuẩn quốc gia. Kết quả năm học 2020 - 2021
nhà trường duy trì được Kiểm định chất lượng mức độ 3. 

Theo thầy Lý Văn Quang, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà
trường, năm học 2020 - 2021 kết quả hai mặt giáo dục của
nhà trường đạt và vượt so với kế hoạch và cam kết chất lượng
đầu năm với Phòng Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ xếp loại hạnh
kiểm và học lực ở các khối lớp đều vượt chỉ tiêu đề ra. Trường
có tổng số 257 học sinh thì có 27 em đạt học sinh Giỏi, 116
em học sinh Tiên tiến, 112 em học lực trung bình, chỉ có 2 em
học lực yếu và nhà trường sẽ cử thầy cô giúp đỡ kèm cặp,
rèn luyện thêm trong hè; có 189/247 học sinh đạt danh hiệu
Cháu ngoan Bác Hồ. Đối với một ngôi trường vùng ba, đây
quả thực là những con số “biết nói”, là lời khẳng định cho sự
nhiệt tình, tâm huyết của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo,
cũng như sự cố gắng vươn lên của các em học sinh ở tất cả
các khối lớp.

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



TRƯƠNG MINH HOAN

Về với Lạng Sơn
Về với Lạng sơn
Chợ Kỳ Lừa hôm nay phiên chính
Trời đã vào thu sông Kỳ Cùng soi gương 

trong nắng
Ai hay con sông nước chảy ngược dòng.

Sương giăng mờ một dải trên sông
Vườn đào Mẫu Sơn đã vào mùa thay lá
Những cánh hoa lau gửi hương theo gió
Báo nhân gian đông nay sẽ lạnh nhiều.

Xa xa Tam Thanh văng vẳng chuông chiều
Gửi vào không gian 

niềm ai oán nghìn năm Bắc thuộc.
Ôi một dải biên cương Tổ quốc
Mảnh đất nào chứng kiến Nguyễn Trãi 

giã biệt cha.

Thung lũng gần rồi thung lũng xa
Thành phố trong thung bốn mùa hoa trái
Những phủ, những đền ông cha để lại
Sử sách oai hùng đất Mục Nam Quan.

Đi tàu hỏa từ Bắc vào Nam
Thương Xứ Lạng miền đất không có biển.
Về với Lạng Sơn
Nghe giọng hát then cất lên trong rừng vắng
Thấp thoáng áo chàm lối xuống chợ Văn Quan.

Muốn có một ngày trở lại Lạng Sơn
Thăm xứ hoa đào khi mùa xuân chín
Nếm rét ngọt Mẫu Sơn trong sương giăng 

buổi sớm
Ngắm hòn Vọng Phu để mình lại thương mình
Xứ Lạng thân yêu non nước hữu tình...

DUY SINH

Vang mãi Hồ Chí Minh
Tôi được đến nơi này
Năm xưa Bác Hồ từng ở 
Nhà dựa vào vách núi cao
Sương bay từ thảm rừng già khe núi 

Căn phòng ở tầng hai
Trong phòng kê một chiếc giường nhỏ
Chiếc chậu rửa mặt bằng đồng còn đó
Giá kê bằng gỗ lim đen
Bàn làm việc trên có chiếc đèn
Càng ngắm lòng càng xao xuyến

Thành phố Liễu Châu cổ kính
Che chở Bác lúc gian truân
Bác mới ra tù gầy yếu 
Khó khăn gian khổ bội phần
Khí phách vẫn ngời tỏa sáng

Bác nghiên cứu luận cương của Đảng
Viết bài bồi dưỡng con đường cách mạng
Cho lớp lớp thanh niên
Bồi dưỡng lý tưởng, vững niềm tin.

Tổ quốc đối với Người
Là nhân dân và niềm tin vào Đảng
Là độc lập tự do chân lý sáng ngời
Cách mạng nước ta phát triển muôn nơi
Lý tưởng của Bác tỏa thơm rừng núi

Nơi Bác ở là căn phòng nhỏ thôi 
Nhưng lòng Bác cao vời vợi
Dấu ấn này, bút tích này
Mãi mãi còn ghi!

Thành phố Liễu Châu,                               
Trung Quốc  02/01/2002
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ĐẶNG HÙNG

Thầm thì với Mẫu Sơn
Nép dưới Chân Mây - bản người Nùng
Khòn Khoang anh còn nhớ hay không?
Công Sơn - người Dao làm ruộng nước
Hoa văn thổ cẩm trên áo khăn

Đâu những nếp nhà xưa trình tường?
Phong thủy cha ông truyền cháu con
Dẫu bao thay đổi xin gìn giữ
Nhà sàn ván gỗ ngói âm dương

Rồi có một ngày anh trở lại
Dùng dằng Chân Mây hay Khòn Khoang
Hầm ai ủ rượu trong lòng núi
Sao say bằng rượu men, lá men!

Lán nhỏ góc rừng ai còn nhớ
Cha dạy làm nhà cho thổ công
Mỗi dịp xuân về phong giấy đỏ
Cùng với hoa đào tạ thần linh!

Ước được ngàn lần ta trẻ lại
Bên em cô gái Nùng Khòn Khoang
Để ta nâng niu khăn áo ấy
Hoa văn thổ cẩm rừng Mẫu Sơn.

LỘC BÍCH KIỆM

Khúc sông Kỳ Cùng
Quanh co chỉ một khúc sông
Mà sao mang nặng nỗi lòng của tôi
Nhớ về năm tháng xa xôi
Bình yên cùng những mặn mòi đắng cay

Cũng dòng sông, khúc sông này
Bao nhiêu kí ức đong đầy tuổi thơ
Đôi bờ xanh gió đu đưa
Như chưa từng có bom thù chiến tranh

Lượn quanh tựa dải mây xanh
Miên man vượt những thác ghềnh gian lao
Ôm vào lòng những vì sao
Du dương hát những ngọt ngào yêu thương

Hòa chung với bản với mường
Làm nên thành lũy biên cương muôn đời
Mênh mang hương quế, hương hồi
Ai đi xa những bồi hồi nhớ thương

Hội tan còn đứng vấn vương
Đường về lá đã cài đường tìm nhau
Trăm năm trải bấy nhịp cầu
Bến xưa đá cũ thương nhau Kỳ Cùng!

Sắc chàm hòa sắc nước sông
Điệu sli hòa khúc lượn slương Kỳ Lừa
Kỳ Cùng nước đỏ mùa mưa
Dềnh lên nỗi nhớ xa xưa một thời!
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LÊ HUY MẬU

Không đề cho tháng Ba
Xin em cứ hình dung
Ta giữa đại dương
Một giọt xanh hòa vào xanh thẳm
Ta bé nhỏ và ta hữu hạn
Thêm ta biển chẳng đầy 
Bớt ta đại dương chẳng cạn!

Xin em cứ hình dung
Ta  là một nhành cây bé nhỏ giữa rừng
Vỏ trái đất mênh mông
Ta góp một chấm xanh vào rừng xanh

ở một nơi nào đó!

Xin em cứ hình dung
Nói có thì ta là có
Nói không thì ta lại là không!

Trước đại dương và trước những cánh rừng
Tạo hóa sinh ra chúng mình là để  

trái đất này trở nên ý nghĩa!
Em đừng tin vào miệng lưỡi bọn giảo ngôn!
Mọi lịch sử đều dối lừa và máu!

Mô Phật!
Amen!
Dưới ánh mặt trời
Chẳng phân biệt thấp cao
Tất cả bình đẳng với nhau mà tồn tại
Ta yêu nhau giòi bọ cũng yêu nhau!
…
Ghé cái quán bên vệ đời nghỉ lát
Anh đãi em món gì đó lót lòng
Em có biết ở đây là đâu không?
Trong vòng luân hồi bất tận!

LÝ THỊ MINH CHÂU

Khúc tâm tình cho biển
Chiều thưa nắng em lại về với biển
Biển ôm em biển hóa nhân tình
Biển đâu biết... biển nhiều thù hận
Nổi chìm chìm nổi lênh đênh

Nghe bão tố biết anh thêm dầu dãi
Quê còn nghèo em đâu hết gian truân
Sóng đã nổi là lòng em bão nổi
Để xót xa tay ấm môi gần

Nhớ thời xuân lại ngóng phương rừng
Cây bạc phận lá gieo sầu muôn hướng
Tình hun hút dễ thành mộng tưởng
Sông dát vàng cung bậc của riêng sông

Tự hỏi lòng có thật tình không
Thu chưa úa và xuân còn non nõn
Thương lính biển xa vẫn là lựa chọn
Làn thủy triều thương nhớ cũng chưa đi

Vằng vặc trăng sao không thỏa sáng kinh kỳ
Buồn gác hẹp lòng tình thêm quạnh quẽ
Tình đã vẹn lấy đâu tình đẹp thế
Xuân đầy lòng em cũng hóa thành xuân

Nặng ơn người đi “trẩy nước non”
Xin mãi đợi dẫu vơi dần tuổi đợi
Đường trăm nhánh dễ rẽ ngôi chia lối
Chẳng hai phương sẽ còn đó thiên đường
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TẠ THU YÊN

Nghe em đàn tính
Đôi bàn tay em nhỏ nhắn
Mềm tựa búp lau nâng cây đàn tính
Như nâng niu hồn quê
Ba dây thanh gợi tiếng suối về
Ba dây trầm tiếng rừng thủ thỉ
Miệng em ngân tiếng chim gù đầu sàn
Lời then thân thương: Ơi noọng
Mềm mại như mây ngàn buộc nhau
Gió lạnh làm má em ửng hồng
Rượu nồng làm môi ta rực lửa
Đốt lòng nhau.
Ta ngồi nghe em hát
Ta ngồi ngắm em đàn
Mùa đông dường bớt lạnh
Biên giới chiều nay thêm yêu thương.

VŨ KIỀU OANH

Tản mạn lúc tiêm vacxin
phòng Covid -19 

Sẽ thế nào nếu mình tiêm, bị sock?
- Các bác sĩ đây sẽ cấp cứu hết lòng
Nếu cấp cứu mà vẫn không qua khỏi?
- Thì mình sẽ về một cõi mênh mông.

Nếu tiêm xong mình an toàn trở lại
Sẽ mạnh hơn vi-rút ác nghiệt kia
Để cùng mọi người "tấn công" lại nó
Cho những ngày xưa tươi đẹp lại về.

Nếu không thử thì làm sao biết được
Số phận ra sao giữa cuộc tử - sinh
Nếu cứ sợ thì làm sao có được
Những tin yêu thương mến ở quanh mình…

NGÔ BÁ HÒA

Chạm vào heo may
Có một cánh đồng rộng lắm
Trải miên man khắp tháng ngày
Có một loài hoa đẹp lắm
Chỉ sóng đôi cùng heo may

Tôi lạc về miền ký ức
Ngỡ vùi chôn nơi cánh đồng
Tuổi thơ vẫn còn thao thức
Nếm vị mùa ngưng bên sông

Ở quê tôi một miền đá
Nên sông đổ thác, xuống ghềnh
Những chiều nước lên câu cá
Tuổi thơ vẫn thấy chông chênh

Một chiều bon chen qua phố
Thấy lọ hoa thắm nhà ai
Loài hoa cắm trong bình đó
Ngày xưa tôi cũng đan cài

Tôi đến đã làm buồn phố
Tôi nhìn chắc cũng buồn hoa
Tôi buồn tôi trong nhắc nhớ
Buồn vì những thứ đã qua

Tiếng ai vọng về từ núi
Mang theo một trời heo may
Tôi bắt nỗi buồn nhốt lại
Từ lâu buồn đã giam đầy!
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- Mẹ đâu rồi hả Huy?
Đi làm về, vừa dựng xe ở sân, anh Hải đã

vội hỏi con trai. Đang xem ti vi, nghe bố hỏi
vậy, Huy đáp: 

- Mẹ con đi chợ bố ạ. 
- Mẹ đi lâu chưa? Sao giờ này vẫn chưa

về?
- Mẹ con đi lâu rồi, vừa về lại đi tiếp. Cả

chị Hiền cũng đi với mẹ. 
Hải vào nhà nhìn thấy mấy thùng mì tôm,

một tải gạo, hơn chục quả bí ngô để ở phòng
khách, anh liền hỏi con:

- Sao nhiều thứ thế này?
- Con không biết. Mẹ với chị Hiền vừa

khuân về đấy bố ạ! Con nghe mẹ bảo lại đi
mua tiếp nữa cơ. 

Vừa lúc đó thì hai mẹ con Hương về. Mỗi
người một xe máy, xe nào cũng chằng buộc
chở lỉnh kỉnh bao thứ, nào giấy vệ sinh, miến
dong, mì sợi, lạc nhân, xà phòng, mắm, muối,
lại thêm cả mì tôm nữa. 

- Anh về lâu chưa? Đỡ xe giúp em. - Chị
Hương nói với chồng. 

- Sao mua lắm thứ thế? - Hải chạy lại giữ
xe cho vợ.

- Dự phòng cho cách ly chống dịch. Anh
không biết à? Cả làng cả xã người ta đổ xô đi
chợ, đi siêu thị mua đủ thứ.

- Giời ạ! Làm cứ như thời chiến ấy. 
- Chứ lại không? - Hương đáp - Chống

dịch như chống giặc. Thủ tướng có chỉ thị
cách ly toàn xã hội, anh không biết sao?

- Biết, chứ sao lại không nhưng đâu phải
thế này. Ti vi, đài, báo nói ầm ầm rằng không
cần phải tích trữ là gì. Nhà nước đảm bảo đủ
hàng, ổn định giá, có thiếu đâu mà lo? Với lại,
cách ly chứ có phải phong tỏa, cấm vận đâu? 

- Kệ! Cẩn thận vẫn hơn. Có phải mình em
đâu. Ai cũng nháo nhào nhào lên cả kia kìa. 

Vừa nói Hương vừa bê thùng mì tôm
chân đăm đá chân chiêu chạy vào đặt chồng
lên đống mì tôm vừa khuân về lúc nãy. Cái
Hiền cũng tháo tháo, dỡ dỡ phần hàng của nó
trên xe. Cu Huy chạy lại giúp chị. Cả nhà cùng
tất bật.

Gọn gàng xong đâu đó, Hương quệt mồ
hôi trên má nói với chồng: 

- Anh xem thế nào nghỉ việc đi. Chỗ ấy
nguy hiểm lắm. Lỡ có sao thì khổ cả. 

Hải tròn mắt nhìn vợ: 
- Em nói sao? Anh nghỉ việc hả?
- Chả nghỉ chứ làm làm gì? Về nhà làm

việc khác. Theo phụ xây cho chú Cường cũng
được! - Hương gật đầu.

- Ơ hay! Hôm nay em làm sao thế nhỉ?
Thân thế. Quen biết. Xin mãi mới được một
chân làm ở đó. Hơn tháng trời, giờ bảo nghỉ
là sao? - Hải bực dọc nói với vợ. 

- Là cái con covid nó bảo í. Anh làm ở đó
toàn ốm đau bệnh tật, lây nhiễm như chơi. Tốt
nhất tránh xa cho nó lành!

- Giời ạ! Bác sĩ, y tá trực tiếp với bệnh
nhân người ta còn chẳng sợ nữa là mình. Với
lại, tỉnh mình đã có ca nào nhiễm đâu.

- Chờ đến lúc đó có mà… chạy không kịp. 
Hai vợ chồng chủng chẳng đối đáp nhau.

Chị em Hiền, Huy không dám can thiệp, hai
đứa tự động bưng bê cất các thứ đồ đã mua.
Nghỉ học từ Tết đến giờ, quanh quẩn mãi ở
nhà cũng chán. Năm nay, cả hai chị em cùng
cuối cấp. Huy lớp chín, Hiền lớp mười hai.
Gần đây, có chương trình học online nên cả
hai cùng mải miết lên mạng. Lúc thì laptop, vi
tính, lúc lại học trên ti vi. Mới đầu bỡ ngỡ, sau
rồi thì quen. Bây giờ, chị em Hiền đều tự tin
với bài vở hơn. Tưởng tuần tới được đến
trường (mấy lần thế rồi) thì lại có lệnh “cách
ly xã hội”, thế là tiếp tục phải ở nhà. Nhớ thầy,
nhớ bạn quá rồi. Mùa thi thì sắp tới. Bao nhiêu
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bài vở chưa được học tiếp. Tất cả chỉ tại cái
dịch covid này.  

Hải năm nay bốn mươi hai tuổi. Hoàn
thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh đảm nhận
một số công việc của thôn, rồi của xã. Hai
khóa gần đây, Hải giữ chân Trưởng ban công
an. Vừa rồi, sáp nhập xã, trên điều về ba cán
bộ, chiến sĩ chính quy trực tiếp làm thường
trực ở ban công an xã. Không có bằng cấp gì,
Hải nằm trong diện cán bộ dôi dư. Là bạn của
giám đốc bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn
xã và là nguyên Trưởng công an xã nên Hải
được bệnh viện bố trí cho một chân bảo vệ.
Thời buổi người khôn của khó, việc làm khó
khăn, được vậy là quý lắm. Không lẽ về “một
cục”? Vào đây, vừa được tiếp tục công việc
gần với chuyên môn cũ, vừa được đóng bảo
hiểm liên tục. Nếu không có bạn làm giám đốc
thì còn lâu mới được suất đó. Ối người mơ
đấy chứ bỡn à? Thế mà giờ vợ Hải lại bảo bỏ?

Hơn chục năm làm công an xã, lăn lộn với
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hải
trưởng thành nhanh chóng. Anh say sưa công
việc. Cũng là cán bộ xã nhưng nghiệp công
an nào có an nhàn. Bất kể giờ giấc, đêm hôm
khuya sớm, hễ có vụ việc là Hải có mặt. Trộm
cắp, cướp giật, đánh cãi chửi nhau, tranh
giành đất đai bờ cõi, thậm chí vợ chồng không
ngủ được với nhau cũng gọi Hải. Người ta
“đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi”, đằng này
anh thì ngược lại. Có lần Hải suýt bị nạn nghề
nghiệp. Số là lần ấy, các anh truy bắt đối
tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma
túy, anh bị tụi nó chống trả quyết liệt. Nó đâm
kim tiêm xi lanh vào anh. Anh phải xét nghiệm
khẩn cấp. Hải giấu cả tháng trời không dám
gần gũi vợ. Nghi ngờ chồng ngoại tình,
Hương khục khặc tra khảo. Hải chỉ ậm ừ,
không thanh minh gì cả. Mãi đến khi có kết
quả xét nghiệm âm tính, bà trạm trưởng y tế
xã thông báo, Hương mới biết. Chị càng
thương chồng hơn. 

Đợt này, Hải “mất việc” ở xã, Hương nửa
mừng nửa lo. Mừng vì anh ấy không phải vất
vả hiểm nguy nữa. Lo là anh ấy sẽ buồn. Hơn
chục năm công tác, do tinh giản biên chế mà
phải về, không hụt hẫng mới là lạ. Thế rồi, khi
Hải được anh bạn làm giám đốc bệnh viên
nhận vào làm bảo vệ, Hương mừng lắm. Tuy
là bệnh viện tư nhân nhưng quy mô bề thế,
chuyên môn khá, cách thức tiếp đón, chăm
sóc, chữa trị ân cần, hiệu quả nên bệnh viện
rất uy tín và có sức hút lớn. Được làm ở đó

thì còn gì bằng. Đùng một cái, đại dịch covid -
19 làm đảo lộn tất cả. Bệnh viện thành tuyến
đầu chống dịch. Mà chống dịch đợt này lại
như chống giặc. Kẻ thù vô hình rình rập, hiểm
nguy khó lường. Tuy chỉ là bảo vệ, tuyến
ngoài thôi nhưng môi trường đó cũng ghê lắm
chứ. Tiếp xúc ban đầu với chục người, trăm
người, biết ai nhiễm ai không mà lường? Đã
đành là khẩu trang, là giữ khoảng cách tiếp
xúc, nhưng biết đâu đấy có những đối tượng
quá khích thì sao? Đã có mấy bệnh viện bị
người nhà bệnh nhân tấn công bảo vệ đó
thôi? Giờ lại đang thời covid. Chỉ cần họ xán
lại, nói to, hắt hơi cũng đủ lo rồi. 

Can ngăn không được, Hải vẫn đi làm.
Đợt này cao điểm, anh ở lại luôn bệnh viện.
Cả đêm hôm kia, Hải cùng mọi người thức
trắng dựng xong lán dã chiến ngay cổng bệnh
viện. Đây là nơi tiếp đón, phân loại bệnh nhân.
Ai muốn vào viện đều phải qua phòng bảo vệ
để nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, phun
thuốc diệt trùng, rửa tay sát khuẩn. Các tỉnh
đều lập chốt như vậy trên các trục đường
chính. Nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Đội
ngũ y bác sĩ căng mình đối mặt với hiểm nguy.
Cánh bảo vệ như Hải còn đỡ, đằng này họ nai
nịt kín người, trực tiếp thăm khám chữa trị.
Vòng ngoài của Hải đã tất bật rồi, vòng trong
như họ càng tất bật hơn. Cả sức lực trí não
đều phải gồng mình lên. Không ai về nhà. Tất
cả thay nhau túc trực suốt ngày đêm chiến
đấu. Xem trên ti vi, Hương sốt ruột quá. Cảnh
các bác sĩ trong phòng điều trị, ở khu cách ly
tập trung. Rồi các chiến sĩ quân đội, công an
nhường chỗ, chăm sóc, phục vụ người cách
ly nữa. Sao mà đông người nghi nhiễm thế
không biết. Đúng là phải làm theo cách này
mới hạn chế được sự lây lan của virus SARS
CoV-2. Hương càng thương chồng và kính
trọng đội ngũ y tế, quân đội, công an hơn. 

Những ngày cách ly thật buồn tẻ, nhà nào
biết nhà nấy, hàng xóm đều đóng cửa. Hãn
hữu lắm mới có người ra đường. Yêu nước,
chống dịch ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Trên
bảo vậy rồi. Thế nên, ba mẹ con Hương cũng
đều ở trong nhà. Hai đứa con mê mải online
học bài. Hương chẳng biết làm gì ngoài ra
vườn xới xáo, chăm sóc rau màu. Vợ chồng
Hương mỗi ngày điện thoại, chat với nhau đôi
lần thường về khuya và cũng chỉ một lúc thôi.
Còn để thời gian cho anh ấy tranh thủ nghỉ đôi
chút chứ. Ấy là Hương nghĩ vậy. Mà thực sự,
Hải cũng bận tối mắt thật. Nhớ vợ, thương
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con, anh cũng chỉ dành được dăm phút trò
chuyện. Chủ yếu là động viên nhau kiên
cường vượt qua cái thời mắc dịch này. Công
việc cuốn hút anh khiến anh mệt nhoài. 

Đã hơn mười giờ đêm, vẫn chưa thấy Hải
điện về. Gọi thì anh ấy không bắt máy, mấy
lần rồi vẫn vậy, Hương lo lắm. Chắc Hải đang
bận hoặc mệt quá chợp mắt ngủ đây mà?
Thôi, không gọi nữa, để anh ấy tranh thủ nghỉ.
Ngoài đường vắng tanh. Xe khách, xe chín
chỗ trở lên bị cấm rồi. Xe máy, xe đạp cũng
hiếm lắm. Ai dại gì mà đi lại lúc này. Cao điểm
chống dịch, ra đường để mà dính lây nhiễm
à. Hương chìm đi trong giấc ngủ tự lúc nào
không biết. 

Cả ngày hôm sau cũng không liên lạc
được với Hải. Tối, chương trình thời sự, ba
mẹ con quây quần trước ti vi. Đã thành lệ, mẹ
con Hương đều ngóng tin tức dịch covid.
Mạng xã hội nhan nhản tin giả, sao tin được.
Chỉ có ti vi, đài, báo chính thống mới tin thôi.
Cả tin nhắn qua điện thoại của Bộ Y tế nữa.
Xem có thêm ca nào nữa không? Lạy giời,
hãy dừng ở con số cũ và mong có thêm nhiều
ca chữa khỏi. Hết chương trình thời sự VTV1,
Hương lại bảo con xem ngay chương trình
thời sự của đài tỉnh. Cu Huy chuyển kênh. Ba
cặp mắt lại chú tâm theo dõi. 

“Tối qua, tại bệnh viện H của tỉnh đã xảy
ra trường hợp chống người thi hành công vụ.
Một thanh niên đã tấn công một bảo vệ khi
anh này không đeo khẩu trang bị bảo vệ nhắc
nhở”. Tiếng phát thanh viên cất lên. Ba mẹ
con Hương cùng giật mình. Tất cả như dán
mắt vào màn hình. Trích dẫn camera được
nhà đài đưa lên. 

- Ơ! Ai như bố kìa mẹ ơi! - Cu Huy kêu lên.
- Đúng bố rồi! Bố bị nó đánh kìa. - Cái

Hiền cũng há hốc mồm, ú ớ.
Hương gần như ngất xỉu khi thấy Hải bị

đấm vào mặt, ngã dúi dụi ngay ở cổng. Mặc
dù anh đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng
Hương vẫn nhận ra. Mấy người bảo vệ và
nhân viên y tế xúm tới can ngăn. Họ khống
chế được đối tượng. Hai người dìu Hải vào
trong. Thì ra vì thế này mà đêm qua vợ chồng
Hương không liên lạc được với nhau. Cả
ngày nay nữa. “Trời! Anh mà làm sao thì mẹ
con em sống sao nổi”. Hương kêu lên. Sau
đó, chị giục Hiền đưa mình tới bệnh viện. 

Từ nhà tới viện hơn ba cây số mà Hương
cảm thấy như cả chục cây vậy. Tới nơi, chị lao

ngay tới phòng bảo vệ. Mấy người ra chặn lại.
Họ không biết chị là vợ của Hải. Hương lúng
búng qua khẩu trang xưng tên, giới thiệu và
rền rĩ hỏi về chồng mình. Cánh bảo vệ ớ ra.
Tuy vậy, theo nguyên tắc, hai mẹ con chị vẫn
phải đo thân nhiệt, xịt khuẩn sát trùng theo
quy trình trước khi vào trong. 

- Chị bình tĩnh, yên tâm nha. Anh Hải
không sao đâu. Đang nằm nghỉ trong phòng
bệnh rồi. - Một người nói với Hương và dẫn
hai mẹ con chị vào thăm Hải. 

Mặt Hải sưng vều, một bên mắt thâm tím,
mí mắt húp sụp, mặt lệch hẳn đi. Cả hai mẹ
con Hương cùng lao tới bên anh. Hương đưa
tay sờ nắn khắp người Hải. Chị hỏi không kịp
để Hải trả lời. Hiền sụt sịt mếu máo. 

- Không sao đâu. Anh đỡ rồi. Điện thoại
bị rơi, vỡ nên anh không liên lạc được. Anh
cũng quên không bảo anh em điện cho em. -
Hải nhẹ nhàng nói. 

- Đêm qua, anh không điện em lo quá.
Tưởng anh bận cơ. Tối nay, xem thời sự đài
tỉnh mới biết sự việc. Ơn giời. Thế là may rồi.
Em nói anh lại không nghe cơ. 

Hải biết vợ mình lại nhắc tới chuyện bỏ
việc ở đây. Anh mỉm cười chỉ cho vợ và con
sang khu bên: 

- Hai mẹ con nhìn kìa! Nơi đấy là tuyến
đầu chống dịch đấy. Chỗ ấy mới nguy hiểm.
Thế nhưng có ai sợ đâu? Ai cũng sợ thì ai
chống dịch?

Mẹ con Hương nhìn theo tay Hải chỉ. Qua
lớp kính, phía trong đội ngũ bác sĩ, hộ lý ai nấy
đều như những du hành vũ trụ. Áo mũ choàng
kín người. Khẩu trang, kính che kín mặt. Tay
chân nai nịt tất găng. Người nào người nấy tất
bật. 

- Liên tục suốt 24 giờ đấy. Hội chẩn, cấp
cứu, chữa trị. Ăn, ngủ cũng phải thay nhau.
Cả tháng trời nay họ phải xa gia đình rồi. Tiếp
xúc trực tiếp với bệnh nhân trong khu cách ly
đặc bệt còn nguy hiểm hơn. Anh ở ngoài cổng
bảo vệ có đáng gì. Thế nên, mẹ con yên tâm
đi. Anh bị thế này là hi hữu thôi.

Trực tiếp nhìn đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa
bệnh nhân ở đây không phải trên ti vi nữa, mẹ
con Hương càng cảm phục kính trọng hơn.
Và họ cũng hiểu hơn, tự hào hơn việc chồng
và bố mình góp sức trong cuộc chiến đấu
thầm lặng này. Ba người nhìn nhau đầy tin
tưởng, yêu thương…
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Ông Trần tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tiếng
lanh canh phát ra từ những tấm kính
cửa va vào nhau và hơi lạnh đầu mùa

như cùng hùa đến đánh thức ông. Co ro trong
tấm vỏ chăn mỏng, bụng ông sôi lên vì đói.
Ông chợt nhớ từ chiều tới giờ chưa ăn gì. Bà
giúp việc xin về sớm vì nhà có giỗ, ông đã tính
úp tạm bát mì tôm nhưng rồi lại thôi. 

Ông thấy lạnh hơn bao giờ hết. Càng lạnh
càng thấy đói. Đã sắp đến Trung thu. Ánh
trăng rọi qua tán cây bưởi đầu nhà, qua cửa
kính nhìn rõ những trái bưởi tròn căng. Mọi

năm, cứ đến ngày này là bà Trần đã trải đệm
và lấy chăn len để sẵn cuối giường. Cả gian
phòng ấm rực mùi băng phiến và mùi nắng hè
còn rớt lại. Đêm đêm, giữa những chăn đệm
ấm áp, khi bà Trần đã yên trí thở đều đều thì
ông nằm yên lặng nhìn ra khoảng trời bên
ngoài ô cửa kính trong suốt. 

Ông nhớ như in một đêm trăng nọ, nàng
rười rượi dưới trăng. Cát và sóng biển loang
loáng trên da thịt nàng, mắt nàng thăm thẳm
bí ẩn như biển đêm. Những ngày sau đấy, ông
luôn trong trạng thái lâng lâng như say sóng.
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Ông nhớ giọng nàng thủ thỉ khi úp mặt
vào lòng ông, chân vẫn duỗi ra mép nước
nghịch sóng. Người ông vẫn thường nổi gai
lên mỗi khi nhớ lại giọng nàng: 

- Nhất định kiếp sau mình sẽ phải gặp
nhau sớm hơn ha anh.

Giá họ gặp nhau sớm hơn! Ông vẫn thầm
ước. Nhưng là sớm hơn bao lâu mới được?
Ông hơn nàng những hai mươi tuổi. Khi ông
cùng đồng đội hành quân qua quê nàng thì
nàng vẫn chưa hề có chút tín hiệu nào là sẽ
có mặt trên đời này để ông biết mà chờ đợi.
Chẳng thế, trong một bài thơ viết riêng tặng
nàng, ông đã phải thốt lên “Thủa anh áo lính
bạc màu/ Em vẫn còn mây bay xa thẳm”. Giá
ông ra đời muộn hơn hai mươi tuổi, giá ông
đừng Bắc nàng đừng Nam. Giá họ đừng gặp
nhau như duyên tiền định!

Lẽ ra ông đã không thể gặp nàng vì rời
nơi đó từ hôm trước. Xong công việc sớm, lên
xe của hãng du lịch nổi tiếng, ông nghĩ cũng
sẽ như mọi khi, chỉ cần đọc xong cuốn sách
yêu thích, qua vài giấc chợp mắt là về đến
nhà. Ai dè mới chạy được hơn trăm cây số,
xe bị hỏng phải dừng lại sửa, vừa hay nàng
cũng bị một xe khác của hãng bỏ quên tại
quán ăn trưa. Dẫu sao, hãng xe cũng đã vớt
vát uy tín bằng cách xếp họ lên chuyến xe
khởi hành sớm nhất sau đó. Còn đúng hai ghế
cạnh nhau. Họ lên xe trong một tâm trạng
không mấy vui.

Khách trên xe bắt đầu ngả ghế để ngủ.
Nàng mở ba lô lấy sách ra đọc. Ông cũng có
thói quen mang theo sách để đọc trên đường
dài nhưng lúc này không muốn đọc. Nhìn
sang bên, vô tình ông để ý đến cuốn sách của
nàng và hơi bị bất ngờ. Nàng đọc “Thương
nhớ Mười Hai” của Vũ Bằng, cuốn sách gối
đầu giường của ông. Nhiều người mê Thủy
Hử, Tam Quốc, còn ông, ông mê nhất
“Thương nhớ Mười Hai”. Ông thầm quan sát
người bạn đường. Nàng khoảng chừng trên
dưới ba mươi. Nước da nâu tươi và một
khuôn mặt rất ưa nhìn với mắt nâu sáng và
hàng mi rợp. Cách ăn vận toát vẻ năng động,
hiện đại.

Nàng say sưa với từng trang sách, ông
tha hồ nhìn khuôn mặt nghiêng rất đằm thắm
dưới mái tóc xõa dài. Không biết cô nàng có
hiểu thế nào là mưa phùn rét ngọt không nhỉ?
Ông không khỏi mỉm cười mường tượng nàng
phải tháo đôi giày cao gót khi đi trên những
đường làng lầy lội dưới mưa xuân, rồi lại nghĩ
đến khuôn mặt nàng bị bôi nhọ nhem vì chơi
tam cúc thua. Làm sao một cô gái Nam Bộ lại
có thể cảm thụ được những nét “rặt Bắc Kỳ”
như vậy nhỉ?

Ông không bắt chuyện, vì bản tính ông ít
nói, lại càng ngại tiếp xúc với người lạ, nhất
là phụ nữ. Nàng cũng vậy, chẳng để ý đến ai
ngoài cuốn sách đặt trên đùi. 

Nếu không có một sự kiện đã đột ngột xảy
ra thì chắc sau khi kết thúc hành trình họ vẫn
là những người hoàn toàn xa lạ. Bắt đầu là
một vài tiếng rên khe khẽ rồi trong giây lát hầu
hết hành khách trên xe đều gập người trong
cơn nôn ói. Cả lái xe và phụ xe cũng cùng
chung tình trạng. Sau ít phút bất ngờ, ông và
nàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa mọi
người vào bệnh viện. Người ta nghi ngờ món
nộm sứa trong thực đơn bữa trưa là nguyên
nhân của vụ ngộ độc tập thể. Ông và nàng do
ghép xe, không dùng chung bữa nên không
việc gì. Dẫu sao, để phục vụ công tác điều tra,
người ta vẫn đề nghị ông và nàng lưu lại
thêm.

Trong rủi ro vẫn còn chút may mắn vì họ
dừng lại đúng nơi trước đây ông đã từng đóng
quân. Những khu phố sầm uất ven bờ biển
hầu như không còn chút dấu vết nào của trận
đánh khốc liệt. Còn dư khối thời gian, họ cùng
thả bộ trên con đường chạy men theo biển.
Nàng gọi ông bằng chú, xưng con. Giọng
Nam Bộ thật dễ thương. Còn nàng bảo nàng
thích giọng nói của ông, giọng đàn ông Bắc
mới thật ngọt ngào. Ông tả cho nàng nghe
quang cảnh vùng này gần bốn mươi năm về
trước, khi ông cùng đồng đội tiến quân vào.
Ông kể hồi đó lần đầu tiên anh em quê miền
trung du Bắc Bộ được biết đến quả dừa. Vùng
này hồi trước xoài và dừa nhiều thôi rồi.
Không biết làm sao ăn, các chú bộ đội trẻ để
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ý thấy các cô gái xắt xoài ra chấm muối ớt,
anh em cũng hò nhau vặt dừa. Sau khi nếm
thử, ai nấy đều nhất trí rằng trái cây miền Nam
to thì có to thật nhưng không ngon lành gì.
Quả thì chua khủng khiếp, quả lại chát kinh
người. Tưởng quả dừa thì thế nào chứ đã
chát thì chớ, hạt lại to tổ bố, không được cái
tích sự gì.

Nàng cười giàn giụa, kể:
- Chú có biết không, dù có là “ăn Bắc chơi

Nam” thì khách Tây vẫn không có thích xài đồ
ăn Bắc đâu nghe. Họ chê món chính thì lạt,
món soup tạm được nhưng món tráng miệng
thì mặn thôi là mặn. 

Ông cũng phì cười nghĩ đến bữa cơm với
canh cua và cà muối. Chỉ vì thèm nhớ cháy
lòng những bữa cơm đạm bạc với dưa cà do
chính tay mẹ làm mà ông Trần đã chuyển
công tác ra Bắc, bỏ lại sự nghiệp gây dựng
bao năm. Người vợ cùng tuổi, cùng làng do
cha mẹ hỏi cho mừng hơn bắt được vàng
trước quyết định của chồng. Tuy vậy, hàng
năm ông vẫn thường vào Nam vì cơ quan có
chi nhánh trong đó.

Rất thật lòng pha chút quyến luyến, ông
mời nàng nhất định phải có dịp ra chơi để ông
được thết đãi những món nàng mới chỉ được
thưởng thức qua “Thương nhớ Mười Hai”. 

Tin đi tin lại khá lâu, đến một ngày kia, cả
hai giật mình chợt nhận ra mình đã quá nặng
tình với người kia. Thề có trời đất, ông Trần
không hề có ý gì về chuyện tình cảm với cô
gái mà ông coi như con cháu. Vả lại, gần hết
cuộc đời, ông quen sống trong môi trường nề
nếp và kỷ luật nên dù có mộng mơ đôi chút
đủ để viết những bài thơ khá ngọt ngào, ngoài
ra ông không hề tơ vương đến một bóng dáng
phụ nữ nào khác người vợ quê mùa. Ban đầu,
ông đã rất sợ hãi và lo lắng, cố kiểm soát hành
động của mình, không còn thoải mái trò
chuyện với nàng như trước. Vốn dĩ luôn tuân
theo quan niệm đạo đức truyền thống, ông
thấy việc mình có tình cảm với một cô gái trẻ
đáng tuổi con mình là hết sức xấu xa và suy
đồi. Ông sẽ không mặt mũi nào mà nhìn anh
em đồng nghiệp, người thân trong gia đình sẽ

phỉ nhổ. Tóm lại là ông đã kiên quyết tìm mọi
cách để trốn chạy. Nhiều lần, nàng đã phải bật
khóc khi nghe ông lạnh nhạt trả lời điện thoại
khi không thể không nhấc máy.

Nhưng tình yêu đúng là một con quái vật
kì lạ, càng trốn nó, nó càng đuổi bắt kì được
mới thôi. Và ông Trần cũng chỉ là một nạn
nhân của nó.

Chuyến công tác ấy, ông không cho nàng
biết. Chắc vì giận dỗi, đã khá lâu nàng không
liên lạc với ông. Phần ông, vừa sợ phiền toái,
vừa không có lí do gì để thông báo cho nàng. 

Lâu lâu anh em mới gặp nhau, xong công
việc, ông được kéo vào trận rượu đã đời, đến
đêm thì say không biết trời trăng gì nữa. Sáng
hôm sau, khi tỉnh rượu, ông không dậy nổi vì
thấy đầu đau như búa bổ. Không muốn làm
phiền mọi người, ông gọi đến văn phòng chi
nhánh nói là có việc nhà phải ra Bắc ngay, mọi
người đừng lo cho ông.

Thế rồi cơn sốt rét bỗng quay trở lại sau
bao năm ông ngỡ đã từ bỏ nó vĩnh viễn. Giữa
mùa hè mà ông vẫn run bần bật sau mấy lớp
chăn len. Trong cơn mê sảng, ông nghe thấy
giọng con gái Nam Bộ thân thuộc. Ông thiếp
đi trong hơi ấm nồng nàn và cảm giác dễ chịu
như có một cơ thể mềm mại đè trên người.

Nàng không bao giờ cho ông biết ai nói
cho nàng hay hôm đó ông ốm nằm lại khách
sạn để mà đến với ông. Trong cơn khát cháy
người, ông sung sướng và tham lam hớp
từng giọt nước ai đó đang mớm lên đôi môi
khô khốc, rồi như chưa thỏa, ông ngậm chặt
lấy đôi môi mát lịm ấy. Trong vòng ôm của
nàng, ông đã hoàn toàn buông xuôi.

Khó có thể gọi đúng tình cảm ông dành
cho nàng. Đó là thứ tình cảm rất phức tạp,
pha trộn giữa tình yêu đôi lứa và cả tình cảm
cha con. Vì thế, khỏi phải nói ông yêu chiều
nàng nhiều đến mức nào. 

Ông không sao lí giải được vì sao nàng
lại say mê ông đến vậy. Ông, một cán bộ quèn
trong cơ quan Nhà nước đang chờ đến tuổi
hưu. Tiền bạc không có, tuổi trẻ cũng đã qua
lâu rồi. Chưa hết, ông lại còn cả một đại gia
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đình phải lo lắng. Kể cả mặt tinh thần, ông
cũng không dành cho nàng được bao nhiêu.
Mỗi năm, ông thu xếp để gặp nàng một lần.
Nhìn nàng ngời ngợi hạnh phúc trong căn
phòng trọ rẻ tiền, ăn những món ăn đạm bạc
mà tim ông đau nhói. Nàng trẻ trung thế kia,
xinh đẹp thế kia, lẽ ra phải được hưởng
những điều kiện tốt đẹp hơn mà ông không
thể nào lo cho nàng được. 

Vốn là cô gái giàu nghị lực, ngay từ khi rời
quê khăn gói vào Sài Gòn nhập học, nàng đã
đề ra mục tiêu phải học thật giỏi và lập nghiệp
ở đây. Bây giờ nàng đã có một căn hộ ở Sài
Gòn, hiện làm cho một dự án nước ngoài, thu
nhập rất khá. Dù nàng thừa khả năng chi phí
cho những lần gặp nhau nhưng lại luôn tôn
trọng sự xếp đặt của ông. Điều đó khiến ông
cảm kích và thương yêu nàng nhiều hơn.

Trong mỗi cuộc ân ái, nàng quấn chặt lấy
ông, vừa như một miếng xốp hút ông đến cạn
kiệt vừa khản giọng hối thúc:

- Anh cho em một đứa con nghe anh. Nhất
định anh phải làm cho em có thai nghe anh.

Nàng thực lòng muốn sinh con trai cho
ông, để dù xa nhau, nàng vẫn hàng ngày
được nhìn thấy, được chăm sóc và được yêu
thương một phần cơ thể của ông. 

Lí do gì khiến nàng yêu ông ư, chẳng lẽ
nàng thú nhận chưa từng có ai làm cho nàng
rung động sâu sắc như khi gặp ông. 

Suốt đường dài, mặc dù chú tâm vào
trang sách, nàng vẫn nghe được ông trả lời
điện thoại của con gái. Chỉ là cuộc trò chuyện
đơn thuần, bố nhắc con nhớ tự chăm sóc sức
khỏe, đừng có bỏ bữa, nhớ gọi điện cho mẹ
kẻo mẹ mong… Toàn những từ ngữ bình
thường mà mọi người thường nói, nhưng sao
nàng nghe thấy ẩn chứa một tình cảm dịu
dàng và sự quan tâm sâu sắc nhường ấy. 

Nàng thèm nghe ông nói những điều ấy
với nàng, cả những điều khác nữa, với duy
nhất mình nàng. 

Ông đã không để nàng phải thất vọng.
Mỗi khi gần nhau, vừa thỏa thuê rời khỏi
người ông, ngắm nhìn gương mặt ông thanh

thản bừng lên những tia sáng rạng rỡ của
hạnh phúc, nàng lại không thể kiềm chế để
không áp vào ông, lôi cuốn ông bắt đầu lại từ
đầu. Cách ông mở nàng ra, mãnh liệt xâm
chiếm nàng luôn khiến nàng mê mẩn.

Ông Trần cũng đã suy nghĩ nhiều. Ba cô
con gái đều đã trưởng thành. Ông đã từng
khao khát có cậu con trai nhưng rồi năm tháng
trôi qua, từ cái ngày vợ ông từ chối sự ve vuốt
thì ông cũng nguôi dần mong ước. Có một
thằng con trai để ông đưa nó đi thắp hương
mời tổ tiên về ăn Tết, để hai cha con cùng
đánh cờ, cùng tranh luận ỏm tỏi khi xem trận
bóng đá hay, để cùng lang bạt đến những
vùng đất lạ. Ôi, giấc mơ cả đời của ông, nhất
là lại với người phụ nữ ông say mê bằng tình
yêu dành dụm cả đời. Ông tính xa tính gần.
Họ hàng sẽ không phản đối nếu biết chuyện,
vợ ông chắc sẽ vật vã một thời gian rồi cũng
chấp nhận. Mà nàng cũng đã hứa sẽ một
mình nuôi con, không để ảnh hưởng gì đến
sự nghiệp và gia đình của ông. Dù vậy, ông
cũng vẫn không đủ gan. 

Cũng chưa bao giờ ông thực hiện được
lời hứa đưa nàng ra Bắc, nấu những món
trong “Thương nhớ Mười Hai” hay đưa nàng
đi những hội hè mà Vũ Bằng miêu tả. Bù lại,
ông đã đền đáp nàng bằng tình yêu mãnh liệt
cuối đời và duy nhất.

Cả ông và nàng đều thích biển, đó là điều
an ủi lớn cho ông. Những dịp gặp nhau, họ
chọn một nhà trọ rẻ tiền ven bờ biển, sau
những phút giây quấn chặt nhau đến mức rã
rời, họ lại đưa nhau ra biển. Ở đấy, dưới bóng
mát của một lùm cây nào đó, ông ngồi buông
cần, nàng gối đầu lên chân ông, lim dim nhìn
trời mây trôi nổi. 

Từ nhỏ, ông Trần đã chỉ ăn những con cá
do chính tay ông câu. Mặc dù vẫn cùng các
anh em đi tát ao bắt cá nhưng ông không bao
giờ dám động đũa vào món cá kho từ những
con cá trước đó còn sặc mùi bùn. Ông chỉ ăn
được cá sông hoặc cá biển. “Con nhà lính,
tính nhà quan”, kể cả những đận đói vàng mắt
hồi quân ngũ, ông cũng không chịu thay đổi
thói quen. 
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Ông khéo léo giật lên những con cá trắng
bạc sạch tươm, xiên vào đoạn cây tươi, rắc
chút muối ớt rồi nướng trên than hồng. Nàng
lim dim chờ ông thận trọng gỡ từng chiếc
xương trước khi bón cho nàng ăn. Nàng tham
lam mút cả những vụn cá còn dính lại trên
ngón tay ông. Họ tận hưởng từng giây từng
phút bên nhau như để bù lại cho khoảng thời
gian cách xa dài đằng đẵng. Kết thúc mỗi
chuyến đi, ông Trần lại chuẩn bị thu xếp cho
lần tới. 

Ông đã cố giữ nếp sinh hoạt bình thường
nhưng vẻ hạnh phúc tràn trề trên nét mặt thì
không thể giấu. Ông như trẻ lại cả chục tuổi. 

Mối tình cuồng nhiệt chấm dứt đúng vào
lúc ông Trần không ngờ nhất. Lần gặp nhau
cuối cùng, lúc chia tay nàng còn dính chặt lấy
ông không rời. Đêm nào nàng cũng thì thầm
qua điện thoại những lời thương yêu. Thế mà
chỉ vài tuần sau nàng bắt đầu lảng tránh ông,
ông gọi điện nàng không bắt máy, nhắn tin
cũng không thèm trả lời. Có đêm, ông gọi vào
máy cố định nhà nàng thì nghe tiếng đàn ông
trả lời ở đầu dây bên kia.

Khỏi phải nói ông Trần đã buồn bã suốt
một thời gian dài nhưng ông cũng phần nào
cảm thấy nhẹ nhõm. Đến khi nàng đột ngột
báo tin đã tìm được một người phù hợp để
chuẩn bị kết hôn thì ông đã thành thật chúc
mừng nàng, nhưng hình bóng nàng ở lại trái
tim ông như một hình xăm nét. Ông cũng
thầm yên trí mối tình bí mật của mình đã được
giữ kín. Bà vợ già hết sức đơn giản của ông
không hề biết đến đoạn đời bão giông của
chồng mình.

Càng về sáng, trời càng lạnh hơn. Ông
Trần đã phải ngồi dậy mặc thêm áo dài tay mà
vẫn không đỡ rét. Đành vậy, vì nghĩ đến đống
chăn đệm còn gọn ghẽ trên gác xép ông thấy
ngại quá. Mới năm ngoái chứ đâu, ông còn
nín cười khi nghe ông bạn chí cốt phàn nàn
về nỗi khổ góa vợ:

- Bọn ta mà chết thì các bà ấy chỉ buồn
thôi còn bà ấy chết trước, ta mới thật buồn
khổ. Vừa buồn vừa khổ, mà khổ nhiều hơn.

Ông Trần không tin lắm, nghĩ chắc ông
bạn nói quá nên đấy thôi. Chỉ là nhà vắng
người hơn, còn ta vẫn phải ăn, vẫn phải sống,
có khi còn tự do hơn.

Bà Trần mới mất chưa đầy tháng, ông đã
thực sự thấm nỗi khổ sở của một người đàn
ông cô độc vốn đã quen nhận sự chăm sóc
chu đáo từng miếng ăn từng hớp nước. Ông
thấy thông cảm với bạn mình và nhận ra sự
thiếu vắng không gì thay thế được của người
vợ suốt bao năm lặng lẽ tận tụy bên ông. 

Hồi trước, hễ khó ngủ, ông đều nhớ lại
những kỷ niệm về nàng, khuôn mặt nàng, đôi
môi hé mở của nàng, thân thể ấm nóng luôn
cong lên chờ đón của nàng. Trong trạng thái
ngất ngây chưa bao giờ có với vợ, ông
choàng tay qua ôm ngang thân hình bé nhỏ
của bà Trần, nén một tiếng thở dài, nhắm
mắt ngủ.

Trăng đang khuất sau khu nhà cao tầng
ở phố bên nhưng vẫn cố rớt lại trên nóc
màn những tia sáng mảnh, chập chờn như
ánh nến đèn kéo quân. Mới Trung thu năm
trước, ông Trần tỉ mẩn ngồi suốt mấy ngày
chẻ nan, dán giấy làm đèn cho cháu ngoại,
bà Trần cũng ngồi bên cạnh, cẩn thận bóc
từng hạt bưởi xâu vào sợi dây thép để đốt
thay nến. 

Hồi còn nhỏ, nhiều đêm Trung thu, ông bà
đã cùng ngồi phá cỗ dưới gốc đa đầu làng.
Lớn lên biền biệt xa nhà, khi bố mẹ nhắc tên
cô gái sẽ được hỏi cho ông làm vợ, ông chỉ
nhớ mang máng một cái dáng loắt choắt có
đuôi tóc cháy nắng mà không thể nào nhớ
được khuôn mặt cô bạn gái.

Dừng tay lau mắt kính bị mồ hôi làm cho
nhòe, ông giật mình nghe bà Trần bảo:

- Ông Trần này, không biết kiếp sau tôi và
ông có gặp lại nhau không nhỉ?

Ông lặng thinh không trả lời, bà thản
nhiên bảo tiếp:

- Dù ông có không muốn gặp tôi thì tôi
vẫn cứ phải gặp ông. Tôi sẽ lại tìm vào đúng
nhà ông.
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Ông choáng váng. Ông không tin lắm vào
thuyết luân hồi nhưng đã luôn tâm niệm nếu
có kiếp sau, nhất định ông sẽ đợi và tìm bằng
được nàng. Ông sẽ nuôi nấng nàng, chờ cho
nàng lớn lên rồi lấy nàng làm vợ. Bên sườn
ông vẫn còn vết sẹo nhỏ, là do nàng cắn vào
đấy, nàng bảo để đánh dấu quyền sở hữu,
không cho phép phụ nữ nào dám tranh ông
của nàng. Kiếp này coi như lỡ duyên, kiếp sau
chắc chắn cuộc đời ông sẽ gắn chặt vào cuộc
đời nàng, đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Không để ý đến thái độ của ông, bà Trần
vẫn nói tiếp, giọng khẽ dần như chỉ muốn nói
cho chính mình nghe:

- Kiếp sau nếu lại được làm người, thế
nào tôi cũng sẽ đầu thai làm con gái của ông,
ông Trần ạ, để tôi mở mắt ra là đã có ông
thương yêu, chăm chút. Chỉ đến khi ông nằm
dưới ba tấc đất, tôi mới không có ông nữa.
Cũng không người phụ nữ nào có ông nữa.
Dầu ông có muốn hay không thì trong cơ thể
tôi vẫn có dòng máu của ông. Tôi sẽ sinh ra
những đứa con giống ông như đúc. Tôi định
thế đấy, ông Trần ạ.

Bà Trần ra đi rất bất ngờ. Hôm ấy mới
chớm thu, tiết trời oi nồng rất khó chịu, bà ra
vườn hái quả bầu non nấu canh ăn cho mát
ruột. Sắp mâm bát tinh tươm, bà lấy quần áo,
bảo tắm cho mát người để ăn cơm cho ngon.
Khi tắm xong, bà lại thấy buồn ngủ nên bảo
ông ăn trước. Lúc ông vào nằm bên cạnh, hỏi
vài câu không thấy tiếng trả lời, ông hoảng hốt
lay gọi thì mới hay bà đã đi rồi, nét mặt thanh
thản như vừa chợp mắt lúc ban trưa.

Tang ma cho bà xong, các con gái tìm
trong tư trang của bà thấy có một chiếc hộp
khóa kỹ. Mở hộp ra thấy bên trong có cuốn số
tiết kiệm, đôi hoa tai và vài đồ lặt vặt, còn có
một phong bì đựng một tờ di chúc và chiếc
nhẫn vàng. Bà đã ghi sẵn phần chia cho từng
đứa con. Riêng chiếc nhẫn, bà dặn dò cẩn
thận phải gửi cho một người. 

Chiếc nhẫn này bà được mẹ chồng tặng
trong ngày cưới, cốt để đôi vợ chồng có chút
vốn riêng. Bà đã giữ chiếc nhẫn bằng mọi giá,

kể cả lúc vận hạn nhất cũng không chịu bán
đi. Đến cả khi cô út, đứa con hợp tính bà nhất
đi lấy chồng, ngỏ ý muốn có chiếc nhẫn của
bà nội, bà cũng gom tiền mua chiếc nhẫn khác
chứ không cho.

Theo di nguyện của bà, chiếc nhẫn được
gửi cho cô Huỳnh Thu Thủy, quận Bình
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các con gái
đoán già đoán non có lẽ đó là con gái một
người bạn nào đó của mẹ cần được giúp đỡ.

- Biết đâu đấy chẳng là con bác nào
người yêu cũ của mẹ mà mẹ vẫn hằng thầm
thương trộm nhớ. - Một cô phỏng đoán.

Bà Trần mất đi mang theo bí mật mối
quan hệ giữa bà và cô gái. Các con về hết,
một mình trong ngôi nhà trống trải, ông Trần
vẩn vơ nghĩ ngợi. Ông không tin có sự trùng
hợp đến vậy. Không biết từ đâu mà bà có địa
chỉ của nàng, người tình bé nhỏ của ông. Có
lẽ vợ ông đã sớm biết mối quan hệ giữa ông
với nàng. Nhưng lạ là sao bà có thể giấu kín
bí mật cùng nỗi niềm cay đắng nhường ấy
trong tấm thân quá ư bé nhỏ, còm cõi, để
hàng ngày vẫn chăm sóc ông một cách chu
đáo, dịu dàng.

Ông hồ nghi việc bà mất đột ngột cũng là
giải pháp mà bà cho là đích đáng nhất để
trừng phạt người chồng phản bội, cốt để ông
phải sống trong dằn vặt suốt đoạn đời còn lại
mà không có bà ở bên. 

Ông chua xót nhận ra rằng dù cả đời sống
với nhau, trao thân gửi phận cho nhau nhưng
ông không hiểu chút nào người phụ nữ đã
giúp ông duy trì nòi giống. Người phụ nữ quê
mùa, ít học và nhỏ bé ấy đã giữ cho mái nhà
của ông bình yên sau những bão giông, là nơi
ông vẫn tìm về mỗi  khi bị đời làm cho tả tơi,
bầm dập. Vậy mà bà chỉ được đón nhận ở
ông một tình cảm nhạt nhẽo, sự đối xử cho
phải lẽ chứ chưa bao giờ ông thật lòng
thương yêu, coi trọng bà.

Ông Trần bất giác thở dài. Vẫn theo thói
quen, ông quờ tay sang bên cạnh. Cánh tay
ông buồn nản buông xuống khi chạm vào một
khoảng trống lạnh đến run người.
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Loa ký túc xá
Đầu xuân năm 1985, khi tôi đang là sinh

viên khóa 16, Trường Cao đẳng Sư phạm
Nhạc họa Trung ương, một hôm tôi được triệu
tập lên văn phòng đoàn trường. Tại đây, tôi
gặp một số người cùng trường, họ đón tôi
bằng những nụ cười bẽn lẽn. Bí thư Đoàn
trường phổ biến về việc tổ chức đoàn phối

hợp với Ban Quản lý Ký túc xá thành lập “Tổ
truyền thanh sinh viên ký túc xá”. Và tôi được
chỉ định làm Tổ phó phụ trách nội dung. Khi
giao nhiệm vụ, cán bộ đoàn trường cho biết,
thông qua lý lịch thì được biết, tôi vốn là người
viết văn, làm thơ, làm báo từ thủa học sinh
(cấp 2). Từng là cộng tác viên của Báo Tiền
Phong, Tạp chí “Văn nghệ Xứ Lạng” và là
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Thời thanh niên
Sôi nổi

Ghi chép của NGUYỄN DUY CHIẾN

Tháng Sáu, tiết trời nồng nàn của mùa hè như cháy lên những kỷ niệm về nghề báo,
nhắc tôi về một quãng đời tươi trẻ, nhiệt huyết, chất chứa bao kỷ niệm vui buồn và cả
những bài học sâu sắc… 

Giao lưu thắm tình đoàn kết với tuổi trẻ biên phòng Lạng Sơn.                                                                 
Ảnh: LÊ CôNG MAI 



“Thông tin viên có thẻ” của Báo Lạng Sơn,
Báo “Quân khu 1”. “Tôi còn biết, đồng chí
được Nhà nước nuôi từ nhỏ, mỗi tháng lĩnh
14 kg gạo không có độn. Chính vì vậy, đồng
chí phải có trách nhiệm phục vụ công tác
tuyên truyền cho nhà trường, cho tổ chức
đoàn và ký túc xá” - Cán bộ đoàn vừa dứt lời,
có vài tiếng vỗ tay lốp bốp làm mặt tôi đỏ ửng.
Quả thực, dạo trước, đúng dịp tôi vào học đầu
cấp trường Trung học phổ thông Chi Lăng A,
được kết nạp đoàn dịp 26/3 thì cũng là lúc tôi
được phòng lương thực huyện Chi Lăng
(Lạng Sơn) thông báo rằng ngoài tiêu chuẩn
như các gia đình được cấp gạo trong “sổ hộ
khẩu” thì ngày 15 hằng tháng, tôi lên phòng
lương thực huyện để lấy một “Lệnh chi”, in
đẹp như trái phiếu rồi đi lĩnh gạo. Đây là một
sư ưu đãi lớn của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ đó
dành cho những người có năng khiếu, có
đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật
ở một tỉnh biên giới.

Trở lại công việc thực hiện các buổi
truyền thanh “Loa ký túc xá”. Ngày ấy, mỗi
tuần hai buổi, chúng tôi gồm sáu người tập
trung ở phòng “quản sinh” ở tầng hai khu ký
túc xá năm tầng bề thế. Tại đây có đặt bộ âm
ly, micro, các thiết bị ghi âm và truyền trực
tiếp ra hai cái loa phóng thanh to như cái
mâm chĩa vào các tòa nhà nơi có sinh viên
trọ học. Công việc của tôi là tập hợp bài viết
của các lớp gửi đến, biên tập, sửa chữa,
đồng thời cóp nhặt những thông tin trên các
báo có nội dung về giới trẻ, những chính
sách mới cho sinh viên. Ngoài ra, còn phải
viết những tin, bài về nhà trường, về ký túc
xá. Để phong phú cho chương trình dài
chừng 30 phút, chúng tôi cho phát cả những
sáng tác thơ, văn về chủ đề tình yêu, quê
hương đất nước, mái trường. Các bạn khoa
nhạc thì chuẩn bị các tiết mục ca nhạc và
những tiểu phẩm hài phê phán những thói hư
tật xấu của sinh viên.
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Đại biểu và Ban Chấp hành Chi đoàn Hội VHNT Lạng Sơn (tác giả thứ 2, từ trái qua), tháng 3
năm 1990.                                                                                     Ảnh: LÊ CôNG MAI 



Vào mỗi buổi chiều, rất đông sinh viên nữ
ngồi giặt quần áo bên bể nước trước khu ký
túc xá và các bạn nam ngồi rệ cỏ chờ đá
bóng, hóng chương trình truyền thanh. Chúng
tôi nhận được nhiều lời khen của các bạn
cùng trang lứa, của đoàn trường và cả bác
quản sinh ở ký túc xá khó tính. Tuy nhiên,
cũng có những khiếu nại xảy ra. Chả là, vài
tiểu phẩm hài có tính chất phiếm chỉ, nhưng
đôi khi lại có sinh viên nhận vơ vào mình, cho
rằng bản thân bị nói xấu “vì yêu mà quên việc
học hành”. Nghiêm trọng hơn, vào một buổi
tối nọ, khi chúng tôi đang thực hiện chương
trình thì bỗng đâu có một anh cán bộ lớp nhạc
xô cửa chạy vào thông báo, có một toán thanh
niên “đầu gấu” vào khu ký túc xá tán gái, đang
xảy ra đánh nhau loạn xạ. Hiện không rõ “đâu
là quân ta, đâu quân địch”. Ngay lập tức,
chúng tôi dừng buổi phát thanh, sẵng giọng ra
lệnh, đóng cửa khu ký túc xá. Các bạn nữ hãy
nằm yên, đắp chăn trên giường, các bạn nam
thì cởi áo để phân biệt người trong trường hay
ngoài xã hội. Thế là, cuộc truy lùng “kẻ ngoại
đạo xâm lấn” diễn ra rất ác liệt, gấp gáp. Toán
thanh niên không mời mà đến, vội nhảy ào từ
tầng hai xuống đất hòng thoát thân, trong số
đó có hai người bị què chân. Sau sự cố này,
chúng tôi bị kiểm điểm và lĩnh kỷ luật vì đã lợi
dụng chương trình truyền thanh để kích động
đánh nhau, làm trái chức trách nhiệm vụ. Kể
từ đó, “Loa ký túc xá” giải thể.

Dấu ấn tuổi trẻ
Cuối tháng 9 năm 1989, thay vì đi làm

thầy giáo dạy môn mỹ thuật, tôi được nhận
vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
làm biên tập viên mảng ký kiêm họa sĩ trình
bày. Khi tôi xuất hiện ở cơ quan thì cũng là lúc
những người còn trong độ tuổi đoàn đủ 3
người. Lãnh đạo Chi bộ quán triệt, giao cho
tôi làm các thủ tục xin thành lập Chi đoàn Hội
Văn học Nghệ thuật và tôi đảm nhiệm chức
danh Bí thư Chi đoàn lâm thời.

Một dấu ấn trong thời kỳ đầu làm Bí thư
Chi đoàn làm tôi nhớ mãi. Đó là giữa năm
1991, chúng tôi thực hiện chuyến đi Đồn Biên
phòng 53 (xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc,
Lạng Sơn) làm lễ kết nghĩa giữa Chi đoàn Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh với Chi đoàn Đồn

Biên phòng 53. Ngày ấy, từ thị xã Lạng Sơn
đến Đồn Biên phòng khoảng trên 30 km, thế
nhưng đường đi cực kì khó khăn, vất vả, phải
mất hơn nửa ngày mới tới nơi. Chương trình
kéo dài hai ngày với các hoạt động văn nghệ,
thể thao, giao lưu vui vẻ. Buổi tối đầu tiên bên
ngọn lửa bập bùng giữa sân đồn, các văn
nghệ sĩ trẻ Chi đoàn Hội Văn học Nghệ thuật
và chiến sĩ Biên phòng đan xen nhau hát, đọc
thơ. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Công Mai, tuổi đã
quá 50 trào dâng cảm xúc, xung phong đọc
đoạn thơ mang tựa đề “Buổi tối ở biên giới”.
Do quá xúc động, ông lại đọc chệch đi đôi
chút, làm cho cả rừng người cười bò. Ông là
người xởi lởi nên ai cũng quý và bọn trẻ thi
nhau tặng cho nghệ sĩ những chùm hoa sim,
hoa mua nở rộ bên những sườn đồi.

Thời tham gia công tác đoàn, tôi thường
được giao tổ chức, lên kịch bản và dẫn các
chương trình văn hóa văn nghệ. Dịp tháng 3
năm 1992, tôi đảm trách làm MC dẫn chương
trình “Giao lưu mừng ngày thành lập Đoàn” ở
địa phương. Tuy nhiên, khi biết tôi có việc
bận, phải lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao
Lộc đến nhà anh trai để làm giỗ, hai đồng chí
lãnh đạo Đoàn khối Các cơ quan tỉnh bèn lấy
xe máy “áp tải”, e ngại rằng buổi tối cùng ngày
ngộ nhỡ tôi không về thị xã Lạng Sơn kịp là
hỏng chuyện. Bữa cỗ dang dở, chúng tôi xin
phép về thì anh trai có chút men rượu bỗng
dưng nổi đóa, quát tháo ầm ĩ, cho rằng tôi chỉ
“việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”.
Mặc dù không khí khá căng thẳng, song tôi
nhác thấy hai anh cán bộ đoàn vẫn nhẫn nại
ngồi yên, sau đó nhẹ nhàng giải thích cho
người nhà hiểu về công chuyện mà tôi vinh
dự được tham gia các hoạt động xã hội. Sau
đó, chúng tôi được “tha”. Điều lạ là không
những không giận, anh trai tôi còn dúi gói xôi
ngũ sắc vào tay các anh cán bộ đoàn nói lời
xin lỗi và bảo: “Văn nghệ xong, các anh ăn
cho ấm bụng!”. Về sau, tôi được anh trai nói
những câu chân tình: “Các cán bộ làm văn,
làm báo, nhất là cán bộ trẻ là những người
trầm tĩnh, khôn khéo xử lý tình huống”. Còn
tôi, những lát cắt về thời thanh niên sôi nổi ùa
về như những thước phim quay chậm thật
đẹp, thật tươi sáng với tâm niệm “nhớ về
quãng đời đẹp đẽ nghĩa là sống hai lần”. 
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Hắn kết thúc đời mình
bằng kết cục đau đớn.
Người đời chỉ biết hắn

là một công nhân đang làm ở
công ty trách nhiệm hữu hạn
Bảo Vinh. Nếu hắn tự đưa
mình vào cõi vĩnh hằng bằng
một liều thuốc ngủ cực mạnh,
ít ai sẽ biết lý do, đằng này hắn
chọn cái chết hèn mạt làm lộ ra
chân tướng của một kẻ nghiện
ngập, không còn chốn dung
thân, không còn tấc đất cắm
dùi. Người hiểu chuyện đều
chép miệng:

- Thôi thế cũng an phận của
một kiếp người. Còn sống hắn
cũng làm đau lòng người thân.

Chỉ có Miên là rõ ngọn
nguồn mọi chuyện. Hắn ra đi
để lại lòng anh những suy
ngẫm về thế thái nhân tình, về
cách giáo dục con cái.

Hắn sinh cùng năm với
Miên nhưng kém anh sáu
tháng, phong tục người Nùng
ai thấy mặt trời trước người đó
được làm anh. Tuy là con ông
chú nhưng Miên làm anh của
hắn. Gia đình Miên nghèo khó
sống ở tận mảnh đất miền núi
rẻo cao Tà Phìn, khí hậu khắc
nghiệt, mùa đông rét thấu
xương, quanh năm thiếu nước
sinh hoạt, thiếu nước sản xuất,
lấy đâu ra đủ lương thực để
ăn. Người dân trong xã của
Miên quanh năm ăn ngô,
tháng ba ngày tám nhiều nhà
đứt bữa. Lúc chuyển xuống
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TÁC PHẨM TỪ TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2021

chiêM nghiỆM
Truyện ngắn của TỐNG ĐỨC SƠN

Minh họa: HOÀNG ĐIỂM

Lạng Sơn anh mới được tiếp cận với văn minh. Anh xoay sở
đủ nghề từ vá xe đạp, chạy hàng, cửu vạn, công việc nào có
tiền để mưu sinh anh đều dùng đến sức khỏe để kiếm bát
cơm nuôi con. Lúc ấy, hắn đã học xong sư phạm. Ấn tượng
đầu tiên về hắn đối với Miên không mấy tốt đẹp, hắn coi anh



như người dưng ở nơi mông muội viếng thăm
nhà hắn. Câu hỏi cộc lốc như vết dao cứa vào
tim Miên mỗi khi nghĩ về hắn:

- Xuống rồi à? Cần tìm việc hay đi chơi?
Miên cười ngượng nghịu, ngồi ép sát vào

chiếc ghế salon cao cấp, hai bàn tay xoa xoa
trên đầu gối củ lạc:

- Anh đi chơi thôi, có việc gì thì em chỉ
giúp.

- Cứ về đi, lúc nào có việc thì điện thoại
cho.

Miên rời nhà hắn, anh lạc vào dòng người
hối hả để đến nhà người quen tìm việc.

Kể từ lần ấy, anh không gặp hắn. Đến họ
hàng Miên cũng cố gắng tìm hiểu về sự khác
người của hắn. Bác trai anh mất sớm, chỉ còn
bác gái nuôi hắn côi cút. Các anh chị đã lớn
ra ở riêng, ai cũng thành đạt với công việc của
mình. Trời đã cho hắn thông minh hơn người,
tốt nghiệp Đại học hắn mộng ước trở thành
giảng viên trường Cao đẳng của tỉnh. Bộ môn
Hóa học lúc ấy trường không thiếu, anh chị
khuyên nhủ đi dạy phổ thông, hắn bảo:

- Không cần đi dạy nữa, cuộc đời này
không có tiền thì mới sợ chết. Mình đã có tri
thức có tiền đi chở hàng sướng hơn.

Anh chị trong nhà thông cảm với suy nghĩ
của hắn. Ai cũng nghĩ bố mất sớm nhưng hắn
lại là người chịu khó học, mọi người bù đắp
cho hắn không chỉ là tình cảm mà còn là trách
nhiệm. Lúc ấy người anh thứ của hắn đang
làm ở Trạm Kiểm soát liên ngành. Chao ôi
chuột sa chĩnh gạo, tiền vào như nước. Có
tiền anh trai mang về để cho hắn quản lý. Đã
vậy mỗi lần cần mua những đồ điện tử các
anh chị đều nhờ hắn tư vấn. Anh chị em trong
nhà tự hào về hắn. Mọi người đâu biết tiền
nhiều đã trở thành mầm họa đối với hắn.

Việc đầu tiên hắn được nhờ trông coi kho
hàng cho bà chị. Ai ngờ hắn giao du với bọn
nghiện chích. Ngày đầu tiên thử heroin hắn
nôn ọe như người nghén. Lúc ấy Miên đã
được tận mắt nhìn thấy, anh lừ mắt:

- Mày làm sao thế?
- Em hơi choáng, thấy khó ở trong người.

Anh ở đây trông hàng giúp em nhé.
Hắn thản nhiên đi tụ tập, để Miên ngồi

trong căn nhà kho trông hàng. Cơm no say,
hắn khệnh khạng bước về, thản nhiên bảo:

- Anh về đi. Em trông hàng cho.
Miên cười khẩy lần sau đừng nhờ nữa

nhé. Mày chỉ biết sướng mày khổ người khác.
Bây giờ là mấy giờ, bụng tao chưa có hạt cơm
nào. Miên buồn bực phóng chiếc xe Suzuki ra
khỏi nơi tá túc của hắn.

Có tiền anh em hắn gom vàng để tích trữ.
Những ống vàng đã là mầm họa đẩy hắn
xuống hố. Lúc hắn nghiện nặng, anh em nhà
hắn hỏi Miên:

- Mày biết nó nghiện không?
- Biết.
- Tại sao không khuyên nó. 
- Anh em nhà ông còn không khuyên

được làm sao tôi nói nó nghe. - Miên thẳng
thắn bày tỏ.

Lại nói về anh em nhà hắn. Có tiền coi
tình nghĩa họ hàng như rơm rác. Lúc nào
cũng sợ Miên vay tiền. Biết vậy nhưng Miên
chưa bao giờ buồn. Điều tệ nhất là khi có việc
gì anh em nhà hắn đều gọi đến Miên. Đến nỗi
vợ Miên phải gắt lên:

- Anh em nhà anh chán lắm. Mình nghèo
mình phải kiếm tiền nuôi con tại sao khi có
công việc họ lại phải gọi anh, thế thằng Thanh
nghiện kia để làm cảnh à?

Miên ngậm bồ hòn để êm chuyện. Ông
cha vẫn có câu một giọt máu đào hơn ao
nước lã huống hồ anh với nhà hắn là họ
hàng gần.

Hắn nghiện nặng không khác gì kẻ hành
khất. Hắn mất hết nhân cách, dối lừa anh em.
Đúng lúc ấy, anh hắn bị bắt vì tội tham nhũng.
Họa vô đơn chí. Lúc giàu sang, nhà hắn nhìn
Miên với con mắt ghẻ lạnh, nay gặp họa ai
cũng nhớ đến Miên.

Hắn nhớ Miên bởi anh có xe chạy đường
dài. Đó là thành quả lao động của vợ chồng
anh cùng sự giúp đỡ của gia đình bên vợ. Có
lần hắn nói với Miên cho đi phụ xe để kiếm
cơm nuôi bản thân.

Tính khoan dung trỗi dậy, đó là bản tính
mà bố mẹ anh truyền dạy, chiêu ngụm nước
chè ngẫm nghĩ từ thưở hàn vi, hắn có mối
hàng, hắn từng bảo anh đi gom cho hắn, Miên
nhận lời chờ mãi đến mỏi mắt. Anh xăng xái
đến nhà tìm hắn, nằm thõng thượt trên ghế
hắn hất hàm chỏng lỏn:
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- Vừa tìm được mối hàng thu gom nông
sản nhưng không thấy anh đến nên để cho
thằng Đàn rồi.

- Ở trong quê và thành phố xa lắm à? Sao
mày không điện cho anh.

Nghĩ đến đây, Miên như bừng tỉnh:
- Thôi về mà nhờ anh em nhà ông. Tôi

chạy xe còn khó khăn lắm, chưa trả hết lãi vay
mua xe cho Ngân hàng.

Còn chuyện anh trai hắn bị bắt, Miên cũng
bị công an điều tra truy xét, chả là hắn cũng
nhờ anh cất giữ cho vài nghìn đô, được vài
tuần tiền để chưa ấm chỗ, bà chị của hắn sợ
Miên tiêu mất vội lấy về ngay. Ngồi trước mặt
cán bộ, Miên thấy mình như nhỏ bé, bởi chốn
công đường nhà cửa sạch sẽ, bàn ghế gọn
gàng ngăn nắp. Thái độ uy nghiêm pha chút
nạt nộ của người hỏi cung làm anh nhớ mãi:

- Anh học phổ thông trình độ lớp mấy?
- Học lớp hai rồi cô giáo chết.
- Anh có tiền án chưa?
- Chỉ có tiền và giấy thôi.
- Anh trả lời nghiêm túc và vào thẳng

vấn đề.
Miên thủng thẳng: 
- Tôi lái xe chỉ liên quan đến giấy tờ của

khách gửi và tiền của khách đi xe thì tôi nói
vậy.

Anh không nói vòng vo, người nhà của
anh khai hết rồi, người ta còn khám nhà của
anh. Được nghỉ giải lao giữa buổi, Miên bình
thản ngồi hút thuốc thầm nghĩ kệ, khám thì
khám, nhà anh cũng chẳng có tài sản gì đáng
giá. Mình cũng chả vay được một cắc của anh
em nhà hắn. Đận ấy, anh trai của hắn đi tù.
Hắn sống lay lắt đã mấy lần vác mặt xin tiền
anh. Miên cho một hai lần, hắn bảo:

- Tôi sẽ đi xa không bao giờ phiền anh.
- Chỉ có một lần trong đời, chứ không có

lần sau, nhớ đấy nhé. 
Hắn vâng dạ rối rít.
Hắn về cõi vĩnh hẵng, Miên nghiệm ra

chân lý của cuộc đời đã nghiện thì mất hết
tình nghĩa gia đình, tình nghĩa vợ chồng. Hắn
đã rơi vào tình cảnh như vậy mặc dù hắn là
kẻ nghiện có học. 

HOÀNG KIM DUNG

Ỷ đeo rà
Mì lai lúc hăn rà pền mạy liễu
Ná ón fạy fạy, lẳm lúc cụng nái slim
Ná ón ẩư táng chiêm ngàu chang nặm
Nận chăn slì ná slài tài tảm

Phjả mừ kheng, lục mừ ná sluổi
Phjôm ná rì tồng cáng liễu hắt ruyên
Rà dặng nẳn, ná khùy kha, lồng kháu
Tự mửa pày pần nẩy, đạ hâng!

Vằn chặp vằn rà phjải khên kha
Ná lao khỏ ngòi mừa quá nả
Ná slắc pày nẳm khửn, nẳm lồng đử dú
Ná slắc pày lao slảy fan lăng!

Thâng mự nẩy, đạ lai pún slí
Ngoảc nả ngòi rà hăn: Rà kheng khắn
Cụng mì slì rà tồng mạy liễu cằn phjai
Nận sừ slì rà chăn ón én.

Dịch:
Một chút tôi

Có những phút tôi thấy mình là liễu
Dẫu chẳng thướt tha, đôi lúc yếu mềm
Không yểu điệu soi mình nơi đáy nước
Ấy là khi lòng thiếu chút tự tin

Bàn tay thô, ngón không thon như lá
Tóc cũng không như mành liễu buông lơi
Chân đứng thẳng, không khom lưng khuỵu gối
Vốn thẳng ngay như thế, lâu rồi!

Tôi cứ đi mải miết giữa đời
Vượt khó băng lên, hướng nhìn phía trước
Chưa bao giờ ngập ngừng dừng bước
Chưa bao giờ thoái chí quay lui

Đến hôm nay, hơn nửa cuộc đời
Tự đánh giá, thấy mình thôi mềm yếu
Dẫu có lúc cũng từng là liễu
Cũng dịu dàng khi được chính là tôi!
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Chào Hạnh Trang, tại sao là “Màu Mặt
Trời”?

Vũ Hạnh Trang: Màu mặt trời giống như
màu vàng của beeline cũng đồng nghĩa với
sắc vàng của những chiếc áo đồng phục
trường chúng em. Khi khoác lên mình chiếc
áo đồng phục thân thương ấy, ai cũng giống
như những đóa hoa hướng dương luôn
hướng về phía mặt trời, chào đón một tương
lai tươi sáng. Màu mặt trời là hiện thân cho
tuổi trẻ và nhiệt huyết đến cháy bỏng đam mê.
Với chúng em, những học sinh trường
Chuyên Chu Văn An, màu mặt trời hiện thân
cho ánh sáng của bước đường tuổi trẻ mỗi
người... Đó chỉ là một trong số ít thông điệp
mà “Màu Mặt Trời” muốn gửi gắm tới độc giả. 

“Màu Mặt Trời” vừa ra mắt đã nhận
được những phản hồi rất tích cực từ các
thầy, cô giáo, các bạn học sinh cũng như
các thế hệ giáo viên, cựu học sinh trường
Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An.
Em có thể chia sẻ đôi chút về “Màu Mặt
Trời”?

Vũ Hạnh Trang: Đây là cuốn nội san chứa
đựng đầy đủ những thông tin về nhà trường,
về các thế hệ học sinh, những sự kiện tiêu
biểu, những lời tâm sự cũng như những câu
chuyện thú vị... diễn ra hằng ngày tại ngôi
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Tháng Tư vừa qua, nội san “Màu Mặt Trời” số đầu tiên đến từ Câu lạc bộ Phát thanh và
Truyền thông (VOC) trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An chính thức ra mắt. Đọc
“Màu Mặt Trời” mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh đều được các bạn trau chuốt một cách kĩ lưỡng và
công phu, từng góc sân, khoảng trời riêng hiện lên thật sống động khơi dậy những ký ức đẹp,
kỷ niệm tưởng chừng như bỏ quên… Qua “Màu Mặt Trời” phần nào thấy sự xuất hiện tự tin
của một lớp trẻ đọc nhiều, hiểu rộng, đa năng, hăm hở với cái khó, cái mới cái khác và có ý
thức cao về nghề nghiệp. Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2021), Biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng có cuộc trò chuyện với em
Vũ Hạnh Trang học sinh lớp chuyên Toán AK30 trường THPT Chuyên Chu Văn An - “chủ bút”
nội san “Màu Mặt Trời”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Vũ Hạnh Trang - “chủ bút” nội san 
“Màu Mặt Trời”



trường Chu Văn An. Tất cả được ghi lại với
mong muốn lưu giữ những kỷ niệm của một
thời áo trắng. “Màu Mặt Trời” đến từ Câu lạc
bộ Phát thanh và Truyền thông VOC - viết tắt
của từ Voice of Chu Van An - chính là tập nội
san đầu tiên và hiện là ấn phẩm duy nhất, đặc
biệt mang thương hiệu trường Trung học phổ
thông Chuyên Chu Văn An. Nội san cũng là
nơi gặp gỡ chung của biết bao thế hệ học sinh
trong nhà trường để nhớ về những điều
tưởng chừng thật giản đơn nhưng lại vô cùng
ý nghĩa trong cuộc đời.

Ý tưởng ra đời dự án “Màu Mặt Trời”
được Trang ấp ủ từ khi nào?

Vũ Hạnh Trang: Ý tưởng về việc sản xuất
ra cuốn nội san đầu tiên cho Chu Văn An
được em ấp ủ từ năm lớp mười một, vậy mà
đến năm em học lớp mười hai, trở thành Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Phát thanh và Truyền thông
em mới có thể đưa vào thực hiện. Từ những
cuộc "họp" nhỏ với Ban chủ nhiệm về ý tưởng
sơ khai ban đầu đến việc có trên tay cuốn nội
san như bây giờ đối với em là cả một quá trình
dài không hề dễ dàng, đòi hỏi một chút sáng
tạo, một chút kiên nhẫn, một chút chăm chỉ,
hay cả một chút "liều"... "Màu Mặt Trời" là dự
án đầu tiên em sáng lập, ở đó chứa đựng rất
nhiều tâm huyết và cũng là niềm tự hào của
em. Dù sau này có đi xa Chu Văn An bao
nhiêu, chừng nào còn có "Màu Mặt Trời" em
vẫn có thể được sống lại về cấp ba của mình.
Quãng thời gian ba năm trọn vẹn không còn
hối tiếc.

Nội san là kết quả của nhiều team làm
việc ăn ý, với vai trò là người chịu trách
nhiệm sản xuất em làm cách nào để các
team phối hợp tốt nhất?

Vũ Hạnh Trang: Ấn phẩm “Màu Mặt Trời”
là sự phối hợp của 1 Ban Điều hành và các
Ban Chuyên môn: Truyền thông, Tổ chức, Đối
ngoại, Biên tập, Kỹ thuật. Trong quá trình thực
hiện nội san, khó khăn mà em gặp phải không
nằm nhiều ở vấn đề biên soạn hay nội dung
vì chúng em có Ban Truyền thông để quảng
bá hình ảnh và Ban Biên tập soạn ra các nội
dung, em đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực
từ các bạn. Bản thân em cũng đã có kinh
nghiệm làm thành viên, Trưởng ban Truyền
thông của nhiều câu lạc bộ, sự kiện trong

trường cũng như dự án, công ty ngoài trường.
Em chỉ là người đứng ra tổ chức, định hướng
và nghiệm thu còn người trực tiếp thực hiện
bao gồm nhiều bạn đóng góp bài viết, hình
ảnh vừa đảm bảo tinh thần làm việc nhóm
vừa đa dạng góc nhìn trong cuốn nội san để
“Màu Mặt Trời” thực sự đại diện cho nhiều
tiếng nói trong trường Chu Văn An. Để đạt
hiệu quả tốt nhất trong công việc, em luôn đặt
ra deadline (giới hạn, hạn chót của một công
việc) cho từng Ban và trong thời gian đó yêu
cầu các Trưởng ban theo kịp tiến độ của các
thành viên, em là người nắm tiến độ của các
Ban thông qua việc trao đổi với các Trưởng
ban. Các Ban họp định kỳ một đến hai tuần
một lần, Ban Điều hành là định kỳ họp vào thứ
7 hằng tuần. Ngoài ra chúng em còn tận dụng
các công cụ online của google như gmail,
google docs, google sheet, google form… để
việc thống kê được dễ dàng và nhiều người
cùng truy cập vào được. Còn khó khăn, em
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nghĩ nó nằm ở việc đây là
nội san số đầu tiên nên
các bạn còn lạ lẫm và
phần xin kinh phí tài trợ
cho dự án vì đây là một
lĩnh vực trước giờ em
chưa có cơ hội được thử
sức. 

Với 1000 bản cho
lần ra mắt đầu tiên, nội
dung hấp dẫn, thiết kế
ấn tượng hẳn là kinh
phí không hề nhỏ. Giải
pháp xin kinh phí được
Trang xoay sở ra sao?

Vũ Hạnh Trang: Về
vấn đề tài trợ, giữa các
dự án vì lí do cá nhân mà
Trưởng ban Tổ chức và
Trưởng ban Đối ngoại
không thể tiếp tục cùng
dự án nội san dù lúc đó
em đã liên hệ đặt in với
nhà in 1000 cuốn và cần
đảm bảo tiến độ in nên
phần tài trợ lúc đó là rất
gấp. Mục tiêu lớn nhất
trong mùa đầu của chúng
em là có thể đưa cuốn nội
san này đến tay nhiều
độc giả nhất có thể và
xây dựng nên thương
hiệu “Màu Mặt Trời”.
Thời điểm đó vì không
tìm được người thay thế
nên thay vì chỉ đảm bảo
tiến độ của Ban thì em là
người trực tiếp lead Ban
Đối ngoại. Em tự tham
khảo và xây dựng bộ hồ
sơ tài trợ, đưa ra các
nhà tài trợ tiềm năng (là
những quán ăn có khách
hàng mục tiêu là giới trẻ
hoặc các tổ chức về giáo
dục). Sau đó em gọi điện
đặt lịch hẹn với từng nơi
và đến đó nói chuyện
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Câu lạc bộ Phát thanh và Truyền thông VOC tham dự Ngày hội “Học sinh
với ý tưởng khởi nghiệp” do trường THPT Chuyên Chu Văn An tổ chức.

hoặc trao đổi qua tin nhắn zalo. Các nhà tài trợ cho dự án lần này
có trà chanh Chill, Túc Tắc & Little Pie, Tít Mít Coffee House, Cánh
buồm Edu… Rất may các anh chị đều là những cựu học sinh Chu
Văn An hoặc là những người có quan tâm đến giáo dục, phát triển
kĩ năng cho teen rất nhiệt tình giúp đỡ em để mong muốn đưa dự
án vào thực hiện. 

Thành công đầu tay với vai trò là “chủ bút” của “Màu
Mặt Trời”, liệu Trang có dấn thân theo con đường báo chí
truyền thông?

Vũ Hạnh Trang: Khi mới vào lớp mười em rất muốn tham gia
một Câu lạc bộ nào đó vì ở trường cấp hai chưa từng có cơ hội. Bản
thân em cảm thấy mình không hợp với các câu lạc bộ trình diễn nên
muốn vào Câu lạc bộ Phát thanh và Truyền thông để học thêm kĩ
năng về truyền thông. Nơi đây đã giúp em có thêm nhiều kiến thức,
kĩ năng và cả cơ hội để học hỏi, rèn luyện, thử sức mình. Em có dự
định theo học quản trị kinh doanh và chuyên sâu vào marketting. Em
mong muốn mình có thể vừa áp dụng sự logic của số học trong bộ
môn toán, môn chuyên trong những năm học cấp ba và vừa có thể
sử dụng kĩ năng làm truyền thông vào mảng marketing. Đặc biệt
trong thời gian bán nội san em cũng đã rèn luyện được thêm nhiều
kĩ năng khác liên quan đến chiến lược bán hàng và cách thu hút
khách hàng chứ không hẳn là chỉ riêng mảng truyền thông.

Em có biết đến Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng không? Với
những kiến thức và kỹ năng về truyền thông đã tích lũy được,
em có cảm nhận thế nào?

Vũ Hạnh Trang: Theo em Tạp chí vẫn đang làm rất tốt vai trò
là một trong những kênh thông tin báo chí lớn của tỉnh với nội
dung chuyên mục phong phú, các trang bìa ảnh màu ấn tượng.



Tuy nhiên với cá nhân em thì việc chèn
nhiều hình ảnh in màu hấp dẫn vào trang
báo và giảm bớt dung lượng chữ sẽ có hiệu
quả thu hút hơn. 

Trên các tờ báo chính thống hiện nay
rất ít cây bút trẻ xuất hiện ở các mảng như
văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật… Em nghĩ
sao về điều này?

Vũ Hạnh Trang: Em cảm thấy phần lớn
Gen Z (thế hệ Z - là cụm từ để nói đến nhóm
người được sinh trong khoảng thời gian từ
năm 1995 đến năm 2012) hiện nay đang dần
lãng quên về tầm quan trọng của sách, báo,
văn học trong đời sống. Các loại mạng xã hội
đã thay đổi cách họ tiếp cận thông tin qua các
phương thức “ăn liền” như các video 1 - 2
phút trên TikTok. Và không may là xu hướng
này lại làm giảm đi sự chú ý của các bạn đối
với các loại hình nghệ thuật khác. Tuy nhiên
em nghĩ bằng cách đưa lồng ghép các trang
báo, tạp chí gắn với các trang thông tin chính
các bạn đang sử dụng như page, Facebook
thì có thể giúp cho các bạn dành nhiều sự chú
ý hơn. Ngoài ra, hình thức trình bày của các
ấn phẩm in tăng thêm hình ảnh, màu sắc tươi
sáng cũng là một cách để thu hút sự chú ý từ
các bạn trẻ hiện nay.

Vừa là Phó Bí thư Chi đoàn, ủy viên
Ban chấp hành Đoàn trường, vừa là Chủ
nhiệm Câu lạc bộ VOC, với kết quả học
tập khiến người khác ngưỡng mộ, Trang
làm thế nào phân phối thời gian cho tất cả
mọi việc?

Vũ Hạnh Trang: Đối với từng quãng thời
gian thì phải biết sắp xếp xem công việc nào
là quan trọng nhất thì làm trước. Rồi các công
việc khác sắp xếp đằng sau. Khi học/ làm việc
em cố gắng duy trì sự tập trung tuyệt đối theo
chu trình Pomodoro, hay còn được biết đến
với tên gọi phương pháp “quả cà chua” làm
việc tập trung, sáng tạo, thậm chí không biết
mệt. Và trong ngày em vẫn cố gắng dành ra
thời gian để giải trí như đọc sách, vui chơi với
bạn bè, chơi bóng chuyền... để có thể cân
bằng giữa học tập và đời sống. 

Được biết, Trang vừa giành được học
bổng xuất sắc của Trường Đại học Swin-

burne Việt Nam. Theo em, yếu tố nào giúp
hồ sơ của em “ghi điểm vàng” trong mắt
nhà tài trợ?

Vũ Hạnh Trang: Em nghĩ là nhà tuyển
sinh đánh giá dựa trên nhiều yếu tố bao gồm
hồ sơ, bài thi năng lực và vòng phỏng vấn.
Mỗi phần em đều dồn sự cố gắng để thể hiện
sao cho tốt nhất, nhưng em nghĩ yếu tố chính
là việc em thể hiện tinh thần cầu tiến ham học
hỏi và tự tin ở bản thân mình. Ngoại ngữ đặc
biệt là chứng chỉ SAT, IELTS cũng là một lợi
thế trong quá trình xét hồ sơ. Ngoài trường
Đại học Swinburne Việt Nam, em cũng có làm
hồ sơ xin học bổng một số trường khác như
VinUni, British University Vietnam (BUV), hiện
tại em đang nỗ lực chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi
tốt nghiệp Trung học phổ thông, đồng thời chờ
kết quả từ các trường xét học bổng để bản
thân có cơ hội lựa chọn tiếp tục theo đuổi ước
mơ của mình.

Một Vũ Hạnh Trang tài năng, sáng tạo
đã có một khoảng trời thanh xuân trọn vẹn
dưới mái trường THPT Chuyên Chu Văn
An, em muốn nhắn gửi gì đến các em học
sinh khóa sau?

Vũ Hạnh Trang: Em muốn gửi lời biết ơn
chân thành nhất đến các thầy cô giáo, các thế
hệ anh chị học sinh, các nhà tài trợ đã luôn
đồng hành cùng “Màu Mặt Trời”. Đặc biệt, em
muốn cảm ơn các thành viên dưới mái nhà
VOC và cộng tác viên của dự án. Mỗi bạn là
một mảnh ghép riêng biệt không thể thiếu tạo
nên cuốn nội san. Và em sẽ chẳng thể tạo nên
“Màu Mặt Trời” nếu thiếu đi bất cứ ai trong các
bạn. Em tin rằng trong tương lai các bạn có
thể tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết này và
đưa “Màu Mặt Trời” đến một tầm cao rực rỡ
hơn. 

Cảm ơn Hạnh Trang về những chia sẻ
xung quanh nội san “Màu Mặt Trời”, chúc
em luôn giữ vững đam mê, thành công
hơn nữa trên hành trình mới! 

HOÀNG HƯƠNG 
Thực hiện 

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Hồi bé, tôi đọc nhiều
sách, tất cả các
loại sách lọt vào

tay tôi đều đọc ngấu
nghiến. Khoảng 10 tuổi
đã đọc Tam quốc diễn
nghĩa, Đông Chu liệt
quốc, Thủy hử, Tây du
ký, vài tập của Hồng lâu
mộng, Kim Bình Mai, rồi
Ruồi trâu, Không gia
đình, Truyện cổ Grim,
Ngàn lẻ một đêm… chưa
kể các loại văn học Việt
Nam. Vì thời ấy chưa biết
tivi là gì, chỉ có nghe Đài
Tiếng nói Việt Nam, Đài
BBC tiếng Việt, Đài Trung
Hoa tự do qua cái máy
thu thanh bán dẫn hiệu
Xiongmao của bố, nên vớ
được gì là đọc thôi, có
những cuốn cũng chưa
hiểu mấy mà cứ thấy
thích, thấy hay mới lạ! Sau
này trưởng thành, những
thứ đọc trong sách mới
ngấm dần, nhiều cuốn
phải đọc lại, đọc đi đọc lại
cho đến giờ, mới thấy hết
cái thâm sâu của chữ
nghĩa, cái sức mạnh vô
biên của văn học, mới
ngẫm thấy cuộc đời là vô
thường và bất trắc. Giấc
mộng màu hồng hay màu
xanh, màu đen, cuộc đời
đang lầu son gác tía,
nhung gấm lụa là, sơn hào
hải vị, quế hòe đầy sân…
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Trẻ con
LàM Thơ

VŨ KIềU OANH 

Tuổi thơ
Ảnh: ĐẶNG NGỌC LÂM

bỗng chốc mộng tàn, trời kia đất nọ, thương hải tang điền thì
sự đày ải, đau đớn còn thê thảm hơn là những cuộc đời sinh
ra trong đói khổ, chết đi trong nghèo túng. 

Không chỉ đọc sách truyện, tiểu thuyết mà sau này, khi chị
Phượng đi học Cao đẳng sư phạm Việt Bắc ở Thái Nguyên, thi
thoảng về nhà, chị mang theo sách học, tôi cũng tranh thủ lúc
chị rời tay là đọc. Chị học ngành Văn, nên những cuốn giáo trình
ấy là: Lịch sử Văn học Việt Nam, Lịch sử Văn học thế giới, Lịch
sử Văn học Nga… Thế mà tôi đọc được hết, cũng thấy hay, nhất
là Lịch sử Văn học Nga thu hút tôi một cách lạ lùng. Những tác
giả, tên sách được đề cập đến trong giáo trình, sau này tôi đều
tìm cách đọc cả. Nào là Aleksey Tônxtôi, Lep Tônxtôi, Đô-xtôi-
ép-xki, Tuốc-ghê-nhép, Gô-gôn v.v…

Đọc sách nhiều khiến tôi trở nên mơ mộng, cũng muốn trở
thành nhà văn nhà thơ để viết truyện, làm thơ về mảnh đất quê
hương nhỏ bé của mình, về những người sống xung quanh
mình, tưởng tượng là sau này mình cũng sẽ nổi tiếng, cũng sẽ
có những đứa trẻ say mê đọc sách của mình. Thật đáng yêu
làm sao.



Chuyện tôi làm thơ từ bé, thật ra cũng chỉ
là sự bắt chước mà thôi, chứ cũng không phải
thiên bẩm, tài năng gì. Lúc ấy tôi có được vài
cuốn thơ của Trần Đăng Khoa, có tập thơ
“Cánh én mùa xuân” do Nhà xuất bản Kim
Đồng phát hành, chả biết bằng cách nào. Tôi
đọc thấy hay quá, toàn thơ của các bạn nhỏ
như mình (NXB in tuổi của tác giả ngay dưới
dòng tên). Tôi còn nhớ được vài đoạn thơ ấy,
đến tận bây giờ:

Chim én tung cánh
Mùa Xuân ùa về
Miền Nam thắng lớn
Mở đài em nghe

Ôi giá Bác còn
Chắc là Bác gọi
Hồng Kiên, Hồng Kiên
Ôi giá Bác còn
Chắc là Bác bế
Chắc là Bác hôn

Ba đi nước ngoài
Má đi thực tế
Bảo em không còn bé
Hãy ở nhà một mình…
Đấy là thơ của Nguyễn Hồng Kiên, Chu

Hồng Quý,  Cẩm Thơ… không biết bây giờ
các anh chị ra sao?

Những bài thơ ấy làm cho tôi đặc biệt
thích thú, đọc đến thuộc lòng, và tự nghĩ, sao
mình không thử làm thơ nhỉ? Và bắt chước,
làm những vần thơ ngô nghê, chắp vá, nhưng
phải có vần. Đến bây giờ, tôi làm thơ, dứt
khoát là phải có vần, buồn cười thế. Những
bản thảo của tôi, chép vào một quyển vở, giấu
kín trên gác xép. Những lúc vắng người, tôi
lén trèo lên, lôi ra đọc rồi viết thêm bài mới
vào, mà nhất định là giấu kín, vì sợ ai đọc
được sẽ xấu hổ lắm. Các anh chị tôi phát hiện
ra, đem đọc trộm, rồi nhấm nháy nhau ngân
nga để trêu tôi, tôi vừa xấu hổ, vừa uất ức đến
phát khóc, có lúc đã nghĩ đến tự tử, nhưng
chẳng biết tự tử bằng cách nào nên thôi. Tôi
cứ nghĩ mãi, rằng mình giấu kín thế, sao mọi
người lại tìm ra, sao mọi người lại biết tôi leo
lên gác xép chứ? Thật ngốc vì lên gác xép thì
phải trèo bằng thang, dép để ở chân thang, ai

chả nhìn thấy, ngày nào cũng trèo lên gác ai
chả biết! Tôi khóc chán lại thôi, định đốt bỏ
quyển vở chép thơ nhưng lại thôi, định không
làm thơ nữa nhưng vẫn làm. Lâu lâu rồi không
ai trêu nữa, anh chị tôi đọc vì tò mò xong khen
là làm thơ hay, là giỏi quá. Bài thơ đầu tay của
tôi có tựa đề là “Hoa sen”, viết thế này:

Nhụy vàng, bông trắng với lá xanh
Gần bùn mà chẳng chút hôi tanh
Sống trong bùn lầy luôn tinh khiết
Ngào ngạt hương đưa nắng ngọt lành.
Bài thơ bắt chước rõ ràng, mà anh Long

bảo là: Thể thơ ngâm vịnh, lời, ý, tứ đều chỉnh,
nghe cũng được đấy. 

Đến năm 1980, bài thơ đầu tiên của tôi
được đăng báo Thiếu niên Tiền phong, đấy là
bài thơ tôi lấy hết can đảm gửi dự cuộc thi
“Chúng em viết, vẽ về thế hệ trẻ Việt Nam anh
hùng”: bài “Cây xoan anh trồng”. Tôi tưởng
tượng ra một anh đoàn viên thanh niên phụ
trách Đội, xung phong đi chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc, trước khi đi có trồng một cây xoan lưu
niệm cho các em nhỏ ở quê nhà.

Cây xoan ấy, ngày đi anh trồng
Anh đi rồi, cây đứng chờ mong
Nhớ anh, bọn trẻ thường hay đến
Bên gốc cây, đứng lặng ngóng trông.
Rồi sau đó, tôi được đăng vài bài, rồi vài

bài nữa, trở thành hiện tượng lạ ở cái thị trấn
miền núi nhỏ bé, xa xôi này. Năm 1980, tôi
được giải Khuyến khích cuộc thi thơ “Trẻ em
nói với trẻ em”: bài Tuổi thơ – Ban Giám khảo
rất sáng suốt, đánh giá là bắt chước cách
nghĩ, cách nói của người lớn, nhưng cũng hồn
nhiên, đáng yêu. Lâu quá tôi quên hết nội
dung rồi. Cũng năm ấy, tôi được Giải B về thơ
cuộc thi “Chúng em viết, vẽ về thế hệ trẻ Việt
Nam anh hùng” với bài “Ngày mai em cũng
như anh” ca ngợi Anh hùng - phi công vũ trụ
Phạm Tuân: 

Từ trên vũ trụ bao la
Anh nhìn trái đất - vườn hoa muôn màu
Nơi nào trên quả địa cầu
Ngày xưa anh đã chăn trâu, thả diều
Ơi đoàn Sao Đỏ thân yêu
Ơi con “én bạc” những chiều tập bay
Cho anh đôi cánh hôm nay
Rồng vàng rẽ chín tầng mây, lên trời
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Muôn vì sao sáng, sáng ngời
Đón anh với những nụ cười long lanh
Ngày mai em cũng như anh
Cưỡi con tàu lớn bay quanh địa cầu.
Năm 1982, tôi lại được giải Nhất cuộc thi

thơ viết về Lâm nghiệp do Hội Nhà văn phối
hợp với Bộ Lâm nghiệp tổ chức, bài “Câu hát
quê nhà” bất hủ, làm tôi trở nên nổi tiếng đến
hàng tỉnh. Là do Bộ Lâm nghiệp ủy quyền cho
Ty Lâm nghiệp Lạng Sơn tổ chức trao Giải
thưởng cho tôi tại Lâm trường Văn Lãng, có
bố tôi thay mặt gia đình đến dự, có cả đại diện
chính quyền huyện, Trường cấp 3 Văn Lãng.
Giải thưởng trị giá 250 đồng hay 2.500 đồng
thời ấy tôi không nhớ rõ, quy ra 1 chiếc xe đạp
Thống Nhất dáng nam và ít tiền mặt còn lại.
Lễ trao giải trang trọng, do chú tên là Kiển,
phó Ty Lâm nghiệp Lạng Sơn chủ trì, không
biết bây giờ chú còn không? Hai bố con còn
được dự bữa cơm thịnh soạn ở Lâm trường.
Hôm đó, tôi được mời phát biểu cảm tưởng
và đọc bài thơ được giải. Bố về nói với mẹ,
không ngờ con mình nói năng lưu loát thế,
mạnh dạn thế, giỏi giang thế. 

Lại cũng năm 1982, tôi vừa được giải A
về thơ, vừa được giải B về văn xuôi cuộc
thi “Em yêu đồng ruộng quê em” và chính
thức được nhiều người biết đến, vượt qua
hàng tỉnh.

Thật ra, tôi đã được gặp các cô chú ở Báo
Thiếu niên Tiền phong trước đó, khi họ lên
Lạng Sơn để xác minh về tôi trước khi quyết
định trao giải. Theo bác Quản Tập, Phó Tổng
Biên tập Báo, thì việc ở một thị trấn miền núi,
vùng dân tộc xa xôi như thế mà có cô bé làm
thơ hay thế thì là chuyện rất lạ, rất hiếm, đến
mức khó tin. Nên nhân chuyến công tác Cao
Bằng về qua Lạng Sơn, họ tìm đến trường để
xác minh khả năng học môn Văn và học lực
nói chung của tôi, và tìm đến nhà để xem mặt
và gia cảnh của tôi. Xong xuôi, tin tưởng, yên
tâm rồi, bác Quản Tập mới thông báo là tôi có
thể được giải ở cuộc thi thơ văn đó, rồi ngỏ
lời với bố mẹ tôi tạo điều kiện cho tôi về Hà
Nội nhận giải.

Tôi nhớ mang máng, hình như chú Phạm
Hổ, chú Định Hải cũng đi cùng chuyến đó, có
vào nhà chơi, và tặng thơ của các chú cho tôi.
Chú Định Hải đề tặng: “Quý mến tặng cháu
Vũ Kiều Oanh, mầm non thơ văn” và ký tặng.

Nhưng mấy cuốn thơ ấy, với những tờ báo có
đăng thơ tôi mà tôi lưu giữ, đã bị trôi, hoặc
mục nát trong trận lũ lịch sử năm 1986 hết rồi,
tiếc mà không biết làm sao. Sau học ở Hà Nội,
tôi có đến chú Định Hải chơi một đôi lần, ở
khu tập thể Giảng Võ. 

Chuyến đi Hà Nội của tôi, chắc cũng là
câu chuyện đặc biệt. Mẹ thì say xe, chẳng
bao giờ đi đâu, bèn gửi tôi đi Hà Nội với một
cô hàng xóm đi buôn chuyến, cô Mùi Bân
(cô mất lâu rồi). Tôi gói 2 bộ quần áo vào
cái túi, đi theo cô bắt xe ca ra thị xã Lạng
Sơn rồi đi tàu hỏa về Hà Nội, lần đầu tiên
đi xa đến thế (tất nhiên là trừ hồi chạy Tàu
về tận Bắc Ninh), nhất là lần đầu đi Hà Nội
vào năm 15 tuổi.

Về đến Hà Nội, tôi theo cô Mùi nghỉ trọ
ở Ngõ Gạch, nhà người quen của cô, cũng
là nơi các bà buôn chuyến từ Lạng Sơn về
Hà Nội hay nghỉ trọ. Nhà có chị Tròn, làm
nhân viên bán hàng ở Bách Hóa Cửa Nam,
con gái bà chủ, đã có chồng và con gái
khoảng 1 tuổi. Bà chị và chị chủ nhà rất
thân thiện, nhà ở tít sâu trong con ngõ nhỏ
ngoằn ngoèo. Ngõ Gạch gợi cảm giác rất
xưa như trong các truyện ngắn về Hà Nội
tôi đã đọc mà không nhớ rõ. Sau này học ở
Hà Nội tôi có đến tìm nhưng không gặp
người quen cũ, giờ nhớ lại, cứ như trong
giấc mơ.

Rồi, theo địa chỉ bác Quản Tập cho, tôi
tìm đến Báo Thiếu niên Tiền phong, ở 15 Hồ
Xuân Hương, gặp nhiều cô chú nhà văn, nhà
thơ, nhận giải thưởng là len, vải, cặp sách.
Sau đó, tôi đã đến nhà bác Quản Tập - Phó
Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong,
cô Vân Anh - Biên tập viên, cô Tám - họa sĩ
chính của Báo đều ở Hàng Trống, rồi được
bác Tập cử anh Nguyễn Đức Quang đưa
đến chơi thăm nhà thơ Nguyễn Thụy Kha ở
Hàng Bông Nhuộm. Tôi không còn nhớ rõ
cảm giác của mình lúc đó, nhưng chắc là cô
gái 15 tuổi lần đầu về Hà Nội, nhận giải sáng
tác thơ văn, được gặp những người nổi
tiếng, được khen ngợi, hẳn là rất choáng
ngợp, hân hoan, không tránh khỏi tự hào, tự
kiêu ngấm ngầm. Lúc ấy, tôi đã ước, sau này
mình trở thành một nhà thơ, viết được nhiều
bài thơ thật hay, được thật nhiều người biết
đến. Ước mơ của một đứa trẻ con làm thơ,
thật là trong trẻo và đáng yêu biết bao./.
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- Ú à, mình làm vợ chồng đêm nay
nhé, một đêm thôi cũng được.

Nói rồi Phín buông mình xuống đám lá
khô, mảnh trăng non hắt ánh sáng bàng bạc
xuống cánh rừng. Mặt suối lấp lánh, hơi thở
phập phồng. Lão gục xuống đưa tay siết Phín
vào lòng, da thịt Phín bỏng như hòn than ủ
trong bếp lửa. Một đêm, chỉ đêm nay thôi ngày
mai Phín sẽ làm vợ, làm con nhà khác. Nước
mắt hai người thấm ướt vai nhau. Đừng bỏ tôi
đi, Phín! Phín ơi... 

Tiếng gió thổi rì rào dứt đám lá khô, ném
xuống mái nhà nghe xào xạo. Lão Ú giật
mình thức giấc, thấy ngực mình đau như có
tảng đá đè. Qua cơn mơ, lão nhìn đôi tay
mình, đôi tay đã ôm Phín vào lòng thật chặt
đêm hôm ấy, nhưng cũng chính nó đã không
giữ nổi Phín cho mình. Ngoài trời sương rơi
khe khẽ trên mặt lá. Hơi lạnh trườn qua kẽ
ván chờn vờn, thấm vào người lão buốt lạnh
từng cơn.

*
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Lão Ú dựng nhà trên gò đá cao nhất vùng
Thố Hả này. Người đi rừng về, dựng gánh củi
bên bờ suối nhìn lên trên ấy, thấy nhà lão
chênh vênh như sắp đổ nhào xuống cánh
đồng cỏ tranh phía trước mặt. Người ta bảo
làm nhà ở trên ấy mùa đông lạnh hơn dưới
chân Pú Tả này nhiều, càng lạnh hơn bên kia
Há Vì nữa. Lão Ú ngồi trên đỉnh đèo nhìn
sang bên kia suốt một đêm trắng. Nhìn về
ngôi nhà anh em lão sinh ra. Phín đang ngủ
trong căn nhà ấy, lão không bước nổi lên
thang, để gọi Phín một tiếng chị dâu dù chỉ
một lần. Ngày lão sinh ra, bố đã chôn nhúm
nhau của lão dưới gốc Bo già nhất bản như
những đứa trẻ khác để sau này lớn lên biết
đường quay về. Vậy mà lão trở về sau bao
năm biền biệt lại dựng nhà trên gò đá trắng.
Lão dựng nhà ở bên này, nhìn sang bên kia
vẫn thấy ngọn cây Bo ấy mờ mờ. Ngôi nhà lão
dựng lên xiêu xiêu, hệt như dáng đứng của
lão nhìn về phía bên kia mỗi buổi chiều.

Trời lộng gió, lão Ú ngồi uống rượu một
mình trên mỏm đá, lão ngó về phía cánh rừng
đang rực lên một màu vàng úa. Chỉ ít nữa
thôi, gió nhiều hơn sẽ trút cái màu vàng tươi
kia xuống đất. Khi ấy mùa đông mới lừ đừ kéo
tới. Cái rét của quê lão không giống nơi nào
lão đã đi qua. Có bóng người trên con đường
nhấp nhô phía bìa rừng. Bước chân đi như
lướt trên mặt đá. Lão Ú nhoài người nhìn
theo, vác củi che khuất một nửa khuôn mặt
người đàn bà. Nắng chiều xiên xiên đổ lên vai,
lên tóc lên cả đám mồ hôi nhễ nhại của người
đi rừng. Đúng là Phín rồi, lão không thể nhầm
được. Ngay cả những giấc mơ dài đằng đẵng
ngần ấy năm lão cũng không quên mặt Phín
kia mà. Phín! Phín ơi...

Không! Lão tự lấy tay đấm lên mặt, lên
ngực mình để kịp giữ lại tiếng gọi ấy. Lão thấy
mình như sợi dây rừng bị rút hết nhựa nằm
vắt lên phiến đá. Nhưng đôi mắt không thể rời
khỏi bóng người xa dần dưới con đường mòn
phía trước. Phín không nhìn thấy lão, cũng
mãi mãi không thấy ánh mắt buồn của lão sau
lưng mình. Chợt có tiếng động phía sau, lão
đưa mắt nhìn. Đứa con gái đeo nải chạy theo
Phín rồi trượt chân ngã làm nó cười. Nó
giống Phín quá, giống Phín của lão ngày xưa
đến nao lòng. Trời tối hẳn, những đám mây
tím quẩn lên những hình thù kì lạ rồi khuất

sau cánh rừng. Lão Ú vẫn ngồi đó, con
đường mòn nhờ nhờ sáng khi bóng tối đổ
xuống khi nào không hay. Cái chai nằm co
dưới đất, men rượu hôm nay không làm lão
say nổi chút nào.

*
Lão Pả ngồi bên bếp, những ngọn lửa rần

rật cháy rồi như muốn nhảy múa trong mắt
người nhìn. Ánh sáng hồng rực từ bếp than
tỏa ra soi lên khuôn mặt vợ lão. Cái Ín đã
xuống thang từ khi mới ăn cơm xong, chắc nó
lại vào bản với đám cái Hoa. Tối nào cũng thế,
lão ngồi đốt thuốc bên bếp thì Phín cũng bắc
nồi cám cho đàn lợn ngày mai. Hôm nay cũng
thế, vậy mà nồi cám đã sôi réo lên mà Phín
vẫn không nhớ đưa cây đảm vào đảo lấy một
lần. Lão ngồi nhìn Phín qua ánh lửa kĩ lắm,
thấy đôi mắt buồn ấy rủ xuống, cái buồn như
muốn tràn ra nhỏ cả xuống đám than hồng
đang liu riu cháy. Chẳng biết Phín đang nghĩ
gì, có nghĩ tới điều lão nghĩ mòn cả trong đầu
hay không. Đã nhiều lần lão lên đèo, định
sang bên kia gặp lão Ú nói một lời cho ra nhẽ.
Nhưng đi được nửa đường lại quay về, lại rẽ
vào quán rượu uống đến say mềm mới về
nhà. Cả vùng này ai không biết thằng Ú đã về
chứ. Nhà có anh em đi xa về, lại đi lâu như
thế trở về là chuyện tốt, chuyện vui phải thịt
lợn ăn mừng mới đúng. Nhưng nhà lão lại
không có được cái vui ấy, đã không vui mà lại
còn thêm cái buồn. Lão biết em lão cũng như
người ngã vào đám dây rừng, như người lạc
vào hang đá đánh rơi mất đuốc soi đường,
không thế sao nó không trở về nhà. Không
ngủ một đêm hay ít ra cũng thắp hương cho
cha mẹ một lần. 

Chẳng biết Phín đang nghĩ gì trong đầu,
người dưới bản thấy Phín đi qua lại chụm đầu
vào nhau nói chuyện khẽ lắm. Phín không nói
gì, chỉ thấy những đống củi ngày một cao
thêm. Những vác củi trá đen trên đỉnh Pú Tả,
Phín cũng mang về đến nhà. Trên ấy nhìn
sang bên kia, sẽ thấy ngôi nhà mới giữa cánh
đồng cỏ tranh. Ở đất này chỗ nào có nhà mới
ai chẳng biết. Chỉ có Phín không biết, hay giả
vờ không biết lão Pả cũng không nghĩ được.
Con suối chảy hướng nào, cái cây mọc trên
ngọn núi nào lão có thể đoán ra, nhưng chưa
bao giờ lão đoán được cái ý trong đầu Phín
bao giờ.
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- Mẹ cái Ín à, đi ngủ đi chứ...
- Ừ, để tôi tắt bếp đã.
Ánh lửa vừa tắt, bóng tối mênh mông

loang khắp căn nhà. Lão Pả nằm nhìn ra
ngoài. Ánh sáng từ những đốm lửa người đi
săn thú đốt lên cháy thấp thoáng rồi lại lịm đi.
Hình như Phín thở dài, tiếng thở như bị nhốt
lại, căng phồng lên trong ngực, lại nặng như
người vác đá lên đèo. Điều lão sợ hãi nhất rồi
cũng đến, lão chợt muốn mình có thể quay lại
ngày ấy. Ngày mà Phín đến ngồi dưới chân
thang nhà lão, lão sẽ không mềm lòng để đón
Phín bước lên ngôi nhà này. Lão nhớ ngày
lão đội mũ nồi quỳ vái tổ tiên với Phín. Một
chút nữa lão đã bỏ chạy, lão thấy thằng Ú về
dưới chân thang. Lão thấy ánh mắt đầy trách
móc của thằng Ú, nó sẽ nói với lão rằng
người làm chú rể hôm nay phải là nó... Phín
khẽ trở mình, tiếng gà gáy gọi sáng eo éo
vang lên từ bao giờ.

*
Cái Ín ngồi thái rau cho lợn. Nó vừa làm

vừa khe khẽ hát, năm nay nó đã mười tám rồi
còn gì. Nó là đứa con gái đẹp, nó giống Phín
lắm, người ngoài bảo thế. Rồi Phín cũng phải
nói ra điều mình đã giấu kĩ trong lòng. Bọn trẻ
lớn lên thì người lớn già đi, Phín cũng thấy
mình già rồi. Mấy lần rửa chân ngoài suối, soi
mình xuống còn thấy vết nhăn ở đuôi mắt.
Lâu lắm Phín chẳng soi gương, chẳng nhìn
mình trong gương thật kĩ lần nào. Lần trước,
có đám cưới, đám đàn bà rủ nhau uống rượu.
Phín uống hết có lưng bát mà đã say, về nhà
soi vào mảnh gương bé bằng bàn tay, thấy
hai má mình đỏ hồng lên như cánh hoa dại.
Phín tự nhủ trong lòng, mình không đẹp nữa.
Mình xấu như những đứa đàn bà khác có
chồng. Đàn bà có chồng thì không được đẹp
như còn con gái nữa. Ngày mới đẻ cái Ín
xong, người trong bản bảo Phín đẹp hơn cả
con gái thì bỗng thấy sợ. Đàn bà có chồng
suốt ngày ở trên nương cuốc đất trồng ngô
đất bám cả lên mặt, tối về cúi đầu vào bếp
khói vướng lên tóc thì không thể đẹp hơn
ngày còn là con gái được.

Phín nhớ ngày mình bước chân lên thang
nhà họ Lương. Đêm đầu làm vợ thằng Bó, nó
say ngất ngư rồi leo lên giường nhe hàm răng
lởm khởm như bắp ngô thiếu hạt cười với

Phín. Phín nằm yên, mở mắt trừng trừng nhìn
nó, thằng Bó sán lại gần cả người nó sực lên
một mùi hôi nhờ nhợ như mùi bò. Phín vùng
dậy ọe luôn ra người nó. Thằng Bó mắt vằn
lên nhìn Phín, ném bộ quần áo mới của nó ra
xó giường rồi lăn vào một góc, một lúc đã thấy
gáy ò ò.

Những ngày sau Phín vẫn dậy nấu cơm,
vẫn lên nương với thằng Bó. Nhưng khi đêm
xuống, thằng Bó có ý chạm vào người thì Phín
lại thấy như có con bò bên cạnh, Phín không
chịu được cái mùi ấy, nó làm Phín nôn ọe suốt
cả đêm. Thằng Bó ngủ trong buồng được chín
đêm, thì cả chín đêm Phín nôn vào người nó,
nôn cả ra giường. Đến đêm thứ mười nó bỏ
ra ngoài nằm. Phín nằm trong buồng nhìn
trăng ngoài cửa sổ, lại nhớ tới người ở trong
lòng. Chỉ nhớ thôi mà thấy mình khổ quá.

Nhà họ Lương không nhìn mặt đứa con
dâu chê chồng như Phín. Thằng Bó quẳng cái
nải ra giữa nhà, nó chỉ tay xuống thang. Phín
không khóc, chỉ lặng lẽ bước đi. Lúc ấy trong
đầu Phín chỉ có một người. Vậy mà người ấy
bây giờ đã trở về lại làm Phín khổ thêm. Nay
mai có gặp nhau sẽ còn khổ hơn, có trốn nhau
măi chắc vẫn phải gặp lại mà thôi.

*
Lão Ú ngồi dưới cây Kháo già, bên dưới

cái cây có phiến đá gù lưng phẳng như ghế
ngồi. Từ bên này nhà của lão phải đi men theo
đường mòn, lội qua khúc suối cạn mới đến
được chỗ này. Lão phải hát sli cả tháng, phải
ngồi chờ bao đêm Phín mới chịu ra đây gặp
lão. Phín ngồi cạnh lão, trên phiến đá ấy suốt
đêm, Phín dúi vào tay lão chiếc bánh sắn gói
trong lá dong khô rồi bảo, ăn chiếc bánh ấy
lão sẽ yêu Phín, sẽ nhớ Phín suốt đời. Cái
bánh cuối cùng Phín đưa cho lão, lão đã giữ
nó. Lão ôm cái bánh đợi ngồi đợi Phín suốt
mấy đêm liền, cái bánh khô quắt lại cứng như
hòn đá. Lão mang theo mình cái bánh ấy lang
thang xứ người suốt bằng ấy năm. Lão gối
đầu lên nó hàng đêm, cái bánh thành khăn lau
nước mắt, làm bạn nói chuyện mỗi lần lão
say. Lão thấy Phín ở trong đó, thấy đôi bàn
tay, thấy cả da thịt Phín ở cả trong đó. Lão giữ
nó bằng mọi thứ có thể, lão sợ mất cái bánh
ấy rồi thì những gì của Phín cũng bỏ lão đi mãi
mãi. Lão cứ sống thế, một mình, trong lòng
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lão không có bóng dáng đứa đàn bà khác cho
đến bây giờ.

Ngày cưới Phín lão cũng ngồi dưới cây
Kháo già ấy suốt một ngày một đêm. Ngồi lâu
như thế lão vẫn chưa tin Phín đã làm vợ
người khác. Lão nhìn xung quanh, nhìn
xuống bờ suối, nhìn lên cả viên đá xám nơi
hai người vẫn ngồi cạnh nhau lại thấy Phín
mỉm cười với lão. Bước chân lão đi lại hết
những nơi hai người đã tới. Càng đi lão càng
thấy buồn, càng đi càng thấy nhớ. Lão giận
bố con thằng Bó bao nhiêu lại thấy thương
Phín bấy nhiêu. Bố con lão đã cướp Phín khỏi
tay lão thì lão cũng phải giành lại. Lão có thể
nhường mọi thứ nhưng Phín thì chỉ có thể là
của lão. Phín không là của riêng lão thì cũng
sẽ chẳng là của ai, Trong đầu nghĩ tới lão Ỳ,
thầy mằn giỏi nhất vùng này. Lão cần một lá
bùa, rồi lão sẽ đi.

*
Lão Pả chẻ lạt đan lồng gà, vừa đan lão

vừa nghĩ. Chợt lão nổi giận đùng đùng, liền
ném cái lồng đan dở xuống đất. Cái Ín đang
rửa bát quay sang nhìn bố rồi lại nhìn mẹ.
Phín ngồi lặng im, tay vẫn không ngừng bẻ
những miếng sắn khô ra cái nia cũ. Miếng sắn
bẻ làm đôi, làm ba rồi lại đem vào cối giã.
Những miếng sắn qua tay Phín giày vò cũng
thành bụi, thành bột cả rồi.

Lão muốn nói chuyện về lão Ú với Phín
một lần cho nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng lão
không biết nói với vợ cái điều trong lòng ấy ra
thế nào nữa. Đã nhiều lần lão lên nương định
nói nhưng Phín luôn cúi đầu chẳng ngẩng lên
bao giờ. Tối về, nằm chung một giường
nhưng mỗi người quay mặt đi một chỗ. Nói
những chuyện quan trọng lại khó nói như thế
mà hai người không nhìn vào mắt nhau thì nói
làm sao được. Cứ thế, ngày qua ngày cái nhọt
trong lòng đã sưng tấy lên mà chẳng tìm thấy
miệng nó đâu mà nặn mủ ra. Nên cái tức ấy
làm lão buồn bực suốt cả ngày không thôi.

Đêm qua lão Pả nằm mơ thấy mẹ già
chống gậy, đeo nải về đứng dưới chân thang
mà không chịu lên nhà. Mẹ già đứng đó chửi
lão là thằng đá đè, là thằng ăn cướp. Lão lấy
vợ, lấy cả nhà, lấy cả nương bãi của anh em
về cho riêng lão. Nói chưa xong mẹ đã bỏ đi,
lão chạy theo mẹ, lên đến đỉnh núi, chân lão

xô hòn đá lăn xuống đèo. Lão chạy theo hòn
đá, nó lăn qua xác một người, người ấy dẹt ra
như cái bánh sắn trên chảo lửa của Phín. Lão
nhìn kĩ là lão Ú, lão chạy lại, thì người ấy bay
lên như một chiếc lá rồi rơi xuống vực sâu hun
hút. Lão Pả thức dậy, trời lạnh mà cả người
run lên, tay sờ lên gối thấy ướt đẫm mồ hôi.
Lão nhìn sang Phín, ánh trăng chiếu vào mặt
Phín đỏ rực như một cục máu. Lão trùm chăn
kín đầu, hàng trăm ý nghĩ dội lên trong đầu.
Lão đã cướp mất vợ của em mình rồi, bàn tay
đã xóa hết cuộc đời của lão của thằng Ú. Tất
cả là tại lão, cái gánh nặng ấy lão phải tự mình
gánh lấy, nhưng lão đã đẩy viên đá ấy lăn về
phía em trai của mình khi nào không hay.

*
Thố Hả chìm vào giữa đông, gió tràn trên

những ngọn núi cao xuống đêm đêm như
tiếng hú dài buồn thảm. Trời lạnh lão Ú càng
uống rượu nhiều hơn, lão sợ mình tỉnh dậy lại
nhớ ra Phín đã là chị dâu của lão. Dù có thế
nào thì sự thật ấy vẫn thế. Có gì không tốt
đâu, Phín vẫn làm dâu họ Hoàng nhà lão, vẫn
sinh con,vẫn thức dậy trong nhà lão thì có gì
mà không tốt. Bông hoa đẹp có cắm vào cái
bình nào mà đặt ở một chỗ cũng giống nhau
cả thôi. Lão đã nhiều lần nghĩ thế, nghĩ xong
rồi nước mắt lại trào ra. Không lẽ lão lại bỏ đi
một lần nữa, lão không trở về thì lão Pả với
chị dâu sẽ sống tốt hơn trăm lần, nghìn lần khi
không có lão. Đã nhiều lần lão đã định bước
sang bên kia. Lão sẽ trở về ngôi nhà ấy, lão
sẽ buông xuôi mọi thứ, như người ta thả cái
gầu xuống giếng sâu, nó muốn lặn đi đâu thì
lặn. Cả ba người như ba ngọn núi, quanh năm
mây che lấp mặt trời, sẽ chẳng ai nhìn thấy ai.
Sẽ chẳng biết nói với nhau câu nào đầu tiên
cho không đau, không ngượng cơ chứ.

Vậy là lão đã quyết không sang bên ấy.
Lão sẽ ở đây, một năm, hai năm hay đến bao
giờ cũng không biết nữa.

*
Trời bắt đầu sương muối, buổi sáng đi

đường hơi lạnh phả lên mặt người như có
lưỡi dao cứa vào da từng vết dài. Nhìn lên
những ngọn cây thấy phủ một lớp trắng tinh
như rắc bột, sáng lấp lánh dưới ánh nắng
hiếm hoi đến muộn. Lão Pả trở về nhà khi
ánh lửa trong bếp đã sáng từ lâu lắm. Lão
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ngồi rót rượu ra bát rồi uống từng chút một,
lão nâng cái bát lên có khi chưa kịp uống lại
đặt xuống. Nhìn mặt lão hai mẹ con Phín
đoán có đến chín phần là điều không vui. Đã
lâu lắm trong căn nhà này có tiếng người nói
với nhau, hôm nay cũng thế nhưng nhìn mặt
lão có vẻ ra chiều khó nghĩ lắm. Cái Ín mặc
thêm áo rồi, nhón chân như con mèo xuống
thang. Lão Pả vẫn ngồi yên như thế, Phín
thấy bồn chồn trong lòng. Lửa cháy hết đến
miếng dăm thứ ba thì lão mới nói như lẫn vào
hơi thở của mình:

- Tôi sang bên kia gặp rồi, chú cái Ín ấy...
Phín ngồi cầm cái cặp gắp than mà suýt

đánh rơi nó vào bếp. Phín quay sang nhìn lão
Pả, thấy đầu lão cúi xuống kẹp giữa hai đầu
gối. Khuôn mặt lão chất đầy đau khổ, Phín
không dám nhìn lão thêm một ít nào nữa.
Nhìn thêm chút nữa chắc lại ngã như cây
chuối bị người ta chặt gẫy ngang thân. Phín
bước vào buồng, tiếng con trâu già húc gióng
kêu khùng khục từng hồi. Lão Pả lảo đảo
đứng lên tới cửa buồng Phín nằm thì gục
xuống. Bóng lão ngồi bên ngoài tấm ri đô run
lên bần bật theo ánh lửa từ dưới bếp hắt lên. 

- Nó không về ngôi nhà này nữa đâu, nó
không tha thứ cho tôi rồi, có phải tôi cướp vợ
của em mình không mẹ cái Ín.

Phín không dám trả lời, cả không còn sức
quay lưng lại để nhìn vào đằng sau cái bóng
lão ngay kia nữa. Nước mắt từ đâu mà nhiều
thế, lại thấy tim mình có bàn tay lạnh ngắt
đang bóp vào từng hồi không. Lão Pả đã nằm
co dưới ván nhà, rượu từ miệng chai đổ ra
chảy rí rách xuống gầm chuồng. Tiếng lão khe
khẽ như đang lịm dần trong hơi men “Sao nó
không... về.... chứ ! Về nhà thôi... Ú... à..”

*
Mấy hôm nay gió trên Pú Tả thổi xuống

ngày càng nhiều hơn, kéo theo đám lá khô
trên vàn núi trút xuống từng đám. Cánh đồng
cỏ tranh dưới trước nhà lão Ú bị gió thổi khô
rạc phất phơ. Lão Pả ngất ngư bước lên đèo,
đôi chân lão đặt lên mặt đá như người kéo gỗ
đang cố lao về phía trước. Lão bước lên
thang rồi đến bên cạnh lão Ú, lão nhìn thật lâu
vào khuôn mặt em của lão rồi nức nở:

- Về nhà mình đi, anh sẽ trả cho mày mọi
thứ, đừng làm khổ mình thế nữa Ú à!

Lão Ú khe khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu
đau khổ. Lão Pả bỗng đưa tay ra trước mặt
lão Ú, lão cười một nụ cười dài dại “Bàn tay
này đã chạm vào Phín, đã lấy đi của mày thì
cũng nên trả lại thôi”. Nói rồi lão Pả đã kéo cây
dao đằng sau lưng bổ xuống. Lưỡi dao loáng
qua trước mặt đã bập xuống ván, chém lìa
một ngón tay của lão văng trên sàn nhà. Máu
từ chỗ cắt phóng ra thành tia, thành dòng
chảy ướt cả ván gỗ. Lão Pả ôm bàn tay đỏ
máu lảo đảo lao ra cánh đồng cỏ tranh vàng
úa. Vệt máu chảy từ trên nhà thành đường
theo chân lão tưới lên lớp cỏ trên con đường
lên đèo. Lão Ú kinh hãi vùng dậy nhưng lão
lại gục xuống. Ngón tay lão Pả vẫn nằm ngay
trước mắt lão. Lão muốn nôn, muốn tống tất
cả số rượu trong người để chạy theo lão Pả.
Không kịp nữa rồi, lão Pả ơi...!

*
Cái Ín lập cập bám vào bục cửa khi Phín

vừa dứt lời, Phín không muốn im lặng thêm
ngày nào nữa. Cái im lặng sẽ từ từ giết mòn
con người ta thật ghê gớm. Phín nhớ dáng lão
Pả chấp chới bước xuống thang buổi sáng
nay, lão buộc dao sau lưng đi rừng mà quên
vác đòn gánh củi. Đêm qua lão không về,
Phín đã thức suốt đêm đợi lão. Bỗng ánh mắt
hai người chạm nhau, lúc lão ngoái đầu lại
nhìn làm Phín giật mình. Một nỗi sợ hãi không
tên cứ dội lên trong ngực, Phín muốn nói với
cái Ín điều gì đó, nhất định phải nói, sợ sẽ
không kịp mất.

Cháy rồi, cháy to quá! Lão Ú đốt nhà rồi!
Gió thổi u u, bóng chiều ập đến, ngọn lửa đã
tràn ra cánh đồng cỏ khô, tiếng lửa cháy rùng
rùng như có đàn trâu rừng chực lao ra từ
trong đám cháy. Những cột khói quẩn lên đặc
sệt bị gió đẩy trôi về phía chân đèo. Qua ánh
lửa, lão Ú vẫn ngồi quỳ bên ngón tay cụt nằm
giữa gian nhà. Khuôn mặt lão đỏ rực như một
mảnh sắt nung. Gió nổi lên ngọn lửa lại réo
ào ào vây lấy lão. Bước chân người rầm rập
từ trên đèo xô tới, lẫn trong tiếng kêu sợ hãi.
Hai mẹ con Phín lao xuống dưới, lão Pả chỉ
kịp ngoái đầu rồi ngã vào tay của Phín lê từng
bước về phía ngọn lửa. Bóng cái Ín vọt lên
phía trước, lao về đám cháy dập dờn như một
cánh bướm.

Tiếng nó gào lên khản đặc “Bố...Bố ơi...!”.
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Cây bút trưởng thành từ quân ngũ
Chia sẻ câu chuyện về văn chương với

chúng tôi, ông Trương Đức Thọ bồi hồi nhớ lại:
“Năm 1965 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước của Nhân dân ta bước sang thời kỳ ác liệt
nhất. Tôi khi đó đang là thầy giáo, đành phải từ
biệt mái trường và học sinh thân yêu của mình
tại quê nhà Mê Linh, Hà Nội tình nguyện nhập
ngũ, được biên chế vào đơn vị K370, Cục Quân
khí, Tổng Cục Hậu cần (tiền thân của Tổng Cục
Kỹ thuật, Quân đội nhân dân Việt Nam) đóng
quân tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Bốn
năm sau tôi được giao nhiệm vụ trợ lý văn hóa,
trợ lý chính trị của đơn vị, phụ trách tờ tin 370
(tờ tin phát hành nội bộ) mỗi tháng 1 kỳ. Sau đó,
tôi vinh dự được Tổng Cục Chính trị và Báo
Quân đội nhân dân mời dự rất nhiều trại sáng
tác văn học, báo chí. Vốn là người yêu văn học
lại được trang bị lý luận viết báo, viết văn nên
thời gian này bài viết của tôi có chất lượng hơn,
được các báo, đặc biệt là báo Quân đội nhân
dân sử dụng nhiều”. 

Và cứ thế, trong những năm tháng tuổi trẻ,
niềm đam mê với việc viết báo, sáng tác văn
chương của Trương Đức Thọ cứ thế lớn dần lên.
Truyện ngắn đầu tay “Chiếc xe đạp” được sáng
tác tại trại viết của Tổng Cục Hậu cần đoạt giải C
tại cuộc vận động viết về “Kỷ niệm sâu sắc chống
Mỹ cứu nước”, được đăng trên báo Quân đội
nhân dân, nhà phê bình văn học Quỳnh Cư đánh
giá cao và in trong tập truyện “Người đồng chí”,
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 1973. Cho
đến bây giờ những tờ báo năm xưa vẫn được
ông gìn giữ rất cẩn thận. Ông kể lại kỉ niệm xưa
với nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh: “Chính
tác phẩm văn học đầu tiên, giải thưởng đầu tiên
ấy là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ đầy nhiệt
huyết, của những năm tháng tôi hoạt động trong

quân ngũ, là niềm khích lệ lớn lao để tôi tiếp tục
hành trình sáng tác sau này”.

Từ sau năm 1975, chiến tranh kết thúc,
Trương Đức Thọ rời quân ngũ, về công tác tại
Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và trải qua
nhiều chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa Thông
tin, Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện Hữu Lũng, trực tiếp làm công tác biên
tập các chương trình phát thanh địa phương;
năm 1987, ông được tín nhiệm trở thành đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng khóa
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GƯƠNG MẶT VĂN NGHỆ SĨ

Một ông lão tám mươi tuổi, hằng ngày vẫn khoác chiếc túi da đã sờn, bon bon trên chiếc
xe đạp cà tàng tới khắp nẻo đường quê Hữu Lũng, gom góp những câu chuyện ý nghĩa của
cuộc sống thường nhật để thỏa nỗi niềm đam mê viết lách, cần mẫn vun đắp tình yêu với
văn chương bằng tất cả tấm lòng mình đó là tác giả Trương Đức Thọ (bút danh Trương Thọ).
Ông được kết nạp Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn từ năm 2006, sau khi đã nghỉ hưu, thế
nhưng cuộc hành trình sáng tác của Trương Đức Thọ khởi thủy từ hơn nửa thế kỉ trước, từ
những năm tháng chiến tranh chống Mỹ mà ông còn hoạt động trong quân ngũ.



13, nhiệm kỳ 1987 - 1989, Trưởng Ban Thư ký
Hội đồng nhân dân huyện cùng khóa; nhiều
nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa -
Thông tin huyện Hữu Lũng. Trong thời gian
công tác dù công việc có bận rộn đến đâu
Trương Đức Thọ cũng dành thời gian để đọc
sách, sáng tác văn chương, viết báo, ông là một
trong những thành viên sáng lập Câu lạc bộ
Thơ Hữu Lũng (năm 1985) mà nay mở rộng
thành Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Hữu
Lũng. Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Hữu Lũng
có khoảng 40 thành viên, tập hợp những người
yêu mến văn học, nghệ thuật ở nhiều độ tuổi
khác nhau, các thành viên sinh hoạt trao đổi
sáng tác đều đặn, thường xuyên, có nhiều tác
phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng được
đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, trong
đó nhiều thành viên của câu lạc bộ cũng đồng
thời là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn. Năm 2001 ông nghỉ hưu và dành
trọn thời gian cho việc sáng tác...

Có duyên với các giải thưởng
Là hội viên Chi hội Văn xuôi, ông tích cực

sáng tác và khẳng định được sự đa tài ở nhiều
thể loại. Đến nay, đã có hàng trăm truyện ngắn,
bài ký, ghi chép, tuỳ bút, thơ, câu đối, tiểu
phẩm... mang tên tác giả Trương Thọ được
đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung ương
và địa phương… Trương Đức Thọ cũng là một
cái tên quen thuộc với cơ số giải thưởng có
được từ các cuộc vận động, cuộc thi sáng tạo
tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật do Trung
ương và địa phương tổ chức. Một trong những
giải thưởng cao quý nhất mà ông từng nhận
được là giải Khuyến Khích của Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2012 cho
tuyển tập truyện, ký “Những người sống quanh
tôi” (do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất
bản năm 2012). “Những người sống quanh tôi”
gồm có 6 truyện ngắn và 16 tác phẩm ký, mỗi
tác phẩm là một câu chuyện, mỗi nhân vật có
một số phận riêng nhưng gộp chung đều chứa
đựng tính nhân văn sâu sắc, hướng tới lý tưởng
sống cao đẹp “chân - thiện - mỹ” mà nguồn cảm
hứng sáng tác chính là những câu chuyện có
thật được tác giả gom góp lại từ cuộc sống xung
quanh kể từ khi còn sống đời binh nghiệp cho
đến khi hòa bình lập lại. Đó là các truyện ngắn:
“Chiếc xe đạp”, “Xuân đã về”, “Người trở về”,
“Người đàn bà có con”, “Chuyện không muốn
kể”, “Ngày về”. Ở phần Ký, phần đa các nhân
vật đều là những cựu chiến binh, những người
lính trở về hòa mình với cuộc sống mới, họ vẫn
giữ vững phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, vượt
lên số phận để làm giàu cho chính bản thân
mình, làm giàu cho quê hương: “Chắc đẩy kin”,
“Triệu phú, thầy lang”, “Ông Thái lợn rừng”,
“Trưởng thôn - người lính năm xưa”, “Ông Ba
Nhất”, “Cuộc hội ngộ bất ngờ”, “Tôi vẫn thích

ông ấy”, “Người mới được nhận danh hiệu dũng
sĩ”; viết về những tấm gương điển hình tiên tiến:
“Người Bí thư Huyện uỷ năm ấy”, “Trái tim và
bàn tay mẹ”; đặc biệt, “Rừng đặc dụng kêu cứu”
phản ánh, lên án nạn chặt phá rừng, khai thác
và buôn bán gỗ lậu nghiêm trọng xảy ra ở Hữu
Liên vào những năm 90 của thế kỉ trước, đoạt
giải C cuộc thi sáng tác truyện và ký do Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức năm
2009; cuộc sống vùng quê thay da đổi thịt trong
“Ấn tượng một làng quê”, “Có một làng trong
núi”, “Con ong mật và ông chúa mật ong”, “Con
đường lòng dân”. Ngoài ra, ông còn có tuyển tập
truyện, ký “Đất mẹ” được Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản
Văn hóa dân tộc xuất bản năm 2018. 

Gần đây nhất, vào cuối tháng 8 năm 2020,
tác giả Trương Đức Thọ vinh dự được nhận Giải
thưởng “Người cao tuổi nhất” tại cuộc thi viết
“Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và
những cống hiến to lớn của đồng chí Lương
Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức.

Suốt đời tận tụy học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghỉ
hưu đã lâu nhưng Trương Đức Thọ vẫn luôn giữ
cho mình lối sống khiêm nhường và không
ngừng phấn đấu. Dường như sức khoẻ hay tuổi
tác với ông không phải là vấn đề, thói quen sáng
tác được ông duy trì đều đặn mỗi ngày, hầu hết
tất cả các cuộc thi viết tại địa phương do các sở,
ban, ngành và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ
chức ông đều tham gia và đoạt giải thưởng... Tôi
vẫn còn nhớ nụ cười hồn hậu của ông khi tặng
cho tôi bó hoa hướng dương vừa được nhận tại
lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm
văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2016 - 2018: “Bác
tặng cháu, hi vọng sắp tới cháu sẽ có được
những bông hoa tươi thắm cho riêng mình…”. 

Có lẽ hình ảnh một ông lão tám mươi tuổi
không còn nhanh nhẹn, tất tả ngược xuôi trên
chiếc xe đạp cà tàng không còn xa lạ với người
dân Hữu Lũng vì chỉ cần ở nơi đâu có tấm
gương người tốt việc tốt là có mặt ông lão này.
Hạnh phúc viên mãn bên người vợ là mối tình
đầu ngọt ngào được nên duyên giữa chàng trai
đất Bắc quê ở Hà Nội và cô gái xứ Huế năm
nào từ cuộc gặp gỡ định mệnh trong một
chuyến tàu mà cả hai cùng đến Lạng Sơn. Ông,
bà có với nhau ba người con, đều thành đạt với
công việc Nhà nước ổn định, các cháu nội,
ngoại ngoan ngoãn, học giỏi. Viết lách như một
cách mà ông lão Trương Đức Thọ tận hưởng
thú vui tuổi già, rèn luyện sức khỏe, tạo nên
những bông hoa văn chương tươi thắm, thơm
ngát dâng cho đời...
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ỞViệt Nam nhà cửa từ lâu đã được
giới khoa học quan tâm nghiên cứu,
trong đó sớm nhất có lẽ là học giả

Nguyễn Văn Huyên với công trình Nhập môn
nghiên cứu cư trú nhà sàn ở Đông Nam Á
công bố năm 1934. Tiếp đó nhiều công trình
về nhà cửa lần lượt ra đời: Nguyễn Khắc
Tụng với công trình Nhà ở cổ truyền các dân
tộc Việt Nam xuất bản năm 1993 và 1996; Lê
Văn Bé với Nhà ở của người Pa Dí trên tạp
chí Dân tộc học năm 2006; Phạm Văn Lợi với
Nhà ở của người Triêng ở Việt Nam xuất bản
năm 2005; Lê Duy Đại và cộng sự với Nhà ở
của người Chăm Ninh Thuận truyền thống và
biến đổi xuất bản năm 2011; Phạm Minh Phúc
với Nhà ở của người Dao áo dài tỉnh Hà Giang
xuất bản năm 2013; Ma Ngọc Dung với Nhà
sàn truyền thống của người Tày vùng Đông
Bắc Việt Nam xuất bản năm 2013...Trong số
những cuốn sách trên, chỉ có công trình
Nguyễn Khắc Tụng đề cập một cách sơ lược
về kiến trúc nhà ở của người Nùng.

Về nhà trình tường nói riêng và nhà ở của
người Nùng nói chung, ngoại trừ bài báo của
Nguyễn Huy Toán đăng trên tạp chí Dân tộc
và thời đại vào năm 2006, thì chưa có một
công trình nghiên cứu chuyên sâu nào được
công bố. Vậy nên có thể khẳng định, tác giả
Nguyễn Đặng Ân là một trong những người
đầu tiên nghiên cứu về nhà trình tường của
người Nùng. Đặc biệt những tư liệu trong
công trình đã được khai thác từ những năm
cuối thế kỷ 20, khi kinh tế - xã hội của người

miền núi thời kỳ đó vẫn chưa bị biến đổi mạnh
mẽ bởi xu thế toàn cầu hóa, càng góp phần
nâng cao giá trị của cuốn sách.

Nội dung cuốn sách Nhà trình tường kiến
trúc độc đáo của người Nùng bản Khuyên Hin
- Lạng Sơn đã cung cấp những tư liệu không
chỉ về nhà cửa, mà còn giúp cho bạn đọc có
được một cái nhìn khái quát về diện mạo kinh
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tế văn hóa xã hội truyền thống của người
Nùng Phàn Slình ở vùng miền núi Xứ Lạng
những năm cuối thế kỷ 20.

Phần I, phác họa lại diện mạo bản
Khuyên Hin với: điều kiện địa lý, tự nhiên; lịch
sử hình thành; kinh tế và văn hóa truyền
thống. Điểm nổi bật của phần này là tác giả
đã không nhìn Khuyên Hin như một đối tượng
biệt lập, mà đặt Khuyên Hin vào trong bối
cảnh địa lý và lịch sử của dân tộc. Từ cách
tiếp cận này nên tác giả đã luận giải được
nguyên nhân hình thành nên cấu trúc độc đáo
của bản, đồng thời thấy được những đặc
trưng của văn hóa Xứ Lạng trong bức tranh
tổng thể của văn hóa Việt Nam.

Phần II, tác giả đã mô tả lại nhà truyền
thống của người Nùng từ quy trình làm nhà,
đến bài trí trong nhà và một số phong tục liên
quan đến ngôi nhà. Nội dung phần này không
chỉ cung cấp cho người đọc một cái nhìn chi

tiết về quá trình xây dựng ngôi nhà mà còn
phán ánh sự thích ứng của con người với môi
trường tự nhiên; sự sáng tạo của con người
với những truyền thống văn hóa liên quan đến
ngôi nhà như diễn xướng dân gian; tinh thần
đoàn kết chống giặc giữ quê hương.

Phần III, tác giả bàn luận đến loại hình
nhà pháo đài và công năng của nó trong lịch
sử tồn tại của người dân. Từ những ngôi nhà
tác giả mở rộng tầm nhìn ra phạm vi bản, một
cụm dân cư với một số hộ gia đình thuộc
nhiều dòng họ cộng cư với nhau từ lâu đời.
Do đặc trưng là bản nằm ở biên giới, thường
xuyên phải đối mặt với nạn thổ phỉ và giặc
ngoại xâm nên người dân nơi đây luôn đề cao
tinh thần đoàn kết, cùng nhau chung tay xây
dựng và bảo vệ quê hương. Nội dung bảo tồn
nhà phòng thủ và khuyên đá ở Khuyên Hin là
nội dung trọng tâm của phần này, ở đây tác
giả đã chỉ ra thực trạng tồn tại của di sản, khả
năng bảo tồn. Theo tác giả thì việc bảo tồn
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nhà pháo đài và bản phòng thủ phải lấy người
dân làm trọng tâm, do người dân chủ động,
đem lại lợi ích kinh tế cho người dân.

Với những điểm nổi bật trên đây, công
trình Nhà trình tường kiến trúc độc đáo của
người Nùng bản Khuyên Hin - Lạng Sơn của
tác giả Nguyễn Đặng Ân là một cuốn sách giá
trị, góp phần giúp cho người đọc hiểu thêm
một phần của cơ tầng văn hóa Xứ Lạng. Tuy
nhiên, bên cạnh những ưu điểm như đã nêu
cuốn sách này vẫn còn tồn tại một số điểm:

Thứ nhất, tài liệu của cuốn sách được thu
thập từ những năm cuối thế kỷ 20, đến nay đã
hai thập kỷ trôi qua, cùng với đó là sự biến đổi
vô cùng mạnh mẽ của đời sống kinh tế, văn
hóa và xã hội. Hiện nay diện mạo của tỉnh
Lạng Sơn nói chung và bản Khuyên Hin nói
riêng đã thay đổi rất nhiều, nhà cửa và làng
bản cũng nằm trong xu thế đó. Vậy nên cuốn
sách sẽ tốt hơn nếu tác giả dành thời gian
khảo sát, bổ sung thêm tài liệu để chia cuốn
sách thành hai phần, nội dung cuốn sách đã
xuất bản là phần truyền thống.

Thứ hai, cuốn sách do được khởi thảo từ
nhiều năm trước, nên tác giả đã chưa áp dụng
được lý thuyết mới trong nghiên cứu nhà ở.
Hiện nay khi nghiên cứu về nhà ở, người ta
không chỉ đơn thuần mô tả quy trình xây dựng
và kết cấu ngôi nhà ở dạng mặt bằng sinh
hoạt; mà người ta còn nhìn nhận cấu trúc ngôi
nhà theo những chiều cạnh không gian khác
nhau (không gian vật lý, không gian sinh hoạt,
không gian văn hóa - xã hội). Không gian vật
lý được chia thành không gian trong/ngoài,
cao/thấp, phải/trái. Không gian sinh hoạt bao
gồm: không gian ngủ nghỉ, không gian ăn,
không gian chơi, không gian tiếp khách.
Không gian văn hóa - xã hội gồm: không gian
thiêng, không gian giới, không gian lứa tuổi,
không gian địa vị …

Mặc dù còn một vài hạn chế, nhưng nhìn
chung cuốn sách là một công trình giá trị,
cung cấp cho người đọc những thông tin cần
thiết về một loại hình nhà ở đặc trưng của
người Nùng ở một số huyện dọc tuyến biên
giới Việt - Trung của tỉnh Lạng Sơn, mở ra
hướng tiếp cận cho việc nghiên cứu, bảo tồn

và phát huy giá trị văn hóa không gian sống
của đồng bào người Nùng nói riêng và đồng
bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung.
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Tôi đọc thơ Mai Thuận không cấp tập và
dùng bút đánh dấu chốt ngay những câu
chữ tâm đắc như thường đọc các nhà thơ

khác mà đọc thoáng lần đầu rồi qua thời gian
vài ngày, vài tuần nghe dư âm văn bản ấy đã
ngấm gì sang tâm hồn mình. Khi trở lại với “Đàn
trăng Kỳ Cùng” thì hình ảnh tác giả Mai Thuận
xinh nhỏ như lúc nào cũng bước ra từ trang thơ
“Rưng rưng đôi bàn tay nhỏ/ Tuần nhang kính
cẩn dâng Người/ Cả một phương trời thương
nhớ/ Từ lâu thắp lửa trong tim” (Bên mộ Tướng
Giáp). Mai Thuận - Nữ tác giả thơ của cảm xúc
sâu lắng, của những ký ức, của giấc mơ xa, của
những yêu thương, của những âm thầm kiên
nhẫn, của những suy tưởng… sự mình sự đời.
Niềm thơ ấy gửi về tình yêu con người, về tình
yêu gia đình, về tình yêu quê hương đất nước
đến tình yêu Tổ quốc với lý tưởng sống cao đẹp.

Mai Thuận đã trích ngang lý lịch về nơi quê
hương sinh dưỡng ra mình ở cấp độ tâm hồn
khác nhau. Với Xứ Nghệ căn cội: “Nam Đàn ơi
- Quê hương ta đó/ Cháy ở tim hồng hai tiếng
thân thương/…/ Đã ấp ủ muôn ngàn tình yêu
lớn” (Nam Đàn ơi). Với quê hương thứ hai –
Sơn La: “Tôi sinh ra giữa núi rừng Tây Bắc/
Mảnh đất ân tình chan chứa yêu thương/…/ Cô
giáo trẻ ôm đàn lên … núi/ Tiếng khèn môi ai
đáp trả nồng nàn” (Duyên Tây Bắc). Và tiếp
bước nghiệp đời về nơi Kỳ Cùng - Xứ Lạng văn
chương: “Ta thương ta nhớ đất trời/ Mùa thu Xứ
Lạng rạng ngời duyên thơ” (Tình du khách).
Những câu chữ thơ gửi về “Nơi đất ở” là những
sự kiện tâm hồn ấp ủ “Quê hương”.

“Đàn trăng Kỳ Cùng” niềm thơ Mai Thuận
giàu liên tưởng: Tiếng nguyệt cầm thương nhớ
ai bên sông Kỳ Cùng, thả vào đêm biên cương
mênh mông. Nơi chia ly Nguyễn Trãi - Phi
Khanh thành địa danh non nước, nơi Tô Thị
ngàn năm bồng con hóa đá chờ chồng, nơi
chiến địa Ải Chi Lăng hồn Liễu Thăng chưa kịp

về cố quốc, nơi Kỳ Lừa Thân Công Tài mở chợ
ngoại thương, nơi hiền nhân Ngô Thì Sĩ tạc thơ
lên vách đá “Tam giáo đồng nguyên” Đại Việt,
nơi Thành Nhà Mạc dựng thời mạt vận, nơi nhà
cách mạng Hoàng Văn Thụ có thơ “Nhắn bạn” -
“Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành…”, nơi… đêm
nay lảo đảo tiếng “Đàn trăng” bên sông Kỳ Cùng
có hương chiều thu bát ngát, các dân tộc Tày,
Nùng, Kinh, Dao… xây dựng nông thôn mới bản
làng, nơi mồ hôi nước mắt, máu của quân và
dân ta bao đời nối tiếp dựng lên cột mốc chủ
quyền Quốc gia… để có non nước khang trang
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bình yên Xứ Lạng. Mơ màng chợt thức thuở
ngày xưa… Mai Thuận như đồng hiện tiếng
nguyệt cầm lên trang viết: “Giọt trăng lướt trên
phím đàn vang vọng/ Đèn sáng lung linh, trăng
huyền soi bóng/ Thành phố đêm lồng lộng đáy
sông trong/ Ảo mộng…hư vô…/ Mơ hồ…ẩn
hiện…/ Thoáng điệu múa thần tiên lay động/
Thoáng lời ca trong trẻo êm đềm/…/ Đàn vang
xa/…/ Đêm Kỳ Cùng ngọt tiếng tính hòa ca”
(Đàn trăng Kỳ Cùng). Tên bài thơ được chọn
làm tên tập thơ “Đàn trăng Kỳ Cùng” trữ tình với
thi pháp mỹ học truyền thống Việt Nam.

Đến Xứ Lạng cột mốc lịch sử phên dậu biên
cương/ Đến Xứ Lạng xứ hoa/ Đến Ải Chi Lăng
phơi hồn Liễu Thăng trên núi Phượng Hoàng/
Đến Bắc Sơn khởi nghĩa giữ sơn hà/ Đến Kỳ
Cùng vẫn trong xanh dòng chảy sang nước láng
giềng nghìn thủa/ Đến Xứ Lạng cái nôi người
Việt cổ Bình Gia/ Đến Xứ Lạng viếng tượng đài
Hoàng Văn Thụ/ Đến Xứ Lạng thưởng thức tinh
dầu hồi năm cánh đưa hương/ Đến Xứ Lạng
thắng cảnh danh lam Tam Thanh, Nhị Thanh,
Mẫu Sơn, Chùa Thành, Chùa Tiên, cột cờ núi
Phai Vệ, Mục Nam Quan, cửa khẩu Tân Thanh,
quốc lộ I xuyên Việt/ Đến Xứ Lạng là đến với
nền văn hiến lâu đời, tâm hồn quyện điệu hát
then, sli lễ hội và chợ tình ngày xuân… tất cả đã
là thi ảnh, thi thanh, thi sắc, thi tứ, thi tình… thấp
thoáng đó đây trên những trang thơ “Đàn trăng
Kỳ Cùng” của tác giả. Ví như “Mỗi cột mốc này
là bao nhiêu xương máu/ Em biết không?/ Bao
nước mắt, mồ hôi rơi trong thầm lặng/ Sự đấu
tranh bền bỉ can trường” (Cột mốc biên giới). Ví
như: “Tiếng chuông/ Gõ vào khoảng trời thanh
vắng/ Ngân nga ngân nga/ Lan xa lan xa/…/
Tiếng kinh cầu ru gió/ Nhịp mõ đều đều vang/
Tràng hạt lên nước bóng/ Hương hoa hồi mênh
mang” (Chùa Thành).

“Đàn trăng Kỳ Cùng” tâm huyết thơ đi ra tự
tim mình.Thơ tình yêu lứa đôi Mai Thuận lãng
đãng, xa xăm mà, thắm nghĩa thắm tình: “Người
về gom cả mùa đông/ Mình tôi ở lại/ Bão giông
bời bời/ Mình tôi với nỗi đầy vơi/ Một đời câm
lặng/ Một đời nhớ thương/ Người về/ Đèn đỏ bên
sông/ Bờ sông nín gió/ Đò không quay vòng”
(Hai bờ sông). Không biết pha tình yêu đó đến
đâu nhưng đơn phương tác giả đầy tâm
trạng.Có lẽ qua lửa đỏ nước lạnh phân kim…
Mai Thuận không ca ngợi tình yêu đẹp như
chiếc bình pha lê tinh khiết mỏng manh, phải
nâng niu… mà đi tìm cái tố chất của tình yêu từ
nơi con suối nhỏ tận trên nguồn: “Yêu đi em/
Vàng đá/ Xanh rêu/ Nước suối cạn/ Lách mình
từ kẽ đá/ Dòng tinh khiết/ Hết mình cho trong

trẻo/ Ta yêu rồi/ Ta sống ở trong nhau” (Mơ
yêu).Với tình yêu gia đình thâm tình xúc động,
thơ về đề tài này không nhiều nhưng từng câu
từng chữ thấm sâu tình ruột thịt. Ví như: “Mẹ ơi!
Nước mắt rơi/ Sau đắng mặn mồ hôi/ Ước mơ
con nên người/ Vất vả cả một đời/ Con ngày
càng xa mẹ/ Xa mơ ước thuở nào/ Sóng không
còn xanh nữa/ Sóng bạc đầu xót xa…” (Xa). Ví
như thương tặng em gái: “Tuổi thơ ơi/ ngưng lại
mãi nơi đây/ góc ngã ba/ núi đồi bình lặng/ Cây
còn đây/ Ngõ nhỏ còn đây/ Em không về nữa/
Mùa xuân đành lỗi hẹn/…/ Hương hoa còn
vương vấn nửa vầng trăng…” (Tìm về ấu thơ).
Về tình yêu con người với con người, Mai Thuận
đã dành cho những trang thơ trân trọng và đầy
chất nhân văn. Đặc biệt tác giả rất xúc động
trước những thân phận gặp cảnh đớn đau bất
hạnh: “Người lặng tiếng/ Dòng đời khép lại/ Lỡ
một cung đàn/ Dang dở phím tơ/…/ Đường xa
ngái/ Hỏi/ Đâu dòng ly khúc?/ Tiễn chân người/
Đâu chỉ một dòng thơ…” (Tiễn biệt).

Mai Thuận ca ngợi quê hương đất nước
luôn gắn với những kỷ niệm ký ức sâu xa của
đời mình, luôn gắn với lý tưởng sống cao đẹp
và trách nhiệm của mình với đất nước quê
hương. Khi ngọn bút thơ chạm vào dải đất
sông núi biên cương Tổ quốc bao giờ cũng
xuất hiện những gương mặt ưu tú người lính
biên phòng: “Biên giới là đây, đất nước mình
đây/ Yêu biết mấy những tháng ngày êm ả/ Anh
lính trẻ hành quân qua vọng gác/ Đưa mắt nhìn
hướng hướng an vui” (Thăm rừng biên giới).
Anh lính hải quân là thi ảnh nổi bật đặc sắc trên
những trang thơ viết về biển đảo quê hương:
“Anh đi canh giữ biển trời/ Nghe nhịp chuyển
thời gian thầm lặng/…/ Những con sóng khiến
lòng anh thao thức/ Khi dịu dàng sóng hôn bờ
cát/ Lúc điên cuồng bão táp phong ba/ Biển nổi
giận cuộn dâng nước mắt/ Gió dập sóng vùi…
/ Ai ở…ai xa…!” (Tình yêu dưới vùng trời biển
đảo). Và: “Ta muốn hóa thân mình vào những
ốc sò kia/ Để được đến phía nào sâu xa nhất/
Hóa đá cát nơi tầng sâu biển cả/ Thiên Cầm ơi,
ta muốn hóa một Thiên Cầm” (Biển Thiên
Cầm). Đây là tâm tình nữ sĩ muốn gửi ra biển
đảo với người thân thương – Người lính giữ
gìn biển đảo quê hương.

“Đàn trăng Kỳ Cùng” chưa quét vệt sáng led
hồ quang trên thi đàn Xứ Lạng biên cương
nhưng đã lan tỏa những đặc sắc nét tinh tế và
sự kiện tâm hồn trong chu trình kể tả bình để
nuôi thơ, ngợi ca tình yêu và cái đẹp của cõi
người trong vũ trụ thiên nhiên.
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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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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH CHỦ ĐỀ PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Gửi kèm theo Công văn số 1720/CAT-PC07, ngày 22/5/2021 của Công an tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-BCA-C07, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công
an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 -
04/10/2021), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Báo Điện tử Dân trí tổ chức phát
động cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề PCCC và CNCH. Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền

thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961- 04/10/2021) và 20 năm Ngày
toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021).

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền PCCC và CNCH,
góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân
đối với công tác PCCC và CNCH; đồng thời tuyên truyền để Nhân dân hiểu, thấy rõ và ghi
nhận sự hy sinh, vất vả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

3. Tôn vinh và khẳng định vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong đời
sống xã hội; khơi dậy tinh thần đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC
và CNCH trên các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

4. Lựa chọn những ảnh tiêu biểu, có chất lượng tổ chức triển lãm, tuyên tuyền đến
đông đảo quần chúng nhân dân về hình ảnh và các hoạt động của lực lượng Cảnh sát
PCCC và CNCH vào dịp Ngày toàn dân PCCC 04/10/2021.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Đơn vị tổ chức
- Đơn vị chủ trì: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an.
- Đơn vị phối hợp: Báo Điện tử Dân trí, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.
2. Đối tượng tham gia
Mọi công dân Việt Nam (thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo không được gửi ảnh

dự thi; được gửi ảnh tham gia triển lãm).
3. Nội dung, chủ đề ảnh
Phản ánh các hoạt động, sự việc, sự vụ về PCCC và CNCH trên lãnh thổ nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cảnh báo nguy cơ gây cháy, nổ, sự cố, tai nạn; những
mặt tích cực, những vi phạm trong công tác PCCC và CNCH; hình ảnh đẹp, tiêu biểu về
chiến sĩ Cảnh sát PCCC và PCCC và CNCH và Nhân dân…

4. Thể loại và quy cách ảnh dự thi
- Tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng được sáng tác từ 01/01/2017 đến tháng

7 năm 2021, chưa đoạt giải tại các cuộc thi khác.
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- Mỗi tác phẩm ảnh đơn hoặc ảnh bộ phải có tên tác phẩm (title), khuyến khích tác giả
chia sẻ, giới thiệu về tác phẩm hoặc chú thích ảnh dài không quá 300 chữ kèm theo.

- Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (ảnh bộ không quá 10 ảnh), số lượng tác
phẩm dự thi không hạn chế.

- Tác phẩm phải được chụp trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.

- Tác phẩm dự thi đăng tải dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng Jpg; kích thước
của chiều dài tối thiểu 2.500 pixel, độ phân giải 72 dpi.

5. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Nhất được thưởng 20 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 02 giải Nhì mỗi giải được thưởng 15 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 03 giải Ba mỗi giải được thưởng 10 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 05 triệu đồng.
6. Cách thức chấm giải
Chấm giải chung cuộc
- 04 hạng mục Giải chung cuộc (01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 10 giải Khuyến

khích) được chấm chọn dựa trên điểm số từ Ban Giám khảo (100% số điểm).
- Ban Giám khảo cho điểm số từ 0 đến 100 cho các tác phẩm.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức phát động, tổng kết trao giải và triển lãm
- Thời gian phát động: Tháng 4/2021.
- Thời gian tổng kết, trao giải và triển lãm: Dự kiến Tháng 8/2021.
- Địa điểm tổ chức phát động, tổng kết trao giải: TP Hà Nội.
8. Thời gian, hình thức nhận ảnh dự thi
- Thời gian nhận: Từ sau Lễ phát động đến hết ngày 25/7/2021.
- Hình thức nhận:
+ Hồ sơ, tài liệu nếu có xin gửi về Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, số 01 Vũ Hữu,

Thanh Xuân, Hà Nội,
+ Tác phẩm dự thi (bản mềm) gửi file qua website: pccc.dantri.com.vn
- Liên hệ trực tiếp và giải đáp cuộc thi:
Điện thoại: Di động: Đ/c Tuân: 0913300583; Đ/c Huyền: 0906.125.626 –

0865750233; Đ/c Thảo: 0942225566.
Email giải đáp thắc mắc: cuocthianh@dantri.com.vn và minhtuanc66@ gmail.com
9. Ban Giám khảo cuộc thi
Gồm 05 thành viên là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và đại diện Cục Cảnh sát

PCCC và CNCH và Báo Điện tử Dân trí.
10. Quy định quyền lợi và trách nhiệm đối với tác giả
- Tác giả có tác phẩm dự thi không vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, không

vi phạm pháp luật và Luật Báo chí.
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- Tác giả gửi tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin: Tên tác phẩm; họ và tên tác
giả, bút danh (nếu có); nghề nghiệp; địa chỉ; số CMND hoặc CCCD; điện thoại liên hệ;
email; thời gian thực hiện.

- Tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo
quy định của pháp luật.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi và
cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức theo mục đích
cuộc thi.

- Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và bản quyền của tác
phẩm dự thi.

- Những tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm, tác giả được trả 500.000đồng/tác
phẩm.

- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp
luật và sự chân thật của nội dung tác phẩm.

- Tác giả đoạt giải phải trình file gốc để kiểm tra nếu Ban tổ chức yêu cầu.
11. Một số quy định khác
- Không chấp nhận tác phẩm dự thi có ghi chú thích, có chữ ký, có dấu hiệu nhận

dạng tác giả trên tác phẩm.
- Không chấp nhận tác phẩm chắp ghép và chỉnh sửa làm sai sự thật.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi tác phẩm gốc để xác minh đối chiếu khi

chấm giải.
- Những tác phẩm về chủ đề này đã được giải ở các cuộc thi khác (tính đến ngày phát

động cuộc thi 14/4/2021) không được tham gia dự thi, nhưng được tham gia triển lãm và
được trả 500.000 đồng/tác phẩm.

- Tác phẩm đoạt giải và tác phẩm được chọn để phục vụ triển lãm, tuyên truyền, nếu
vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ
thu hồi giải thưởng, nhuận ảnh, quyền treo tác phẩm, Giấy chứng nhận…

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được chọn triển
lãm để tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm, vật phẩm và thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm không đoạt giải.
- Ban Tổ chức có quyền thay đổi giải thưởng bằng các sản phẩm hoặc ưu đãi khác có

giá trị tương tự trong trường hợp sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng thông tin cá nhân của người dự thi nhằm phục vụ

mục đích vận hành cuộc thi và cam kết tôn trọng, bảo mật thông tin.
Thể lệ cuộc thi được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo

Điện tử Dân trí, Website của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (canhsatpccc.gov.vn).
Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các đơn vị

chức năng, các cơ quan báo chí, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp,
các nhà báo và đông đảo công chúng cả nước để cuộc thi thành công tốt đẹp./.
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THỂ LỆ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ CHỦ ĐỀ
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Gửi kèm theo Công văn số 1720/CAT-PC07, ngày 22/5/2021 của Công an tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-BCA-C07, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công an về
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
(04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021), Cục
Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Báo Điện tử Dân trí tổ chức phát động cuộc thi tác phẩm
báo chí chủ đề PCCC và CNCH. Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961- 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC
(04/10/2001 - 04/10/2021).

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền PCCC và CNCH, góp phần
nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác
PCCC và CNCH; đồng thời tuyên truyền để Nhân dân hiểu, cảm thông và thấy rõ được sự hy sinh,
vất vả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

3. Tôn vinh và khẳng định vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong đời sống xã
hội; khơi dậy tinh thần đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trên các
mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ và từng bước hiện đại.

II. NỘI DUNG
1. Đơn vị tổ chức
- Đơn vị chủ trì: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an;
- Đơn vị phối hợp: Báo Điện tử Dân trí, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Nội dung, chủ đề tác phẩm dự thi
Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình, xuất sắc, những cống hiến, hy sinh của lực

lượng Công an nói chung, Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC tại chỗ và Nhân dân trong
công tác PCCC và CNCH.

3. Thể loại, quy cách tác phẩm dự thi
Tác phẩm báo chí dự giải bao gồm các thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự,

phóng sự ngắn (truyền hình), phim tài liệu, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo
chí, bình luận.

4. Đối tượng dự thi
Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân có tác phẩm báo chí chủ đề

PCCC và CNCH, đã được đăng trên các báo, tạp chí, phát sóng trên truyền hình Trung ương và
địa phương từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/7/2021.

5. Cơ cấu giải thưởng
Giải chung cuộc
- 01 giải Nhất được thưởng 20 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 02 giải Nhì, mỗi giải được thưởng 15 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 03 giải Ba, mỗi giải được thưởng 10 triệu đồng và hiện vật (nếu có).
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải được thưởng 05 triệu đồng.
6. Cách thức chấm giải
Chấm giải chung cuộc
- 04 hạng mục giải Chung cuộc (01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích)

được chấm chọn dựa trên điểm số từ Ban giám khảo (100% số điểm).
- Ban giám khảo cho điểm số từ 0 đến 100 cho các tác phẩm.
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7. Thời gian, địa điểm tổ chức phát động, tổng kết, trao giải thưởng
- Thời gian phát động: Tháng 4/2021.
- Thời gian tổng kết trao giải: Dự kiến tháng 8/2021.
- Địa điểm tổ chức phát động, tổng kết trao giải thưởng: TP Hà Nội.
8. Thời gian, hình thức nhận tác phẩm dự thi
- Thời gian nhận: Từ sau lễ phát động đến hết ngày 25/7/2021.
- Tác giả có tác phẩm dự thi gửi bản in hoặc scan hoặc bản mềm (đĩa CD, USB).
- Hình thức nhận:
+ Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện (ngoài phong bì thư đề rõ: Tác phẩm dự thi giải báo chí

chủ đề PCCC và CNCH). Gửi về địa chỉ: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, số 01 Vũ Hữu, Thanh
Xuân, Hà Nội hoặc Báo điện tử Dân trí, số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm
dự thi được tính theo dấu bưu điện.

+ Gửi file qua chuyên mục trên Dân trí Điện tử, Website: dantri.com.vn.
- Liên hệ trực tiếp và giải đáp cuộc thi:
Điện thoại: 06923.43393 - 06923.43563; Di động: Đ/c Quang: 0913.044.582; Đ/c Huyền:

0865.750.233.
Email giải đáp thắc mắc: cuocthitacphambaochi@dantri.com.vn 

hoặc Minhtuanc66@gmail.com
9. Ban Giám khảo cuộc thi
Gồm 07 thành viên là các nhà báo có kinh nghiệm, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và

Báo Điện tử Dân trí.
10. Quy định về quyền lợi và trách nhiệm đối với tác giả
- Tác giả có tác phẩm dự thi không vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm

pháp luật và Luật Báo chí.
- Tác giả gửi tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin: Tên tác phẩm; họ và tên tác giả, bút

danh (nếu có); nghề nghiệp; địa chỉ; số CMND hoặc CCCD; điện thoại liên hệ; email; thời gian thực
hiện tác phẩm.

- Tác giả nhận được nhận đủ số tiền thưởng đối với tác phẩm được giải theo quy định.
- Tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo quy định

của pháp luật.
- Tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi và cam kết

tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng ảnh cho Ban Tổ chức theo mục đích cuộc thi.
- Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và bản quyền tác phẩm.
- Tác giả đoạt giải phải trình file gốc để kiểm tra nếu Ban tổ chức yêu cầu.
11. Một số quy định khác
- Không chấp nhận các tác phẩm có cắt ghép từ những bài viết, ảnh, video clip đã có sẵn từ

trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi để tuyên truyền, quảng bá thông qua các

phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.
- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm không đoạt giải.
- Ban Tổ chức có quyền thay đổi giải thưởng bằng các sản phẩm hoặc ưu đãi khác có giá trị

tương tự trong trường hợp sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng thông tin cá nhân của người dự thi nhằm phục vụ mục đích

vận hành cuộc thi và cam kết tôn trọng, bảo mật thông tin.
- Ban Tổ chức được phép loại các tác phẩm dự thi vi phạm Thể lệ cuộc thi.
Thể lệ cuộc thi, được đăng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Truyền hình

ANTV; Báo điện tử Dân trí, Website của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (canhsatpccc.gov.vn),….
Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các đơn vị chức

năng, các cơ quan báo chí, các nhà báo và đông đảo công chúng cả nước để cuộc thi thành công
tốt đẹp./.
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1. Triển lãm nghệ thuật trực tuyến quốc
tế dành cho nghệ sĩ nhí tại Ấn Độ năm 2021
do nhóm Nirantar Art tổ chức diễn ra từ
ngày 25/4 đến 25/5/2021 trên các nền tảng
trực tuyến của nhóm. (Nirantar Art là một
nhóm mỹ thuật dành cho các nghệ sĩ trẻ
đương đại để giới thiệu các tác phẩm nghệ
thuật của họ được thành lập từ năm 1996, đã
thu hút sự tham gia của nhiều thành viên đến
từ nhiều quốc gia trên thế giới). Triển lãm có
sự tham gia của các tác giả nhí gồm 3 nhóm
tuổi (group): group A (từ 5 đến 8 tuổi), group B
(từ 9 đến 12 tuổi), group C (từ 13 đến 16 tuổi)
đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó
có Việt Nam. Vào ngày 24/4/2021 Ban Tổ
chức đã công bố những tác phẩm đoạt giải và
tác phẩm được chọn triển lãm trực tuyến cho
cả 3 nhóm tuổi trên các nền tảng trực tuyến
của nhóm Nirantar Art (nirantarart.com), mạng
xã hội facebook… gồm có: 5 giải Vàng, 5 giải
Bạc và 5 giải Đồng cho mỗi nhóm và khoảng
hơn 400 tác phẩm được chọn triển lãm. Tỉnh
Lạng Sơn vinh dự có 4 em học sinh trường
Tiểu học & Trung học cơ sở Lê Quý Đôn nằm
trong group A (từ 5 đến 8 tuổi) có 7 tác phẩm
được chọn triển lãm: “Three best friends” (Ba
người bạn tốt) và “Peaceful morning” (Buổi
sáng yên bình) của Đỗ Yến Hương, “White
cat” (Chú mèo trắng) và “Rainbow colors”
(Màu sắc cầu vồng) của Nguyễn Minh Nhi, “Sill
lifes on the table” (Cuộc sống trên chiếc bàn)
của Nguyễn Hoàng Linh, đặc biệt 2 tác phẩm:
“Portrait No.1” (Chân dung 1) và “Portrait No.2”
(Chân dung 2) của em Hoàng Nhật Quang
đoạt giải Vàng. 

NGỌC HẰNG

2. Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh
Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số
63/BC-UBBC về việc công bố kết quả bầu
cử và danh sách những người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng

Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo kết quả bầu cử chung: Tổng số người
ứng cử: 93 người; Số đại biểu được bầu: 55
người; Số đơn vị bầu cử: 14 đơn vị; Tổng số
cử tri đã tham gia bỏ phiếu 571.347/571.411
cử tri; Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so
với tổng số cử tri: 99,99%; Số phiếu hợp lệ:
564.402 phiếu; Số phiếu không hợp lệ:
6.867 phiếu. Kết quả có 55 người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đó có
17 đại biểu nữ.

3. Từ ngày 4/6 đến ngày 15/6/2021, Cục
Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin
và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm sách
trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ
ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -
05/6/2021) tại website: https://book365.vn.
Các xuất bản phẩm và tư liệu quý về cuộc đời,
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành
quả cách mạng của đất nước trong quá trình
đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế được
tập hợp, giới thiệu trong nhiều không gian
trưng bày như: Câu chuyện về Bác; Triển lãm
sách; Triển lãm ảnh; Triển lãm video; Triển
lãm tem; Thế hệ trẻ học và làm theo lời Bác;
Khu sự kiện. Ngoài những nội dung trên, Triển
lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm,
Hội sách trực tuyến nhằm kết nối bạn đọc với
hoạt động của Triển lãm, tạo sự thu hút đối
với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Triển
lãm góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào
dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi
đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh

HOÀNG HƯƠNG 
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