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NHÀ EM ĐANG ở TRONG ÂY
Truyện ngắn
Từ ngày thành án đến giờ, hễ có bà con hoặc
người quen biết từ ngoài quê vào thăm gia đình anh
Nhân, thấy vắng anh ai cũng hỏi và chị đều trả lời lấp
lửng là:
- Nhà em đang ở trong ấy !
Người Đà Lạt thì đều quá biết là anh đang ở đâu
rồi, mấy ai lại hỏi câu ây. Những người quen qua quýt
thì cũng chỉ hỏi xã giao vậy thôi, còn tôi với Nhân là chỗ
bạn bè từ hồi tóc còn để chỏm đi học trường làng, tắm
truồng, nghịch cát, có bữa ném đất rượt nhau từ sáng đến
trưa cho đến khi nào toét đỏ cả mắt lên mới thôi, nên khi
tôi hỏi thì chị phải đành nói thật, không thể dấu được.
Lớn lên, tôi trúng tuyển bộ đội rồi đi vào chiến
trường. Còn Nhân là "con một" được ưu tiên ở nhà, có
điều kiện ăn học. Nhân đã tốt nghiệp đại học lam nghiệp
và được bổ sung vào đoàn quy hoạch của Bộ đi vào Tây
Nguyên.
Cuộc đời và con người của Nhân thuộc loại may
mắn, suôn sẻ có lẽ từ khi mới lọt lòng. Sau khi đoàn vào
"iC/víì/v/v
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đến Kon Tum thì chia năm xẻ bảy. Nhân cùng với bốn
đồng nghiệp nữa được phân công về Lâm Đồng - Tuyên
Đức. Ban đầu Nhân và các bạn cũng chẳng biết mô tê
Tuyên Đức - Lâm Đồng là đâu nên cũng thấy hoang
mang, v ề sau khi được biết Lâm Đồng có thành phô" Đà
Lạt thì ai cũng kháp khởi mừng thầm. Qua sách báo cộng
với trí tưỏng tượng của tuổi trẻ thì Đà Lạt trong Nhân cứ
như một thiên đường mà ai ai cũng ao ước được một lần
đến đó. Thế mà hiện thực đang nằm trong tầm tay, Nhân
đang được phân công về làm nhân viên trong Ban quy
hoạch của tỉnh.
Những ngày đầu thật ngỡ ngàng. Mọi điều đối với
Nhân đều thú vị. Cái lạnh ngọt ngào dìu dịu cỏ thấm
tháp gì với cái rét căm căm trong mùa hanh heo sương
giá của quê nhà. Ớ đây sáng sơm sương giăng mờ ngõ
phô", trắng muốt như một tấm màn voan khổng lồ choàng
lên thành phô đang thiêm thiếp ngủ, trông mơi êm ả
thanh bình làm sao. Những lâu đài, biệt thự nhỏ cao lâ"p
lánh ánh nắng ban mai. Biết bao danh lam thắng cánh
thơ mộng: nào hồ Than Thỏ "Sương mai xanh hạt sương
rơi, bao năm than thơ vơi trời cao xanh...". Và chính ngay
trong thành phô" mà vẫn có thác thì đó mơi là điều lạ "Đá
chồng lên đá Cam Ly, thác ngầu bọt trắng xanh rì bổng
thông...". Còn đây nữa, nào: rừng Ái Ân, Thung Lũng
Tinh Yêu, Suối Vàng... chỗ nào cũng nên thơ, nên nhạc.
Đúng là thành phô" hoa. Dọc hai bên vệ đường chỗ nào
cũng hoa, nhât là loại hoa cánh bươm mảnh mai muôn
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màu rực rỡ. Đó là một loại cây thân mềm yểu điệu như
các cô gái Đà Lạt. Mấy năm trở lại đây do điều kiện
phát triển kinh tế thị trường, nhiều người dân tràn ra mặt
đường dọn vỉa hè, vệ đường làm quán ! Cây hoa cánh
bướm và một sô" loài hoa dại khác cũng vắng bóng ven
đường, chỉ còn lại trong các khuôn viên biệt thự và rải
rác trong các sân nhà. Lề đường bây giờ trở nên xô bồ,
đơn điệu. Người dân Đà Lạt cũng có vẻ gấp gáp, vội
vàng giảm đi nhiều sự bình thản, thanh lịch vốn có như
ngày đầu Nhân mới đặt chân đến. Đà Lạt đôi với Nhân
lúc đó cái gì cũng tuyệt vời, duy chỉ có túi tiền là eo hẹp.
Đồng lương tập sự của Nhân chỉ đủ cho cái ăn từ mười
lăm đến hai mươi ngày, nói chi đến sắm sanh giày dép,
quần áo. vổh được cưng chiều và hoang tiêu từ nhỏ, nên
tháng nào Nhân cũng viết thư vòi mẹ xin tiền. Cũng may
cơ ngơi của bô" mẹ Nhân cũng thuộc hàng phú hào thuở
trước, có của ăn, của để nên cũng đủ sức cung câ"p cho
quý tử, không đến nỗi nào. Vì vậy so với bạn bè cùng
trang lứa, thì Nhân cũng thuộc loại trưởng giả, lém lỉnh,
thông thạo ngón nghề, sành sỏi ăn hút. Với phong tư â"y
Nhân đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một ông Phó
ban vốn thích lối sống thoáng đãng. Từ đó trỏ đi thầy trò
cứ như hình với bóng, sớm tách dần mây ông bạn cùng
quê, nhanh chỏng hòa nhập ngay vào lối sống gáp gáp
của thành thị.
Đầu năm 1978, dịp may đã đến với hai thầy trò,
đó là tỉnh tổ chức thành lập một loạt các Lâm trường

trồng rừng, xí nghiệp Khai thác và chế biến lâm sản,
nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng, kiến thiết đất
nước sau chiến tranh. Thế là hai thầy trò xin chuyển về
ngay xí nghiệp Chế biến lâm sản. Dù sao về đấy cũng sẽ
được tự do hơn, nếu biết chạy chọt chút đỉnh thì cũng có
cương vị, chức tước này nọ, dù sao cũng đỡ bị cấp trên
sai vặt hay nhòm ngó mỗi khi trót lỡ lang chạ, say xỉn về
khuya. Ước mơ toại nguyện, phó ban Hoàng Văn Phong
đưực chuyển về làm Giám đốc xí nghiệp, còn Phạm Văn
Nhân cũng được điều về làm trợ lý giám đốic. Kể từ đó
thầy trò như vua nhất khoảnh, kẻ xướng người ứng, đào
kép một đôi ra chiều tâm đắc. Từ đồ Nhân cũng trổ hết
ngón nghề, cốt làm sao được lòng giám đốíc. Vốn thông
minh, lém lỉnh, đốĩ với Nhân giám đốc Phong chỉ cần gựi
ý, mà không cần phải nhắc nhở, kiểm tra nhiều lần như
một sô trợ lý khác là Nhân cũng đã hoàn thành. Vì thế,
Nhân thường được biểu dương trước tập thể mỗi khi họp
hành.
Sau hai năm cúc cung tận tụy phục vụ thủ trưởng,
để có một phần thưởng xứng đáng, vừa lấy lý do để tạo
ra đội ngũ kế cận lâu dài, nên giám đốc Phong đã đề đạt
với trên cho Nhân đi dự lớp tu nghiệp tại Đức, vốn là
nước tiên tiến và hiện đại trong ngành Lâm nghiệp. Biết
rằng nêu cho Nhân đi thì giám đốc Phong thây cũng có
thiệt thòi đôi chút. Nhưng trong thâm tâm thì giám đốc
Phong cũng đã tính toán kỹ về những mốì lợi sau này.
*

Quả đáng tội, con mắt ấy chưa đến nỗi chột mà
chỉ hơi ve một chút mà thôi. Thời trai trẻ đôi mắt ấy vốn
đẹp lắm. Những ngày đầu mới sang còn đang học tiếng
mà bọn con gái Tây mới nhìn vào cũng đã chết mê, chết
mệt. Sau một cuộc rượt đuổi đụng độ với bọn con trai
Đức vì gái tóc vàng, Nhân đã bị một vết dao xước vào
đuôi mắt trái, để lại một vết sẹo nằm hơi chếch như một
dâu châm than, kéo xếch lông mày lên nên làm cho con
mắt trái hơi nhỏ đi so với mắt phải.
Sau bôn năm du học bên Đức trở về, con người
Nhân có vẻ phổng phao đẫy đà thêm. Trong ngót gần ba
tháng nghỉ phép tại quê, Nhân là một trong những mẫu
người lý tưởng. Cái vẻ hào hoa phong nhã bên ngoài của
Nhân đã làm cho bao cô gái quê mơ màng đắm đuôi, họ
coi đó như là một mục tiêu đầy hấp dẫn và nẩy sinh ước
mơ chiếm đoạt, kể cả loại vừa mới chớm mơn mởn dậy
thì.
Sau thời gian ở quê, Nhân đã định chạy làng về
một mối tình chớp nhoáng vì linh cảm thấy chuyện
không lành sắp đổ bể. Nhân phải cưới như cưới chạy
tang một cô bạn hàng xóm thua Nhân cả chục tuổi vì đã
trót ăn nằm, có khi thâu đêm suốt sáng với nhau. Giá
như ở đâu xa lạ thì Nhân cũng đã cao chạy xa bay rồi.
Nhưng khôn nỗi đây lại là hàng xổm cận kề, hơn nữa cô
Dung lại là con của ông Chủ tịch xã. Chạy đâu cho thoát.
Âu cũng là cái sô" ! Nhân tặc lưỡi, vả lại, cô Dung hơi ú
T/uiív/v
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một tí nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhân thầm tự an
ủi: "Trâu ta ăn cỏ đồng ta...". Cưới xong Nhân đưa luôn
vợ vào xứ sương mù lập nghiệp.
Thời gian mới đưa vợ vào, còn son rỗi, Nhân đã
xin được cho Dung vào làm tạp vụ ở phòng Hành chính
của Sỏ nên cũng có phần nhàn nhã. Nhân cũng nhanh
chóng giúp vợ trút bỏ lốt quê, tẩy hết những lớp phèn
ruộng ố vàng trên đầu ngón chân, ngón tay thay vào đó
những lớp sơn ngoại, bóng bẩy. Áo quần, giầy dép cũng
tươm tất hơn. Váy ngắn, váy dài xum xoe, không cộc
lốc, xộc xệch như trước.
Mới lấy nhau chưa được ba năm, Kim Dung đã đẻ
cho Nhân hai lần. Lần đầu hai trai sinh đôi. Lần sau
mong gái chẳng được, mà lại tòi thêm ra một thằng cu
nữa, thật là cực hết chõ nói nhưng vui, tha hồ mà nối dõi
tông đường. Chức năng làm mẹ của người phụ nữ ba con
với hàng trăm côntĩ việc không tên tủn mủn đã hút kiệt
sức lực của Dung. Càng ngày cô càng thấy bân bíu, phần
lo cho chồng, cho con, phần công việc cơ quan nên khó
lòng mà bảo đảm được ngày công. Qua nhiều lần bị
khiển trách, cực chẳng đã Nhân bàn với Dung xin thôi
việc.
- Em cứ ở nhà nội trợ trông con, rồi có thể chăn
nuôi thêm heo gà để tăng thu nhập, tạo điều kiện cho
anh yên tâm công tác.

Nhân nhỏ to thuyết phục. Kim Dung cũng tự biết
thân phận mình đã có chiều xuống dổíc, đành miễn cưỡng
chấp nhận. Dù sao Dung cũng đưực an ủi nhiều vì sự đổi
đời nhanh chổng của mình. Dung đã sớm thoát khỏi vùng
quê bùn lầy nước đọng, lại được đi đây đi đó và nhât là
có chồng đi Tây, đi Tàu về còn đòi hỏi gì nữa. Dung
thầm tự hào vì nếu so với nhiều bạn bè đồng trang lứa,
có mấy ai qua nổi được Dung đâu ! Cô bừng chột dạ
không dám nghĩ tiếp về chuyện dể có dược Nhân cô
cũng đà từng tinh quái giăng bẫy thế nào !
*
Kim Dung tiếp tôi bằng một bữa cơm trưa thân
mật với cây nhà, quả vườn nhưng rất thịnh soạn. Biết tôi
đang có phần băn khoăn về chuyện của Nhân, chị đã chủ
động gợi chuyện trước.
- Chú Nam !
- Gì thê chị ?
Chị ngưnit một lát như dể sắp xếp lại những ý
nghĩ của mình rồi mới đắn đo kể tiếp:
- Tôi biết chú với nhà tôi là chỗ thân tình, là bạn
nối khố với nhau từ nhỏ. Chú cũng thừa biết được tính
khí hiếu thắng của nhà tôi thế nào rồi. Khi mới lấy nhau,
với sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi cũng đã linh cảm
sự chẳng lành về sau này của nhà tôi rồi.
í ( \ c'tííV i) - 1 1

- Thế sao chị vẫn lấy ?
- Say mà chú ! Chị cười.
Chị thong thả tiếp:
-Hồi ấy sau khi đi học về, gấp gáp cưới xong là
đưa nhau ngay vào Đà Lạt. Anh ấy được bố trí về lại
Ban quy hoạch của tỉnh. Thời kỳ Nhân ở với vợ con
trong khu tập thể tuy có phần bức bách nhưng dù sao
cũng là anh trợ lý cấp tỉnh. Thi thoảng cùng các ban
ngành tổ chức phái đoàn xuống kiểm tra này nọ, có khi
cũng có chút quà mọn của các sếp cấp dưới nên cũng lấy
làm hãnh diện. Thế rồi, đùng một cái giám đốc Phong bị
đình chỉ công tác vì nghe dâu có dính dáng vào đường
dây buôn bán gỗ lậu bị kiểm lâm phát hiện. Cái ghế
khuyết đó sớm lọt vào tay anh Nhân. Vì một lẽ, anh
Nhân đã am tường công việc từ mấy năm trước đây, lại
có mác đi học Tây về, đường dường lại đang là một trợ
lý cấp tỉnh vừa lại trẻ nên tổ chức dễ dàng chấp nhận.
Vừa mới nhận chức, anh ấy đã bắt tay ngay vào
giải quyết những hậu quả, nỢ nần do giám đốc Phong để
lại. Phải công nhận rằng anh ấy cũng có tài nên chỉ một
thời gian ngắn đã lập lại được trật tự. Xí nghiệp đi vào
ổn định sản xuất. Đúng là "tân quan - tân chính sách".
Kể từ đó cơ chế thoáng hơn. Anh ấy đã trích một khoản
tiền thích đáng trong nguồn kinh doanh chế biến lâm
sản, thực chất là bán gỗ đưa thêm vào tiền thưởng, tiền

lương nên đời sông của cán bộ công nhân viên được cải
thiện không ngừng, mà vẫn nộp đủ ngân sách lên trên
theo chỉ tiêu. Các đoàn kiểm tra, thanh tra trên xuống
cũng được đón tiếp chu đáo, quà cáp hậu hĩnh.
Mấy năm đầu suôn sẻ, sơ tổng kết hàng năm anh
thường được nêu gương điển hình trong toàn ngành. Đối
với vợ con, anh ấy cũng đã tỏ ra chăm chút, mua sắm
tiện nghi này nọ.
Để ổn định lâu dài, anh đã bàn với tôi xuống Đức
Trọng mua ngay một hécta trồng cà phê rồi dỗ dành vợ
con về đó lập nghiệp. Cũng may mà có mảnh vườn này
chứ không thì bây giờ mấy mẹ con tôi cũng không biết
bám víu vào đâu mà sông. Nhưng thú thật vườn đốĩ với
tôi lúc đó cũng là một cực hình. Chú tính, một nách ba
đứa con dại, một nhà gỗ làm tạm bằng mấy khôi gõ bìa
và mái tôn giữa một khu vườn heo hút xa xóm làng, đêm
dài cứ sâu hun hút. Ban ngày làm mệt quên đi chẳng nói
làm gì, đến đêm thì lo cài chặt cửa, ôm chặt con vào
lòng cố ngủ cho quên đi, chứ hễ giữa chừng thức giấc là
cứ thấy rờn rỢn cả người. Thi thoảng thứ bảy, chủ nhật
hoặc ngày lễ anh ấy mới về với vợ con vài ba đêm. Sau
đó cứ thưa dần, có lúc biền biệt cả tháng. Có hỏi thì anh
ấy lại bảo bận họp hành liên miên, nên tôi cũng chẳng
biết dâu mà lần. Gặp mấy chú quen, tôi cố dò hỏi nên
cũng biết được chút dỉnh rằng anh cũng có mèo mỡ gì
đó. Thú thực lúc đổ tôi cũng thấy tủi thân. Chú coi, một
^Ot¿Wv/v
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hécta cà phê đôi với một phụ nữ ít ỏi gì. Có lúc chị em
vần công với nhau, hoặc thuê mướn dăm bữa những công
việc nặng, còn phần lớn là nai lưng ra mà làm ! Lại còn
một chuồng vừa heo nái, vừa heo thịt, lại giặt giũ, ăn
uổng cho con. Tất cả đã hút kiệt sức lực của tôi. Suốt
ngày đầu tắt mặt tối như thế không còn đủ cả thời gian
để tắm táp, nói chi đến việc chải chuốt hoặc bận một bộ
đồ ngủ cho tươm tất để đón chồng về trong những đêm
ghé qua ít ỏi. Còn anh, theo như người ta nói thì sự tài
hoa đã làm cho anh nổi tiếng, những thành tích đã làm
cho anh lóa mắt. Anh trỏ nên tự phụ đến mức ngạo mạn,
mù quáng, chủ quan. Bước đầu tôi cũng thây tự hào,
thơm lây, nhưng cũng ngậm ngùi cay đắng, bởi nghe đâu
khách hàng, bè bạn, cấp dưới bao anh nhậu bí tỷ suốt
ngày đêm ở quán Trúc Đào, quán Tân, cà phê Trinh,
động Hoa Tiên... Thế là càng ngày tôi lại càng lo. Nguy
cơ dẫn dến mất chồng là cái chắc. Càng ngày anh chàng
càng phỏn phơ, mập ú càng tham chuyện trăng hoa, càng
lơi lỏng với "mẹ sề" trong thung lũng vắng (anh thương
mỉa tôi trong những lúc dùa cợt với bạn bè như vậy).
Thời còn ở cùng cơ quan cỏ vự con bên cạnh kìm giữ nên
tính trăng hoa cũng chỉ loáng thoáng vụng trộm đôi chút.
Còn bây giờ chung quanh anh ta có đến hàng lô, hàng
lốc con gái nhà hàng mơn mởn, hớ hênh, dễ dãi, làm sao
mà anh có thể kìm nén cho dược, thế là đi đứt từ đấy.

14 - TỸvÀ#»/v
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Phạm Ngọc Thế là một trong những khách hàng
xụp, chịu chơi. Ông này thường đứng ra bao tiêu hầu hết
sản phẩm của Xí nghiệp làm ra. Có lúc ông ta ăn dầm,
nằm dề ở đây hàng mấy tháng trời, nên rất kết với Nhân.
Đi đâu người ta đều thấy ông thường cặp kè với Nhân cứ
như hình với bóng. Nhiều lúc ông ta nghiễm nhiên như là
một thành viên đắc lực của cơ quan, vấn đề ăn nhậu, sắp
xếp em út phục dịch cho Nhân, ông ta đều rất chu toàn,
nhất là ở động Hoa Tiên. Ông Thế đã thông đồng với mụ
Xuân chủ quán. Mõi khi thây Nhân đến mụ thường cho
con út cưng của mụ tên là Kim Trâm ra tiếp. Trong năm
cô gái ở động này Kim Trâm là trội hơn cả. Cô có thân
hình cong mẩy, mơn mởn như quả táo chín. Kim Trâm
vào ở với mụ ngót nghét đã gần năm nay. Thường thì
những mối nào xộp mụ mới cho ra tiếp, còn thì đưa các ả
làng nhàng ra để đón các loại đồ xô hạ đẳng.
Chú biết không - Kim Dung kể tiếp:
- Tồi đã từng gặp ả này rồi, da thịt thì trắng trẻo
hồng hào, mát mẻ, với tâm thân bốc lửa và có phần
hoang dã, đến mình mà cũng còn muốn cắn, muôn véo
nữa là đàn ông. Kim Trâm là cây bạc, cây vàng của mụ.
Mụ Xuân luôn dỗ dành Trâm cố gắng chiều khách, nhât
là các cụ có máu mặt, cô" dành dụm khi nào đánh đủ hai
mươi cây trâm vàng (mỗi cây một lượng) thì mụ sẽ cho
xuất giá.
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Mây năm trở lại đây, Xí nghiệp cứ bê bết dần
làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tôi nghi mây ả trong
động và mụ Xuân cùng tay Thế bòn rút. Chủ tính suốt
mấy năm nay rồi, thi thoảng Nhân mới đưa về cho mấy
mẹ con chỉ có vài triệu bạc không đủ tiêu vặt, làm sao có
thể sắm sanh thêm được thứ gì cơ chứ.
Thế rồi mọi chuyện đều vỡ sau những ngày Tết
vừa rồi. Lần ấy anh ấy về được cả tuần sắm sanh áo
quần, giày đép cho mây mẹ con đủ cả, đêm ọằm ngọt,
nhạt tỉ tê nhiều chuyện nhằm thuyết phục tôi. Bước đầu
mới nghe tôi cũng thây hoảng. Nhưng dần dần thây anh
phân tích cặn kẽ, mạch lạc, có tình có lý tôi cũng đã xiêu
xiêu, nhưng vẫn nghi nghi hoặc hoặc thế nào ấy. Anh
bảo là anh sắp được hóa giá một biệt thự ở mặt tiền,
nhưng vì mình đã có nhà, có đất riêng nên không thể
được. Điều kiện để được hóa giá chỉ có một con đường là
lập kế ly hôn giả để anh dứng thành chủ hộ riêng mới
mong được. Nếu trong vụ này mà trót lọt thì em chỉ chịu
khó vài ba năm sau, mình sẽ bán toàn bộ cơ sở này rồi
gom về một môi trên Đà Lạt để cùng nhau an hưởng tuổi
già, nuôi con ăn học thành tài. Tôi vốn cả tin và nhu
nhưực. Từ trước đến nay tôi đã quen chiều anh nhiều
thứ. Lần này nghe anh nói mãi cũng thấy bùi tai, nhưng
cái chính là quá tin anh, mặt khác cũng có chút hám lợi.
Thế là tôi ký vào đơn ly hôn.
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Ngưng một lát, chị bưng tách trà lên nhấp giọng
rồi vội vã kể tiếp như để giải tỏa bớt phần ức chế về sự
nhẹ dạ cả tin và ngu muội của mình. - Sau khi có tờ ly
hôn trong tay, sáng ra không kịp ăn sáng anh đã tất tưởi
đi ngay, bảo đi lên cho kịp họp. Anh còn quay lại ôm
hôn tôi vồ vập như chưa bao giờ được hôn, lại còn rỉ vào
tai tôi: "Yên tâm đi, cứ thế Dung nhé, mọi chuyện anh sẽ
lo trong vòng vài tháng tới là xong". Đúng là mình ngu
quá, ngu hết chỗ nói, phải không chú ?
*
Được ăn cả, ngã về không ! ông Thế bàn với
Nhân là xin Sở để tổ chức một đợt thu gom gỗ ở các bìa
rẫy của đồng bào dân tộc, thực chất là khai thác trắng
trong một diện tích rộng lớn có đến hàng trăm hécta. Xí
nghiệp tổ chức cưa xẻ cả ngày lẫn đêm. Gỗ chế biến
xong, xe cứ nối đuôi nhau kìn kin chỏ về thành phố, gần
bảy trăm mét khối gỗ nhóm một, nhóm hai và một sô"
nhổm bốn đã được hai ông nuốt trọn trong im ắng. Có
tiền rồi Nhân ra chỗ mụ Xuân nộp cho mụ đủ hai mươi
cây vàng để chuộc út Trâm ra khỏi động, rồi đưa lên Đà
Lạt ăn ở với nhau như vợ chồng. Nghe tin này tôi thây
hoang mang tột đỉnh, chới với như người trong dòng
nước lũ không còn biết bám víu vào đâu. Bình tâm lại
mới thây mình bị mắc lừa thằng chồng đại bịp, miệng
mồm tán tỉnh_cứ ngọt xớt, khi bjết đươc là đồ đểu mới té
ngửa ra.
I sỏ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LÍC..
T H Ư V IỆN TỈNH LÂM ĐỐNG
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Tỉnh thì đã muộn ! Tiêp đên lại nghe các đoàn
thanh tra, kiểm tra của tỉnh xuống. Rồi Phạm Ngọc Thế
bị bắt, Nhân bị đình chỉ công tác. Mọi chuyện từ đỏ cứ
tòe loe ra, dồn dập. Đúng là họa chồng lên họa. Anh
Nhân phải ra tòa lĩnh án mười năm tù và phải đền cho
Nhà nước năm trăm triệu đồng. Cũng may, có trời phật
chứng giám, ỏ hiền gặp lành, trời vẫn còn thương mấy
mẹ con tôi nên khi tòa chấp nhận cho chúng tôi ly hôn,
toàn bộ tài sản đều để lại cho tôi để nuôi con chứ không
thì sẽ bị kiểm tra và tịch thu mất rồi, làm gì còn có chỗ
mà tôi với chú được ngồi ở đây hôm nay.
Ngưng một lát, chị chua chát mỉa mai nói tiếp:
- Bây giờ thì chú đã rõ: "Nhà em đang ở trong ấy"
là trong tù ! Hàng tuần tôi phải lên thăm nuôi còn con
Trâm chắc thế nào cũng đã cuỗm dược một mớ khá đậm,
rồi vù biệt tăm, biệt tích đâu rồi. Bồ lớn, bồ nhí có ai
đoái hoài đến anh ấy nữa đâu. Của nã bao năm của anh
ấy chắc đã chui tọt hết vào mây cái lỗ của mụ Xuân và
con Trâm rồi, còn lau mới moi ra được năm trăm triệu để
mà đền cho Nhà nước. Còn anh, có còn là còn cái xác ở
trong tù, với chứng bệnh tiểu đường, hậu quả của quá
trình ăn chơi trác táng vô độ không biết kìm giữ mình.
Âu cũng là cái giá phải trả.
Đà Lạt, thu 1998
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HOÀNG NGỌC CHÂU

NGHỀ KIM HOÀN ở ĐÀ LẠT
Ký
Từ xa xưa, con người đã biết nâng cái đẹp của
mình lên bằng cách tự tạo cho mình những đồ trang sức.
Khi chưa biết khai thác vàng họ đà biết lấy đá, ngà voi
chế tác thành hoa tai, nhẫn để trang điểm cho mình. Từ
khi con người biết khai thác vàng thì việc chế tác đồ
trang sức càng ngày càng được hoàn thiện đến mức tinh
và tuyệt mỹ. Tại sao người ta gọi "nữ trang" mà không là
"nam trang" ? Phái nữ vốn đã đẹp, và cái đẹp ấy cần
phải được tôn vinh hơn nữa.
Trong lịch sử nhân loại không biết bao nhiêu
cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra vì vàng. Anh em
chồng vự giết nhau bỏ nhau cũng chỉ vì vàng. Thậm chí
có những kẻ chí vì tham một hai phân vàng cũng nhẫn
tâm giết một mạng người. Trong đệ nhị thế chiến bọn
phát xít Đức đã lấy đến hai tấn vàng từ răng (bịt vàng)
và đồ trang sức của những nạn nhân người Do Thái. Rất
nhiều bi kịch đã xảy ra do lòng tham vàng. Vàng là rắn
độc ! Phật đã nói như thế.
Ngày nay vàng không những chỉ dược dùng để
trang sức cho phái nữ mà còn như một kim bản vị của
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mọi quốc gia. Quốc gia nào có nhiều vàng, đồng tiền của
quốc gia ấy sẽ có một giá trị tương ứng.
Ở Việt Nam (và cả thế giới) chưa có nhà nghiên
cứu nào để tâm nghiên cứu sự ra đời ngành kim hoàn.
Năm 1788 sau khi vua Quang Trung đại thắng
quân Thanh và lấy Phú Xuân - Huế làm kinh đồ, ông đã
mở ra Cơ Vệ Ngân Tượng để làm đồ trang sức cho triều
đình và cung phi mỹ nữ, từ đó nghề kim hoàn Việt Nam
bắt đầu phát triển.
trân,
nhân
sông
Điền

Có thể nói từ Quảng Bình trở vào, đến bất cứ thị
thị xã và thành phô" nào có tiệm vàng, đều có chủ
là người làng Kế Môn - một làng nằm bên dòng
Ô Lâu hiền hòa thuộc xã Điền Môn huyện Phong
tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thành phô" Đà Lạt cũng vậy. Trước năm 1975 có
8 tiệm vàng người làng Kê" Môn kinh doanh tại thành
phô" này. Tiêu biểu nhất là tiệm ông Bùi Duy Ờhước.
Ngoài kinh doanh vàng là chính, ông Chước còn có lOha
trồng đủ cây ăn trái và lê-ghim, chăn nuôi gia súc ở cây
sô 4. Ông Chước cũng kinh doanh địa Ốc. Dãy nhà từ
Công ty Xổ sô" Lâm Đồng hiện nay (trưđc đây ông cho
con gái là Bùi Thị Hiếu mở tiệm vàng) đến khách sạn
Phú Hòa là của ông. Ông Chước là người khá nổi tiếng
với dân làng Kế Môn và thành phô" Đà Lạt. Nhưng ông
Chước hay ai khác là người đầu tiên mở tiệm vàng tại
Đà Lạt và mỏ từ khi nào thì đó cũng là một vân nạn mà
nếu không đi sâu tìm hiểu cũng khó tìm dược lời dáp.
20 -
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Hôm tôi cùng anh Phạm Kim Anh đến nhà anh
Lộc (tiệm vàng Lộc ở ấp Ánh Sáng) để chia buồn cùng
anh về việc con anh đi thành phô" Hồ Chí Minh mua
hàng bị bọn cướp canh me ép xe giật mat xách, được gặp
các anh Quảng (tiệm vàng Quảng), anh Lung (tiệm vàng
Lung), anh Khai (tiệm vàng Khai) đang có mặt ở đó, tôi
bỗng nảy ra ý định viết về sự hình thành và phát triển
của ngành kim hoàn ở Đà Lạt.
Tôi hỏi anh Quảng:
- Thưa anh, anh là người hoạt động ngành kim
hoàn lâu năm ở Đà Lạt, anh có thể cho biết ai là người
mở tiệm vàng đầu tiên tại thành phô" này và mở vào năm
nào ?
Qua một phút suy nghĩ, anh đắn đo:
- Thật sự tôi nhớ cũng không chính xác lắm. Chú
(tôi quen anh đã lâu nên thân nhau như anh em. Bao giờ
anh cũng gọi tôi bằng "chú" để biểu lộ sự thân tình)
muốn biết chắc chắn nên đến gặp ông Bùi Đệ ở ấp Ánh
Sáng sẽ rõ hơn. Vì ông Đệ trước đây có làm thợ cho ông
Bùi Duy Chước.
Sáng hôm sau tôi nhờ anh Lộc đưa tôi đến gặp
ông Bùi Đệ.
Ông Đệ năm nay đã 80 tuổi nhưng trông rất khỏe
mạnh và hoạt bát sinh động. Sau lời giới thiệu về tôi của
anh Lộc, tôi liền thưa chuyện:
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- Thưa ôông, cháu đưực biết ôông là người trước
đây làm thợ cho tiệm vàng Bùi Duy Chước, vậy xin ôông
cho biết ông Bùi Duy Chước mỏ tiệm vàng tại Đà Lạt
này từ năm nào ?
Qua một phút đăm chiêu để cố nhớ lại, ông Đệ
nói:
- Chuyện đỏ thì tôi chịu. Tôi chỉ nhớ năm 1942
ông Chước về Huế tìm kiếm thợ giỏi vào làm cho ông để
cạnh tranh với một tiệm vàng của người Pháp từ Sài gòn
ra. Tôi học nghề đủ các món, từ trơn, chạm, trổ và kiềng
(vòng đeo cổ). Hồi đó tôi chuyên làm kiềng. Hồi đó rất ít
thợ biêt làm kiềng. Làm kiềng hồi đổ mệt lắm. Đâu có
bàn cán để cán dát như bây giờ. Hồi đó Đà Lạt buồn
lắm, chỉ toàn xe ngựa chạy lọc cọc. Thỉnh thoảng ra
đường còn gặp mọi đóng khô" cà răng căng tai nữa. Răng
họ cà tận nêu, tai họ căng đeo khúc ngà voi to bằng ly
uống nước. Hồi đó âp Ánh Sáng ni chưa có được một căn
nhà. Tôi làm được mấy năm thì Nhật đảo chính và Việt
Minh lên giành chính quyền. Hồi đó hai ông Lê Thanh
Nghị và Lương Văn Năm chỉ huy mặt trận Lâm Viên
bây giờ gọi là Lâm Đồng này.
Giành chính quyền xong Việt Minh lập công binh
xưởng để chế tạo vũ khí ỏ đề-pô đầu máy xe lửa tại
Trạm Hành và gọi anh em thợ vàng vào làm.
- Thưa ôông, chế tạo vũ khí gì ?
22 -
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- Mìn và lựu đạn. Hồi đỏ thợ vàng gồm có tôi,
Hoàng Ngọc Bửu, Hồ Tá Ngưu, Bùi Vàng chuyên làm
bộ phận kích hỏa và vô thuốc nổ. Ớ Trạm Hành được
thời gian ngắn thì nghe Tây rục rịch đổ bộ nên phải dời
công binh xưởng ra tận vùng rừng núi Đổng Trăn ở ngã
ba Thành đi lên của Khánh Hòa. Ở Đồng Trăn cọp và
nước độc dữ quá làm anh em ai cũng bị sốt rét nên phải
dời công binh xưởng vô vùng Tháp Chàm - Phan Rang.
Nhưng ở dây chưa được bao lâu thì Tây đi càn nên anh
em chạy mỗi người mỗi ngã. Tôi, anh Bửu, chú Ngưu,
chú Vàng đành trở về làng làm ruộng.
- Như rứa ôông cũng không biết ông Hoàng Công
Suyền và Bùi Duy Chước vào Đù Lạt mỏ tiệm vàng từ
năm nào ?
- Cháu đến hỏi chú Vàng chắc chú ấy còn nhớ. Vì
năm 1935 chú Vàng dã vào học nghề với ông Chước rồi.
Thế là tôi phải tìm đến nhà ông Bùi Vàng ở số 43
Nguyễn Văn Trỗi - Đà Lạt. Căn nhà hai lớp cửa đóng
kín như bưng. Tôi phải đấm cửa đến năm lần mới đưực
ông ra mở. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sau khi
tự giới thiệu tôi là người làng Kế Môn đang cần tìm hiểu
về nghề vàng ở Đà Lạt, ông mới mở cửa mời tôi vào.
Ông Vàng tuy kém ông Đệ 2 tuổi nhưng trông
ông không mạnh khỏe bằng ông Đệ. Ông ho sù sụ như
người bệnh.

Thây trên tay ông đang cầm tập hồ sơ, tôi hỏi:
- Thưa ôông, giấy tờ chi mà nhiều rứa ?
- À, tôi đang làm thủ tục xin hồi hương. Tôi qua
Bỉ tám năm ni nhưng bên đó lạnh quá tôi chịu không
thâu. Qua đó lạnh quá tôi bị bệnh hoài. Bây giờ nghĩ lại
tôi thấy mình thiệt dại. Ở Việt Nam sướng không đâu
bằng. Qua đó con cái đi làm hết mình ở nhà lụ khụ một
mình buồn thúi ruột.
- Rứa hồ sơ đã xong chưa ôông?
- Chưa. Bên Công an họ bảo phải có giấy xác
nhận chưa vào quốc tịch Bĩ của chính phủ Bĩ nữa. Tôi đã
gởi thư cho con tôi làm rồi.
- Như vậy sớm muộn gì ôông cũng được hồi
hương.

- Nhưng tôi cũng đang lo đây chú ơi. Tôi đã xin
gia hạn tạm trú một lần rồi, không biết xin gia hạn thêm
lần nữa họ có cho không. Tôi tính nếu họ không cho tôi
vẫn cứ ở liều. Chẳng lẽ họ khiêng tôi đôi lên máy bay
trả về lại Bỉ.
Tôi an ủi ông:
- Không có chuyện đó mô. Thế nào họ cũng cho
ôông gia hạn thôi.
Đợi ông dứt cơn ho, tôi vào chuyện:
- Thưa ôông, ôông còn nhớ hai ông Hoàng Công
Suyền và Bùi Duy Chước ai là người đầu tiên mở tiệm
vàng tại Đà Lạt này ?
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- Ông Suyền trước ông Chước, chỉ trước mấy
tháng. Nhưng ông Suyền làm ăn không gặp thời nên
không giàu bằng ông Chước.
- Khoảng thời gian nào thưa ôông ?
- Ông Suyền mở thời gian nào thì tôi không nhớ.
Nhưng ông Chước thì năm 1928. Vì năm 1935 tôi vô học
nghề ông Chước mở tiệm đã được bảy năm.
- Thưa ôông, hồi đó Đà Lạt có mấy tiệm tất cả ?
- Chỉ có hai tiệm của ông Suyền và ông Chước.
À, có một tiệm khác nữa nhưng họ chỉ làm đồng thòa và
bạc.
Từ hai tiệm ban đầu năm 1928 đến 1975 phát
triển lên đến mười tiệm. Tất cả cũng chỉ là hậu duệ của
hai ông. Đó là Hoàng Ngọc Bửu, Bùi Đệ, Bùi Vàng, Hồ
Tá Ngưu, Bùi Thị Hiếu, Lê Ngọc Quỳnh, Kim Thịnh
(Nguyễn Sam), Mỹ Phương (Bùi Thích). Và cũng từ
vườn lơ-ghim của ông Chước ở cây sô" 4 nay bà con làng
Kế Môn đã tỏa ra cây sô" 9, Trại Hầm, Trại Mát, ấp Ánh
Sáng, Thái Phiên. Từ hai hộ ông Suyền và ông Chước
đến nay dân làng Kế Môn ở Đà Lạt có 300 hộ với hơn
1.500 nhân khẩu. Tại Thái Phiên dân làng đã xây dựng
một ngôi đình để hàng năm vào ngày 11 tháng 11 âm
lịch tất cả dân làng tại Đà Lạt và các huyện lân cận tụ
hội về làm bò mở tiệc trước dâng cúng tổ tiên sau tạ ơn
vùng đất mới đã cho họ có được một cuộc sông âm no
hạnh phúc.
Như vậy là ngành kim hoàn ở thành phô" Đà Lạt
đã hình thành và phát triển 70 năm. Từ 2 tiệm đầu tiên,
sau 70 năm Đà Lạt có bao nhiêu tiệm ?
7C/i/i/v/t y/x4? í(\.¿Cy ¿/tísáếxỳ - 25

Tôi đem thắc mắc này hỏi anh Quảng, Chủ tịch
nghiệp đoàn kim hoàn thành phô" Đà Lạt.
Anh Quảng cho biết:
- Đà Lạt hiện có 25 tiệm tất cả, trong đó có 10
tiệm vàng chủ là người làng Kế Môn (như tiệm vàng
Khai và Lộc là 2 trong sô" những tiệm có uy tín ở Đà
Lạt).
- Như vậy hàng tháng ngành vàng Đà Lạt đỏng
thuê" bao nhiêu ?
Sau mây phút suy nghĩ, anh Quảng đáp:
- Tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng cũng
không dưới 50 triệu.
Như vậy ngành kim hoàn Đà Lạt hàng năm đỏng
góp vào ngân sách Nhà nước 600 triệu đồng. Theo lời
anh Quảng: có những tiệm đắt hàng thì có lãi, có những
tiệm huề vô"n, cũng có những tiệm thu nhập không đủ
tiền đóng thuế. Nhưng vì nghề cha truyền con nôi nên họ
đành phải cắn răng chịu đựng. Có những tiệm chịu đựng
không nổi đành phai dẹp tiệm. “Cũng khổ lắm chú ơi !
Đà Lạt tuy là thành phô" lớn nhưng về lợi nhuận mình lại
không bằng anh em ở các xã vùng xa. Chú biết, những
vùng chuyên canh cây cà phê họ bán mạnh hơn mình
nhiều. Vậy mà thuế mình lại gâ"p năm gấp mười họ. Chú
thây cổ dau không !”.
Thật ra cũng có rất nhiều bâ"t hợp lý trong việc
đóng thuê. Nhưng nếu có ai kêu ca khiếu nại thì thuế vụ
phán: đỏng thuế không nổi thì dẹp.
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Tôi chân tình hỏi anh:
- Công việc làm ăn của anh chị dạo này thế nào ?
Anh ái ngại:
- Cũng căng lắm chú ạ ! Phần thuế cao, phần bị
mấy người buôn bán vàng vỉa hè giành hết khách. Một
chỉ vàng mình phải lời từ 5.000Ổ đến ó.OOOđ mới có tiền
đóng thuế trong khi những kẻ mua bán vỉa hè chỉ cần lời
1.OOOđ, 2.000đ họ cũng bán. Bởi họ có chịu một đồng xu
thuế nào dâu !
Tôi ngạc nhiên:
- Thời buổi kinh tế thị trường mà cũng còn tồn tại
những người buôn bán vàng vỉa hè nữa sao ? Họ có bao
nhiêu người tất cả ?
- Không những còn mà rất dông nữa chú ơi. Họ
gần một trăm người chứ không phải ít. Sức mua bán của
họ hàng ngày không dưới hai mươi cay.
- Các anh không có phương pháp gì loại trừ họ
được à ?
- Cũng có chứ sao không. Nghiệp đoàn kim hoàn
dã rất nhiều lần kiến nghị nhờ Quản lý thị trường, Thuế
vụ, Công an phường, Công an thành phô" giải quyết. Và
họ cũng dã có kiểm tra vây bắt. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn
đó. Họ làm không kiên quyết, thiếu tích cực. Chú biết,
nhiều khi khách mình vừa dến đầu đường, họ dã ra tranh
giành, lỗi kéo. Chẳng lẽ mình lại ra tranh giành và lôi
íỉ\éỉy
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kéo với họ ! Chúng tôi thật khổ tâm hết sức. Chừng nào
Nhà nước chưa dẹp nổi nạn vàng vỉa hè, ngày đó vẫn
còn là nỗi nhức nhôi đối với ngành kim hoàn Đà Lạt.
Có lẽ Đà Lạt là nơi duy nhất trong cả nước còn
tồn tại kiểu kinh doanh vàng vỉa hè - một kiểu kinh
doanh mà thời bao cấp đầy rẫy mọi nơi.
Vàng vỉa hè là một hình thức buôn lậu công khai,
ngang nhiên trước mũi các cơ quan chức năng. Nhưng tại
sao từ Quản lý thị trường, Thuế vụ, Công an đều bất lực?
Phải chăng vàng vỉa hè có vòi bạch tuộc nên chủng
không chế được tất cả ?! !
Tôi chia tay anh Quảng với nỗi cay dắng của
người hơn bôn mươi năm làm thợ kim hoàn.
Nhà sán ¡ỉ tác Del Lạt, 25-9-1998
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NGUYỄN TỪNG CHÂU

TẦM CAO
Truyện nti>ắn
Tan tầm. Ổng Cam vừa đạp xe về đến nhà, cháu
Lan, đứa con gái lên bảy của ông đã chạy ào ra cổng gọi
ríu rít:
- Ba ơi ! Ba ! Ba có thư của chú Bảy gởi ra nè!
Bé Lan dứ dứ bức thư trước mặt ông. Nó nũng
nịu:
- Ba thưởng cho con cái gì, con mới đưa thư cho
ba xem, chớ bộ !
- Để ba dắt xe vào nhà đã, với lại thư của chú
Bảy thì cũng chỉ thăm hỏi như mọi lần thôi. Không có gì
phải vội con ạ ! Nhưng mà ba cũng có quà cho con đây.
Ông Cam lấy từ trong túi dết ra một chiếc bánh
Trung thu cơ quan chia phần cho những cán bộ có con
dưới 15 tuổi. Cầm chiếc bánh bé Lan sướng lắm, nó đưa
ngay thư cho ông rồi chạy tung tăng khoe với mấy đứa
bạn nhỏ: “Tớ có bánh Trung thu ba vừa cho đây n è ”.
Tựa xe vào tường, ông Cam ra bể nước rửa ráy
chân tay, thay quần áo xong, ông ra ngồi ở hiên, châm
một điếu thuốc, thong thả bóc thư ra đọc. Tính ông von
điềm đạm khoan thai, thời bom đạn như rải trấu, ông
cũng đủng đỉnh như vậy. Ông đọc lướt một lượt, đặt thư
(U \/i
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xuông thềm, rít một hơi thuốc dài ra chiều đăm chiêu.
Ông lại cầm thư lên đọc tiêp lần nữa.
Thư này là lá thư thứ ba thứ tư gì rồi, chú Bảy lại
giục ông xin chuyển vào Nam công tác. Trong thư chú
ấy viết: “Hoà bình thông nhất đất nước rồi. Anh chị ở
ngoài ấy làm gì. Họ hàng thân thích ngoài ấy có ai nữa
đâu. Bà con họ hàng đều ở trong này cả hoặc đã trở về
quê từ lâu. Anh chị đi xa quê đã lâu, nay có điều kiện
hãy về đoàn tụ với bà con họ mạc chứ. Anh chị ở ngoài
ấy rủi có chêt xanh cỏ thì em cũng chẳng ra được đâu,
với lại ở đâu mà chẳng công tác, chẳng phục vụ cách
mạng...”
Ông gâp thư bỏ vào túi đứng dậy đi tưới nước cho
mấy chậu hoa trồng ở hàng hiên. Vừa tưới nước ông vừa
nghĩ: “Việc này là việc hệ trọng đây. Chuyện chuyển
công tác, chuyển nhà cửa từ Bắc vào Nam và ngược lại,
không đơn giản. Không chỉ gia đình mà còn tổ chức hai
bên nữa chứ. Phức tạp lắm”.
Cơm tốĩ xong, ông bảo hai con nhỏ di học, còn lại
hai vự chồng, ông mới bảo bà:
- Này, bà ! Hôm nay chú Bảy lại có thư giục hai
vợ chồng mình vào công tác trong ấy đấy.
- Thì thư nào mà chú ấy chẳng giục. Có điều là
vào trong ấy công tác, làm ăn rồi sẽ ra sao. Tôi và ông
xa quê hương lâu quá, chẳng hiểu họ hàng sẽ đối đãi ra
sao. Hay lại “Xa thương gần thường. Thương nhau lắm
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cắn nhau đau”, có khi còn cực hơn ở ngoài này, lúc ấy
biết tính sao ?
- Chú ây nói họ hàng chứ thực ra bên phía tôi
cũng chỉ còn có chú ấy và anh Ba đang công tác tại Sài
Gòn. Chứ hai cụ cũng đã mất lâu rồi.
- Thôi thì chuyện đó ông cân nhắc cho kỹ, ong
quyết sao tôi theo vậy. Ông phải tính cả chuyện học
hành của các con, sao cho thuận lợi.
- ừ ! Thì để tôi thăm dò và tính cho kỹ, chứ
không thể nôn nóng được đâu.
Ông Cam bỗng nhớ lời bác Thụ, người hàng xóm
cao niên là cán bộ về hưu, từng sông tại Đà Lạt nhiều
năm trước 1945.
“... Đất Đà Lạt chỉ có thể là nơi nghĩ dưỡng, ăn
chơi năm bảy ngày nửa tháng, chứ không thể là nơi sinh
cơ lập nghiệp dược. Đất đổ là đất của quan quyền, của
các ông hoàng bà chúa, của nhà giàu quyền quý. “Hoàng
triều cương thổ m à”. Dưới thời Pháp thuộc tôi dã sông
gần chục năm ở đó nên tôi biết”.
Ông Cam phân vân lắm. Năm nay ông đã trên
năm mươi tuổi. Quyết định sai thì chẳng những bản thân
ông khổ mà cả vợ con cũng phải chịu khổ lây. Ông đâm
ra do dự...
Tháng sau ông lại bất ngờ nhận được thư của
người bạn nối khô" từ thời để chỏm cùng đi học trường
làng, cùng tham gia bộ đội và ở cùng đơn vị, nay nghe
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đâu đang giữ một chức kha khá trong ấy có lời khuyên
nên vào và hứa giúp đỡ.
“Được lời như cởi tấm lòng”. Thế là ông quyết
chuyển cả gia đình vào công tác và sinh sông tại Đà Lạt
- Lâm Đồng. Ông Cam vào Đà Lạt vừa đúng lúc thành
phô đang tổ chức kỷ niệm một trăm năm hình thành và
phát triển. Hôm mít-tinh kỷ niệm tại thao trường, ông
Cam cũng được mời dự. Ông cùng người bạn cũ ngồi ở
cánh gà khán đài.
Ông bạn cũ mời ông điếu thuốc, hỏi:
- Cậu thấy Đà Lạt thế nào ? Với con mắt người
Hà Nội mới vào, hẳn cậu nhận xét khách quan hơn
chúng mình đã ở lâu trong này.
- Ôi ! Nhận xét gì. Tôi ây à ? Anh tha cho việc
ây. Cảm nhận ban đầu của tôi là: “Đà Lạt tuyệt vời. Đà
Lạt đẹp như mơ. Thật đấy ! ”
Đúng. Ông Cam đã nói đúng suy nghĩ của ông.
Trên tivi chẳng đã luôn đưa hình ảnh về Đà Lạt đó sao ?
Nào là thác Prenn êm đềm phủ xuống một rèm nước,
một thác Cam Ly thơ mộng, một thác Datanla sâu thẳm
kẹp giữa hai dãy núi trùng điệp. Thác Pông-gua nước
tràn như đá nhảy. Nào rừng thông xào xạc trong gió
chiều, sương sớm lãng đãng trên mặt hồ Xuân Hương.
Xa xa đồng bào Lạch đang xuống núi với những giò
phong lan trên lưng đang tỏa hương sắc, lúc ẩn lúc hiện
trong sương sớm. Phải chăng đó là những sơn nữ trong
“Sơn nữ ca” đã một thời làm rung động nhiều trái tim
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chiến sĩ ! Ôi ! Còn hoa, cơ man nào là hoa ! Không thiếu
thứ hoa gì. ‘Thật là kỳ hoa dị thảo”. Thành phố ngàn
hoa mà lại !
Nghe đâu dưới thời Ngô Đình Diệm, Đệ nhất phu
nhân Lệ Xuân đã lệnh cho Thị trưởng Đà Lạt phải chăm
lo vườn hoa để có hoa tươi cho thành phô" và Tòa biệt
điện của bà. Nếu Tòa biệt điện thiếu hoa tươi thì ông Thị
trưởng coi chừng mất chức.
Ông Cam đang mơ màng, đang tràn đầy xúc cảm
dẹp đẽ về một thành phô" ông mới đặt chân đến.
- Cậu nhận xét về thành phô" Đà Lạt chỉ có thê"
thôi à ?
Ông bạn cũ kéo ông về thực tại. - Thê còn các
kiến trúc, các công trình, các đền đài, dinh thự, đường sá,
những hồ nước thiên nhiên. ?
- Cái đó thì tôi đà biết gì nhiều đâu. Xin nhường
cho các vị khác.
- Chiều nay hay mai tôi sẽ dưa cậu đến xem sơ
đồ quy hoạch thành phô" từ đây đến năm 2010 thì cậu sẽ
rõ.
¿
„
„
- o ! Nêu được thê thì hay biêt mây. Chắc chan
cái tầm nhìn Đà Lạt sẽ dược bao quát hơn.
5ị<

Hôm sau ông Cam và ông bạn cũ đã đứng trước
bản sơ đồ thành phố.
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- Đây là sơ đồ tổng thể hay gọi là quy hoạch tổng
thể của thành phố’cũng được. Cậu nhìn thấy chưa - người
bạn cũ vừa nói vừa đưa tay chỉ : đây là khu trung tâm,
đây là khu chợ, đây là khu hành chính, đây là khu dân
cư, kia là vườn hoa công viên... Thành phô" tương lai sẽ
phát triển theo hướng này... Đây là khu cảnh quan thiên
nhiên được bảo tồn.
Trong khi ông bạn đang giới thiệu quy hoạch tổng
thể thành phô thì ông Cam đang mải nghĩ:... khi phát
hiện ra Đà Lạt liệu ông Yersin có nghĩ nó sẽ có diện
mạo như hôm nay ? Ước muôn của người Pháp sau
Yersin xây dựng Đà Lạt thành một tiểu Paris đã không
thành. Đà Lạt khác xưa lắm. Sau 100 năm Đà Lạt đã có
nhiều công trình kiến trúc mới to đẹp. Trường học được
xây dựng thêm, đường sá được mở mang, được nâng cấp,
đặc biệt dân trí được nâng cao... Nhưng môi trường sinh
thái đã thay đổi quá nhiều. Đà Lạt mất dần đi cái châ"t
thơ mộng trữ tình của thông reo, của sương mờ lãng
đãng, cái se lạnh buổi ban mai. Bây giờ ở Đà Lạt tắm
nước lạnh vào buổi sáng là chuyện bình thường.
- Phải có kế hoạch đưa rừng về lại Đà Lạt anh ạ !
Mười năm qua do nhu cầu xây dựng, mở mang đường
sá..., chúng ta đã làm giảm lượng cây xanh trong thành
phô" quá nhiều, giờ đến lúc phải trả lại cây xanh cho nó
bằng cách trồng các loại cây: phượng tím, bằng lăng,
mimosa, anh đàọ... Trồng bất cứ nơi nào trong thành phô"
có thể trồng, làm cho lá phổi xanh phát triển; gọi sương
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mờ lãng đãng, cái se lạnh buổi ban mai trở lại với chúng
ta.
Nên xây dựng một số vườn hoa nhỏ theo khu dân
cư để làm nơi vui chơi cho lớp trẻ, nơi tập dưỡng sinh
cho người già.
v ề giao thông nên khôi phục tuyến đường bộ cũ
từ phía thác Prenn lên Đà Lạt để giảm lưu lượng xe trên
đèo Prenn hiện nay và, theo tôi đã đến lúc nên suy nghĩ
khôi phục tuyến đường sắt Crémaillère lên Đà Lạt. Nêu
mở lại hai tuyến đường ấy sẽ là một kích thích để thu hút
khách du lịch đến với Đà Lạt chúng ta.
Để hướng về tương lai Đà Lạt cần có một tầm
nhìn...
- Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế ? “Tầm nhìn”, tầm
nhìn gì ?
- Ý là tôi muốn nói. Đà Lạt vừa là một thành phố,
vừa là một trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của
cả tỉnh. Các cơ quan đầu não của tỉnh cũng đóng tại đây.
Như vậy có phải tầm nhìn...
- Tầm nhìn. Lại tầm nhìn. Đây là sản phẩm của
trí tuệ tập thể.
- Anh hiểu sai ý tôi. Vì anh hỏi nên tôi có cái
thoáng nhìn, nào có dám... Sao anh đã nổi nóng. Có phải
anh là tác giả của cái bảng tổng thể này?
- Không, không ! Tôi có tham gia chứ không phải
là tác giả chính. Nhưng cậu cứ nói tiếp đi.
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- Anh chịu nahe và chịu tranh luận để tìm ra chan
lý ?
Anh ạ ! Chúng ta đang đứng đày, chồ này là một
vùng thấp. Chúng ta tháp lại dann đứng chỗ thấp e tầm
nhìn không được thoáng. Cái tons thể này phái được
nằm trong cái tons thể kia.
- Y cậu là phải đứng trên cao. có một tầm cao để
nhìn ?
- Có thể là như thế. Anh nhớ chứ ? Cái thời máy
bay Mỹ oanh tạc miền Bắc ác liệt, chúng ta thường chui
vào ỏng công để tránh bom đạn. Từ miệng ống công
chúng ta chỉ nhìn thày một khung trời chút xíu. Nếu
chúng ta được bay lên cao như chim ưng ! Con chim ưng
bay cao trên từng may. tẩm nhìn của nó rộng, nó thấy
hẻt những gì xảy ra dưới đôi cánh của nó.
- Hay. hay ! Một ý tưởng hay ! Thế thì hỏm nào
chúng mình cùng leo lên trái núi kia. Trên đổ cậu sẽ có
được tầm nhìn bao quát.
Hỏm ấy là một ngày đẹp trời. Từ sáng sđm tinh
mơ, ông Cam và ỏng bạn cũ với đám thanh niên học sinh
cùng tham gia leo lên đĩnh núi cao. Gió hây hay thổi.
Trời mát dịu. Không khí trong lành cùng cái háo hức của
tuổi trẻ thúc giục, mọi người đều hăng hái. Ẩy là nói lúc
đi ở đoạn đường bằng, chứ khi bắt dầu leo núi thì không
khí lại khác hẳn. Càng lên cao sườn núi càng dốc, càng
leo càng mệt-. Tuv vậy làm sao cản nổi sức trẻ với sự
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hăm hơ của họ, chañe nhưng họ khỏne sọ’ mệt mỏi, họ
còn vừa leo, vừa trò chuyện, vừa ca hát.
Bỗng từ đàu đó, từ phía trên vane lên tiêng nói to
như một mệnh lệnh:
- Này các cậu ! Cứ tứ từ, đườne hẹp khó đi. Đừng
chen làn xô đay. ne ươi sau dựa neươi trước, Iieươi trước
kéo neươi sau cùne lên. Trên đó ai cùne có phần, ai
CŨI1C có một chỏ để có được một tầm nhìn thoáne đãng.
Có tiếne cậu thanh niên nào đó đáp lại:
- Van biết thế, nhưne leo lẻn trước vẫn hơn.
Ône Cam mồ hỏi nhễ nhại nhưne rồi ỏne cũne bò
lên đến đỉnh. Ône nằm lằn ra cỏ. neửa mặt nhìn bầu trơi
sane thu thăm thẳm troné sáne. Gió mát như mơn man
da thịt, cái mệt moi qua di rất nhanh. Ồng vùng đứng
dậy nhìn xuống chân núi và xung quanh: một màu xanh
ngăn ngát, ngút ngàn của lúa. của ngỏ. của hoa màu và
dặc biệt của rừng thông làm mát mắt đến neơ ngàng.
Đứng ! Ớ dây. ơ trên cao tầm nhìn có khác.
1998
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ÁNH HUYỀN PHÙ
Bút ký
Đà Lạt những ngày cuối năm, lẫn trong du khách
có một nhóm người ba lô, đồ đạc lỉnh kỉnh men theo
những con đường quanh rừng thông, đi ra ngoại ô đến
các suốỉ Cam Ly, Datanla, Prenn, hoặc bơi thuyền trên
hồ Than Thở, Tuyền Lâm, sông Krông - pét... nhưng
không phải là để du lịch. Đó là nhóm nghiên cứu khoa
học của kỹ sư Hải, thuộc Viện nghiên cứu Hạt nhân,
nhưng họ đang làm gì trên các mặt hồ tĩnh lặng, hay các
cuộc đi sâu vào thượng lưu của các dòng sông thì cũng là
dấu hỏi đốì với tôi.
Năm 1996, nghe tin kỹ sư Hải nghiên cứu huyền
phù, tôi đã bật cười. Sau này tôi mới biết huyền phù là
lớp bùn lơ lửng gần đáy sông, hồ. Chúng di chuyển rất
nhanh làm nhơ bẩn nguồn nước, thâm nhập cửa khẩu của
các nhà máy thủy điện, ồ ạt tuồn xuống cửa sông, bồi lấp
luồng tàu, hải cảng...
- Nghiên cứu huyền phù để làm gì ? - Tôi hỏi kỹ
sư Hải vào một dịp gặp anh.
Hải kể: Hàng năm theo thế giới đánh giá lưựng
đất trồng mất đi khoảng 23 tỷ tấn. Lượng đất trồng bị
mất thứ nhất là do mưa lũ, thứ hai là do tưới tiêu, thứ ba

là do ngấm trong lòng đất (phần này ít thôi). Càng ngày,
rừng càng mất đi, nên xói mòn càng trầm trọng.
Sự xói mòn đất do lượng mưa hàng năm xuống
những vùng rừng bị chặt phá từ lâu đã được các nhà khoa
học thế giới quan tâm. Lượng sa bồi hàng năm trên 1km2
từ các lưu vực sông lớn đổ xuống biển đã được tạp chí
Milliman (Mỹ), 1990 cho biết: Lượng đất mất nhiều nhất
là ở vùng quần đảo Philippine, cỡ 3 tỷ tấn/km2/năm, bán
đảo Triều Tiên, Nhật Bản mất 1 tỷ 796 triệu tấn. Ở Nam
Mỹ, nơi mất đất nhiều nhất cũng đến 1 tỷ 311 triệu tấn.
Chỉ có Châu Au, Nga, Bắc Mỹ là ít bị xói mòn, tuy vậy
hàng năm cũng mất từ 17 - 50 tấn đất /km2. Việt Nam,
Mianma, Thái Lan, Lào, Cămpuchia là những nước bị
xói mòn trầm trọng, mất 2 tỷ 390 triệu tấn/km2/năm.
Xói mòn đất còn dẫn đến bồi lấp các hồ chứa
nước, công trình thủy điện; bồi lấp các công trình ven bờ,
kênh dẫn tàu, cảng; làm ô nhiễm nguồn nước; làm giảm
chất lượng nước tưới tiêu...Theo thông kê của Mỹ năm
1985, phí tổn hàng năm của nước Mỹ để khắc phục tình
trạng trên là 6 tỷ đô la. Chúng ta đang là nước có xuất
khẩu gạo đứng thứ ba thế giới, vì vậy phải ngăn chặn sự
bạc màu của đất để bảo vệ vị trí của mình. Nghiên cứu
huyền phù sẽ biết được nơi nào bồi, nơi nào lở, những
vùng nào cần báo động xói mòn, lượng đất mâ't là bao
nhiêu, để các nhà quản lý có kế hoạch cân đối cây trồng,
hướng dẫn cho nhà nông cách canh tác hợp lý, giữ lấy
đất màu.
*
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Cuối năm Bính Tý, đang ở Hà Nội nghe tin Hải
đang có mặt ở đảo Cát Bà để thả đám huyền phù nhân
tạo đầu tiên xuống đáy biển; tôi đã phiêu lưu ra đảo gặp
anh. Vừa mới tới đã nghe một kỹ sư trong nhóm Hải
nói:" Chuyện huyền phù thất bại rồi!” Không dấu nổi
thất vọng tôi thốt ra: ‘Thật thế à?” Người kỹ sư trẻ nổi :
“Chúng tôi đã thả một ký huyền phù nhân tạo xuống khu
vực sông Bạch Đằng, bất ngờ một trận mưa lớn đổ
xuống, rồi lũ tràn về đã cuốn trôi mất tích. Không chịu
thât bại, vừa rồi chứng tôi lại thả thêm một ký huyền phù
nữa. Trời nắng, nước từ thượng nguồn đổ về tương đôi
trong, chúng tôi chắc chắn sẽ thành công, nhưng khi dò
huyền phù ở dáy sông thì chẳng bắt được tín hiệu nào
cả.”
Hải ngậm ngùi: “Anh thấy đấy, sản xuất chất
đánh dâu này không phái nước nào cũng làm được. Ớ
châu A chỉ có Ân Độ và úc là làm dược chất đánh dấu
thôi. Còn lại là phải mua. Một ký huyền phù nhân tạo
chúng tôi làm có khi vài ba triệu, thế mà ném xuống
sông chỉ như hạt muốỉ bỏ biển. Chúng tôi đã mất toi hai
mẻ mà chẳng thu dưực chút kinh nghiệm nào”. Gương
mặt gầy xanh của kỹ sư Hải đang chìm trong lo âu thật
sự. Vâng, nếu thí nghiệm tôn kém như thế thì mục đích
có quan trọng nhương nào đi nữa, tôi e Hái khỏ lòng mà
thực hiện được !
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Hè năm ấy về Đà Lạt tôi lại nghe kỹ sư Hải đang
phiêu lưu vào một nguyên tô" mới để tìm ánh huyền phù.
Tôi thầm nghĩ, có được một người hay tìm tòi như thế
cũng là quý. Hải kể: “Khi nhận thây kỹ thuật xác định di
chuyển của huyền phù dùng chất đánh dâu nhân tạo là
mang tính chất cục bộ tại địa điểm hẹp, phục vụ cho một
công trinh cụ thể nào đó mà lại quá đắt, không thể cứ
ném tiền qua cửa sổ được. Chúng tôi đã nghĩ ra cách lấy
độc trị độc. Phải bắt “tên” phóng xạ nguy hiểm
Caeseum-137 (Cs), sinh ra từ các vụ thử hạt nhân trên
khí quyển làm thí nghiệm cho chúng tôi”.
Tôi trô" mắt: “Anh nói gì mà nghe như tiểu thuyết,
tôi không hiểu”. Hải giải thích: “Chuyện là từ những
năm đầu thê" kỷ, khi loài người phát minh ra kỹ thuật hạt
nhân thì tân bi kịch lớn đã xảy ra, đó là hai quả bom
nguyên tử do quân đội Mỹ thả xuống Hiroshima và
Nagashaki, Nhật Bản. Cũng từ đó, các cuộc thử vũ khí
hạt nhân cứ triền miên. Khi một vụ thử hạt nhân xảy ra
trong khí quyển là có biết bao chat phóng xạ nguy hiểm
trên tầng bình lưu, trong đó có Cs-137. Tùy theo mật độ
không khí hoặc theo các cơn mưa, những hạt Cs đã rơi
đều xuống đất. Trước mắt phải theo dõi nó”.
Tháng 8-1997, một trận mưa lớn đã đổ xuống
rừng núi Langbian. Những dòng nước nặng phù sa màu
cà phê sữa từ những cánh rừng bị tàn phá, những ruộng
bậc thang khône được bảo vệ đã cuồn cuộn theo các
sông Cam Ly, Krông-pét, Đạ Đờn, Đa Nhim... trôi xuống

T/vÀ,v/v

tt\Áy

-41

những nơi không chờ đợi. Hồ Xuân Hương bị bồi lấp
trầm trọng, hồ Mê Linh đã cạn giờ coi như bị xóa sổ.
Các hồ khác như Đa Thiện, Than Thở, Tuyền Lâm ở
mức báo động. Tôi bám theo nhóm của kỹ sư Hải xem
họ làm gì ? Thoạt đầu tôi thấy họ đi đo tốic độ mưa, tốc
độ dòng chảy và mực nước sông, hồ khi mưa bão để so
sánh với mực nước lúc bình thường.
Chiếc thuyền bé tí teo vượt qua thác lũ để đến
với miền thượng lưu Krông-pét. Phải chờ mưa ngớt, gió
nhẹ bớt, các anh mới lấy mẫu được. Với một hệ đo cũng
không phức tạp lắm, Hải đã xác định được mật độ Cs137 trong lớp đất sét ở đáy hồ bằng những tín hiệu của
tia gamma mắt thường không nhìn thấy.
- Tên Cs vẫn chưa phải là đích cuối cùng của
chúng tôi. Chúng tôi đang theo vết “vị khách tiền sử”
kia! - Hải nói.
- Vị khách tiền sử nào ? - Tôi lại ngạc nhiên.
Hải giải thích. Cs-137 chỉ có từ những năm 1950
và sẽ hết khi đã cấm thử vũ khí hạt nhân. Để nghiên cứu
lâu dài, chúng tôi đã nghĩ đến “thằng” chì - 210. Từ khi
trái đất mới hình thành, trong vỏ của nó có Uranium, là
một thành phần của quả đất. Mãi đến thế kỷ 19, loài
người mới khám phá ra chất phóng xạ, nhưng từ thuở
hồng hoang ấy, Uranium đã phóng uế lên bầu trời biết
bao nguyên tô" độc. Quá trình uran phân rã thì trong dãy
của nó có đồng vị phóng xạ Chì-222. Chì này khuếch tán
lên khí quyển, rồi lên tầng bình lưu, lưu lại trên đó một
42 -
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thời gian và rã thành Chì-210. Chì-210 rơi lắng xuống
mặt đâ't theo từng hạt mưa và mật độ không khí. Khi hạ
cánh xuống, Chì-210 theo mưa lũ hoặc nước tưới tiêu
không hợp lý của con người trôi đi. Các hạt Chì này bám
rất chắc vào hạt sét, vừa trôi vừa phát ra phóng xạ.
Chúng tôi sẽ dò cái tia xạ yếu ớt của nó mà xác định chỗ
cư trú ban đầu cũng như những địa phương nó dừng chân.
Chì -210 đã rơi như thế xuống mặt đất hàng triệu năm
nay. Nhưng làm sao để đo được nổ. Chúng tôi đã làm dự
án trình lên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng
như chương trình hợp tác quốc tế. Nếu như thành công
thì kỹ thuật đo chì còn có lợi là xác định được xói mòn
trên diện rộng và không bị một giới hạn nào. Khác với
Cs, Chì có chỗ xác định ở 100 năm đến 200 năm. v ề mặt
tuổi ta có thể xác định được bồi lấp của một hồ nước từ
150 năm trước. Hơn nữa Chì còn cho phép xác định tốc
độ xói mòn tại từng thời điểm mà các kỹ thuật khác
không xác định được. Và thế là một hệ đo anpha phông
thấp cực nhạy đưực thiết lập.
Sáng 24-9-1998, sau một thời gian theo dõi công
việc của Hải, được biết nhóm anh đi lấy mẫu ở hồ Tuyền
Lâm, tôi đi theo luôn. Hồ Tuyền Lâm chu vi 32 cây số,
xây dựng vào năm 1987, đây là hồ dược bảo vệ tốt nhất
của Lâm Đồng và Tỉnh không muôn phải đổ tiền của để
nạo vét như hồ Xuân Hương mà đã có con mắt nhìn xa
hơn, bảo vệ ngay từ đầu.
Hải thuê thuyền, chuyển đồ đạc xuống, bao nhiêu
du khách nhìn ngó có vẻ lạ lăm. Anh mở chiếc máy phát
tỉvVLỴ?
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siêu âm FURUNO với tốc độ 3.300mét/ giây ra để chuẩn
bị đo độ sâu. Một kỹ sư mở chiếc máy định vị bằng vệ
tinh để xác định vĩ độ và kinh tuyến. Chiếc thuyền chạy
về hướng thác Bảo Đại. Hải nói, hôm 10-8-1998, thuyền
của anh đã quét hình lưới trên hồ này mà anh đã cho tôi
xem giản đồ độ sâu ở phòng thí nghiệm. Qua giản đồ
mắt tỏi như cũng được tiếp thêm một độ xuyên thấu siêu
hình, nhìn được dưới đáy hồ do biết được sự gồ ghề.
Thuyền chúng tỏi dừng lại ỏ 11 độ 53 phút kinh Bắc, 108
độ 25 vĩ Đỏng tức là ngà ba suôi Đạ Trỉa và thác bảy
từng, bên cạnh núi Pen-hét cao 1.763m. Hái cho thả neo
xuống. "Cán thận không mắc cây !” anh bảo khi xây
dựng tuy đã có dội làm sạch lòng hồ nhưng nước dâng
nhanh quá, nhiều gốc cay to không dưa lên kịp, mấy lẩn
thả neo mắc cây phải lặn xuống mà mò.
Độ sau chỗ chúng tôi lấy mẫu lù 19 mét. Anh
báo, hồ này chồ sâu nhất là 28 mét. Còn hồ Đa Nhím
chúng tỏi do được chỗ sáu nhất tới 40 mét nước, mùa cạn
vẫn còn 27 mét. Các nhân viên bát đầu dùng cần cẩu thả
ỏng lấy mẫu xuồng rồi gắn cọc tre vào. Nhìn những cây
tre thon nhỏ, dặc mà nhàn viên của Hải dã xuống tận
Bình Thuận mua, gắn vào ỏng thép không rỉ. tôi thầm
nghĩ dày qua là sự kết nối giữa thô sơ và hiện dại. Vđi
cách làm dó họ dã thành công trong việc lấy. mẫu mà
nhiều nước trong vùng phải sang học tập. Chiều hôm dó
anh lấy dược 4 mầu. chia ra như tấm bánh ít dể về tách
chiết.
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Đù Lạt là cả một trời thơ. cơ phái vậy mà tỏi hờ
hững với chuyện huyền phù và kẻ săn đuổi nó. Nhưng
việc nạo vét hồ Xuân Hương, hồ được xếp hạng tháiiiĩ
cảnh của đất nước, đang diễn ra vơi sự tôn kém kinh
khủng tiền của và công sức của nhan dân. Sự dục ngầu
của nước hồ Đa Thiện, một hổ nước vỏn nổi tiếng là nơi
du lịch của Đà Lạt, sự đào xơi không thương tiếc bơ bên
kia hồ Than Thơ, tôi lại tìm đến ngươi kỹ sư dang lao
động thầm lặng để hỏi xem công việc đánh giá xơi mòn,
kháo sát lòng hồ đến đâu và cơ suy nghĩ gì khi cứ sau
mươi năm lại tốn hàng trăm tỷ để nạo vét một lòng hồ.
Hỏm ấy là sáng mồng 5-1 1-1998, phòng thí nghiệm chỉ
cơ một mình kỹ sư Hái bơi là ngày nghỉ, anh xin làm
thêm ngoài giơ. Kỹ sư Hai gầy rọc như vừa trai qua một
trận ôm, tính anh là thế, cứ tận tụy vơi công việc và
không cơ thơi gian nghĩ đến ban than. Chưa cần phái
hơi, anh dã giơi thiệu cho tỏi các hệ thống máy móc anh
đang sử dụng:
- Đay là hệ đo anpha của Chì-210 mà chúng tôi
đặt kế hoạch từ hồi nơi vơi anh dây ! Tôi như mơ cơ
trong bụng. Một hệ do hiện dại ghép nối với máy tính
bên cạnh hệ do gamma của Cs-137 mà ngay khi bước
vào tỏi định hơi anh thì bây giơ anh mơi chí cho tôi. Hàm
lượng chì trong đất là quá nhơ, phái do gián tiếp lừ cháu
của Chì là Poloni-210, tách chiết ra không dơn gián.
Thơi gian du học ơ úc hai tháng, Hai đã nung nấu ý dồ
học cho dược kỳ thuật tách chiết Poloni ra khỏi các thành
phần khác trội hơn hẳn của mẫu chì trầm tích. Bơi vì khi
r/và,v/v

- 45

bảo vệ đề án trong nước nhiều vị tiến sĩ đã lắc đầu. Anh
hiểu, mình là “dân” Vật lý, để làm được mẫu đo anpha
trên đĩa bạc thì “dân” Hóa học giỏi cũng khó xơi. Đã có
nhà hóa học trong nước phá cả mẫu chuẩn ra mà thử
nghiệm quy trình lắng mẫu, nhưng khi đưa lên máy thì
trắng xóa, không đúng tông. Tại phòng thí nghiệm của
Úc, kỹ sư Hải không chỉ học những vấn đề nêu ra trong
đề cương mà bât cứ khi nào có cơ hội là học lén các nhà
hỏa học của họ làm mẫu đất ra sao. Không chỉ ở nước ta,
mà trên thế giới người ta cũng dâu nghề. Kỹ thuật hiện
đại được tính bằng tiền tỷ. Với sự tinh tế và nhạy cảm
anh đã nắm chắc được kỹ thuật làm lắng Poloni trên đĩa
bạc từ mẫu đất đá và chờ đợi ngày về nước để thực hành.
Sau khi lắp đặt và chuẩn hóa xong hệ đo anpha,
kỹ sư Hải đã lấy mẫu ở lòng hồ Tuyền Lâm để tách hóa
Chì-210. Mặc dù đã nắm chắc quy trình ở nước ngoài
nhưng khi thực hiện lại đẻ ra biết bao vấn đề. Chỉ việc
khuấy mẫu trong một chiếc ông không điểm tựa trong
điều kiện chân không lắng xuống dĩa bạc cũng phải mất
hàng tháng trời, chỉ vì cái bơm áp lực từ lớn xuống nhỏ
bị phản tác dụng. Anh đã nghĩ ra một kỹ thuật hết sức
dân gian, monitơ dùng trong bình cá cảnh. Thời gian trôi
đi vùn vụt mà mẫu Chì-210 vẫn biệt vô âm tín.
v ẫ n lặng lẽ quyết định lấy mẫu đất Đạ Hàm về
làm lại từ đầu thật cẩn thận, chính xác từ khâu cân đo
đến phần triệu, và...
- Lên rồi ! Đích thị là thằng Chì-210 không sai!
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Hải kêu lên làm toàn nhóm ào vô. Đỉnh anpha
của Poloni là con đẻ của Chì-210 đang từ từ hiện lên
trên màn hình. Anh đề nghị nhân viên lưu số liệu và lặp
lại phép đo vài lần, trước khi tắt máy kéo ra nhà hàng
“xịn” nhất để ăn mừng.
*
Bây giờ thì Hải đã khảo sát xong toàn bộ hồ Đa
Nhim, Tuyền Lâm và Đạ Hàm từ bản đồ độ sâu, đến
việc bồi lấp hàng năm. Năm 1999 anh đã ký làm tiếp
cho tỉnh Lâm Đồng 3 hồ. Kế hoạch của anh đang chuẩn
bị vươn tay lên hồ Lắc, Ban Mê Thuột và các hồ thủy lợi
của các tỉnh, thành. Anh bảo, ước mơ của tôi là xin được
dự án đo tốc độ xói mòn đất hàng năm của Tây Nguyên
cũng như cả nước để các nhà quản lý có biện pháp quy
hoạch rừng, chế độ cạnh tác và tưới tiêu cho hợp lý cũng
là nhiệm vụ ích quốc lợi dân. Từ hôm đó dù đang ở nơi
đâu trên đất nước tôi cũng thấy lấp lánh những ánh
huyền phù.

NGUYỄN QUANG HÀ

ĐÀ LẠT VÀ VÜ KHÍ SIÊÜ TÍ HON
Phóng sự
Là vũ khí nhưng không giết người. Mà cứu người.
Đúng là vũ khí siêu tí hon. Chỉ dùng một liều nhỏ 0,5
mi-li-lít, lập tức được coi mình “bất khả chiến bại ”.
Lu-i Pa-xtơ (Louis Pasteur), cha đẻ của vác-xin.
Ông đã trả giá một đời làm việc tận tụy để dâng hiến
cho đời loại vũ khí vô giá này.
Đưa vác-xin vào cơ thể tăng sức đề kháng của
máu giông như tăng cường vũ khí hiện đại cho căn cứ
quân sự. Bất cứ kẻ xâm phạm nào chạm đến, đều bị tiêu
diệt ngay từ “loạt đạn” đầu.
Đơn vị tính toán cho vác-xin là từng tế bào. Phải
dùng kính hiển vi dể nhìn. Nhưng tác dụng không lường.
Với một con bệnh, điều trị khỏi, hết 184 đô. Chết, có khi
tốn cả 1.000 đô. Không kể công sức chăm sóc và lo toan.
Nếu biết trước, chỉ cần dùng một liều thuốc giá 1 đô
phòng bệnh thôi, khỏi lo. Xã hội càng văn minh, vác-xin
càng có ý nghĩa.
Tôi hỏi Phó tiến sĩ Lê Văn Hiệp, phụ trách Phân
viên vác-xin và các chế phẩm sinh học tại Đà Lạt:
- Để có thứ vũ khí siêu tí hon này, phức tạp lắm
không ?
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Hiệp đưa tôi đi thăm từng mắt xích trong dây
chuyền sản xuất vác-xin. Từ phòng chủng giông dạng
khô đang đặt trong tủ lạnh âm 40 độ dến phòng tạo môi
trường cho chủng lên men. Từ lò lên men, từ các chuồng
nuôi thỏ, chuột...
Những bóng áo blu đang lặng lẽ trong công việc.
Tất cả không một tiếng ồn.
Dừng lại ở phòng kiểm tra chất lượng vác-xin, Lê
Văn Hiệp nói:
- Để có những bình vác-xin trước mặt, là cả một
quy trình, phức tạp thôi chưa đủ, mà phức tạp ngặt
nghèo. Sai một li đi một dặm ngay. Để tạo ra phản ứng
sinh học, chỉ quá liều chất này, chất kia, là vất. Ngay từ
chủng giông, phải là nguyên gốc chủng nước ngoài, đúng
tiêu chuẩn quốc tế quy định.
Anh kể về việc sản xuất loại vác-xin ho gà. Đầu
tiên phải có tế bào ho gà đã đưực chuẩn hỏa.
Từ một tế bào giống đưa vào nồi lên men, có môi
trường thích hợp, với nhiệt độ 35 độ c , thời gian ủ men
từ 24 đến 48 giờ, một tế bào ban đầu đã sinh cho ta hàng
tỷ tế bào khác.
Hai từ môi trường, hiểu nôm na là “đất” cho
chủng giống cấy vào, phát triển. “Đất” ấy là thịt bò thăn
loại một, lọc hết mỡ và bạc nhạc, băm nhỏ, thủy phân
bằng men và một số hóa chất đúng liều lượng. Khi đạt
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yêu cầu lên men, đưa thịt bò ây ra ép lấy nước. Nước ây
chính là môi trường cho chủng giống lên men trong lò.
Sau 48 giờ, men chuyển hóa, đạt giá trị sinh học
thích hợp, đưa vào máy lọc chéo để tách lọc. Phải tách
lọc vì trong quá trình lên men nhiều độc tố cũng phát
triển. Nếu không tách lọc, loại độc tô" này sẽ gây những
tác hại cho cơ thể.
Men vi khuẩn bạch hầu tách lọc lây nước. Men vi
khuẩn ho gà lây xác bỏ nước. Phần vừa tách lọc được
theo yêu cầu, phải đưa vào kiểm tra vô trùng, xem vi
khuẩn ho gà có mang được đặc tính thuần khiết không.
Tiếp đến kiểm tra an toàn bằng cách đem vác-xin
ấy tiêm vào ổ bụng chuột nhắt, loài chuột có trọng lượng
14 đến 16 gam, một lượng vác-xin nhất định. Sau bảy
ngày nêu chuột nhắt sông khỏe mạnh, vẫn tiếp tục lên
cân, không có biểu hiện bệnh lý, là tốt. Ngược lại, không
đạt các tiêu chuẩn trên là không an toàn. Đã không an
toàn chỉ có một việc là bỏ.
Khâu kiểm tra cuối cùng mang tính tiên quyết là
xem công hiệu của vác-xin đến đâu. Nghĩa là vác-xin ấy
có tạo ra được kháng thể để chông bệnh. Xem xét khâu
quan trọng này, ta tiêm vác-xin ấy vào ổ bụng chuột
nhắt trắng có trọng lượng 10 đến 12 gam. Sau 14 ngày
chuột sông khỏe mạnh là chuột đã đưực miễn dịch ho gà.
Qua bôn cung đoạn kiểm tra kết quả, đưa vác-xin
đã thu được hỗn hợp với giải độc tô bạch hầu và giải độc
tố uốn ván, thế là ta có trong tay vác-xin phòng chống cả
ho gà, cả uốn ván và bạch hầu.
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On định tại chô, chưa xong. Còn phải đóng chai
vác-xin, đưa ra Hà Nội, bằng máy móc hiện đại kiểm
chứng cuối cùng. Nếu vác-xin Đà Lạt đạt tiêu chuẩn quy
định của Y tế quốc tế, thì có thể thở phào, đưa sản phẩm
ra thị trường sử dụng.
Ngay tức thời phải chuẩn bị cho chủng giống tiếp
theo, Đà Lạt phải đưa chủng vác-xin vào đông khô ở độ
cao đột ngột trong chân không. Đó là chuẩn giống cho
các mẻ sản xuất tiếp theo.
Phó tiến sĩ Lê Văn Hiệp mở tủ lạnh, lây ra đưa
cho tôi một lọ thủy tinh cỡ bằng lọ thuốc Pê-ni-ci-lin.
Trong đáy lọ có “miếng khô” hơi dày, tròn, chỉ “miếng
khô”, anh Hiệp nói:
- Chủng giống khô đấy. Ngôn ngữ khoa học gọi
đây là giai đoạn thăng hoa. Cứ thế đặt trong tủ lạnh từ
âm 20 độ đến âm 40 độ c , 10 hoặc 20 năm sau vi khuẩn
vẫn giữ lại được đặc tính di truyền sinh học trong thời
gian bảo quản lâu dài thế mà không ,thay đổi. Nói cách
khác phương pháp đông khô không biến động chủng
giông khi hoàn nguyên.
Tôi hỏi:
- Tôi nghe người ta làm đông khô tinh trùng bò,
ngựa, để giống tốt cho 10, 15 năm sau, có phải cũng
cách này không ?
- Đúng như thế. - Anh Hiệp đáp . - Một nghệ
thuật giữ chủng giông tiên tiến.
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Trên gương mặt Hiệp nở nụ cười rạng rỡ. Anh
mãn nguyện với việc mình làm.
Thế giới và Việt Nam đà sản xuất mấy chục loại
vác-xin. Vác-xin chống bệnh dại, tả, thương hàn, sởi,
lao, phó thương hàn... Mỗi ngày một tiến bộ. Phương
pháp phòng tá cổ điển không phai tiêm nữa, chỉ uống
phòng là đủ.
Viện Pa-xtơ phía Nam được thành lập từ năm
1936 với ba phân viện: Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt.
Đên năm 1978 phân viện Pa-xtơ Nha Trang lại chia đôi
một nửa nhập với Pa-xtơ Đà Lạt thành Viện vác-xin và
các chê phâm sinh học. Cơ sở ỉ Đà Lạt hiện có 105 cán
hộ công nhân viên. Bôn phó tiến sĩ, một thạc sĩ. Lê Văn
Hiệp là viện phó được phân công phụ trách cơ sở I.
Vừa đi, anh Hiệp vừa kể chuyện nghề nghiệp, và
những băn khoăn bận lòng:
- Cơ sở I Đà Lạt hiện nay mỗi năm sản xuất được
từ 8 đến 10 triệu liều vác-xin ho gà, bạch hầu. Đủ cung
cấp cho yêu cầu tiêm chủng mở rộng toàn quốc. Thời cơ
chế thị trường có cái hay là đòi hỏi chất lượng thật bảo
đảm. Kém, họ không tiêu thụ cho thì chết. Nước mình
nghèo nên mới miễn phí tiêm vác-xin cho các cháu dưới
một tuổi. Dân mình cũng nghèo, một mũi tiêm chỉ mươi
nghìn đồng cũng phải tính toán. Tiếc mươi nghìn dồng,
thiếu mười nghìn đồng, là mang bệnh, thế là tỏa lọa, tam
tinh. Thật khổ. Tôi chỉ ước nước mình giàu lên, miễn phí
tiêm vác-xin cho cả nước.
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Anh Hiệp kể, tôi ngẫm lại chuyện mình. Tôi có
gia đình cô em gái, bổn cháu, ba trai. Năm 1996 nuôi
con chó cái, đẻ năm chỏ con. Chó nhà bỗng bỏ đi, không
về. Cứ tưởng đứa xấu nào bắt thịt. Ai ngờ nó bị dại, bỏ
nhà. Chó mẹ nhiễm dại vào năm chó con, không biết.
Các cháu vuốt ve chăm sóc, đổ sữa cho chúng từng bữa.
Chúng liếm láp vào chỗ xước tay chân các cháu. Lần
lượt cả năm con chó con chết. Bỗng dưng đứa cháu 13
tuổi lên cơn dại, chết, mười ngày sau, cháu 16 tuổi lên
cơn, không cứu dược. Mười ngày sau nữa, cháu 19 tuổi đi
theo em chúng. Trong một tháng, ba con chết. Mẹ cháu
phát diên. Tai họa đổ xuống không ngờ. Cả họ khóc hết
nước mắt. May cháu lớn đi bộ đội, không có nhà nên
thoát. Giá cỏ chế độ tiêm vác-xin chông dại đàng hoàng
đâu đến nỗi dau thương nhường này.
Thấm dau thương mới dễ hiểu ý nghĩa một liều
vác-xin chỉ 0,5 mi-li-lít thỏi. Thứ vũ khí siêu tí hon kia
giá trị vơi cuộc sống này biết nhường nào.
Tỏi ngước nhìn các anh chị của Pa-xtơ Đà Lạt
mặc áo blu đang âm thầm trong công việc của mình, vậy
dó, họ đang lặng lè sống cho đời.
Tôi hỏi Lê Văn Hiệp:
- Vác-xin mơi là nửa phần công việc của viện.
Các chế phẩm sinh học thì sao ?
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Hiệp dẫn tôi vào phòng sản xuất huyết thanh
chẩn đoán. Anh Phan Bổn, Phó tiến sĩ trưởng phòng tiếp
chúng tôi. Anh cho biêt:
- Ở nước ta không năm nào không xuất hiện
những ổ dịch bệnh. Hêt Bắc Bộ, Trung Bộ vào Tây
Nguyên... Nếu không dập tắt ngay dịch lan tràn chết
hàng vạn người là chuyện thường. Anh đọc Tây Du Ký
thì biêt đây, có vùng đât thầy trò Tam Tạng kinh lý vừa
trải qua một trận dịch, chết không còn một bóng người.
Dập tắt các ổ bệnh dịch ngay tức khắc là rất cần thiết.
Tôi hỏi:
- Tác nhân gây bệnh thường thế nào ?
- Bệnh dịch nhiều loại lắm, đều do vi sinh vật gây
ra. Như thương hàn, ho gà, lỵ, phó thương hàn... Để biết
chính xác bệnh phát, đưa mẫu về, nhỏ một chút giọt dịch
vi khuẩn trên mặt lam kính rồi nhỏ đè lên trên huyết
thanh chuẩn bệnh. Loại huyết thanh nào gây vi khuẩn
kết tủa sẽ phát hiện tác nhân của trận dịch ấy.
Bổn kể, quy trình sản xuất huyết thanh chẩn đoán
gần giông như quy trình sản xuất vác-xin. Khác nhất ở
khâu gây miễn dịch trên thỏ thu huyết thanh thô. Nhận
kháng nguyên sau lên men, tiêm kháng nguyên vào tĩnh
mạch tai thỏ với liều lượng thích hợp, trong thời gian
thích hợp. Suốt một tuần thỏ sốt lừ đừ. Ây là quá trình
kháng nguyên kích thích trong máu thỏ để sinh kháng
thể.
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Đủ thời gian cần thiết, mổ thỏ, lấy máu thỏ qua
động mạch cổ. Máu ấy ly tâm thu được huyết thanh thô.
Đưa huyết thanh thô vào tiếp tục điều chế, sẽ thu được
kháng thể đặc hiệu. Dùng huyết thanh ngoại so sánh
huyết thanh vừa làm ra, đạt tiêu chuẩn quốc tế là có
huyết thanh chuẩn bệnh.
Trưởng phòng huyết thanh rất tự tin:
- Xưa huyết thanh chẩn đoán phải nhập ngoại
hoàn toàn. Nay Đà Lạt đã có huyết thanh chẩn đoán của
chính mình làm, cung cấp cho cả nước sử dụng.
Rất mừng là sản phẩm mình làm ra rẻ không ngờ.
Ví như loại vác-xin nội giá 5.000, cũng loại đó, ngoại giá
80.000 đồng. Loại nội 15.000 đồng, thì ngoại giá
240.000 đồng. Sự nỗ lực ấy làm cho người dùng hoài
nghi sao lại có giá rẻ đến thế được. Duy có các nhà khoa
học chúng tôi thì mừng lắm.
Đọc thêm tài liệu của Viện, tôi chợt nhận ra,
những việc làm lặng thầm, tưởng rất đơn giản như nhỏ
thêm một giọt huyết thanh lên lam kính, trộn men vào
thịt bò, tăng điện đủ độ làm khô vác-xin trong chân
không, và cả việc bấm nút giờ giữ nhiệt độ ổn định nồi
lên men, để có được sự phát triển của Pa-xtơ Đà Lạt bây
giờ cán bộ Viện đã đóng góp trí tuệ của mình vào đó
bằng hàng trăm sáng kiến được Nhà nước cấp bằng sáng
tạo.
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Cơ sở II đang nghiên cứu sản xuất vác-xin thương
hàn hóa học. Quan sát tế bào thương hàn trên kính hiển
vi, thây bao quanh tế bào ỉà lớp lông mỏng mảnh. Mỗi tế
bào có nhiều kháng nguyên. Chính dưới phần lông mỏng
mảnh này có lớp Pô-li-sắc-ca-rít là kháng nguyên chính
của huyết thanh thương hàn. Như trên có nói trong quá
trình lên men cũng sinh nhiều thành phần vi khuẩn phức
tạp. Viện đã dùng máy ly tâm siêu tốic có tốc độ quay
bôn vạn vòng một phút. Độ tách của vòng quay phù hợp
với trọng lượng phân tử của từng thành phần. Căn cứ
công thức ấy ta thu được Pô-li-sắc-ca-rít dễ dàng.
Riêng việc phát hiện ra kháne nguyên đặc hiệu
Pô-li-sắc-ca-rít nằm trong thành phần nào của tế bào và
xác dịnh phân tử nào được tách ra ở tốc độ vòng quay ly
tâm nào, đã xứng đáng là hai phát minh khoa học diệu
kỳ.
Tôi chưa về cơ sở I của Viện vảc-xin và các chế
phẩm sinh học tại Nha Trang. Song Đà Lạt - Nha Trane
tuy hai mà một. Hai công việc nối tiếp nhau trong quy
trình cho ra thành phẩm nhưng một tấm lòng. Tuy mới
đến Đà Lạt, cũng dủ cho tôi hiểu thêm một định luật bất
biến là sự dồng lòng bao giờ cũng là tiền dề sô" một cho
những thành công.
Trời Đà Lạt se lạnh. Thône Đà Lạt đứng im như
nhà triết học trầm tư. Nắng vàng Đà Lạt chỉ bans
khuâne thôi, mà má các cô sái Đà Lạt cứ chín hồng,
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hừng hực. Phân viện váe-xin Đà Lạt cũng là một trong
những bí ẩn đó. Màu áo bill kia cũng ủ kín trong bí ẩn
kia cả những băn khoăn thầm lặng cho đời.
Tôi đang ở Đà Lạt. đang ngồi trong Viện vác-xin
mà như nghe đâu đây tiếng trông ếch quê tôi, tiếng lũ trẻ
huyên náo quê tôi cùng tiếng loa dỏng dạc mời các bậc
cha mẹ đưa con tới sân dinh để thực hiện cuộc tiêm
chủng mở rộng của cả nước. Các cháu nhỏ từ nay trở di
sê không bị bại liệt, ho gà, không bị uốn ván bạch hầu
như cha anh nó. Đó cũng là mơ ước ngàn đời của các bậc
cha mẹ, giống như đồng quê mong ước có điện kéo về
vậy. Bà con quê tôi có biết dâu, những mùi vác-xin đang
tiêm cho con mình kia được ra đời từ Đà Lạt lặng thầm
này.

MA VĂ N KHÁNG

BÔNG HỒNG VÀNG
Yên rất thính ngủ.
Đang đắm chìm mê mệt, chỉ cần mấy tiếng
động con con là Yên có thể thức giấc. Vài hạt mưa lắc
thắc, buột rơi vô tình trên mái ngói. Tiếng khóc đêm
văng vẳng mơ hồ của đứa hài nhi. Cơn ho đứt quãng của
một ông già. Tiếng kẹt cửa ý tứ của người hàng xóm
gian bên. Mỗi âm thanh đều chứa đựng ý nghĩa ở bên
trong. Chúng đánh thức Yên và sau đó lập tức trở thành
miền suy tưởng bao la của Yên.
Yên đau đáu xót thương với mỗi tiếng trẻ khóc.
Nghĩ đến con đường đời dằng dặc của nó,. Yên nao cả
lòng. Cũng thế, mỗi tiếng ho của ông già đưa nỗi nhớ
của anh về với người cha thân yêu, ông cụ mất vào năm
1965, sau lần bị bom Mỹ dập và ho như xé phổi cả tháng
trời. Còn tiếng kẹt cửa như một hiệp âm cô quạnh, bao
giờ cũng làm anh bồi hồi. Nhắm mắt lại, anh hình dung
ra cái hành lang vắng vẻ vàng vàng ánh đèn và người
phụ nữ mảnh mai rón rén đêm khuya, vừa né mình lách
cửa trở về căn buồng của mình. Rất ít khi anh gặp Châu,
người phụ nữ cùng cảnh sống độc thân như anh, ở trong
một căn buồng nho nhỏ giống anh, trong căn nhà đông
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hộ nọ. Châu dậy rất sớm và thường trở về vào lúc nửa
đêm. Sáng sáng anh ôm cái cặp, lập cập xuông cầu
thang đi đến trường, mỗi khi dừng lại nơi Châu để chiếc
xe đạp Thông Nhất nữ cũ, thấy nó chỉ còn một khoảng
trông vắng, bao giờ anh cũng ngẩn ngơ đến mấy phút.
Yên là một người rất thính ngủ.
Nhưng, đêm nay, trái hẳn với lệ thường, Yên
thức giấc không phải vì những tiếng động con con thông
thường. Yên thức giấc vì không cỏ một tiếng động nào
trong giấc ngủ. Yên tỉnh giấc vì đã ngủ giữa yên tĩnh,
một yên tĩnh có hình khôi cực đại, khổng lồ, kỳ quái đến
mức mở mắt ra, Yên liền chồm ngay dậy và ngơ ngác
nhìn quanh để kiếm tìm, rồi tự hỏi : cái gì đang ở với ta
thế nhí' ? Sao sự yên tĩnh lại có thể gây ra được những
cảm xức bất thường như thế này ?
Thực ra đó chỉ là dư chấn của cơn cảm xúc đột
ngột chế ngự Yên hồi chiều, khi chiếc xe ô tô mười hai
chỗ ngồi sau một ngày lên đèo xuống dốc, ngoặt qua eo
núi cuối cùng, nhìn thấy thành phô", nơi anh được quyền
tới để an dưỡng, nghỉ ngơi ba tháng trời. Phả vào anh làn
không khí cao nguyên rười rượi mát lành. Núi uốn lượn
nhừng đường nét mềm mại. Và thành phô" giông hệt một
bức tranh phẳng lì được cắt rời, treo lơ lửng giữa trời.
Thành phô" nhấp nhỗ cả trăm biệt thự kiểu cách sang
trọng, đẹp mê hồn, không thể ngờ lại tĩnh lặng như một
sản phẩm của tạo hóa, đông cứng, lặng tờ một linh hồn
cô lẻ đến thê".
'C /iè iế x A .
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Yên đã xa Hà Nội cá ngàn cây s ấ Rơi vào
khoản í không tĩnh lặng này, Yên ngơ ngác như một kẻ
lạc đường.
Ồ tô đậu ở bến, Yên đi bộ đến nhà nghỉ. Anh
giật mình nhận ra tiếng bước chân mình vang to như có
thể đếm được. Và cùng vơi tiếng bước chan, tiếng cánh
cổng ngôi biệt thự bị đẩy, kẹt một hồi dùi, như được
phóng đại vù vút lên cao tít, tan biến vào vòm thông vời
vợi trên nền trời thu bằng lặng đang đổi màu vào màn
đêm.
"Cháu xin giới thiệu với chú, cháu là Phương,
phục vụ ờ nhà an dưỡng này”. Tan hòa xung quanh,
nhập vào hương sắc của cay và hoa trong khu vườn trước
ngôi nhà, cả tiếng cô bé vừa nghe tiếng cổng mỏr. lách
chách chạy ra ngoài sân đốn Yên. Mọi âm thanh đều như
giọt mực rơi vào tờ giấy thấm, biến thành vô tăm tích
giữa khổng gian. Cả tiếng khỏa lạch cạch mở cửa phòng.
Tiếng cửa bị du. Trong ngỡ ngàng giữa xa lạ, đặt valy,
ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ở cạnh cửa ra vào trong
căn phòng vây quanh là rèm cửa xanh mờ phán quang
ánh hoàng hôn đang tắt, bất giác Yên run rẩy và kinh SỢ:
“Ta sống thế nào đây với ba tháng trời ở chốn này ?”
Quả nhiên, yên tĩnh đã như một năng lượng êm
ả đã đưa Yên ra khỏi giấc ngủ thường đêm.

60 -

^.VvC

í/ ị.c á t x ý

Nằm im trên đệm, Yên mỏf mắt và mở tất cả các
giác quan để lắng nghe và cảm nhận. Lần đầu tiên anh
nhận ra sự yên tĩnh đạt đến độ vô thanh có hình dans
một ngôi đền im vắng thiêng liêng. Tim Yên thắt lại
trước một điều siêu thường quá sức tưởng tượng. Ôi. cái
im lặng ! Ghê gớm quá là cái im lặng. Nổ lớn lao, đầy
tầm vốc, tưởng là rỗng không mà ẩn chứa bao dồn ép,
hốì thúc Yên.
Trong giây phút, Yên có cảm giác những nguồn
thần lực từ nội tám sau kín của anh vừa khai mở bất
thình lình; anh đà được giải thoát ra khỏi những náo
nhiệt, ồn ào; anh dược đón nhận và gia nhập vào cỏi vỏ
biên trong cái im lặng như chan lý tuyệt đôi vô hình vỏ
tướng. Cái im lặng của bầu trời rộng rài. giỏng như một
tâm gương lớn phản ánh những tư tưởng và tình cảm
thầm kín và phổng chiếu chúng lên. Cái im lặng mang
quyền năng khác thường, nó khiến anh lập tức lặn chìm
vào bản thể mình, nghe được tiếng vọng của chính mình.
Yên lặng để ý tưỏng hình thành, khai triển. Yên
lặng để ngọn lửa tâm linh được thắp lên và cháy sáng.
Chính lúc ấy hiện lên trong Yên những vòng sóng lan
tỏa dịu dàng. Yên bỗng thấy dội lên từ sâu xa nỗi nhớ
thương thật da diết và thắt nghẹt.
Yên ngồi dậy, ngột lên vì cảm giác mất mát quá
lớn lao. Anh đã dánh mất. Anh đà xa tất cả rồi. Tiếng
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kẹt cửa trong thanh vắng lúc khuya khoắt. Và toàn bộ
cuộc sống thường ngày, những eo xèo, diếc lác, những
va chạm, rắc rối, những niềm vui, nỗi buồn cùng tất cả
những điều không thể nói thành lời, bầu không khí vẫn
thường thở hít, khung cảnh sông thật vô tư và những thói
quen thông lệ ở nơi đó, căn nhà số 54 phố Đông Hồ đông
đúc dân cư mà anh là một thành viên. Căn nhà một tầng
ấy nguyên là của một nhà tư sản đã di cư vào Nam năm
1954 và bây giờ đã là công dân của nước Mỹ ở bên kia
bán cầu. Căn nhà được chia cho nhiều hộ, sau khi đã xẻ
ngang xẻ dọc, nó được che chắn thành nhiều gian buồng
nhỏ. Yên ở gian buồng đầu hồi. Tiếp đó là gian buồng
của một nhà ngôn ngữ học tuổi sắp tám mươi, nhưng
đang còn rất tinh tường và hóm hỉnh, tiếp đó là mấy gia
đình thợ, một cặp vợ chồng cán bộ công đoàn, hai chục
con người ra đụng vào chạm, gặp gờ nhau ở cái sân
chung lù lù một cái bể nước xây nửa nổi nửa chìm. Đủ
hết những cuộc đụng chạm và thường xuyên hơn vẫn là
những cuộc cãi cọ, thậm chí xô xát nhau vì những
chuyện vô cùng vặt vãnh nên cũng mau chóng kết thúc,
hòa giải, mọi người lại trở lại thân thiết với nhau trên
những chiếu rượu, trong các lễ tết, cưới xin, giỗ chạp.
Trong bức tranh xô bồ, thông tục ấy, Châu là cái
điểm sáng sinh động, cao quý và biệt lập. Châu tách
khỏi đám đông và hiện ra với anh, thoạt đầu là tiếng kẹt
cửa đêm. Châu ở một mình. Chị phải nuôi một mẹ già và
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bôn đứa con của ông anh liệt sĩ ở quê nhà. Ngày chị làm
ở văn phòng một cơ quan văn hóa. Đêm chị làm thêm vi
tính ở một công ty dịch thuật. Tiếng kẹt cửa đêm của
Châu đánh thức Yên, rồi trở thành nỗi ám ảnh anh. Anh
bắt đầu tách chị ra khỏi bôi cảnh, nhận ra những nét
khác biệt ở chị, kể từ cái mành cửa thanh nhã, đến cái
chậu trồng một loại cây giông như dây leo vào mùa thu
bật ra những chùm hoa tím biếc ở mỗi đốt cây.
“Nó là hoa tỏi đó, anh”. Chị nói, ngước lên, qua
làn mi cong, dày mượt nhìn anh, cái nhìn như vương lại
trên mặt anh một niềm trắc ẩn.
Họ nói với nhau thoạt đầu là hoa. Tiếp đó là
sách. Rồi đến một hôm, Yên như một kẻ thay đổi tâm
tính một cách lạ lùng. Suôt cả ngày, anh quanh quẩn vào
ra, không thể ngồi yên chuyên tâm làm nổi một công
việc gì. Ở lớp học, bài dạy của anh chủng chẳng. Ở nhà,
bài soạn, bài châm, anh cũng bỏ đấy. Anh mò sang
buồng nhà ngôn ngữ học, nghe ông giảng mấy từ cổ mà
không hiểu. Anh trở về, nằm thừ, ngủ thức chập chờn.
Ba hôm sau, nửa đêm, anh choàng dậy. Tiếng kẹt cửa
xiết một vệt dài. Anh thức cả đêm, chồm dậy khi trời
sáng và ra sân. Trên cánh cửa nhà tắm chung ở góc sân
có vắt một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu nâu và một cái quần
lụa pha ni lông đen. Tim anh đập rộn. Thế là Châu đã trở
về.
ỵy/vù í / u ĩ y íívcíí(v*ỳ
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Châu đã về, sau mấy ngày đến trône cô em gái
ba mươi lăm tuổi đẻ con so ở Nam Định. Hỏm sau, niềm
vui ngấm neầm của Yên may mắn được nhân đôi. Châu
sane buồne anh, nhờ anh cho chú em trai ngủ nhờ hai
đêm. Chú ta ở Sài Gòn ra, chờ lấy thị thực để đi công
cán ở Trung Quốc. Neày hai bữa, Châu nấu cơm rồi mời
cả Yên sang cùng ăn. Chả lẽ lại chối ! Chú em Châu
cùng rất có thiện cảm với Yên. Một bữa đang ăn, nhà
ngôn ngừ học đi qua. Ông dừng lại, nháy nháy mắt:
“Này, hai bạn. Có một từ mới vừa phát sinh: sống ghép
đôi". Chú em Châu nhổm ngay dậy, cực kỳ nhạy cảm:
“Bác ơi, chị Châu cháu mới có hơn bốn mươi một tẹo
thôi. Không cần ghép*’. Nhà ngôn ngữ học cười, gật gật:
“Thế thì, tôi xin cải chính bằng một câu của Fromn nhà
tâm lý học Đức: “Tinh yêu là sự ích kỷ cặp đôi”.
"Anh Yên đã biết tin gì chưa ? Chủ nhà ở bên
Mỹ họ sắp về xin chuộc lại ngôi nhà này đấy“. Cuối bữa
ấy, thốt nhiên Châu đặt bát, ngước lên nhìn anh, rồi khe
khê thoát một hơi thở thật buồn. “Nay mai mỗi người lại
một nơi, chán quá nhỉ“.
Yên thót ngực, không nói được câu nào nữa. Cả
buổi tối ấy, anh bồn chồn, vơ vẩn vào ra, nhiều lúc thảng
thốt như kẻ đánh rơi vật báu. Chẳne lẽ ngôi nhà này sẽ
không còn là nơi anh ăn ở, sinh sông ? Một lần anh đã từ
biệt nó, dạo anh hai nhăm tuổi, mới đứng trên bục giăng
hai năm. Chiến trường phương Nam đang cần thêm tay
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súng. Hai mươi năm, không ngờ cuộc chia biệt lại có thời
gian không hẹn ước và đài đến thế. Anh đã trở về, thật
may mắn còn được tiếp tục công việc ông thầy, tuy lỡ dỏ
nhiều đường, một tâm thân bảy lần dính đạn và đời riêng
lênh đênh như thuyền không bến. Tuy vậy, hình như giờ
đây, mới thực sự là có cuộc chia ly và anh lại thật sự như
một lá thuyền phiêu dạt, troné khi anh thật sự muôn
dừng lại ở một bến bờ.
Tin Châu đưa ra cuối bữa ăn hôm ấy, được xác
minh ngay ngày hôm sau. Phòng nhà đất quận dẫn một
người Việt trẻ tuổi mang quốc tịch Mỹ đến xem ngôi
nhà. Người Mỹ gốc Việt này được giới thiệu là con trai
ông chủ cũ. Thế là ồn hết cả lên. Trừ vợ chồng nhà ngôn
ngữ học, còn tất cả háo hức ra mặt. Cuộc bàn luận chung,
hào hứng từ ông già đến trẻ con. Thật đúng là trời cho.
Phen này, mỗi hộ được đền bù xoàng cũng phải vài chục
cây vàng chứ tưởng.
Chỉ có Yên là lặng lẽ buồn. Và vơ vẩn vì một
hôm lại không còn nghe thây tiếng kẹt cửa ở buồng
Châu. Hai hôm sau Châu về, mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Vì lý do gì ? Với niềm vui gì ? Thắc mắc, buồn thay bị
dìm vào công việc và bệnh tật. Yên được điều đi chấm
thi ở một huyện ngoại thành. Công việc sắp xong, vết
thương cũ tái phát, anh nằm liệt một tháng ở bệnh viện
quân đội. Và hết thời kỳ chữa bệnh, được đưa thẳng vào
đây an dưỡng.
'C/tÁểv/i.
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“Lẽ ra, ta phải quay về Hà Nội, gặp Châu”.
Yên đứng dậy, chân bồn chồn đi lại trong căn
buồng nhỏ. Rồi bước tới khuôn cửa sổ. Yên đứng lặng vì
vừa chợt nhận ra ô kính phát ra tiếng rung nhè nhẹ như
tiếng côn trùng vỗ cánh. Có lẽ đã có một chấn động nhỏ
từ đất truyền lên và đó là cơn trở mình của lúc giao thời,
đêm chuyển sang ngày. Khuôn cửa kính mờ mờ ánh
dương của một binh minh xanh đang lan tỏa rụt rè. Lát
sau Yên nghe thấy tiếng chân chạy đều đều và tiếng thở
suỵt suỵt rất mạnh nhưng ngắt quãng của một người nào
đó ở ngoài sân. Rồi tiếng cô bé Phương rất trong trẻo và
dịu dàng : “Bác thức khuya mà sao bác dậy sớm thế, bác
nhà văn ?”.
*
Hàng dâm bụt xanh mượt điểm những bông hoa
tím nhạt, khô như giấy vò nhàu, là cái khuôn không gian
vây bọc bôn phía ngôi nhà an dưỡng hai tầng. Vòng
ngoài rộng hơn là thông. Thông xanh đầm trầm mặc.
Không khí tinh khiết và biệt lập một trạng thái yên bình
ngưng đọng. Biệt thự hai tầng, mái nhọn, ngói đỏ, nhiều
góc cạnh vui mắt, cùng khu vườn hoa xinh tươi có hàng
dâm bụt xén tỉa bằng bặn, âu yếm vây quanh, như một
thánh vật ngưng kết thành một tĩnh vật xinh xắn lạ lùng.
Chính là hoa trong vườn tỏa ra sự bình yên, hòa
hựp với cầm xúc chung đã thu hút hồn Yên. Ra khỏi căn
66 - T-AíUv/l

¿/vcÁsv*}

buồng riêng, qua cái sân trước tiền sảnh của ngôi nhà,
mắt Yên bắt gặp ngay một ánh vàng lộng lẫy. Và ngay
lập tức, Yên tiến đến bờ rào nọ. Một bông hồng vàng !
Anh thốt kêu nho nhỏ và từ từ ngồi xuống, lòng tràn
ngập niềm tri ân như trước một phép lạ vừa được ban
phát từ trên cao xanh. Sát bên bờ dâm' bụt, bông hồng
vàng vừa mãn khai, đang rung rinh những cánh hoa đầy
đặn mở rất đều, chan hòa một sắc tươi vàng, lồng lộng,
cao nhã, hiền hòa, vừa là hiện thân một thực thể cô đơn
đến tội nghiệp, lại vừa như một ảo thể gợi một nỗi buồn
thật nhân hậu xót xa.
Yên rưng rưng. Yên đã bắt gặp một niềm suy
tưởng. Yên đã tìm thấy cái im lặng hữu hình, hàm ẩn sức
nảy nở thật lớn lao. Ôi ! Có cái gì yên tĩnh và lạ lùng hơn
hoa !
- Chào anh Yên.
Nghe tiếng người chào, Yên đứng lên, quay lại.
Đang từ bậc tam cấp trên cái sân nhỏ đi xuống
khuôn viên, nơi Yên đang đứng với bông hồng vàng là
một người đàn ông mặt trái xoan, mắt quýp, vương
vương một nỗi sầu muộn và khổ ải, trong bộ quần áo thể
thao xanh nước biển, nẹp trắng, tay nâng nâng một vầng
hoa màu hạt dẻ.
- Tôi đến đây nghỉ đã một tháng - Người đàn
ông nói : Tối qua cháu Phương đem nước vào phòng tôi,
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có cho tôi biết, tôi đã có một người bạn quý là anh vừa
tới. Lẽ ra, phải đến chào anh ngay tối qua. Nhưng, như
Kim Thánh Thán nói: Văn chương kỳ diệu nhất là phút
giây con mắt thiêng đã thấy và bàn tay thiêng phải chộp
ngay lấy. Vì trước đó một phút không thấy thì sau đó một
phút lại càng không thấy. Tôi chạy theo cơn hứng bất tử
đến kiệt sức. Mong anh thông cảm cho cái nghiệp căn
ấy. Xin tặng anh vầng hoa này.
Yên đưa tay đón vầng hoa. Nhìn gương mặt
người đàn ông, nghe ông nói, nhớ lại những bức ảnh gần
đây của ông trên các báo ở Hà Nội, Yên nhận ngay ra đó
là nhà văn Đặng Bầu. Ông Bầu, do những định kiến xã
hội bất cập, vắng biệt trên văn đàn hai mươi nhăm năm.
Giờ đây, ông đã bắt đầu viết trở lại.
- Anh có biết hoa này không ?
- Dạ không.
- Một loại hoa lạ đấy. Nhưng tôi cũng có biết
đâu. Hóa ra, đến dây mới biết là mình chưa biết tí gì cả.
Nó là hoa Hertensio, tiếng ta gọi là cẩm tú cầu. Cháu
Phương nó bảo tôi đấy. Còn đây, cạnh ta là địa lan. Địa
lan có đến ba mươi loài. Kia là...
Yên quay lại và đi theo nhà văn. Dưới chân
Yên, lan đất phun những chùm hoa trắng muốt. Trên đầu
Yên, anh đào nở chúm chím những cánh hoa hoen hoen
sắc hồng. Tường vi đỏ nôì tiếp Cúc tím biếc, Thiên lý
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ánh vàng, Trà mi trắng tinh, Hải đường mơn mởn. Và
Lay-Ơn phô diễn đủ các sắc mầu kỳ lạ, từ xanh tuyền
đến xanh phớt, khói lam... Một vùng đua chen nét thanh,
nét đậm, sắc nhạt, sắc nồng xôn xang niềm phúc lạc vô
biên ùa tới vây bọc Yên.
- Cháu mời hai bác về ăn sáng ạ.
Phương, trong cái áo măng-tô mỏng màu hồng
tươi, cắt tóc ngắn, mặt tròn trịa, hoáy đồng tiền in bên
má trái, từ trong nhà bước ra, cất tiếng, giọng trong
ngần.
Hai người vào phòng ăn.
Ông Bầu so đũa, nhìn Yên:
- Anh Yên à, tôi đã ở đây một tháng, nhưng
chưa ra khỏi cổng. Chưa hề biết một nơi danh thắng, một
địa điểm du lịch, một chốn vui chơi nào. Thác Prenn,
thác Cam Ly, hồ Than Thở, hồ Xuân Hương, các biệt
điện của vua quan, các bậc quyền quý thời trước. Toàn
những nơi ở xa thì ao ước. Vậy mà đến đây lại dửng
dưng.
Cười nhè nhẹ như tự giễu, ông Bầu tiếp:
- Vì sao anh có biêt không ? Tôi rơi xuống cái
đáy bể vô thanh này. Tôi bơi trong cái khoảng chân
không này, không hề vướng bận vì ngoại vật; nên lần
đầu tiên tôi thấy chỉ có tôi với tôi. Thế là tôi lục lọi,

khám phá cái thằng tôi ở trong tôi. Tôi khai mở thần
nhãn. Tôi làm cho tâm linh tôi thoát khỏi gông cùm da
thịt. Thế là tôi viết. Tồi viết tiểu thuyết. Một ngày tôi lia
hai mươi trang, lia đến mức bàn tay cứng đờ.
Nhà văn giơ bàn tay xương xẩu, co quắp như bộ
rễ cây khô, chợt hạ giọng:
- Anh có biết câu hát này không ? “Ngày mai
anh sẽ xa Đà Lạt. Thành phố buồn trả lại cho em". Cháu
Phương nó dạy tôi đấy. Tôi hát mà ứa lệ. Tôi không
muôn, nhưng rồi thế nào cũng đến hồi chung cuộc.
Dừng lại, nhà văn thở dài.
- Thôi, ta ăn nhé. Ăn xong xin phép anh tôi lại
tiếp tục công việc của mình. Chiều, ta lại gặp nhau nhé.
Nào, xin mời. Kìa, Phương ngồi đây ăn với bác. Bác thử
so sánh nhé, cháu rất giông một đóa hồng nhung, có phải
không, nữ họa sĩ tương lai ?.
Cô bé Phương kêu úi một tiếng và chạy vụt đi.
*
Nếu đặc điểm của thời hiện đại là mọi xô lệch
sẽ lập lại cân bằng với tô"c độ nhanh gấp bội, so với trước
nó, thì ông Bầu quả là người chịu thiệt thòi quá lâu. Sau
oan ức những hai mươi nhăm năm, gần nửa cuộc đời, ông
mới được giải tỏa, được đền bù. Tuy vậy, cuối cùng
ngẫm cho kỹ thì sự công bằng vẫn là có và trạng thái
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quân bình là phổ biến dưới gầm trời này. Thời gian còn
lại không nhiều, nhưng bù lại, chất lượng mỗi ngày sông
của nhà văn lại tăng trưởng bất ngờ. Ông tìm lại được
cơn hưng phấn tưởng đã chết, nhất là từ khi ông đến
vùng đất này, với mục đích thật sự lúc đầu chỉ là để ngơi
nghỉ sau những mất mát, mỏi mòn.
Một tuần lễ sau, kể từ ngày Yên tới, ông Bầu đã
bắt tay vào viết những chương cuối cùng của cuốn tiểu
thuyết sáu trăm trang. Đó là một tác phẩm thặng dư
ngoài dự kiến. Trong tác phẩm này, nhân vật chính là
ông. Ông, trong đoạn đời bi tráng của mình khởi đầu là
những ngày luồn rừng, mở đường bí mật vào hậu địch,
tiếp đó là chiến công rồi bị địch bắt; qua hơn chục nhà tù
của chúng trong suốt năm năm giam cầm, tra tấn man rợ,
vẫn ngạo nghễ nêu cao khí tiết; cho tới ngày hòa bình
lập lại năm 1954 ra khỏi ngục tù của địch, bơ vơ thông
khổ giữa vòng lưới nghi ngại của bạn bè, đồng chí.
Không một an ủi, không một đỡ nâng, ông ăn
nhờ ở đậu, sông vật vã đây đó, đến mức đã có lúc cao
rao chua chát: “Tôi sẽ yêu ngay bất cứ người đàn bà
nào, nếu người đó cho tôi một xó nhà nương thân”. Cũng
đã có lúc tủi hờn dâng lên nghẹn đắng, tặc lưỡi định
buông mình cho sô" phận, thôi sông thế là đủ rồi !
Nhưng cuối cùng thì sự việc cũng đã phát triển
tới đầu mút của tính hợp lý. Và ông không thể ngờ, mình
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lại dồi dào cảm hứng và sung sức đên thế. Minh triết nẩy
nở trong yên tĩnh. Nguồn văn từ ông, qua ngòi bút lai
láng chảy trên trang giấy. Chữ nghĩa, hình ảnh, ý tứ,
biểu tượng dường như đã nâp sẩn ở đâu đó rồi, và bây
giờ đã đên lúc, chúng đổ xuống trang giấy thật ào ạt,
tràn trề.
Ông ở trong cơn mê mị rối bời.
Ông viêt như điên như dại. Hàng ngày, ông
đóng chặt cửa, người dính vào bàn viết, bàn tay dính vào
cây bút. Và công việc sáng tác chỉ dừng lại khi phải thay
một ruột bút bi, lúc cô bé Phương gõ cửa mời ông nghỉ
để ăn cơm.
Trưa nay cũng vậy. Nhưng tính toán chi li ra thì
ông có chậm mất vài phút. Ông đang bừng bừng cơn sốt
trên những dòng cuối cùng của cucái sách. Nên nghe
tiêng gõ cửa, ông không cất tiếng thưa và phải một lúc
sau ông mới rời bàn viết, lệt xệt đôi dép, ra mở cửa:
- Chà, đã mười một rưỡi rồi cơ à, cháu Phương ?
- Dạ thưa anh.
Nghe tiếng đáp, ông Bầu bật lui, bỏ kính, dụi
mắt. Đứng trước ông là một thiếu phụ. Một vóc hình cân
đối, đậm đà. Một gương mặt đoan trang, những đường
nét cân bằng, thầm lặng, âm vang một chiều sâu tinh
thần cao quý. Chị là bản nguyên và Phương là một tác
phẩm mô phỏng.
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- Tôi xin lỗi... tôi cứ tưởng....
- Dạ, không có gì. Cháu Phương viêm họng nhẹ.
Vừa rồi, cháu học thi vào Đại học Mỹ thuật vất vả quá.
Em là mẹ cháu.
Thoát qua đôi môi nhỏ là một âm điệu của miền
đồng bằng Bắc Bộ pha chút ngữ điệu phương Nam.
Người thiếu phụ lui» lại một bước nhỏ. Chị mặc áo sơ mi
vàng cổ bẻ, vai bồng, trẻ trung, hòa hợp với chiếc váy
màu hoa cà vải mềm thả xuống quá đầu gối. Đôi chân
trắng, thẳng và nhẹ nhõm. Môi mím nhẹ, mờ mờ vết cái
lúm đồng tiền bên má trái và mắt chị vời vợi ẩn ức
nhưng yên tĩnh đến nao lòng.
- Chị chờ một chút, để tôi đi gọi anh Yên.
- Dạ, em đã bảo ảnh, ảnh sắp ra.
Ngẩn người, nhìn thiếu phụ ông Bầu khe khẽ:
- Xin lỗi, chị tên chi ?
- Dạ, em là Nghĩa.
- À, chào Nghĩa. Tôi là Bầu, nhà văn.
Định nói một câu thân mật đặc biệt với người
phụ nữ xinh xắn, rất dễ thương này, nhưng vừa lúc thây
bóng Yên ở đầu hành lang đằng kia, ông Bầu liền giơ
tay vẫy và cất tiếng gọi. Ông tự hiểu đó là những động
tác nhằm che giấu cảm giác bàng hoàng sung sướng của

mình. Lạ lùng và kỳ diệu làm sao giây phút này. Người
phụ nữ đã tới, như ngẫu nhiên, đường đột, như chiêm
bao, trong mong đợi bồi hồi của ông.
*
Trực giác đã không đánh lừa ông Bầu.
Một tuần Phương viêm họng, Nghĩa thay con
phục vụ việc cơm nước cho hai người khách ở nhà an
dưỡng, đủ để nhà văn, trong kinh ngạc trước đường đột
của sự kiện, vẫn nhận ra: một lần nữa, ông đã gặp may ở
vùng đất yên tĩnh này.
Ngày thứ tám, khi Phương đã bình phục, Nghĩa
đên chào nhà văn để trở vệ nhà, không còn kìm lòng
được nữa, ông cầm tay chị, nâng niu trìu mến:
- Tôi nói thế này sợ có bất ngờ quá với Nghĩa
không ? Nhưng, tôi tin là tôi không lầm. Tôi muốn nghe
chị kể về đời chị.
- Đừng gợi em là chị.
- Vậy thì thế nhé, em.
Quả nhiên, ông Bầu đã không lầm.
Nghĩa quê ở một huyện miền biển giàu có của
Nam Hà. Năm 1965, chị tình nguyện gia nhập đội ngũ
chiến sĩ tình báo và được đánh vào Nam. Xinh đẹp,
duyên dáng và hiểu biết, chị lọt được vào những cơ quan
quan trọng của địch. Hơn năm năm hoạt động ở Sài Gòn
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có hiệu quả, cuối cùng bị lộ, chị đưực tổ chức rút ra, đưa
lên Đà Lạt; ở đây chị hoàn thành một nhiệm vụ và yêu
một cán bộ văn hóa từ Bắc mới vào hoạt động bí mật
trong thành phô". Đó là một mối tình đầu, âm thầm và lớn
lao. Người chồng vừa mới kịp kinh hoàng nhận ra vợ
mình, sau bao nhiêu năm lăn lóc giữa hùm beo lang sói,
vẫn hoàn toàn là một phụ nữ trinh vẹn và nồng nàn, đã
hy sinh vì nhiệm vụ. Chị sinh bé Phương ngoài giá thú.
Và ra khỏi công việc vì sự vi phạm quy ước xã hội
nghiêm ngặt này, sau một lần bị địch bắt rồi được thả ra,
với bao câu hỏi nghi kỵ của đồng đội treo lơ lửng quanh
mình và không một lời giải đáp. Không một lời than vãn,
không trình bày, khiếu nại, chị lặng lẽ sông và nuôi con.
Giờ chị trồng hoa, trồng rau và làm thêm nghề phụ,
hướng dẫn khách du lịch.
Đó là những ngày sông hối hả, mê mải của nhà
văn.
Ông bám theo công việc của Nghĩa vì một lực
hút không thể cưỡng nổi. Theo chị, ông đứng sau chị mỗi
khi chị làm công việc hướng dẫn một đoàn du lịch. Đi
cùng chị, ông nghe chị giới thiệu với khách tham quan
các công trình kiến trúc đặc sắc của thành phô", mỗi biệt
điện, mỗi công thự, mỗi tư dinh, từ lai lịch đến vẻ đẹp kỳ
lạ của nó, cùng các nhà bảo tàng, các cảnh quan thiên
nhiên kỳ thú, những địa điểm đã chứng kiến các kỳ tích
của con người trong cuộc đâu tranh để giải phóng họ ra
khỏi nanh vuốt thống trị dã man của kẻ thù.
TVvíWvA.
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Nữ hướng dẫn viên có một giọng nói vang âm,
nhưng thuần túy khách quan, như một người kể chuyện
đơn thuần. "Trong đám du khách lắm tiền nhiều của,
nhởn nhơ kia, liệu có ai có được một cuộc đời đẹp như
em. Nghĩa ơi". Ông Bầu cắn răng, không để ứa nước
mắt, mỗi khi nhận ra một ánh mắt khinh thường đối với
Nghĩa của một người khách du.
Nhà văn đến nhà Nghĩa, nghe Nghĩa nói mới
biết rằng để có đưực một đóa thược dược đẹp huyền ảo
và não nùng như thế chị đã phải bỏ ra nhiều công phu
lắm. Cành cắt và giâm từ tháng chín ta, sau mười ngày
rễ nẩy, từ đó là đằng đẩng gần bốn tháng trời bấm ngọn,
tỉa nụ, chăm sóc để hoa nẩy đúng dịp Tết. Xem vườn cà
chua lai tạo từ giông cà Bulgarie và giống cà dại xứ
Thanh của Nghĩa, ông biết rằng chị đã vào cuộc đánh
bạc với trời thật quyết liệt và thầm lặng để có được mùa
cà trái vụ bội thu. Ông biết Phương đã thi đỗ vào Đại học
Mỹ thuật Sài Gòn và nay mai, nó sẽ xa chị. "Nó thật vô
tư, vui vẻ". Chị nói. Ông không nghĩ đó là một lời than.
Nhưng sau đó ông đọc cho chị nghe một bài thơ của
Bôrit Paxtenac và lặp đi lặp lại mấy lần ba câu thơ cuối
bài: “Khi đời sống cồn ghê rcỵn hơn cơn đau. Thì can đảm
- 'cội nguồn cái đẹp. Chính là điều cuốn ta lại gần
nhau”(x). Chị nghe ông đọc, nhập tâm và thuộc lòng ngay
sau đó. Cảm động dâng tràn lặng thầm trong khóe mắt,
n “Mùa thu” thơ B. Paxtenac.
Bản dịch của Giáo
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chị nhìn ông. Chị cầm tay ông, chủ động. Sợi dây tâm
đồng đã thiết lập. Ông run rẩy. Nhưng, đột nhiên chị
buông tay, và mắt vẫn đắm đuôi nhìn ông:
- Anh ạ, năm kia em hướng dẫn một họa sĩ già
đi thăm thành phố. Chính ông đã khích lệ cháu Phương
kiên trì theo đuổi việc thi vào trường Mỹ thuật. Đến đâu
ông họa sĩ cũng hăm hở muốn vẽ lắm. Nhưng dó là thoạt
đầu. v ề sau, ông không hề động bút. Hỏi, ông nói: khi
mới tiếp xúc thấy chỗ nào cũng có thể đặt giá vẽ. Sau
một tuần thì thấy không thể vẽ ngay được bất cứ cái gì.
Trong giây phút, nhà văn lặng tờ như hỏa đá.
Nghệ thuật luôn là một thách đổ" oái oăm. Một khi đã
sáng tỏ, đã rõ ràng, cái đẹp sẽ không còn lý do tồn tại.
Có thể là như thế lắm. Nhưng cũng rất có thể, như trường
hợp của ông lúc này đây, nghệ sĩ bổ tay bởi cơn bôi rốí
trong xúc động thác đổ trước cái đối tượng mỗi lúc một
trở nên- mê hoặc vì sự bí ẩn của nó. Cái đẹp bao giờ cũng
phong phú; tĩnh lặng bao giờ cũng sâu sắc hơn huyên
náo, ồn ào.
Nhà văn rơi vào trạng thái rối bời. Quên bẵng
cuốn tiểu thuyết đang viết sắp xong, ông bắt tay vào
phác thảo cuốn thứ hai. Nhưng, một đêm ông thức giấc
ba bôn lần, ngồi vào bàn viết rồi lại bật trở lại, ôm đầu
phủ phục trên giường: “Phải suốt cả quãng đời còn lại
sông lặng lẽ, nghiền ngẫm, may ra ta mới có sáng tạo
được một cái gì đó ra hồn. Ta chả hiểu cái gì cả. Giờ đây
ta mới hiểu, ta chẳng hiểu cái gì cả, cái cuộc đời nhẫn
nại ghê gớm này”.

Nhà văn sống trong mê man bất lực.
Một ngày kia ông sực nhớ đến người bạn duy
nhất ở nhà an dưỡng với mình là Yên thì vừa lúc Yên gõ
cửa buồng.
- ủa, anh xách va ly đi đâu ?
- Tôi đến chào anh.
- Kìa, anh mới ở đây chưa đầy tháng.
- Tôi cần phải về, anh ạ.
Hai người đi ra sân. Trời thoảng hơi sương nhẹ,
mang mang một nỗi buồn xa cách. Yên bình tư lự từ
những ngọn thông già rót xuống, tràn trên thảm hoa tươi
quanh khu nhà.
Dừng lại ở cánh cổng còn đóng. Yên quay lại,
nhận ra cô bé Phương trong cái áo măng tô hồng đang từ
căn nhà phụ của tòa nhà hấp tấp chạy ra.
- Bác Yên, cháu có lỗi với bác !
- Sao cháu nói vậy ?
- Bác bỏ cháu ! Bác không hài lòng về nhà nghỉ
của cháu.
Yên cầm tay cô bé, hai mắt trũng sâu, nhưng
tươi rói nhìn ông Bầu:
- Ở đây, chẳng đêm nào tôi ngủ đẫy giấc cả. Tôi
dã thật sự biến thành người khác rồi.
Phương phụng phịu:
- Hai bác kỳ thiệt. Đi nghỉ mà chẳng nghỉ gì hết
ấy.
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Yên cười khe khẽ:
- Nhưng mà bác rất vui. Vì cháu đã đỗ vào đại
học. Vì bác không phải là nghệ sĩ như bác Bầu, nhưng
con người thường của bác cũng đã bắt gặp được phút
giây thiêng. Nào, bác cháu ta hát đi: “Ngày mai anh sẽ
xa Đà Lạt. Thành phố buồn trả lại cho em
Và xoay người về phía bờ rào vườn hoa, Yên
bước nhanh tới đó, rồi trở lại với đổa hoa hồng vàng tươi
mởn trên tay. Phương đã không chịu nổi trạng thái biệt
ly, ngầm ẩn những cảm xúc lớn lao, bỏ chạy vào nhà.
Yên đưa bông hoa cho ông Bầu:
- Anh tặng Nghĩa hộ tôi, chúc anh nhiều may
mắn.
Dưới lòng đường, một chiếc taxi màu cánh chả
đã mở cửa đón đợi. Bắt tay nhà văn, Yên chui vào xe. Ớ
hàng ghế sau đã có hai vị khách. Dưới chân họ là những
giò phong lan đang nỏỉ hoa. Trên tay họ là thược dược và
cúc đại đóa. Những bông hoa không biết nói, nhưng gợi
buồn ghê gớm.
Chiếc xe lăn bánh, dường như không cần một nỗ
lực nào. Không tiếng máy nổ, không tiếng còi 'bấm.
Chiếc xe đi trong không gian tĩnh lặng và trong suốt.
21-10-1995
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VƯƠNG LAM

BIET PHÁN
Truyện ngắn
Vũ là lính chuyển ngành từ những năm 80. Hắn
cao đến ngoài mét bảy. Cao nhưng gầy nên nhìn hắn lêu
nghêu như cây gậy. Thời trai trẻ Vũ đâu đến nỗi gầy như
vậy. Hắn gầy cũng tại mấy năm gần đây vô phúc phục
vụ cho một thủ trưởng chịu chơi. Nghe ra ai cũng cho là
vô lý. Hầu hạ thủ trưởng chịu chơi thì mình cũng có lộc
chứ. Đúng vậy, từ khi có nghề cầm vô lăng, thâm niên
đã ngót hai mươi năm chứ nào có ít. Hai mươi năm lái xe
cho hàng chục sếp. sếp biết ăn chơi thì lái xe cũng có
lộc thật. Nhưng Vũ đã phục vụ cả sếp căn cơ mà nào đến
nỗi khó thở ! Ngay khi Vũ về đơn vị này cho đến nay
người ta đã thay ba thủ trưởng. Phục vụ ông một, ông hai
đâu đến nỗP! Cánh lái xe cho các sếp lương ba cọc ba
đồng, chỉ còn trông vào những chuyến đi đây đi đó kiếm
đồng công tác phí, ăn ghé một vài bữa cơm chiêu đãi và
“uống” được vài ba lít xăng dư thừa để có đồng ra đồng
vào trợ cấp thêm cho vợ con đỡ khổ.
Lái xe cho các sếp cực hơn làm nhiệm vụ nuôi
dạy trẻ. Khi thủ trưởng ngồi lên xe là đầu óc bác tài căng
ra để đưa thủ trưởng “Đi đến nơi về đến chốn”. Khi thủ
trưởng làm việc, cánh tài ngồi chờ, có khi chờ cả buổi.
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Đi với các vị có tác phong công nghiệp, giờ nào việc ấy
thì đờ vất vả. Vô phúc đi với những ông hay la cà thì
cánh lái như vú em suốt ngày bị ràng buộc. Âu đã làm
nghề phục vụ các sếp thì chỉ còn cầu mong vớ được minh
chủ có nhân, có nghĩa mới có phúc cho mình.
Vũ về doanh nghiệp này phục vụ sêp thứ ba thì
“Họa vô đơn chí". Khi mới nhận chức sếp gọi lái xe lên
phán:
- Chú Vũ này, chiếc xe Ưoát của ta nó ì ạch lắm.
Đi cho tôi, trước hết xe phải tốt. Tôi đã liên hệ chỗ sửa
chữa rồi, cậu rửa xe sạch sẽ đưa vào xưởng đại tu toàn
bộ, kinh phí để mình lo.
Nhận lệnh, Vữ vội vàng đưa xe vào xưởng. Anh
bám công việc cho đến lúc xe đại tu xong, yên chí mình
có xe tốt chạy. Ngày ra xưởng, Vũ đánh xe về báo cáo
sếp. Sếp vui vẻ ra ngắm chiếc xe có nước sơn bóng
loáng. Ngắm một lúc sếp gật gật quay sang Vũ, tỉnh khô:
- Cậu cho xe vào ga ra, chuẩn bị giấy tờ bàn giao
lại cho Mộc.
Tưởng mình nghe nhầm, Vũ hỏi lại:
- Thưa sếp, em giao lại xe ạ ?
- ừ, giao lại cho Mộc. Thấy Vũ ngơ ngác sếp
nhắc lại: Cậu giao xe cho Mộc, rõ chưa.
- Thế...

- Còn chú tôi kiếm chiếc khác. Một doanh nghiệp
như mình phải có hai xe, chiếc Ưoát đi rừng, còn đi trong
thành phô" phải có chiếc du lịch mới hợp chứ.
Vũ biết trước đây sếp cũ đã mấy lần đề nghi mua
xe nhưng cấp trên không cho. Vậy mà ông này nói mua
xe mới. Không biết uy lực của ông thế nào ? Nhưng dù
có mua được xe đâu phải một sớm một chiều. Những
ngày chờ đợi mình thất nghiệp sao ! Mà không biết Mộc
là thằng nào... Nó ở đâu ra mà lẹ thế ? Sau này Vũ mới
biết trong lúc mình hý hoáy sửa xe thì sếp đưa thằng
Mộc - em họ của lão về thế chỗ !
Sếp của Vũ trước đây là quan dưới huyện, sếp
người đậm, có nước da nâu, có đôi mắt khá tinh xảo.
Nghe nói khi ở cơ sở cũ, có chuyện gì đấy nên người ta
điều sếp về đây. Ông về được vài ngày đã tổ chức bữa
liên hoan ra mắt khá thịnh soạn mời một sô" chiến hữu
đến dự. Bữa nhậu hôm ấy sếp chơi đến mây vại cay,
sáng hôm sau ngài phải đi viện. Khẩu vị của sếp cũng
đơn giản, sếp thích nhất là món thịt cầy, bê thui và
những loại thú hoang dã... Riêng khoản nhậu sếp chơi rất
hào phóng. Ông rất kính trọng các bậc đàn anh, cứ vài
ngày sếp lại có cuộc chiêu đãi bạn bè chiến hữu. Nhiều
lần sếp tổ chức nhậu nhẹt tại nhà riêng. Trong bữa nhậu
sếp sắp đặt theo thứ bậc. Có lần Vũ đến nhà sếp lo bữa
liên hoan. Lúc ngồi vào bàn mọi người dứng dậy nâng
cốc, sếp nhìn thây Vũ ngồi ở phía cuối, ông hất hàm:
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- Vũ, chú mày xuống dưới nhà nhậu với chị cùng
các cháu.
Vũ sững người vì cách cư xử sỗ sàng ấy. Nhưng
đã phục vụ sếp dù muôi mặt cũng phải lủi thủi đi ra ! Từ
lần sau biết phận “tôi đòi” đi với sếp có ăn uống là Vũ
len lén tránh xa thủ trưởng.
*
Đã mấy tháng nay sếp tự lái xe riêng của nhà
mình đi làm. Thật tội nghiệp, có lần trên đường đi đến cơ
quan xe chết máy, hý hoáy chữa mãi chả được sếp nhảy
xe ôm về gọi Vũ đến sửa. Sau chuyến ấy sếp để chiếc
xe “con cóc" lại cơ quan giao cho Vũ quản lý dể đưa đón
mình. Vũ nhận xe được vài ngày vừa đi vừa sửa. Cực
chẳng đã, Vũ xin thủ trưởng cho xe vào xưởng. Nghe lái
xe trình báo, sếp gật đầu đánh soạch. Xe sửa xong sếp
ngồi thử chạy một vòng không còn nghe những tiếng
phành phạch nữa, ngài đắc chí: Cậu giỏi lắm, xe cộ tốt
rồi giữ cẩn thận mà đi.
Có xe phục vụ sếp, Vũ phần nào yên tâm có công
việc làm. Chỉ khổ mỗi lần chở sếp di đâu bạn bè cứ trêu
tức: "Thếkỷ 21 đến nơi rồi mà giám đốc vẫn ngồi chiếc
xe con cóc chế tạo từ thế kỷ trước...". Một lần nghe được
vậy sếp cười ha hả mà rằng: "Xe nào chả thế, cốt nó đưa
ta đi về an toàn là được". Đến lần thứ hai nghe vậy sếp
chỉ tủm tỉm cười. Lần thứ ba sếp im bặt. Bỗng một hôm
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thủ trưởng cưỡi xe Dream đi làm. Đúng là một con người
“liêm khiết” thật. Vâng, mọi người cũng cám cảnh cho
ông giám đcíc thời nay hết đi xe “con cóc” lại cưỡi xe
bình bịch đi làm !
Từ ngày thủ trưởng ít đi xe ô tô, coi như Vũ lại
thât nghiệp. Hàng tháng chỉ lĩnh ngót ba trăm ngàn để
nuôi sông gia đình bôn miệng ăn. Nhiều lúc chán ngán
Vũ chỉ biết thở dài tâm sự với người anh rể. Anh ấy cũng
đã khuyên Vũ nhiều lần bỏ quách chỗ ấy mà đi nơi khác.
Không biết hắn hèn hay hán sợ khi chuyển đi người ta
đuổi luôn không cho ở căn nhà tập thể nữa thì khôn !
Thế là Vũ cứ bám chặt vào sếp để hòng ông ta rủ lòng
thương.
Một hôm, sếp vui vẻ gọi Vũ lên phòng:
- Tớ về đây đã hơn một năm rồi, thấy cậu hiền
lành, chịu khó, tay nghề khá, lại tận tụy với công việc.
Chi bộ đã họp, cậu làm hồ sơ để phát triển Đảng. Vũ
được sếp quan tâm lòng cậu nhẹ đi đôi chút. Vũ làm
ngay hồ sơ gửi sếp, lòng thắc thỏm mong chờ. Sáu tháng
qua đi, một năm đã hết Vũ vẫn hoàn thành mọi công
việc được giao, vậy mà chả ai nhắc đến chuyện vào
Đảng. Bẵng đi một thời gian nữa, coi như Vũ đã quên
chuyện vào Đảng của mình thì một hôm ngồi trên xe sếp
thủ thỉ:
- Này Vũ, cậu là lái xe cần cóc gì phải vào Đảng.
Cứ chịu khổ làm ăn, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định đời
sông gia đình là tốt rồi.
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Nghe sếp nói như gáo nước lạnh dội xuồng đầu.
Thế là mọi hy vọng chấm hết.
Đã hơn năm nay xe của Vũ thỉnh thoảng mới phải
phục vụ thủ trưởng, sếp của Vũ là con người thật linh
động. Khi đơn vị thiếu xe, ông cho thuê xe riêng của
mình mỗi tháng chỉ lấy có hơn triệu bạc. Đơn vị thuê già
một năm thấy tốn kém sếp liền bán xe đỏ cho cơ quan.
Sếp để lại với giá rất bèo. Chỉ có mười lăm triệu. Các
nhà quản lý tài chính thấy vậy duyệt liền. Sau này Vũ
mới ngớ ra biết giá thị trường xe “con cóc” chỉ độ sáu
bảy triệu. Hơn một năm sếp cho thuê xe, ba lần trung đại
tu tốn hơn hai mươi triệu, rồi lại bán giá hời, sếp đút túi
vài ba chục triệu từ cái đông sắt vụn chết toi ấy !
Chiếc xe “con cóc” đã giúp Vũ thỉnh thoảng có
việc làm nhưng khổ nỗi sếp nghe bạn bè gièm pha nên
ông mua béng chiếc Dream chạy cho êm chuyện. Chiếc
Dream suýt soát ba mươi triệu. Khi ông mua xe máy,
công nhân xì xào: "Mấy tháng anh em không có lưcMg,
vậy mà sếp có tiền mua xe máy”. Chuyện xì xào đến tai
ông, sếp sai đệ tử giải thích: "Mùa mưa, đường sạt lở, ô
tô không đi rừng được”, xí nghiệp xin chủ trương cấp trên
mua xe máy cho một sô" cán bộ làm nhiệm vụ. Cách giải
thích thật hựp lý. Quản đốc phân trường còn được cấp xe,
huống hồ... Thế là mọi chuyện đâu vào đây.
*
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Nhà Vũ có hơn sào vườn mua lại của người ta khi
mới về đây công tác. Cũng may, mấy năm vừa qua vợ
thất nghiệp chỉ trông vào vườn cà phê kiếm sông. Vụ
đầu thu được mấy bao mang về phơi, sơ ý một chút mất
béng hai bao quả. Mất của mới rào dậu, Vũ mua con
Vện về nuôi. Con Vện lớn nhanh như thổi, vừa lớn vừa
khôn. Dãy nhà này cũng có mấy nhà nuôi chó. Nhưng
chó cứ lớn độ "ba bát" là bị bắt trộm. Vùng này, khí hậu
quanh năm se lạnh - thịt chó, quốc lủi thật hợp khẩu vị
mọi người. Vậy mà con Vện nhà Vũ kẻ trộm không tài
nào bắt được. Con Vện ranh ma lắm, nó đã thoát nạn
mây lần. Có lần nó còn mang cả cái tròng trên cổ chạy
về nhà. Cả xóm khen, cả nhà quý nó. Hai đứa trẻ nhà Vũ
coi Vện như đứa bạn tâm đầu, vợ chồng Vũ thì coi nó
như người giữ nhà tin cẩn.
Một hôm, sếp đến chơi, con Vện lừ lừ cái mắt.
Vũ quát một tiếng nó vào bếp nằm. Thấy con Vện mắt
sếp sáng lên:
- Chú mày, hôm nào ta làm một bữa, này “Nhất
Vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm”. Con này mà ngả ra
thì thật tuyệt...
- Dạ, nhà em có ai ăn được thịt chó đâu... với lại
cả dãy nhà này chỉ còn mình nó. Nó khôn đáo để. Có nó
đi làm cũng yên tâm bác ạ.
- À, nhà chú không ăn thì tớ bảo mấy thằng đưa
lên cơ quan thịt.
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Vũ cười cười tưởng sếp đùa cho vui. Bẵng đi một
thời gian, hôm chở sếp đi họp, ông ta nhắc lại:
- Con chó nhà cậu còn không ?
- Dạ còn ạ.
- Tốt, chủ nhật này tớ có khách, chú mày cho bắt
làm bữa nhậu nhé.
Lần thứ hai nghe sếp gạ Vũ nhận ra sếp không
đùa. Từ ngày sếp về đây bọn đàn em đều răm rắp cung
phụng. Lần này sếp muốn thịt cầy, mình từ chối chắc
không xong. Vũ nhỏ nhẹ:
- Sếp muôn thịt cầy em lo ngay thôi.
- Tao muốn là muôn con Vện nhà mày... trông
ngon quá, chứ đất này thiếu đếch gì chó.
- Thủ trưởng yên chí, em sẽ kiếm một con giông
hệt con Vện để thủ trưởng xài.
Nghe vậy, sếp im lặng ra chiều không vui. Ngày
hôm sau Vũ đạp xe vào vùng dân tộc lùng mua chó. Vũ
đi ba ngày liền, chó người ta bán nó chẳng là Vện. Mò
mãi gặp con Vện, nằn nì trả đến hai trăm ngàn mà lão
chủ chả bán cho. Vũ thở dài về nói với vợ thôi đành để
sếp xài con cún nhà mình vậy.
Đã bôn giờ chiều ngày chủ nhật mà vẫn chưa
thấy sếp đến hành con chó. Vợ Vũ hí hửng:
Ỵyí\.tívCLỴ*
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- Chắc sếp dọa bố mày cho vui thế thôi, chứ tầm
này còn ai đên bắt nó nữa.
- Bà đừng vui vội...Mà này, nói bé kẻo hai đứa nó
biết, nó mách con Vện là Vện biến mất. Nó trốn mà sếp
đến là tôi mắc hạn đấy.
Nói với vợ mà Vũ buồn ra mặt. Vũ biết gần đây
sếp chẳng ưng mình. Ý sếp muốn đẩy mình đi nơi khác.
Keo này, cứ khăng khăng giữ chó thì mình phải ra đi. Âu
đành để nó đi thay người cũng được. Mất của nhưng còn
trụ lại kiếm đồng lương, kiếm chỗ ở cũng còn hơn. Tối
chủ nhật hôm ấy con Vện vẫn sông, người vợ thở phào
còn ông chồng ngồi vuốt ve con chó:
- Vện ơi, tao nuôi mày hơn hai năm rồi, nếu mai
kia có phải chia tay đừng bảo tao bạc bẽo. Vện ơi, tao
muốn nuôi mày nhưng sự đời mày đâu có hiểu.
Con Vện được người vuốt ve nó ngồi chồm hổm
trước mặt chủ, cái đuôi quậy quậy dưới nền nhà, hai mắt
hau háu nhìn vào mồm Vũ. Nghe chủ tỉ tê một lúc hình
như Vện linh cảm có điều gì buồn, nó quỵ hai chân trước
xuống kề đầu lên chân chủ, cái đuôi không ngoe nguẩy
nữa, tai nó cúp lại, mắt nó lim dim. Thỉnh thoảng nổ thở
dốc lên như tiếng thở dài buồn bã.
Lại bẵng đi một thời gian, người vợ chắc mẩm
ông ta quên chuyện thịt chó rồi. Còn người chồng vẫn
nơm nớp lo cho sô" phận con Vện. Thế rồi, cái ngày ấy
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đã đến. Đúng vào sáng ngày chủ nhật vợ chồng Vũ
chuẩn bị đi vườn thì thằng Liễu xồng xộc vào cổng. Vũ
tưởng Liễu vào rủ đi chơi bài liền nhanh nhẩu:
- Bận rồi, bận rồi, tớ với bà xã phải làm cỏ trong
vườn. Có gì tối ta vui cũng được.
- Cỏ giả vất mẹ nó đấy - Liễu cười cười, sếp bảo
đã nói với cậu rồi, hôm nay sếp có khách sai tớ đến bắt
chú Vện.
Vũ sững người nhưng vẫn gượng gạo:
- Ông ấy muôn thật à?
- Sếp giao việc đêm qua, nhưng muộn tớ không
lên thông báo cho cậu được.
Vợ Vũ như người mất hồn, đứng ngây một lúc:
- Anh Liễu ơi, nhà em có mỗi con chó, nó khôn
quá. Đay anh đã nuôi chó rồi anh biết. Con chó chả đáng
là bao, chỉ khổ nỗi nó ở với mình đã lâu, bọn trẻ nhà em
cưng nó lắm... hay các anh...
- Ý sếp là ý trời. Tôi cũng không muốn, nhưng bà
ơi bà hỏi chồng bà thì biết.
- Ối Trời ! Người vợ thở dài that vọng, nhưng vẫn
vớt vát. Này, nghe nói các sếp cũng kiêng ăn thịt chó
vào ngày đầu tháng cơ mà ?
- Chết cha, hôm nay là ngày mây âm lịch nhỉ?
"í/v¿Wv/l
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Người đàn bà nhanh nhẩu.
- Thế nhà anh hôm nay không cúng thổ công à ?
- Thôi bỏ mẹ rồi, hôm nay ngày mồng một
tháng... Được, được, ông bà chờ tui một chút. Liễu vội vã
chạy sang cơ quan điện thoại cho sếp :
- A lô... Dạ thưa sếp ... Hôm nay, ngày đầu tháng
ăn thịt chó xui lắm ạ.
Từ đầu dây bên kia tiếng sếp còn ngái ngủ:
- Ngày... ngày đầu tháng hả...à ... ờ... Nhưng tớ đã
trót hẹn khách rồi.
- Hay ta làm món bê thui, thưa sếp.
- Thôi, mặc mẹ nó... Dân đi rừng ngày nào nghỉ là
ngày tốt... cứ thế mà làm... mà này, cậu đã báo cho thằng
Vũ biết chưa ?
- Dạ, em đã lên nhà rồi...Dạ, lão ta không phản
ứng nhưng vợ lão không vui, còn hai đứa nhóc có vẻ ấm
ức.
- Hà... hà mặc chúng nỏ, cậu làm đúng ý tớ...Này,
gợi thêm mấy thằng phụ tá cho. Khoảng chín giờ bảo Vũ
đón tớ...bai...bai...- sếp cúp máy.
Liễu nghe hai từ “bai bai” mà cứ tức cười. Liễu
biết sếp đang hưng phấn về bữa nhậu trưa nay. Tính sếp
là thế, lúc nào vui, sếp bốc lên là ông ta dùng mấy từ
90 -
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Anh quốc. Sáu tháng nhà nước cho tiền sếp học tiếng
Anh. Tiếng Anh thời nay là tiêu chuẩn, là mot của nhiều
người. Người ta bảo sếp học “giỏi lắm” ... Nên cuối khóa
ông ta không thèm thi cử. Vậy mà...
Liễu quay lại nhà Vũ, thấy hai vợ chồng đang
ngồi chờ. Hai đứa nhỏ vuc)t ve con Vện ra chiều thương
cảm. Thấy Liễu vào con Vện không mừng như mọi khi.
Nó lừ đừ nhìn khách rồi cúp đuôi đi vào cửa sau. Liễu
thấy cảnh tượng gia đình mà ái ngại:
- Không xong
khăng đòi giêt. Thôi,
Mực nhà tôi đẻ tôi để
tôi một tay bắt nó kẻo

rồi ông bà ạ. Lão ta vẫn khăng
thông cảm cho lão. Hôm nào con
cho ông bà một con. Giờ ông giúp
muộn.

- Cũng đành vậy. - Vũ buông thõng. - Nhưng, tôi
không nỡ bắt nó đâu.
- Thôi được, ông xuống dưới kia gọi thêm hai
thằng nữa lên giúp tôi.
Vũ đi rồi, người vợ chì biết gạt nước mắt lủi sang
nhà bên. Hai đứa trẻ thì khóc rông lên xua cho con Vện
chạy ra ngoài. Con Vện thấy sự chẳng lành nó chui tụt
vào gầm chuồng gà để hòng được che chở.
Ba thằng xộc vào bếp, nào gậy nào dây thừng hý
hoáy khua chọc mà con Vện cứ nằm dán mình xuống
đất, hai mắt long lên. Mỗi Jần gậy chọc trúng, nó ẳng lên
một tiếng rồi gầm gừ như muôn lao ra chộp vào yết hầu
mấy đứa bắt nó.
TAfl/t/t jVu?
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Chừng nửa tiếng đồng hồ, mấy thằng vã mồ hôi
mà không sao lôi được con Vện ra ngoài, sốt ruột Liễu
chạy xuống gọi Vũ:
- Ông Vũ ơi, bọn tôi chịu không tóm được nó.
Muộn rồi, nhờ ông giúp một tay.
Vũ thương con chó quá, nhưng không thể vì nó
mà làm sếp phật lòng, nên anh lẳng lặng về nhà:
- Các ông ra ngoài đi để tôi dụ nó.
Căn nhà trở lại yên ắng. Hai đứa nhỏ đứng nép
vào góc cửa nhìn bô" như muôn cầu xin. Vũ nhìn các con
ái ngại, nhưng cả gia đình này đang trông chờ vào suất
lương của bô" nó. Nhìn mặt bô" thây rầu rầu, hai đứa con
hiểu bô" chúng không thể làm khác được. Vũ lại gần
chuồng gà ngồi xuống thủ thỉ:
- Vện, Vện ra đây nào...
Vũ gọi đến lần thử ba con Vện chỉ ư ử rên vừa
như van xin vừa như hờn dỗi. Vũ lại năn nỉ:
- Thôi mà Vện ơi, ta nói với mày rồi, mày có
thương ta, mày giúp ta đi. Ra đấy, ra đây, họ đi rồi Vện
ạ.
Con Vện, như thấu hiểu nỗi lòng chủ, nó bò như
con thằn lằn ra khỏi gầm chuồng gà. Nó đứng dậy đuôi
quất túi bụi, miệng nó lại rên lên. Nó thè lưỡi liếm vào
tay vào mặt chủ nó. Vũ ngồi im cho con Vện quân quýt
một hồi rồi nựng tiếp:
Ạ
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- Mày nằm xuống đây, tao thương mày. Vừa nựng
Vũ luồn tay gãi gãi vào bụng con Vện. Con Vện nằm ép
xuống chân anh. Vũ xoay người che cửa lên nhà trên lơ
đãng:
- Được rồi, cậu nào vào đi, nhưng khẽ thôi. - Chỉ
loáng sau bàn tay hộ pháp của một thằng đã thít lấy cổ
con Vện đè chặt nó xuống. Hai thằng kia ùa vào bắt
ngoéo hai chân trước con Vện ra sau trói lại... Con Vện
rên ư ử quằn quại phọt đầy cứt đái ra nhà. Vũ đứng dậy
chùi nước mắt bỏ đi không dám nhìn vào mắt con Vện
nữa. Hai đứa trẻ vừa khóc vừa chạy theo hai gã đàn ông
khiêng con Vện. Liễu cũng ủ rũ bước theo sau. Ra tới
cổng gặp vợ Vũ hớt hải chạy về, Liễu không dám ngẩng
mặt nhìn chị nữa.
*
Vợ chồng Vũ ở nhà tập thể kề sát tường khu cơ
quan nơi sếp làm việc. Trưa hôm ấy mâm cơm dọn ra cả
nhà không ai nhúng đũa. Vũ ngồi trầm ngâm đốt thuốc lá
ngẫm nghĩ sự đời. Vợ anh nằm cong queo ở góc giường.
Hai đứa trẻ mắt vẫn đỏ hoe đứng ngoài cửa nhìn lên tầng
lầu khu cơ quan nơi có hàng chục cái đầu đang ồn ào
nhậu nhẹt. Từ lầu một căn phòng, chiếc rèm đỏ được kéo
về một bên. Âm thanh nhạc mạnh lọt ra ngoài lẫn với
tiếng “Dô dô” của dám người đang say cuộc.

"C/vÀ/v/v yívc- tt'\,i\y tỉ\*ĩííểvếý - 93

Vũ chạy ra kéo hai đứa con vào, giọng anh chùng
xuống:
- Vào đi các con, ngỏ làm chi cái giông ăn thịt
đồng loại ấy ! Vào đi, vào ăn cơm, bô" cho ra nhà bác...
Vừa bước chân vào cửa nhà ông Thiên, hai đứa
cháu đã òa khóc. Chúng nức nở:
- Bác ơi, nó bắt mất chó nhà cháu rồi !
Ông bác đang ngồi xem ti vi, nhướn người lên
ngơ ngác:
- Đứa nào bắt, nó bắt bao giờ... tệ thật, chắc lại
bọn ăn trộm chứ gì.
- Không, không phải trộm. - Vợ Vũ chen vào. Người ta vào tận nhà bắt nó ngay giữa ban ngày ban mặt
bác ạ.
- Ô, con chó khôn thế sao chúng mày bán nó đi.
- Có đến bạc triệu chúng em cũng không bán. Vũ
phân bua.
- Vậy là thế nào ?
- sếp của em nằng nặc đòi thịt.
- À ra thế. Ông bác kéo con cháu vào lòng an ủi:
Không sao, mất con này ta nuôi con khác. Mà này, để
nuôi nhỡ nó điên th/khốn.
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Thấy ông chồng nói vậy, bà vợ chau mày:
- Chó nhà nó tiêm phòng lại sông ở nơi khí hậu
ôn hòa làm sao điên được ! Điên, điên có thằng cha ấy
nó điên thì có... Nhà người ta đã nghèo rớt mồng tơi, nuôi
được con chó khôn thế, giá bán đi cũng mua được mấy
gùi gạo. Vậy mà, đang tâm cướp khỗng của chứng nó.
Thật quá đáng, thật quá đáng.
- Thôi bà ơi, việc đã qua rồi, nói làm chi nữa. Ớ đời
ngàn lẻ một ông sếp cũng phải có một ông như vậy chứ.
Nếu họ có liêm sỉ ai lại làm vậy “Miếng ăn bắt khẩu
thành tàn”. Thôi chúng mày im đi cho được việc. Thời
nào cũng vậy, sông phải biết phận mới khỏi rầy rà !

Xi/vÀ<Wị.
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NGUYỄN MINH

THÌ THẦM ĐÀ LẠT
Ký
Đã thêm năm năm sau ngày chúng ta tổ chức
trọng thể lễ mừng thành phô" Đà Lạt của mình tròn 100
tuổi. Bây giờ, Đà Lạt đã có 105 năm hình thành và phát
triển (21/6/1893 - 21/6/1998). Dẫu vậy, Đà Lạt vẫn là
một thành phố trẻ trung và vẫn còn đang tập nói tiếng
nói rất đỗi dịu ngọt thì thầm của mình.
Không ít lần, chúng tôi được nghe bàn về một
phong cách Đà Lạt, vóc dáng Đà Lạt và con người Đà
Lạt.
Và chúng tôi suy nghĩ mãi, một thứ suy nghĩ cũng
rất thì thầm.
Không ít người muốn tìm cho riêng Đà Lạt những
"chữ vàng" như kiểu những chữ vàng tặng cho phụ nữ
Việt Nam: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" !
Đó là một ý tưởng rất đẹp mà thật khó đạt được vô cùng.
Chúng ta đâu có thiếu chữ nghĩa dành cho một thành phô"
như kiểu ngày xưa ai đó đã từng đặt tên cho Sài Gòn là
"Hòn ngọc Viễn Đông". Đà Lạt cũng đã từng được gọi là
Sơn Động, Man Động (thế kỷ XVII), đã từng được gọi là
Jiring, Đồng Nai Thượng, Petit Paris - một Đà Lạt riêng
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cho người Pháp và đến 1950 thì gọi là "Hoàng Triều
cương thổ"... Những tên gọi như vậy rồi cũng phôi phai
dần để rồi chỉ còn lại là Đà Lạt. Hai chữ Đà Lạt thân
thương ấy cũng đã từng được giải thích theo vài ba kiểu
khác nhau. Có người bảo từ câu: "DAT ALLUS
LAETITIUM ALLIIS TEMPERRIEM" tức là "cho người
này niềm vui, người kia sự mát lành", ghép năm chữ đầu
của câu ấy thành "DALAT" !? Có người bảo từ sau sắc
lệnh 143 ngày 22-10-1956 của Ngô Đình Diệm về việc
đổi tên các tỉnh và thành phô" miền Nam cho có ý nghĩa
theo các từ Hán Việt, một số người đã giải thích chữ Đà
Lạt thành "ĐA": nhiều và "LẠC": vui, niềm vui (do phát
âm sai LAT thành LẠC"... Nhưng rõ ràng là sau hơn 100
năm hình thành và phát triển, Đà Lạt chính là quê hương
- là dòng sông (DẠ) quê hương của người Lạt; Đà Lạt là
âm thanh trong từ ngữ của đồng bào dân tộc ít người ở xứ
sở này: đồng bào K'Ho - Lạt; Đà Lạt là tên gọi thuần túy
của Việt Nam.
Chúng ta xin cảm ơn người thầy thuốc vĩ dại
Alexandre Yersin (1863 - 1943) đã tìm ra dược xứ sơ
thần tiên thầm lặng này từ trên trăm năm trước. Đó là
tính từ điểm mốic ngày 21-6-1893, ngày lần đầu tiên sau
ba năm gian nan tìm kiếm, Yersin đã phát hiện ra vùng
đất kỳ diệu:
"Cảm tưởng của tôi thật sống động khi từ rừng
thông ra tôi đặt chân lên hờ cao nguyên rộng lớn, trơ trụi
và mấp mô chế ngự hởi ha đỉnh núi Lang Bian..." ''Sự mút
T/vÀ/v/i ^Vt.4?
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lành của khí trời đã làm tôi quên đi sự mệt nhọc..." (Hồi
ký của Yersin in trên Revue Indochine - tạp chí Đông
Dương - 1942).
Để từ đổ chúng ta có được Đà Lạt ngày nay !
Nhưng điều cần cám ơn hơn chính là cám ơn
những con người Việt Nam đã từ trăm miền đất nước lần
lượt hội tụ về đây làm ăn lập nghiệp, dựng xây nên cái
thành phô" hiền hòa xinh đẹp này. Những tên gọi như Hà
Đông, Nghệ Tĩnh, Tự Phước, Thái Phiên, Sào Nam... là
những tên gọi từ nhiều vùng quê Việt Nam mang về Đù
Lạt. Năm 1923, Đà Lạt mới chỉ có 1.500 người cư ngụ.
Hai mươi năm sau (năm 1943) con số ây đã lên tới
21.000 người. Và đến năm 1993 đã có tới 100.000 dân
sinh sông trên vùng đất hiền hòa này. Năm 1938, Hoàng
Trụng Phu mộ dân Hà Đông lên Đà Lạt trồng rau và ấp
Hà Đỏng hình thành. Rồi lần lượt bà con từ các miền quê
của Bình Trị Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định... hội tụ về đây. ‘Năm 1942, Phạm Khắc Hòe là
người chủ xướng lập nên ấp Nghệ Tĩnh... Cứ như vậy mà
Đà Lạt hình thành.... Trăm ngàn dân Đà Lạt, con số đâu
có nhiều nhặn gì cho một thành phô", nhưng đó là sự hòa
trộn mật thiết của con người Việt Nam. Những con người
đã từng góp sức khai phá mỏ mang và xây dựng nên Đà
Lạt. Ai có thể hình dung ra những chuyến xe bò dầu tiên
nhẫn nại và bền bỉ chở vật liệu xây dựng vượt qua con
đèo Ngoạn Mục năm nào... tạm dừng chân ỏ Trạm Bò...
để lần lượt tạo ra cho Đà Lạt những hôtel Du Lac (khách
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sạn Bờ Hồ - 1907), khách sạn Palace (1916-1922), biến
cái bãi sình lầy thành khu chợ Hòa Bình và biến dòng
suối Lát thành hồ Lớn (Grand Lac - 1919) sau này gọi là
hồ Xuân Hương... Xin cám ơn những con người lao động
nghèo khổ Việt Nam tự ngày ấy đã vượt qua hơn trăm
năm để tạo cho Đà Lạt 108 con đường dài tới 380km,
những con đường lượn trong mây, trong gió... đế tạo cho
Đà Lạt hàng ngàn biệt thự ẩn hiện giữa rừng thông thật
xinh đẹp và huyền bí...
Đà Lạt là sự hòa trộn của đồng bào Trung, Nam,
Bắc; sự hòa trộn của Kinh và Thượng, của lương và giáo
dến độ ai cũng có chung niềm tự hào rằng ta là người Đà
Lạt, thành phô" Đà Lạt là thành phô" của mình ! Đó là sự
đoàn kết gắn bổ như nẩy ra từ trong máu huyết của
người dân Đà Lạt. Đà Lạt không chấp nhận sự kỳ thị sắc
tộc, địa phương. Đà Lạt đã trở thành chiếc nôi ẩm cúng
lành lặn của con người Việt Nam. Vì lẽ ấy mà Đà Lạt rất
đỗi hiền hòa, thanh lịch.
Cũng cần nói thêm, cái chất thì thầm của Đà Lạt
là thứ thì thầm của cao nguyên hùng vĩ. Mộc mạc mà
tươi xanh. Xa vắng mà rất đỗi âm vang. Đà Lạt như
muôn vươn lên, vươn lên tới độ cao 1.500m để được
phóng tầm mắt mình qua con đèo Ngoạn Mục nhìn ra
một vùng bãi bờ biển cả Nam Trung Bộ, để được phóng
tầm mắt mình qua con đèo Prenn, ôm áp một vùng đồng
bằng trù phú phương Nam... Từ cái độ cao ây, Đà Lạt tự
trở thành một vùng đất ôn hòa kỳ vĩ riêng biệt. Trước cả
99

Yersin, Nguyễn Thông (1827 - 1884) quê ở Long An, có
thời làm quan ở Huế đã từng thám hiểm Sơn Quốc (tên
gọi Đà Lạt ngày ấy) và phát hiện ra vùng đất Đà Lạt
diệu kỳ của Lâm Đồng. Nguyễn Thông ghi nhận đây là
nơi "... không có bãi xa truồng rậm nguy hiểm, không bị
đầm lớn sông dài chia cắt. Từ xưa đến nay bờ cõi hoang
vu, trời đất cho ta một kho tàng vô tận". Và như vậy, từ
ngàn năm qua rừng thông Đà Lạt điệp trùng ngân reo
khúc hát của riêng mình. Bắt gặp một Đà Lạt như vậy,
lòng du khách nào mà chẳng xao dộng ngỡ ngàng trong
cái khí hậu mát dịu hiền hòa của riêng Đà Lạt.
Trên một trăm năm, Đà Lạt hãy còn quá trẻ trung
để đủ sức mở rộng vòng tay của mình về phía một vùng
hồ xanh mát Tuyền Lâm, về phía khu du lịch Dankia Suối Vàng. Còn nhớ, vào năm 1953, Đà Lạt chỉ có diện
tích 67km2, bốn mươi năm sau, năm 1993 Đà Lạt đã mở
rộng thành một thành phô" có 470km2. Người dân Đà Lạt
có quyền khát khao mơ ước sự mỡ mang trù phú của
thành phô" mình từ trong những bước di năng nổ thầm
lặng hôm nay. Để cho, Đà Lạt xứng đáng là một trung
tâm du lịch, nghỉ dưỡng; một trung tâm văn hỏa và
nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cả nước mình.
Đà Lạt đã và đang thì thầm với ta tất cả những
nỗi niềm ấy và ta cũng đang nghĩ suy thì thầm về Đà Lạt
như vậy. Tìm cho ra những "chữ vàng" cho riêng Đà Lạt
ư ? Những ai có ý tưởng tốt đẹp â"y xin chớ nản lòng.

CHU BÁ NAM

NGƯỜI TRỒNG HỒNG
Truyện ngắn

Gia đình ông được năm anh em trai: Quang,
Hoàng, Tuyên, Cảnh, Ngọc. Nếu viết chữ Nho thì
Quang, Hoàng, Cảnh đều có mang “ngọc” ở bên. Riêng
ông, Ngọc là Ngọc, trần trụi một bộ ngọc, không ghép
với bộ nào khác. Ây vậy mà dân Đà Lạt gợi ông là
“Ngọc Hồng”, bởi ông là một người trồng hồng nổi tiếng
ở thành phô" này. Nổi tiếng thôi, chứ còn bảo là người
đầu tiên trồng hồng ăn trái ở Đà Lạt thì không phải. Ớ
cây sô" 9 đường đi Lạc Dương có những cây hồng được
trồng từ 1940, tán trùm cả cái sân rộng. Nghe nói chỉ với
một cây thôi, có năm thu mây tấn quả, bán được nhừng
hai, ba lưựng vàng. Cả nhà chỉ chăm sóc một cây và
cũng chỉ một cây ây nuôi sông cả nhà. Đồn rằng cây
hồng này được trồng từ thời Nhật chiếm, trên một
khoảnh đát mà xa xưa là bãi rác.
Ông Ngọc mãi rhững năm sáu mươi mới vào
nghề. Số là thế này: Ông làm việc trong một đoàn điều
tra địa chất. Ngày ngày dắt búa vào rừng tìm kiếm mẫu
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quặng, chủ yếu là tìm vàng. Một lần ngồi nghỉ chân trên
một tảng đá, thấy những cây hồng dại mọc tràn lan, lá
tròn, xanh và dày, thân mập trên đất khô cằn. Ông nghĩ,
tìm vàng thế này thì đi trồng hồng sướng hơn. Hồng cũng
thành vàng, mà chắc ăn. Ông chọn một hẻm núi mọc
nhiều hồng dại và không ngố$ã ngốn vào đấy mấy chục
năm còn lại cuộc đời mình. Ngày ấy mà chọn một hẻm
núi để làm ăn thì đúng là điên, người ta bảo ông “m át”
nhưng vẫn có ý nghe ngóng xem công việc làm ăn của
ông ra sao.
Đà Lạt đã heo hút, ông lại muôn heo hút nữa. Xa
trung tâm thành phô" 5km khi ấy vắng lắm. Giữa rừng,
ngày cũng như đêm, chỉ có tiếng thông reo, tiếng cọp
gầm. Sợ chứ, cái chòi đơn sơ dựng lên bằng mây cành
củi khô, đêm nằm nghe gió hú bôn bề rỢn cả người. Lúc
đó vợ ông mới sinh con đầu lòng, bà kịch liệt phản đôi.
Nương với chả rẫy, người ta thì chạy xe, thầu khoán,
ngày kiếm cả lượng vàng, nghĩ mà thèm. Chẳng được
bằng ai thì cũng mỏ cái cửa hàng ăn, ngồi quán cà phê,
cùng nữa thì đẩy xe hủ tiếu, đằng này... Có lần bà đứng
từ xa phóng tầm mắt vào mảnh đất mới khai phá, ngắm
cái chòi rồi thỏ dài quay về: “Thôi, nó là cái nghiệp của
ông thì ông phải chịu. Tôi thề là không bao giờ bước
chân đến”. Thâm tâm bà mong cho ông that bại, sớm
ngày nào hay ngày ấy. Ông im lặng, một mình một cuốc,
không nói nửa lời. Hàng tuần về lấy bao gạo, gói cá khô
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đem ra. Kế một năm là trồng khoai trồng bắp, kế mười
năm ỉà trồng hồng. Trồng một vài cây cạnh nhà thì được,
nhiều chưa biết thế nào, song cũng có trồng mới biết,
thời gian sẽ trả lời.
Việc đầu tiên là đào hô". Một ngàn cái hô". Thường
người ta đào rộng bảy mươi, sâu bảy mươi, ông một mét.
Tất cả phải hoàn thành trước mùa mưa để còn kịp hạ
cây. Đất bazan trồng cà phê thì tơi xốp, tiếng là đào hô",
thực ra chỉ cần xúc, trời mưa cũng không dính xẻng. Khổ
nỗi cây hồng lại ưa đất sét, mưa thì nặng, dính cuốc, khô
thì đanh lại, bì bì ra, bổ nhát cuốic chô"i cả tay mà cứ như
gãi đất, xuống sâu vét đất bòn từng tý, lắm khi phải
quẳng cuốc đấy, dùng xà beng thu mình ngồi xổm đào
như dào giếng. Đào rồi vét, vét rồi đào, đứng lên ngồi
xuỗng, với đổ đất gẫy cả lưng. Cuối mùa khô, đáy hô" mà
đất cứng như tường, nồng nặc mùi bụi, cứ thế hít vào tận
phổi, hai lỗTnữi tắc nghẹt, dùng vạt áo ngoáy ra từng cục
đỏ như máu.
Đào hố cực thật nhưng ông không sự vì chỉ cần
thời gian, đã đào được một hố thì cũng đào được trăm hô",
đã đào được trăm hố thì cũng đào được nghìn hố. Thời
gian ông không thiếu, trong rừng, từ lúc mặt trời mọc
đến lúc'mặt trời lặn hỏi còn việc gì khác. Hồng dại mọc
rất khỏe, cây lưu niên, làm cỏ chỉ vẻn vẹn quanh gô"c.
Năm sau, hồng dại đã ngang thắt lưng. Gốc chủ có rồi,
bây giờ phải tìm cành ghép. Ông lần mò đến tất cả các
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vườn hồng ở ngoại ô thành phô', sục vào các biệt thự tìm
giông hồng trứng, hồng vuông của Nhật, hồng pom (ăn
gần giông táo tây) của Đài Loan... Ghép hồng cũng là
một nghề riêng, nuôi sống nhiều người khá giả. Nhưng
dại gì mà thuê họ, ông học lỏm rồi làm thử. Bí quyết hóa
ra cũng đơn giản, chỉ cần tinh ý một chút: Dao phải thật
sắc và mỏng, nhát cắt phải thật phẳng để cành ghép có
thể áp sát vào gốc chủ. Còn điều nữa, ấy là bí quyết của
ông, động tác càng nhanh càng tốt. Mầm ghép gầy guộc,
còi cọc càng tôt, vì không đòi hỏi nhiều nhựa của gốc
chủ vẫn sông được. Nhiều người tham, cứ chọn những
cành ghép mẫm, gốc chủ không đủ sức nuôi. Thợ ghép
hồng cũng chỉ đậu 70% là giỏi, ông 90% mà không nhất
thiết phải đợi gốc chủ xuống lá mới ghép, ông ghép được
quanh năm, đúng là mát tay.
Nuôi cây như nuôi con. Khi còn nhỏ nó chỉ đòi ăn
thôi, cây con ăn bao nhiiêu. Tán lá nhỏ, có con sâu lộ ra
ngay. Cây mỗi năm mỗi lớn, không thể cứ bóc lột đất
mãi, tiết trời giúp cây ra hoa, còn kết trái có đậu được
không thì phải cho nó ăn. Phân đâu ? Một ngàn cây đang
đợi. Phải có 10 lượng vàng đổ vào đấy. Ngân hàng nào
dám cho ông vay với tài sản thế chấp là một vườn cây
chưa ra trái ? Ai dám bán phân chịu cho ông đây ? Lòng
heo như lá hồng mùa khô. Ông đã làm cật lực nhưng
chưa đủ, phải làm nhiều hơn nữa, làm ngày làm đêm.
Ông đã nhịn ăn cho vườn, bây giờ nhịn ăn nuôi cây. Biết
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thế này trồng một trăm cây thôi. Bây giờ ỏng mới thây
sỢ vườn, sỢ cây lưu niên. Phải thừa tiền mới dám nghĩ
đến trang trại. Đó là cái túi không đáy, đổ vào bao nhiêu
hết bây nhiêu. Ồng đã bị những cây hồng xanh tôt,
những đứa con vật chất và tinh thần của mình vắt kiệt
sức, chẳng lẽ nằm xuống, bị chôn vùi dưới mảnh đất này,
trước khi nhìn thấy quả đỏ ?
Đất đai là vậy, lúc không còn con đường nào
khác, bắt nó phải nuôi mình, không nuôi được thì chết,
ấy là lức sinh lợi. Chọn một mảnh đất hoang là tự dồn
mình vào chân tường, hoặc là bật dậy, hoặc là chết. Vôn
liếng địa chất ít ỏi đã cứu ông. Nếu biết sử dụng thì đất
là phân. Ông đọc lại tài liệu, nhớ những vùng đã đi qua.
Gom các loại đất có màu sắc khác nhau, đặc biệt là đất ở
những chỗ mọc nhiều hồng dại, với một tỷ lệ thích hợp
của phân chuồng thế là ông giải quyết được “lương thực”
cho đàn con một nghìn khẩu. Suốt ngày cuốc đất, cúi
gằm xuống nhặt cỏ, ông lại phát hiện ra một điều, hồng
là cây rễ cọc song rất nhiều rễ cám ăn lên, không cần
bón sâu như những cây ăn trái khác. Sáng kiến của ông
được thưởng bằng nguồn nhân lực không phải trả tiền.
Một số bà con tình nguyện đến làm cỏ hồng để học cách
làm phân, chăm sóc cây.
Đất mới, vài ba mùa đầu không thấy sâu thì
mừng, sau rồi ở đâu ra nhiều quá. Ác cái, đúng lúc lá
non thì sâu xuất hiện. Những người trồng la-ghim đã
"C/vA/v/t
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phải nói, nếu không cẩn thận tiền bán rau chẵng đủ mua
thuốíc sâu. Có hồng bán để mua thuốc sâu bây giờ thì
hay biết mấy. Bao giờ mới nhìn thấy quả hồng. Bà vợ
ôm cọn ra vườn nhìn sâu mà ngao ngán. Nổ ăn như tằm
ăn rỗi. Nằm nghỉ trưa dưới gốc cây, phân sâu rơi đầy
mặt. Nhìn thấy được ăn rồi mà chỉ là “ăn phân”. Một lần
nữa, vự ông lại khóc khiến ông rốì cả ruột:
- Thôi, bà về đi.
Cũng vì cái vườn hồng này mà tiền chợ của bà đổ
vào như mụôi bỏ biển, hỏi làm sao không xót xa, không
phàn nàn. Vì thương ông bà phải đến, nào đã bao giờ
dám hy vọng vào mây cây hồng này. Làm lớn được thì
người ta đã làm từ lâu rồi, còn đâu đến phần ông. Bà
khóc, khóc chán ôm con ngủ thiếp dưới bóng râm mát
lạnh gió rừng...
Trưa yên ắng, ran ran tiếng ong ong mơ hồ như
một ảo giác. Ồng nhìn nắng qua hàng mi khép hờ. Kiến
thức địa chất cứu ông khỏi.sa lầy vào đầu tư phân tro,
nhân lực. Nó không hẳn là trời cho. Trời chỉ cho ông đất
và những cây hồng dại đầy sức sống. Đà Lạt cho ông khí
hậu tốt lành. Nhưng “công trồng là công bỏ”, điều đó
chẳng riêng với cây lúa, hồng của ông cũng vậy. Những
con sâu nhỏ xíu ăn quang cả tán lá. Phun thuốc trên cao
đâu phải dễ, mà bao nhiêu thuốc cho vừa. Rau nào sâu
ây, sâu xanh đã thường rồi, sâu hồng to như con nhái
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bén, màu đỏ đồng, da dày như da cóc, bơi ngay trong
thuốc sâu thì làm sao ông diệt được. Những nhà có năm
ba cây hồng phải trèo lên bắt từng con, ngàn cây thế này
thì ông chịu. Ông nằm dây chờ bụt hiện lên cứu giúp.
- Này ! này ! - Bỗng ông choàng dậy lay bà thật
mạnh
- Gì thế ông ?
- Dậy mà xem, hay lắm ?
Ồng vừa phát hiện được một điều lý thú: Những
con chim rẽ giun đứng quanh gốc hồng ngửa cổ nhìn lên.
Chứng tìm những sợi tráng như tơ nhện dong từ tán lá
xuống đất, bới đúng chỗ đất ấy. Quả nhiên, sâu hồng vừa
nhảy dù từ trên xuống, sợi tơ trước khi đứt vì gió, vô tình
chỉ điểm cho chim. Từ đó ông không đuổi chim đến ăn
tranh cơm gà mà vãi luôn thức ăn cho chúng. Đàn chim
hoang dã hết sợ sệt, trở thành bạn của gà nhà, cùng chia
ngọt xẻ bùi qua mùa khô khan hiếm thức ăn. Cây hồng
không ngờ đã dạy ông nhiều điều.
Sau mùa bói, mùa quả bội thu tưởng được ăn thì
trận bão ập đến. Cây chống không xuể, cành gãy vì sai
quả cũng có, vì gió lớn kéo dài cũng có. Đà Lạt mấy khi
bão, ấy vậy mà nhè lúc miếng cơm kề miệng nó hất
xuống đất. Phải tạo hình cho cây thôi. Ông tìm tài liệu,
đọc và làm theo sách. Sách viết về kỹ thuật trồng hồng
chỉ có tiếng Nhật, nơi nguyên thủy của nó. Ông uốn cành
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sao cho làm với thân góc 45 độ. Rộng hơn thì cành
ngang dễ gãy, hẹp hơn thì trái đập vào cành. Một vết
xước nhẹ trên da quả cũng hỏng. Chát là thế mà dễ thối,
cái giông hồng kể cũng lạ.
Đọc sách ông còn thấy nhiều điều lý thú khác,
mặc dù chẳng biết để làm gì. Chẳng hạn về lai lịch quả
hồng, người ta nhắc đến truyền thuyết: “Sách chính
cương có ghi: Từ xa xưa, trong trận chiến giữa loài cua
và loài khỉ, quả chuông của chùa Pháp Long Tự biến
thành trái hồng.” Ông để ý trong số hàng vạn vạn trái
hồng, có lần bắt gặp một quả hình phật thủ (bàn tay
Phật). Phải chăng vì thế người ta hay cúng hồng ? Ông
chụp ảnh lưu lại trong álbum vườn hồng, ghi thêm mây
chữ:
“Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng tám buôn hồng chơi đèn kéo quân.”
Hồng tiêng Nhật gọi là kaki. Trong từ điển Hán
Việt, hồng cũng là “sự”, cầu mong cho mọi sự được suôn
sẻ người ta cúng hồng.
Bây giờ, ngày ông làm vưdn, tối chong đèn đọc
sách. Giữa rừng thức với ngọn đèn tù mù chẳng phân
biệt ai vào ai. Biệt dộng vào xin nước, Việt Cộng vào
hỏi muối, Fulrô cần viên thuốc. Vì những cây hồng, ông
chiều tất. Thời lính Mỹ mới dổ vào miền Nam, xe Jeep
của chúng qua đèo Prenn xả súng bừa bãi vào vườn,

nhiều phen suýt chết. Còn đi đâu nữa, có chết thì chốt
luôn ở đây thôi, ông nghĩ. Cây hồng đã trở thành người
bạn che chở, an ủi ổng. sống bên chúng ông yên tâm,
giữa rừng mà ám áp như trong nhà.
Đất không phụ người. Những đận sống dở chết dở
của nghề trồng rau thì hồng ông bội thu, người mua
mang sào mang sọt đến tận vườn tranh nhau, không trả
giá. Tiền đựng từng bao tải, nhưng ông không quên để
dành cho chim vài cây, gọi là tình nghĩa. Cũng bõ công,
trồng cây đã đến ngày ăn quả. Ông tậu biệt thự trong
phố, sắm ô tô đi thăm vườn, nụ cười nở rạng trên gương
mặt vợ con ông. “Ngọc M át” thế mà khôn, người ta bắt
dầu gọi ông là “Ngọc Hồng”. Giờ thì dúng là ngồi mát
ăn bát vàng. Ai dám ghen với ông, những đồng tiền đẻ
ra từ đất.
Báo chí bắt đầu đưa tin, khách tham quan tìm
đến. Một Việt kiều ỏ Mỹ về thăm quê hương hỏi ông:
- Hồ nước này là tự nhiên dấy chứ ?
- Không có cái gì tự nhiên cả. Giếng đấy, không
phải hồ đâu. Tay tôi đào và đào một mình.
- Một minh, một mình sao đào nổi?
- Chí có một cách là phải đào thì sẽ đào được.
Mỗi hôm đào một chút.
- Ỏng đổ bao nhiêu công vào đây?
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Ông lắc đầu cười:
- Chịu.
- Ông có máy chứ ?
- Máy đây!
Ông chỉ cái cuốc mòn vẹt trước mặt khách. Cái
cuốc làm bằng nhíp ô tô của Pháp đem từ Quảng vào
mấy chục năm trước.
- Thế còn vốn ? ít ra thì cũng phải có vốn ?
Ông xòe hai bàn tay chai sần, vàng khè. Bàn tay
hậu duệ đời thứ mười sáu của tướng Nguyễn Hữu Dũng
thuộc dòng Nguyễn Hữu - Thanh Quýt, có công khai
phá đất phương Nam thời Hậu Lê.
Người khách hít thở không khí trong sạch, mát
mẻ của cây rừng, nghe chim hót, suối chay, ngửa cổ
ngắm trời mây lơ lửng:
- Sướng thật!
Sau một phút im lặng, hình như nhớ lại nhịp sống
cổng nghiệp ở Mỹ, vị khách lên tiếng:
- Phải tôn bao nhiêu triệu dô để có ngay một khu
vườn như thế này ?
- Có ngay ư ? Ngọc Hồng phì cười. - Bao nhiêu
cũng không thể có ngay được. Cứ là phải hai mươi năm,
bằng thời gian ông đi di tản đến giờ.
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Nhưng cây cũng có thời. Người ta đã từng háo
hức trồng cà phê, rồi thi nhau nhổ cà phê trồng dâu, rồi
lại phá dâu đặt cà phê. Chẳng bao lâu cây hồng gặp nạn.
Kinh tế thị trường, chính sách mỏ cửa khiến cả nước dễ '
thở thì Ngọc Hồng kêu trời. Hồng hạ giá thảm hại. Hồng
tươi ế đằng hồng tươi, hồng khô ế dằng hồng khô. Lê táo
Trung Quốc, nho Mỹ nho Pháp, cam Maroc cam Italy
tràn ngập thị trường. Người lên Đà Lạt du lịch không
thèm xách trái cây về như trước, họ thích đi không về
không, bát dầu sợ hành lý. Ông chuyển sang làm rượu
hồng. Có người khen ngon, nhưng đọc bài báo của một
bác sĩ nào dó người ta lại SỢ: Rượu hồng làm loạn nhịp
tim, vì thế đã ăn hồng thì không uống rượu, mà đã uổng
rượu thì dừng ăn hồng. Chết không cơ chứ ! Lại phải
xoay hương khác.
Bây giờ ngươi ta bắt đầu quay về vơi thiên nhiên,
biết quý trọng màu xanh và không còn phải lo cho cái dạ
dày nữa, du khách muôn hòa vào thiên nhiên để hít thơ,
dể nghe nhìn. Ông nảy ra ý tương xây dựng mô hình
vươn cảnh quan du lịch. Câu thơ bình dân trong cuốn
nông lịch từ lâu vẫn cứ ám ảnh ông: "Hồn tổ quốc ngự
trong rừng sâu thẳm. Rừng diêu tàn, tổ quốc suy vong”.
Phải rồi, ông sẽ xây một con rồng thật lơn. Và ông hăm
hơ làm ngay. Ông bơ hẳn một trăm triệu, đơn thợ Huế
vào. Nghe ông trình bày xong, họ tuyên bố sẽ thể hiện
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với tất cả cảm xúc nghệ thuật chứ không đơn thuần vì
tiền. Tác phẩm kiến trúc đồ sộ, hoành tráng hoàn thành
sau hơn một tháng thi công. Riêng đầu rồng cao ba mét,
dài bôn mét mốt, từ đường quốc lộ 20 nhìn rõ cả râu, cả
vẩy. Ban ngày rồng ẩn hiện trong mây trong sương. Ban
đêm hai con mắt đỏ rực bởi hai bỏng đèn 800 oát, loại
bóng chuyên dùng để bảo vệ kho tàng bến bãi trước đây.
Rồng phun nước xuống hồ cá, đồng thời dự trữ nước tưới,
có thể tích một trăm khôi, mặt tròn như một cái gương
khổng lồ. Thân rồng kéo dài ra bởi một hàng rào toàn
bằng hoa uốn lượn. Mùa mưa hồng đã giao tán che kín
mặt đất. Mùa khô trơ ra những cành khẳng khiu mang
quả đỏ chói như những chùm hoa khổng lồ. Cả một quần
thể cây cỏ hoang dại, như cây sim cây mua đều trở thành
cây cảnh. Một quán cà phê nho nhỏ bằng gỗ xinh xắn,
kiểu cách rất Đà Lạt mọc lên đúng chỗ cái chòi ngày
xưa. Khách du lịch đến vãn cảnh, người địa phương đi
pích ních ghé qua, chiều thứ bảy cánh vãn nghệ tụ tập
đọc thơ, ca hát. Ồng đã khánh thành con đường ô tô vào
tận vườn, lẽ dĩ nhiên, tiền lại vô như nước.
Thế nhưng, lại một tin rụng rời: Anh cán bộ kiểm
lâm cho ông hay, sắp triển khai chỉ thị 01, trả lại rừng
thông cho rừng thông. Nghĩa là, theo anh ta nổi, chẳng
những phải chặt hết hồng đi, ông còn phái đào tận gốc,
trồng thông non vào đấy !
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Đất dưới chân chao nghiêng, “Vua Hồng" hụt
hẫng, chới với rơi xuông vực thẳm trong tình trạng không
trọng lượng. Một cảm giác trông rỗng hoàn toàn.
Nửa thế kỷ, hẻm núi khô cằn, toàn hồng dại dã
trở thành rừng cây ăn trái. Mùa mưa tán lá xanh rì che
phủ mặt đất. Cây đã vắt kiệt mình, hiến dâng quả ngọt từ
đất, từ nước và ánh sáng, rồi rũ xuống, lặng lẽ trút lá đi
vào giấc ngủ đông, trơ ra những thân cành khỏ khốc,
xương xẩu tưởng chết. Tiếng sấm đầu mùa sẽ lại đánh
thức mầm non bật dậy, nở bung đón ánh mặt trời và
những giọt mưa xuân. Chẳng thiết tranh giành, cây lặng
lẽ, cũng như ông, lánh vào rừng, chọn một mánh đất
hoang, những tưởng được yên thân...
Ngày ông giúp Học viện lục quân trồng hồng, có
viên sĩ quan người Lạng Sơn kể chuyện quê anh: Khi
gom đất vườn vào hựp tác, ngươi ta dịnh giá mõi cây dại
hồi có mười dồng bạc (bằng bốn bát phơ). Dân ngả cây
lấy gỗ dóng giường. Xót quá, ông đã thốt lên: “Những
cây đại hồi người ôm không xuể từ đời trước để lại thì họ
dám chặt, còn những cây do chính tay họ trồng, tôi tin là
không dám !”
Một hỏm, rừng dã tan sương, có chiếc xe
commanca xộc thẳng vào vườn. Ngươi kiểm lâm dưa cho
ỏng tơ giấy bằng cả hai tay. Ông đón lấy, cười nhăn nhơ:
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- Hừ, “đồng tiền bỏ vào miệng là đồng tiền mất,
đồng tiền bỏ xuống đất là đồng tiền ăn !”
Ông lắc đầu, hít hơi căng lồng ngực, bặm môi giơ
tờ giấy lên toan xé.
- Ấy chết ! Mời ông đọc đi đã !
Đó là thư của Phổ chủ tịch thành phô". Người ta
mời ông đi báo cáo điển hình về một mô hình làm vườn
mới ở đại hội nông dan sắp tới. Tay vẫn cầm lá thư, ông
ôm choàng lấy thân cây hồng, nước mắt trào ra. Khuôn
mặt nhăn nheo, mốc mác màu đất. Bàn tay to xù vì công
việc thổ mộc, đốt nổi từng cục thô nháp với những móng
tròn và bẹt. Khi đặt những cây hồng này xu ông đất, ông
còn là một thanh niên, giờ đã bạc phơ mái tóc mới thấy
nó thực sự là của mình. Cái lãi của người làm vườn chính
là mánh đất. Đúng là trời có mắt, có phái trường hợp nào
cũng phá rừng cá đâu. Trong thư, ông Phó chủ tịch nhắc
lại lơi Phó vụ trương Ban kinh tê trung ương Trần Trác:
“... Chí những ngươi có chí làm giàu, cỏ lòng dũng cảm
mới dám lao vào những vùng đất hoang hóa, rồi chúng ta
sẽ phải tôn vinh họ...”
Đà Lụt, 1999
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PHƯƠNG NHÃN

ĐI CHỢ
Truyện ngắn
Từ ngày lập gia đình, sinh sống tại thành phô" Đà
Lạt vợ chồng tôi có một cái thú là cùng nhau đi chợ.
Cũng từ đây tôi đã tập tành được chút đỉnh việc chợ búa
đỡ đần vỢ những khi phải vượt cạn. Đi mãi rồi quen cả
chợ, nhát là những hàng thực phẩm thông thường, người
bán coi như bạn hàng thân thiết. Ra chợ ưng thứ gì, lây
thứ ẩy khỏi trả giá, hàng lại ngon vừa ý. Thật sung sướng
khi có được các bà mẹ bán thịt, bán cá, bán hàng khô lo
cho bữa ăn của gia đình mình.
Bao năm trời đi làm về, tôi lại ghé chợ lây thức
ăn, gọi như thế mới chính xác, bởi vì tôi có phải mua bán
gì đâu, ngày mai ăn gì, tôi có thể dặn trước hôm nay,
cuộc sống cứ êm đềni trôi đi. Khi bận công tác năm ba
ngày không ra đến chợ là tôi lại nhận đưực những lời
trách móc với thái độ ân cần.
“Bác để cho con mười mấy cái bao tử cá bè và
một con cá xanh xương mày lại không ra lấy ?”
Đến hàng thịt lại nhận thêm lời trách móc khác:
“Mấy hỏm nay cậu đi đâu ? Thịt ngon tỏi không
dám bán để chiều phái mang về ăn”.
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Tôi chỉ biết cười, nói vui:
- Sao bác không mang về chế biến để dành lại,
hỏm sau con ăn cũng được.
Các cụ tưởng thật, hứa lần sau sẽ làm và đã có
lần làm như thế.
Ngày các vị vào chợ mới, theo sự phân bổ của
Ban quản lý chợ. Sô" tiền đóng cao lại di chuyển, khách
quen ngại vào chỗ tạm dơ bẩn mất vệ sinh nên mất
khách. Mặt ai cũng buồn như chấu cắn, lo không biết
tiền dâu mà đỏng thuế, đỏng thế chân vào chợ mới. Hiểu
dược tâm tư của các bà mẹ, tôi bàn với vợ cho mỗi người
mượn một ít tiền, tùy theo yêu cầu riêng để ổn định chỗ
làm ăn. Sau lần ấy thức ăn chúng tôi lấy tự nhiên rẻ hẳn,
vợ chồng tôi áy náy nói thẳng: “Bác làm thế này con sẽ
không ra chợ nữa, buôn bán lời lãi bao nhiêu còn phải
sống nữa chứ !”.
Mọi việc trở lại binh thường như cũ và một năm
sau các vị đã trả hết nợ cho chúng tôi. Bang đi một thời
gian, có đến năm sáu tháng trời tôi không ra chợ vì làm
ăn thất bát, tiền công trình chưa được thanh toán, bao
nhiêu tiền dự trữ đều vét sạch trả cho thợ thầy, phải thế
VI mình là người đứng mũi chịu sào, chấp nhận rau dưa
trong vườn qua ngày. Nhớ lẩm, những bà bác và cái thú
đi chợ... Nhưng hỏm nay ngày hết tết đến, ngậm ngùi
nhìn đàn con nhỏ có nguy cơ bị mất một cái tết vui vẻ.
Tỏi liền gọi ngươi bán cặp cây kiểng tôi ưa thích nhất,
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chăm bón nó đã gần hai chục năm đã trở thành bonsai,
thế trực, hoa nở rực một màu trắng trong ngần, tinh
khiết, từng là niềm tự hào của tôi trong những cuộc triển
lãm.
Trò đời khi cần của vô giá trở thành đồ bèo bọt,
nghệ nhân quen biết họ đã từng nài nỉ mua thì mắc cỡ
không dám gọi, tay lái chỉ trả được năm trăm ngàn lại
còn đòi luôn tấm huy chương đạt giải. Tôi buồn đành
chấp nhận vì cái giá ngày xuân của con tôi còn lớn hơn
nhiều. Nhưng cháu lớn lại không muôn bán, lại còn đập
heo đất để trả tiền bồi thường vì họ đã lỡ kêu xe mất vài
chục ngàn đồng.
Bí quá tôi đành liều vào chợ với ý định mua chịu
một ít hàng tết, đưa đẩy cho hết con trăng này. Ngại
quá! đứng xớ rớ chưa dám vào chợ ngày tết đông như
kiến, các bác, các dì túi bụi vì kẻ mua, người bán, đứng
mãi người đi chợ có ý cảnh giác sợ mình là kẻ ăn cắp,
đánh liều chen vào. Thấy tôi bù cụ bỏ hết việc buôn bán
cho những người giúp việc, vồn vã hỏi chuyện:
- Lâu lắm chẳng thấy cậu ra chợ, có đau ốm gì
không mà thấy cậu gầy và già đi nhiều lắm, cậu đã
chuẩn bị tết đầy đủ chưa ?
Thấy bà cụ vui vẻ, tôi mạnh dạn nửa đùa nửa thật
- dạo này cháu làm ăn thất bại quá, định ra ký sổ bác ít
thịt cho các cháu ăn tết đây.
Mặt bà cụ tự nhiên thấy lặng đi, ghé sát tai tôi nói
nhỏ:
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- Thôi, mai cậu ra đây, hôm nay gặp bầy heo thịt
không ngon lắm cậu thông cảm !
Tôi về nhà tay không, định bụng bàn với VỢ:
mồng một tết nhà nội, mồng hai tết nhà ngoại, mồng ba
tết mua ít đồ ăn sẩn đi chơi xa, thế là hết tết lại vừa trôn
được khách mù các con no đủ. v ề nhà vợ tối hỏi:
- Anh không hỏi các bác để mua sắm gì à ?
Tôi thuật lại ý bà cụ, vợ tôi liền buông một câu
sau cái chép miệng:
- Chắc là bà cụ lại từ chối khéo chứ gì ? Lúc mình
giúp người ta thì được, còn khi...
Tôi cắt ngang:
- Biết thế nào mà đã vội kết luận.
Vợ tôi lại hỏi tiếp:
- Thế ba mươi tết lấy gì bày mâm cơm cúng ông
bà ?
Tôi lại an ủi vợ mà cũng là tự an ủi mình:
- Thôi, khoản này ông bà hiểu mình hơn ai, em ạ!
Chiều ba mươi tết, trong xóm rộn rã những đám
tất niên. Trẻ con hàng xóm thử áo mới chạy đi chạy lại
khoe nhau rối rít, nhìn cảnh nhà lạnh tanh, các con tôi
hình như cũng biết, chúng chẳng có gì để khoe, để làm

1 1 8 “ T/tá/v/i

í/x-Cíí

giúp bô" mẹ những việc bận ngày tết. Chúng lấy sách vở
ra học như mọi ngày bình thường, vợ tôi buồn bỏ vào
phòng có lẽ khóc thầm trong ấy. Tôi ra vườn nghĩ vẩn
vơ: bạn bè mình đâu cả ? lại còn đám thợ thầy mình đã
từng cưu mang bây lâu nay nữa, có lẽ họ còn bận tất
niên, tất tả đi biếu quà những nơi cần thiết mà họ đang
cần nhờ vả, sao mình lại vớ vẩn thế nhỉ ! cũng đúng thôi,
thời của mình đã qua, còn mong đòi hỏi gì nữa.
Vừa lúc ây có tiếng xe dừng trước cổng, anh xe
thồ hỏi vọng vào:
- Có phải nhà anh Tâm không ?
Tôi lật đật chạy ra:
- Phải, anh có chuyện gì cần không ?
- Bác Lạc bán thịt ngoài chợ gửi hàng vào cho
anh đây.
Tôi cảm thây khó hiểu, ấp úng:
- Hay là... ừ mà ở đây chỉ có mình tôi tên Tâm,
nhưng tôi có đặt mua đâu ?
Anh lái xe có vẻ sốt ruột muôn trút hết đồ trên
xe xuống để còn tranh thủ kiếm những chuyên hàng cuối
năm.
- Anh nhận giúp cho, tôi còn phải đi đây, có tờ
giây ở bên trong ấy ghi rất rõ, không lộn nhà đâu.
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Quay lại mấy đứa con đã sắp hàng từ lúc nào ở
sau lưng, tôi đành bảo chúng mang vào, bày ra: nào bánh
mứt, giò chả, lạp xưởng, vịt lạp, bánh chưng... có cả
thêm hai chai rưựu loại trung bình.
Vợ tôi vùng dậy, chưa hiểu ra mọi chuyện, mở lời
than:
- Anh dặn mua từng này thứ thì trả nợ cả năm à ?
- Thì em bình tĩnh đã nào, mình đã dùng đâu mà
sự, để anh xem bà cụ viết những gì.
“Cậu mợ thân mến !
Thấy cậu không ra, tôi biết cậu ngại. Đừng hiểu
lầm tôi chuyện ngày hôm qua, thực lòng chúng tôi đã có V
định này từ lâu, chỉ may mắn gặp lúc cậu cần, bởi vì
chúng tôi vẫn băn khoăn không biết phải tỏ lòng biết cm
cậu bằng món quà nào cho xứng đáng. Dừng áy náy gì
cả, nếu cậu không nhận, chúng tôi sẽ rất buồn. Chúc cậu
và gia đình qua năm mới gặp mọi sự tốt lành. ”
Đọc xong bức thư tôi thực sự xúc động, lặng đi...
Đêm 30 tết trước mâm cơm cúng ông bà, tôi thắp nén
hương lòng gởi tâm tình của mình lên tới trời cao.
Nhe) sáng túc Đù Lạt 9-1998
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BẠCH NHẬT PHƯƠNG

NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐÀN ÔNG
Truyện ngắn

Ngày ấy, vào năm 1981.
Rời phiên tòa ra về, thiếu phụ cảm thấy quãng
đời còn lại như một cuộc thách đô". Nàng không buồn
phiền nhiều mà cảm thây bực bội và vô cùng lo lắng.
Nàng bực vì thái độ nhỏ nhen của người đàn ông mà
nàng đã từng là vợ trong suốt 13 năm qua. Nàng lo lắng
vì 3 đứa con của nàng từ nay trông cậy vào chỉ một mình
nàng!
Mới ngoài 30 tuổi; thân hình mảnh mai, nhỏ bé,
nguồn thu nhập duy nhất là đồng lương giáo chức; đứa
con lớn mới 12 tuổi, đứa con út mới 4 tuổi; rõ ràng mẹ
con nàng sẽ phải trải qua một cuộc sông gieo neo, chật
vật. Nhưng nàng không hề ân hận về quyết định của
mình ! Người đàn ông ấy chẳng đem lại cho nàng điều gì
khác ngoài những cuộc cãi vã vô hồi kỳ trận mỗi khi bất
đồng với nàng; những làn roi thô bạo vung lên mỗi khi
anh ta dạy dỗ con cái; những quyết định ngược đời khiến
cho nàng và các con của nàng luôn phải chịu hậu quả.
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Nàng đã thức nhiều đêm trắng, khóc thầm với
riêng mình, trăn trở về một kế hoạch tương Jai chưa
thành hình và cả vì một quá khứ cay đắng ì Nhưng rồi
những suy nghĩ của nàng cứ mạnh mẽ lên dần, CUỐI cùng
nó hun đúc thành một mong muôn mãnh liệt - tựa như
một lời nguyền đầy kiêu hãnh: các con nàng sẽ phải
được nuôi dạy chu đáo; chung nhất thiết phải đưực học
hành đến nơi đến chôn; chúng cần phải được hấp thụ tất
cả những vốn liếng trí tuệ mà nàng đã thừa hưởng được
từ nền giáo dục của hai dòng họ cha - mẹ nàng; chúng
sẽ phải thành đạt hơn nàng trong sự nghiệp và nhất là
phải hoàn thiện hơn bô" chúng về tính cách.
Sáu năm dài trôi qua ! Các con nàng đã lớn lên
trong nỗi gian truân khôn kể, chúng đã cùng với nàng
chịu đựng một cách thông minh và ngoan ngoãn.
Dịp đó thành phô kỷ niệm ngày lễ lớn, Mặt trận
Tổ quốc tổ chức một cuộc họp mặt trí thức trong toàn
tỉnh; nàng đã gặp một gương mặt mới. Đó là một người
đàn ông to cao, khuôn mặt vuông chữ điền, đăm chiêu
từng trải. Giờ giải lao anh ta gặp nàng trò chuyện, cái
nhìn của anh hướng về nàng như dò hỏi, như muôn nói
điều gì mà lại thôi. Sau này, do công việc mà nàng còn
gặp lại anh nhiều lần nữa và lần nào cũng vẫn cái nhìn
ấy !
Nàng có một linh cảm rằng chỉ cần nàng “bật lên
một tín hiệu đèn xanh“ thì chắc chắn quan hệ giữa hai
người sẽ trở nên thân thiết. Nhưng ngay cả chính nàng
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cũng nửa muôn nửa không. Dư âm của cuộc hôn nhân
lần thứ nhất vẫn đè nặng lên tâm trí nàng như một lời
cảnh báo. Chẳng có gì bảo đảm rằng rồi sẽ không đổ vỡ!
Chẳng có gì chắc chấn rằng người đàn ông thứ hai sẽ
đem lại cho nàng và các con nàng một cuộc sông bình
yên, đầm ấm ! Thế là nàng cố ý né tránh. Những cuộc
tiếp xúc sau đổ chỉ còn thuần tủy là công việc, dẫu rằng
trong thẳm sâu của cõi lòng thì không hoàn toàn như
vậy. Vào một đêm cuối hè nàng không ngủ được, một
mình đứng trước hiên nhà; lặng ngắm màn đêm; khoảng
sân cỏ trước mặt lung linh trong ánh sáng dịu dàng của
vầng trăng giữa tháng; một nỗi buồn mênh mang, vô tận!
Trở vào nhà, nàng cầm bút ghi lại những vần thơ vừa
hình thành; đổ là một bức thư không gửi, đó cũng là lời
tự nhủ trong sự đè nén đớn đau, da diết !
“Thôi cứ để,
Cho dòng trôi phẳng lặng
Khuấy động làm chi
Cho sóng cuộn sôi trào
Khơi dậy làm chi
Hạnh phúc với khổ đau
Tinh yêu ấy
Ngọt ngào hay cay dắng
Có hao giờ
Ta biết trước được dâu
Bởi thế\ hai ta,
Đành lặng lẽ hước qua nhau ”

Đêm ấy mãi gần sáng nàng mới chợp mắt, khi'
thức dậy đã bảy giờ sáng, các con nàng đã đi học, nàng
tất tưởi đạp xe đến trường để kịp lên lớp vào tiết học thứ
hai, nàng hối hả lao vào những cống việc thường nhật
như không hề có gì xảy ra vậy. Cơn bão lòng đã qua đi,
dịu dần, rồi tắt. Nàng đặt cho người đàn ông có cái nhìn
dò hỏi ấy một biệt hiệu khá chuẩn: "Người không dừng
bước Thảng hoặc có nhớ đến anh thì cũng chỉ với một
cảm giác nhẹ nhàng, thoáng qua. Nàng đã hoàn toàn yên
phận bên đàn con hiếu thảo. Đứa con gái thứ hai của
nàng lúc này vừa tròn 11 tuổi, nó luôn quấn quýt bên
mẹ, thủ thỉ với mẹ suốt ngày và rất sợ mất mẹ, nàng
không nỡ làm nó buồn.
Hai năm tiếp theo diễn ra bình yên. Thiếu phụ
được cơ quan cử đi nước ngoài tu nghiệp. Nàng gửi hai
đứa con nhỏ về quê ngoại, đứa con trai lớn chấp nhận ở
nhà một mình, nó đang học lớp 12, nàng tin rằng nó đã
đủ bản lĩnh và trí khôn để tự lo liệu trong thời gian mẹ đi
vắng.
Mùa đông nước Nga thật khắc nghiệt. Tuyết
trắng phủ đầy lối đi, khắp mặt đất và ngọn cây là một
màu trắng lạnh lùng, giá buốt. Hàng ngày nàng đi từ ký
túc xá đến nơi làm việc trên con đường trơn trượt, đã
nhiều lần nàng ngã nhào trên tuyết. Những buổi tối thứ
bảy và ngày chủ nhật thật cô đơn, tẻ nhạt. Nàng nhớ bạn
bè, nhớ các con và thèm đến khát khao một cảnh đoàn
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tụ. Rồi người đàn ông thứ ba xuất hiện, chàng nghiên
cứu sinh này có dáng người thanh mảnh, tầm thước,
khuôn mặt dài, sông mũi cao, thông minh, mái tóc lượn
sóng, nói năng khúc triết và thu hút. Lời tỏ tình là một
bức thư cực ngắn, viết bằng tiếng Nga tinh tế và hóm
hỉnh. Anh không mở đầu như những bức thư tình thông
thường mà lại viết “Anh gửi đến em một trang từ điển
Nga-Việt để giải nghĩa một từ và những thành ngữ đưực
cấu trúc với từ đó”. Tiếp theo, anh liệt kê mười câu
thành ngữ tiếng Nga, đặt song song với phần giải nghĩa
tiếng Việt:
1- Gặp gỡ nhau
2- Ngắm nhìn nhau
3- Nhận ra nhau
4- Yêu quý nhau
5- Đi theo nhau
6- Chăm sóc nhau
7- Không thể thiếu nhau
Anh kết thúc một câu vừa như dự đoán lại vừa
như khẳng định: “Đó là những thành ngữ nói về chúng
ta, anh hy vọng và tin tưởng rằng em cũng nghĩ như
anh”.
Với bản tính nồng nhiệt và dam mê, anh lôi cuốn
nàng vào một cuộc tinh sôi nổi. Tuyết vẫn rơi, nhưng
nàng không còn thây giá buốt. Trên con đường tuyết
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trắng bây giờ in đậm những dấu chân đôi thật nên thơ,
bay bổng. Ngày tháng trôi qua ào ào, đằm thắm say mê.
Nàng không còn thời gian để đắn đo, suy xét. Nàng luôn
cảm thấy trẻ trung, phấn chấn. Nàng học tập và làm việc
rất hiệu quả. Nàng lại làm thơ, những vần thơ chứa đựng
biết bao rung cảm, tin yêu:
Mùa đông nước Nga
Tôi đã đón vào đời
Đường tu vết trắng
Dâu chân đôi sóng hước
Bầu trời thẩm
Mà con tim ấm nóng
Gió rét bao quanh
Mà hồn tôi cháy bỏng !
Anh bắt đầu bàn với nàng về những dự dịnh sau
ngày về nước, mỗi kế hoạch lớn nhỏ đều dược anh mở
đầu bằng cụm từ: "Chúng mình sẽ...". Một ngày chủ nhật,
anh dưa nàng đến cửa hàng dụng cụ gia đình, họ bắt đầu
chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc song mai sau, cái điệp
ngữ "Chúng mình sẽ..." vẫn tuôn ra từ hai tâm hồn đang
phơi phới. Rời cửa hàng ra về, anh nói với nàng: "Hôm
nay em hãy dến chỗ anh, anh sẽ tự tay nấu cho em một
bữa cơm Việt Nam hoàn chỉnh". Nàng khẽ gật đầu, nhẹ
nhàng ngả vào vai anh, sung sướng, tin cậy.
Từ trên xe buýt bước xuống, bỗng ở phía xa có
một cô gái trẻ gọi tên anh, giọng cô lảnh lót như tiếng
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còi xe cấp cứu ! Anh dường như quên phắt sự có mặt của
nàng, chạy nhào về phía cô ta, để một mình nàng đứng
đó, thật lâu, thật bơ vơ ! Không đủ kiên nhẫn chờ thêm,
nàng gọi tắc xi, khuân theo đông đồ đạc nặng nề, vô
cảm, một mình trở về ký túc.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau anh trở lại gặp
nàng. Cái mà anh nhận được là toàn bộ dụng cụ gia đình
họ vừa cùng mua sắm và lời chào vĩnh biệt ! Mặc cho
anh thanh minh đôi ba lần,.nàng vẫn quyết liệt, thế là họ
chia tay. Bạn bè bảo rằng nàng khỏ tính và cố chấp.
Nhưng chỉ riêng nàng biết, một linh cảm không thể
nhầm lẫn, đã báo trước rằng nàng nhất thiết phải chấm
dứt mối quan hệ này, kẻo mà...!
Những sự việc diễn ra sau đó đã chứng minh rằng
cách xử sự của nàng là biện pháp duy nhất đúng. Chỉ
một tháng sau khi xa rời nàng anh bắt đầu đi chơi với cô
gái trẻ kia. Cái mối quan hệ lửa rơm ấy cũng chỉ kéo dài
chưa dầy hai tháng. Chính anh đã từ bỏ cô ta. Anh bắt
dầu gửi cho nàng những bức thư đầy nuối tiếc và ân hận.
Anh viết “Anh hy vọng rằng trong trái tim bao la và
nồng thắm của em vẫn có một chỗ dành cho anh.” Khổ
thay nàng không thánh thiện và bao dung đến mức đủ để
có thể tha thứ. Nàng'rhï là một phụ nữ như bao phụ nữ
khác, nàng đòi hỏi ở ngươi mình yêu sự duy nhất và thái
độ ton trọng. Nàng thầm nghĩ: dương như đàn ông họ chỉ
quý những điều đã mất ma không biết gìn giữ những
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điều đang cổ. Khác với cuộc chia tay lần trước, lận này
nàng chìm ngập trong một nỗi buồn tê tái. Kết thúc khóa
học, nàng về nước, nhưng nhiều năm sau nàng vẫn còn
thấy tim mình ứa máu. Cũng có một vài bóng dáng khác
lướt qua, song nàng cư xử như một kẻ lãnh đạm và bất
cần. Trái tim nàng có vẻ như đã mãi mãi khép kín.
Đúng lúc đó thì lại có một nhân vật quái dị nhào
đên bât ngờ. Đó là một nhà văn có cái tên thật khác
người : TƯNG VĂN HỨNG. Nàng đã có lần đọc trên
báo Văn Nghệ một vài chương trong tiểu thuyết của ông
ta. Nghe nói gần dây ông ta viết rất khỏe, xuất bản hàng
chục đầu sách về nhiều đề tài khác nhau. Nàng tiếp xúc
với ông ta một phần vì tò mò, phần nữa vì nàng cũng
muốn học hỏi từ cây bút chuyên nghiệp này một chút gì
đỏ về văn chương. Nàng đang là một người viết nghiệp
dư, chập chững bước vào nghề mà. Khi ông bắt tay nàng,
nàng đáp lại bằng một thái độ thân mật vô tư ; nàng hỏi
mượn những tác phẩm mới của ông ta về đọc ; nàng
dành cho ông ta những lời khen nửa thành thật - nửa xã
giao về một vài trang viết gây ấn tượng của ông ta. Nàng
làm thế vì nàng vốn là một độc giả biết trân trọng nhà
văn và quan tâm đến tác phẩm của họ. Chỉ vậy thôi, thế
mà không ngờ ông ta đã đến gặp nàng, đưa ra những lời
tỏ tình lạ tai như chính cái tên của ông ta vậy. Ông ta
vào đề:
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Anh đã ly hôn và đang sống cô độc, vì thế anh
chính thức cầu hôn em, anh là một nhà văn lớn và rất nổi
tiếng, nếu chung sống với anh em sẽ thấy tự hào và sẽ
được tiếp xúc với nhiều nhà văn có tên tuổi khác, họ đều
là bạn bè của anh.
Nàng còn chưa hết ngạc nhiên thì ông ta nói tiếp:
- Hoàn cảnh của em xem ra gay đấy, một mình
nuôi ba con, gánh nặng quá lớn. Dù cho có nhiều người
đàn ông yêu quý em đi chăng nữa nhưng không phải ai
cũng đủ lòng nhân ái để đến với em như anh đâu.
Quá khó chịu vì những lời kỳ quặc và bất nhã,
nàng nhìn ông ta: một thân hình còm cõi loắt choắt, một
gương mặt nhăn nhúm và hãnh tiến, thật khó coi ! c ố
nén giận, nàng trả lời ông ta bằng vài câu lạnh nhạt và
mỉa mai:
- Em rất ngưỡng mộ những người tài năng và
thông minh, nhưng không hề cần đến sự nổi tiếng. Hơn
nữa chúng ta mới quen biết, đâu đã hiểu gì về nhau. Em
khồng dễ tính và hiền lành như anh tưởng đâu, hãy tìm
hiểu cho kỹ đã. Rồi nàng khéo léo mời ông ta ra về.
Tưởng chuyện chỉ đến thế, chẳng dè sau khi ông ta đã
rời thành phố để trở về nơi ông ta xuất phát nàng mới
được bạn bè cho hay rằng ông ta đã khoe với nhiều
người là “cô ấy mê tôi lắm, vì thế tôi có ý định kết hôn
với cô ấy
Giá như lúc này mà có ông ta ngay trước mặt thì
chắc chắn nàng sẽ cho ông ta một bài học đích đáng.
í/u \ỵ> í/i4SÓ.t\4ý -
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được một bức thư dài, nhà văn lớn viết rất nhiều điều
“đáng giá”, trong đó có một câu “bất hủ” thế này:
“chẳng lẽ một người đàn ông có tâm hồn cao đẹp tuyệt
vời như anh mà lại không thể tìm được hạnh phúc sao?”.
Đến nước này thì nàng vứt bỏ mọi phép lịch sự. Nàng
phúc đáp bằng một bức thư, trong đó chứa đựng những
đoạn văn không kém phần “tuyệt tác”. Nàng viết:
“...Chỉ khi nào anh tự biết rằng mình chẳng tuyệt
vời chút nào thì may chăng mới có thể tự hoàn thiện
mình để ngày càng trở nên khả dĩ mà thôi. Phụ nữ chúng
tôi quý những người đàn ông đến với tình yêu bằng một
thái độ khiêm nhường. Sự khiêm nhường làm cho một
gương mặt vốn đã đẹp sẽ càng đẹp hơn, một gương mặt
vốn không đẹp có thể trở nên dễ thương; còn như một
thái độ hợm hĩnh và tự phụ chắc chắn sẽ gây ấn tượng
ngược lại”. Gửi bức thư đi rồi nàng vẫn còn lo rằng với
cái kiểu tư duy quái gở như ông ta thì biết đâu đọc xong
ông ta vẫn tiếp tục nghĩ là mình mê ông ta lắm (!?).
Nàng bỗng ngao ngán rút ra một kết luận: ông trời ghét
bỏ mình nên đem đến cho mình toàn những đàn ông phế
phẩm, họ nếu không ngu ngốc và hợm hĩnh thì lại bạc
bẽo và hời hợt.
Để giải tỏa tâm trạng, nàng tìm đến những ông
thầy tử vi nổi tiếng để xem hậu vận.
Ông thầy ngoài Bắc phán rằng: Sô" cô còn đào
hoa lắm, ngay cả khi cô có đi tu để trôn tránh thì vẫn sẽ
có người đàn ông đến cổng chùa mời ra đây.
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Ông thầy trong Nam thì đoán: Tinh duyên đối với
cô như một thứ nghiệp chướng, như một món nợ từ kiếp
trước, mà cô vẫn chưa trả hết !
Ôi trời ! Sao mà trần ai đến thế ! Giá như đào hoa
là cái thứ có thể đem cho làm phúc, hay có thể đánh đổi
để lấy của cải tiền bạc thì chắc nàng đã khá giàu có !
Ba năm sau cái chuyện nực cười về ông nhà văn
lớn, một lần nàng vào thư viện và nhìn thấy một cuốn
thơ mà tác giả chính là “Người không dừng bước”. Nàng
mượn về nhà đọc, nàng đã nhận thấy trong đó có một bài
thơ kỳ lạ - nó giông như lời đối thoại với “bức thư không
gửi” mà nàng đã viết trong cái đêm trăng năm nào ! Phải
chăng đây là hiện tượng ĐIỆN SINH HỌC. Nàng suy
nghĩ hồi lâu rồi tự nhủ “chẳng qua là do mình suy diễn
thê thôi ”. ít lâu sau, ngẫu nhiên có một người quen mách
cho nàng biết tác giả làm bài thơ ấy là để ngầm tặng
chính nàng - anh đã tâm sự điều riêng tư này với một
người bạn thơ khác, chắc anh không thể ngờ sẽ có ngày
nó lọt đến tai nàng. Nhưng mọi việc đã đưực an bài, lúc
này anh không còn độc thân, anh đã có vợ và họ đang
cùng nhau thực hiện những tham vọng riêng, hoàn toàn
xa lạ so với nàng. Nàng thực sự không thấy luyến tiếc;
chỉ có điều bài thơ của anh cùng với những thông tin mà
nàng vừa nghe được khiến nàng thấy yên lòng vì mình
đã không ngộ nhận; nó cũng giúp cho nàng trút bỏ được
cái định kiến là “đàn ông đến với nàng toàn những người
hời hợt”.
*
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Thiêu phụ đã bước vào thời HẬU VẬN. Các con
bà đã vào đại học. Những ngành nghề mà chúng lựa
chọn đều rơi vào các trường chỉ có ở thành phô" lớn; vì
không muôn cản trở sự nghiệp của con cái nên bà đành
chấp nhận cho chúng đi xa. Cô con gái cưng nay đã trở
thành một thiếu nữ duyên dáng, nó đã có người yêu !
Một lần nghỉ tết về thăm nhà, cô bé ôm lấy mẹ nói trong
nước mắt:
- Chúng con lớn cả rồi, chúng con đã hiểu và
thương mẹ lắm, chúng con không giữ lấy mẹ như ngày
xưa nữa đâu mẹ ạ. Nếu có ông bạn nào hợp với mẹ thì...!
Sáng mồng một tết, cả ba đứa con đều chúc mẹ
sẽ có nhiều niềm vui mới !
Lời chúc của các con có vẻ rất thiêng ! Năm ây
lại có “hai ứng cử viên sáng giá", ứng cử viên thứ nhất
có phong cách nghệ sỹ. Dáng người ông cao cao, gương
mặt cởi mở, tính tình hòa nhã, quảng đại. Ông dành cho
bà một sự chăm sóc dịu dàng, trân trọng. Những cuộc
đàm đạo giữa đôi bạn già thường diễn ra vui vẻ với
nhiều đề tài phong phú. Bà rất mến ông, nhưng đồng
thời đôi khi bà cũng thây không hài lòng vì dường như
nếp sông của ông có phần hơi phóng túng. Bà vẫn chưa
quên bài học đau lòng từ cái mùa đông nước Nga não nề
ãy !
ứng cử viên thứ hai là một nhà doanh nghiệp.
Mặc dù khá thành đạt trên thương trường nhưng ông vẫn
giữ đưực một nếp sông chừng mực, nghiêm túc. Ông
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không hề sa đà vào những trò tiêu khiển xa xỉ. Ông đến
với bà bằng những lời cầu hôn giản dị, minh bạch, khiêm
nhường vừa đủ. Ong dành cho bà một sự quan tâm chu
đáo, có pha chút dè dặt, vị nể, nhưng không kém phần
quyết đoán. Bà thấy tin cậy và đánh giá cao những phẩm
chất của ông; nhưng bà lại ngại rằng ông sẽ quá khô
khan và gia trưởng.
Phải chăng ở bà đã có một sự nhạy cảm vượt quá
mức cần thiết. Những linh cảm luôn đến sớm đã tạo ra
trước mắt bà một bức rào cản kiên cô". Bà vẫn đứng bên
này rào, còn những gương mặt đàn ông lại thấp thoáng
phía bên kia, với rất nhiều câu hỏi không có lời đáp. Bà
đang dừng trước vật cản vô hình đó.
Ngẫm nghĩ, suy tư, cẩn thận nhìn nhận lại những
năm tháng đã qua - bà chợt nghiệm thây rằng bà thường
bát hạnh trong tình yêu nhưng lại rất may mắn trong
quan hệ bạn bè. Khi còn ở tuổi học đường cũng như khi
đã vào nghề bà từng gặp những người bạn trai tuyệt vời.
Họ đối với bà rất chân thành, trong sáng, họ thường giúp
đỡ bà một cách vô tư và không hề đòi hỏi ở bà một sự
đền đáp nào. Bà hy vọng rằng trong đoạn đời còn lại bà
vẫn có được những ông bạn già thân thiết và đáng kính.
Hè 1998
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HÕ THÊ SINH

DAT LANH
Truyện ngắn
Tôi trèo một mình lên sân thượng để thoát ra khỏi
sự náo nhiệt của bạn bè. Tất cả đều đă ngà ngà say.
Hôm nay chúng chào đón sự trở lại của tôi bằng một bữa
tiệc khá thịnh soạn so với túi tiền sinh viên. Đã đến thời
điểm vui nhất của cuộc chơi. Đó là hát. Dàn đồng ca này
ủng hộ một cách nhiệt tình bất cứ bài hát quen thuộc
nào, khi một ai đó xướng lên. Cứ thế mà say sưa từ bài
này tiếp nối sang bài khác. Những lúc "siêu thoát" như
vậy được gọi vui là "hát cho dân tôi nghe". Tôi cười
thầm, ở dưới kia các bạn tôi đang hát "ký túc xá ca". Cái
giai điệu dí dỏm đầy hào khí sinh viên ây, dĩ nhiên được
cải biên từ những bài hát chính thông. "Đất nước" thành
"Ký túc", "Huyền thoại mẹ" thành "Huyền thoại rượu".
Hầu như ai cũng thuộc, thích lắm. Có một thời tôi cũng
thế.
Trăng đêm nay sáng lạ lùng. Đà Lạt ít có những
đêm trăng như thế này. Thường là trăng lu, trăng mờ. Có
lần thằng bạn tôi ở dưới quê lên chơi đã nói "trăng Đà
Lạt có màu nước phèn". Tôi cười tràn. Nhưng sau đó lại
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thấy nó có lý. Đôi lúc, tôi cũng, thấy trăng có màu nước
phèn. Cả thành phố đang im lìm ngủ dưới trăng, yên tĩnh
như một bức tranh lụa. Cảm giác bình yên đang len lỏi
lại trong tôi sau gần một năm va chạm sóng gió cuộc đời.
Lần này, tôi trở lại Đà Lạt sau gần một năm xa cách.
*
Tốt nghiệp đại học tôi bôn ba về quê tìm việc
làm. Tôi muôn có một việc làm ở tỉnh để được gần gũi
ba mẹ trong lúc tuổi già. Ớ nhà chỉ còn hai ông bà. Các
anh chị tôi đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Biết được ý
định của tôi, ba mẹ tôi mừng ra mặt. Không mừng sao
được, cả nhà chỉ một mình tôi là được học hành đến nơi
đến chôn.
Tôi ra thành phố tìm việc. Một tháng. Hai tháng.
Ba tháng... trôi qua. Niềm háo hức, tự tin trong tôi lụi
tàn. Tôi đã gõ cửa hầu hết những cơ quan văn hóa - xã
hội của tỉnh. Ớ đâu tôi cũng được nghe cái điệp khúc như
nhau: "Có ai giới thiệu anh không ?", "Cơ quan chúng tôi
hiện nay không có nhu cầu nhận thêm người"...
Trên bước đường lang thang tìm việc tôi gặp lại
những đứa bạn cùng lớp, thời sinh viên chúng tôi gọi
nhau là "đồng hương". Chúng nó đứa nào cũng tất bật,
vội vàng với những bận rộn mới. Nghe chúng nó khoe,
tôi biết có nhiều đứa mới được công tác ở những nơi mà
trước đây người ta trả lời tôi "hiện nay cơ quan chúng tôi
T / uÎh/vyyỉvừ- t/ứiỵy
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không có nhu cầu nhận thêm người". Tôi đem điều này
tâm sự với Nhơn. Nhơn là bạn thân tôi. Hai đứa cùng
làng, học chung với nhau từ hồi mới cắp sách đến trường
cho đến hết phổ thông. Nhơn học trung học an ninh, ra
trường trước tôi hai năm được điều về Công an tỉnh. Nó
nhìn tôi ái ngại: "Tao thấy trường hợp của mày bị khó
đấy ! Mày đi xin việc suông làm sao cạnh tranh nổi với
người ta có tiền của dắt lưng, có thân thế, có người giới
thiệu. Mà những thứ ấy tối cần thiết. Tao làm tổ chức tao
biết !". "Nhưng tao có đầy đủ bằng cấp. Biết ngoại ngữ,
biết vi tính và thiết tha được làm việc tại quê nhà". Nhơn
lắc đầu: "Tao hiểu, nhưng đây là tỉnh lẻ họ còn cục bộ
lắm. Việc thu hút chất xám và năng lực tuổi trẻ còn là
một vân đề hết sức nhức nhôi. Tao làm tổ chức tao
biết!".
Đầu tôi căng thẳng chỉ chực muôn bung ra vì sự
ngột ngạt, ồn ào của phô" xá. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp
được một bóng cây xanh, tôi thèm khát màu xanh đến
cháy lòng. Ngước nhìn lên chỉ toàn nắng là nắng, những
khối bê tông sừng sững vươn lên giữa trời. Thành phố trẻ
đang hôi hả trên đường hiện đại hóa. Ớ đây tôi muốn tìm
một gổc bình yên nho nhỏ cũng hoài công. Biển chẳng
ban phát được gì cho tôi. Người ta tràn ra biển đông
nghìn nghịt cả ngày lẫn đêm, dường như biển xoa dịu
cho con người bớt đi cái nóng bức bối của mùa hè. Tôi
nghe đài, đọc báo được biết thời tiết nắng hạn năm nay
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đã cướp đi hàng trăm sinh mạng con người trên dọc
duyên hải miền Trung, phần đông là trẻ em và người
già. Khiếp quá !
Tôi bỏ phô" về lại nhà, về làng, về lại ruộng đồng
quê tôi. Tưởng là được yên ổn. Nhưng sự nhiêu khê ở
nhà quê muôn đời nay vẫn thế. Chuyện một thằng ăn
học đàng hoàng như tôi thất nghiệp về nhà ăn bám cha
mẹ trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu. Một buổi
sáng đi chợ về mẹ tôi càm ràm: "Thiệt là khổ... Chuyện
thằng Nghiệp nhà mình đi đâu cũng nghe người ta xì
xào. Mới sáng nay mẹ con bà Lắm gặp tôi hỏi: "Chớ
thằng Nghiệp nhà chị có công ăn việc làm chưa ? ưi dà,
thời buổi này tôi thây chỉ có anh chị dư cơm mới cho con
đi học Văn... Nghe mà tức lộn ruột". Ba tôi cau có: "Cái
bà này ! Thây kệ người ta, hơi đâu mà tức với loại người
lắm của vô học ây. Trâu buộc ghét trâu ăn mà". Tôi đâm
ra lầm lì ít nói, ra đường tôi thường tìm cách để khỏi phải
trả lời những câu hỏi liên quan đến mình. Tôi biết trong
sô" đông â"y, có người thực tình, có người mai mỉa.
Tâm lý bị ức chế nặng nề khiến cho tinh thần tôi
khủng hoảng. Tôi quyết ra đi tìm cho mình một mảnh đâ"t
lành. Cái đêm trước ngày tôi ly quê mẹ tôi mếu máo,
nước mắt người già đốt cháy lòng tôi. Ba tôi không phản
đối, chỉ buồn nói: "Đi đâu, làm gì cũng được, miễn sao
sống cho ra con người tử tế". Rồi ông ngồi trầm ngâm
uống rượu một mình, bóng in nhập nhòa lên vách. Say
tixÁyữ
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lên, ông đọc cho tôi nghe "Tông biệt hành" của Thâm
Tâm. Tôi ngầm hiểu, ông muôn dặn dò tôi "chí lớn chưa
về bàn tay không".
*
Tôi dừng chân trước cổng nhà em, sau khi đã mỏi
gốĩ vòng quanh qua những con đường quen thuộc để tận
hưởng mùi hương dạ lý ngọt ngào. Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ
được thiết kế theo kiểu biệt thự cũ, nằm cạnh bờ hồ. Bờ
rào ken dày những bụi tường vi, lần nào tôi đến cũng
thấy hoa nở. Đêm nay cũng thế. Có lần tôi nói: "Em thật
hạnh phúc ! Ngôi nhà em có không gian thơ mộng nhất
của thành phố mộng mơ này". Em cười bảo tôi: "ba xạo".
Mẹ em mở cổng cho tôi, bà không biết tôi. Trong những
lần ít ỏi đến thăm em trước đây tôi đều không gặp bà.
"Cậu tìm ai ?", bà hỏi. "Cô cho cháu gặp Tần Lâm Ị".
"Tần Lâm đi dạy ở huyện cách đây mấy tháng rồi cậu".
Trời ạ, một cô gái thành phố nhút nhát như em mà về
huyện làm cô giáo ! Thật tình tôi không ngờ. Tôi chào
bà, quay lui.
Không biết tác giả là đứa chết bầm nào, nhưng
gần như cả lớp quen gọi tôi là "ông Hai lúa" thay cho cái
tên trong giấy khai sinh. Mặc dù tôi dân chính gốc Trung
Bộ. Có lẽ do sự khắc khổ quê mùa, cái hương vị bùn đất
còn đeo bám lấy tôi mà ra. Chỉ có em gọi tôi một cách
đàng hoàng là "anh Nghiệp". Và tôi kết thân với em
cũng bắt đầu từ điều ấy. Ngược lại, có thời gian em đã
138-
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làm tôi khổ tâm. Cái tính ít nối, cái miệng hay cười bẻn
lẻn của em đã mê hoặc trái tim tôi. Đáp lại lời tỏ tình
của tôi, em nói buồn như mưa: "Em quý anh lắm, nhưng
em không thể. Bạn trai của em đang học ở Sài Gòn. Em
và Hoàng yêu nhau trước khi vào đại học". Đất trời chao
đảo. Lúc ây tôi có cảm giác mình như đang rơi giữa
chừng vực thẳm. Có điều sau đó tôi đã leo lại được lên
bờ. Tôi và em vẫn là bạn tốt của nhau suôi những tháng
năm còn lại trên ghế giảng đường.
*
Tòa soạn cử tôi và anh Liêu - một nhà báo kỳ cựu
theo đoàn các nhà khoa học có cả ta lẫn tây đi tìm "Tê
giác Việt Nam" ở rừng già Cát Tiên. Tôi sướng tê cả
người. Một phóng viên mới tập tễnh vào nghề như tôi đã
được may mắn tham gia vào công cuộc tìm kiếm dấu vết
một loài động vật tưởng chừng đă bị tuyệt chủng trên trái
đât. Anh thư ký tòa soạn nói: "Cho Nghiệp đi để cọ xát
với thực tế vùng sâu vùng xa, anh Liêu sẽ chỉ vẽ thêm
về kinh nghiệm làm báo". Tôi vừa trải qua một chặng
đường thử thách gắt gao để trở thành phóng viên báo
tỉnh.
Đoàn dừng lại ở ủy ban huyện làm việc với chính
quyền và dưỡng sức trước khi xuất kích vào rừng. Tôi
lang thang dạo ra đường, phô" huyện nhớp nháp sau cơn
mưa cuối mùa trông buồn ủ dột. Có ai gọi tên tôi giật
giọng phía sau. Tôi quay lại. Trời đất, Tần Lâm. Em
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cũng vừa dừng xe lại trước mặt tôi. Tôi nắm tay em
mừng rỡ: "Anh không ngờ lại gặp em ở đây". "Em cũng
vậy". Tôi giải thích cho em sự hiện diện của tôi ở đây,
và hỏi: "Sao em phải về tận đây dạy học gr . Em nói:
"Em không kiếm dưực việc ở thành phố, em xin di dạy
người ta phân em về đây. Em dạy ở một trường cấp II
cách đây mười cây s ấ Lúc dầu buồn lắm, giờ thì vui rồi,
bọn nhỏ đã giữ chân em. Em cảm thấy hạnh phúc khi
biết được mình thật sự cần thiết cho chúng". Chúng tỏi
không đủ thì giờ nói chuyện nhiều với nhau, em phai về
để kịp chiều nay đến lớp. Tiễn em, tỏi nửa đùa nửa thật:
"Còn bao lâu nữa anh sẽ được mời dự đám cưới của
em?". Em cười buồn: "Em cũng không biết cho đến bao
giờ. Bọn em đã chia tay. Hoàng ở lại Sài Gòn làm việc
cho một công ty nước ngoài". Lại thêm một bất ngờ nữa.
Tôi nhìn sâu vào mắt em: "Xong việc, quay ra anh sẽ
đến tìm em!". "Em đợi".
Tôi đứng chết trân nhìn theo em đạp xe rẽ về con
đường đất đỏ nhầy nhụa, nơi ấy có những mặt trời bé
nhỏ vẫy gọi em về. Ngày mai tôi trèo đèo lội suối vào
rừng. Tôi biết, giữa hun hút đại ngàn lòng tôi sẽ ấm lên.
Em đã thắp trong tôi một ngọn lửa.
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THÀNH PHỐ THẤP THOÁNG
I
Trại an dưỡng của quân đội ở Đà Lạt vào năm
1976 mới khai trương nên hãy còn vắng khách. Các sĩ
quan ở phía Bắc quen đi nghỉ hè ở bãi biển sầm Sơn, Đồ
Sơn, Bãi Cháy. Ớ phía Nam cũng thế, họ thích thú rủ
nhau đi Nha Trang, Vũng Tàu... Đà Lạt đẹp và mát mẻ
nổi tiếng nhưng trái nẻo. Hầu như các sĩ quan đến nghỉ ở
Đà Lạt, còn vì những mục đích khác. Khi tôi đến, trại
mới có bốn khách, thì đã ba người có gia đình ở Lâm
Đồng, nên sự an dưỡng chỉ là cái cớ để tạt về nhà. Người
thứ tư là một vị đại tá già sắp về hưu vốn xưa kia thời
Pháp thuộc có làm công chức ở đây. Chắc vị đại tá muôn
sông lại những kỷ niệm của mình, nên suốt ngày lầm lũi
thả bộ đi chơi, ít bắt chuyện với anh em trong trại. Từ Hà
Nội, tôi chọn chỗ trái nẻo này để nghỉ ngơi, chỉ vì muôn
biết thêm một miền đất mới lạ. Thế mà trại vắng khách
quá cũng buồn. Mấy ngày đầu, hăm hỏ đi ngắm cảnh hết
hồ Xuân Hương, hồ ThanThỏ, thác Prenn, thác Cam Ly
đến đồi Cù, chợ Hòa Bình, vườn ươm hoa. Đi một mình
chóng chán, v ề trại nằm đọc sách và ngắm qua cửa sổ.
Ngoài đỏ là một hàng cây “mi mô da” gợi cho tôi cái
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cảm giác mơ màng, cảm giác bắt gặp những cặp mắt
buồn, tư lự. Còn những chùm hoa bướm mọc vô tội vạ ở
bờ vườn thì lúc nào cũng rung rinh như chính chúng phát
ra tiếng rì rào chứ không phải là nhừng đồi thông bắt gió
ngoài xa. Đang tính đến chuyện chỉ ở đây mười ngày là
phải chuồn, thì bỗng có bạn. Khách mới đến ở chung
phòng với tôi tên là Bích, một thiếu tá nom mặt mũi ít ai
đoán là anh đã 42 tuổi. Anh nói tiếng Huế, một thứ tiếng
Huế đã pha trộn nhưng vẫn dễ nhận ra. Chúng tôi làm
quen với nhau chỏng vánh. Được biết anh cũng mới đến
Đà Lạt lần đầu, tôi hứa sẽ dẫn anh đi chơi tham quan các
thắng cảnh. Nhưng anh có vẻ không thật mặn mà. Tôi
phỏng đoán:
- Anh có người nhà ở Đà Lạt đấy à ?
Bích lắc đầu:
- Không, chỉ có một người quen. Anh có biết ấp
Nghệ Tĩnh không ?
Tôi đã nghe nói đến ấp ấy, nhưng chưa tới. Tôi
hứa sẽ cùng anh đi tìm, nếu anh cần. Anh chỉ cười. Nụ
cười thật hiền. Trông mã người của anh, ai cũng nghĩ là
cán bộ chính trị chứ không phải là trung đoàn trưởng bộ
binh từng chiến đâu nhiều ở miền Đông Nam Bộ. Biết
tôi có gia đình ở Hà Nội, anh hỏi ngay tôi ở phố nào. Khi
tôi nhắc đến khu gia đình quân đội ở Phúc Xá kề ngay
cạnh sông Hồng thì anh reo lên nhận là hàng xóm. Và
anh xuýt xoa rằng vậy mà trước đến giờ không biết
nhau. Hóa ra anh ở dãy nhà số 2 mà tôi lại ở tận dãy 19.
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Khu gia đình quân đội khá rộng, với lại anh đi B một lèo
từ năm 1965 tới ngày chiến thắng mới trở ra, không biết
nhau là phải. Chúng tôi cùng nhắc lại với nhau những kỷ
niệm ở Phúc Xá nhất là vào thời gian đầu chúng tôi mới
đến ở. Con đường mòn lầy lội về mùa mưa và chiếc cầu
tre lắt lẻo buộc chúng tôi phải vác xe đạp lên vai mỗi lần
đi về qua. Những trận lụt bất tử có năm đến vài lần cọ
nhà, mỗi lần lụt, gia đình nào cũng bồng bế nhau chạy
lên phố mang theo lỉnh kỉnh đủ các thứ đồ dùng và cả
lợn gà nữa. Bãi sông rộng thênh thang đến mùa trồng
rau - thì đến khổ, nhà nào cũng thắp hương để át mùi
phân tươi từ cánh bãi bay vào. Tiết tháng ba, chúng tôi
thường chịu thêm cái nạn sâu róm. Chẳng hiểu cái giông
sâu róm gớm ghiếc ấy từ đâu sinh sôi ra mà con nào con
nấy to bằng ngón tay út cứ lừ lừ bò vào nhà. Có lần Bích
ngồi đọc sách, sâu róm bò cả lên bàn. Nhưng ở ngoài bãi
về tiết hè thì mát mẻ hết chê, đang đi ngoài phố về đến
đê sông Hồng là đến cửa gió. Nằm ngủ, mở toang cửa sổ
ra, gió cứ thông thông. Chỉ về tiết oi bức ấy, cánh dân
bãi chúng tôi mới vênh râu ra với bạn bè trong phô" ngột
ngạt. Trong chiến tranh ác liệt, Bích đi chiến trường xa,
còn tôi thì đi đi về về nên không thể quên được cái cảnh
hoang vắng của một khu gia đình ở sát ngay chân cầu
Long Biên buộc phải sơ tán triệt để. Còn nhớ lần ở chiến
trường ra, tôi về thăm ngôi nhà cũ thì đã quá bỡ ngỡ. Lối
vào dãy nhà mình mọc đầy cây cỏ dại cao đến ngang
đầu. Lụt lội không ai về cọ nhà, bờ tường in rõ ngân
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nước và vết bùn, từ hiên cho đến vườn rải một lớp đất
phù sa đã nứt chân chim. Phải lấy que xoi đất trong ổ
khóa mới tra được chìa. Khi mở cửa ra, tôi không đến nỗi
bị rắn đớp như một ông bạn hàng xóm, nhưng cũng hốt
hoảng vì một bầy chuột cống có đến hàng chục con chạy
loạn xạ trong nhà. Chim cun cút làm tổ trong vườn. Mèo
hoang đẻ con trong buồng tắm. v ề thăm nhà, cũng chỉ
nhìn một tẹo rồi đi, chứ ở làm gì cái nơi có thể ăn bom.
Bích ở tận miền Đông Nam Bộ không được chia sẻ cái
cảnh hậu phương trong những năm gian truân. Anh cứ
tưởng khu gia đình quân đội ở gần cầu Long Biên sẽ tan
hoang vì bom đạn, nhưng lúc trở về, anh lại thấy nguyên
xi. Cô" nhiên là mái ngói bị sụt bị vỡ, bờ tường và nhất là
ở các chốt cửa bị tức bom nứt nẻ đã được sửa chữa. Có
người là sức sông trở lại như xưa. Bích chỉ nhận thây
đường sá cầu công đã khá hơn trước và bãi bồi sông
Hồng ngày xưa rộng là thế nay biến mất. Dòng sông
Hồng đã ăn vào tận đầu hồi nhà ở. Có cảm giác như cả
khu gia đình sắp bị dòng sông Hồng cuốn đi.
Chúng tôi nhắc lại với nhau kỷ niệm về khu gia
đình và cảm thây sung sướng như hai người hàng xóm đã
quen thân nhau từ lâu.
Trước một ám trà “Tân Cương” mang từ Hà Nội
vào, Bích và tôi xuýt xoa nhấp từng ngụm nhỏ, càng
xuýt xoa hơn vì tình cờ đã nhận ra được hàng xóm với
nhau. Và thế là chắc chắn một tháng nằm an dưỡng tại
Đà Lạt sẽ không đến nỗi buồn hiu. Câu chuyện đang vui,
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bỗng nhiên Bích thở dài, nhìn ra cửa sổ. Ngoài đây, hàng
cây “mi mô da” đang mờ mờ trong sương muộn có gợi
cho Bích điều gì chăng, mà anh trở nên buồn bã. Anh
chép miệng bảo tôi:
- Vậy mà bây giờ tôi không còn được làm hàng
xóm của anh nữa anh Chân ạ! Tôi vừa ly dị vợ. Các thủ
tục ở Tòa án vừa xong vài tháng nay. Anh có biết cô
Liên ở dãy nhà 2 không ?
Tôi lắc đầu, đâm buồn lây. Khu gia đình quân đội
chúng tôi có nhiều người tên Liên quá, tôi không nhớ ra
cô Liên nào là vợ cũ của anh. Chỉ có lần, nghe vợ tôi nói
chuyện với chị hàng xóm về một cô nào đó sắp ly dị
chồng. Trong câu chuyện của các bà có ý chê trách cô
ấy là người quá thể. Chỉ biết láng máng thế, chứ tôi
không hỏi cặn kẽ. Câu chuyện Bích buộc phải ly dị vự
cũng dễ hiểu. Sự thể cũng bắt đầu từ cuộc chiến tranh
chông Mỹ khốc liệt, Bích vào chiến trường vừa đúng
mười năm. Cô vợ ở nhà đã không kiên tâm giữ được thủy
chung đã tằng tịu với một anh cán bộ cùng xí nghiệp.
Chuyện Bích kể thì dài dòng, nhưng có thể hiểu rằng
trong chuyện bất chính này, cô Liên vợ Bích là người có
lỗi nhiều hơn. VI rằng, anh cán bộ nọ ít hơn Liên dăm
sáu tuổi, tụi nhỏ nhà Liên vẫn thường gọi là chú. Khi hai
người tơ vương với nhau, anh cán bộ nọ chưa lập gia
đình, v ề sau, anh cán bộ phải lấy vợ, chứ chẳng lẽ cứ vớ
vẩn mãi với một chị vợ bộ đội đi B. Khi đã có vợ, anh
chàng đã quen thói ngang tắt nên vẫn không quên “bà
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chị kết nghĩa Hoặc ỉà chính cô Liên không thể để hoàn
toàn mất người đàn ông, nên đã tìm cách mở đường cho
anh chàng tiếp tục đi lại. Câu chuyện đổ bể bắt đầu từ sự
ghen tuông. Với lại, các con của Liên đã lớn, chúng nó
manh nha được chuyện bât chính trong nhà. Giữa cô
Liên và cháu gái lớn tên là Khánh đã xảy ra một cuộc to
tiếng, làm hàng xóm ai cũng biết. Thực ra, hàng xóm họ
biết từ lâu, từ ngày hai đứa nhỏ đi sơ tán trên Hà Bắc.
Nhà vắng vẻ thế - mà thỉnh thoảng cô Liên vẫn có khách
đàn ông ngủ lại...Họ biết nhưng chẳng ai thóc mách làm
gì vào chuyện tình cảm riêng tư. Chuyện đã đổ bể như
thế làm gì mà khi trở về Bích không biết. Anh chỉ muốn
đại lượng trong xử sự mà không được. Chỉ cần cô Liên
biết lỗi, là mọi sự lại êm đẹp. Lỗi lầm của cô Liên, Bích
chỉ muôn trút lên đầu thằng Mỹ, tất cả đều do cuộc chiến
tranh khốc liệt gây ra.Vậy mà cô Liên đã tỏ ra không
biết điều. Chính cô lại oán trách Bích bỏ vợ con đi hàng
chục năm ròng để mọi sự khổ đau trong chiến tranh mỗi
mình cô phải gánh chịu. Cô ấy khóc lóc tâm tức và kể lể
rằng anh đâu có biết thân tôi - thân cò, thân vạc, mỗi
mình một xe đạp lọc cọc chở gạo chở củi lên chỗ con sơ
tán. Những đêm qua sông đắm đò suýt chết đuối, những
trận bị bom vùi dưới bến phà Khuyến Lương, không có
bạn bè cưu mang thì tôi đã xanh cỏ rồi. Anh đâu có biết
những lúc B.52 rải thảm Hà Nội, người ta bổ nháo bổ ,
nhào đi tìm con. Và không ai liều như tôi, chạy bộ ra bến
phà bám xe tải bộ đội. Thôi thì mặc mẹ nó tất cả, quần
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áo bẩn như hủi cũng kệ thây, mây thằng lính trẻ lợi dụng
đêm hôm có sờ mó một tí cũng đành im, miễn sao được
thả xuống Quế Võ, chạy ù đến chỗ các con để mẹ con
ôm nhau mà khóc mừng cho sự vẹn toàn. Anh đâu có
biết những ngày con ôm con đau, một mình tôi chạy
thuốc chạy thang... Cô ây khóc lóc ấm ức y như Bích là
người bỏ vạ vợ con ở lại chạy theo cái quân hàm thiếu tá
trên ve áo ! Ôi, đến nước ấy đã là quá lắm, mà Bích vẫn
phân trần rằng suốt mười năm không lúc nào quên ơn
người vợ đám đang ở hậu phương. Đầu anh đội bom đội
đạn như thế mà còn sống sót trở về cũng là nhờ phúc
dày, đáng lẽ chị phải mừng, chứ đâu lại kiếm cớ giày vò
nhau. Thôi, một sự nhịn là chín sự lành, quả thật anh
cũng thương vợ chịu đựng vất vả mười năm. Anh dỗ
dành an ủi vợ, nhưng chị vợ càng được thể làm già, yêu
cầu anh phải xin chuyển ra Hà Nội, chứ nếu còn ở trong
Sài Gòn thì thà ly dị nhau sớm đi cho đỡ hốĩ hận. Chị vợ
đã thách thức anh và sau một đêm thức trắng để cân
nhắc suy tính, sáng dậy anh đã viết đơn, cả hai người
cùng ký. Cùng ra Tòa án, thế là xong. Gia sản anh để lại
cho Liên hết, anh chỉ mang tư trang của mình. Anh nhận
nuôi một đứa con, cái Khánh đà 14 tuổi theo anh còn
thằng Quân 11 tuổi ở với mẹ nó. Cái hôm anh về đem
con đi thật là đau lồng. Cô Liên cấm cửa không cho anh
vào nhà, mặc cho các con khóc lóc. Anh đành phải đem
biên bản ly dị của Tòa án nhờ Ban quản trị can thiệp.
Chuyện ồn ĩ cả khu gia đình...

Nghe Bích kể đến đó, tôi bỗng “à ” lên một tiếng:
- Hồi đó, tôi cũng có nghe loáng thoáng... thì ra
chuyện của anh... Bích kể tiếp:
- Anh tính xem, cái nhà mình ở dù chỉ 15 mét
vuông cũng là nơi sinh con đẻ cái, chỗ đầy kỷ niệm. Vậy
mà Ban quản trị can thiệp, tôi mới được vào. Các con tôi,
cái Khánh và thằng Quân biết là sẽ tan đàn xẻ nghé nên
chúng nó khóc như nhà có tang. Còn cô ấy, mắt vẫn ráo
hoảnh, mặt tái đi đôi chút, môi run run. Cô ấy bắt tôi
phải mở ba lô ra xem xét từng cái áo cái quần phòng tôi
có lây thêm cái gì của cô ấy không. Đến cái hộp đựng
huy hiệu, huân chương, cô ây còn lục từng cái một, xem
tôi có cặp thêm chiếc nhẫn hoặc sợi dây chuyền đi
không ? Trời đất ạ ! Cái giận hờn của người đàn bà thiệt
dễ sợ. Đến lúc cái Khánh xách túi đi theo tôi, cô ấy vẫn
không nguôi hờn. Cô ấy mắng theo: "Mày đi cho mất
mặt đi, đừng có quay trỏ về nhìn mặt tao nữa". Mắng nó
chính là mắng tôi. Mà tôi thì có tội tình gì ? Cả chúng nó
nữa, hai đứa con tôi chỉ là những kẻ chịu lây số phận
ngang trái của chúng tôi mà thôi, phải không anh ?
- Thế bây giờ anh gửi cháu vào đâu ? - Tôi hỏi.
- Cháu Khánh vào ở với chị ruột tôi ở Sài Gòn.
Chị tôi lại hiếm hoi chỉ mỗi cô con gái đã có chồng con,
nên rất quý cháu...
Nghe cuộc đời riêng của Bích, tôi cũng ngậm
ngùi. Một thằng lính đi đánh giặc bao nhiêu năm, mang
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trên mình hai vết thương mà khi trở về bỗng chịu thêm
một vết thương khác, vết thương không lành. Có thể từ
đoạn đời riêng đó tỏa ra, tôi cảm thấy Bích là người đôn
hậu dễ gần gũi. Với lại, không gì cũng là hàng xóm với
nhau cùng chung nhiều kỷ niệm ở khu gia đình vùng đất
bãi sông Hồng. Tinh thân thiết giữa chúng tôi càng gắn
bó bởi chúng tôi đều có những sở thích giống nhau,
không uống được rượu, thuốíc lá chỉ khoái Bát Tô,
Trường Sơn chứ không khoái Điện Biên, Tam Đảo. Cả
hai đểu nghiền đọc sách, giải trí chỉ mê đánh cờ tướng
và đi bách bộ. Tim đưực bạn “hợp gu” trong cảnh nằm
an dưỡng, chúng tôi sông với nhau như anh em. Có thể vì
tôi là trung tá, tuổi cũng nhiều hơn, nên Bích thường
tranh lấy việc vặt trong phòng mà làm: quét nhà, rửa âm
chén, xuống bếp lấy nước sôi, và xưng hô với tôi một
cách lễ phép mà thật lòng. Ngày nào chúng tôi cũng
vạch ra một chương trình sinh hoạt để cùng thực hiện.
Bích là một tay cao cờ. Anh thường thắng tôi, những ván
anh thua đều do mải miết tấn công mà phòng ngự sơ hở.
Phong cách tấn công của anh thật quyết liệt, lúc nào
cũng “tam tứ tử đồng biên” và không tiếc quân để giành
thế. Chẳng hiểu trong cuộc đời và nhất là trong chiến
đấu, anh có biểu hiện tính cách như thế không. Anh là
nhà chỉ huy quân sự trưởng thành từ chiến sĩ mà lên đến
trung đoàn trưởng vậy mà anh cũng là người đa cảm và
tinh tế trong nhận xét. Khi tôi bảo hàng cây “mi mô da”
như những cặp mắt buồn, tư lự thì anh gật đầu và nói
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thêm rằng cái cảm giác kia là do từ màu lá cây, đây là
màu sương. Sương bao giờ cũng gợi cái mơ màng, cái ẩn
hiện nửa hư nửa thực. Và nếu cây “mi mô d a ” kia khône
phải là ở Đà Lạt sương mù để hòa với nhau như sự phôi
âm trong âm nhạc, mà đặt ở Huế hoặc Hà Nội chẳng
hạn, thì ta có cảm giác khác. Cảm giác gặp một người ăn
diện không hợp tuổi. Một hôm đi chơi gặp cơn mưa lắc
rắc, chúng tôi náu dưới mái hiên hè phô". Chợt thây
những chiếc dù màu ẩn hiện đó đây, những chiếc dù màu
thấp thoáng sau rặng thông, Bích reo lên: "Chà hôm nay
mới thực sự gặp Đà Lạt". Anh bảo rằng, nếu không còn
những đồi thông và những chiếc dù mùu thì thành phô"
này có nên gọi là Đà Lạt nữa không ? Sẽ trở nên kinh
khủng nếu Đà Lạt trơ trụi như thành phô" công nghiệp và
dân cư ở đây chỉ còn biết đội nón lá áo tơi... Chà, cái đẹp
bao giờ cũng là sự hài hòa phải không anh?
II
Khả năng nhận xét tinh tê" và tâm hồn đa cảm của
Bích đã đánh tan cái định kiến cũ của tôi rằng cán bộ
quân sự, nhất là những người chỉ huy có vẻ thiên về tư
duy lô gích chính xác và thường khô cứng, thiếu nhạy
bén trong lĩnh vực tình cảm. Không phải đợi đến ngày
rời trại, tôi mới thực sự hiểu biết anh. Cái bản sắc trung
thực và hiền hậu của anh, tôi đã manh nha từ đầu, sau
mẩu chuyện tâm sự về đời tư. Manh nha bao giờ cũng là
điểu thâ"p thoáng, điều đang nhú mầm. Dầu sao, nó cũng
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đã ẩn hiện đâu đó, và sẽ trở thành hình hài. Để nhận biết
hình hài thực sự của con người Bích cũng phải có thời
gian. Thoạt đầu là sự thông cảm gần gũi và tiêp theo là
sự tin cậy. Có lẽ lòng tin cậy của Bích đôi với tôi không
có gì vướng mắc, nên anh đã rủ tôi đi tìm một người
quen ở ấp Nghệ Tĩnh. Bích bận bộ quân phục sạch sẽ,
cài quân hàm cẩn thận và thuyết phục tôi cùng mặc quân
phục như anh. Anh bảo chẳng phải để khoe khoang gì
đâu, nhưng dẫu sao cái quân hàm cũng là một chứng chỉ
minh bạch, nhất là đốì với miền đất vừa mới giải phóng
này. Vâng, thì có sao đâu. Tôi cũng lên lon trung tá, đi
giầy đen, thắt súng ngắn hẳn hoi. Chúng tôi lên xe lam.
Có vài cặp mắt lấm lét nhìn chúng tôi . Xe đỗ ở ngã ba,
chúng tôi đi bộ theo một ông già cùng về ấp Nghệ Tĩnh.
Tôi có nghe nói, đúng như tên gọi của nó, ấp này toàn là
dân Nghệ Tĩnh vào làm ăn từ thời Pháp thuộc, lập nên.
Bích là dân Huế, không hiểu sao lại có người quen ở
đây? Bởi Bích không nói gì, nên tôi không tiện hỏi. Ông
già chỉ cho chúng tôi ngôi nhà cần tìm. Qua chiếc cổng
sắt khép hờ, con đường rải sỏi trắng dẫn tới một ngôi nhà
đổ mái bằng khá lớn, kiến trúc theo lối mới. Ngay sát
hiên là hai bồn cây hoa giấy gốc to bằng cổ tay, hoa lá
ken kín tạo nên cái vẻ râm mát đến dễ chịu. Phía trước
cái sân hẹp là một mảnh đất trồng toàn hồng trắng, mùi
hoa hồng ngan ngát. Một em gái chừng 13, 14 tuổi đang
tưới hoa, thấy chúng tôi vào, bèn bỏ thùng tưới xuống,
định chạy vào nhà nhưng Bích đã vẫy em lại. Anh ngắm
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nhìn cô bé làm nó cúp mặt xuống hai bàn tay vặn xoắn
tỏ vẻ vừa ngượng, vừa SỢ:
- Cháu Jà con mẹ Trinh phải không ?
- Dạ! - Cô bé không ngẩng mặt.
- Thế mẹ cháu có nhà không ?
Giọng nó đáp ngập ngừng:
- Dạ!... Để con vô nhà coi...
Và nó ù chạy vòng vào lối cửa sau. Bích nhìn
theo buột miệng: "Chà nó giống mẹ nó quá chừng Ị".
Trong lúc tôi ngắm nhìn vườn hồng, Bích đi đi lại lại
ngoài hiên, sửa sang lại quần áo, vẻ hồi hộp. Cánh cửa
xịch mở và một người đàn bà xuất hiện. Đấy là một
thiếu phụ chắc chưa đầy bốn mươi tuổi có khuôn mặt
đẹp và dịu hiền như khuôn mặt Đức Mẹ, bận toàn đồ
đen. Quần đen, áo len khoác ngoài đan cổ to và chiếc áo
len mỏng bận sát người cũng toàn màu đen. Thêm một
chiếc khăn nhung tuyết mịn trùm trên mái tóc, múi
buông dài vắt qua vai cũng màu đen nốt. Tất cả cái màu
đen kia vừa gợi buồn vừa gợi lên cái cảm giác về sự ý tứ
ăn mặc của người đã đứng tuổi còn biết giữ gìn sắc đẹp.
Với nét mặt bối rối, hơi hoảng sợ, người chủ nhà cúi đầu
chào chúng tôi, giọng run run:
- Chào hai ông ! Dạ, xin mời... hai ông vô nhà...
Tôi gật đầu chào lại, còn Bích không hiểu sao cứ
đứng sững như trời trồng nhìn trân trân vào dáng vẻ bối
rối và sợ hãi của người đàn bà, khiến chị ta chớp chớp
mắt liên hồi. Bỗng nhiên, Bích hỏi rất khẽ:
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- Cô Trinh không nhớ ra tôi nữa sao ?
Bây giờ, tôi mới nhận ra chị chủ nhà có đeo một
chiếc thánh giá bằng vàng trên ngực. Chiếc thánh giá
phập phồng theo nhịp thở xúc động của người đeo và
dường như từ đó phát ra một tiếng rên' rỉ:
- Lạy Chúa ! Con không nhầm đấy ư ? Ôi, anh
Bích !
Người đàn bà mặt tái mét, môi run run, tay vịn
vào cánh cửa, đôi mắt ngân ngấn nước. Tôi biết sự có
mặt của tôi trở nên vô duyên, giá không có tôi, hẳn là
người đàn bà xinh đẹp kia có thể khóc thành tiếng hoặc
là biểu hiện sự xúc động của mình bằng một cử chỉ táo
bạo và mặn nồng hơn nữa.
Phòng khách khá rộng, nhưng không sang lắm.
Đập vào mắt tôi trước tiên là bức tranh Đức Mẹ Đồng
Trinh bế chúa Hài Đồng treo trên tường. Bức tranh lồng
khung kính, màu sắc tuyệt đẹp, chắc là hàng của nước
ngoài, của Pháp của Ý gì đấy chứ không phải của nội.
Đức Mẹ trong tranh dịu dàng nhìn chúng tôi, và như có
sự liên tưỏng gợi nên tôi quay sang chị chủ nhà, và đã
bắt gặp cũng bóng dáng cặp mắt ấy đang trao cho bạn
tôi, lúc này vẫn chưa hết bâng khuâng xao xuyến.
- Ôi, làm sao mà anh biết em ở đây ?
- Năm ngoái, cậu Bùi có vô đây chứ gì ? Cũng
tình cờ đi lang thang ở ga Hàng c ỏ chợt gặp cậu ta, mới
biết cô...
T/vÀív/t
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- Biết là em chưa chết ! - Chị chủ nhà nở một nụ
cười buồn buồn. Trong lúc hai người bạn quen lâu ngày
gặp lại tíu tít hỏi chuyện nhau, tôi lẳng lặng rời khỏi bộ
xa lông đến ngắm những tấm ảnh cũng lồng trong một
khung kính lớn treo phía trên cửa sổ. Phần lớn là ảnh của
gia đình, chắc thế. Tôi nhận ra chị chủ nhà chụp chung
với một người đàn ông bận âu phục chỉnh tề. Tấm ảnh
màu chụp đã khá lâu, bởi chị hãy còn rất trẻ và người
đàn ông, chắc là chồng chị, cũng vậy, mới xấp xỉ ba
mươi tuổi. Người đàn ông, tóc chải láng bóng, để ria con
kiến, mặt dài và đôi mắt không đều nhau, mắt to mắt bé
hoặc có thể là mắt hiếng. Bỗng nảy ra một ý nghĩ so
sánh trong đầu tôi. Ông chồng chị chủ nhà này chắc chắn
là xấu mã hơn tay Bích nhiều...
- Dạ, mời ông lại xơi nước !
Chị chủ nhà vẫn gọi tôi một cách kính cẩn, e sợ.
Dường như bây giờ, Bích mới nhớ ra, vội lên tiếng giới
thiệu:
- Đây là cô Trinh, bạn quen của tôi hồi đóng quân
ngoài Bắc. Còn đây là - Anh quay sang tôi - Đây là trung
tá Chân thủ trưởng của anh!
- Rất hân hạnh được làm quen với trung tá.
Người đàn bà đáp và mỉm cười. Rõ ràng cả lối nói
và cái cười mỉm là của những người đã quen giao tiếp.
Cái kiểu cách giới thiệu hơi bốc đồng của Bích về sau tôi
mới biết là anh có ý đồ. Lúc đó, tôi còn ngạc nhiên hơn
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là cách xưng hô của Bích đốì với chị chủ nhà. Một tiếng
“anh” ngọt ngào đã mở đường cho cuộc nói chuyện giữa
hai người được tự nhiên, cởi mở hơn. Và tôi biết rằng
quan hệ giữa hai người xưa kia hết sức thân mật. Người
đàn bà hỏi chuyện tôi đôi ba câu xã giao, còn tôi tất
nhiên là không nên hỏi cô ta một điều gì thuộc về đời tư
như chồng con, nghề nghiệp..V.V.. những điều mà thông
thường người ta vẫn bắt chuyện ngay lúc mới làm quen.
Để cho Bích được tự nhiên hơn, tôi ngỏ ý muốn ra xem
vườn. Tôi bịa rằng, tôi là dân Ngọc Hà chính công, dân
trồng hoa nên hễ thấy vườn hoa là mê. Chiều ý tôi, chị
chủ nhà còn muôn tỏ ra chu đáo. Chị gọi đứa con gái:
- Thắm ơi ! Con dẫn bác ra xem vườn !
Đấy là cô bé chúng tôi gặp lúc tới. Trông xinh
xẻo và nhanh nhẹn. Tôi bắt chuyện với cô bé:
- Cháu tên Thắm à ? Cái tên đẹp. Con' gái trồng
hoa ở quê bác cũng nhiều cô đặt tên Thắm.
Cô bé cười ngượng ngùng:
- Dạ, cha mẹ đặt tên chi, kêu vậy thưa bác !
- Cháu vẫn đi học đấy chứ !
- Dạ, con đang học lớp 9 trường Bùi Thị Xuân.
Cứ thế, vừa đi xem vườn vừa nói chuyện với
Thắm. Vườn nhà này khá rộng, phía trước trồng hoa,
còn phía sau nhà xuống tận dưới chân đồi là vườn cây “a
ti sô” và cây ăn quả. Cây ăn quả gồm mít tố nữ, ổi, hồng
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đều đã thu hoạch nhiều mùa, còn loại hồng xiêm, táo thì
mới trồng ở một sô" lô đất ỉúc này còn trồng xen kẽ su
hào, su lơ... Chầu Thắm thưa rằng, hồi trước vườn nhà
cháu chủ yếu là trồng hoa: lay ơn, cúc Nhật Bản, mõm
sói, xu xi...hồng trắng v.v... từ hai năm nay mới xoay
sang trồng linh tinh thế này. Trước kia, nhà thuê người
làm, còn bây giờ không được phép nữa. Trồng hoa tốn
công lắm. Với lại, hoa không đem về Sài Gòn được, ở
Đà Lạt này ai mua ?
- Vậy trước kia, nhà cháu vẫn mang hoa về Sài
Gòn đây ư ?
Thắm lễ phép đáp:
- Dạ cứ vài hôm mẹ con lại lái ô tô về Sài Gòn
một lần... Hoa của nhà và thầu thêm hoa của những nhà
khác.
Tôi ngạc nhiên:
- Nhà cháu có ô tô riêng và mẹ cháu lái ư ?
-Dạ!
Thì ra người đàn bà này cũng tài hoa cũng tháo
vát xoay xỏ ra phết. Trách gì mà phong cách giao tiếp ra
dáng quý phái.
Tôi buột miệng hỏi:
- Sao ba cháu không lái ?
Cô bé ngắc ngứ. Tôi hỏi thêm:
- Hôm nay ba cháu đi đâu không thấy ở nhà ?
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-Dạ... - Cô bé ngước mắt nhìn tôi rất nhanh.
- Dạ... ba con mất rồi !
- ủa, vậy ư ? Mất hồi nào vậy cháu ?
- Dạ, ba con mất hồi năm 72, bị trúng pháo kích
của Việt Cộng.
Cái Thắm biết mình lỡ lời vội im bặt. Đang đi nó
đứng sững lại giữa luông hoa, mặt cúi xuống đất, nó cảm
thây vừa làm mếch lòng tôi nhưng không có cách gì
chuộc lại lời nói đã quen miệng. Nhưng tôi cũng biết
đành làm cho nó yên lòng. Quả thật thì tôi đâu có châp
nhặt câu nói quen miệng vô ý của nó, vẫn vui vẻ và lịch
sự, tôi xoay sang hỏi Thắm về các giông hoa và các
giông cây trái. Câu chuyện mỗi lúc một thêm đậm đà và
xoay chuyển sang chuyện gia đình. Thì ra cơ ngơi nhà
này vốn xưa kia là của vợ chồng người cậu ruột cô Trinh,
nay đã mất cả rồi. Hai ông bà vô đây làm ăn sinh sông từ
lâu, nhưng không có con cái, bèn đưa vợ chồng Trinh từ
dưới Sài Gòn lên ở. Bởi cũng dạo đó, Xương - chồng
Trinh vào học trường sĩ quan Đà Lạt. Tốt nghiệp, y ra
chỉ huy biệt động quân đã leo lên đến thiếu tá tiểu đoàn
trưởng, mới chết ở Lộc Ninh năm 72. Vợ chồng Trinh có
ba đứa con. Thằng con trai lớn đã 18 tuổi, bỏ dở lớp 12
lúc ta vào giải phóng Đà Lạt, nay vẫn còn lang thang
chơi bời. Thắm là con thứ, kế đến một em gái nữa, đang
học lớp 4. Gia đình sinh sống dựa vào hoa lợi của mảnh
vườn. Có một thời, gia đình này giàu có rực rỡ. Ngoài
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việc trồng hoa, Trinh còn thuê người nuôi hàng trăm con
heo. Chuồng trại bây giờ vẫn còn đây, trông bề thế hơn
cả chuồng trại của một nông trường nuôi lợn ở ngoài
Bắc. Tuy nhiên lúc này đã trở nên trông trải, mốc meo.Y
như một người thông thạo cung cách làm ăn, cái Thắm
chép miệng kêu rằng, thời này kiếm đồng tiền khó lắm,
chứ hồi xưa, chỉ cần hai người giúp việc thì hàng tháng
mẹ nó bán ra hàng tấn thịt heo. Bác tính, cái Thắm phân
trần với tôi - thức ăn heo thì ô tô chở về tận nhà, rau cỏ
xứ này thiếu giốhg gì, nước rửa chuồng bắt vòi cực mạnh
phụt một chốic thì chuồng trại sạch bóng. Còn bây giờ
thì... chịu.
Nhận thấy cái Thắm mới ngần nấy tuổi đầu mà
tính toán như người lớn, tôi bèn hỏi:
- Sao bây giờ lại chịu, cháu ?
Cô bé không trả lời vào câu hỏi của tôi, mà xoay
sang hỏi tôi câu khác:
- Người ta bảo thời cách mạng này mà còn mướn
người làm là bóc lột phải không bác ?
Tôi mỉm cười:
- Biết trả lời cháu thế nào nhỉ ? Cũng có thể là
bóc lột, cũng có thể là không. Nhưng thôi, cháu biết làm
gì chuyện đó cho chóng già người đi...
Cái Thắm vẫn chưa chịu:
- Vâng, nếu mang tiếng bóc lột, thì không mướn
người nữa. Mẹ con chúng con tự làm được. Cơ mà biết
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mua heo giông ở đâu, mua thức ăn heo ở đâu... Bây giờ
thời cách mạng, cái gì cũng phân phôi cả, không được tự
do muôn mua bao nhiêu thì mua. Người ta bảo, có phân
phối mới đảm bảo công bằng xã hội. Dào, công bằng xã
hội đâu không biết, chứ dân ở đây ai cũng kêu là mất tự
do làm ăn.
Tôi sửng sốt trước những suy nghĩ già dặn trước
tuổi của cái Thắm. Hẳn là nó đồng cảm được những băn
khoăn của mẹ nó, chứ không phải ai xa lạ. Tôi có thể
giải thích cho nó biết nhiều điều về tổ chức kinh tế'của
một thể chế xã hội chủ nghĩa, nó khác hẳn cách làm ăn
tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, trong
suy nghĩ của cô bé già trước tuổi này, có đôi điều khá
đúng. Không ít cán bộ ta vì hiểu chưa đúng sự đảm bảo
công bằng xã hội nên đã gây trở ngại không ít đến phát
triển sản xuất. Họ dùng quyền lực và đầu óc manh mún
ra để cản đường một nền sản xuất xã hội hóa mỗi ngày
đòi hỏi một cao hơn, tiền đề cho một cuộc sông phồn
vinh và công bằng. Nhưng thôi nói với trẻ con làm gì
những chuyện mà không ít người lớn tuổi vẫn chưa nhận
thức ra. Tôi trả lời cái Thắm qua quýt và xoay sang
chuyện khác.
- Cây hoa này tên là gì hở cháu ? - Chà, một loại
cây độc đáo ! - Tôi chỉ vào cái cây trồng cạnh lôì đi, cao
bằng tầm đầu người, lá xòe đều càng lên cao càng vén
lại thành chòm, lạ nhất là cũng thứ lá mầu xanh ấy
nhưng đã trở nên đỏ thắm nhía trên chòm. Lá chứ không
phải là hoa, nhưng gọi là hoa cũng không sai.
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- Thưa bác, ở đây chúng con gọi là hoa Trạng
nguyên.
- Hoa Trạng nguyên ! Tuyệt thật ! Cái tên gọi
mới thông minh làm sao! Nó hình tượng một con người
đội vòng nguyệt quế đỏ thắm trên đầu ! Nó còn biểu thị
một cái gì đó chỉ ở trên đỉnh cao mới rực rỡ. - Tôi thích
thú ngắưi nghía cây hoa lạ mà ngoài miền Bắc tôi chưa
hề gặp, còn cái Thắm cứ liếc nhìn tôi và cười tủm. Chắc
cô bé thấỷ tôi bình luận về cây hoa hơi lẩn thẩn. Tôi bảo
Thắm, vừa đùa vừa như thanh minh:
- Thật đấy, cháu ạ ! Cây hoa này có một vẻ đẹp
cao thượng ! Cũng như cháu ấy, cháu cố học cho giỏi và
cùng với nhan sắc xinh tươi của mình, cháu sẽ là hoa
Trạng nguyên của Đà Lạt đấy !
Cô bé "ồ" lên một tiếng, hai bàn tay ôm lây má,
mặt đỏ lên:
- Đâu có, thưa bác ! Con ấy à ? Con chỉ đáng làm
cái thứ hoa kia - Thắm chỉ vào luống hoa màu vàng bên
cạnh lối đi - bác có biết nó là hoa gì không?
- Cúc Nhật Bản ! Tôi đáp, ra vẻ hiểu biết, nhưng
liền bị Thắm cười ré lên:
- Không phải đâu, thưa bác ! Cúc Nhật Bản khác
cơ ạ ! Đấy là hoa su si ! Con nghe người ta bảo, giông
hoa này gốc từ bên Pháp. Chắc là bác thạo tiếng Pháp,
có phải su si...(l) theo tiếng Pháp nghĩa là ưu tư không ạ?
Tôi gật đầu, cô bé nói tiếp:
(1) Sousy

- Hẳn là bên Pháp có cả một câu chuyện về giống
hoa này, bởi thế người ta mới đặt tên là ưu tư.
- Nhưng sao cháu lại tự ví mình là hoa ưu tư ?
Thắm khẽ thở dài, giọng vừa buồn vừa châm
chọc:
- Chúng con là con gia đình ngụy mà bác !
Tôi đâm sợ con bé. Mới chừng ấy tuổi đầu mà cái
vẻ hồn nhiên tươi tắn nó giấu đi đâu mất, chỉ phô ra cái
tâm trạng đầy băn khoăn, mặc cảm. Chuyện gì nó cũng
vận vào số phận riêng. Tôi định lái sang chuyện khác
mà vẫn cảm thấy sẽ bị cô bé uốn vòng câu chuyện trở lại
cảnh ngộ của gia đình nó, nên đang lúng túng không biết
nên chuyện trò gì đây. May sao, cái Thắm chợt hỏi:
- Dạ thưa bác, mẹ con được làm quen với hai bác
từ hồi nào cơ ạ ?
Tôi bèn trả lời nó rằng bác Bích mới là người
quen với mẹ nổ, còn tôi chỉ là bạn cùng đi chơi.
Dường như sau sự tỏ tường ấy, cô bé quá tinh ma
chớm nảy ra một chút hoài nghi về ý nghĩa thực sự của
cuộc đi xem vườn, và dù sao đi như thế cũng là quá lâu
rồi. Nổ lễ phép và khôn khéo hướng tôi về nhà:
- Bác đi dạo coi vậy mà cũng mệt rồi ! Để mời
bác về xơi nước, kẻo mẹ con mắng con là đuểnh đoảng.
Tôi tủm tỉm cười. Nếu thật thân tình, thì tôi đã
cốc yêu lên đầu con bé một cái mà trêu nó "đến tuổi làm
mẹ chồng thì cô con dâu nào ở với mày cũng mệt đây !"
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Trong phòng khách, chị chủ nhà và Bích vẫn ngồi
đối diện với nhau trên bộ xa lông. Câu chuyện của hai
người hẳn là thú vị say sưa, chị chủ nhà đã hết vẻ bối rối
ban đầu, chủ động hơn, tự tin hơn. Chị đứng dậy đón tôi,
rót nước mời tôi lịch sự và dịu dàng, chị gọi tôi bằng anh
chứ không gọi ông như ban nãy. Rõ ràng là cuộc gặp gỡ
bất ngờ với Bích đã gây cho chị xúc động thật sự. Đôi
mắt Đức Mẹ của chị thỉnh thoảng lại chớp chớp và khi
nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau khẽ vặn xoắn trong
lòng mình, vẫn để lộ những thoáng run run trên bờ mi
màu hồng hồng. Chúng tôi nói chuyện về thời tiết đặc
biệt của Đà Lạt, về phong tục tập quán trong Nam ngoài
Bắc, về sự tích ấp Nghệ Tĩnh này với cung cách bảo vệ
truyền thống quê hương của người dân ở đây. Những câu
chuyện đều có tính thù tiếp xã giao. Biết làm sao được,
câu chuyện giữa ba người trong đó có tôi lúc này đã trở
thành người khó xử nhất. Tôi ri tai Bích:
- Tớ về trước nhé !
Bích lắc đầu và cả hai chúng tôi xin phép chị chủ
nhà cáo lui.
Vồn vã và chân tình, chị Trinh gần như van nài
tôi:
- Hồi nãy em đã nói với anh Bích rồi, nay xin
thưa với anh. Hôm nay thì em chả dám giữ hai anh,
nhưng xin hai anh cho một ngày hẹn để mẹ con em được
mời hai anh ăn một bữa cơm gia đình. Em không biết nói
sao để anh hiểu, chứ hôm nay em cứ như là trong chiêm
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bao. Anh Bích và em, đúng hai mươi năm nay mới lại
gặp nhau. Anh là chỗ thân tình với anh Bích, các chị ấy
lại là hàng xóm với nhau ngoài Hà Nội, được làm quen
với anh thật là hân hạnh. Xin anh đừng từ chối, anh cho
em một ngày hẹn...
- Cám ơn chị Trinh ! Được rồi, thế nào chúng tôi
cũng còn có dịp quay lại.
Trước lúc tiễn chúng tôi, chị Trinh còn dẫn cá ba
dứa con ra chào. Cô bé Thắm ra dáng người am hiểu,
chào chúng tôi và còn lịch sự mời hai bác thỉnh thoảng
ghé lại chơi. Đứa con gái bé nhất khoanh tay lại: "Cháu
chào các chú bộ đội giải phổng" !
- Ấy chết ! Sao con lại chào thế ! Không được gọi
chú phải gọi bằng bác con ạ ! - Chị Trinh mắng con.
- Nhưng cô giáo dạy thế - Con bé lý sự.
• - Chị cứ để cháu nó tự nhiên - Tôi nói và kéo con
bé lại gần mình trong lúc Bích bắt tay cậu con trai lớn
tên là Hùng. Mười tám tuổi, nhưng cậu to cao hơn cả
Bích và tôi. Cậu ta bận quần bò, áo bờ lu dông, đi dép lê,
nhưng không vì thế mà cậu đẹp trai hơn. Mặt dài, đôi
mắt to và không đều nhau, môi mỏng dính. Tóc cợp gáy
và lông tơ lún phún trên mép trông bẩn bẩn thế nào ấy.
Cậu ta gườm gườm nhìn chúng tôi, cái nhìn đầy khiêu
khích, thách đố. Dường như dưới con mắt cậu, chúng tôi
là những tên Việt cộng vênh váo với chiến thắng quá
sớm.
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- Cháu giống bô" ! - Bích nói, tỏ ý làm quen,
nhưng nom cu cậu vẫn khinh khỉnh. Nó nhíu mày, khó
chịu một cách lộ liễu khiến chị Trinh phải nói đỡ:
- Cháu nó lớn xác nhưng còn dại nghệch ! vẫn
còn giành quà với em cơ đấy, hai bác ạ !
Thằng Hùng nhìn mẹ nó một cái nhìn hỗn xược,
rồi cúp mặt xuống hầu như không chào chúng tôi.
Chị Trinh tiễn chúng tôi ra tận cổng không giấu
được vẻ lưu luyến. Chị vẫn buộc chúng tôi vào lời hứa
tới ăn cơm. Tôi bỗng nẩy ra ý nghĩ muôn tạo điều kiện
cho hai người bạn tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở hôm
nay:
- Thế này chị Trinh nhé ! Chúng tôi con nhà lính
ưa chính xác. Nếu chị không bận, thì đúng hai giờ chiều
mai, anh Bích sẽ quay lại đây để tin cho chị hay lúc nào
chúng tôi có thể tới.
Nét mặt rạng rỡ và cảm động, chị Trinh sung
sướng mỉm cười. Tôi biết dù chị có bận công chuyện
quan trọng mây, chị cũng dẹp. Còn Bích, dĩ nhiên là sẩn
sàng "chấp hành mệnh lệnh" của tôi, giá anh có tính hài
hước, anh sẽ dập gót chân đứng nghiêm và hô dõng dạc
"báo cáo đồng chí trung tá ! Rõ !". Nhưng Bích lại không
làm được điều đó, anh có vẻ ngượng, y như vừa bị tôi bắt
nọn đúng cái nỗi niềm sâu kín trong lòng.
Tôi bắt tay tạm biệt chị chủ nhà. Đáng lẽ thì chưa
nên thế, nhưng dù sao tôi cũng muôn tạo ra cái tiền lệ
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cho Bích. Quả thật, sau khi buông tay Bích, tôi thấy hai
thái dương của chị ửng lên màu chân trời hừng đông, một
nét tươi trẻ ít thấy ở những người đàn bà ở tuổi xấp xỉ
bôn mươi.
III
- Cậu quen cô Trinh hồi nào vậy ? Người yêu cũ
hả ?
Tôi vui vẻ hỏi Bích lúc đứng đợi ở bến xe lam.
- Biết nói thế nào nhỉ ? Cứ cho là như vậy. - Bích
cười và hỏi tiếp:
- Hồi xưa anh có nghe tên trung đoàn 569 của tôi
không ? Chắc là không. Anh ở 308, một đại đoàn chủ lực
có tên tuổi, còn chúng tôi là bộ đội địa phương miền
Nam tập kết. Ra miền Bắc, chúng tôi mới thành lập
trung đoàn lấy tên là 569, mà chỉ ít lâu sau, chúng tôi
đều gọi đùa là "năm, sáu chông". Cái đất Nghệ An vào
thời kỳ đỏ thật gian nan vất vả. Chúng tôi phải bỏ dở
nhiều đợt huấn luyện để làm dân vận, nghĩa là tham gia
các chiến dịch "chống", nào là chông đói, chống hạn,
chống bão, chống lụt, chống cưỡng ép di cư v.v... Vâng,
chính tôi quen cô Trinh trong chiến dịch chống cưỡng ép
di cư ở Nghệ An.
- Và cậu đã thất bại ?
Bích hiểu ý câu đùa của tôi:
- Chiến dịch thì thành công chứ anh ! Còn riêng
tôi thì... Để lúc nào rỗi rãi tôi kể anh nghe.
T/vÀ<v/v
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Rỗi rãi ư ? Đi an dưỡng là nghỉ ngơi có việc gì
làm đâu mà chẳng rỗi rãi. Có lẽ là Bích muốn chọn một
lúc thích hợp. Ở với Bích vài ngày tôi đã quen nết, lúc
nào anh tâm sự tức là lúc anh cảm thấy cái nỗi niềm
trong lòng đã tràn ứ ra, cần phải san sẻ cho vơi đi. Và
anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện tình của anh trước khi
đi ngủ.
Chiều hôm sau, Bích đến nhà cô Trinh bằng bộ
thường phục, áo sơ mi trắng, ngoài khoác áo bờ lu dông
màu nâu may kiểu cách, quần tít xuy màu lông chuột, tất
cả đều là ủi cẩn thận. Chỉ đôi dép rọ là vẫn nguyên anh
bộ đội. Bích dặn tôi lấy hộ phần cơm nếu anh về muộn,
kẻo phiền nhà bếp. Bữa cơm chiều, ngồi ăn một mình
cũng buồn, tôi mang phần cơm mình tới ngồi với vị đại
tá già sắp về hưu. Lúc trò chuyện, tôi thành thật nói
rằng, Bích tới thăm một bạn thân, một người đàn bà đẹp.
Vị đại tá cười hóm hỉnh:
- Anh biết cái đất Đà Lạt này không 7 Đấy là đất
của thơ mộng, của tình yêu. Tôi ỏ Đà Lạt này lâu rồi, tôi
biết. Con người đến đất này sợ nhất là cô đơn.
Ông còn bảo tôi ăn nốt phần cơm của Bích đi,
chắc chắn là Bích không ăn cũng no. Cô" nhiên là tôi vẫn
mang suất cơm của Bích về phòng cẩn thận. Đợi Bích
mãi, hết đi vào lại đi ra, mà sương chiều đã trắng xóa
khu rừng thông trước mặt. Không có gió, nhưng lạnh.
Khoác chiếc áo bông vào tôi xuýt xoa vì ấm áp, chợt
thây căn phòng càng trống trải hơn dưới ánh điện nê
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ông. Một con thạch sùng bò từ từ lại sưởi ánh đèn. Nó
tặc lưỡi. Nó cũng chỉ có một mình. Những ngày mới tới
đây, tôi cũng chỉ có một mình, nay có bạn đã thành thói
quen, vắng Bích mới có một buổi chiều, cảm thấy vị đại
tá già nói có lý chăng, ở đất này con người sợ nhất là cô
đơn.
Vào giờ này, lẽ ra chúng tôi đã đi bách bộ. Đà
Lạt về đêm thật ưa nhìn. Những ngọn đèn xa gần cao
thấp lẫn vào những vì sao. Những vùng ánh sáng thấp
thoáng sau rặng cây hoặc bất chợt hiện ra dưới một
thung lũng. Có những mảng trắng mờ mờ chẳng biết đấy
là mặt hồ hay sương trôi. Đường vắng vẻ trải ra dưới ánh
điện cao áp gây cảm giác mình vừa lạc vào thế giới
huyền bí xa lạ nào. Chúng tôi thường sóng bước bên
nhau, thôi thì tha hồ các thứ chuyện trên đời tuôn ra
trong tiếng bước chân mình và mùi khói thuốc lá.
Vậy mà đêm nay, Bích vẫn chưa về, đi bách bộ
một mình thì chán chết. Tôi nằm dài ra trên giường nệm,
kéo chiếc đèn bàn lại gần và mở cuốn "Ana Karênina"
ra đọc tiếp. Không hiểu sao, nàng Ana và kinh thành
Pêtécbua hoa lệ của nước Nga lúc này cổ cứ chuôi đi
trong đầu tôi. Cuốn sách hay như thế, chữ nghĩa vẫn đọc
đấy song đầu óc tôi lại cứ mường tưựng ra cái thôn Phú
Minh, một thôn công giáo nghèo ven biển Nghệ An.
Tưởng như mình cũng là anh chàng trung đội phó Bích
năm nào đang dẫn một tiểu đội, theo con đường cát mịn
màng, hai bên bờ hoa quỳ nở vàng choé và đó đây từng
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vạt hoa ngũ sắc mọc le te. Sau những thân phi lao, mặt
biển cắt ra từng ô đều đặn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gió đưa hơi mặn, mùi vẩy cá, mùi chượp mắm từ các
xóm chài bay vào. Thế mà, nhà ai cũng đóng ngõ, sập
rèm. Làng xóm vắng tanh vắng ngắt, gợi cảm giác
những đêm đột kích vào sâu hậu địch. Rồ ràng bọn phản
động đã khống chế đưực giáo dân. Sự lạnh nhạt bất bình
thường này là có tính toán trước. Và Bích cũng không bất
ngờ. Anh đã được cấp trên cho biết tình hình ở đây là
nghiêm trọng gần giông vụ nhà thờ Tràng Nứa, xã Đoài
năm 1952. Lợi dụng sai lầm cải cách ruộng đất, bọn
phản động đang vận động giáo dân chông lại Đảng và
Nhà nước, và dụ dỗ cưỡng ép họ di cư vào Nam. Chúng
đã tổ chức lực lượng bán vũ trang chông lại cách mạng.
Cán bộ huyện và xã không vào được thôn. Hai cán bộ
chủ chốt của thôn đều là đảng viên thì hoàn toàn mất
liên lạc. Bích nhận nhiệm vụ dẫn một tiểu đội vào thôn
đễ xem rõ thực hư, dùng lời lẽ và tấm lòng anh bộ đội
Cụ Hồ để tỉnh ngộ giáo dân. Vậy mà không thấy bóng
một người nào. Vài con chó ló đầu qua bờ rào sủa lẳng
nhẳng. Cả tiểu đội vẫn một hàng dọc đi sâu vào thôn và
họ đã dừng lại trước một cái cổng bỏ ngỏ. Đấy là cái
cổng đầu tiên trong thôn có vẻ sẩn sàng đón khách. Một
cô gái quãng 17, 18 tuổi đang cắt cỏ trong vườn, thấy bộ
đội, thảng thốt đứng dậy, nắm cỏ và chiếc liềm vẫn cầm
trong tay, mặt hơi tái đi vì lo sợ. Trinh đấy ! Trinh lần
đầu tiên xuất hiện trước Bích và bao nhiêu cặp mắt bộ

đội với dáng vẻ giản dị, áo phin màu gụ, chiếc quần lụa
đen, di chân đất. Nhưng không riêng gì Bích, ai cũng đều
sững sờ về sắc đẹp của cô gái công giáo vùng biển này.
Một vẻ đẹp dịu dàng mà đến bây giờ Trinh đã là một
thiếu phụ xấp xỉ bốn mươi, vẫn giữ nguyên như xưa.
Bích đi thẳng đến trước mặt cô gái, chào cô và mong cô
làm ơn chỉ giùm nhà ông cán sự thôn hoặc nhà ông thôn
đội trưởng. Đôi mắt Đức Mẹ của cô gái thoáng gờn gỢn.
Cô cúi xuống nhìn ngón chân trần của mình đang dí một
con kiến hôi. Một lát, cô ngẩng lên nhìn Bích. Cái nhìn
như muôn hỏi có thật anh là bộ đội không. Có lẽ cô đã
nhận ra sự thật ngay, chung quanh Bích còn cả một tiểu
đội với đầy đủ súng ông với quân phục mùa đông bạc
trắng và những chiếc mũ đính ngôi sao vàng. Cô khẽ thở
dài. Khẽ đến nỗi Bích chỉ đoán biết qua cặp mắt cô hơi
khép lại một tí và mi mắt run run:
- Các anh về công tác ở đây ?
- Vâng, chúng tôi muôn gặp cán bộ liên hệ công
tác.
Trinh nhìn Bích ái ngại, rồi nói rất nhanh mà rành
rọt:
- Hai cán bộ thôn đều bị họ bắt mấy hôm nay rồi.
Các anh nên đi đi ! Đừng đến chỗ nhà thờ. Nguy hiểm
lắm. Họ chuẩn bị cả súng ông đấy !
Boong, Binh ! Boong ! Một hồi chuông giật lên.
Bích và cả tiểu đội đều ngẩng đầu. Thấp thoáng sau màu
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lá xanh của cây bưởi đang đơm hoa là cái gác chuông
hình chóp mốc xì. Cô gái chạy vội vào nhà. Tiếng
chuông đổ hồi làm ríu chân cô lại, cô vấp, lạng người đi,
suýt ngã. Bích nhìn theo mái tóc kẹp tung tẩy trên tấm
lưng thon bó chặt trong chiếc áo màu gụ mà thương, tội
nghiệp ! Cô gái đang chạy trốn trước sự đe dọa vô hình.
Tất nhiên, Bích không thể chạy trốn. Anh phải đến với
nhân dân. Giữa không khí ảm đạm lạnh nhạt này, thái độ
chân tình của một cô gái đẹp bấy giờ anh chưa biết tên
đã làm anh vững tin thêm vào cuộc chiến đấu sắp tới,
cuộc chiến đấu không phải bằng súng đạn mà bằng sức
mạnh của chân lý và tấm lòng như cách nói của chính trị
viên đã căn dặn anh. Bích hội ý tiểu đội chớp nhoáng,
rồi lại tiếp tục đi thẳng lại phía nhà thờ. Và quả như lời
cô gái tốt bụng đã báo trước, họ chưa kịp nói gì, chưa kịp
làm gì đã bị bọn phản động xúi giục giáo dân từ trong
nhà thờ đổ ra, hành hung. Lọt vào giữa một vòng người
hỗn độn, trong tiếng la hét, tiếng hô khẩu hiệu đả đảo
cộng sản, tiếng chửi bới văng tục, họ bị tấn công bằng
gậy, bằng những cục đá ném tới, bằng những quả đấm
bất ngờ và chỉ loáng một cái họ đành thúc thủ. Hai tay bị
trói, miệng bị nhét giẻ, súng bị tước, Bích và đồng đội bị
chúng dẫn đi mỗi người một nơi. Bọn phản động biết
Bích là chỉ huy, nên cắt cử mây tên áp giải cẩn thận,
trong đó có một tên dong dỏng cao, mắt hiếng, lỗ mũi
hếch, đội mũ phớt là hung hăng hơn cả. Một tốp trẻ con
chạy theo đám áp tải, có thằng bé còn lấy gai chích vào
170 - Tỹy<à/v/y yyí\,¿ íỉ\.cC y £A.iSíí(%y

mông Bích đau quắn. Chợt cô gái Bích gặp ban nãy xuất
hiện trên lôi đi. Chiếc dây chuyền đeo thánh giá bằng
bạc nổi bật trên màu áo dài đen bằng vải láng óng ánh.
Đôi mắt mỏ to, cô lấy thân áo dài che miệng, vẻ ngạc
nhiên và đau đớn. Tên mũi hếch thấy cô gái, đon đả
chào:
- Trinh đi đâu đấy ! Bắt được một lô cộng sản.
Thú không ?
Cô gái không trả lời, chỉ nhìn Bích không chớp.
Trong bọn trẻ con đi phía sau, có đứa hát:
"Tùng rinh rinh, tùng rinh rinh,
Anh Xương vớ được cô Trinh, sướng hè".
À thì ra tên cô gái là Trinh. Lần đầu tiên Bích
biết tên cô gái và buồn thay câu hát của trẻ con còn cho
anh biết quan hệ giữa tên mũi hếch đang áp giải anh và
cô gái. Lẽ nào... ? ỏ đời vẫn thế, có những điều ta tưởng
không thể xảy ra, vẫn xảy ra. v ề sau, khi Bích đã dỏng
quân ngay trong nhà Trinh, anh biết rõ Xương là chồng
chưa cưới của cô. Ớ thôn quê, gọi là đã làm lễ bỏ trầu.
Sự ghép đôi này hoàn toàn ép buộc, Trinh chông chê
mãi chưa gỡ ra được. Còn bây giờ thì Bích vẫn ngạc
nhiên, thằng cha trỗng xấu mã lại hung hăng chông phá,
còn Trinh trông xinh đẹp mà ít nhiều đã biểu thị lòng tốt
với bộ đội.
Câu chuyện tiếp nối là câu chuyện thường tình ta
đã nghe đâu đó. Bích bị giam, bị đánh đập tra tấn và bọn
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phản động bắt anh ký vào biên bản thú nhận là mang
quân tới khủng bô" giáo dân. Đương nhiên anh không ký.
Anh vẫn tin là trò hề bọn phản động bày ra cuối cùng
vẫn thất bại. Anh chỉ bũn khoăn là không biết các thủ
trưởng cẩp trên của anh có nắm được tình hình này
không. Nỗi băn khoăn của Bích cũng chỉ diễn ra trong
một đêm. Mờ sáng hôm sau, đã nghe tiếng loa phỏng
thanh từ bốn phía vang lên, yêu cầu nhân dân thôn Phú
Minh bình tĩnh, giữ trật tự, bộ đội sẽ vào thôn lùng bắt
bọn phản động lừa phỉnh dọa nạt nhân dân. Yêu cầu
nhân dân sấn sàng ủng hộ bộ đội làm tròn nhiệm vụ. Thế
là xong. Bọn phản động chỉ cần nghe tiếng loa dã ném
súng, chạy trốn. Nhưng trốn sao thoát. Cả một tiêu đoàn
đã bao vây canh gác khắp thôn. Chiến sĩ không ai được
phép mang súng đề phòng tình trạng nóng mắt làm liều.
Chỉ được trang bị mỗi người một chiếc gậy, để chông đỡ
lại nếu bọn phản dộng giở thói hành hung. Cuối cùng
chiếc gậy cũng thừa, chỉ giúp cho anh nuôi bữa trưa hỏm
ấy khỏi phải lo chạy củi. Bọn phản động đều bị tóm hết,
chủ yếu là bọn đầu sỏ. Còn những loại tay chân hung
hăng như Xương, chỉ làm bản tự thú rồi thả cho về. Bây
giờ mới đến giai đoạn làm công tác dân vận giải thích
cho nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đáng và
Nhà nước về tự do tín ngưỡng và tự do cư trú. Theo đúng
"hiệp nghị Giơnevơ", gia đình nào tự nguyện di cư vào
Nam cứ làm đơn, có ủy ban quốc tế chứng kiến, chính
quyền sẽ tạo diều kiện thuận lợi để tổ chức đi đàng
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hoàng. Cấm không được ai, hoặc thế lực nào cưỡng ép.
Phải đập tan luận điệu "Chúa đã vào Nam”, giáo dân ở
lại miền Bắc sẽ mất đạo, sắp tới chính phủ sẽ phá hết
nhà thờ v.v... Công tác dân vận là sở trường của bộ đội
trong thời kỳ đó, dù có phức tạp mấy, cuối cùng cũng
thành công. Bích không kể lại cho tôi nghe, bởi thực ra
cả Bích và tôi đều quan tâm tới chuyện khác, chuyện về
sô" phận cô gái. Bích thú nhận rằng, suốt đêm bị bọn
phản động xích chân vào cột nhà, Bích luôn luôn nghĩ
đến cô gái. Hình như không nghĩ không được. Cô gái vừa
gợi cảm vừa gợi trí tò mò. Gần sáng lúc có tiếng loa
phỏng thanh của bộ đội, Bích đang khoan khoái nhìn bọn
phản động ném súng bỏ chạy, anh bỗng giật mình vì có
tiếng con gái nói từ cửa sổ:
- Anh gì ơi ! Bộ đội sắp tới rồi. Cứ yên trí !
Bích ngẩng đầu. Giữa hai chân song cửa sổ, một
khuôn mặt con gái đang áp vào đó, khuôn mặt rạng rơ
với đôi mắt Đức Mẹ, cái mũi dọc dừa và nụ cười xinh
tươi. Bích gần như reo lên:
- A, cô Trinh ! Cám ơn Trinh nhé !
- Sao anh biết tên em ? Anh tên chi ?
- Tên tôi là Bích.
■- Bích, tên con gái.
- Cô Trinh mở hộ tôi cái xích - Bích khua chân
làm cái xích kêu loảng xoảng cho cô gái biết. Nhưng cô
nói:
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- Anh Bích chịu khổ chờ một chút. Em ra dẫn bộ
đội tới ngay mà !
Mãi sau này, Bích vẫn không quên được khuôn
mặt rạng rỡ áp vào chấn song cửa sổ, phía sau khuôn
mặt là mảng trời hừng sáng. Hình ảnh khó quên â"y thôi
thúc, vẫy gọi Bích, và anh cùng cả tiểu đội anh phụ trách
đã có lý do để xin đc5ng quân ngay trong nhà cô gái. Cán
bộ cấp trên của Bích đều biết đấy là cô gái tốt bụng,
chính cô đã trôn khỏi thôn Phú Minh ra báo cho họ biết
những việc xảy ra với Bích. Khi đã ở ngay trong nhà, đi
vào đi ra đụng nhau, tình thân thiết giữa đôi trai gái càng
được dịp nảy nở và phát triển. Trinh mồ côi mẹ ở với cha
và người dì ghẻ làm nghề buôn cá ngoài biển, một người
đàn bà đanh đá lấn át quyền chồng. Mẹ Trinh chết trong
cuộc càn của giặc Pháp đổ bộ lên Quỳnh Lưu năm 1949.
Hai mẹ con Trinh chạy giặc và một quả đại bác từ dưới
tàu biển câu lên đã đánh gục cả hai mẹ con. Người mẹ
chết ngay. Trinh bị thương ở chân. Một anh bộ đội của
trung đoàn 57 tên là Yên đã nhặt đưực Trinh, bấy giờ
mới mười một tuổi đem về điều trị ở bệnh viện Đô
Lương. Khi lành vết thương, anh bộ đội tên Yên đem
Trinh về trả lại cho gia đình. Ông Cam bô" Trinh mừng
quá, lưu giữ anh bộ đội lại chơi và nhận làm con nuôi.
Người con nuôi vẫn đi lại thăm nom và thư từ, đều đặn
cho bô" con Trinh, cho đến lúc đơn vị hành quân ra Bắc
thì bặt tin. Sau này bỏ"con Trinh mới biết, anh Yên đã hy
sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ớ nhà ông Cam,
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hiện nay vẫn treo cái ảnh người con nuôi đã hy sinh.
Phải chăng đấy là biểu tượng tốt đẹp, để cô gái công
giáo này không thể nghe theo bọn phản động chống lại
bộ đội, mà ngược lại.
Câu chuyện tình giữa Bích và Trinh như một sự •
tất yếu phải xảy ra, mặc dù bị ràng buộc bằng cơi trầu
của gia đình nhà Xương, một gia đình giàu có buôn
thuyền đi khắp Hà Nội, Hải Phòng, Trinh vẫn một mực
đòi ông Cam đi trả lễ. Chuyện bất hòa giữa hai bô" con
thường là do người dì ghẻ đứng phía sau xui xút. Trinh
đã bị chửi mắng, đã bị dọa dẫm nhiều lần và cô đã khóc
lóc van lạy bố và dì nhiều lần, vẫn chưa thay đổi được
tình thế. Với một tâm trạng buồn phiền như vậy, Trinh
đến với Bích, một chàng trung đội phó hăm hai tuổi, đẹp
trai và tính nết dịu dàng là điều dễ hiểu. Ớ ngay trong
nhà, Bích hoàn toàn có lợi thế. Mượn cái chổi quét nhà,
mượn cái cuốc xới cỏ... thiếu gì cớ để đi vào nhà trao cho
nhau một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói có hàm ý.
Sự mặn mà đã đến lúc say nhau. Buổi chiều, mỗi lần
Trinh quảy gánh, cầm chiếc cào gỗ đi cào lá phi lao là
Bích lại tha thẩn ngoài bãi biển đi nhặt vỏ ốc. Những con
ốc vặn đem về mài thành hình tháp, những con ốc hoa
nhỏ tí nhiều màu đem xâu chuỗi lại làm dây chuyền đeo
trên cổ. Những đồ chơi này dành cho mây đứa em của
Trinh, thằng Bùi, thang Lạc, và con My. Nhưng đâu phải
chỉ vì mây con ốc mà Bích phải hồi hộp khi thây đằng
xa, trong rừng phi lao râm mát, bóng người con gái bận
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chiếc áo màu gụ đang cào lá phi lao. Ớ bìa rừng có một
chiếc mảng hỏng nửa nổi nửa chìm trong cát, ngồi ở đấy,
Bích thường ngắm những con còng giương hai mắt thô lố
như hai cái nhụy sen, còn đôi càng màu đỏ dài nghêu thì
hết quờ quạng trong cát tìm cái ăn lại chổng lên đề
phòng. Thỉnh thoảng toàn thân nó nhích đi một đoạn đều
đặn và nhẹ nhàng. Nó nhích đi như thế có khi khá xa,
nhưng hễ thấy động là nó chạy như biến về hang, cấm có
bao giờ nhầm đường. Ngồi ở đấy, ngoài xa là biển xanh
và những cánh buồm, còn ngay trước mặt là những đợt
sóng nối nhau xô lên bờ. Chỗ cái máng hỏng ấy, Bích đã
ngồi hàng giờ trước lúc hoàng hôn, ngồi một mình để tận
hưởng một chút cô đơn và suy ngẫm về mốì tình vừa
nhen nhóm. Cũng ở đấy, sau này đã thành nơi hò hẹn.
Thoạt đầu, đôi trai gái hãy còn ngập ngừng e lệ. Cô gái
chống cái cào bằng gỗ, anh con trai cầm một nắm vỏ ốc
đầy tay, mỗi người dựa vào một thân phi lao.
- Sao Trinh học đến lớp bẩy rồi thôi, không tiếp
tục học nữa ?
-Dì em bảo, con gái học thế là nhiều rồi. Lắm chữ
nghĩa vào chỉ tổ viết thư tình cho trai.
- Vậy là dì sai rồi. Học lớp bẩy là thừa sức viết
thư tình. Chắc là Trinh cũng đã viết nhiều nhiều.
- Ồi, em thì có ai đâu mà gửi.
- Ai thì chỉ có Trinh mới biết. Thí dụ tay Xương
chẳng hạn !
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- Em không thích anh nhắc tới tay ấy...
Người con gái xịu mặt xuống. Anh con trai chưa
dám sàm sỡ vuốt ve, ấy thế mà chiều nào, Trinh vẫn
quảy gánh đi và Bích cũng sẽ đau khổ nếu ban chỉ huy
đại đội lại có việc cần gọi anh lên hội ý bất thường vào
giờ đó. Câu chuyện quan hệ thân thiết giữa đôi trai gái
không thể giấu kín được. Chính trị viên đại đội gọi Bích
lên khuyên bảo răn đe. Rằng dù sao, Trinh cũng là gái
đã đính hôn. Mình xông vào là mang tiếng. Với lại,
chúng ta đang làm công tác dân vận. Kẻ xấu sẽ lợi dụng
cơ hội này mà vu cáo bộ đội tranh vợ cướp chồng, giải
thích cho ra lẽ đâu phải việc dễ dàng. Chính trị viên
cũng công nhận Bích và Trinh là đẹp đỏi, nhưng kêu gọi
Bích phải hy sinh...
Ông Cam được bà vợ kế xúi giục, thuận cho bên
nhà tay Xương làm lễ cưới ngay, vì gia đình Xương đã có
giấy phép di cư vào Nam. Trinh vẫn khóc lóc không chịu
thì ông Cam đùng đùng nổi giận đòi tông cổ ra khỏi nhà.
Ông nói bóng nói gió rằng, mày ăn phải bùa phải ngải
thằng nào thì bảo ông, ông sẽ chẻ xương nó ra. Bích
khống sự bị chẻ xương, nhưng anh buồn. Buồn cho sô
phận cả hai người. Một buổi trưa, Bích vào nhà trong
mượn Trinh con dao đi chẻ lạt, khi trao con dao cho
Bích, cô gái nhìn trước ngó sau không có ai, ấn vào tay
anh một mảnh giấy hẹn găp nhau vào buổi tối. Từ trước
tới nay, họ chưa hẹn gặp nhau vào buổi tối bao giờ. Duy
chỉ có lần Bích và Trinh cùng đi sinh hoạt với các em
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thiếu nhi trong thôn, khi về tới ngõ chỗ gốc bưởi thấy
vắng vẻ không có ai, Bích mới mạnh dạn nắm tay Trinh
và thì thầm: "Anh yêu em". Đêm ấy lên nằm ngủ, Bích
chỉ thấy mùi hoa bưởi thơm nức.
Nhận được lời hẹn, Bích hồi hộp suốt cả buổi
chiều. Nhá nhem tối, Bích đã lỉnh đi ngay. Anh lại đến
nơi cái mảng hỏng, ngồi ngắm biển đêm đen kịt, lắng
nghe tiếng sóng ì ầm và tiếng gió lọt kêu vo vo trên
những đoạn ống bương, nghe du dương như tiếng sáo
diều. Chuông nhà thờ gióng giả vang lên gọi con chiên
tới cầu kinh. Cũng lúc ấy, Trinh đến. "Cô gái ngoan đạo
này dám trốn cả buổi lễ nhà thờ để đến với người mình
yêu". Họ cùng ngồi trên chiếc mảng, vai kề vai, tay
trong tay. Trinh thở dài:
- Anh bảo anh yêu em, sao anh nỡ bỏ em, không
cứu em ?
- Hoàn cảnh của anh cũng có cái khó, biết em có
hiểu cho không ?
- Anh sợ cấp trên của anh à ? Hay anh sợ bố em
hoặc sợ làng xóm dị nghị ? Anh là con trai, sống thoát ly
không bị gia đình ràng buộc, mà nhút nhát !
Hình như Trinh nói đúng nên Bích đâm lúng túng.
Lát sau anh chống chế:
- Anh sự là sợ cho cuộc đời của em. Nếu chúng ta
lấy nhau, anh nghĩ rằng sẽ phải vượt qua quá nhiều gian
nan vất vả. Rồi em sẽ khổ, có khi em lại hối hận.
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Trinh bật cười khe khẽ:
- Anh chỉ lo bò trắng răng. Em đã bảo khổ em
cũng chịu được, miễn là lòng mình thanh thản nhẹ
nhàng. Nhưng thôi, em biết rồi. Thế là hết, gặp anh đêm
nay là lần cuối để vĩnh biệt anh. Em chả yêu gì Xương,
nhưng cứ phải cưới. Cũng liều nhắm mắt đưà chân vậy.
Dù sao thoát khỏi gia đình em, em cũng thở phào đưực
một cái. Với lại, em sẽ di cư vào Nam. Trong giấy phép
di cư của gia đình nhà Xương có cả tên em. Đi khỏi miền
đất này em cũng thương cũng nhớ, nhưng vẫn có niềm an
ủi là sẽ tới một nơi xa lạ không ai biết mình mà lại hay.
Anh yêu em mà không dám cứu em. Còn em yêu anh
mà để mất anh, ấy là tại sô" phận không thương chúng ta.
Người con gái lại khóc. Còn anh con trai cũng
biết lấy mùi soa lau nước mắt cho người đẹp. Và lần đầu
tiên họ hôn nhau. Có một điều gì đây hơi phũ phàng thô
bạo trong giây phút ấy, bởi vì cả hai đều nghĩ rằng đây
là cơ hội để sông thật nhất trước lúc chia tay mà vẫn coi
như vĩnh biệt. Chẳng có vật gì để tặng nhau, Trinh đã
ghé răng cắn đứt một chiếc cúc áo bộ đội giữ làm lưu
niệm. Chỗ túi áo trên bị đứt cúc ây, Bích không đơm lại.
Đơn vị của Bích hành quân khỏi thôn Phú Minh
khi tình hình tư tưởng của nhân dân trong thôn đã được
ổn định. Hai cán bộ và là đảng viên bị bọn phản động
bắt giữ, nay lại tiếp tục điều hành mọi công việc trong
thôn. Đám cưới của Trinh tổ chức vội vã để kịp cùng gia
đình nhà chồng di cư vào Nam. Ông Cam có gửi giây
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mời nhưng Bích không đến. Đại diện cho đơn vị đã có
chính trị viên và vài anh em khác. Tuy thế, nỗi buồn của
Bích vẫn không nguôi ngoai. Anh chàng thất tình bây giờ
lại hốì hận, lại tự hành hạ mình rằng mình đúng là thằng
hèn, không dám trung thành với chính trái tim mình.
Vài tuần sau, anh trở lại Phú Minh thăm gia đình
ông Cam. Buổi chiều, anh dắt mấy đứa em Trinh: thằng
Bùi, thằng Lạc và con My ra ngoài bãi biển. Anh lại
ngồi trên chiếc mảng hỏng nhìn ra tít tắp chân trời, nơi
chỉ-có một màu xanh vồng lên và cam đoan với tụi nhỏ
rằng, nếu đi đến nơi xa ấy thế nào cũng gặp chị Trinh...
IV
Mặc dù Bích đã cho biết chị Trinh sẽ đưa ô tô tới
đón, tôi vẫn sửng sốt khi chiếc "Fiat" màu trắng đỗ xịch
ngay trước cổng gác. Chị bước ra khỏi buồng lái, mỏ cửa
sau và tươi cười mời hai chúng tôi lên xe. Hôm nay chị
bận áo len màu hoa cà, quần nhung kẻ màu xanh rêu,
đeo kính mát to mắt màu phớt hồng, nom chị trẻ ra và
lanh lợi hẳn lên. Cảm giác sửng sốt của tôi là sự liên
tưởng tới cô gái bận áo màu gụ đi chân đất, cắt cỏ trong
vườn năm nào, với người thiếu phụ lịch sự hôm nay đang
lái chiếc xe sang trọng. Chiếc xe này nguyên là của chị,
gần đây mới bán lại cho cô bạn thân tên là Ánh. Bán cho
bạn thân để lúc cần chị có thể mượn.
Xe nổ máy. Bích và tôi ngồi ở ghế sau, ung dung
và thư thái ngắm nhìn Đà Lạt qua cửa kính. Đến hồ
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Xuân Hương, trời lắc thắc vài hạt mưa, mặt hồ trở nên
lấm tấm và mờ đi. Xe dừng lại trước chợ Hòa Bình, chị
Trinh bảo tôi vui lòng chờ chút xíu, chị muốn mua vài
thứ trái cây. Anh chàng Bích cũng tinh nhậy, vội xách
cái làn xuống xe. Và chiếc dù mầu bật lên cùng che hai
mái đầu. Họ di về phía chợ. Tôi ngồi đốt thuốc lá, nhìn
theo họ cảm thấy vui lây. Dường như sô" phận dun dủi
thế nào cho họ gặp lại nhau, v ề tình yêu, đây là hai con
người mát mát, họ đã đánh rơi mất mốì tình đầu đẹp đẽ,
bây giờ mỗi người đều đang chịu nỗi cô đơn riêng.
Chẳng hiểu cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ này có bù đắp cho
họ chút hạnh phúc muộn mằn nào không ?
Khi hai người quay về xe, tôi mỉm cười hỏi:
- Cô Trinh ơi ! Đúng là quả đất tròn nhỉ.
Tôi đổi cách xưng hô với chị, vừa thân mật vừa
tiện cho Bích. Chị hiểu ý. Qua tấm gương phản chiếu
trước mặt, tôi thây chị cười rất tươi:
- Vâng, thì em có bảo quả đất không tròn đâu!
- Nhưng từ cái đêm chia tay nhau ở bãi biển, chỗ
cái mảng hỏng nửa chìm nửa nổi trong cát ấy mà, nhất
định cô tin rằng đây là đêm vĩnh biệt.
Chị Trinh bật cười thành tiếng:
- Thì ra các anh thân nhau ghê !
- Cũng giống như cô và cô Ánh ấy mà, chả có
điều gì giấu được nhau. - Bích đệm vào. Đôi mắt trong
gương lườm Bích:
"C/víàív/l
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- Thế là anh Bích không làm tình báo được rồi !
- Còn Trinh ?
- Em càng không thể. Tinh báo gì cái hạng người
ruột để ngoài da như em.
Tôi hỏi:
- Cô Trinh đã về thăm quê chưa ? Xa quê lâu thế
chắc là cũng nhớ.
- Đã về được đâu anh ! Ngoài Bắc, ông già em
mất rồi, còn bà dì và mấy người em. Rồi còn họ hàng
làng xóm. Ai đi lau .mà chả nhớ. Em dang rủ anh Bích
cùng về cho vui mà anh kêu là không có thì giờ, công
việc quân sự bận lắm.
Tôi nghĩ bụng, đã rủ nhau cùng về quê là thân
thiết lắm đây. Tôi càng vun vào: "Chà, hết phép năm rồi
thì bỏ quách an dưỡng mà đi, tớ ủng hộ". Nhưng Bích đã
huých cùi ra hiệu cho tôi, ý bảo là không nên khơi sâu
vào chuyện ấy. Tôi bèn lái sang chuyện khác.
Chiếc "Fiat" vào cổng, lăn bánh trên lối đi rải
toàn sỏi trắng. Tiếng kêu lạo xạo gợi cho Bích một điều
gì xa lạ. Sau này anh mới bảo tôi thế. Quả thật, cả Bích
và tôi, chỉ sau ngày miền Nam giải phóng, thảng hoặc
mới có dịp dưực ngồi ô tô hòm. Và cái tiếng lạo xạo của
bánh xe lăn trên sỏi trắng thường chỉ bắt gặp vào lúc đến
các biệt thự sang trọng, nơi mà chúng tôi phải giữ gìn
từng cử chỉ, từng câu nói. Nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới
bánh xe nghĩa là phải gác bỏ cái lối ăn nói phóng túng
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bỗ bã kiểu con nhà lính lại, mà phải chuẩn bị tư thế của
một nhà ngoại giao. Cái vẻ tự nhiên của con người mà
phải chuẩn bị trước thì còn gì là thoải mái nữa. Và tôi đã
nhận ra vẻ kém thoải mái của Bích khi ngồi vào bàn
tiệc. Chị Trinh bảo mời chúng tôi đến ăn cơm gia đình,
nhưng thực chất là một bữa tiệc quá sang. Trên chiếc
bàn tròn khá rộng trải khăn trắng muốt bày biện đủ thứ:
bia 33, rượu "Napôlêông", thịt nai nướng, thịt bò xào,
chim rán, gà tần v.v... Thực đơn loại đắt tiền nhất ở
khách sạn Palace chắc cũng chỉ đến thế. Nói là ăn cơm
gia đình, nhưng chị chủ nhà nhất định không cho phép
các cháu cùng ngồi ăn như Bích và tôi đều mong muôn.
Chị bảo các cháu còn phải phục vụ rồi ăn sau. Bữa tiệc
gồm sáu người. Chị Trinh quả là khéo sắp xếp chỗ ngồi
quanh bàn tròn. Bích và tôi ngồi cạnh nhau. Chị ngồi
bên tay phải Bích. Còn phía trái tôi là cô Ánh, bạn thân
của chị - một phụ nữ trẻ, duyên dáng gốc Hà Nội chính
cống. Đối diện chúng tôi là một đôi vợ chồng lớn tuổi
hàng xóm của chị. Người chồng xấp xỉ sáu mươi, cán bộ
của ấp được chị Trinh giới thiệu là cơ sở của giải phóng
đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ trong nhà. Ông già này
nói tiếng Nghệ An không pha trộn, nghe rất nặng. Còn
bà vự ước ngoài năm mươi, từ tiếng nói đến cách ăn mặc
cũng rất Huế. Bà từng làm đầu bếp ở khách sạn Duy Tân
và là người giúp chị Trinh làm bữa tiệc này. Câu chuyện
trong bữa cơm vẫn không thoát khỏi sự thù tiếp xã giao.
Ông già cán bộ ấp khoe rằng những ông Lê, ông uẩn
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nào đấy làm lãnh đạo trên tỉnh đều đã đưực ông nuôi
giấu. Dân ấp Nghệ Tĩnh là giàu truyền thống cách mạng,
chỗ dựa vững chắc cho thành phô" Đà Lạt. Ngay chị
Trinh đây, tiếng là công giáo di cư, chồng đi ngụy thật
nhưng chị vẫn ngâm ngầm ủng hộ cách mạng. Chị đã
đóng góp tiền và thuốc men cho giải phóng, chính ông là
người đi vận động quyên góp thì ông phải biết ai là
người tốt, ai là người xâu. Nghe ông nói vậy, chị Trinh
vội kêu lên rằng, cánh dân đã có đóng góp cho giải
phóng chút xíu chẳng bõ bèn gì so với công lao của
chúng tôi, những sĩ quan cách mạng từng vào sinh ra tử,
đánh Mỹ đánh ngụy hàng trăm trận. Tôi có cảm giác ông
già được mời tới là chị Trinh đã có chủ định. Có người
cách mạng tiếp chuyện chúng tôi đã đành, lại còn là
chứng chỉ cho tẩm lòng đối với cách mạng của chị chủ
nhà, điều mà chúng tôi dễ dàng vương vân một chút mặc
cảm.
Người nói cổ duyên nhâ"t trong bữa tiệc là cô
Ánh. Cô gần như một thứ "chủ xi" mặc dù cô không phải
loại uống nhiều.
- Xin chúc cho cuộc hạnh ngộ thần diệu của chị
Trinh và anh Bích !
Cô cầm ly rượu nâng lên, ánh mắt lúng liếng.
Khuôn mặt đẹp và tình tứ nghiêng về phía người đón
nhận lời chúc. Tiếng thủy tinh va khẽ. Những nụ cười
thỏa mãn.
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- Xin chúc sức khỏe trung tá - Cô cầm ly rượu
khác đứng dậy quay mặt về phía tôi - người đồng hương
của em, con người của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật !
- Xin chúc...
Người đàn bà hoạt bát tình tứ này hoàn toàn làm
chủ bữa tiệc, tiếp chuyện với tất cả mọi người, chúc rượu
tất cả mọi người. Cô nói thẳng ra rằng, đáng lẽ vị trí chủ
tiệc là chị Trinh. Nhưng chị Trinh đang có chút bối rối.
Con người ta đau khổ cũng bối rốì mà hạnh phúc lại
càng bối rối hơn. Cô là phận đàn em xin tình nguyện
thay thế chị. Rõ ràng cô từng quen giao tiếp với giới
thượng lưu. Đang giữa buổi tiệc, cô đứng dậy đi mở
nhạc. Một điệu "van" nhẹ nhàng khoan thai cất lên. Có
cảm giác cô sẵn sàng xô ghế sang một bên và mời nhảy.
Tuy nhiên, cô không làm thế. Chị Trinh luôn luôn tỏ ra ý
tứ, không uống được rượu, chỉ một ngụm bia, ăn nói nhỏ
nhẻ và niềm vui vẫn lộ rõ trên khuôn mặt nom sáng hẳn
lên. Anh bạn Bích của tôi, không phải vì quá xúc động
mà vì một thứ tình cảm phức tạp nên tỏ ra thận trọng, ít
nói. Anh chỉ tủm tỉm cười, tán thưởng các câu nói của
bạn bè và cũng chăm chú khi người đàn bà Huế nhắc lại
với anh về những món ăn quê hương, về những kỷ niệm
quê hương. Bữa cơm vui vẻ, lịch sự nhưng dĩ nhiên
không thể có cái không khí chân tình cởi mở, cái không
khí lúc có chất men vào là sẩn sàng mổ xẻ lòng mình
cho bạn bè xem. Suốt cả bữa cơm không thấy tụi nhỏ,
TAa./v/v
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riêng cái Thắm có một lần lấp ló đến sau lưng mẹ nó, để
xem có cần sai bảo gì không. Và khi xong tiệc, chúng tôi
trở lại bộ xa lông ăn trái cây, uống nước thì nó bưng cà
phê lên. Thằng Hùng, thằng con trai lớn, từ lúc chúng tôi
tới chưa hề thấy nó, chị Trinh bảo tôi: "Con trai mới lớn
mà anh ! Tụi nó thích đi chơi với bạn hơn...". Câu chuyện
sau bữa cơm kém phần đậm đà. ông cán bộ ấp bắt đầu
ngáp, vợ chồng ông xin cáo lui trước. Bích đi vào phòng
trong nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Chị Trinh cùng vào
với Bích. Còn lại cô Ánh và tôi, chúng tôi nói chuyện về
Hà Nội. Nói cho đúng hơn là cô Ánh hỏi tôi về Hà Nội
hiện nay. Cô bảo rằng cô xa Hà Nội, xa cái phô" Hàng
Đào sầm uất từ lúc còn là cô bé 12 tuổi, bây giờ nhắm
mắt lại vẫn hình dung ra các đường phố cũ, không biết
lúc trở về có còn nhận ra nữa không. Đang vui chuyện cô
bỗng nảy ra ý mới. Cô mời tôi ghé lại nhà cô chơi cho
biết nhà, cô nháy mắt ranh mãnh:
- Với lại, chúng mình cũng nên tế nhị. Để anh chị
còn tâm sự.
Tôi thây không có gì phải phản đối. Vào thời đó,
cán bộ quân sự chúng tôi luôn được nhắc nhở phải cảnh
giác. Trên miền đất vừa giải phóng, bọn phản động phá
hoại còn đầy rẫy. Hơn nữa Đà Lạt còn là nơi bọn Phun
Rô ngâp nghé qua lại. Nhưng không vì thế mà tôi lo âu
khi nhận lời đi với cô Ánh, dẫu tôi biết cô là vợ một kỹ
sư điện tử đang ở Mỹ. Anh chồng không phải dân di tản,
mà đang đi nghiên cứu ở Mỹ rồi kẹt bên đó. Cô Ánh
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không thể liều lĩnh đưa tôi đến chốn nguy hiểm đưực.
Khi ra xe, Bích dặn với một giọng bông đùa:
- Cô Ánh nhớ mang trả thủ trưởng cho tôi cẩn
thận đấy !
- Yên trí ! Đâu có đó. Cô cười rúc rích và cho xe
lăn bánh trên lối đi rải sỏi.
- Anh thấy họ thế nào ? - Cô Ánh hỏi tôi lúc xe
băng ra ngoài đường nhựa - Có đúng là một thiên tình sử
tuyệt diệu không ?
Thế là câu chuyện của chúng tôi lại xoay sang
mối tình của Bích và Trinh. Cô Ánh này tinh ma thật, cô
biết mối quan hệ của hai người còn tỉ mỉ-hơn cả tôi. Cô
nhắc về chiếc cúc áo bộ đội mà hiện nay Trinh vẫn còn
khâu vào trong áo gối. Và hầu như tất cả diễn biến cuộc
gặp gỡ mới đây, cuộc gặp gỡ từ chiều cho đến tối, cô đều
kể vanh vách. Cuối cùng cô chỉ bắt tôi phải biểu thị thái
độ, có ủng hộ việc Bích và Trinh trở lại với nhau không.
Tôi đáp:
- Việc tình cảm riêng tư, là do từng người quyết
định, không ai thay thế cho ai được. Cái đó phải do hai
người.
- Nghe nói phía bên các anh cái gì cũng phải do
Đảng quyết định. Kể cả tình yêu và hôn nhân ?
- Ai bảo cô thế ? - Tôi làm ra vẻ gắt, nhưng thực
tình đã có một thời non nớt ấu trĩ như vậy.
- Nếu hai người thuận .tinh "tái hồi Kim Trọng"
thì anh cổ đồng ý không ?
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- Điều đó tôi không phản đối.
- Kể ra anh cũng thuộc loại "mô đéc", chứ không
"cù lần" như mấy ông Việt cộng khác.
Câu nói có vẻ khen tôi mà làm tôi khó chịu, y
như chính mình bị xúc phạm.
Nhà cô Ánh sang trọng hơn nhà cô Trinh nhiều.
Phòng khách rộng, xa lông loại đệm mút hai tầng. Trang
trí trong phòng rất lịch sự và có "gu" thẩm mỹ. Duy chỉ
một bức tranh dệt lồng khung kính, bức tranh người đàn
bà Ai Cập khỏa thân là làm tôi chưa quen mắt. Cảm giác
như bức tranh đặt không đúng chỗ.
Mời tôi ngồi vào xa lông, cô đặt ra trên bàn một
bao thuốc lá "ba con 5", một chai nước ngọt có sẩn ly đá:
- Anh cứ tự nhiên ! Chờ em chút xíu.
Nói là chút xíu, chứ cũng phải mất mươi phút. Cô
trở lại trong một bộ đồ ngủ bằng lụa Hồng Kôn£ óng ánh
có thêu rua cầu kỳ, mùi nước hoa Pháp thơm nức. Cô mở
tủ lấy ra một chai "sâm "banh" ngoại, tôi ngãn lại, nhưng
cô cứ mở. Một tiếng nổ, nút chai vọt lên trần. Cô cười
tình tứ, giọng bông lơn:
- Không phải phát súng ám sát đâu ngài trung tá
ạ! Mà là pháo hiệu chào mừng tình bạn chúng ta.
Đúng là tôi uống vì lịch sự, thực tâm không
muôn. Vốn tửu lượng đã kém lại vừa uống ở bữa tiệc nhà
cô Trinh hãy còn la đà. Tuy thế, có thêm chất men vào,
câu chuyện càng vui.
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- Em cho anh nghe cái này ! Thú vị lắm !
Cô chạy đi lấy chiếc băng cát sét lắp vào máy.
Trời đất ạ, tôi nghe ra tiếng của Bích và Trinh.
- Anh gặp em anh có thực sự vui khổng ?
- Từ xưa tới nay, anh không quen giả dối, anh có
thực sự vui hay không thì em biết đây !
- Sao có đôi lúc anh cứ bần thần như người mất
hồn ?
-Thế à ? Em thấy anh bần thần à ? Có lẽ một lúc
nào đó anh nhớ tới con chăng ? Tội nghiệp chúng nó !
- Các con có .phận của chúng nó, cha mẹ có phận
của cha mẹ anh ạ !
- Đã đành là thế !
- Lo phận của cha mẹ chưa xong, nói chi lo phận
cho chúng nó !
- Anh cũng biết vậy.
Im lặng một lúc.
- Anh Bích ! Anh nói thật đi ! Anh còn yêu em
nữa không ?
Tiếng Bích ngắc ngứ:
- Còn - Anh vẫn yêu em...
- Sao anh không hôn em ?
- Xuỵt ! ỏ đây là nhà cô Ánh. Nó biết thì phiền !
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Tiếng cười trong trẻo.

- Đúng anh vẫn còn nhà quê lắm. Phòng của cô
Ảnh nhưng lúc này là của chúng ta. Nào, anh hôn em đi !
Phút im lặng kéo dài. Cô Ánh tắt máy và cười
giòn giã:
- Chỗ này có phim 10 ly mà quay trộm thì mới
vui! Anh đã thấy chưa ? Thôi, ông anh cứ ngồi lai rai.
Thích thì ở lại, sẽ có chỗ ngủ cho anh tử tế. Còn anh
Bích, cứ để anh ấy tự xoay xở lấy.
Bây giờ tôi mới vỡ nhẽ ra, đúng là mình chậm
hiểu. Đã mặc đồ ngu ra tiếp có nghĩa là cô ta sẩn sàng
không đi đâu nữa. May mà tôi không say bí tỉ, hãy còn tự
chủ được.
- Cỗ làm trò "Oa-tơ-ghết" tai quái này để làm gì ?
- Sao lại gọi là tai quái anh ? Nó sẽ là món quà
thú vị và bất ngờ cho anh Bích và chị Trinh trong ngày...
Cô cười ngặt nghẽo và cặp mắt lúng liếng. Tôi
chợt hốt hoảng, biết đâu cuộc nói chuyện của chúng tôi
đêm nay cũng đang được ghi âm. Cô Ánh này kinh quá !
Dù là một trò chơi bất ngờ và thú vị thì vẫn phảng phất
cái nghề điệp báo. Tôi nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột, muốn
vể nhưng cô vẫn cười cười kêu là tốỉ thứ bảy mà anh !
Tối thứ bảy thì sĩ quan có quyền ra khỏi doanh trại cơ
mà.
- Thôi cám ơn cô Ánh ! Tối thứ bảy nhưng chúng
tôi cùng phải về. Đấy là nội quy của trại an dưỡng. Nếu
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mệt thì cô cứ đi nghỉ đi. Tôi sẽ đi bộ về. Tôi cũng muôn
đi bộ một chút !
Tôi nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Cô Ánh đành
nhượng bộ. Lại vẫn "chờ em chút xíu". Lát sau cô xuất
hiện nguyên như hồi chiều: áo cổ lông màu cà phê sữa,
quần bò, đi giày cao gót. Trên đường hầu như cả cô và
tôi đều cảm thấy khó nói chuyện hơn ban nãy. Chỉ nghe
bánh xe lăn và tiếng gió vuốt ngoài thành xe. sắp tới
nhà chị Trinh, cô bỗng bật cười lớn:
- Chủ nghĩa cộng sản cũng khéo rèn luyện các
anh thật. Anh Bích tiếng là người Huế nhưng dù sao vẫn
là anh thôn quê. Còn anh - dân Hà Nội ngàn năm văn
vật chính công mà cũng "même chose" là sự lạ !
- Chả có gì lạ cả đâu. Chúng tôi sống bình thường
như mọi người.
Tôi nói cho qua chuyện, không muốn tranh luận
với cô.
Thấy ô tô trở về, Bích vui vẻ kêu lên:
- Hoan nghênh cô Ánh ! Đúng như lời hẹn.
Rõ ràng Bích cũng không có ý định ở lại qua
đêm. Cả chị Trinh cũng cùng lên ô tô, tiễn chúng tôi về
tận cổng doanh trại. Bấy giờ vừa đúng mười giờ đêm.
Trên đường về, khi còn lại hai người đàn bà, chẳng hiểu
họ bình luận về chúng tôi những gì.
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V
Tôi không thể không nói với Bích những gì xảy ra
khi tôi đến thăm nhà cô Ánh, đặc biệt là về chiếc băng
ghi âm. Bích có vẻ sửng sốt và ngượng nghịu. Anh cứ
kêu lên: "Chết thật ! Cái cô này !". Anh thanh minh với
tôi rằng, anh không làm điều gì đáng phải xấu hổ đâu.
Rằng anh cũng hết sức thận trọng và ý tứ. Hoàn cảnh của
anh lúc này không cho phép anh buông thả dễ dàng. Tôi
lại nghĩ khác. Hiện nay anh là người tự do, anh có quyền
yêu, có quyền trỏ lại với môi tình đầu của mình. Tôi chỉ
lưu ý anh về người bạn gái của Trinh với cái trò chơi tai
quái của cô. Ghi âm trộm một cuộc tâm sự để làm gì ?
Nếu không vì tò mò thì chắc chắn là vì một mưu đồ nào
đấy.
Hôm sau, Bích sồn sồn rủ tôi tới nhà cô Ảnh để
bắt cô xỏa cái băng kia đi. Nhưng tôi ngại. Quan hệ mật
thiết với người đàn bà sắc sảo tình tứ này dễ rơi vào một
mđ bòng bong, gỡ ra cho được, đâu phải giản đơn. Tôi từ
chối, tất nhiên Bích đi một mình, đi từ chiều cho đến tối.
Khi trở về, anh khoe với tôi là đã xong việc. Anh bảo, cô
Ánh đúng là nghịch như quỷ nhà trời. Cô ghi âm cốt để
trêu bạn chứ chẳng mưu mẹo gì đâu. Khi Trinh và Bích,
cả hai người đều nài nỉ cô xóa cái băng kia đi, cô ra một
điều kiện.
- Anh có biết điều kiện gì không ? - Bích hỏi tôi.
- Chắc là cô ấy bắt lạy - tôi đáp.
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Bích cười:

- Anh không nhớ cô Ánh cũng là công giáo.
Người công giáo không bao giờ lạy như dân lương chúng
mình.
- Chịu ! Hay là cô bắt gọi mình bằng mẹ bằng chị
chẳng hạn !
- Không phải, cô ấy bắt hai đứa tôi hôn nhau
trước mặt cô ! Thế có tai quái không ?
- Ồ, thế thì ngon lành quá ! Chấp hành chứ ?
- Quả tình thì tôi ngượng, ai lại làm thế. Nhưng
chính Trinh đã cổ vũ tôi: "Sợ gì anh". Hình như họ đã
quen sông theo phong cách phương tây mất rồi.
Lần đầu tiên, tôi nghe Bích gộp cả hai người đàn
bà lại trong từ "họ", và với dụng ý châm biếm.
Những ngày sau đó, Bích sông bình lặng hơn.
Anh không tìm cơ hội để nhắc đến câu chuyện tình đang
làm anh vương vấn. vẫn tuân thủ một nếp sông hàng
ngày của trại an dưỡng và những sở thích của chúng tôi:
đọc sách, chơi cờ tướng, đi tham quan Đà Lạt và buổi tối
đi bách bộ dọc dường Hùng Vương. Câu chuyện dọc
đường vẫn sôi nổi nhưng thường là những kỷ niệm chiến
trường, Bích ở B2, tôi ở B4 và B5. Bích thường thức
khuya hơn tôi, anh hí hoáy ghi chép. Chắc là anh ghi
nhật ký. Có lần, tôi đã làm một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy
Bích ngồi trước cây đèn bàn. Đêm Đà Lạt khá lạnh. Tôi
dém múi chăn cẩn thận và hỏi Bích:
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- Cậu chưa ngủ à ? Mấy giờ rồi ?
Bấy giờ Bích mới giật mình vì đã quá nửa đêm.
Tắt đèn, lên giường nằm, chợt Bích khoe với tôi:
- Hình như tôi đã kể cho anh nghe về chiếc cúc
áo bộ đội rồi thì phải ? Chiếc cúc áo kỷ niệm ấy bây giờ
Trinh vẫn còn giữ cẩn thận.
- Không phải giữ mà là khâu vào chiếc áo gối.
- Anh cũng biết à ?
Tôi không trả lời mà xoay sang hướng khác:
- Này, tại sao hồi đó cậu dễ dàng nghe theo lời
thuyết phục của chính trị viên, từ bỏ mốĩ tình đầu của
mình nhỉ ? Giá mà cậu dũng cảm hơn thì...
Trong bóng tối, tôi nghe Bích cười:
- "Giá mà"... Nghĩa là hồi ấy tôi bất chấp mọi thứ
ngăn cản, cứ cưới Trinh chứ gì ? Anh thử tưởng tượng
xem: tôi sẽ không là tôi bây giờ. Cũng khó mà so sánh
cái tôi bây giờ và cái tôi trong tưởng tượng, cái nào hay
hơn, có lẽ những gì đã xảy ra trong các hoạt động xã hội
và quan hệ xã hội, không nên đặt vấn đề "giá mà". Giá
mà không có cách mạng tháng Tám, giá mà chưa có
miền Nam giải phổng, giá mà chúng ta đều là những trí
thức trong chế độ Sài Gòn cũ v.v... Mọi thứ "giá mà" ấy
thường làm phiền lòng chúng ta. Đối với tôi, những gì
xảy ra, tôi vui vẻ chấp nhận. Suy nghĩ cân nhắc để mà
quyết định là cái gì sẽ tới, sẽ xảy ra.
- Cũng hay !
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Tôi bình luận một câu hờ hừng. Nhưng thực tâm
vẫn thấy Bích có lý. Anh sống thiết thực, ít mơ mộng hơn
tôi.
Từ trại an dưỡng đến ấp Nghệ Tĩnh cũng khá xa,
e đến bẩy, tám ki lô mét. Cứ dăm ba hôm, Bích lại rủ tôi
đến chơi nhà chị Trinh. Tôi sợ mình làm vướng bạn nên
tìm cách từ chối. Anh nài nỉ tôi không được thì anh cũng
không đi nốt. Anh bảo đi lủi thủi một mình cũng buồn,
với lại anh không muôn mấy đứa con chị, thằng Hùng,
và nhất là cái Thắm phải "cảnh giác" với anh. Thằng
Hùng, tôi có gợi chuyện với nó vài ba lần, nhưng cảm
tình của nó đối với chúng tôi chưa có dấu hiệu tăng lên.
Dường như trong đầu nó đầy rẫy sự hằn học, thậm chí nó
còn có thể nuôi chí phục thù chông lại sự thay đổi xã hội
rõ ràng là không có lợi cho nó. Nó trả lời tôi nhát gừng,
giọng mỉa mai cay độc. Còn cái Thắm vẫn vui vẻ lễ độ,
nhưng ở cô bé khôn trước tuổi này đã manh nha một thế
lực giám sát mẹ và về cung cách làm ăn thì rõ ràng là
mọi thứ tổ chức kinh tế của ta nó đều tìm cách chứng
minh là chưa tốt thậm chí sai lầm. Chỉ con bé út là hồn
nhiên, sự hồn nhiên của cô bé được nuông chiều. Đến
nhà chị Trinh, tôi thường bắt thân với tụi nhỏ. Thú nhất
vẫn là nói chuyện và tranh luận với cái Thắm. Nói
chuyện với nó, tôi thấy đầu óc mình sáng ra, lý lẽ của
mình chặt chẽ thêm. Bởi vì, nó thường có những cái sai
vì đã quen nghĩ như thế, nhưng cũng có những cái đúng
rất bản năng mà bất ngờ. Bắt thân với tụi nhỏ cũng là
cách để Bích có điều kiện tâm sự trò chuyện với chị chủ
nhà. Cả anh cả chị cũng đều biết thế, và vẫn coi cử chỉ
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ây là một sự bao dung. Còn tôi, tôi cho là điều tự nhiên.
Quả tình, tôi thực sự cám động về cuộc gặp gỡ giữa hai
con người cô đơn này. Tôi sẩn sàng làm bất cứ việc gì để
họ có những giây phút hạnh phúc. Nhưng hình như mong
ước của tôi và Bích vẫn có những chỗ chưa gặp nhau.
Những ngày ở Đà Lạt, cứ dăm ba hôm Bích lại muôn tới
thăm Trinh. Nhưng sau cuộc gặp gỡ, Bích không vui hơn,
trái lại càng bần thần thêm. Mà anh cũng không kể lại,
miêu tả lại cho tôi nghe như anh đã từng tâm sự với tôi
về những ngày ở thôn Phú Minh.
Một buổi chiều, hai chúng tôi trèo lên một ngọn
đồi thông phía sau hồ Than Thở. Từ trên cao, thành phô"
Đà Lạt hiện ra thấp thoáng sau màu xanh của cây. Cái
vẻ thấp thoáng ẩn hiện của nó càng mơ màng hơn khi
bỗng nhiên có những đám mây sà xuống thấp. Cũng
chẳng hiểu đấy là mây hay là sương chiều. Cái đám hơi
bụi màu trắng lẫn màu xám ấy bay la đà qua các rừng
thông, gác chuông, mái nhà, đường phô', bay trên mặt hồ
và những ngọn đồi xa xa. Thành phô" lúc này chợt ẩn
chợt hiện như có phép màu. Cái đẹp, cái mơ mộng của
Đà Lạt phải chăng là nhờ cái dáng vẻ thấp thoáng ấy.
Cả Bích và tôi, đều im lặng ngắm nhìn cái vẻ đẹp
thấp thoáng của thành phố. Đột nhiên, Bích bảo tôi:
- Anh ạ ! Có lẽ tôi phải giã từ Đà Lạt. An dưỡng
nghỉ ngơi vài tuần thế cũng đủ rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vội thế ? Còn chuyện cô Trinh ?
Anh mỉm cười buồn buồn:
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- Nó cũng giống như dáng vẻ thấp thoáng của
thành phô" Đà Lạt. Giữa tôi và Trinh nên để như thế !
- Anh nói tiếp, mắt vẫn dõi theo những đám sương trôi
dưới chân núi - Hình như bản thân tình yêu cũng có độ
thời gian. Ngày xưa, chúng tôi yêu nhau đắm đuối, yêu
nhau đến mất ăn mất ngủ, người luôn luôn cứ bàng
hoàng như trong mơ mà chúng tôi đã không vượt qua
được mình, để mất nhau. Bây giờ sau hai mươi năm, thời
gian và hoàn cảnh đã tạo ra giữa chúng tôi một khoảng
cách khó bề rút ngắn. Chắc anh biết đấy. Tôi không
muốn yêu chỉ để mà yêu. Còn yêu để tiến tới một cuộc
sông chung thì e không ổn nữa rồi...
Ngay đêm hôm đổ, Bích làm thủ tục ra trại an
dưỡng để về đơn vị ở thành phô" Hồ Chí Minh. Anh
không đến gặp Trinh lần cuối, anh buộc tôi phải giúp
anh một việc: đưa thư đến cho Trinh và nói hộ rằng, vì
công việc quân sự đột xuâ"t anh có lệnh về ngay không
kịp đến chào chị và các cháu.
Tiễn anh lên xe về Sài Gòn, tôi nói đùa:
- Vậy là màn "tái hồi Kim Trọng" không công
diễn được nhỉ ?
Bích xiết chặt tay tôi:
- Đây là vì tấm lòng nhân hậu của cụ Nguyễn Du,
cụ ước ao thế thôi, chứ cuộc đời làm gì có chuyện ! Cái
gì chứ tình yêu đã để mâ"t đi thì khó bề tìm lại được
nguyên vẹn phải không anh ?
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NGỌC THU

NGƯỜI TREO CỜ
Truyện ngắn

Tháng tư, cuối mùa khô, bầu trời cao nguyên vút
xanh vời vợi. Đà Lạt càng xanh hơn, thẫm hơn bởi rừng
thông ngút ngàn. Gió vẫn hào phóng tràn về từng đợt
làm cho Đà Lạt vốn đã đẹp lại càng thêm duyên dáng.
Dưới rừng thông một tốp sinh viên đang thầm thì
chuyện gì đó tỏ vẻ quan trọng lắm. Xa xa từng đôi một,
chỗ thì nam đứng bên nữ, chỗ thì hai nữ sinh đứng tựa
vai nhau. Họ vừa nói chuyện vừa nhìn về phía trước, vừa
nhìn vào khoảng không bao la vời vợi. Cũng có lúc họ
ngoái lại đàng sau nhìn cái gì đó nhưng rất nhanh rồi họ
quay lại ngay.
Thấy yên tĩnh, Vũ Hằng làm dấu cho các bạn
chụm lại. Năm cái đầu chụm vào nhau trên sườn đồi cỏ
xanh. Họ thì thầm với nhau nhưng dứt khoát:
"Chỉ còn 15 ngày nữa là đến 1-5. Theo ý kiến
lãnh đạo từ "cứ" chuyển ra, tổ anh Ẹ)ăng Dương thay mặt
toàn bộ học sinh sinh viên Đà Lạt thực hiện một nhiệm
vụ hết sức quan trọng. Công việc do lãnh đạo "cứ" giao.
Địa điểm chỉ có một đồng chí nội tuyến biết... Sau khi cử
được người thì đến gặp đồng chí nội tuyến và sẽ có
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người dẫn đường. Vậy anh Đăng Dương cử người khẩn
trương thực hiện nhiệm vụ".
Không chần chừ, Đăng Dương nói ngay: "Thưa
tất cả các anh ! Nhiệm vụ này tôi xin thi hành". Tất cả
mọi người nhìn nhau. Nghĩ suy một lúc Vũ Hằng vỗ vai
Đăng Dương, nở nụ cười:
- Đăng Dương ạ ! Chúng mình rất biết tinh thần
của bạn. Thế nhưng đưa bạn vào cứ, sợ trong cứ không
tin...
- Chắc họ nghĩ về lai lịch gia đình tôi chứ gì ?
- Đúng !
- Không lo ! Tưởng gì chứ chuyện ấy dễ ợt.
- Sao lại dễ ? Anh có chủ quan không đây ?
- Không chủ quan đâu ! Nếu hy sinh vì Cách
mạng, vì dân tộc mấy ai lại nghi ngờ. Với lại trong đội
ngũ lãnh dạo cách mạng cũng nhiều lãnh tụ xuất thân từ
gia đình quyền quý hơn tôi nữa kia.
- Thôi được ! Tôi thay mặt anh em nhất trí cử
đồng chí Đăng Dương thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí
đồng ý không ?
- Đồng ý ! - Tốp họp cùng cất tiếng nhỏ nhưng
đanh gọn.
*
Tại một khu rừng xa Đà Lạt, Đăng Dương được
cởi khăn bịt mắt. Đứng trước anh là một người đàn ông
có khuôn mặt vuông, cặp lông mày lưỡi mác, miệng
rộng. Đến gần, ông giơ tay bắt, Đăng Dương lúng túng
tỉ\í\Ỵ ?
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- Dạ ! Không ạ.
- Nhiệm vụ nguy hiểm nếu có Jam sao cháu có
vương vấn nghĩ suy gì không ?
- Dạ ỉ Có ạ
- Cháu nghĩ thế nào, nói cho chú nghe ?
- Cháu chỉ thương mẹ cháu !
- Còn gì nữa ?
- Cháu cũng rất...
- Rất nhớ người yêu phải không ?
- Đúng ạ !
- Cháu quen cô ấy lâu chưa ?
- Từ năm đầu bước vào trường đại học ạ.
- Thế đến bây giờ là mấy năm rồi ?
- Dạ ! Ba năm rồi ạ.
- Ba năm ?
- Đúng ạ !
- Sao kéo dài dữ vậy ?
- Chúng cháu định ra trường mới làm đám cưới !
- Thế trước khi vào "cứ" cháu có gặp người yêu
cháu không ?
- Dạ ! Không ạ.
- Sao thế ?
- Vì chuyện nữ nam thê nhi dễ làm người ta khó
dứt được...
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- Cháu phong kiến quá ! Mà phải, cháu thuộc
dòng tộc phong kiến mà. Theo chú con gái thời nay khác
rồi đây.
- Khác sao hả chú ?
- Vì con gái thời nay khác phụ nữ xưa. Ngày xưa
cori gái không được học, lại vướng mắc giáo lý. Còn nay,
con gái được học, được rèn luyện trong xã hội. Nếu cháu
biết động viên người yêu và gia đình thì đi vào cuộc
chiến đấu chống quân thù sẽ thanh thản và thoải mái
hơn.
- Cháu đã hiểu ! Cháu cảm ơn chú.
- Vậy cháu nghe chú nói đây.
- Dạ ! Cháu nghe.
Đến đây tự nhiên cả hai người chùng xuống. Mỗi
người nhìn về một phía. Rồi cả hai lại quay đầu lại.
Người cán bộ già điềm đạm chỉ tay về hướng
thành phố. Cả bốn con mắt cùng nhìn về một hướng.
Ông cất tiếng trầm và chắc:
- Ngày mai cháu trở lại thành phố.
- Sao vậy chú ? Chẳng lẽ...
- Bình tĩnh nào ! Thực hiện nhiệm vụ quan trọng
đấy chàng sinh viên trẻ ạ.
- Cháu ngỡ...
- Cháu ngỡ chú đưa cháu lại thành phố, không
giao nhiệm vụ phải không ?
- Dạ ! Phải ạ.
T /uìrt/t yd xù
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- Không đâu ! Không những gi ao nhiệm vụ mà
nhiệm vụ còn nặng nề là khấc. Không hiểu cháu có thực
hiện được không đây.
- Dạ ! Dù hy sinh cháu cũng quyết tâm hoàn
thành nhiệm vụ.
- Đừng nóng vội cháu. Phải hoàn thành nhiệm vụ
và phải trở về để thực hiện tiêp nhiệm vụ nữa mới được.
- Dạ ! Cháu hứa.
- Vậy thế này nhé ! Cháu đem lá cờ này bí mật
trở về thành phô. Sau đổ cháu treo lên đỉnh tháp trung
tâm, rồi vào cứ, nhiệm vụ cháu chỉ có thế.
- Thê thì đơn giản quá ! Dễ ợt chú à !
- Đừng chủ quan cháu ơi ! Như chú đã nói, sắp
đên ngày 1-5, bọn địch tăng cường lực lượng cảnh sát và
quân đội để đề phòng ta tân công vào thành phô. Vì vậy
nhiệm vụ cháu nặng nề đấy.
- Dạ ! Có gì đâu ạ. Cháu sẽ cô gắng.
- Được, phải cô" gắng nhé. Lên cao lúc ây cháu
mới thây dễ là mục tiêu cho kẻ thù đây. Tất cả trông chờ
vào cháu. Lá cờ của Mặt trận giải phóng tung bay giữa
thành phô sẽ cổ vũ đồng bào ta đâu tranh và là đòn
giáng vào đầu kẻ thù...
- Dạ, cháu hiếu. Chú hãy tin vào cháu.
*
Ngay đêm ấy Đăng Dương trở về thành phô". Việc
đầu tiên anh phải dâu lá cờ vào chỗ bí mật chỉ riêng anh
biêt. Việc thứ hai chỉ được gặp một người con gái và nói:
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"Hoa hồng sắp nở”. Vừa suy nghĩ, vừa đi tới điểm hẹn,
Đăng Dương chỉ còn bước vội và chờ đợi. Chợt một
người bịt mặt đứng ngang đường rồi nói với giọng con
gái: "Rừng thông xanh quá”. Đúng mật khẩu, Đăng
Dương đáp lại:
- "Hoa hồng sắp nở".
- Được rồi ! Đi theo tôi.
- Tuân lệnh !
Hai bóng đen lướt nhanh dưới rừng thông đến
điểm hẹn. Dọc đường người con gái bịt mặt chốc chốc lại
nhìn về phía sau. Đăng Dương cứ ngờ ngợ, trong đầu anh
ngày càng nghi vấn: "Hay Bích Liên. Thôi đúng Bích
Liên rồi. Những ngày thường cô ấy có thể hiện gì đâu...".
Vừa tới điểm hẹn thứ hai, một bổng đen khác bước ra.
Một người đàn ông cao to, trẻ khỏe. Anh cất giọng trịnh
trọng và vui:
- Chào người chiến binh !
- Úi cha ! Chào anh Vũ Hằng.
- Thôi được rồi ! Chào người dẫn đường đi...
Đăng Dương vừa ngoảnh lại thì người con gái ban
nãy đã bỏ khăn. Anh sửng sốt:
- Ô i ! Bích Liên !
- Em chúc mừng anh ! Bây giờ thì ta cùng vào
nhiệm vụ anh nhé.
Khác với ngày thường, Bích Liên tiến đến bên
Đăng Dương nắm chặt tay kéo tới bên một gốc thôns: to.
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Rồi ba người cùng chụm đầu thì thầm. Vũ Hằng nghiêm
trang giao nhiệm vụ:
- Chỉ còn 3 tiếng nữa là chúng ta phải làm tròn
nhiệm vụ. Tôi phân công cụ thể thế này: tôi đi trước,
Đăng Dương và Bích Liên sóng đôi đi sau, tất cả làm
theo ám hiệu.
- Rõ ! Cả Đăng Dương và Bích Liên cùng trả lời
đanh gọn.
Con đường vào thành phô" càng ngày càng sáng.
Song đường phô" sao vắng thế. Trên đường thỉnh thoảng
mới có chiếc xe ngựa chở rau vào chợ trung tâm để bán
vào sáng mai. Thây có điều kiện, Vũ Hằng ra ám hiệu
cho Đăng Dương và Bích Liên đi nhờ xe ngựa chở rau
vào thành phô", còn mình rảo bước đi sau yểm trợ. Trung
tâm thành phô" vàng úa dưới mấy ngọn đèn cao áp bị
sương mù trùm khắp xung quanh. Đi bên nhau Bích Liên
thủ thỉ:
- Anh có hồi hộp không ?
- Có í Nhưng không đến nỗi nào.
- Em cũng vậy ! Nhưng...
- Nhưng sao em ?
- Giá kể lúc này anh là người khác thì hơn.
- Anh không hiểu ý em ?
- Ngày thường anh thông minh thế, sao hôm nay
anh lại...
- Vì đi bên em. Em hút hồn anh rồi !
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- Lúc nào anh cũng chỉ tếu thôi.
- Thì sao nào.
- Thì em...
- Thì em yêu anh càng ngày càng thắm thiết phải
không ?
Không trả lời, Bích Liên gục đầu vào vai Đăng
Dương. Chợt từ xa Vũ Hằng ra tín hiệu thuận lợi. Vội
vàng Bích Liên tách khỏi Đăng Dương, cô nấp vào chỗ
khuất. Đăng Dương cũng nhanh chân bước tới chỗ quy
định rồi chui vào trong rạp hát. Trong bóng tối Đăng
Dương hồi hộp cởi nút áo, tháo lá cờ quấn quanh mình
ra. Thận trọng luồn dây kẽm chuẩn bị leo lên tháp vuông
cột lại. Từ một cửa nhỏ có ba tiếng gõ, đúng ám hiệu,
Đăng Dương từ từ trườn người leo lên tháp. Tới đỉnh
tháp, anh vươn người ra cột chặt lá cờ vào thang sắt. Sau
đó nhanh như sóc Đăng Dương tụt xuống, ra khỏi rạp hát
an toàn. Qua giữa trung tâm quảng trường, Đăng Dương
vút chạy.
Tên cảnh sát đồn nhìn theo sinh nghi đã bắn đuổi
chát chúa. Rồi một loạt cảnh sát trong đồn tràn ra. Súng
đạn nổ ran. Không bắt được đối thủ chúng quay về. Còn
Đăng Dương bị thương nặng. Bích Liên và Vũ Hằng đã
đưa anh về cứ...
Sáng hôm sau cả trung tâm thành phố người đông
rộn rịp đứng nhìn bọn cảnh sát leo lên tháo lá cờ giải
phóng đang tung bay trên tháp trong ngày 1-5.
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HÀ THANH THỦY

NGÀY ẤY
(Viêt về đơn vị C15 Công an nhân dân vũ trang
- Đơn vị anh hùng, bảo vệ Khu ủy khu VI
trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước)
Đà Lạt.
Ngày 23 tháng 8 năm 1997.
Hội trường ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chật
ních người. Gần bảy trăm người nguyên là cán bộ chiến
sĩ Ban an ninh khu Ví từ khắp các miền của đất nước đã
gác lại bao công việc bận rộn, bộn bề để hăm hở về đây,
về với cuộc họp mặt truyền thống đầu tiên của Ban, kể
từ sau ngày giải phóng miền Nam đến nay.
Những cánh tay ghì xiết, những giọt nước mắt
buồn vui, những mái đầu tóc đà bạc màu cùng thời gian
năm tháng, cùng những chuyện tâm tình về những kỷ
niệm đã in sâu, đã lắng đọng vào trong ký ức, trái tim
của những người đồng chí, đồng đội năm xưa, giờ đây
được khơi dậy cứ như muôn tuôn trào ra mãi...
Kẻ còn, người mất, những cái tên thân quen được
mọi người nhắc đến một cách kính phục, trìu mến như:
Trần Lê (Hai Lê) nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bí
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thư khu ủy khu VI (sau làm Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao); Đỗ Quang Thắng (Nam Thắng)
nguyên Phó Bí thư khu ủy khu VI (sau là ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Đảng); Phạm
Thuần (Chín Cán) nguyên úy viên Thường vụ khu ủy
khu VI, Giám đốc Ban công an khu VI (sau làm Chủ tịch
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng); Trần Đức
Hoài, nguyên Phó Giám đốc công an khu VI sau làm
Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. Cùng những cán bộ
lãnh đạo công an của các đơn vị, địa phương lúc đó như:
Vũ Linh, Phạm Diêu, Ngô Hồi, Trường Sơn, Lê Phượng...
và bao nhiêu người khác nữa.
Mỗi con người gắn liền với bao kỷ niệm, với bao
thành tích, với bao chiến công trong thời kỳ đó để làm
tiền đề vững chắc tạo đà cho những bước tiến xa hơn
trong giai đoạn cách mạng mới.
Đồng chí Phạm Thuần chủ trì cuộc họp mặt bỗng
rời Chủ tịch đoàn xuống thẳng hàng ghế thứ năm, dừng
lại vỗ vai một người, rồi kéo anh ta đứng dậy. Đồng chí
quay nhìn bôn phía thân mật hỏi:
- Các đồng chí ! Các đồng chí có nhớ ai đây
không ?
Sau phút im lặng ngỡ ngàng cả hội trường bỗng
ồn lên bởi những tiếng nói, những câu trả lời:
- Anh Chuông ! Anh Chuông...
- A ! Anh Đinh Văn Chuông, đại đội trưởng đơn
vị C15 anh hùng.
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- Anh Chuông là "Già làng", "Tộc trưởng" của đại
gia đình họ Đinh đấy.
Giọng trầm ấm của Phạm Thuần vang lên:
- Đúng ! Trí nhớ các đồng chí còn tốt lắm ! Đây
chính là anh Chuông, đại đội trưởng đơn vị C15 anh
hùng. Một đơn vị nhỏ với 41 chiến sĩ, 100% là người dân
tộc mà trong 15 năm đã có 33 chiến sĩ được tặng Huân
chương Giải phóng hạng nhất, 22 chiến sĩ được thưởng
Huân chương Giải phóng hạng hai, 10 chiến sĩ đạt danh
hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, hàng trăm lượt chiến sĩ được tặng
thưởng Bằng khen và Giây khen các loại. Toàn đơn vị đã
được thưởng hai Huân chương Giải phóng hạng hai, hai
Huân chương Giải phóng hạng ba và đến năm 1976 lại
vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân
công Giải phóng hạng hai và được tuyên dương danh
hiệu Đợn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về
thành tích bảo vệ khu ủy khu VI.
Phạm Thuần nhìn tất cả mọi người trong hội
trường, rồi nhìn sang Chuông xúc động nói:
- Tôi và nhiều đồng chí đang có mặt tại đây sau
cuộc chiến đấu ác liệt chúng ta còn sông đến ngày nay,
một phần cũng là nhờ tinh thần chiến đâu dũng cảm, hy
sinh quên mình vì nhiệm vụ của đồng chí Chuông và các
chiến sĩ đơn vị C15 anh hùng. Vậy tôi xin các đồng chí
cho một tràng pháo tay để chào mừng đồng chí Đinh
Văn Chuông và các chiến sĩ C15 anh hùng đang có mặt
tại đây.
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Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, từng đợt tưởng
chừng không bao giờ ngớt...
*
Ngồi trên lan can mở ra từ lầu hai của nhà nghỉ,
Đinh Văn Chuông dõi mắt nhìn về phía xa xa... Đằng kia
là Suôi Vàng, là hồ Dankia, là núi Bà... Đêm đã về
khuya, mọi vật chìm dần sau màn sương dầy đặc. Trời
đêm se lạnh, mùi sương lẫn vào rfiùi hương khen khét
đang lan tỏa trong không gian khiến Chuông nhớ lại
những đêm nào trên chiến trường khu VI mà người ta
vẫn thường gọi là chiến trường cực Nam gian lao và anh
dũng... Chao ôi, mới đây thế mà đã mấy chục năm trôi
qua, nhưng những ngày ấy, những ngày ấy, anh không
thể nào quên, không thể nào quên...
Ký ức đưa anh trở về những gì đã xảy ra từ lâu
nhưng vẫn hằn sâu trong trái tim anh.
Rừng sâu.
Vạn vật đắm chìm trong đêm đen thanh vắng.
Đinh Văn Chuông không sao ngủ được. Tiếng gió rừng
xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích râm ran. Những giọt
sương đêm đọng trên những cành lá mỗi khi gió thổi lại
rơi lộp độp quanh nơi anh nằm.
Càng về khuya, trời càng lạnh. Nhưng Chuông thì
không thấy lạnh. Trái lại người anh đang hừng hực bởi
hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa đỏ đang bùng cháy trong
lòng anh. Anh sướng vui, rạo rực, không sao ngủ được vì
sáng hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 1961, giữa rừng núi

Tây Nguyên điệp trùng, hùng vĩ, quê hương của anh, đại
đội C15 công an vũ trang được thành lập để làm nhiệm
vụ bảo vệ Khu ủy khu VI, bảo vệ căn cứ cách mạng, góp
phần cùng toàn dân chiến đấu giải phóng miền Nain.
Hồi chiều, khi toàn đại đội tập hợp quanh
Chuông, khi con mắt Chuông nhìn thấy những khuôn
mặt xạm đen vì nắng gió, khi cảm giác mát lạnh từ nòng
súng thâm vào da thịt Chuông, anh cảm thấy vui vui cái
bụng. Thê là từ nay, Chuông dã trở thành người chiến sĩ
công an nhân dân, trong tay anh đã có vũ khí, chung
quanh anh luôn có đồng đội, bạn bè. Chuông không còn
phải nhắm cái mắt, cắn cái răng, nuốt cái tức tối, cái căm
thù vào bụng. Từ nay Chuông đã được đứng trong một
đơn vị vũ trang gồm toàn người các dân tộc Tây Nguyên,
luôn luôn sát cánh bên nhau chiến đâu dưới lá cờ của
Đảng.
Bỗng có tiếng sột soạt khô khan phá tan màn đêm
yên tĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chuông. Anh bật
lửa soi lên và đưa mắt nhìn về phía có tiếng động. Ô !
Tưởng cái gì, hóa ra thằng K'Đin bị muỗi đốt, đôi bàn
tay nửa tỉnh nửa mê của nó đang quờ quạng gãi trên tấm
thân trần chỉ có một cai khô" che thân. Nó vừa dập muỗi
vừa rúc sâu vào đỏng lá khô để hòng trốn cái lạnh. Còn
thằng Y Đao thì cứ ôm chặt lấy nó. Quanh hai đứa, anh
em toàn đơn vị đều co quắp lấy nhau vì rét run, tê lạnh.
Chuông thấy thương anh em quá. Nhưng biết lấy gì che
đáp cho anh em giữa rừng già khuya vắng.
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Chuông cảm thấy băn khoăn lo lắng, không hiểu
vì sao Đảng lại cử Chuông làm đại đội trưởng, sao đại
đội trưởng lại cứ phải là Chuông ? Chuông đâu có tài
giỏi hưn ai, nhiều đứa trong đơn vị còn giỏi hơn Chuông
nhiều. Hồi còn ở buôn, mỗi lần đi săn với thằng Y Đao
thật sướng cái bụng, nó bắn trăm phát trăm trúng, mấy
thằng đi theo cứ là khiêng thịt thú oằn lưng. Tại sao
Đảng không cử nó làm đại đội trưởng nhỉ ?
Đơn vị có 41 người mà có đến năm sáu sắc tộc
khác nhau, phần nhiều anh em đều mù chữ, không ai
biết nói tiếng Kinh và phần lớn người các sắc tộc trong
đơn vị lại không biết được tiếng nói của nhau. Anh thấy
việc chỉ huy đơn vị khó quá, anh lo không làm nổi. Anh
tự nhủ, làm đại đội trưởng cũng như làm "Già làng",
"Tộc trưởng", anh phải biết vui cái vui của chúng nó,
phải biết lo cái lo của chúng nó. sắp tới, lấy gạo đâu cho
chúng ăn, lấy quần áo chăn màn đâu để chúng chông lại
cái giá lạnh của rừng già, rồi lại còn súng đạn nữa, với 5
khẩu súng trường, 4 khẩu súng kíp, vài trái lựu đạn làm
sao đại đội có thể hoàn thành nhiệm vụ ?
Chuông nằm thu mình, hai tay ôm chặt lấy đầu
gôì. Giữa màn đêm mênh mông, Chuông cảm thấy mình
nhỏ nhoi bất lực. Hàng trăm câu hỏi đồn đến, mà
Chuông không tìm được một câu trả lời. Bếp lửa lụi tàn,
màn đêm len lỏi quanh Chuông, len lỏi vào cái đầu tối
tăm bất lực của anh.
- Ồ, khuya lắm rồi, sao Chuông vẫn chưa ngủ?
yữtvé ttvêíyỊ
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- Chú Hai ơi, cái mắt tôi không nhắm được, cái
bụng tôi lo quá, tôi không làm được đại đội trưởng đâu,
cái đầu tôi tối quá mà.
Nghe Chuông nói, chú Hai cười vui vẻ rồi ngồi
xuống bên đông lửa đã tắt, châm lửa rồi thổi phù phù.
Những cành ngo bén lửa cháy lem lém. Cả khu rừng
sáng bừng lên. Chú Hai hơ hai bàn tay trên ngọn lửa, nói
chậm rãi:
- Sao không đốt lửa lên thế này có phải ấm
không? Còn chuyện đại đội trưởng, tất nhiên làm đại đội
trưởng khó lắm, một mình Chuông không làm nổi đâu,
nhưng đừng lo, đã có các chú giúp sức, ngày mai các chú
sẽ họp bàn về phương hướng hoạt động của đại đội cháu
đấy !
Ngọn lửa bốíc cao, tỏa hơi ấm cho toàn anh em.
Ngọn lửa của chú Hai nhen lên bừng sáng, làm cho
Chuông nhìn rõ từng người trong đơn vị. Rồi từ ngọn lửa
đó, Chuông cứ nhen lên, nhen lên mãi. Ngọn lửa từ đó
cháy bùng dữ dội...
Thấm thoát thế là đã 14 năm trôi qua. Hôm nay,
một ngày đầu năm, cả khu rừng bừng lên trong muôn
ngàn tiếng chim kêu rộn rã, nắng vàng ươm cả khu rừng,
những giọt nắng nhảy nhót trên các mái lán còn thơm
mùi tranh nứa. Luống cải xanh rờn còn đọng những giọt
sương long lanh. Bầy gà mẹ con đang đưa nhau đi tìm
mồi bỗng phát hiện hai tấm tăng trải dài phơi đầy lúa.
Sau tiếng túc... túc... là những chú gà con trông giông như
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những nắm bông lăn tròn, những cặp chân nhỏ xíu hồng
hồng ngoáy tít và những hạt thóc bắn tứ tung. Trước cửa
căn nhà đơn sơ của đơn vị, một nhóm chiến sĩ súng sính
trong những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới đang
xúm xít quanh Chuông. Giọng oang oang như lệnh vỡ
của thằng 'Y Đao át hẳn tiếng mọi người:
- Anh Chuông, tết này mình phải ăn tết thật to !
Này nhé, 4 thùng gạo nếp với chục ký đậu xanh mình
mới thu hoạch là đủ gói cho mỗi thằng hai đòn bánh tét
rồi. Con heo tạ trong chuồng kia thịt ra các chú cán bộ
người Kinh sẽ dạy ta lấy nạc gói giò lụa, đầu gói giò thủ,
mà món giò thủ năm nay là không được thiếu nấm mèo
như năm ngoái đâu nhé. Còn tối nay, anh Chuông cho
em và thằng Đinh Sao vào rừng kiếm con nai, con đỏ về
ăn. Nửa tháng nay không có thịt rừng ăn thấy nhớ quá !
K’Đin thủ thỉ:
- Chà ! Bây giờ chúng mình sông mới đã chứ, đứa
nào cũng có quần áo mặc, chả bù với lúc đơn vị mình
mới thành lập, mỗi thằng chỉ có một cái khô" che thân.
Bữa trước anh Chuông đọc cho tụi em viết chính tả câu
thơ gì thật hay, câu gì nhỉ ? K'Đin vỗ tay lên trán rồi kêu
lên: À ! Em nhớ ra rồi:
Bern tay ta làm nên tất cả,
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Ông nhà thơ nào mà giỏi thế, nói thật chí lý, thật đúng.
Như chúng mình đây này chỉ với hai bàn tay mà chúng
mình cũng làm ra đủ thứ, nào nhà cửa, nào hội trường,
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nào heo, gà, thóc gạo. Nghĩ mà tội cho thằng Xa, lúc
sung sướng như thế này thì nó không còn nữa. Em còn
nhớ hôm nó bị sốt rét ác tính, toàn thân nỏ run bắn lên,
cặp môi tím bầm nứt nẻ cứ mấp máy đòi uống nước, hồi
ấy căn cứ bị bao vây, không tìm đâu ra một viên thuôc
cho nó uông. Cả đơn vị thương nó quá chia nhau đứa vào
rừng kiêm cây thuốc về cho nó uống, đua đốt lửa cho nó
sưởi, thằng Y Đao xách súng chạy vội vào rừng kiếm
miêng thịt nai về nâu cháo cho nó ăn, vậy mà cháo chưa
kịp chín thì nó hêt thở rồi, cả bọn xúm quanh nó khóc
rưng rức, vừa lúc chú Hai đi họp về chú bảo:
- Thôi ! Các cháu đừng khóc nữa, khóc như vậy
thì thằng Xa nó không vui đâu. Phải biết nắm cái tay,
nuốt cái nước mắt vào trong bụng. Phải thây được vì ai
mà thằng Xa phải chêt, vì đâu mà chú cháu mình phải xa
buôn làng, xa người thân để đi chiến đấu. Thằng Mỹ
cướp nước, thằng ngụy bán nước, chúng nó ác lắm, ác
như con hổ con sói trong rừng. Muôn sống, chú cháu
mình phải đoàn kêt, đồng bào các dân tộc phải đoàn kết,
có đoàn kết mới sông, không đoàn kết sẽ chết, đến đây
các cháu phải coi nhau như anh em ruột thịt. Còn thở,
còn phải chiến đấu chông bọn Mỹ ngụy để giải phóng
cái nương cái rẫy, để trả thù cho thằng Xa.
"Ăn lời" chú Hai, cả đại đội không còn khóc nữa,
sau khi đưa thằng Xa lên đồi cao, cả bọn chia nhau đứa
đi trồng bắp trồng khoai, đứa đào hầm dựng lán, đứa đi
bảo vệ mấy chủ lãnh đạo, người nào việc ấy, lại vui.
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Thắng hỏi:
- Này Châu ! Mày còn nhớ rau "độc lập" không ?
Hồi ấy chúng mình ở căn cứ núi Hoàng Nga, ngọn núi
cao thứ hai trong dãy LangBian. Đầu năm do bận đi
chiến đâu không phát rẫy đưực, lúc trở về thì thời vụ đã
qua. Đồng bào các buôn cũng bị địch dồn dân lập ấp
chiến lược không sản xuất được nên đâu tiếp tế được cho
ta. Thế mà căn cứ hồi đó gồm có cơ quan Tỉnh ủy, văn
phòng Tỉnh đội và một bệnh viện cả trăm người, đổi quá
lây gì để mà ăn đây. Thế là mày tình nguyện lấy tính
mạng mày làm thí nghiệm để cứu chúng tao, cứu cả mấy
trăm người. Sau khi được tập thể chi bộ đồng ý, mày
quất thẳng một nồi rau luộc chấm tro cỏ tranh một cách
ngon lành. Trong khi chúng tao không ngủ được vì lo
lắng cho tính mạng của mày thì mày lại ngủ một giấc tới
sáng, chẳng sao cả. Tin mừng lan nhanh, thế là ngày
hôm sau mọi người đổ xô đi hái loại rau chưa có tên,
mọc rất nhiều ven các bờ suôi dọc triền núi cao này. Dạo
ấy vào dịp Quốc khánh 2-9 nên rau đó được đặt tên là
rau "Độc lập". Thế là, Giàng thì sinh ra vạn vật còn mày
thì phát minh ra rau "Độc lập" đấy nhé.
Ngồi yên lặng nghe anh em nói từ đầu, đến giờ
Chuông mới lên tiếng:
- Mấy đứa còn nhớ hồi đại đội mình đánh nhau
với sư đoàn 22 ngụy không ? Hồi ấy địch đông hơn ta
gấp trăm lần. Cả đại đội lo quá. Làm thế nào để bảo vệ
khu an toàn đây. Chi bộ họp gấp bàn kế hoạch tác chiến.
Theo quyết định của chi bộ bốn đứa : Thắng, Rin, út,
T/wW v
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Bền được cử làm mũi nhọn tập kích vào sau lưng địch.
Sau những loạt đạn bất ngờ của 4 đứa, 50 tên địch chết
và nhiều tên bị thương. Địch hoảng sợ, đội hình tan tác,
thế là kế hoạch bao vây Khu ủy của chúng không thực
hiện được. Nhân lúc địch sơ hở đại đội ta đã đưa Khu ủy
rút lui an toàn. Nhưng ác liệt nhất là hồi đánh nhau với
bọn Mỹ; hồi ấy Khu ủy di chuyển xuống Bình Thuận,
vừa đên nơi, chân ướt, chân ráo, chưa ổn định chỗ ăn,
chỗ ở thì bị 18 tiểu đoàn quân Mỹ bao vây. Bọn chúng
đông gấp hàng ngàn lần ta, lại có máy bay đại bác yểm
trợ. Lần đầu tiên thây bọn Mỹ, đứa nào cũng mắt xanh,
mũi lõ, lông lá xồm xoàm, vũ khí trang bị đến tận răng,
chưa có kinh nghiệm đánh chúng nên anh em cũng hơi
ngán. Nhưng cấp ủy chỉ thị: phải phá cho được vòng vây,
bảo vệ tuyệt đốĩ an toàn cho cơ quan Khu ủy. Thế là đơn
vị được chia ra làm 3 tổ xung kích, phía bắc gồm 3 cậu
do Hoàng chỉ huy, tổ phía nam do K'Đin làm tổ trưởng,
hai tổ này có nhiệm vụ chặn địch cho Khu ủy rút lui. Sô"
còn lại di chuyển tài liệu và bảo vệ Khu ủy. Hai tổ của
Hoàng và K'Đin khi thì tập trung hỏa lực, khi thì chia
nhỏ, phân tán, thọc sâu, đánh địch bâ"t ngờ, làm cho
chúng hoảng sợ. Tổ của K'Đin với 2 cây súng trung liên
và vài trái lựu đạn đã đánh trả quyết liệt một tiểu đoàn
quân Mỹ, đánh lui nhiều đợt phản kích của chúng. Trong
ngày hôm đổ, đại đội mình phải đương đầu với 4 tiểu
đoàn quân Mỹ. Cứ sau một trận chiến đâu trung bình đơn
vị phải đánh lui 6 đợt tấn công của địch. Hai tổ của
K'Đin và Hoàng chiến đấu cho tới khi tổ thứ ba đưa cơ
quan và Khu ủy ra ngoài vòng vây của địch an toàn rồi
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mới chịu rút. Trận ấy ta diệt hàng trăm tên Mỹ, lại còn
bắn rơi cả một máy bay nữa chứ.
- Mỹ không giết được em, thế mà hồi nọ em suýt
bị voi quật chết đây. Anh Chuông còn nhớ hồi đại đội
minh được giao nhiệm vụ tuần tra bảo vệ một cuộc họp
đặc biệt của câp ủy không ? Đang đi tuần tra em bỗng
phát hiện một đàn voi rừng đang đi về phía hội nghị.
- Phải tìm mọi cách đuổi đàn voi, không thì chúng
phá lán trại và làm hội nghị bị ngừng trệ.
Chưa kịp nghe hết câu anh Chuông ra lệnh thì em
và Thắng vội xách AK lao thẳng về phía đàn voi. Phát
AK của Thắng làm voi đầu đàn bị thương, cả đàn voi
hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Voi đầu đàn quay lại trông
thấy em, nó liền hung hăng xông tới, lây vòi quân lây
người em rồi vung lên quật xuống hai lần. Em vội giả vờ
chết nằm thẳng cẳng không thở nữa, nó tưởng em đã
chết nên quay lại lao về phía Thắng định dùng ngà đâm
Thắng. Nhưng Thắng thật nhanh, né kịp. Ngà voi đâm
vào cây. Không làm gì được Thắng, voi bỏ đi. Thế là hai
đứa thoát chết.
Câu chuyện đang rôm rả bỗng bị ngắt quãng bởi
tiếng reo của Y Đao : - Kìa, ai như chú Chín. À ! Đúng
chú Chín rồi. Tết này chú Chín có đi công tác đâu
không? Ở nhà ăn tết với tụi cháu nhé.
Chú Chín ôm vai Y Đao, nhìn mọi người với nụ
cười hiền:
TViÁfi/v y/v¿ tỉ\Áy?
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- Chù, hôm nay làm gì mà anh em tập họp đông
đủ vui vẻ thế này ?
K"Đin nhanh miệng:
- Hôm nay ngày đầu năm mới, chúng cháu đang
nhớ lại những kỷ niệm cũ chú à ! Mấy bữa nay họp có
tin gì mới, có gì vui không chú ?
Chú Chín nói ngay:
- À ! Có chứ, có chứ, hôm nay chú sang thăm các
cháu cũng vì chuyện đó đây. cấp ủy và ban an ninh khu
VI đánh giá rất cao những thành tích của các cháu.
Trong hoàn cánh khổ khăn thiếu thốn địch chà đi xát lại
nhiều lần mà các cháu vẫn hoàn thành được nhiệm vụ
bảo vệ căn cứ, cơ quan Khu ủy và các đồng chí cấp ủy là
giỏi lắm.
Nói đến đây chú mỏ xắc cốt lấy quyển sổ tay ra
vừa đeo kính vừa mở sổ ra nói tiếp:
- Con sô" 82 trận đánh, giết và làm bị thương 308
lính ngụy, 115 lính Mỹ, 7 lính Pác Chung Hy, thu 73
súng phá 257 công sự, 1 máy vô tuyến và bắn rơi 2 máy
bay trực thăng khỗng phải là con sô" xoàng đâu phải
không các cháu ? Lại còn thành tích sản xuấit, tự túc
lương thực của các cháu nữa. Các cháu biết không ? Khi
nghe đến con sô" 200.000 gốc mì, 3.100 giạ lúa, 140 lít
đậu xanh, 154 con heo, 65 con gà và hàng ngàn kg thịt
thú rừng trong một năm của các cháu, cả hội nghị đã ồn
lên vì thán phục các cháu đấy. Mà các cháu cũng giỏi
thật, giỏi thật. Cho chú bắt tay chúc mừng các cháu nào.
220 -
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Chú Chín vừa nói vừa bắt tay từng người trong
đưn vị. Bỗng Châu kêu to như muốn át tiếng ồn ào vì vui
mừng của mọi người:
- Chú Chín ơi ! Chú và hội nghị chỉ khen tụi cháu
thôi là không công bằng đâu nhé, tụi cháu được nhu
ngày nay là nhờ công giáo dục giúp đỡ của Khu ủy và
Ban an ninh khu VI, mà công nhiều nhất phải kể đến là
công của chú Hai, chú Chín và anh Chuông. Anh
Chuông đã đồng cam cộng khổ với chúng cháu, đã bày
cho chúng cháu biết nói cái tiếng nói, biết viết cái cho
viết của Bác Hồ. Anh Chuông đã dìu dắt giúp đỡ chúng
cháu di đúng con đường của Đảng. Từ chỗ lúc đầu đại
đội chúng cháu chỉ có ba người của Đảng, đến nay chúng
cháu đã có tất cả 28 đảng viên. Anh Chuông tốt quá, anh
Chuông hiền quá. Anh Chuông xứng đáng là "Già làng",
"Tộc trưởng" của chúng cháu. Cả đại đội chúng cháu bây
giờ đều mang họ Đinh, họ của anh Chuông đấy. Tết này,
chú phải ở lại đây ăn tết với đại gia đình họ Đinh của
chúng cháu nhé.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ
quốc thông nhất, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong
giai đoạn mới, cán bộ chiến sĩ của đơn vị anh lại tỏa ra
công tác ở nhiều đơn vị mới. Nhưng dù ở nơi đâu trên
cương vị công tác nào mỗi người đều mang trong mình
ngọn lửa truyền thông của đơn vị anh hùng. Ngọn lửa đó
lại được đốt sáng tại các đơn vị mới và cứ bừng cháy lên
mãi, soi sáng khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều địa
phương khác trên đất nước ta...
*
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Đang suy nghĩ miên man thì Phạm Thuần vào, ân
cần hỏi:
- Chưa ngủ sao Chuông ?
- Dạ, cháu đang nhớ lại những kỷ niệm...
- Chú cũng vậy ! Những kỷ niệm trong những
năm tháng ấy thật khó quên.
- Cháu cũng nhớ mãi...
Phạm Thuần thân mật nắm tay anh rất lâu rồi vui
vẻ nói:
- Chuông này, ngày mai anh em công an Lâm
Đồng giúp cho chú cháu mình đi thăm lại chiến trường
xưa, sau đó sẽ đi thăm một sô" đồng chí ở đơn vị C15
năm xưa. Chuông cùng đi cho vui nhé.
Chuông ôm chặt Phạm Thuần.
Anh vui sướng đến trào nước mắt...
24-4-1998

ĐOÀN MINH TUẤN

MƯỜI LĂM NĂM ẤY...
Trên sườn đoi thoai thoải đường Yên Thế - số
2A- Thành phô" cao nguyên Đà Lạt, một khu nhà biệt thự
xinh đẹp như một "lâu đài" nhỏ của một bá tước châu
Âu- đó là nơi tỉnh ủy Lâm Đồng dành cho nhà sáng tác
văn học nghệ thuật từ 15 năm qua.
Khu A trước kia vừa leo dốc, giữa ngọn đồi sỏi đá
lở lói gập ghềnh, nay được trảrnhựa bằng phẳng xe chạy
bon bon dưới hàng cây thông cổ thụ tuyệt đẹp.
Nơi đây đã có hàng trăm văn nghệ sĩ tên tuổi cả
nước về để "thai nghén" hoặc "sinh nở" những đứa con
tinh thần của mình được "mẹ tròn con vuông" bao tháng
ngày qua.
Với cảnh quan tươi đẹp, "trăng vào cửa sổ đòi
thơ" làm sao các văn nghệ sĩ không rung động mà nên
thơ, nên nhạc, nên họa... được.
Từ biệt thự nhà A, nhìn ra ngoài khung cửa cảnh
trời mây, đồi cây, non nước thật hữu tình. Nơi đây như
hội tao đàn, được đón các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn
Đình Thi, nhạc sĩ Trần Hoàn, Trung Kiên, đạo diễn Đình
Quang, các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Hải
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Như, Trinh Đường, các văn nhân Nguyễn Quang Sáng,
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang
Hà, Hà Phạm Phú, Nguyễn Đức Thọ, Phùng Thiên Tân,
Lê Thành Chơn; các nữ văn sĩ Trầm Hương, Hiền
Phương, Hà Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Ngát, cô" thi
sĩ Thúy Bắc, nhà thơ Thanh Nhàn... và biết bao văn nghệ
sĩ từ mũi Cà Mau cho đến Việt Bắc, Tây Bắc, Tây
Nguyên lần lượt về đây nghỉ ngơi, di dưỡng tinh thần để
sáng tác, hoặc phác thảo, hoàn chỉnh những tác phẩm
của mình. Các họa sĩ nổi tiếng như Lưu Công Nhân,
Đặng Trần Sơn, Ngô Quang Nam, Dân Quốc... đều về
đây sáng tác.
Nhà B dưới chân triền đồi - một dãy mây chục
phòng riêng biệt - đầy cây xanh và hoa cỏ tươi đẹp; từ
đây trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi thường mở
ra các trại viết kịch bản sân khâu, điện ảnh do các nhà
văn Ngô Thảo và nhà văn Hà Phạm Phú đón về... các trại
sáng tác hội họa, nhiếp ảnh với ánh nắng, với hoa lá, với
trời xanh tha hồ các anh các chị chọn cảnh, chọn gam
màu thích hợp. Thiên nhiên ở Đà Lạt đẹp và rực rỡ hơn
nơi nào của cả nước, với trời cao lồng lộng, ánh sáng
vàng tươi, mây là đà như giải lụa trắng quân quanh các
đỉnh đồi... Ôi tuyệt vời...
Đặc biệt chưa có nơi nào đầy ắp sự quan tâm, săn
sóc của tỉnh ủy Lâm Đồng và thành ủy Đà Lạt, luôn tạo
mọi điều kiện vật chất và tình cảm cho văn nghệ sĩ để
sản sinh ra những sản phẩm tinh thần cho nền văn hóa
hiện đại mang bản sắc dân tộc của đất nước.
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Đồng chí Nguyễn Ánh Minh, úy viên Trung ương
Đáng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đến
các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Thành ủy luôn luôn đến thăm hỏi, động viên
chăm sóc tận tình.
Ớ đây các nhà văn, nhà thư, nhà điện ảnh, nhà
nghệ thuật thường có sự liên kết chặt chẽ với Hội Văn
nghệ Tỉnh, trường Đại học Đà Lạt, giao lưu giữa giáo sư,
sinh viên, các nghệ sĩ địa phương với tình cảm nồng
thắm.
Chúng tôi đà từng dự những cuộc liên hoan với
hàng ngàn sinh viên, thanh niên địa phươnu, với những
cuộc nới chuyện, trình diễn thơ văn đầy hấp dẫn thân
tình.
Các văn nghệ sĩ về đây khi chia tay đều để lại
nhiều ấn tượng đẹp đẽ, đều biết ơn Bộ Văn hỏa Thông
tin và Tỉnh ủy Lâm Đồng dành cho văn nghệ sĩ nhữns gì
rất chu đáo, đặc biệt anh Huỳnh Văn Ngàn - Giám đốc
Nhà sáng tác trực tiếp quản lý đã dành nhiều thuận lợi
và thân tình như ở gia đình. Các anh chị công nhân viên
luôn luôn lo "cơm lành, canh ngọt" ngày ngày.
Cũng tại nơi đây đầu xuân 1998 này, nhà văn
Nguyễn Quang Sáng hoàn thành kịch bản phim truyện
"Mùa phượng tím" nói về học sinh sinh viên Đà Lạt đấu
tranh góp phần cùng quân dân Lâm Đồng xuống dường
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nổi dậy giành độc lập cho dân tộc và giải phóng tỉnh
nhà.
Các nghệ sĩ về đây đã có nhiều tác phẩm có tầm
cỡ quốc gia và vượt ra ngoài biên giới. Các nhà văn Lê
Thành Chơn, Trầm Hương, Nguyễn Quang Hà đã hoàn
thành những kịch bản phim nhiều tập. "Mùa phượng tím"
đang được tỉnh Lâm Đồng tài trợ và bắt đầu quay, vì
phượng tím chỉ nở vào mùa xuân chứ không như phượng
vĩ nở vào hè. Nhà văn Tô Hoài ở Nhà sáng tác Đà Lạt 2
tháng đã hoàn thành tác phẩm "Chiều chiều" hồi ký của
ông, đang được báo Tiền Phong trích đăng nhiều kỳ.
Các trại viết của anh chị em ở đồng bằng sông
Cửu Long cho dến miền Trung Trung Bộ đều đăng ký về
đây sáng tác. Có lẽ ở đây dễ viết, vẽ hay hơn ở những
nơi ồn ào của các thị thành, vì đây yên ả dễ tập trung
hơn. Anh bạn thư Nguyễn Duy sắp về đây triển lãm thơ
của mình. Sáng tác "Hoa quỳ vàng" của nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm cũng được viết nhân Đà Lạt 100 năm vừa
qua... Người viết bài này cũng ở đây vài đợt và tập
truyện ký "Những vì sao" cũng được hoàn thành từ căn
phòng nhỏ nhà A, đêm đêm nhìn ra bầu trời đầy sao
sáng. Nhạc sĩ Trần Hoàn cũng từ đây viết nên những ca
khúc nổi tiếng trong đó chắc hẳn có bài ca viết về Sài
Gòn - 300 năm ?
Mùa này Đà Lạt đẹp lắm ! Trong khi đồng bằng
Nam Bộ đến 40°c thì Đà Lạt chỉ 18 - 19°c. Các cánh
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đồng hoa liên doanh với Hà Lan với nhiều giống hồng,
cúc và hoa tu-líp lạ đua nở với ngàn hoa Đà Lạt sáng rỡ
cả một phương trời cao nguyên.
Từ đây đến mùa hè 1998, những tháng ngày kỷ
niệm 15 năm - tuổi tròn trăng - Nhà sáng tác Đà Lạt
đang đúc kết kinh nghiệm và xin phép Bộ Văn hóa
Thông tin kỷ niệm 15 mùa hè, đánh dấu chặng đường
xây dựng và trưởng thành. Thật là "15 năm ây biết bao
nhiêu tình".
Nhân dịp này, Giám đốc Nhà sáng tác Đà Lạt
Huỳnh Văn Ngàn nhờ thông báo đến các anh chị em văn
nghệ sĩ đã từng yêu mến nơi đây, gửi cho bài viết, ảnh,
tranh kỷ niệm, ghi nhớ nơi đây, hoặc trích truyện, phim,
kịch bản sân khấu đã sáng tác được ở đây để in thành tập
"Mười lăm năm ấy..." đánh dấu bước trưởng thành của 15
năm nhìn lại.
B ến Nghé, 4-1998
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NGUYỄN TRỌNG BẢN

(Thân tặng các cô bảo mẫu
làng Hòa Bình - Đà Lạt)

Các em đi bên người mẹ
Em nào cũng muốn níu tay
Vòng tay mẹ ôm không xuể
Hơi ấm mẹ tỏa hây hây
Cổ một bàn tay quờ quạng
Tim tay mẹ trong vu vơ
Nụ cười hiện như mê sảng
Dỏng lệ sa đôi mắt mờ
Em không thấy dược trời quang
Em chỉ nghe tiếng chân quen
Tiếng chân mẹ một bên
Tiếng chân bạn một bên
Một tay cầm bcm tay bạn
Một tay cầm tay mẹ hiền
Người - Mẹ chung cho tất cả
Mẹ chung và cũng Mẹ riêng
Chia đều từng lem hơi âm
Cho em... Cho em... Cho em...
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Cạnh nhci tôi có ha cây thông
Bơ thiếu nữ tóc xanh
Bí ẩn chơi ba cây đem gió
Những trưa nắng tôi ngồi hên cửa sổ
Du diking diệu nhạc của inri.
Mỗi buổi di về
Thôn lị đón chito tôi
Ỏng ánh ngàn tia lá nắng,
Nhớ thương ai
Tôi làm thơ vào những đêm thanh vắng
Lá thông rơi xuống mái nhà nghe như tiếng mưa.
Ngày di xa
Tôi nhớ chốn đợi eher
Mái tóc người yêu đổ vào ngực tôi rượi mát
Choctng vai nhau lặng nghe thông hát
Em dưới chỗ ngồi thảm lá kim veing trơn...
Tôi trờ về
Một khoảng trông cô dcrn
Người ta đốn thông rồi
Ba gốc cây nhựa ứa !
Một quán nhậu sẽ mọc lên ở dỏ.
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cỏ một miền thương nhớ ở trong ta
Xa tít tắp mci liền kề trước mặt
Ta cứ ngỡ đưa tay là nắm được
Một hàn tay mềm mại yêu thương
Giữa vô cùng im lặng mênh mông
Ta mặc kệ sóng hồn ta lan tỏa
Cho nỗi nhớ tan vào bờ hến lạ
Gặp vô cùng nỗi nhớ lặng thầm em
Trời đất này cho ta một trái tim
Thì ta sống, ta yêu - dù đau khổ
Em thương yêu ! em là ngọn lửa
Âm thầm trong anh...
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Vợ chồng Ha Liêng như đôi chim pling
Lầm lũi với rừng trong mưa trong nắng
Những mùa rẫy đi qua trên tay người chai cứng
Mà gương mặt hiền như khúc củi ngo
Người Mạ biết làm vưlĩn cà phê
Ngư('n K'Ho biết trồng lúa nước
Người Chil mình ăn cái rừng quen nết
Cách mạng về bảo mình chích nhựa thông
Như con chim trên mặt trống đồng
Chiếc xù gạc người Chil mỏ nhọn
Đậu trên vai Ha Liêng sáng loáng
Mô vào cây sắc lém như không
_____________ 'C /v ìu iL
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Ha Liêng kể ngày xưa quá khổ
Buôn làng mình dưới chân núi Voi
Đạn pháo Mỹ bắn veto bếp lửa
Nhcỉ Ha Liêng chết mất hai người.
Ngọn lửa gầy âm thầm chuyện cũ
Ha Liêng chợt cười nâng bát rượu lên môi
Rượu như lửa làm mắt anh rạng rờ
Anh hát là-lôỏng cho vợ cùng cười
ơ người vợ hiền như cũi bở
"Bắt chồng" mình cực lắm phải không
Uống cái rượu cho lòng có lửa
Nung cui vào cho ấm bàn chân
Dột thì lợp, nhà mình mình ở
Thiếu cái ăn ta kiếm lá rau
Nhưng dừng dể làm tắt bếp lửa
Lạnh từ chân lạnh chạy lên đầu.
Đà Lạt 6-1987
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Sáng:
Mặt trời ngu dưới hồ Xuân Hương
Sương sớm mới lâu tan đến thế
Mái nhà bập bềnh như thuyền trên bể
Mỗi vòm cây như chiếc phao bơi
Sưcmg đọng giọt long lanh như mắt ai cười
Trên cánh anh đào tươi đỏ thắm
Hoa lưu ly tiễn đêm di .xao xuyến
Tiếng ngựa hí sôi lòng như gọi ánh mai lên.
Chiều:
Mặt trời nằm trong mỗi vòm thông
Nên nắng mới dịu lành đến thế
Núi lượn trập trùng, rừng xanh mướt lá
Mỗi tán cây như chiếc ô che
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Hồ Xuân Hương chợt tỉnh khỏi cơn mơ
Cho thành phô' trở về thực tại
Nụ hoa như làn môi tươi rói
Ánh mắt cười lấp lánh trong cây.
Tối:

Mặt trời nằm trong mỗi trái tim say
Cho thcinh phố bước vào huyền thoại
Điện giăng khắp núi rừng như chuỗi ngọc
Trên ngực nàng công chúa đời xưa
Nghe bao hoàng tử rập rình dưới ánh sao khuya
Thành phô chao mình bên suôi núi
Thoáng một chút ngờ ngàng, bôi rối
Đàn tờ rưng khơi dậy bản tình ca.
*
Mặt trời nơi dây như tự giấu mình đi
Cho phô xá vụt thành huyền diệu
Cho lòng ai dắm say ngàn giai diệu
Thắm thiết vô cùng - Tinh khiết ánh ban mai.
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Mơ màng có phủi tại yêu thưcmg
Đà Lạt trong trắng và trong sương
Môt thoáng hãng khuâng chìừĩg gặp Huê
Hồ Xuân Hưrng đó ngỡ sổng Hương.
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"Chưa đi chưa biết K'Long K’Lanh
Đến rồi mới thấy dân mình cực ghê
Trập trùng khuất nẻo sơn khê
ooocầu trôi, đường sập di về khó khăn...
Nhớ hồi kháng chiến gian truân
Bao người sống giữa tình dân đất này
Mừng còn tay dược cầm tay
Lệ tràn lên mắt, dắng cay trong lòng...
Đây vùng hậu cứ kiên trung
Đói cơm, lạt muối, giặc lùng, giặc vây
Nguồn Da Nhím vẫn dâng dầy
Còn dân, còn Đảng, còn ngày tự do ỉ
Rừng thông xanh lại ước mơ
Quê hưcĩtĩg giàu dẹp, ấm no dời dời...
Nhưng hơn hai chục năm rồi
Bà con mình vẫn ngô khoai bốn mùa

r ' K'Long K'Lanh - B u ô n dân tộc trước đây là hậu cứ của Thị ủy
Đà Lạt thời chống Mỹ cứu nước, nay thuộc xã Đa Chais anh hùn»,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
r *} Lời của n h ữ n g n gư ờ i từng đến K Luns K Lanh.
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Nhà xiêu mái lá phên thưa
Bếp tem đêm lạnh gió lùa căm căm
Dồng hoang lũ quét mấy lần
Xác xơ nghèo đói níu chân anh hùng...
"... Tăng nguồn thu bảo vệ rừng
Thôi nghề đốt rẫy làm nương ngàn đời
Định cư, xây dựng vườn đồi
Trồng cây công nghiệp, chăn nuôi bò đàn...
Điện, đường, trường, trạm khang trang
Dẩn dòng nước sạch, buôn làng tươi vui
Lưu thông hàng hóa ngược xuôi
Quyêt tâm làm cuộc đổi đời nay mai..." (**K)
Tại mình còn trách cứ ai
Lãng quên ý đẹp, lời hay một thời
Việc nhiều, làm chổng đến turì
Tốn công của, mất ỉònạ người... xót xa
Thị trường - trận mới bung ra
Còn K'Long ỈCLanh vẫn nhạt nhòa tháng năm (!?)

r " ’ Tinh thần các nghị quyết, chính sách về xây dựng kinh tếxã hội vùng đồng bào dân tộc ít người ở Tây Nguyên.
TT/v^uv/t ị.t/i C ¿/lấy
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Đầy cả một trời hoa với thơ
Ta say mộng ảo dưới trăng mờ
Đêm nay ta viết vần thơ tím
Bằng ánh trăng ngà thay máu tim.
Đầy cả một trời hoa với thơ
Suối Vàng êm ả đẹp như mơ
Ta đang lạc lối vào tiên cảnh
Gom cả mây trời dệt ước mơ.
Đầy cả một trời hoa với thơ
Thi sĩ nhìn trăng đến thẫn thờ
Rượu nồng thcĩtn ngát chưa từng uống
Mà dưới trâng ngà say với thơ.
Đầy cả một trời hoa với thơ
Trăng buồn man mác cả trời mơ
Trăng ơi có biết rằng ta khóc
Bởi chẳng bao giờ trọn ước mơ.
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Áng mây hồng buông rèm cửa hoàng hôn
Như cô gái khép mi vào giấc mộng
Chiều Đà Lạt rừng thông im lặng lẽ
Sương khói bồng bềnh hư ảo chiếm hồn ta
*
Lạnh chút thôi cho em quàng khăn ấm
Đi bên anh trong cõi tự tình
Mặt trời ngủ, ngôi sao Hôm vừa thức
Đà Lạt chiều sắc cỏ tím trời xa...
*

Không gian lắng mình tĩnh lặng
Tiêng chim về phía xa mờ
Ta nghe rõ tiếng tim mình gõ nhịp
Đà Lạt chiều - phố nhỏ - thực mơ.
Đà Lạt, ngày 19-3-1998
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Tặng Dương Toàn Thiên

Đà Lạt ơi ! Nhớ lắm những buổi chiều
Mặt hồ êm, suốt con đường lặng gió
Có lúc nào anh tình cờ qua đó
Nhặt giùm em chút nắng của mùa thu
Và mây ơi ! Sao dừng bước phiêu du
Đế quyện cả vào hồn em nỗi nhớ
Chiều khắc khoải cho hoàng hôn tím vỡ
Đèm âm thầm buông xuống một vầng trăng
Rồi những ngày trời Dà Lạt mưa giăng
Cỏ nơi nào cho thu về trú ẩn
Những chiếc lá có diều gì vương vấn
Mà lá vàng suốt cả một mùa thu
Đưìtng ai đi chiều có trắng sương mù
Chút lành lạnh sắc se trời Đà Lụt
Có đóa hoa nào bên đường ngơ ngác
Nở muộn mùng trên những lối ai qua.
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Trăm năm rồi
Giấc ngủ Lang Bian
Huyền thoại câu chuyện tình - cỗ tích
Anh tìm em
Giữa mênh mông trời đất
Lạc vào miền đất thần tiên
Bình minh lên
Sau bức rèm sương bạc
Nàng Bian ngủ quên gối đầu trên nền thông xanh ngát
Tấm chăn su'(ĩng, trế' xuống...
Bầu ngực phập phồng Ị

^C/vÀ<v/v
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Duỗi đôi chân về phía trời đông
Dòng Lạch rì rào chảy vào miền đất khát
Nưctng rẫy xanh tươi, ngọt ngào câu hút
Thưctng nhau - trai gái - trao duyên...
Bình minh trên đính Lang Bian
Xôn xao một ngciy nắng mới
Mùa xuân về chưa ? Nhành đào vẫy đợi
Lạc hước tìm em
Anh ngơ ngẩn với Lang Bian...
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S u ố i yọi, cÁâ*t đeoAnh trở về xuôi sớm thế anh
Ớ đây không đủ áo, khăn, tình ?
Ớ đây mây - núi - trời quan tái ?
Dâu đó người thưcTiĩg quấn quít chân ?
Anh trở về xuôi sớm thê sao
Trời thu. Lá úa. cỏ xôn xao
Nắng không đủ ấm, sương loang đục
Hồ nước buồn hiu, mặt nước chao.
Anh giã từ. Đây xứ mộng mơ
Dầu anh không hẹn vẫn đây chờ
Dưìmg Prenn thông đứng buồn như tiên
Suối gọi chân đèo. Mắt ngẩn ngơ.

TT/víUv/v y A t ĩ
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Trời mù sương - em cũng mù sương
Sáng ra mây khói lấn chen ảường
Ta nhìn cô bé bên hàng xóm
Thây trời (lày, dầy những mù sương.
Sớm mai ta thởịđầx sương khói
Ngọn lửa nào dãu cháy ở lòng
Bên kia có lẽ em cũng vậy
Thở phà ra sương khói trắng trong.
Cớ sao ai bảo trời mây trắng
Làm rét tê người xứ trắng sưcmg
Có hiếu những người say đang nóng
Người dang yêu vẫn rực lửa như thường.

244 - ‘~Cể\Atơ\. ^yí.4? tí\é(y í/\.c-{ít\y

VĂN CÔNG HÙNG

(ý ặ y i 7 f u ế t * ê *

c<%ỡ- a y c t t ý ễ í t

Tà áo trắng vương trong chiều Cao nguyên
Tiếng "dạ " láy trầm như cồng. Ngực thở
Con dốc đổ cồn cào nỗi nhớ
Dáng Huế trong em. Phô' núi sau mưa
Tóc em xanh trời Huế hỏn mùa
Cao nguyên gió nón em nghiêng đón gió
Ao thì trắng mà Bazan thì dỏ
Mắt học trờ háo hức gặp dòng Hương
Ai hát trong chiều diệu lý mười thươìĩg
Phố núi chao bồng bềnh nốt nhạc
Chẳng có cánh cò nào mà mắt nhìn bát ngát
Dải mây hồng vương rối tóc thông

T/tÀn/i j.Vv*? í A í ì y ¿/vc-fùvÿ
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Như con đò rời bến sang sông
Em cần mẫn tháng ngày trên bục giảng
Em làm người lái đò thầm lặn ẹ
Dòng sông cuộn phong ba
Ai đã đi trong chiều Huế thướt tha
Sẽ thây em đẹp hc/n nhiều giữa chiều phô núi
Tóc em bay ngược cơn gió then
Anh ngược thời gian về với tuổi thơ mình
Anh gặp em chiều phố núi bình yên
Gặp lại mình hai mươi năm về trước
Cho anh làm một mùa hè rạo rực
Ảo trắng bay
Phượng nở
Trời chiều...
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Nhân kỷ niệm 105 năm Đà Lạt

Đà Lạt một lần qua để nhớ
Ớ càng lảu càng gắn bó thiết tha
Những địa danh đã đi vào cổ tích
Chiều Cam Ly nghe gió nước trầm ca
Hồ Than Thở cho tình duyên lỗi nhịp
Tiếng than dài Trời đất có hay dâu !
Người dẹp trầm mình đáy nước
Đế tên hồ mang nghĩa thưcmg đau !
Đỉnh núi Bà ngàn năm mây bay
Khởi đầu mạch sống nước non này
Đôi trái ngực bốn mùa căng sữa
Chảy xuống thời gian mãi vơi dầy...

Rừn g Ái Ân dắt ta vào hạnh phúc
Người yêu người nồng ấm say mê
Đường tình ái luôn vẫy chiio tuổi trẻ
Thung lũng Tinh xêu gọi ta về !
Hồ Xuân Hương cả đời người khát vọng
Lận đận tình duyên một kiếp tài hoa
Hồ nước biếc như tên nhà Thi sĩ
Tháng năm dài vui bước khách gần .xa
Đà Lạt ơi ỉ dã di vào tâm thức
Thành phô tình xêu ngát hương hoa
Thành phô Cao nguyên ngàn năm mơ ước
Ngưì/i yêu người say tới những trời xa !
Thành phô mộng mơ xin hẹn chờ nhân thế
Ta yêu người, thcmh phố dẹp yêu ta.
Đà Lạt, tháng JU-1998

MAI LIẾU
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Tôi từ một miền rừng xa lắc
Nơi cổ thúc Mơ dìm mùa hè xuống vực
Bây giờ dối diện với Prenn
Hồn bỗng dâng ồn ào thác trắng.
Tôi vẫn nghĩ thác quê mình dẹp lắm
Dòng Pác Ban dào dạt với pơmu
Ba tầng thác dồ như núi thung
Bây giờ ngơ ngẩn trước Prenn.
Bây giờ dôi diện với Prenn
Dối diện với sưcĩìĩg mù cô tích
Với muôn mũi lao bay qua truyền thuyết
Với tiếng chiêng dài như gió dồn mây.
Em có di vòng dưới thác nước bay
Xin chớ ngại ngần nếu mình ướt áo
Kìa cầu vồng nối cầu mây kỳ ào
Chớ vội bước lên, em
Mường Trời - phải chăng chính ta dã gặp
Ôi Prenn ! Prenn !
Nhà sá nu tác Đà Lạt

16-10-1998
____________________ ~ C ỉ\cu \(\
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LangBian dâm toạc lưng trời như lòng kiêu hãnh xanh
Núi Voi khuỵu bôn chân vào thiên tình sử
Màu đất bazan đỏ bừng lên tiếng hú
Huyền thoại đôi bờ âm vực vọng nghìn năm
Ô i! Đa Nhím đổ vòi rồng xuống nắng tháp Chăm
Mùa Katê tưng bừng cong điệu múa
Yersin lần đầu tiên trèo lên chùn vó ngựa
Bóng ngã dài theo trang sách ngày sau
Bên thung lũng Tinh... ai ngồi Than thở niềm đau
Đồi Cù lăn về đậy như một niềm an ủi
Buôn Lát nằm bâng khuâng dáng núi
Mặt nước hiền hòa bóng sơn nữ lung linh
Kìa... Nàng Dankia xinh đẹp ẩn mình
Sợi tóc hoang dã phủ xuống rừng thông
những mùa thu đắm duôi
Những thỏi mây trời thả bóng nắng hồng hoang phơi
bên suôi

250 -
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Thác Cam Ly, Pvenn, Datanla hóa thành
những sợi dây đàn...
Ôi ỉ Những buổi chiều đàn đá ngân vang
Ô i! Những sớm mai xanh chiếc thang âm
TơrUng gõ khẽ
... Những đêm lửa... khèn bầu nghiêng bên ché
Những đêm gọi tình mán trăng chảy giọt Ting Ning
Những vũ điệu đêm rừng hư ảo tiếng tù và thần linh
C()n đâu đó những câu khan thương nhớ
Có lẽ giấc mộng Dam San bắt con gái
thần Mặt Trời lcim vợ
Ncing trượt chân nằm...
hai bầu vú chơi vơi...
Mây trắng như sữa trời
Mớm cho những cánh rừng bạt ngàn, những buôn lcing
dâm trâu vào lễ tê'
Già lìing hút khan vít cong ống rượu cần
tóc sương khói chẻ
Hun hút cười thuở bóng giặc chạy tan
Langbian ! Giấc mơ thực dân tan vỡ
Một đêm mộng mị hocing triều cương tho
Dã xa rồi...
Còn sợ một vòng xoang...

í (\.cÍỵ?
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Khó tìm dược thành phố nào xanh như Đà Lạt của tôị
Ngay khôn g khí cũng tươi xanh như da trời, cây cỏ
Dâu chí dồi thông biết san sẻ màu xanh cho ngọn gió
Cả những giọt nắng vàng vẫn nhuộm xanh cùng mặt
nước hồ Xuân Hương.
Riêng mùa dông trời Đà Lạt mờ sương
Dầu chim én đỡ mang ít màu xanh đi về mọi ngà
Đợi đến mùa xuân lại quay về làm tổ
Thì phô núi vẫn xanh nguyên như buổi sáng ở dồng quê.
Phai chăng Dà Lạt trẻ hoài nhờ màu xanh dam mê ?
Nên hoa lá quanh năm đều dâm chồi, nấy lộc
Người Dà Lạt từ bốn phương về dây tụ họp
Hòa hợp dựng xây nên thành phô cua mình.
Tôi ngất ngây di giữa bôn mùa xanh
Chẳng dám vô tình dẫm lên màu xanh cây lá
Vì màu xanh tương lai của một thành phô trẻ
Xin nguyện sống hết mình cho Del Lạt mãi xanh hơtì.
Đà Lạt. 28-10-1998
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Nét V nhị sông Hồng cộng mê hoặc sông Hương
Dằm thắm môi em nụ cười Del Lạt
Nụ cười mang phép lạ níu chân anh
Không một nơi nào khác
Có nụ cười khó tả - nụ cười em
Một nụ cười rất lạ rất quen
Anh nhớ dã gặp ở dâu... dường như có hẹn
Hồ Tuyền Lâm lung linh nước mây trời. Khi anh den
Có em rồi. Em dứng đợi lảu không ?
Dà Lạt gọi mời không chỉ uốn lượn như tranh vẽ những dồi thông
Khoác hộ áo choàng mây
Anh hôi rối trước nụ cười em dó
Nụ cười môi chẳng mượn son tô nùi chín dỏ
Mai xa rồi - anh ghi dầy hộ nhớ nụ cười em
Một nụ cười rất lạ rất quen
Một nụ cười dừng dánh mất - nghe em !

~ C (-u'ut/t
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NGUYỄN MINH PHÚC

'í ĩ tữ à t t t t ê m
9

ừ CỊUCÍ lâu rồi Đà Lạt n h í!
Nay ta mới có dịp quay về
Thăm lại em xưa Đù Lạt cũ
Vùng trời một thuở của dam mê

Lữ khách chạnh buồn buổi súng nay
Còn ai dón đợi giữa phố này
Còn ai song hành qua lối ấy
Khói buồn lên mắt thấy cay cay ỉ
Ta trải hồn qua mỗi phố xưa
Chao ôi ! thương biết mây cho vừa
Dấu chân kỷ niệm mờ năm tháng
Mấy mùa phô'cũ trải nắng mưa ỉ
Mười năm hoài niệm thưcmg Đà Lạt
Nhớ lắm em xưa dáng ngọc ngci
Đà Lạt và em thành kỷ niệm
Mãi còn trăn trở giữa hồn ta.
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PHAN QUE

‘T fo c

fy tc fa

H

y u y e tt

Co mot phan Ha Noi a cao nguyen
Ay la gUctng mat em gitia chieu xucin Da Lat
Gio cut gio nhvtng con ditdng duoi bat
Cay cd reo cay noi nhdTdy Ho...
Me lei con gdi Thu do
Nen sinh em hi/ang Ngoc Ha giCta vu
Toe em day hay ho Guam lieu ru
Lai em pha nhe nhe ndng song Hong
Nai nay thuang nhd di(ng chan
Dat hon thu sinh noi niem noi ngoqi
De cd di/qc giUa cao nguyen vbi vqi
Nu cuai em chum chim mot bong ddo !

HUỲNH VĂN QUỐC

Ai gửi khao khát vào hoa
Ai nhận từ hoa nghị lực
Mà tên hoa như thách thức
Dập vùi sóng gió thời gian
Xin tặng hoa này cho em
Nhiều him những diều mong mỏi
Nhiều hơn những gì dã nói
Dỏa hoa đỏ thắm, không lời
Rồi như một ngciy ncìo dó
Hoa không còn nữa trên dời
Là khi ảnh hình hất tử
Hoa dang nở giữa hồn tôi.

236 - ""C/vÀ/v/v

¿/ttSíỉtiy

TRƯƠNG QUỲNH

fe /í£

& iê # t c a o *

Tôi yêu thành phố có nhiều giọng nói
Người trăm quê hội lại một quê hương
Hoa trăm miền thắp sáng cao nguyên
Dường lên dốc tan dần sưcmg giá
Tôi yêu thcinh phố không ồn ào, hối hả,
Nhịp sống hình yên trong sáng nét nhạc vui
Cho hài thơ buồn những năm tháng xa xôi...
Không ám ảnh dồi thông hai mộ,
Không vương vất quanh mặt hồ than th ở !
Bởi cuộc dời đã mở sang trang.
*

T /vàg/v

y/v*} tí\.c\y ¿ / l i ỉ - í í ~
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Tiếng thác xa vọng lại ngân vang
Nhà ai đó vương một làn khói ấm
Những biệt thự ửng hồng trong nắng
Tiếng chim ca lảnh lót dưới triền thung
Sưc/ng loãng dần ra cho rừng biếc thêm xanh
Đường lên tới xe lượn vòng mây trắng
*
Thành phô trên cao với thiên nhiên dằm thắm
Dang tay đón nhận mọi tâm lòng...
Dù ai chí đến một lần,
Cũng thấy đời mình mắc nợ.
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NGUYỄN MỘNG SINH

tìc'

cao-

a

Anh có mang về chút gì của cao nguyên
Vi vu rừng thông, trong lành ngọn giỏ
Anh vàng tươi sắc hoa quỳ nở
Lung linh mimosa điểm xuyết bên đồi.
Ai đó tặng anh ánh mắt nụ cười
Anh mang về không hay anh gửi lại,
Có theo anh con suối rừng ân ái
Mang mạch nguồn nhựa sống của dòng sông ?
Ớ nơi này sớm đón nhận hừng đông
Cũng sớm thấy chiều hoàng hôn lịm nắng
Anh có mang về một khung trời tĩnh lặng
Cho rộng không gian những phố xá đông người
Anh có mang về nỗi nhớ chơi vơi
Có mang về đôi điều trăn trở
Có để lại một chút gì nho nhỏ
Trong sắc mầu những ngọn cỏ cành hoa ?
Vĩ sao khuya chứng giám sự chia xa
Nhấp nháy hỏi bao giờ anh trở lại
Thoảng trong gió tiếng lòng ai nhắn gửi
Này người ơi, người ở dừng về !
Tháng 8-1998
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LÒ NGÂN SỦN

Sen- à

Đ à Ẩ ạ t

m

A íi- 6 .&

Em ở Đà Lạt
Anh ở Sa Pa
Hai ta
Cách nhau
Trùng trùng núi
Trùng trùng mây
Trùng trùng gió
Trùng trùng cách trở
Trừng trùng nỗi nhớ...
Em ở Đà Lạt
Anh ở Sa Pa
Hai ta ở hai đầu mưa nắng

260 - ~C(lÀ/v/t

tLciyĩ íh*?íít\y

ĩ* a ,

Chân hước không tới nhau
Tay với khổng tới nhau
Mắt nhìn không tới nhau
Nhưng lòng ta vẫn luôn ở hên nhau
Trong mỗi hước đi
Trong mỗi bữa ăn
Trong mỗi đêm nầm
Lầm dẫm hưc/ng hoa
Em ở tì à Lạt
Anh ở Sa Pa
Hai ta như hai dòng thác đầy tràn
Mùa hụ đến
tì ất nước hóa mùa xuân.
10-1998

T/v<x,v/v
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NGUYỄN THANH TOÀN

cÂ cềcc

Cái màu tím thơ dại của hoa bìm bìm
Màu đỏ thiết tha hoa Trạng nguyên
Nắng vàng dè dặt chiều thu ấy
Cho chiều chầm chậm níu chân Em.

264

PHAN ANH TÙNG

¿ÍẰ vtC Ị,
Dã hóa veto cây cỏ Cao Nguyên
ỉn bóng non xanh lối cũ trăng viền
Người thầy thuốc nhân từ Alexandre Yersin... !
Ngôi sao ấy hiện lên phía biến
Hành trang là tấm lòng thánh thiện
Tóc xanh mà mượt hcmg dừa
Vui xới công trình năm thúng say sưa
Mầm thiên tài lớn lên như thê
Giàn dị như người dân xưa dã kệ:
Tình yêu gửi vào liều thuốc cứu sinh !

yVxt} tí\.cíyo

~ 265

TRẦN NGỌC TRÁC

tễ 6 ậ t
0

Ánh lửa bập bùng đêm lễ hội
Tiếng cồng khua
Tiếng chiêng khua
Và nhịp chân không mỏi.
Váy em xòe
Tóc em xòe
Bcin tay em xòe
Run rẩy.
Dôi mắt em
Lung linh ánh lửa
Đôi môi em
Đầm trong cơn say
Ngọn núi ngực em
Khao khát ánh ngày.
Váy em xòe
Tóc em xòe
Bàn tay em xòe
Chân không ngừng nghỉ...

268 - 72/v^Uv/t yV\C

t(\c-íítxy

XUÂN TRÀNG

xu dtt
Rừng sẽ quạnh hiu
Nếu không có chúng mình
Thông non mọc líu ríu cùng chân hước
Quế trồng mới dâng hương thơm nức
Ngón tay em thon dài
Trắng muốt dóa ngọc lan
Ngan ngát rừng xanh, xanh đến nao lòng.
Theo em, chân mở nên dường
Cây san sát, dốc hập hùng thám cỏ
Tay nắm tay dập dồn hơi thở
Cây níu người, người níu VCIO nhau...

269

Gió lang thang chở nắng vế đâu
Sắc hanh vàng nhẹ thênh tán lá
Quả thông già vô tư rơi nhẹ
Hứa hẹn gì trên đất xốp tươi non ?
Nõn cỏ non như ngọc bích xanh ngời
Vòng ngón tay anh thành nhẫn nhỏ
Giữa rừng xuân em trao anh đó
Không phải nhẫn vàng - mát rượi nhẫn xanh
Rừng thơm phóng khoáng gió thơm
Em thơm
Là nhụy của rừng hỡi em ỉ

270 -

tLéC yi t í \ tsíítxy

LẼ ĐÌNH TRỌNG

Đ ế n
(Gửi Đà Lạt của tôi)

Như loài chim di trú
Hữu duyên
Ta đến với rừng
Lúng liếng những chùm quả ngọt
Tay cầm hạnh phúc
Rưng rưng.
Di giữa những ngày xuân mát dịu
Cảm ơn !
Trời đất giao hòa
Em - chút hương đời ban tặng
Thơ còn rạo rực
Huống hồ ta...
Như loài chim di trú
Sáng nay
về đậu đất lành
Đà Lạt - chiếc lồng son mầu nhiệm
Ta thề...
Hót mãi với cao xanh.

'Clxìuxtx Y<txổ íkẩyo
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ĐAM CHU VAN

S

i

Ẩ ,a t
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Mảnh guơng trời rơi xuống hồ Xuân Hưmg
rơi xuống lồng ta động ánh buồn
Thông nghìn vạn thuở xanh ngăn ngắt
hoa cỏ tràn mùa xuân ngơ ngác
Bồng thương cho liễu hồn se se
Than thở mèỉ chi mây lạc hồ
Nườm nượp người lên mua rét mướt
người về trong ta còn Đà Lạt
Trong ta còn thác không trò chơi
bao thác cùng ta bâng trong đời ?

272 - ~Lỉ\í\t\ỉ\ ỴỊỈ\,Ò
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PHONG VU

0

C ft m d e c d u m

te a t, !

Nang h di nang to hong len d d i hide
Sifdi gium ta nhCfng got nhd chan son
Trong thoeing g id cd Id i a i thoang thodng
M d song lo n g xao gdn cd xanh non
A i th d than tren d d i hen hd vdng
Nghc tieng chidu rd i nhe g iifa h i( khdng
Td do mdng p h o t p h d tro ng c liic u ndng
Cd d d i hdn say dam vdi m enli mdng
M ay in hong day hd H ifdng trd n g xda
Dam thuydn nan Id h ’f ng canh h d lau
D d i thong xanh Id i d i ve than nhd
T luip triftin g xu'a vdi vdi g iifa tr d i cao

~ C d i u \ /\ y</\.e t d d y

~ 273

ơi Đà Lạt, ơi màu hoa phượng tím !
Hoa dành riêng cho những khách yêu thơ
Hoa lặng lẽ bên dòng đời xuôi ngược
Với mùa xuân nắng lụa trải vàng tơ *
Nắng hỡi nắng tô hồng cho đồi biếc
Sưcti giùm ta những mầm lá xanh non
Niềm thương nhớ dang làm tan hạt tuyết
Trời Montreal ấm lại những môi son
Và mây hỡi hãy nương theo cánh gió
Vượt trùng khơi về non nước phương Đông
Ta xin gởi niềm mến yêu về đó
Đà Lạt thân thương xứ lạnh tình nồng.

Thơ Tô Lang.
Ý thơ Việt Trang.
274 -
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PHẠM VĨNH

n À & ta ,

Đường xứ Giàng chồng chưa tới chân mây
người vợ đã thẫn thờ như hóa đá
đôi mắt lệ đêm ngày lã chã
chảy thành dòng Đa Nhim...<*)
Đêm rừng như cũng chợt lặng im
khi giọng kể của già làng vừa dứt
những hòn than hồng rực
trai làng nhìn xa xôi...

' 1 Đa Nhim: tiếng dân tộc có nghĩa là nước mắt. Bài thơ lấy ý từ
huyền thoại suôi Đa Nhim (Đơn Dương).

T/wì<t/v

tỉ\t\Ỵ Ị

~ 275

Nêu như Gicmg lại không muốn mưa rơi
nắng lại đốt những mùa trâng tàn tạ
SUCH không nước và rừng không lá
trai làng làm sao dây !
Trai làng nào sẽ lặn lội đường mây
(le hói rõ vì sao Gian g làm the
và người vợ có còn buồn rơi lệ
hóa (lá nguồn Da Nhim ?
Câu hỏi thầm nơi mồi trái tim
câu hỏi vọng khắp làng buôn rừng núi
nhịp cồng bỗng bừng lên sôi nối
trai làng cùng dứng lên !

276 - T/u'ui/t yVxC'
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NGUYÊN VĨNH

&ắlềcc t>iê*i ắẦ ‘"ĩutỷềto ẨâvK
Nước ngâm chân núi, núi nâng mây
Một thoáng Tuyền Lâm dấu mắt say
Nắng quái vài tia hồng mặt nước
Sươn g trắng tràn thung, khỏi bếp bay.
Mênh mông trời nước, đôi thuyền bé
Nhẹ bổng trầm tư, ắp ngất ngây
Gởi lụi bờ lo bao vướng bận
Để lòng phơi phới với muôn cây.
Giữa vùng cỏ lác, căn chòi bé
Miếng thịt rừng thơm, tiếng nhái vây,
Tiêng cười vỡ vụn hồ chiều vắng
Người đâu về sẻ chút vui này ?
Đà Lạt, 29-8-1998

'Ũ /íA tx /v y / í i ĩ í(\t\y y tíx&éuxí.}
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PHẠM VŨ

* } lú ¿ Ỗ í i

Sưorng như voan mỏng che hờ ngực
Sữa ngọt đôi bầu ứ mọng cương
Mẹ nằm từ thuở khai sinh đất
tìính núi Bà xuân - mây trắng vưctng.
10-1998
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Nắn ạ phai
Nhạc và lời: TRẦN HỬU ĐÔNG

Vừa pliai

^

~:J ~J~ \\-Ạ

«Ị^i-

Có những

em

ngồi lặng yên,

chờ tia

biết

buồn

yêu,

tình yêu

¿ 7

rT

lúc

...nhớ,

ị*

J.

Ị' }■ ' J- ?

J>l i- J.

nắng
đôi

đến
ấm
đời
lúc
thoáng buồn

¡j

em.
vui.

H
chim hót
say đắm

vì

Chỉ nghe
Tinh yêu

r - Y^ i ị

và cơn gió khẽ
và mong...

hơ...

ru

em,

Những lúc

i 'j

n

ru em

ơ hơ

em

thật

ấy

ỂẼ
buồn

tênh,

.những lúc

ỉ Ị ị
ơ

hò,

280 —

nhạt nhòa phai.

ỈÊ

ơ

-hờ...

Khi biết.......manh lẩm,

’
một

hoa

—

^
tan

ấy

chiểu.

j ■*
Hơ

¿/uxy ttviĩCUxý

hơ

. ' .H „
ơ

hờ...

vỡ

■

V

Khi anh
Nay anh

đến
đã

em.
em,

bên
xa

bình
ngoài

m
minh lung
linh,
lung linh
nắng rơi.
hiên bâng khuâng, bâng khuâng
lá
rơi.

ịSẼT*:. - . ' t=-

ĩ
Khi ta
Khi ta

hôn cho
thu năm

nhau,
xưa

cho
bên

Hoàng
mùa

ệ ip

-ĩ

:•

bên
chia

nhau,
xa,

đến
đã

nhau
nhau

đến
đã

hôn đến
dông dến

nụ
mùa

lâu.
di,

rr

Dòng

rất
mau.
bên...

E^EÈ

sông trôi

xưa

di

phôi

...em,

mãi.

phai.

nắng

Có những.......... phai.

""CAà/v/v
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Xôn xao Đà Lạt
Nhạc và lời: THANH HÙNG
Rộn ràng, trong sáng

È3
Đà - Lạt

ngàn thông reo

vi

Đà - Lạt

màu xanh ươm

tơ

m gI-i

J>
ngọt ngào hạt sương mai
dạt dào tình yêu ta

trên
yêu

môi ai,
quê hương,

J
Nắng
(Đất)

long lanh.
trao nhau.

trong ánh mắt
như muốn nói

- 7—

cao nguyên
xôn xao

tí\.(íy

duyên,

:?

Hoa thơm hồng
Nắng ấm tình

chan hòa, ân tình
bao điểu xao động,

— ------------------------------------.-Ị- _
— r r ~ r ~ j — ^1

Lang-Blan
tình người

miên man trong ta kỷ niệm,
mơ xanh đơm hoa cho dời.

282 —

r'

vu,

rộn ràng,
Đà- Lạt,

Múa
Phố

gió
ước

trẽn dôi vai
dêm
sương

thì
thẩm
chạnh lòng

chiều,
hổn,

ký
lữ

ức.
khách.

Khúc
Sưởi

mặt hồ Xuân Hương như trong thơ,
cho dời ngàn hoa, lung linh cho

Prenn di trong mơ,
mơ. Em trong anh,

e
ấp
trong...

tóc mây chợt

rối.

qua dòng nhạc
tình mộng

tình Cam- Ly,

sáng
ấm

Xanh trong

Đà -

Lạt.

trao

xuân

nồng.

nhau

hát sương
ấm tâm

^C/vÀív/v y/x.*}

vô ngẩn.
ân tình

(Đất)

tể iííy
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ựêu sao thành phô mùa xuân
Nhạc và lời: NGUYỄN QUANG NHÀN
Vừa phải

mênh mang
tung
bay

rực
trên

rỡ
nắng
khắp phố

vàng.
phường.

tôi
mơ

mùa xuân
tuổi xuân

hoa đào khoe sắc,
nay đã
thắm,

hồn
cờ

xanh thắm
phơi phới

bầu trời
một trời

tim
xao

phố xanh
rỡ thêm

284 - ""C/t.Àít./v

xanh những
đi
ngỡ

ước
trong

thêm những
đẹp
những
í Í \ cC
ỵi

ý
ý

¿/tcrn/vtỹ

xanh,
xuân,

mơ.
mơ.

thơ.
thơ.

Thành phố
Những ước

mỗi
bước

tâm
dưới

mỗi
lòng

trái
xuyến

Bầu trời
Nụ cười

thành
rạng

Đời thắm
Thành phố

hoa
ơi

ngàn chim
đẹp sao

vui
hót
trong dáng

ca,
xuân,

suối thác
trên mỗi

reo
phố

f; . f =FjF= - - -L—
a
-L .ị
đời,
hồng,

vui
nhịp sống
phuởng hoa thắm
-— — ------- > ---- Q r r -----Ịg—------------" " r m
P ' "
• - •

Ly
tim

...bốn

-

ĩ

Cam trái

3 5 -:— -1
Ẽ E 3 ^ Ẽ E £ 3 E £ Í-3Ề 3=j

dẹp tình
non
của người thành

mùa

dổi
mồi

nước,
phố

yêu sao những
như hoa

xuân.

L/iá/v/t

—85

Chiều bên hồ Suôi ựànợ
Nhọc và lời: THẠC NHƠN
Chậm rãi, tình cảm

ĩ ị m

I É i
Chiểu nay

— ~T
xanh

vắng

chân

bên

ĨẸ —4 —
-0-

Ể

êm đềm lan

Suối

dừng

xa

Vàng

hổ thu xanh

biếc
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hồ

Suối

— *=■

Còn nghe

đâu

Rừng xanh im

giữa

nơi

đây

tới

trong ngàn

thông

dừng chân bên suối

dây

Lạc

dời

mông

Người

ước mơ

chốn thiên

Nghe tiếng chim

hổ

Suối Vàng

kêu

xưa

đã

xây thành phố mộng

thai

thanh thản cuộc

lay động rừng

ơi !
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I f y \ t t c Cccc
VẨN
LỂ BÁ CẢNH
HOÀNG N GỌ C CHÂU
NGUYỄN TÙNG CHÂU
LỂ CÔ N G
NGUYỄN QUANG HÀ
MA VÃN KHÁNG
VUƠNG LAM
NGUYỀN MINH
CHU BÁ NAM
PHUƠNG n h â n
BẠCH NHẬT PHƯƠNG
Hồ THẾ SINH
XUÂN THIỀU
N G Ọ C THU
HÀ THANH THỦY
ĐOÀN MINH TUẤN

NHÀ EM ĐANG ở TRONG ẤY
NGHỀ KIM HOÀN ở ĐÀ LẠT
TẦM CAO
ÁNH HUYỀN PHÙ
ĐÀ LẠT VÀ VŨ KHÍ SIÊU TÍ HON
BÔNG HỔNG VÀNG
BIẾT PHẬN
THỈ THẦM ĐÀ LẠT
NGƯỜI TRỒNG HỔNG
ĐI CHỢ
NHƯNG GƯƠNG MẶT ĐÀN ÔNG
ĐẤT LẢNH
THÀNH PHỐ THẤP THOÁNG
NGƯỜI TREO CỜ
NGÀY ẤY
MƯỜI LĂM NĂM ẤY

5
19
29
38
48
58
80
96
101
115
121
134
141
198
208
223

NGƯỜI MẸ
BA CÂY THÔNG
LẶNG THẦM
BEP Lử a n g ư ờ i c h il
MẶT TRỜI ĐÀ LẠT
HUẾ ở ĐÀ LẠT
VỀ VỚI K’LONG K’LANH

228
229
230
231
233
235
236

THƠ
NGUYỄN TRỌNG BẢN
PHẠM QUỐC C A
HOÀNG CÁT
1HÀ LINH CHI 1
TRIỆU LAM CHÂU
TRAN THANH ĐẠM
PHAN H iíu GIẢN

288 -
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TRƯƠNG THỊ GIÀU
HOÀI HẠ
Hổ THỤY MỸ HẠNH
THANH DƯƠNG HồNG
TRƯƠNG XUÂN HUY
LÊ VÁN HIỂU
VÃN C Ô N G HÙNG
DƯƠNG LỄ
MAI LIỄU
NGUYỄN THÁNH NGÃ
NGUYỄN DUY MINH
HẢI NHƯ
NGUYỀN MINH PHÚC
PHAN QUẾ
HUỲNH VÀN QUỐC
TRƯƠNG QUỲNH
NGUYỀN MỘNG SINH
LÒ NGÂN SỦN
NGUYỄN MINH SƠN
NGUYỄN THANH TOÀN
PHAN ANH TÙNG
MINH Tự
TRẦN N G Ọ C TRÁC
XUÂN TRÀNG
LỂ ĐÌNH TRỌNG
ĐÀM CHU VĂN
PHONG VŨ
PHẠM VĨNH
NGUYỀN VĨNH
PHẠM VŨ

TRẢNG VÀ THƠ
CHIỀU ĐÀ LẠT
TÂM KHÚC
BÌNH MINH LANGBIAN
SUỐI GỌI CHÂN ĐÈO
MÙ SƯƠNG
GẶP HUẾ TRÊN CAO NGUYÊN
THÀNH PHÓ TÌNH YÊU
LẦN ĐẨU VỚI PRENN
LANGBIAN
ĐÀ LẠT MÃI XANH
NỤ CƯỜI ĐÀ LẠT
HOÀI NIỆM
HÀ NỘI GIỮA CAO NGUYÊN
HOA BẤT TỬ
THÀNH PHÔ' TRÊN CAO
GIẢ TỪ CAO NGUYÊN
EM ở ĐÀ LẠT - ANH ở SAPA
ĐÀ LẠT HÌNH NHƯ....
CHO CHIỂU
VĨNH HẰNG
Tự KHÚC
ĐẾM LỀ HỘI
RỪNG XUÂN
ĐẾN VÓI RỬNG
ĐẢ LẠT
ƠI ĐA LẠT,
ƠI MÀU HOA PHƯỢNG TÍM !
ĐÊM RỪNG
CHIẾU TRẼN HỒ TUYỀN LÂM
NÚI BẢ

238
239
240
241
243
244
245
247
2*9
250
252
253
254
255
256
257
259
260
262
264
265
267
268
269
271
272
273

NẮNG PHAI
XÔN XAO ĐÀ LẠT
YÊU SAO THÀNH PHÓ MÙA XUÂN
CHIỀU BÊN HỔ SUỐI VÀNG

280
282
284
286

275
277
278

NHẠC
TRẦN HƯU ĐÔNG
THANH HÙNG
NGUYỄN QUANG NHÀN
THẠC NHƠN
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Chịu trá ch nhiệm xu ấ t bân :
NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Tuyển ch ọ n - Biên tậ p :
PHẠM QUỐC CA - PHẠM QUANG TRUNG
CHU BÁ NAM - MẠNH ĐẠT - SINH THỤC
Vẽ bìa - Trình b à y sách :
ĐOAN NGUYỀN
Kẻ nhạc vi tính : TRIỆU TƯỜNG
Sửa bân in : THANH TRÀ
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