Ba Phút Sự Thật
Phùng Quán

Lời nói ñầu

Phùng Quán (1932- 1995) là nhà văn ñể lại nhiều dấu ấn khó quên trong lịch sử văn học Cách
mạng Việt Nam từ nửa sau thế ký XX. Anh là một nhà văn chiến sĩ trọn ñời trung thành với lý
tưởng mà mình ñã chọn từ thuở thiếu thời: ði theo Vệ quốc ðoàn chiến ñấu vì Tổ quốc vì nhân
dân. Dù phải vượt qua vô vàn tai ương ñau khổ suốt 30 năm trời, từ sau vụ "Nhân văn giai
phẩm"; dù phải ñi lao ñộng cải tạo từ Thái Nguyên, Việt Trt, Thanh Hóa, Thái Bình, không nhà
cửa, lấy nhau có hai con rồi mà 20 năm ròng không có chỗ trú thân. Tên không ñược in trên
sách, phải "cá trộm, rượu chịu, văn chui".
Thế mà anh không hề thù oán ai, vẫn cặm cụi viết và vẫn viết "dòng ñầu thẳng ngay như dòng
cuối", luôn xưng tụng ñất nước, xưng tụng nhân dân, xưng tụng cách mạng, xưng tụng tình yêu
bằng những tác phẩm văn chương cuốn hút bốc lửa và thiêí tha, nhân bản. Phùng Quán ñã ñể
lại trong lòng bạn bè, ñồng nghiệp mộl nhân cách cao cả, một lòng tin yêu ñồng ñội và nhân dân
sâu sắc, một tấm gương lao ñộng hêt mình, tới hàng chục tác phẩm thơ, trường ca, truyện thơ,
tiểu thuyết ñược nhiều thế hệ bạn ñọc mến mộ…
Một Phùng Quán - Văn với tiểu thuyết "Vượt Côn ðảo". Cho ñến bộ tiểu thuyết ngót ngàn trang
"Tuổi thơ dữ dội", ñược tái bản lần thứ chín (lần tái bản gần ñây nhât do Nhà xuất bản Kim ðồng
thực hiện năm 2005). Tuổi thơ dữ dội ñược ñạo diễn Vinh Sơn dựng thành phim cùng tên làm
xúc ñộng hàng triệu khán giả Việt Nam trong và ngoài nước. Phim ñược giải thưởng
của Liên hoan phim Việt Nam và Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. "Tuổi thơ dữ dội" xuất hiện
32 năm sau sự kiện "Nhân văn", ñược giải thướng Hội Nhà văn, chứng tỏ sự thủy chung, gan
ruột trước sau như một của ngòi bút Phùng Quán ñối với con ñường mà anh ñã chọn!
Một Phùng Quán - Thơ coi "thơ là lý lịch, là mạng sống ñời tôi "; với những bài thơ gan ruột như
bài thơ "Lời mẹ dặn" nổi tiếng một thời:
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu…
Và những bài thơ "Hôn", "Trăng Hoàng Cung", "ðêm Nghi Tàm ñọc ðỗ Phủ cho vợ nghe"… ñọc
lên như nghe lời kinh cầu nguyện cho thân phận con người:
Thơ ai như thơ ông
Mỗi chữ ñều như róc
Từ xương thịt cuộc ñời
Từ bi thương phẫn uất…
ðã ñi với nhân dân
Thì thơ không thể khác
Dân máu lệ khốn cùng
Thơ chết áo ñắp mặt?…
Ngoài tiểu thuyết, trường ca, thơ, Phùng Quán còn có hàng chục bài ký thấm ñẫm chất nhân văn
viết về những người thân, về ñồng ñội, ñồng nghiệp nôỉ tiếng của mình như Tố Hữu, ðoàn Phú
Tứ, Nguyễn Hữu ðang, Văn Cao, Hồ Vi, Phùng Cung, Trần ðức Thảo, Tuân Nguyễn…; viết về
những chiến sĩ cách mạng Cuba; những hồi ức về những ngày ñánh Pháp ở Huế, những ngày ñi
lao ñộng cải tạo ở công trường Cổ ðam, Thái Bình.v.v… Một số bài viết ñã ñược giới thiệu trên
các báo, nhưng cũng có những bài viết chưa công bố bao giờ.

Chúng tôi chọn lọc và tập hợp những bài viết ấy thành cuốn sách "Phùng Quán- Ba phút sự
thật". Tất cả những áng văn âý ñược viết với một giọng văn pha hài rất chuyên nghiệp, kêt cấu
khúc chiêt, dẫn người ñọc ñi từ bât ngờ này ñến bất ngờ khác. ðọc "Phùng Quán - Ba phút sự
thật" bạn ñọc sẽ hiểu thêm số phận bi tráng mà cao thượng của những người trí thức; càng hiểu
thêm sự nhân hậu của cây bút, "một ñời lao lực, một ñời cay cực, một ñời thơ" Phùng Quán.
ðể có ñược cuốn sách, chị Vũ Thị Bội Trâm, người vợ thúy chung, người mà khi yêu Phùng
Quán, gia ñình và cơ quan khuyên "không nên lấy ñứa nhân văn", ñã khắng khái: "Tôi tin anh ấy
là người tốt, thời gian sẽ trả lời". Chị Bội Trâm năm nay 74 tuổi, cách ñây hơn 20 năm chị bị ung
thư vú, thế mà ñêm ñêm lục tìm, ñọc và chép lại lừng tờ di cảo của chồng, ñể giúp chúng tôi có
thêm những bài viết mới của Phùng Quán. Từ hơn 11 năm nay, có tư liệu nào về Phùng Quán,
của Phùng Quán là chúng tôi sưu tầm cho bằng ñược, rồi cất giữ, chờ ngày công bố. Chúng tôi
tin rằng cuốn sách "Phùng Quán - Ba phút sự thật " sẽ mang ñến cho bạn ñọc nhiều chi tiết mới
mẻ, cảm ñộng về ñời thường của những nhân vật "nổi tiếng" mà lâu nay chúng ta ít có ñiều kiện
tìm hiểu. ðọc sách chúng ta càng trân trọng tài viết ký và tấm lòng thủy chung như nhất của
Phùng Quán.
Phùng Quán là nhà văn có số phận ñặc biệt. Tên tuổi và cuộc ñời anh luôn gắn liền với những
giai thoại pha chút huyền thoại. Vì vậy chắc chắn còn một số bài viết và tác phẩm của anh bị
"thất lạc" ñâu ñó trong giới bạn bè. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận ñược những lai cảo của
anh ñể bổ sung trong những lần tái bản sau.
Gác Phổ Minh, Xuân Bính Tuất
NGÔ MINH
Ký của Ngô Minh
Nhà xuất bản Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, 2006

1. Ba phút sự thật
Trong cuộc ñời làm văn của tôi, tôi mắc phải một khuyết ñiểm trầm trọng: Diễn ñạt dài dòng.
Người ñầu tiên dạy cho tôi sự hàm súc, cô ñọng trong nghệ thuật ngôn từ là một thanh niên
Cuba. Anh tên là Angtôniô Ếchxêvania, biệt danh là Măngñana (Quả táo). Anh mới 22 tuổi, sinh
viên khoa ngữ văn. Ngày ñó ñất nước Cuba còn sống dưới chế ñộ ñộc tài Batitsta. Thói dối trá,
ñạo ñức giả, lừa bịp ñược bọn Batítsta chọn làm quốc sách cai trị dân. Quốc sách này ñược lũ
khuyển ưng văn hóa, văn nghệ tô vẽ, dệt gấm thêu hoa, nên ngày càng trở nên ñộc hại, ru ngủ
không ít người Cuba vốn hào hiệp, cả tin, nhiệt tâm và lương thiện.
Măngdana tham gia tổ chức bí mật nhằm lật ñổ chế ñộ Batítsta. Anh cùng với mấy người bạn
thân tín trong tổ chức hoạch ñịnh một kế hoạch xé toạc bức màn quốc sách lừa mỵ của bọn ñộc
tài và nói rõ sự thật với nhân dân. Kế hoạch khá mạo hiểm: ðánh chiếm ðài phát thanh quốc gia
vào giờ phát thanh ca nhạc, giờ mà không một người dân Cuba nào không ngồi bên máy thu
thanh. Sau khi ñã dự liệu tính toán kỹ lưỡng ñến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kế hoạch
ñánh chiếm, Măngdana cùng với bạn anh biết chắc rằng chỉ chiếm nổi ñài phát thanh trong vòng
3 phút, có nghĩa là 180 giây ñồng hồ, sau ñó bọn bảo vệ dài sẽ tiêu diệt anh… Vậy là bài nói
chuyện của anh sẽ phải chấm hết ở giây ñồng hồ thứ 181. Anh ñặt tên cho kế hoạch mạo hiểm
này là "Ba phút sự thật".
ðiều làm Măngdana lo lắng nhất không phải là việc ñánh chiếm ðài phát thanh, cũng không phải
là cái chết. Cái khó là anh phải nói ñược sự thật với nhân dân chỉ trong vòng ba phút!
Kết quả, Măngdana cùng các bạn anh, với lòng dũng cảm siêu phàm và tn thông minh tuyệt vời
của tuổi trẻ, ñã thực hiện chiến công thần kỳ này một cách toàn vẹn ñúng như kế hoạch ñã ñịnh:
Bài nói của anh chấm hết vào ñúng vào lúc những loạt ñạn tiểu liên bắn thẳng vào ngực anh, vào
tim anh ở giây thứ 181.
Sau ngày Cách mạng Cuba thành công, Ăngtôniô Ếchxêvania ñược nhà nước xã hội chủ nghĩa
Cuba truy tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc. Chiến công của anh ñược nhà thơ Nga Xô viết
Éptusenkô viết thành bản tráng ca nổi tiếng "Ba phút sự thật". Câu chuyện về Măngdana dạy tôi
một bài học lớn về nghệ thuật ngôn từ. Cả những ñề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý,

ñều có thể diễn ñạt nó trong vòng 180 giây ñồng hồ với ñiều kiện tác giả phải sẵn sàng ñem
mạng sống trả giá cho những giây ñồng hồ quý báu ñó.
Sài Gòn 13-2-1993

2. Xông ñất nhà thơ Tố Hữu
Sáng mùng một Tết năm Canh Ngọ. Như thường lệ, vợ chồng chúng tôi xuất hành vào 9 giờ
sáng, ñến chúc Tết các gia ñình họ hàng nội ngoại. Năm ñó chúng tôi quyết ñịnh xông ñất ñầu
tiên gia ñình nhà thơ Tố Hữu.
Trong mối liên hệ gia tộc, tôi gọi nhà thơ bằng cậu. Theo phong tục miền Bắc, tôi phải gọi bác, vì
nhà thơ là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi. Cậu là con út trong gia ñình, hàng cháu chúng tôi vẩn
quen gọi cậu út. Mọi năm, trên ñường ñi chúc Tết, tôi thường vẫn ñi xe ñạp ngang qua trước
cổng biệt thự của nhà thơ trên ñường Phan ðình Phùng. Cảnh tượng tưng bừng, tấp nập trước
cổng biệt thự tôi không tả nổi; chỉ ñoán chắc cả Hà Nội cũng chỉ năm bảy nhà sánh kịp mà thôi. ô
tô con ñủ hình dáng, màu sắc, nhãn hiệu, choáng lộn như vừa xuất xưởng, ñỗ một hàng dài san
sát. Những bó hoa tươi thật lớn, thật rực rỡ, ñược ñưa từ trên xe xuống… Công an mặc lễ phục
ñi lại dọc vỉa hè. Lính cảnh vệ oai nghiêm bồng súng ñứng gác bên cổng sắt ñồ sộ. Người ra
người vào nườm nượp, mặc toàn ñồ lớn, nét mặt hồng hào rạng rỡ, ñầy vẻ trịnh trọng có pha
chút khúm núm. Ngang qua ñó, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác sờ sợ, ñầu không khiến mà
chân cứ tự ñộng ñạp xe dạt sang bên kia ñường.
Nhưng Tết này, trước cổng biệt thự của nhà thơ quang cảnh vắng teo. Không có chiếc ô tô con
nào, không công an cũng chẳng lính cảnh vệ. Cái cổng sắt mọi ngày nom như hẹp hẳn lại, hai
cánh cửa khép hờ, ai vào cứ việc ñẩy cửa mà vào y như thể dân thường. Hai vợ chồng chúng tôi
xuống xe ñạp ñửng tần ngần một lúc trước cổng sắt.
"Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu ñài bóng tịch dương…
Hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan bỗng ñột ngột hiện ra trong trí nhớ của tôi với toàn bộ vẻ
ñẹp u trầm và sâu sắc ñến kinh người của nó.
"Tết này là ñúng ba mươi hai cái Tết anh không ñến chúc Tết cậu" - tôi nói với vợ, tay khẽ khàng
ñẩy cánh cổng sắt. Chúng tôi dắt xe qua khoảng sân lốm ñốm những mảnh rêu, dựa xe vào
tường dãy nhà ngang dài tít tắp, cuối dãy nhà là gara ô tô. Dãy nhà ngang này, mới năm ngoái
năm kia, còn người ra người vào tấp nập, vang vang tiếng chuông ñiện thoại, tiếng "Alô, tôi nghe
ñây", tiếng máy chữ lách cách liên hồi; trong gara ngự một chiếc ôtô ñen choáng lộn, nhìn thắng
ra cổng với cặp mắt ñèn pha sáng quắc, uy nghi. Bây giờ các cửa phòng ñều ñóng kín, trong
gara ñậu một chiếc xe con nhỏ thó, màu trắng ñục.
Tôi bâng khuâng ñưa mắt nhìn cây táo già và cây hồng tơ ñứng sát bên rào sắt trước tiền sảnh
biệt thự. ðây là hai cái cây nổi tiếng ñã ñi vào thơ.
Cành táo ñầu hè rung rinh quả ngọt", "Quả son nhún nhẩy ñèn lồng cành tơ". Nhìn cây tôi bỗng
chạnh nhớ ñến anh lính trẻ thương binh Hoàng Cát viết văn. Chỉ vì cây táo này mà có lần anh
phải mang họa vào thân. Anh viết truyện thiếu nhi "Cây táo ông Lành" và ñã bị trừng phạt vì có
dụng ý nói xấu cán bộ lãnh ñạo cao cấp. Giá hồi ñó anh ñổi thành "cây nhót hay cây ổi ông Lành"
chắc ñã không phải khổ. Tôi nghĩ vậy và thầm tiếc cho anh. Chúng tôi bước vào phòng khách
rộng lớn, thấy nhà thơ ñang tiếp mấy vị khách ăn mặc xuềnh xoàng như chúng tôi, trong ñó có
một phụ nữ ñứng tuổi, gương mặt thanh thoát, sắc sảo, cởi mở. Sau ñó tôi mới ñược biết người
phụ nữ này là chị Nẻ, vợ ñồng chí Võ Chí Công.
"Thưa cậu, năm mới vợ chồng cháu xin ñến chúc Tết, mừng tuổi cậu mợ và các anh chị…". Sau
ba mươi hai năm không gặp lại, nhà thơ vẫn nhận ra tôi. "Vợ chồng Phùng Quán" nhà thơ nói
như muốn giới thiệu luôn với mấy người khách – "Sao lâu nay cháu không ñến cậu?" Giọng nhà
thơ ân cần, có pha chút trách cứ của bậc bề trên.
Tôi thoáng một giây bối rối, nhưng nhờ mấy chén rượu xuân trước lúc xuất kích, nên ñầu óc tôi
trở nên mẫn tiệp. "Thưa cậu" - tôi chắp tay cung kính, ý thức sâu sắc rằng tôi không chì nói riêng
với nhà thơ mà với cả khách khứa ñang có mặt - "Cháu biết như vậy là rất có lỗi với cậu, nhưng
mong cậu hiểu cho. Trước ñây, lúc cậu còn là uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thứ nhất,
cháu chỉ ñến với mục ñích duy nhất là ñể thăm, chúc Tết cậu mợ, nhưng bạn hữu và những
người quen biết cháu sẽ ñinh ninh Phùng Quán ñến ñể cầu cạnh, xin xỏ Tố Hữu ñiều gì, và Tố

Hữu gọi Phùng Quán ñến ñể sai bảo ñiều gì. Tấm lòng thật của cháu dù biện minh ñến ngàn lần
cũng chẳng ai tin. Miệng lười thế gian dữ dằn lắm cậu ạ. "Ai biết ñâu ma ăn cỗ!". Bây giờ mọi
việc ñã xong rồi, vợ chồng cháu lại ñược ñến chúc Tết cậu mợ…".
Nhà thơ nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa cười cợt. "Thôi, ñược rồi, hai vợ chồng ngồi
xuống ñây - nhà thơ chỉ hai cái ghế trống sát bên cạnh. Tôi là anh của mẹ Phùng Quán" - nhà
thơ giới thiệu tôi với mấy người khách, trong ñó có anh Hồ Ngọc ðại, nhà giáo dục cách tân nổi
tiếng. Chúng tôi niềm nở bắt tay nhau. "Cậu có ñọc bàỉ thơ "ðêm Nghi Tàm ñọc ðỗ Phủ cho vợ
nghe" - nhà thơ nói - Bài thơ ñược lắm". Tôi thực sự ngạc nhiên trước lời khen về bài thơ ñó.
ðến chúc Tết nhà thơ tôi ngại nhất là chuyện này. Tôi thầm hy vọng nhà thơ chưa ñọc.
Em ơi nếu Tử Mỹ - Nhà ở rộng mười gian - Rào sắt với cổng son - Thềm cao ñá hoa lá - Chắc
ông không thể làm - Mưa thu mái nhà tốc…
Những câu thơ như thế có thể làm nhà thơ nghĩ rằng có sự ám chỉ cá nhân… Lời khen bất ngờ
này toát ra vẻ ñẹp trong trắng của tâm hồn nhà thơ: với thơ bao giờ cũng hoàn toàn vô tư.
Nhân nhắc ñến chuyện thơ, chị Nẻ bỗng ngừng câu chuyện với người khách ngồi cạnh, quay
sang hỏi nhà thơ với giọng thẳng thắn bộc trực: "Sao lâu nay anh ít làm thơ thế? Anh ñừng ñể
tâm gì nhiều ñến những chuyện ñã qua. Tôi nói thật, mất ñi mười ông Phó Thủ tướng tôi cũng
chắng tiếc bằng mất một nhà thơ như anh. Tuổi thanh niên tôi lao vào hoạt ñộng cách mạng một
phần cũng do ñọc thơ anh. Ngày ñó, bao nhiêu bài thơ trong tập Từ ấy tôi thuộc làu làu. Hồi bí
mật, bọn mật thám bắt tôi, chúng nó tra tấn treo ngược tôi lên, bắt tôi khai báo. Tôi trả lời chúng
bằng cách ñọc thơ anh, ñọc bài này tiếp bài khác, ñọc suốt ñêm. Sáng hôm sau chúng nó sợ
phải cởi trói cho tôi… Không phải chúng nó sợ tôi ñâu, mà sợ thơ anh ñấy…".
Cũng là người làm thơ, nghe người phụ nữ kiên cường này nói về sức mạnh lớn lao của thơ, tôi
thầm ao ước cả ñời mình chỉ nhận ñược một phần mười của lời khen tặng ñó - "Mọi năm, Tết
nào anh cũng có thơ Xuân - chị Nẻ lại hỏi tiếp - Sao vài năm nay anh không có thơ Xuân?". "Tết
này tôi cũng có làm một bài, ngắn thôi, thơ tứ tuyệt…". Vợ tôi nói: "Xin cậu ñọc cho chúng cháu
nghe với". Nhà thơ cười cười, ñọc bài thơ với giọng Huế ñặc sệt: "ðầu ñề bài thơ là "Anh bộ ñội
mua ñồng hồ". Xin lưu ý là "anh bộ ñội" nghe: Có anh bộ ñội mua ñồng hồ - Thiệt giả không rành
anh cứ lo - ðành hỏi cô nàng, cô tủm tỉm; từ "tủm tỉm" của tôi là ñắt lắm ñấy. "Giả mà như thiệt
khó chi mô!". Nhà thơ ñọc lại lần thứ hai, nhấn mạnh từng từ một.
Khách khứa nghe cũng ñều cười tủm tỉm, nhưng không ai bình luận gì hết. Tôi thì ñoán họ ñều
như bị hẫng. Vì giọng thơ khác lạ biết bao so với giọng thơ quen thuộc của nhà thơ trước ñây.
Chào 61 ñỉnh cao muôn trượng, câu thơ sáng khoái của nhà thơ trong "Bài ca Xuân 61" ñược
nhiều người hệt vào những câu thơ sấm ngữ. Riêng tôi, bài thơ này làm tôi nghĩ ngợi phân vân:
có lẽ nào một nhà chính trị, một nhà thơ từng trải, thông minh như cậu mà mãi cho ñến lúc bước
vào tuổi bảy mươi mới bắt ñầu ngấm cái ñòn-giả-thật? Hay cậu ñã ngấm từ lâu nhưng phải ñến
hôm nay, khi không còn hệ lụy gì nữa, mới có dịp bộc bạch với mọi người? "Các cháu ăn mứt ñi
- nhà thơ quay sang nói với vợ chồng tôi". "- Thưa cậu cháu không quen ăn ngọt. Cậu có rượu
chi ngon cho cháu uống, cháu xin uống ngay". "Rượu à? Cạnh cái chân lò sưởỉ có chai rượu gì
ñó người ta biếu, cháu xem có uống ñược không?". "A, Rượu Nga? Ararat". Tôi vặn nút rót một
ly ñầy và uống cạn - Rượu ngon tuyệt cậu ạ. Thế mà vừa rồi nghe ñâu Goocbachôp lại ra lệnh
cấm rượu, Goocbachốp cùng tuổi với cháu, tuổi Tân Mùi". "Cấm rượu, nhà thơ dằn giọng - Do ñó
mới làm thiệt mất của ñất nước một trăm mấy chục tỷ rúp". Gương mặt của nhà thơ ñang vui vụt
sa sầm, cặp mắt ñang vui chợt lóe lên ánh tức giận trước một tổn thất quá lớn về của cải của
một ñất nước mà nhà thơ yêu mến từ thuở thiếu thời và ñã từng viết nên những vần thơ xao
xuyến lòng người. Nhà thơ nói tiếp: "Sự ñúng ñắn và lố bịch nhiều khi chỉ cách nhau một sợi
tóc".
Sau khi khách khứa ra về, chỉ còn lại ba cậu cháu. Tôi ñã uống ñến ly Ararat thứ năm. Rượu bắt
ñầu ngấm làm tôi trở nên mạnh dạn. Tôi hỏi nhà thơ câu hỏi tôi muốn hỏi từ lâu: "Thưa cậu, cháu
rất muốn biết, bây giờ thực sự cậu mong muốn ñiều gì?". Một thoáng trầm ngâm, nhà thơ nói:
"Cậu ao ước còn ñủ sức khỏe, ñạp một chiếc xe ñạp về trong quê mình, sống lại kỷ niệm của
thời ấu thơ, thời hoạt ñộng sục sôi của tuổi thanh niên, rồi ñặt những bài vè như Mẹ Suốt, Ba
mươi năm ñời ta có ðảng, Nước non ngàn dặm… tìm ñến nơi có ñồng bào, bà con tụ tập, ñọc
lên cho bà con nghe… Cậu mong muốn ñược làm người hát rong của nhân dân".
Nhà thơ ngồi yên lặng một lúc lâu. ánh mắt nhà thơ trở nên tĩnh lặng thâm trầm như mặt vực
nước của một dòng suối lớn lắng lại sau khi chảy qua biết bao ghềnh thác dữ dội của cuộc sống

và cách mạng. "Nhưng cậu còn bận vào việc phải hoàn thành công tác ðảng giao. Vả lại sức
khỏe cũng kém ñi nhiều, nên cái ñiều ao ước ñó e khó lòng thực hiện ñược…"
Nghe nhà thơ tâm sự mắt tôi tự dưng mờ lệ, lòng quặn thắt cảm thương người cậu của tôi sang
Xuân này, bước vào tuổi bảy mươi ñã trở lại nguyên vẹn một nhà thơ, một NHÀ THƠ viết hoa.
Có lúc nhà thơ ñã ñạt ñến chức Tam Công trong bộ máy quyền lực của ñất nước, nhưng cuối
ñời lại chỉ mong ước ñược làm một nghệ sĩ hát rong của nhân dân mà không hy vọng thực hiện
ñược. Trong khoảnh khắc ñó, lần ñầu tiên tôi lĩnh hội ñược hết vẻ cao sang của thi ca ñích thực.
Vợ chồng tôi xin phép cậu ra về ñể còn ñi chúc tết nhiều gia ñình khác. Nhà thơ ñứng lên tiễn
chúng tôi và dặn: "Khi nào có thì giờ hai vợ chồng ñến chơi với cậu. Cậu thường rảnh vào buổi
chiều". Nhà thơ khoác vai tôi một bên, vợ tôi một bên lững thững ñi ra cổng. Bước xuống khỏi
những bậc tam cấp nhà thơ nói với vợ tôi: "Thằng Quán nó dại…". Khi ra gần ñến cổng sắt, nhà
thơ dừng lại, nói tiếp như vẫn không dứt dòng suy nghĩ của mình: "… mà cậu cũng dại…". Mấy ly
rượu Ararát làm cái lưỡi tôi trở nên phóng túng, tôi bật cười to: "Thưa cậu, thì chính cậu ñã viết
ñiều ñó thành thơ từ nửa thế kỷ trước: Ai nên khôn mà chẳng dại một ñôi lần!"
Xuân Tân Mùi, 1992

3. Cuộc viếng thăm bất chợt nhà thơ Tố Hữu
Cách ñây ba năm, vào dịp hè, tôi ñược thư của nhà thơ Phạm Hổ mời ñến nói chuyện với các
cháu dự Trại sáng tác văn học thiếu nhi do Trung ương ðoàn phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức.
Tôi ñã ñến trò chuyện với các cháu về tác phẩm Tuổi thơ dữ dội, và cùng với ban lãnh ñạo trại tổ
chức cho các cháu xem phim dựa theo tác phẩm. Sau lần ñó, các cháu thường kéo ñến nhà tôi
chơi, ñọc cho tôi nghe thơ, truyện mới sáng tác. Tình bằng hữu, thi hữu trẻ già này cho ñến hôm
nay vẫn còn nguyên vẹn.
***
Một buổi tối trời lạnh, mưa lất phất, một tốp bảy cháu kéo ñến nhà tôi. Ba cháu ở Hà Nội, hai
cháu ñồng bằng sông Cửu Long, một cháu Tây Ninh, một cháu Tây Nguyên - người dân tộc Êñê,
"Chà, trời mưa gió tối tăm thế này mà các cháu chịu khó ñến chơi, làm bác cảm ñộng muốn
chết!" – Tôi cười nói. Một cháu người Hà Nội láu lỉnh tiếp lời: "Bác ñừng chết vội, Bác phải còn
viết tiếp Tuổi thơ dữ dội cho chúng cháu xem". "Bây giờ thế này nhé. Cách ñây không xa, có cái
quán bán xôi nóng thịt kho, ngon lắm. Hôm nay bác ñang có tiền, bác xin khao mỗi ñứa một bát.
ðồng ý chưa Ta ñi ñi không họ bán hết mất". Cháu gái ở Tây Ninh rụt rè thưa: "Chúng cháu
ñược bác ðịnh Hải cho biết, bác là cháu của nhà thơ Tố Hữu. Chúng cháu muốn ñược bác dẫn
ñến thăm nhà thơ, nghe nói nhà cũng ở gần ñây…". Tôi hơi sững một chút. Tôi ñang ứng xứ với
các cháu theo cung cách của người già với con nít. Các cháu lại ñang ñặt cho tôi một yêu cầu
nghiêm túc của người lớn. Tôi hỏi: "Nhưng các cháu nghĩ thế nào mà lại cương quyết từ chối
việc hấp dẫn là ăn xôi nóng thịt kho ñể ñến thăm nhà thơ vào cái lúc ñêm hôm mưa gió thế
này?". Một cháu ở ñồng bằng sông Cửu Long nói: "Chúng cháu ao ước ñược gặp nhà thơ ñã
làm ra thơ Mẹ Tơm, Mẹ Suốt, Sáng tháng năm, Bác ơi, Nươc non ngàn dặm…"
"ðó là một lý do ñẹp! Nhưng… tôi nhìn lên ñồng hồ - tám giờ. Bây giờ ñến thăm nhà thơ kể cũng
hơi muộn. Bác chỉ sợ nhà thơ ñã ñi nghỉ, không tiếp… Nhưng nếu các cháu ñã quyết tâm như
vậy, bác cũng xin dẫn ñường. Nếu nhà thơ ñồng ý tiếp thì bác cháu ta vào. Nếu không thì bác
cháu ta kéo nhau ñi ăn xôi nóng với thịt kho". Cháu gái người Êñê có gương mặt rất xinh, và cái
miệng cười rất hóm, cúi xuống ngắm cái lọ hoa cắm mấy bông hồng bạch ñể trên bàn nói: "Bác
cho cháu xin bông hồng nho nhỏ này nhé". Cháu cầm bông hoa hát lên một câu gì ñó bằng tiếng
Êñê nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang như lời ñọc phù chú. Cháu bẻ từng cánh hoa một, vừa bẻ
vừa nói theo kiểu bói hoa: "Tiếp - không tiếp - tiếp - không tiếp… Cuối cùng cháu reo lên vẻ
mừng rỡ thật sự: Nhất ñịnh nhà thơ sẽ tiếp bác ạ". Thế là mấy bác cháu tôi ñội mưa ñội gió từ
Hồ Tây ñến ñường Phan ðình Phùng. Các cháu ñứng nép sát vào nhau trước cánh cổng sắt, im
thin thít, có vẻ hồi hộp lắm. Tôi cũng hồi hộp không kém, vừa nhẩm lại câu bói hoa của cháu gái
Êñê, "Tiếp - không tiếp…" vừa ñưa tay bấm chuông. Lát sau có một người ñàn ông ñi ra mở
cổng. Tôi lễ phép hỏi: "Xin lỗi anh, nhà thơ Tố Hữu có nhà không ạ?". "Có ạ ". "Không biết nhà
thơ ñã ñi nghỉ chưa?". "Vừa mới ñi nghỉ". Tôi thoáng một chút bối rối, ñưa tay vuốt nước mưa
trên mặt, nói: "Tôi muốn nhờ anh vào nhà thưa lại với nhà thơ, có các cháu ở Trại sáng tác văn
học thiếu nhi, người Hà Nội, miền Nam, Tây Nguyên… muốn ñược gặp thăm nhà thơ. Nhà thơ

có thể tiếp ñược không?". Một lát sau, anh trở ra: "Nhà thơ mời các cháu vào". Anh ñi trước dẫn
ñường. Tôi ñi theo anh. Các cháu xúm quanh, níu chặt lấy hai cánh tay tôi, như kiểu trẻ con sợ bị
lạc ñường, líu ríu băng qua cái sân rải sỏi ướt nước mưa và loang lổ bóng cây. ðèn phòng khách
bật sáng. Chúng tôi bước vào. Các cháu ñứng dồn vào một góc, nét mặt lo lắng, căng thẳng,
ngóng về phía cửa ra vào.
Một phút sau, nhà thơ từ trên gác xuống, ăn mặc chỉnh tề như sắp ñi dự họp hoặc ñến nói
chuyện với một cơ quan nào ñó, nét mặt tươi cười. "Cậu ạ! ông ạ!" Chúng tôi líu ríu, cung kính
chắp tay chào. "Các cháu ngồi xuống cả ñi, sao lại ñứng thế" - nhà thơ chỉ hàng ghế trước mặt,
và ngồi ñối diện với các cháu. Người nhà bưng khay trà, bánh ngọt kẹo ra, bày lên bàn. Tôi ñứng
dậy thưa với nhà thơ lý do cuộc viếng thăm bất chợt này, và giới thiệu với các cháu nhà thơ. Nhà
thơ hỏi các cháu về trại sáng tác, sở trường sáng tác của mỗi cháu, kết quả của trại… Nhà thơ
chăm chú nghe các cháu trả lời. Không khí phút chốc trở nên cởi mở, ñầm ấm, giống cảnh tượng
một người ông âu yếm trò chuyện với ñàn cháu nội, ngoại từ các nơi xa về thăm.
Chính giữa phòng là cái lò sưởi xây. Trên bệ ñặt một chiếc nhà rông, pho tượng Lênin, và một
cặp ngà voi tuyệt ñẹp gắn trên giá gỗ. Một cháu người Hà Nội xuýt xoa: "Sừng con gì mà ñẹp
quá". Cháu gái người Êñê nói với bạn: "Không phải sừng - ngà voi ñấy". "Thưa cậu, cháu này ở
Tây Nguyên, người dân tộc Êñê - Tôi chỉ cháu gái nói - cháu 15 tuổi vừa làm thơ vừa sáng tác cả
ca khúc. Nhà thơ nói: "Ngày trạc tuổi cháu, bác cũng ñã làm thơ - nhà thơ cười - nhưng không
ñược vào trại sáng tác mà làm thơ như các cháu ñâu… Quê cháu có gần làng Rô không? Hồi trẻ
bác ñã từng sống và hoạt ñộng ở ñó…". "Thưa ông, bản cháu các làng Rô khá xa nhưng cháu
ñã ñược ñến thăm làng Rô mấy lần., ñi thực tế sáng tác. Cháu nghe người làng Rô kể hồi ông
còn trẻ măng ñã ñến vùng này tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng. Một cụ già làm nghề bẫy sập
voi, thương ông như con ñẻ. Cụ già hứa bẫy ñược con voi có cặp ngà thật ñẹp ñể tặng ông. Khi
cụ già bẫy ñược voi thì ông bị bọn Pháp bắt vào nhà tù. Cụ già trước lúc mất, trao cặp ngà voi
cho người con trai cả và dặn: "Cặp ngà này là ñể tặng cho một người cộng sản và là một nhà
thơ, tên là Tố Hữu. Con phải giữ cẩn thận và phải tìm ñược cho ñược Tố Hữu trao tận tay. Có
như vậy cha chết mới ñược yên lòng". Người con sau ñó ñi du kích ñánh Pháp, bị Pháp ñánh
trọng thương. Trước lúc hy sinh người con trao lại cặp ngà voi cho con trai nhỏ của mình, dặn lại
lời trăn trối của ông nội. "Con cứ tìm ñi rồi sẽ gặp người cộng sản Tố Hữu. Cha tin chắc nhà thơ
ñó vẫn sống và ñang sống ñâu ñó trên ñất nước này…". Hồi ñánh Mỹ ông ñi chiến trường miền
Nam, làm thơ "Nước non ngàn dặm", trở lại thăm làng Rô. Cháu nội cụ già săn voi lớn lên nối
nghiệp cha làm du kích ñánh Mỹ gùi cặp ngà voi ñến, trao tận tay ông… "Thưa ông có phải ñúng
cặp ngà voi này không ạ?". "ðúng ñấy cháu ạ". Cháu gái Tây Ninh viết truyện ngắn, ñứng lên,
mắt rưng rưng: "Thưa ông từ ngày cháu ñi học cấp một, cháu chỉ thầm ao ước một lần trong ñời
ñược nhìn thấy tận mắt "ðứa con của vạn nhà - Em của vạn kiếp phôi pha - Anh của vạn ñầu em
nhỏ - Không áo cơm cù bất cù bơ". Thế mà ñêm nay không ngờ…" Cặp môi nhỏ của cháu chợt
run lên, nghẹn lời, lặng lẽ quệt nước mắt. Cháu gái người Êñê lấy trong túi áo ngực ra bốn quả
táo vàng ươm xếp vào cái tách trà, hai tay cung kính bưng lại ñặt trước mặt nhà thơ: "Cháu xin
phép ñược tặng ông mấy quả táo ạ". Nhà thơ cầm một quả táo lên ngắm nghía hỏi: "Cháu nghĩ
thế nào mà lại tặng táo?". "Dạ thưa vì ông ñã làm ñược câu thơ ñẹp như quả táo. Cành táo ñầu
hè rung rinh quả ngọt ạ". "Cám ơn cháu - nhà thơ trầm ngâm nói - quả táo thế hệ bác còn bé tý,
ñến thế hệ các cháu nó ñã lớn lên bằng ngần này… Cuộc sống thật là tốt ñẹp".
Tôi nói: "Thưa cậu, hai giờ chiều mai, trại sáng tác của các cháu làm lễ bế mạc. Nếu cậu không
bận việc cháu xin thay mặt trại mời cậu ñến dự với các cháu?". "Hai giờ chiều à? ðược, cậu sẽ
ñến. Tổ chức ở ñâu thế? "Dạ Hội trường khách sạn Khăn quàng ñỏ ñường Hoàng Hoa Thám.
Cháu sẽ xin ñến dẫn ñường". "Cậu sẽ hỏi anh lái xe, chắc anh ấv biết chỗ thôi".
Trên ñường trở về nhà, các cháu nổ ra một cuộc tranh luận về thơ khá sôi nổi.
***
ðúng hai giờ chiều hôm sau nhà thơ ñã có mặt ở hội trường. Tôi ñến muộn mấy phút. Bước vào
ñã thấy nhà thơ ngồi sau dãy bàn kê trên bục ñối diện với các cháu, cùng với nhà văn Vũ Tú
Nam, nhà thơ Phạm Hổ, và ñồng chí cán bộ lãnh ñạo Trung ương ðoàn. Nhà văn Vũ Tú Nam
ñứng lên giới thiệu: "Trại sáng tác chúng ta hôm nay ñược một vinh dự và một phần thưởng rất
lớn. Nhà thơ Tố Hữu ñến thăm chúng ta. Về tuổi tác thì nhà thơ vào bậc ông nội, ông ngoại của
các cháu. Nhà thơ là người ñã sáng lập ra Hội Văn nghệ Việt Nam, sáng lập ra Hội Nhà văn - và
trại sáng tác của chúng ta hôm nay cũng là một phần công lao ñóng góp của nhà thơ…".

Tôi từ hàng ghế cuối cùng bước lên cùng dãy bàn, chắp tay nói: "Xin phép ban lãnh ñạo trại, cho
tôi ñược mạn phép nói một lời, trước khi nhà thơ trò chuyện với các cháu". Tôi kể vắn tắt cuộc
viếng thăm nhà thơ tối qua. Và chính nhờ cuộc viếng thăm bất chợt này mà nhà thơ hôm nay có
mặt với chúng ta. Kính thưa nhà thơ Tố Hữu, các vị ñại biểu, và các cháu. Sau cuộc viếng thăm
nhà thơ tối qua, trên ñường cùng các cháu trở về nhà, tôi bỗng nhận ra một ñiều vô cùng thấm
thía: "Thì ra nhân dân không quên một ñiều gì hết, việc hay eũng như việc dở. Việc dữ cũng như
việc lành. Bất cứ ai làm ñược một việc tốt cho ñất nước, dù việc nhỏ cũng ñược ghi khắc vào ký
ức nhân dân. Nguồn ký ức này ñược truyền từ ñời này sang ñời khác, thế hệ này sang thế hệ
khác. Giống như một dòng sông chảy lặng lẽ, tha thiết trong tiềm thức của nhân dân, vì càng
chảy qua nhiều thế hệ dòng s.ông càng ñược thanh lọc, mỗi ngày mỗi thêm sâu thẳm, thêm xanh
ñằm, thêm rộng lớn… Lòng biết ơn là một phẩm cách vô cùng lớn lao của dân tộc chúng ta". Nhà
thơ Tố Hữu trò chuyện với các thế hệ nhà văn nhà thơ tương lai về thơ, về cuộc ñời, với giọng
chan chứa hy vọng và niềm thương mến. Nhà thơ tặng mỗi cháu một tập thơ Từ ấy vừa ñược tái
bản không rõ lần thứ bao nhiêu.
1993
(*) Bài viết này là di cảo của Phùng Quán, ñược bà Vũ Thị Bội Trâm (bà quả phụ Phùng Quán)
vô tình phát hiện trong kẹt tủ khi chuyển nhà tử bên Hồ Tây về chung cư Vĩnh Phúc. Phía trên
bài viết bằng chữ bút sắt với nét mực tím này có ñề rõ "Kính gửi Ban Biên tập Tiền Phong Chủ
nhật". Bà Trâm ñã chuyển di cảo ñến ñúng ñịa chỉ mà tác giả muốn gửi gắm. Và ñã ñược báo
Tiền Phong Chủ nhật ñăng trên số 32 ngày 10-8-2003. Vậy là sau gần 10 năm bài viết mới ñến
ñược nơi cần ñến. (BT)

4. Một thoáng Văn Cao
Hồi còn ñánh Mỹ, tôi làm việc ở Vụ Văn hóa quần chúng. Chị Băng, vợ anh Văn Cao làm ở Ban
B, cùng trong ngôi nhà 51- Ngô Quyền, Bộ Văn hóa. Hồi ấy giá gạo ngoài ở Thái Bình lên ñến 3
ñồng một ký. Người Thái Bình ñói kéo nhau về Hà Nội ăn xin. Một buổi trưa tôi ngồi uống nước
chè chén 5 xu (ghi sổ nợ) ở cái quán xế bên cửa Bộ. Chợt nhìn thấy Văn Cao cùng với ðoàn
Văn Chúc - Giảng viên Trường ðại học Văn hóa vịn vai nhau, chếnh choáng, xỉêu vẹo ñi ngang
qua. Tôi ơi ới gọi hai anh vào uống nước, hút thuốc. Lâu không gặp Văn Cao, tôi sửng sốt thấy
gương mặt anh bạc trắng như tờ giấy, hai má hóp sâu, chòm râu lơ thơ làm cho khuôn mặt anh
càng thêm nhọn hoắt. Trong quán lúc này có bốn năm người khách. Họ ñều nhìn anh. Và tôi biết
chắc là họ không biết anh là ai.
- Anh hút thuốc lào ñi. Tôi ñưa ñiếu cày cho anh, nói với chị chủ quán: - Chị cho tôi gói thuốc lào
Văn Cao chậm rãi thông ñiếu, hỏi chị chủ quán:
- Thuốc lào của chị là thuốc lào Tây hay thuốc lào ta?
Chị chủ quán ngơ ngác:
- Làm gì có thuốc lào Tây ạ?
Tôi cười giải thích:
- Ý anh ấy muốn hỏi thuốc lào của chị là thuốc lào mậu dịch hay thuốc lào chui. Thuốc lào mậu
dịch là thuốc lào Tây.
Chị chủ quán nói:
- Thế thì thưa ông anh, thuốc lào Tây ạ, em không có thuốc lào ta.
Một ông khách móc túi lấy gói thuốc lào bọc trong túi giấy bóng, ñưa cho anh:
- Tôi có thuốc lào ta ñây. Chính hiệu Tiên Lãng, mời ông ăn thử.
Văn Cao ñỡ gói thuốc lào, vê một ñiếu bỏ vào nõ, nói với ông khách:
- "Ăn thuốc" ñó mới ñúng là ngôn ngữ của người ghiền thuốc lào - Văn Cao rít một hơi tận sức,
từ từ nhả khói - ðúng là chính hiệu Tiên Lãng, ông cho tôi xin thêm ñiếu nữa?
- Mời ông cứ tự nhiên.
Văn Cao hỏi tôi:
- Quán có tiền ñó không, cho mình vay 5 ñồng. Hai thằng từ sáng ñến giờ chỉ toàn rượu suông,
muốn ñi ăn bát cháo.
- Em chỉ có ba ñồng, anh cầm tạm.
Văn Cao bỏ tiền vào túi. Hai người ñứng lên, lại vịn vào nhau, xiêu vẹo dắt nhau ñi.

Ông khách cho thuốc lào ái ngại nhìn theo hai người ñi khuất ở ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng
ðạo:
- Nhìn cái nước da trắng bệch của ông ta mà tôi phát sợ. Chắc chẳng còn sống ñược bao lâu
nữa.
Tôỉ hỏi ông:
- Ông có biết ông ấy là ai không?
- Không, tôi ñoán là dân ở Thái Bình mới lên. Từ hôm gạo lên 3 ñồng một ký, dưới ñó nhiẻu
người ñứt bữa…
Tôi nói:
- Ông ta là người ñã viết một bài hát mà mỗi lần hát ìên, cả nước phải ñứng nghiêm, kể cả cụ
Hồ.
Ông khách trợn tròn mắt:
- Ông ta là nhạc sĩ Văn Cao?
- ðích thị là Văn Cao!
Ông khách ñang uống dở hớp nước, ngồi ngẩn ra một lúc lâu như người bị nghẹn, rồi buông
lửng một câu:
- Thế thì còn ra thế nào nữa…!
Lát sau chị Băng từ trong cửa Bộ ñi ra. Vừa nhìn thấy tôi, chị túm lấy hỏi:
- Từ sáng tới giờ anh có thấy anh Văn ñi ngang qua ñây không?
- Anh vừa ñi cách ñây hai mươi phút. Anh hỏi vay tôi năm ñồng, tôi chỉ có ba ñồng ñưa cho anh.
- Có khổ thân tôi không! Ở nhà khách người ta ñợi suốt từ sáng tới gần trưa.
- Khách ở ñâu ñến mà quan trọng thế? Chắc là nhà báo quốc tế ñến phỏng vấn anh về cuộc ñời
và sự nghiệp sáng tác.
Chị Băng nhăn nhó khổ sở:
- Khách từ Hà Giang xuống, ở Xí nghiệp chế biến chè. Họ muốn nhờ anh Văn vẽ cho cái nhãn
chè. Người ta ñem xuống 50 ñồng với 10 gói chè loại 1. Chờ mãi không ñược thế là người ta
ñem tiền, ñem chè ñi nhờ họa sĩ khác.
Nghe chị kể tôi cũng thầm tiếc cho anh. 50 ñồng với 10 gói chè Hà Giang loại 1. Chao ôi, thật
ñáng tiếc!
Hôm sau tôi gặp Văn Cao, kể lại chuyện hôm qua, hỏi anh:
- Sao anh lại bỏ dở một cái ñơn ñặt hàng ngon lành thế? Hay anh quên?
- Mình nhớ chứ, chỉ cần ngoạch trong nửa tiếng là có 50 ñồng… Nhưng mình bỏ ñi lang thang
uống rượu suông với thằng Chúc và phải hỏi vay con gái.
Anh lắc ñầu:
- Mình rất cần tiền mà cũng vô cùng chán tiền…
***
Tôi ñược quân ñội cách mạng giáo dục từ ngày còn là một thiếu niên: "Nhân tài là báu vật của Tổ
Quốc. Những người lính chúng ta có nhiệm vụ phải chăm nom, săn sóc, bảo vệ họ như con
ngươi của mắt mình".
Năm tôi 17 tuổi là lính trinh sát của Trung ñoàn 101. Tôi ñược cử vào ñội bảo vệ cho một nhóm
văn nghệ sĩ có tên tuổi ở vùng tự do khu Bốn ñi thực tế chiến trường. Chính uỷ trung ñoàn Trần
Quý Hai ñã ñến chỉ thị và dặn dò chúng tôi như vậy. Lúc ñó chiến trường Thừa Thiên bom ñạn
ñầy trời, chật ñất. Sau hơn một tháng ñội chúng tôi ñã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.
Hơn một chục trận càn vây ráp lớn nhỏ nhưng bọn giặc không ñụng ñược cái lông chân của văn
nghệ sĩ. ðội bảo vệ chúng tôi có 8 người, hy sinh mất hai. Còn tôi thì bị thương ở cẳng chân,
suýt nữa phải cưa trên ñầu gối. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi ñã trở thành người lính già ñầu
bạc, nhưng lời dặn dò của chính uỷ ngày ñó vẫn còn tươi nguyên trong ký ức của tôi.
Năm nhạc sĩ Văn Cao 60 tuổi, tôi có làm bài thơ chúc thọ anh, trong ñó có ñoạn như sau:
Chúng tôi thường mơ ñến anh
Như trẻ nhỏ mơ ñến những anh hùng, truyền thuyết
Chúng tôi thường mơ
Một hôm nào ñó nhạc sĩ Văn Cao bị bốn
bề vây súng giặc
Chúng tôi sẽ xông ra lấy ngực che ñạn
cho anh
Chúng tôi thường mơ

Trên chiến trường quê hương Trị Thiên
Chúng tôi sẽ ñánh một trận lừng danh
ñất nước
Trên sông Hương, sông Thạch Hãn, sông Bồ
ðể anh về anh viết trường ca
Như Trường ca Sông Lô!…

5. Chuyện vui về triết gia Trần ðức Thảo (1)
Anh Cao Xuân Hạo, nhà ngôn ngữ học, bạn tôi từ mấy chục năm nay. Anh vừa là học trò, vừa là
hàng xóm của triết gia Trần ðức Thảo, trước ở ngõ Hàng Chuối và sau này ở khu tập thể Kim
Liên.
Anh kể:
- Mình ñang ngồi dịch sách bỗng ngửi thấy mùi cháy khét. Nhìn sang buồng thầy Thảo, thấy khói
tuôn ra các ngách cửa. Mình hốt hoảng xô cửa vào. Cả gian buồng mờ mịt khói. Lạ lùng nhất là
thầy Thảo ñang ñứng bên cửa sổ, giữa ñám khói, hai tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm ñộc thoại,
như ñang trình bày một vấn ñề gì ñó với cả ñám ñông vô hình trước mặt. Mình gọi giật: "Anh
Thảo! Anh Thảo! Buồng anh cái gì cháy thế?". Anh Thảo giật mình vẻ ngơ ngác như vừa bị ñánh
thức khỏi cơn mê ngủ: "Cháy à? Cái gì cháy; ở ñâu nhỉ? Ờ… ờ… khói ở ñâu mà nhiều thế?".
"Thì khói ngay trong buồng anh chứ ñâu". Mình xông vào giữa ñám khói, tìm quanh gian buồng.
Một lúc mới phát hiện ra cái bếp dầu nằm khuất sau tủ sách, trên bếp một cái xoong nhôm bị
nung ñỏ rực. Té ra thầy nấu cơm, cơm cạn, quên cả ñậy vung, quên cả tắt bếp. Xoong cơm nấu
một bữa ăn cả ngày, cháy thành than và ñang bốc mùi mù khét lẹt. Phải vất vả lắm mình mới tắt
ñược cái bếp dầu nóng rẫy, và bưng ñược cái xoong than cơm ra khỏi buồng. Mình không bưng
thì thầy có thể dùng tay không mà bê cái xoong… "Anh ñang làm gì mà mải mê thế?". Mình hỏi.
Thầy gỡ cặp kính ra khỏi mắt, lau lau vào vạt áo, nói: "Mình ñang chú giải một chương hết sức lý
thú và quan trọng trong toàn bộ trước tác của Hê-ghen…". Rồi thầy ngồi luôn vào bàn viết… như
không còn nhớ gì ñốn vụ hỏa hoạn chết người suýt nữa xáy ra.
Thầy ở tầng gác ba. Các gian buồng ở khu tập thể ñược thiết kế rất giống nhau. Một buổi trưa
thầy ñi chợ về, tay xách cái làn ñựng mớ rau muống, mấy bìa ñậu phụ, chai nước mắm… Mới
trèo lên ñến tầng hai, thấy gian buồng cạnh cầu thang cửa khép hờ, thầy ñẩy cửa bước vào; cửa
buồng của thầy cũng thường khép hờ như vậy.
Người ñãng trí thì thi thoáng cũng có thể vào nhầm buồng. Nhưng vừa bước vào họ ñã nhận ra
ngay. Thầy Thảo thì không. Mặc dầu vật dụng trong buồng này sang trọng gấp mười vật dụng
trong buồng của thầy. Riêng cái giường của thầy, hẹp mà trải chiếc chiếu mốc meo. Còn buồng
này giường rộng gấp ñôi, trải vải hoa sặc sỡ. Thầy thản nhiên ñể cái làn xuống nhà, nằm lăn ra
giường, mắt lơ ñãng nhìn lên trần nhà, và thượng cả hai chân lấm bụi lên vải hoa. Chị chủ nhà
quét tước ngoài hành lang, bước vào, trố mắt nhìn: "Anh Thảo vào chơi lúc nào mà em không ñể
ý?". Thầy hơi ngẩng ñầu lên, nhìn chị chủ nhà, mặt nhăn lại, nói: "Xin lỗi chị, tôi vừa ñi về hơi
mệt. Có gì cần trao ñổi, mời chị ñến chiều…". "Nhưng ñây là phòng nhà em kia mà?". Thầy hốt
hoảng ngồi dậy, nhìn quanh buồng, vẻ ngơ ngác: "Ừ nhỉ, chết thật! ðúng là tôi nhầm… Thành
thật xin lỗi chị…".
"Một hôm, thầy gọi mình sang - Hạo kể - Tôi ñọc em nghe cái này, rồi em góp ý kiến xem, tôi viết
thế ñã ñược chưa"… Mình chuẩn bị ñể nghe một thiên khảo luận triết học.
Nhưng té ra là một bức thư gửi Uỷ ban nhân dân khu phố và ban lãnh ñạo khối phố. Thư ñược
viết với văn phong chuẩn mực, chính xác của một thiên bút ký triết học. Nội dung tóm tắt của bức
thư như sau: "Sau khi bố tôi mất, trong khu phố có dư luận Trần ðức Thảo ñối xử với bố không
tốt, bố ốm không thuốc men; chăm sóc không chu ñáo nên bệnh tình ngày càng trầm trọng… Tôi
xin thanh minh là dư luận ñó không ñúng. Tôi ñã nuôi dưỡng bố tôi rất tận tình, lúc bố tôi ốm, tôi
lo chạy chữa thuốc men ñầy ñủ, mặc dầu hoàn cảnh kinh tế rất eo hẹp. Nếu cần thiết, Uỷ ban
cho người ñến ñiều tra các hộ hàng xóm ñể xác minh ý kiến trình bày của tôi v.v…". Mình ngồi
ngẩn ra, nhìn thầy và tự hỏi: "Không biết thầy ñã ñiên chưa ñây?". Mình hỏi: "Nhưng việc này
cần thiết gì mà thầy phải mất công ñến như vậy?". Thầy nhìn mình, mắt chớp chớp sau cặp kính
trắng, có vẻ lấy làm lạ sao cậu học trò mình lại ñặt ra một câu hỏi ngu ngốc thế? Thầy cẩn thận

gấp bức thư ñút vào phong bì, nói: "Việc này theo tôi rất cần thiết. ðể chính quyền người ta khỏi
hiểu nhầm ñạo ñức của người trí thức".
Sau ngày ông cụ mất ít lâu, thầy muốn dẹp bỏ những vật dụng thường dùng của bố, vì gian
buồng quá chật chội. Nhưng một mình thầy không ñủ sức chuyển những vật dụng khá nặng từ
tầng gác ba xuống sân.
Một buổi trưa, thầy ñi ñâu về, thấy mấy chị buôn chè chai ñồng nát ngồi túm tụm trên bãi cỏ,
soạn xếp những vật dụng mua ñược. Thầy quan sát có rất nhiều thứ mà mình ñang muốn bỏ ñi.
Thầy nói với các chị: "Tôi có một số ñồ ñạc bỏ ñi giống những thứ này, nhưng không mang
xuống ñược. Tôi muốn nhờ các chị khiêng giúp, có ñược không?".
Các chị vui vẻ nhận lời ngay. Giường, tủ buýp-phê, ghế ñẩu, ghế tựa, chậu thau, chăn màn, áo
quần, giày dép… ñược ñưa xuống, chất thành một ñống lớn. Các chị lại còn giúp thầy quét tước
gian buồng khá tươm tất. Thầy rất cảm ñộng trước lòng tốt và nhiệt tình của các chị. Thầy nói:
"Tôi muốn phiền các chị mang những ñồ ñạc ñó ra khỏi sân. Vứt ngổn ngang ở ñó, bà con trong
khu tập thể họ phê bình làm mất trật tự, vệ sinh công cộng. Tiền công bao nhiêu, các chị cho tôi
biết". Các chị nói: "Chị em chúng tôi thấy hoàn cảnh bác neo ñơn, dọn dẹp giúp bác, chẳng phải
công xá gì ñâu ạ". Một giáo sư ñại học ở tầng trên, nhìn xuống ñống ñồ ñạc dưới sân, tiếc ngẩn
người: "Giường tủ, chăn màn còn tốt thế kia, sao ông ấy lại không nhờ mình khiêng giúp!". Còn
thầy thì phấn khởi ra mặt vì khỏi tốn ñồng tiền công nào mà giải quyết ñược một việc sức mình
không sao giải quyết nổi.
Thầy gọi Cao Xuân Hạo sang xem gian buồng vừa ñược dọn sạch ñồ ñạc gật gù ñắc ý: "Bà con
lao ñộng thật tốt, thật từ tâm, thật ñáng kính trọng".
Dễ có ñến hai năm tôi không ñến khu tập thể Kim Liên. Lần này trở lại, tôi ngạc nhiên thấy cái
quán của bà cụ móm dưới gốc xà cừ, mà mười năm trước tôi thường ghé hút thuốc uống nước,
vẫn còn nguyên ở ñó. Tôi vào quán uống chén rượu thay bữa ăn sáng. Bà cụ ñang rôm rả nói
chuyện với mấy anh xích lô, chắc là những khách quen… "Con cháu nhà tôi nó vừa sắm ñược
cái ti vi màu nội ñịa. Tối hôm kia, bắt dây dợ xong, bật lên thấy ñang chiếu cánh tang lễ một ông
tên là gì gì Thảo ñó. Người ta giới thiệu cái ông Thảo này là nhà triết học nổi tiếng thế giới, làm
ñến sáu, bảy chức, chức nào cũng dài dài là, chắc là toàn chức to ñược tặng huân chương ðộc
lập hạng hai. Ông ta sang tận bên Tây mà chết, cả Tây cả ta ñều làm lễ truy ñiệu, toàn bộ cấp
cao, có danh giá ñến dự… Trong khu nhà B6 ñằng kia cũng có một ông tên Thảo, nhưng lôi thôi
nhếch nhác quá mấy anh công nhân móc cống. Mùa rét thì áo bông sù sụ, mùa nực thì bà ba
nâu bạc phếch, quần ống cao ống thấp, chân dép cao su ñứt quai, ñầu mũ lá sùm sụp, cư ỡi cái
xe ñạp "Pơ-giô con vịt" mà mấy bà ñồng nát cũng chê. Thật ñúng như anh hề làm xiếc? Mặt cứ
vác lên trời, ñạp xem thinh thoảng lại tủm tỉm cười một mình như anh dở người… Một buổi trưa
nắng chang chang, ông ghé vào quán uống cốc nước chè xanh, tôi hỏi: "Ông ñi ñâu về mà nắng
nom vất vả thế… ế… ế…". Ông nói: Lên chợ Hàng Bè mua củi ñun. Tôi hỏi: Thế củi ông ñể ñâu
cả rồi? Ông quay lại nhìn cái "poócbaga", mặt cứ ngẩn tò te. Chỉ còn có sợi dây buộc! Củi ná rơi
ñâu hết dọc ñường, chẳng còn lấy một que… Nghĩ cũng tội, già ngần ấy tuổi ñầu mà phải nấu lấy
ăn, không vợ, không con… ðấy, cũng là Thảo cả ñấy, mà Thảo một ñằng thì chết danh, chết giá,
còn Thảo này thì sống cơ cực trần ai". Bà cụ chép miệng thương cảm: "Một vài năm nay không
thấy ông ñạp xe ngang qua ñây, dễ chết rồi cũng nên…".
Tôi uống cạn chén rượu, cười góp chuyện: "Cái ông Thảo mà bà kể ñó chính là cái ông Thảo
người ta chiếu tang lễ trên ti vi…". Bà già bĩu môi: "Ông ñừng tưởng tôi già cả mà nói lỡm tôi!".
Chú thích:
(1) Trần ðức Thảo (1917 -1993)

6. Hành trình cuối cùng của một triết gia
Cái chết là một ñiều khủng khiếp. Không ai không nguyền rủa cái chết. Nhưng lần này tôi phải tạ
ơn cái chết. Vì một lẽ, nhờ cái chết mà tôi và rất nhiều người khác trong nước, qua các báo chí:
Nhân dân, Văn nghệ, Giáo dục thời ñại… ñược biết rằng ñất nước chúng ta ñã từng sinh ra một
triết gia tầm cỡ quốc tế… Vì ñây là "một con người siêu việt của Việt Nam ñã ñành, mà còn ñáng
cho nền văn hóa Pháp tự hào. Con người ñó cũng có phần cấu thành của chung nhân loại" (Lời
giáo sư ñại học Nguyễn ðình Chú trong một bài viết của ông).

Chúng tôi ñược biết nhiều tác phẩm triết học của triết gia ñã ñược xuất bản ở Pháp, ở Anh, ở
Mỹ, ở Tây Ban Nha, ở Nhật, ở ðức, ở Hunggari… Một số nước ở châu âu ñề nghị ñược mời triết
gia sang nước họ ñể viết thêm những tác phẩm triết học khác, Viện Hàn lâm ðức muốn mời triết
gia sang ñể trao ñổi vấn ñề con người, về Hêghen. Chúng tôi ñược biết, ngay sau khi Cách
mạng tháng 8 thành công, trong một cuộc họp báo tại Paris một phóng viên hỏi triết gia: "Nếu
quân ñội viễn chinh Pháp ñổ bộ lên ñất nước ông, thì nhân dân ông sẽ ñón tiếp như thế nào?".
Triết gia trả lời: "Nổ súng!". Và vào năm 1949-1950, khi những người lính chúng tôi, nhiều người
vừa ñọc vừa ñánh vần và không ít người chưa thoát nạn mù chữ, thì tại ñất Pháp, triết gia luận
bàn với ông J.P. Sartre - một trong những cây ñại thụ triết học và văn học Pháp về chủ nghĩa
Mác và chủ nghĩa hiện sinh. Triết gia ấy ñã bảo vệ một cách kiên quyết sự ñúng ñắn toàn vẹn, vô
song của chủ nghĩa Mác… Triết gia ñã cầm vũ khí triết học chia lửa cùng quê hương trong cuộc
kháng chiến trường kỳ. Cảm thấy như vậy vẫn chưa ñủ, năm 1952, triết gia ñã từ bỏ tất cả vinh
quang, tiền bạc, tiện nghi và phương tiện nghiên cứu học thuật, trở về Tổ quốc theo con ñường
Paris - Luân ðôn - Praha - Matxcơva - Bắc Kinh - Việt Bắc ñể cùng ñược ăn rau tàu bay chấm
muối với chiến sĩ và cùng run những cơn sốt rét rừng… Và triết gia ñã nhận công tác tại văn
phòng Tổng bí thư rồi uỷ viên ban Văn sứ ñịa - nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó giám
ñốc Trường ðại học Sư phạm Văn khoa, chủ nhiệm khoa Sử trường ðại học Tổng hợp Hà Nội,
chuyên viên cao cấp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
Năm nay ñã ngoài bảy mươi tuổi, triết gia ñã bay sang Pháp ñể hoàn thành tác phẩm triết học
Mácxit quan trọng của ñời mình: "Vấn ñề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người".
Triết gia ñã trút hơi thở cuối cùng nơi ñất khách quê người, khi tác phẩm còn viết dở dang… Triết
gia có tên là Trần ðức Thảo. Lần này triết gia trở về Tổ quốc trong khoang hành lý máy bay,
chiếm một chỗ hết sức khiêm nhường. Triết gia ñã hóa thân thành tro nằm trong cái bình bằng
kim loại sơn màu xanh thẫm hơi giống một chiếc cúp bóng ñá và cũng to bằng cỡ ñó.
Về ñến Hà Nội, vì không gia ñình vợ con và không có cơ quan nào và trường ñại học nào trước
ñây triết gia ñã từng công tác và giảng dạy nhận về ñể nhờ hoặc ñể quản, nên triết gia phải tạm
trú dưới cái gầm cầu thang của nhà tang lễ thành phố 125 ñường Phùng Hưng, Hà Nội.
ðược biết tin này tôi tìm ñến thắp hương và lễ triết gia với lòng ngưỡng mộ sâu sa ñối với một
nhân tài của ñất nước.
Gầm cầu thang nhà tang lễ thành phố từa tựa cái hang và ñược ngăn thành ba hốc, mỗi cái hốc
là một phòng dành cho cả các bình tro hài cốt tạm trú trước khi có người ñến nhận. Ba phòng trú
phần thiết kế và trang trí nội thất ñều giống nhau. Mỗi phòng rộng chừng bảy, tám thước vuông.
Trần phòng thấp, ñổ dốc về phía trong theo ñộ dốc cửa cầu thang. Một cái bệ xi măng, quét vôi
vàng và giữa trần là một quầng ñen ám khói hương. Bên trên trần là những bậc cầu thang lên
tầng hai của ngôi nhà. Tiếng giày, tiếng guốc lên xuống, lên xuống rậm rịch…
Triết gia tạm trú ở phòng số ba, kể từ ngoài cửa vào. Tuy các phòng không ñề số phòng, nhưng
không có cửa nên cũng dễ tìm. Bình tro ñặt trong cái hộp các-tông xung quanh phết giấy ñiều.
Trước bình tro là bát hương, sau bình tro, trên tường dán tấm giấy ñiều với mấy chữ nho nguệch
ngoạc. Lúc tôi ñến thì hai phòng một, hai ñều bỏ trống, và hình như ñã lâu không có ai thuê, vì cả
hai bát hương ñều gầy guộc chân hương.
Nhìn cái bệ xi măng, bát hương, hộp các-tông ñựng bình tro, tấm giấy ñiều dán trên tường với
mấy chữ nho nguệch ngoạc, nghe tiếng giày guốc rậm rịch, sát ngay trên ñỉnh ñầu, tôi bỗng chợt
nhớ câu thơ của Oantơ Uýtman trong tập "Lá Cỏ" thiên tài của ông: Nếu chết, tôi xin phó thân
cho bùn ñất ñể tái sinh làm ngọn cỏ tôi yêu, hãy tìm dưới ñế giày của các bạn. Tôi ñược biết, triết
gia là người chiếm kỷ lục thời gian tạm trú ở ñây. Năm mươi ngày ñêm. Và mỗi ngày ñêm tiền
thuê phòng là 5 ngàn ñồng. Tôi nói vui với một cán bộ của công ty: "Thế này thì giá tiền phòng
ñắt bằng khách sạn ba sao rồi còn gì, Anh ta cãi: "ðắt sao bằng. Tiền phòng khách sạn ba sao
mỗi ngày ñêm ít nhất là một trăm năm chục ngàn. Nếu khách quốc tế thuê, trả bằng ñô thì giá
còn cao hơn…". Tôi nói: "Nhưng diện tích phòng các anh là diện tích tranh thủ, chưa ñầy mét
vuông, không gian chỉ hơn nứa thước khối. Khách thuê phòng không phải dùng ñến giường,
ñệm, chăn màn, ti vi, tủ lạnh, ñiện thoại riêng, máy ñiều hòa nhiệt ñộ, toa-lét, nhân viên phục
vụ… tính chi li, theo tôi còn ñắt hơn cả khách sạn 5 sao".
Triết gia phải tạm trú lâu như vậy là ñể chờ quyết ñịnh trên, có ñược ñưa vào Mai Dịch hay về
Văn ðiển. Tôi tính rằng nếu tro trong bình kia biết nói thì tro sẽ nói: "Người cách mạng không nên
ñòi hỏi hường thụ quá những tiêu chuẩn mà cách mạng ñã quy ñịnh. Tôi mới ñủ tiêu chuẩn Văn
ðiển sao lại cứ ñòi hưởng vượt tiêu chuẩn Mai Dịch? Thói ñặc quyền ñặc lợi ñã làm hư hỏng biết

bao nhiêu con người tốt! Nên ñưa tôi ñi sớm ngày nào hay ngày ấy ñể ñỡ tốn kém tiền của nhân
dân!"
Sau năm mươi ngày chờ ñợi, tốn mất hai trăm năm chục ngàn tiền phòng, triết gia ñã ñược trên
quyết ñịnh ñưa về mai táng tại khu A Văn ðiển, khu vĩnh viễn, hưởng thụ ñúng tiêu chuẩn quy
ñịnh. Sáng ngày 20-6-1993, tôi may mắn ñược cùng với bà con thân thích, mấy người học trò
xưa, người vợ cũ từng tốt nghiệp ñại học Sorbonne của triết gia, và một số cán bộ lãnh ñạo của
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, ñưa tiễn triết gia ñoạn hành trình cuối cùng của ñời ông.
Khu A nghĩa trang Văn ðiển có hàng nghìn ngôi mộ xếp thành hàng thẳng tăm tắp, ñược xây
giống nhau, giống hệt những căn hộ khép kín của các khu nhà lắp ghép.
Các hàng mộ cũ ñều ñã kín chỗ, nên mộ của triết gia "ñược ñánh giá là một trong những nhà
triết học hàng ñầu của thế kỷ" "Tuần báo Văn Nghệ tháng 5- 1993), tác giả phương pháp hiện
tượng học của Hussen, hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc ngôn ngữ
và ý thức triết học ñã ñi ñến ñâu là ngôi mộ mở ñầu cho một hàng mới.
Nhìn ngôi mộ ñơn ñộc ñang xây trát dở dang, tôi thầm nghĩ "Triết gia nằm ngay ở ñầu hàng lại
hóa hay, giống như ở tầng trệt của khu nhà tập thể cao tầng. Ông sẽ tránh ñược cái nạn và.o
nhầm mộ người khác, như ngày còn ở khu tập thể Kim Liên, ông ở tầng ba nên ông thường
xuyên vào nhầm phòng ở các tầng dưới".
Mộ của ông khá ñặc biệt. Bình tro ñược ñặt trong tiểu sành, tiểu sành ñược ñặt dưới khuôn
huyệt bên trên có nắp bê tông ñậy kín. Như vậy là ông ñược mai táng theo cách các nhà giàu có
xưa: trong quan ngoài quách. ðây có lẽ là sự xa xl ñộc nhất trong cuộc ñời triết gia quá ư thanh
bạch của ông, mà nếu biết ñược, tôi tin chắc ông sẽ kịch liệt phản ñối
Lúc bình tro hạ huyệt, tôi châm nén hương lễ ông, và khấn thầm: "Anh Thảo ơi, xin anh ñừng
quá nghiệt ngã với bản thân ñến thế… Với tất cả công tích, tài năng, trí tuệ trác việt và những tác
phẩm triết học mà anh ñã trọn ñời dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho sự toàn vẹn vô
song của chủ nghĩa Mác, thì anh cũng có quyền ñược hưởng một chút xíu xa xỉ như vậy…".

7. Nhà thơ với tệ tham nhũng
Cách ñây ñã nhiều năm… Một buổi trưa mùa hè, tôi ra bãi An Dương phía ngoài ñê sông Hồng,
tìm thăm nhà thơ ðoàn Phú Tứ, tác giả bài thơ bất hủ Màu thời gian. Năm ñó nhà thơ ñã ngoài
70 tuổi. Nắng hè thiêu ñốt nóng ñến ngạt thở. Tôi thật sự kinh khiếp khi thấy ông tóc bạc trắng,
cởi trần, thản nhiên ngồi ñọc sách trên bức phản gỗ mọt, mặe cho mồ hôi chảy ñầm ñìa trên mặt,
trên lưng, giọt giọt từ chòm râu xuống những trang Ngôi nhà búp bê của Íp-en. Ông ñặt sách
xuống tiếp tôi ông gần như dốc ngược chai rượu mới ñược ñầy một chén, và sẻ cho tôi một nửa.
Tôi ñọc ông nghe bài thơ vừa mới viết về ñề tài kháng chiến. ðọc ñến câu: Giữa chiến khu võ
vàng ñói khát, Cả tiểu ñội tôi chỉ còn mắt với răng…, ông ñặt chén rượu ñã uống cạn xuống, ngắt
lời tôi: "Chỉ vì những người lính - chỉ còn mắt với răng" các cậu mà năm ñó mình ñã ñụng ñộ với
thằng Trần Dụ Châu… Cậu có biết Trần Dụ Châu không?" Tôi nói: "Những người lính chống
Pháp bọn em, ai mà không biết Trần Dụ Châu…". Hắn là ðại tá Cục trưởng Cục Quân nhu, trông
coi việc ăn mặc cho toàn quân. Ngày ñó chúng tôi thường gọi: "Màn Trần Dụ Châu", vì mỗi cái
màn lính hắn ăn cắp mất hai tấc vải, nên hễ ngồi lên là ñầu ñụng trần màn; "Áo mền trấn thủ
Trần Dụ Châu" vì hắn ăn cắp bông lót trong áo, trong mền và thay vào bằng bao tải… Nét mặt
ông vụt sa sầm khi nghe tôi nhắc lại những chuyện ñó. Kỷ niệm một thời hào hùng ñánh giặc cứu
nước bất ngờ ập ñến, cặp mắt già nua của nhà thơ lóe ánh giận dữ. Ông kể:
Mùa ñông năm 1949, ông ở chiến khu Việt Bắc. Là nhà thơ, ông còn là ñại biểu Quốc hội khóa I.
Ông cùng với một ñoàn nhà văn ñi thăm và úy lạo các ñơn vị bộ ñội vừa ñánh giặc trở về. Ông
ñã khóc nấc lên khi thấy các chiến sĩ bị thương thiếu thuốc men, bông băng, và hầu hết chiến sĩ
ñều rách rưới, "võ vàng ñói khát", "chỉ còn mắt với răng", mà mùa ñông năm ñó tiết trời chiến khu
lạnh tới mức nươce ñóng băng… Ông trở về cơ quan chân ướt chân ráo thì nhận ñược thiệp
mời của Trần Dụ Châu, ñến dự lễ cưới mà hắn ñứng ra tổ chức cho cán bộ cấp dưới ñặc biệt
thân cận, phụ trách công tác vật tư, tên là Lê Sĩ Cửu.
Ông bước vào phòng cưới mà cứ ngỡ mình nằm mê. Cái hội trường dựng bằng tre nứa, lợp lá
gồi, sáng trưng những dãy bạch lạp to bằng cổ tay. Trên những dãy bàn dài tít tắp, xếp kín chim
quay, gà tần, vây bóng, nấm hương, giò chả, thịt bê thui, rượu tây, cốc thuỷ tinh sáng choang,

thuốc lá thơm hảo hạng. Ban nhạc sống của nhạc sĩ Canh Thân ñược mời từ khu 3 lên tấu nhạc
réo rắt…
Trần Dụ Châu mặc quân phục ñại tá choáng lộn, cưỡi ngựa ñến dự cưới, theo sau hắn là một vệ
sĩ cao lớn, súng "côn bạt" ñeo xệ bên hông. Tân khách ngồi chật kín hội trường, mắt hau háu
nhìn bàn tiệc. Rượu vang ñỏ rót ñầy các cốc. Vị chủ hôn Trần Dụ Châu oai phong, ñỏ ñắn, ñầy
quyền uy bước ra tuyên bố làm lễ thành hôn cho ñôi vợ chồng mà hắn ñỡ ñầu, và trịnh trọng mời
tân khách nâng cốc… trong tiếng nhạc vang lừng. Nhìn thấy nhà thơ ngồi ở bàn ñầu, hắn liền
tươi cười giới thiệu: "ðám cưới hôm nay có một vị khách ñặc biệt là ông ðoàn Phú Tứ, nhà thơ
cự phách cửa nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Xin mời nhà thơ nổi tiếng lên ñọc một bài thơ mừng cô
dâu chú rể và quý vị tân khách".
ðoàn Phú Tứ ñứng lên, mắt ñăm ñăm nhìn cốc rượu vang ñỏ như máu ñầy tràn trước mắt…
Ông bỗng thấy giận run lên với ý nghĩ: "Bọn võ biền ñốn mạt ñầy quyền uy này, ñã quen coi thi sĩ
là kẻ nô bộc, và thơ là món ñồ trang sức, một thứ gia vị cho bữa ăn tội lỗi của chúng thêm ngon
miệng… Chúng sẽ ñược thơ dạy cho một bài học ñích ñáng!…". Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào
mặt Trần Dụ Châu, nói lớn, nhấn mạnh từng từ một cho tất cả những người dự tiệc cưới ñều
nghe thấy: "Tôi xin ñọc tặng vị chủ hôn, cô dâu chú rể và tất cả các vị có mặt hôm nay, một câu
thơ hay nhất mà tôi vừa chợt nghĩ ra"… Khắp các bàn tiệc dậy lên tiếng xì xào tán thưởng:
"Hoan hô Xuân Thu Nhã Tập! Hoan hô thi sĩ ðoàn Phú Tứ!". Chắc phải hay hơn câu nghìn trùng
e lệ phụng quân vương (1) … Chờ cho tiếng xì xào im hẳn, nhà thơ nói tiếp: Câu thơ ñó như
sau: "Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén ñẫy hôm nay, ñược dọn bằng xương máu của chiến sĩ! –
"Láo", Trần Dụ Châu mặt vụt tái nhợt quát to. Tiếp liền theo ñó là tên vệ sĩ của hắn xông tới tát
bốp vào mặt nhà thơ. Nhà thơ lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, ném khăn xuống ñất, rồi nhổ vào cốc
rượu ñỏ như máu ñầy tràn trước mặt, và ñĩnh ñạc bước ra khỏi phòng cưới.
Ngay ñêm hôm ñó, nhà thơ viết một bức thư dài gửi lên Hồ Chủ Tịch, trình bày toàn bộ sự việc.
Một tuần sau tòa án quân sự ñược thiết lập cũng tại khu vực hội trường ñó. Trần Dụ Châu bị
ñiệu ra trước vành móng ngựa, cúi ñầu nhận hết mọi tội lỗi, và lãnh án tử hình vì tội tham nhũng.
Hồ Chủ Tịch ñã tự tay ký vào bản án tứ hình. ðÓ là bản án tử hình ñầu tiên mà Người ñã ký, kể
từ ngày Người lên nhậm chức Chủ tịch nước (2).
"Thế còn chú rể Lê Sĩ Cửu?". Tôi hỏi. "Hắn tự sát trong nhà tù ñể khỏi phải phơi mặt trước vành
móng ngựa". Tôi nâng chén rượu chưa kịp uống, dâng lên nhà thơ và nói: "Vô cùng cảm ơn anh.
Anh ñã làm vinh quang cho thi sĩ của ñất nước. Người ñầu tiên ñứng ìên chống hiểm họa tham
nhũng tàn hại ñất nước không phải ai khác, mà chính là thi sĩ, mà ñã chống một cách can ñảm,
dữ dội và quyết liệt biết chừng nào!".
Chú thích:
(1) Câu thơ trong bài Màu thời gian.
(2) Tôn trọng tác giả ñã quá cố, chúng tôi in nguyên bản thảo, song nhận thấy có môt vài ñiểm
cần nói thêm. Theo tư hệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh thì thời gian xảy ra vụ án Trần Dụ Châu là
cuối năm 1950. Trong biên bản cuộc họp Hội ñồng Chính phủ các ngày 15, 16 và 17-11-1950 do
Hồ Chủ Tịch chủ tọa, mục thứ 35 kiểm ñiểm vụ án này. Tại ñây Người ñã phát biểu: "Chúng ta
sinh ra trong một xã hội phong kiến và thực dân. Xã hội ham danh, ham lợi. Danh lợi dễ làm hư
người. Danh lợi là tập quán. Bây giờ chúng ta dùng cán bộ ñể cải tạo xã hội mà không có chính
sách cải tạo cán bộ, ñấy là khuyết ñiểm".
ðiều nữa là chúng ta không có sư phê bình và tư phê bình. Chúng ta hay nể nả nhau nên chỉ biết
mình thanh liêm là ñủ.Quan niệm thanh cao tự thủ thế là không ñu. Tất cả chúng ta phải phụ
trách trước nhân dân".
Một ñiểm nữa mà theo pháp luật, bản án tử hình chỉ do tòa án xử. Chủ tịch nước chỉ ký sắc lệnh
ñối với ñơn xin ân xá. Trước vụ án Trần Dụ Châu ñã có một sắc lệnh do Người ký bác ñơn xin
ân xá môt án tử hình xảy ra ở miền Trung.
Chưa thấy có sắc lệnh nào của Người liên quan ñến vụ án Trần Dụ Châu.
(Chú thích của Tạp chí Xưa & Nay, số 31-9 -1996)

8. Chút nghĩa cũ càng
(…) Cách hơn một tháng trước, vợ tôi ñến thăm chị Khiêm lúc này ñã ốm liệt giường. Ngoài cân
ñường biếu người ốm, tôi gửi biếu nhà thơ nửa ìít rượu. Nhà thơ hỏi vợ tôi: "Thằng Phùng Quán

chết rồi hay sao mà lâu nay nó không ñến thăm tôi?,. Chị Khiêm ñưa mắt lườm chồng, nói:
"ðừng chấp lão ta làm gì… mồm miệng lúc nào cũng ñộc ñịa như thế…". Vợ tôi kể lại chuyện
này và có ý giận sự ñộc mồm ñộc miệng của ông. Nhưng tôi thì rớm nước mắt vì cảm ñộng. Tôi
thấy ñằng sau lời rủa ñộc ấy là tình thương quý của ông ñối với tôi - "Mình là cái con khỉ gì mà
ñược nhà thơ ðoàn Phú Tứ thương quý làm vậy?". Tôi thầm nghĩ thế và lòng xốn xang tình cảm
biết ơn…
Bây giờ nhà thơ ñã qua ñời. Nhớ lại tất cả những chuyện ñó, tôi càng buồn rầu hơn vì vô
phương giúp ñỡ gia ñình ông trong cảnh tang gia cùng quẫn. Tôi lục lọi khắp nhà xem tìm ñược
vật gì sớm mai ñem bán. Nhưng cảnh nhà tôi cũng chẳng hơn gì cảnh nhà ông. Vật dụng có giá
trị nhất trong nhà tôi là cái xe ñạp mi-ni cũ nát, ñem bán chưa chắc ñã nổi hai chục nghìn.
Cái khó ló cái khôn. Trong ñầu tôi chợt lóe lên "sáng kiến": Nghe nói ðoàn Phú Tứ ñã từng là ñại
biểu Quốc hội khóa I, vậy mình sẽ lên thẳng Quốc hội xin tiền làm ma cho ông. Sáng kiến có vẻ
hay ñấy, nhưng nghĩ ñi nghĩ lại, tôi thấy khó lòng thực hiện nổi. Tôi lấy tư cách gì ñể lên tận
Quốc hội xin tiền cho ông? Tôi không phải là bà con ruột thịt, không phải họ hàng, cũng không
phải là bạn của ông… Tôi không có chức danh gì trong các doàn thể văn học nghệ thuật… Xuất
thân là một người hnh trinh sát của một trung ñoàn thiện chiến, tôi thường bị kẹt vào những tình
huống hiểm nguy tường chừng không lối thoát, nhưng cuối cùng vẫn thoát. Quân ñội ñã rèn giũa
cho tôi từ thuở thiếu mên cái ý chí: hãy tìm cho ra một kẽ hở ở những chân tường kiên cố nhất,
ñể chui qua.
***
Một giờ sáng, trằn trọc trên Chòi ngắm sóng, tôi ñã tìm ra kẽ hở ñó. Nhưng kẽ hở này là một hạ
sách, vì nó vi phạm nghiêm trọng ñạo lý con người và nhà văn: Nói dối. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy
chùn tay. Nhưng thời gian gấp quá rồì, chỉ còn một buổi sáng ngày mai… Tôi tự an ủi: Mục ñích
sẽ biện hộ cho phương tiện. Tôi bật ñèn, tìm giấy bút và sáng tác một bức thư:
"Kính gửi ñồng chí Lê Quang ðạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.
Kính thưa ñồng chí, tôi xin báo với ñồng chí một tin buồn: ông ðoàn Phú Tứ, nhà thơ, nhà viểt
kịch, nhà dịch thuật, và ñồng thời là ñại biểu Quốc hội khóa ñầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, thọ 80 tuổi, ñã từ trần ngày hôm qua. Họa vô ñơn chí. Vợ ông là chị Nguyễn Thị
Khiêm vừa mất cách ñây hai tháng. Sau ngày vợ mất, ông ðoàn Phú Tứ tìm gặp tôi và nói: "Mình
cảm thấy như ngọn ñèn ñã cạn dầu, lụi bấc, chưa biết tắt lúc nào. Tám mươi tuổi rồi, chết không
phải là ñiều ñáng sợ, chỉ sợ một nỗi ñến lúc nằm xuống, các con chẳng biết lấy gì ñể làm ma cho
bố. Bởi vậy mình uỷ thác Phùng Quán một việc. Nếu mình nằm xuống, thì Quán hãy viết thư kêu
ông Chủ tịch Quốc hội, trình bày hoàn cảnh gia ñình mình, và chuyển lời mình ñến với ông: "Nểu
Quốc hội còn nhớ ñến tình cũ nghĩa xưa, thì xin ông một cỗ áo quan và một chút tiền ñể mai
táng". Bây giờ ông ðoàn Phú Tứ ñã nằm xuống. Tôi xin chuyển ñến ñồng chí lời uỷ thác của ông.
Mong ñồng chí lưu tâm giải quyết. Hai giờ chiều mai, gia ñình ông ðoàn Phú Tứ sẽ ñưa ông về
Văn ðiển. Nay kính thư, Phùng Quán".
Trong cuộc ñời làm văn của tôi, chưa bao giờ viết một ñoạn văn nào mà tôi phải ñắn ño, cẩn
trọng ñến như bức thư này. Tôi chép ñi chép lại bức thư nhiều lần, cân nhắc từng chữ một, sửa
chữa, thêm bớt.
Tôi chép lại bức thư với nét chữ nắn nót, ñề ñịa chỉ người nhận, với dòng chữ trong ngoặc ñơn:
"Kính nhờ Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chuyển".
ðồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Tôi ñến Trụ sở Hội Nhà văn vào ñầu giờ làm việc May mắn nhà văn Xuân Thiều cũng vừa ñến.
Tôi trao bức thư và nói gần như năn nỉ: "Anh cố gắng chuyển thư ñến tay anh ðạo vào buổi sáng
nay, anh ấy mới giải quyết kịp". Xuân Thiều xem bức thư rồi trao lại cho tôi, nói: "Không ăn thua
ñâu Quán. Chuyện tiền nong ñâu có thể giải quyết một cách chóng vánh, dễ dàng như vậy?".
Tôi buột miệng ñọc câu thơ của Uytman: "Dù cho ai thất vọng về người - Ta, ta vẫn ñời ñời tin
tưởng" Tôi nói: "ðã thế tôi sẽ lên thẳng Quốc hội gặp anh ðạo". Tôi dắt xe ñến thẳng chòi gác, cố
lấy dáng ñi thật chững chạc.
Anh công an gác trước Trụ sở Quốc hội (33 Ngô Quyền) bước ra hỏi:
- Cụ ñến có việc gì ạ?
- Báo cáo ñồng chí, tôi muốn gặp Chủ tịch Lê Quang ðạo.
- Chắc cụ muốn ñưa ñơn kiện phải không?

Tôi ñoán anh ta cho tôi là một lão nông từ làng quê lên. Mà các cụ ở nông thôn ñã tìm lên ñến
tận Quốc hội thì chỉ có mỗi việc là ñệ ñơn kháng cáo những chuyện bê bối của chính quyền ñịa
phương.
- Không, ñồng chí ạ. Tôi không có chuyện kiện cáo gì ñâu. Chỉ cần gặp ông Chủ tịch ñể ñề ñạt
một công việc cần thiết.
- Thế thì mời cụ dựng xe ñằng kia rồi vào gặp bác thường trực.
Ông già thường trực sau khi nghe tôi trình bày vắn tắt, liền trá lời với giọng Quảng Trị ñặc sệt:
- Ông Lê Quang ðạo và ông Vũ Mão mới về Hải Phòng chiều qua ñể kiểm tra việc chuẩn bị bầu
cử hội ñồng nhân dân các cấp…
"Thế thì không ăn thua gì rồi anh Tứ ơi… Anh ñen quá, ñen cho ñến chết. Anh dịch "ðỏ và ñen"
mà số anh chỉ nhận ñược toàn phần ñen… Tôi ñã hết sức với anh, nhưng số phận ñã ñược an
bài… Mong vong linh anh ñừng giận tôi".
Tôi ñưa phong thư và bộ "Tuổi thơ dữ dội", nhờ ông thường trực chuyển giúp cho Chủ tịch Lê
Quang ðạo ông ta lên mục kỉnh, ñọc tên tôi trên phong bì thư. Ông ngẩng mặt lên hỏi: "Có phải
Phùng Quán "Vượt Côn ðảo" không?"
- ðúng rồi…
- Dạo ni nom già hớm hí. Cậu quên tớ rồi à?
Tôi chăm chú nhìn ông, lòng lấy làm lạ: "Ở một nơi uy nghiêm như thế này sao lại nảy nòi ra một
anh quen biết hạng người như mình?"
- Thật tình mình không nhớ ñược… Tôi bối rối nói.
- Vô ñây uống chén nước ñã, rồi ta nhắc cho mà nhớ. Cậu là lính "Trăm lẻ một", tớ là lính "Chín
lăm". Cậu có nhớ trận phục kích ñoàn công-voa gần ñồn Hòa Lục Nam, chiến dịch Phan ðình
Phùng năm 1952 không?
- Có, có, nhớ rồi…
- Lúc thu chiến lợi phẩm, cậu với tớ giành nhau khẩu ga-răng, cậu ñạp tớ một cú giữa bụng, tớ
nện cậu một cú vô quai hàm, nhớ chưa?
- Nhớ rồi, nhớ rồi… Mà ngày xưa tớ nom cậu to con hơn…
- Xí… già thì người phải teo tóp lại như trái mướp khô… Rứa cậu gặp ông ðạo có việc chi?
Tôi trình bày tóm tắt câu chuyện và nói: "Thế mà ông ðạo lại ñi vắng…, có hết hơi không?…
- Cậu cứ ngồi ñó, chưa chi dã chủ bại. Tớ thấy hồi còn làm lính "Trăm lẻ một" cậu coi bộ cứng cổ
hơn:.. ðể tớ gọi ñiện thoại cho ông Phó Tổng biên tập báo "Người ñại biểu nhân dân", hỏi ý kiến
ông ta, liệu có giải quyết ñược không?
Người chiến hữu cũ của tôi gọi ñiện thoại, quay lại nhìn tôi gật gật: "Ông ấy mời cậu lên gặp.
ðiệu ni là có hy vọng ñấy. Chừ cậu ñi lên tầng gác hai, thấy gian phòng ngoài cửa có tấm biển
ñề Tổng biên tập. Ông ta ñang ngồi ở ñó".
Phó Tổng biên tập báo "Người ñại biểu nhân dân" kém tôi vài tuổi, tên là Thọ. Anh Thọ không
những bỉết ðoàn Phú Tứ mà còn biết cả chuyện ông là người ñầu tiên ñã ra tay chống tệ nạn
tham nhũng, trong vụ Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu, từ thời chiến khu Việt Bắc.
ðọc xong bức thư gứi ñồng chí Lê Quang ðạo, anh Thọ nói: "ðây không phải là chuyện nghĩa cử
mà còn liên quan ñến ảnh hưởng chính trị… Anh Phùng Quán ngồi ñây chờ tôi mười phút, tôi
chạy ñi mời một số cán bộ chủ chốt của cơ quan. Chúng ta sẽ cùng họp bàn cách giải quyết
trong khi anh ðạo ñi vắng". Lát sau tôi ñược mời vào phòng họp.
Ngoài anh Thọ có Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Chính sách, một chuyên viên ñặc trách
những việc ñột xuất của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Bức thư gửi lên ñồng chí Lê Quang ðạo ñược anh Thọ ñọc to lên cho tất cả cùng nghe. Vụ
trưởng Vụ Chính sách trạc năm mươi tuổi, người cao gầy, ánh mắt sắc sảo, nói: "Trước khi bàn
bạc cách giải quyết, chúng ta phải cần kiểm tra xem ông ðoàn Phú Tứ có phải là ñại biểu Quốc
hội không ñã…" Ông ñứng lên ra khỏi phòng họp một lúc rồi trở vào, tay cầm cuốn sổ dày cộp,
bìa bọc vải có chữ mạ vàng. Ông ñặt cuốn sổ trước mặt tôi, giới thiệu: "ðây là Kỷ yếu danh sách
ñại biểu Quốc hội từ khóa I ñến nay. Tên ñại biểu ñược xếp theo vần A, B, C. ðoàn Phú Tứ, ta
tra vần T. Ông lật giở kỷ yếu tìm vần T. Chúng tôi cùng chụm ñầu trên ba trang vần T. Không có
tên ðoàn Phú Tứ. Tôi tái mặt… Dò tìm lại lần nữa. Có tên Nguyễn ðình Thi, Phan Tứ… nhưng
ðoàn Phú Tứ thì không. Tôi hoảng sợ thật sự. Thật ra, việc ðoàn Phú Tứ là ñại biểu Quốc hội
khóa I thì tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chứ chưa bao giờ hỏi thẳng ông… Nếu ðoàn Phú Tứ
không phải là ñại biểu Quốc hội thì những con người sắc sảo này sẽ nhận ra ngay sự gian dối
của bức thư. Như vậy thì tôi ñã tự chuốc lấy một hoàn cảnh hết sức lố bịch. Tôi chợt nghĩ: vẫn

còn một tia hy vọng. Tôi nói: "Nhưng nhà thơ ðoàn Phú Tứ chi là ñại biểu có mấy năm, sau ñó
ông bỏ thành…" Vụ trưởng Chính sách nói: "ðây là Kỷ yếu. Trong số này có cả tên Nguyễn Hải
Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh".
Lúc này tôi chỉ muốn chui xuống ñất. Tôi lắp bắp, ấp úng: "Việc này tôi nghe các anh ở Hội Nhà
văn nói chắc lắm. Có lẽ ñể tôi về hỏi lại anh Nguyễn ðình Thi xem sao. Anh Thi cũng là ñại biểu
Quốc hội khóa I…". Miệng nói, chân tôi dợm ñứng lên, cốt làm sao rút ñược ra nhanh khỏi gian
phòng họp. Bất chợt tôi nhìn thấy trong sổ Kỷ yếu có mục: Những ñại biểu Quốc hội ñào nhiệm.
Tôi hồi hộp nói: "Thử tra cứu mục này xem có tên ông Tứ không?"
Ngón tay trỏ tôi lần dọc theo các hàng tên… "ðoàn Phú Tứ ñây rồi!" - Tôi nói gần như reo. Vụ
trưởng Chính sách xem xét lại lần nữa, rồi gật ñầu: "Qua khâu kiểm tra, ông ðoàn Phú Tứ ñúng
là có danh sách trong ñại biểu Quốc hội. Nhưng ông ñã ñào nhiệm từ năm 1951. Chúng tôi
không còn trách nhiệm gì về ông, nên không có chính sách cấp tiền làm tang lễ cho ông…"
- Chính sách ñất nước quý trọng nhân tài - Tôi nóng nảy ngắt lời ông. - Tuy ông ñào nhiệm,
nhưng trước ñó ông là nhà thơ ñầu tiên ñứng lên chống tệ tham nhũng. Và ông ñã chống một
cách thật can ñảm. Ông ñã vạch mặt Trần Dụ Châu, ñại tá Cục trưởng Cục quân nhu phè phỡn
trên xương máu chiến sĩ. Trần Dụ Châu ñã bị xử bắn như chúng ta ñã biết…
Cảm thấy chừng ấy lý lẽ cũng chưa ñủ thuyết phục họ, tôi liền vận dụng ñến thơ. Tôi nói: "Một
nhà thơ cộng sản người ðức tên là Bectôn Brếch, từng viết những câu thơ ñầy sức giáo huấn:
Mộ~ người ñấu tranh một giờ là một người tốt. Một người ñấu tranh nhiều ngày là một người tốt
hơn
Một người ñấu tranh nhiều năm là một người tốt hơn nữa
Một người ñấu tranh suốt ñời thì rất hiếm…
Thật ra ñoạn thơ này còn có câu cuối cùng:
"Những người ñó mới thật cần thiết cho chúng ta", nhưng tôi ñã cắt bỏ câu này ñể cho việc trích
dẫn thơ có lợi cho mục ñích của tôi. Tôi nói tiếp: "Như vậy nhà thơ ðoàn Phú Tứ là "một người
tốt hơn nữa", vì ông ñã ñấu tranh nhiều năm".
- Thơ hay quá! Mọi người trầm trồ, ñề nghị anh ñọc lại cho chúng tôi chép.
Tất cả cùng mở sổ tay, rút bút bi. Tôi ñọc chậm rãi từng câu theo kiểu thầy giáo ñọc chính tả cho
học sinh… Vụ trưởng Tài vụ hỏi:
- ðồng chí nhà thơ cộng sản này là ðông ðức hay Tây ðức?
- Cộng hòa dân chủ ðức, người ñã sáng lập ra ðoàn kịch nói quốc gia Béc-lanh.
Tôi không ngờ thơ lại có sức mạnh thuyết phục ñến như thế. Vụ trưởng Vụ Chính sách hăng hái
nói:
- ðúng, chúng ta cần phải gửi tiền ñến ñể góp phần tổ chức tang lễ cho nhà thơ, mặc dầu chưa
có chính sách về những trường hợp như thế này. Chúng ta cần phải linh ñộng chính sách.
Vụ trưởng Tài vụ có vẻ nghĩ ngợi lung lắm, ông nói: "Nhưng ký duyệt những khoản tiền ñột xuất
như thế này thì phải ñồng chí Lê Quang ðạo, hoặc ñồng chí Vũ Mão… Mà bây giờ cả hai ñồng
chí ñều ñi vắng…".
Anh Thọ nói: "Nếu chưa kịp gửi tiền thì chúng ta có thể gửi một vòng hoa ñến viếng". Vụ trưởng
Tài vụ gật ñầu: "Việc mua vòng hoa thì quyền hạn tôi có thể giảỉ quyết ñược". Nhìn lên ñồng hồ
ñã 11 giờ, ông ñứng lên: "Các ñồng chí cứ ngồi ñây nói chuyện. Tôi cho người ñi ñặt vòng hoa
thì mới kịp".
Vụ trưởng Chính sách băn khoăn: "Không biết nên ñề lên vòng hoa như thế nào… Vì ông Tứ
không còn là ñại biểu Quốc hội nữa…". Tôi nói: "Theo tôi có thể ñề: "Kính viếng hương hồn nhà
thơ ðoàn Phú Tứ - Văn phòng Quốc hội và Hội ñồng Nhà nước. Quốc hội gửi vòng hoa viếng
một nhà thơ nổi tiếng, việc này vừa hợp với ñạo lý vừa có ảnh hưởng chính trị tốt không những
chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài". Mọi người ñều tán thành cách giải quyết của tôi. Anh Thọ
gọi ñiện cho họa sĩ phụ trách "mi" của báo "Người ñại biểu nhân dân", ñể yêu cầu tạm xếp công
việc "mi", viết ngay một "băng-rôn" vải ñỏ chữ vàng với nội dung trên.
Vụ trưởng chính sách hỏi tôi ñịa chỉ cua nhà thơ. Tôi nói: "Nhà ông ở bãi An Dương, hơi khó tìm.
Tôi sẽ làm người dẫn ñường. ðúng 1g30 tôi sẽ có mặt ở ñây ñể cùng di với các ñồng chí".
ðồng hồ chỉ 12 giờ. Tôi thấy mệt lả và ñói mềm người. Nhưng tôi tính toán: nếu trở về nhà ăn
cơm rồi ñạp xe ñến thì không kịp mất. Tôi quyết ñịnh ở lại ñây buổi trưa. Tôi ghé vào phòng
thường trực ngồi chơi với người chỉến hữu cũ của sư ñoàn, hút thuốc lào và ôn lại những kỷ
niệm chiến trường ñể dịu bớt cơn ñói.

ðúng 1g30, chiếc Vonga ñen choáng lộn mang biển số Văn phòng Quốc hội, chở một vòng hoa
lớn, vắt chéo tấm băng-rôn ñỏ nổi bật dòng chữ nhũ vàng do một họa sĩ trang trí viết: "Văn
phòng Quốc hội và Hội ñồng Nhà nước - Kính viếng hương hồn nhà thơ nổi tiếng ðoàn Phú Tứ"
chạy về phía bãi An Dương.
(…) Nhiều năm tháng ñã trôi qua. Mộ nhà thơ ðoàn Phú Tứ ñã ñược các con cải táng… Nhưng
lòng tôi sao vẫn ray rứt mãi không yên. Trong sự việc này, tôi ñã phạm hai lần nói dối. Càng
luống tuổi, càng sống, càng chiêm nghiệm tôi càng không tin rằng "mục ñích có thể biện hộ cho
phương tiện". Trên khắp thế gian, người ta ñã phạm biết bao nhiêu tội ác chỉ vì cái lập luận ñáng
sợ này. Những lỗi lầm mà tôi ñã phạm phải trong công chuyện nhà thơ ðoàn Phú Tứ, có nguồn
gốc sâu xa của nó. Năm tôi mười tám tuổi, là lính trinh sát của Trung ñoàn 101. Tôi ñược cử vào
ñội bảo vệ một ñoàn văn nghệ sĩ từ vùng tự do Liên khu 4, vào Thừa Thiên ñi thực tế chiến
trường. Trong ñoàn này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Tịnh, Phạm Duy, Bửu Tiến…
ðội bảo vệ chúng tôi có 8 người, vừa làm công tác bảo vệ, vừa dẫn chương trình, trinh sát.
Trước khi lên ñường nhận công tác, Chính uỷ Trung ñoàn Trần Quý Hai ñến gặp chúng tôi, chỉ
thị: "Nhân tài là vốn quý của ñất nước. Một ñất nước không có nhân tài thì ñất nước ñó sẽ lụn
bại. Bởi vậy các ñồng chí phải bảo vệ văn nghệ sĩ như bảo vệ con ngươi giũa mắt mình". Chúng
tôi ñã thi hành chỉ thị của Chính uỷ hết sức nghiêm chỉnh. Ngày ñó chiến trường Thừa Thiên bom
ñạn ñầy trời, giặc càn quét ìiên miên. Suốt hai tháng, ñạn giặc không ñụng ñến ñược cái lông
chân ñoàn văn nghệ sĩ. ðội bảo vệ chúng tôi hy sinh mất hết hai chiến sĩ, còn tôi bị thương ở
cẳng chân, suýt bị cưa phía trên ñầu gối.
Do ñược ở gần ñoàn văn nghệ sĩ, cánh lính bảo vệ chúng tôi cũng tập tọng bắt chước các anh,
làm thơ. Tôi cũng có làm ñược vài câu nôm na như sau:
"Nếu các anh bị bốn bề vây súng giặc - Chúng tôi sẽ xông ra lấy ngực che ñạn cho các anh…".
Do ñó về sau này, mỗi lần nhìn thấy các anh văn nghệ sĩ có tên tuổi, có tài năng phải sống khổ
cực như nhà thơ ðoàn Phú Tứ, tôi lại chợt nhớ ñến lời dạy của Chính uỷ năm nào… Khốn nỗi,
bây giờ muốn che chở, bảo vệ nhân tài, không còn cần ñến ngực, ñến máu (thứ chúng tôi có
sẵn) như ngày ở chiến trường. Mà cần tiền - thứ chúng tôi hoàn toàn không có - Bởi vậy, tôi phải
sứ dụng ñòn liều mạng, mà trong thâm tâm tôi biết ñó là một biện pháp rất tồi tệ, không thể nào
tha thứ ñược. Tôi coi thiên hồi ức này là sự tạ tội trước hương hồn nhà thơ ðoàn Phú Tứ - vì nội
dung ñiều nóỉ dối của tôi không phù hợp với tính cách con người ông; ñồng thời ñây cũng là lời
tự thú với ñồng chí Lê Quang ðạo mà tôi hết lòng kính trọng, với các anh ở cơ quan Văn phòng
Quốc hội và Hội ñồng Nhà nước, và với ñộc giả!
Tôi trông chờ vào sự phán xét dù nghiêm khắc ñến ñâu. Tôi hy vọng có như vậy tôi mới ñược
cứu rỗi.
Hồ Tây - 1993

9. Hằng Nga thức dậy
Phùng Cung (1) xuất thân là người viết văn xuôi, sở trường truyện ngắn. Anh viết truyện ngắn từ
hồi còn ở chiến khu Việt Bắc.
(…) Anh còn một tập truyện ngắn, ñâu như tám truyện thì phải, cũng một dòng "ngựa, voi", chưa
kịp ra mắt bạn ñọc thì ñã bị cái khách quan khắc nghiệt "bảo lưu" cùng với tài năng của tác giả.
Truyện nào viết xong anh cũng ñưa tôi ñọc. Truyện nào cũng làm tôi say mê vì vẻ ñẹp của ngôn
từ. Cái kho ngôn từ dân dã của anh dường như vô tận. So với tất cả văn xuôi của tôi ñã in ra, tôi
có cảm giác mình là người nước ngoài viết tiếng Việt. Sau mười hai năm cách ly ñời thường,
Phùng Cung như xa lạ với môi trường văn nghệ. ðược trả tự do. Việc ñầu tiên là anh cùng với
vợ sửa lễ "Tạ ơn cao rộng cho ñược sống ñể trở về quê quán". Rồi yên phận hẩm hiu, anh tránh
thật xa mùi bút mực. Anh xoay trần làm nghề ñập ñinh, phụ với vợ thêm nghề bánh rán, nuôi ba
ñứa con trai ñang sức ăn, sức lớn. Song hình như mùi dầu nhờn, rỉ sắt, mỡ rán vẫn không át
ñược mùi bút mực. Những lúc rảnh tay, anh ngồi buồn thiu, thỉnh thoảng chấm ngón tay vào ñáy
chén trà cặn, viết một từ gì ñó lên mặt bàn…
Tôi thường ñạp xe từ Nghi Tàm lên phố Mai Hắc ðế thăm anh, khi mang cho con diếc, con trôi
vừa câu trộm ñược, khi mang bó rau muống cấy ở vệ hồ. Trong khi ñó, thật bất ngờ, anh sáng
tác thơ. ðọc thơ anh, có bài chỉ vài ba câu, tôi bỗng thấy thiên nhiên quanh tôi vụt giàu có lên bất
ngờ và trở nên ñẹp xao xuyến tận ñáy lòng - những vẻ ñẹp từ trước ñến nay tôi vẫn nhìn mà

không thấy. Mới ñây, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết ñịnh trích quỹ sáng tác của
Hội làm món quà tặng sáu hội viên (trong ñó có tôi) ñã phải chịu nhiều thiệt thòi trong 30 năm
qua. Hội in cho mỗi người một tập thơ bao cấp, tác giả tự chọn những bài thơ vừa ý trong thơ
mình, dày từ hai trăm trang trở lại. Năm anh bạn ñang dựng bản thảo. Tôi cả ñời chưa bao giờ
ñược in riêng một tập thơ càng hăm hở chuẩn bị.
Và bản thảo ñã chuẩn bị xong, chỉ còn mang ñến nộp. Trước khi nộp tôi ñem ñến anh Cung ñể
tranh thủ một vài nhận xét. Nhân dịp này tôi ñã dại dột ñọc lại tập thơ tích lũy của anh. ðọc xong,
lòng hăm hở của tôi chùng lại. Tôi không còn muốn in thơ nữa. Tôi tự nhủ: in làm gì khi chưa có
cặp mắt biết nhìn như Phùng Cung?
Thoảng mùi ruộng ải
Thóc giống cựa mình
Nắng vắt ngọn tre ñuôi én
ðủng ñỉnh ñiệu cu cườm
Lay nhịp gió may.
(Mùa gieo mạ)
Dưới mắt anh, cảnh vật hiện ra sinh ñộng ñến thế! Ngòi bút của tôi ñâu còn dám ñua chen.
Thấy tôi chán nản, anh Cung ñộng viên khéo:
"Thời cơ chế thị trường, dư luận khách hàng mới là khuôn vàng thước ngọc. Hãy cứ cho ra rồi
lắng nghe dư luận".
Trái với tình thế của tôi có ñiều kiện in rồi mà còn ñắn ño, tình thế của anh Cung lại là muốn in
mà không có ñiều kiện. Anh dí dỏm gọi mỉa mai tập bản thảo thơ anh là "Hằng Nga ngủ trong
rừng".
Như mọi người ñã thấy, ngày nay ở nước ta xuất bản thơ là việc khó khăn lắm. Bạn muốn in
thơ?
Xin mời! Cứ việc bỏ tiền ra mà in. Nhà xuất bản chỉ có thể tham gia bằng cách chịu một phần
trách nhiệm về nội dung và ñứng ra xin giấy phép xuất bản, với ñiều kiện bạn trả tiền lệ phí. Một
nhà thơ nghèo như Phùng Cung, năm nay ñã sáu mươi nhăm tuổi có lẽ ñến lúc "chọn ñất sạch
dọn mình vào vĩnh viễn" cũng không hy vọng thơ mình ñược người ñọc thưởng thức qua những
dòng chữ in. Hằng tháng chỉ với mâm cơm gia ñình "bốn mùa rong ruổi chốn rau dưa" cộng thêm
vài chục nghìn tiền ñiện, dăm nghìn tiền nước, chị Thoa vợ anh cũng ñã phải tất tả chạy "giật
nóng" quanh bà con lối xóm. Thơ anh ñành nằm chờ…
Nhưng tôi quyết tâm in bằng ñược thơ anh. Tôi sẽ ñi khắp Trung, Nam, Bắc ñọc rong thơ của
anh và quyên góp tiền. Tôi ước tính muốn có ñủ tiền ñể in hai trăm bài thơ ngắn, tôi sẽ phải ñọc
thơ và quyên tiền ñến một năm, trong khi ñó bao nhiêu chuyện có thể xảy ra làm cho công việc
thêm phức tạp.
Quá trình phấn ñấu hẳn phải chia thành nhiều ñợt ñi ñi về về. Nhưng tôi ñã gặp một chuyện bất
ngờ. Một hôm trong bữa cơm gia ñình có anh Nguyễn Hữu ðang dự, tôi nói:
- Em sắp ñi xa, vắng nhà chừng khoảng một năm. Anh nhớ luôn luôn ñến nhà em ăn cơm với vợ
con em cho vui.
- Chú có công chuyện gì mà phải ñi xa nhà lâu thế?
- Em ñi dọc thơ rong, quyên góp tiền ñể in cho anh Phùng Cung tập thơ. Cả một ñời gian khổ vì
cái nghiệp bút mực, anh ấy chỉ có một ước vọng ñược in một tập thơ ñể tặng bạn hữu và góp
mặt với ñời trước khi vĩnh biệt chúng ta.
- Tôi gặp chú Cung luôn, sao không thấy chú ấy nói chuyện này với tôi?
- Anh Cung không nói, em cho là anh ấy nghĩ có nói anh cũng không giúp ñược gì, chỉ làm anh
thêm bận tâm.
- Tập thơ chú Cung ñâu, chú ñưa tôi xem.
Anh ðang chăm chú ñọc hết tập thơ. Anh khẽ gật ñầu có mái tóc ngắn quen thuộc nói:
- Tôi không ngờ thơ chú Cung khá thế. Theo tôi còn khá hơn văn xuôi chú ấy. Bây giờ thế này
chú Quán nhé: chú không phải ñi ñâu hết. Tôi sẽ cho chú Cung tiền ñể in tập thơ.
Tôi trợn tròn mắt:
- Thơ không rẻ như bèo ñâu anh ơi? In một tập thơ vài trăm trang với hình thức chỉ xoàng xoàng
thôi, anh có biết phải mất bao nhiêu tiền không? Từ hai trỉệu ñến hai triệu rưỡi ñấy!
Tôi tưởng anh tái mặt tưng hửng trước số tiền mà tôi thông báo. Anh vẫn bình tĩnh lật lật những
trang thơ, ñọc lại một vài bài vừa rồi chưa ñọc kỹ, rồi chậm rãi nói:
- Tôi sẽ cho chú Cung ñủ tiền ñể in dù có tốn như chú vừa nói.

Không ñể tôi hỏi anh lấy ñâu ra tiền, anh giải thích luôn:
- Tôi cho chú ấy dùng tất cả số tiền tôi dè sẻn từng ñồng dành dụm ñược trong hai mươi năm
qua, nhất là từ bốn năm trở lại ñây tôi có lương hưu, lại ñược những anh chị em cùng hoạt ñộng
hồi Mặt trận Dân chủ, Hội Truyền bá quốc ngữ, Hội Văn hóa cứu quốc, các ñội Tuyên truyền
xung phong chống Pháp, ngành Bình dân học vụ cùng những bạn bè xa gần, biết tôỉ còn sống và
nghèo khổ, kẻ ít người nhiều họ gửi tiền ñến giúp ñỡ. Ngoài những khoản chi tiêu cần thiết hằng
tháng, còn lại bao nhiêu tôi gửi tất cả vào quỹ tiết kiệm ngân hàng, phòng xa phải dựng túp lều
khi không còn ai cho ở nhờ, phòng xa lúc ốm nặng kéo dài, phòng xa cả lúc chết nữa. Nhờ vậy
mà số tiền tiết kiệm của tôi cho ñến hôm nay ñã lên ñến hơn bốn triệu ñồng. Sổ tiết kiệm ñây…
Anh móc túi áo bộ ñội cũ mặc bên trong, lấy ra cuốn sổ bọc trong ba lần giấy nhựa bóng, chằng
ngang, dọc bốn dây cao su. Anh ñặt sổ trước mặt tôi và bảo:
- Chú giữ lấy. Tôi sẽ làm giấy uỷ quyền cho chú rút tiền ra sử dụng. Nếu số tiền này chưa ñủ, tôi
sẽ về quê ñòi vài tạ thóc cho vay, bán ñi rồi gửi thêm tiền cho chú. Tôi yêu cầu tập thơ phải in
thật ñẹp, mà ñẹp giản dị, chứ không rườm rà, lòe loẹt như nhiều tập thơ ñang bày bán.
Không hiểu sao nghe anh nói tim tôi hồi hộp và cổ tôi như nghẹn ngào. Tôi ñược quen biết anh
ñã gần bốn mươi năm nhưng cho mãi tới hôm ấy tôi mới thật hiểu anh là người như thế nào.
Nguyễn Hữu ðang là người nếu chi dùng cho bản thân thì một trăm ñồng ba quả khế chua ñể gội
ñầu (thay chanh mà anh vẫn sợ ñắt) cũng tiếc tiền, bất ñắc dĩ mới phải mua, nhưng ñã là việc
nghĩa hiệp thì sẵn sàng san sẻ ñến ñồng tiền cuối cùng.
Thế ñấy. Nếu bản thảo thơ Phùng Cung là "Hằng Nga ngủ trong rừng" thì tấm lòng trợ giúp vô tư
của Nguyễn Hữu ðang chính là "Hoàng Tử ñẹp trai" ñến ñánh thức.
Và tập "Xem ñêm" sẽ ra ñời.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1994

10. Nhà tiên tri tầm cỡ ñại ñội
… vì vậy mà có sự rung ñộng bí mật của ý nghĩ, khiến nhà bác học trở thành người thần bí, và
thi sĩ thành ñâng tiên tri.
(Victor Huygo - Lao ñộng biển cả).
Tôi hằng nghĩ, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi ñịa phương lớn nhỏ… ñều sản sinh những nhà
tiên tri của mình. Họ lưu lại những lời sấm ký, nhiều khi ñược truyền từ ñời này sang ñời khác,
tiên ñoán tương lai, số phận, những bước thăng trầm của cộng ñồng. Sấm ký của họ ñược mã
hóa thành tục ngữ, ca dao, cổ tích, huyền thoại… và ñôi lúc chỉ là lời nói bất chợt.
Có những nhà tiên tri nổi danh và rất nhiều nhà tiên tri vô danh. Có những nhà tiên tri tầm cỡ thế
giới, quốc gia, và rất nhiều nhà tiên tri tầm cỡ thôn xã, chòm xóm. Tuy tầm cỡ nhỏ vậy nhưng ñôi
khi lời sấm ký của họ cũng làm ta lạnh người…
Trung ñoàn 101 chúng tôi cũng có một nhà tiên tri . Anh tên là Trần Vĩnh thư ký của ñại ñội trinh
sát. Anh làm thơ, lấy bút hiệu là Trình Vân, sau ñổi là Hồ Vi. Bài thơ Lời quê của anh có mặt
trong Tuyển tập Thơ kháng chiến do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 1994.
Nhưng bài thơ Gửi người chín lăm của anh mới là bài thơ ñược cả trung ñoàn truyền tụng. Trung
ñoàn 95 là quân chủ lực tỉnh Quảng Trị. Chiến dịch ðông Xuân năm ñó, 95 bí mật hành quân vào
chiến trường Thừa Thiên ñể phối hợp chiến ñấu với 101 chúng tôi. Hồ Vi thay mặt anh em 101
viết bài thơ này, gửi các chiến hừu trung ñoàn bạn, khi hay tin họ ñã lòng lọng vào ém quân trên
ñất chiến trường nhà.
" Sông tôi anh ñến cắm sào
Nương tôi anh ñến xới ñào lôông cây
Bữa tê hai ñứa hai trời
Chừ ñây chộ mặt mấy lời cho bưa"
Theo tôi, Hồ Vi là nhà thơ có biệt tài sử dụng ngôn ngữ ñịa phương. Nhiều tiếng ñịa phương thô
ráp, trúc trắc, nặng chình chịch… ñược anh ñưa vào thơ, lập tức trở nên nhuần nhuyễn, ngân
nga nhạc ñiệu và lấp lánh ánh vàng thi ca… Như số phận của tất cả những người nổi tiếng,
người yêu anh cũng nhiều mà người ghét anh cũng lắm.
Ngày ñó trên tờ báo Giết giặc - tờ báo kháng chiến của tỉnh - hầu như số báo nào cũng có thơ
của Hồ Vi, Hải Bằng, Tấn Hoài, văn xuôi của Nguyễn Khắc Thứ - những cây bút cự phách của
Trung ñoàn. Ngoài những bài thơ ñăng báo, Hồ Vi còn làm rất nhiều những bài thơ riêng tư mà

anh gọi là Thơ Sổ Tay. Những bài này anh chỉ ñọc cho một số bạn hữu thân thiết trong Trung
ñoàn "nghe chơi". Và mỗi lần ñọc xong, anh ñều dặn người nghe: "Nhớ là nghe mô bỏ ñó! ðừng
kể lại với ai, nhất là ñối với mấy "xừ" cán bộ chánh trị…".
Hồ Vi hăm hai, còn tôi vừa tròn mười sáu. Với con mắt những người lính mười sáu tuổi chúng tôi
thì các nhà thơ là những siêu nhân. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh Hồ Vi dặn những người
nghe thơ như vậy. Tôi nói: "Em mà làm ñược những bài thơ hay như rứa thì em phải mang ñi
khoe khắp chiến khu!". Anh nhìn tôi, miệng cười mà ánh mắt buồn thiu: " Rứa ñó em ạ. Con cá
trong lờ ñỏ hoe con mắt - Con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô…". Ánh mắt buồn thiu và câu ca dao
về con cá trong lờ, ngày ñó tôi chưa hiểu nhưng ñã ám ảnh suốt ñời
Một ñêm, trời chiến khu mưa tầm tã. Con sông Ô Lâu hiền hòa nước lũ ñục ngầu dâng cao, hung
dữ chảy ầm ầm tưởng chừng muốn cuốn phăng cả ngọn ñồi mà lán trại ñội tnnh sát chúng tôi
dựng chênh vênh bên sườn dốc. Anh ngồi với tôi bên bếp lửa ñốt ngay giữa lán trại, ñợi mấy củ
sắn lùi chín. Anh chợt hỏi tôi:
- Em có biết tại răng mà trung ñoàn mình lại ñặt là trung ñoàn một trăm lẻ một không?
Tôi ñang mải xắm nắm lật lại mấy củ sắn cho chín ñều, vừa lật vừa trả lời:
- ðó là phiên hiệu… Cấp trên muốn ñặt số bao nhiêu mà chẳng ñược. Anh hỏi chi cắc cớ.
Anh ngồi bó gối, nói với tôi, mắt không rời ngọn lửa cháy bập bùng:
- Em ñừng tưởng… Người ta ñặt như rứa là có ý nghĩa cả ñó em ạ. Một trăm là trung ñoàn, còn
lẻ một tức là nhà thơ Hồ Vi ñó.
Tôi bật phì cười. Câu nói tưng hửng của anh không ngờ ñã ghi khắc vào trí nhớ tôi khác nào một
vết bỏng sâu…
Sau khi anh chết và tôi ñã lớn khôn hơn, tôi ñược biết những bài thơ "riêng tư" của anh không
biết bằng cách nào ñã lọt ra khắp trung ñoàn. Rất nhiều chiến sĩ thuộc lòng, ngâm nga khe khẽ
trên ñường hành quân, chép tặng các "Súy Vân – Súy Kiều" ở các thôn xóm trú quân. Vì tính
chất lây lan của những bài thơ riêng tư này mà thơ Hồ Vi ñược coi là một hiện tượng và cán bộ
lãnh ñạo tỉnh ngày ñó ñặc biệt quan tâm, ñặt vấn ñề cần thiết phải chặn ñứng nó lại. Trong nhiều
cuộc họp của tỉnh, của trung ñoàn có mục phê phán thơ Hồ Vi. Thơ Hồ Vi bị cán bộ lãnh ñạo,
tuyên huấn lên án gay gắt. Nào là tiểu tư sản lãng mạn, mất lập trường cách mạng, ñầu ñộc tâm
hồn chiến sĩ, làm nhụt ý chí chiến ñấu của quân dân Thừa Thiên…vân vân và vân vân.
Năm ñó, trung ñoàn chúng tôi ñánh một trận phục kích lớn trên ñường quốc lộ một Bắc Thừa
Thiên. Ta thắng to. ðặc biệt trong trận phục kích này, có một cô nữ cứu thương người Pháp, tuổi
chừng mười chín ñôi mươi, trúng ñạn chết nằm lẫn lộn giữa ñám xác giặc. Cả người cô ướt
sũng máu và bùn, nhưng vẫn ñẹp như một thiên thần. ðôi mắt xanh biếc ñã chết nhưng vẫn mở
to, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xa lạ vần vụ những lớp lớp mây chì…Lúc thu dọn chiến trường,
không hiểu sao tất cả chúng tôi ñều tránh gặp cặp mắt xanh biếc ngơ ngác của cô. Riêng Hồ Vi,
anh ñã bế xác cô ñặt lên chỗ mặt ñường khô ráo, rồi lấy vạt áo quân phục rách tả tơi, lau sạch
những vết máu và bùn trên gương mặt trắng như nõn huệ và trên mái tóc màu bạch kim của
cô…
Các nhà thơ nổi tiếng của tỉnh, của trung ñoàn như Hải Bằng, Tuấn Hoài, Hoàng Thượng
Khanh…ñều làm thơ về cái chết của cô và cùng lấy ñầu ñề: Cô nữ cứu thương người Pháp.
Theo dư luận của chiến sĩ thì bài thơ của Hải Bằng hay nhất. Nhưng bài thơ của Hồ Vi ñược
ñăng trên báo Giết giặc. Báo vừa in xong, chưa kịp phát hành, thì bài thơ ñược dán chồng lên
một bài văn xuôi tường thuật sự thắng lợi giòn dã của trận ñánh, kết quả hùng hồn của ñợt rèn
cán chỉnh quân…Tuy vậy, số báo này cũng chỉ ñược phát hạn chế, từ cấp chính trị viên ñại ñội
trở lên. Tôi làm liên lạc của ñơn vị trinh sát. Tôi chạy vào "xê ca" 5, nơi tòa soạn báo Giết giặc
ñóng. Tôi chờ lúc các anh tòa soạn sơ hở, xoáy ñược tờ báo cấm kỵ ñó, dắt luôn vào cạp quần.
Tôi chạy một mạch ra thẳng bờ sông Ô Lâu, tìm một chỗ bờ sông thật khuất vắng, ngâm tờ báo
xuống nước. Chờ cho hồ dán ñủ thì giờ ngấm nước, tôi cầm tờ báo chui vào một bụi lau sậy rầm
rì, nhẹ nhàng, cẩn thận bóc bài văn xuôi dán chồng lên bài thơ. Tôi ñọc ñi ñọc lại nhiều lần bài
thơ giữa tiếng gió thổi lau lách xào xạc trên ñầu và tiếng con sông Ô Lâu chảy lúc khoan lúc nhặt
dưới chân…
Từ hôm ñó ñến nay, hơn bốn mươi năm trôi qua, bài thơ chia làm nhiều khổ ngắn dài, tôi chỉ còn
nhớ ñược một khổ:
Nhìn mái tóc bạch kim em
Uớt sũng máu và bùn
ðôi mắt Vệ Quốc anh nước mắt lưng tròng

Hòa bình tặng em một nhành hoa tím ngát
Chiến tranh tặng em một viên ñạn súng trường
Ơi người em gái Pháp nữ cứu thương!…
Tôi ngồi khóc lặng lẽ, nước mắt giọt ngắn giọt dài rớt xuống bài thơ ướt ñẫm nước sông Ô Lâu
mà tôi cầm khư khư trong tay. Và mười sáu tuổi ñầu, lần ñầu tiên tôi ñược nếm cái vị mặn chát
kinh người của chiến tranh qua bài thơ của Hồ Vi. Cùng với Hải Bằng (ngày ñó anh còn lấy bút
hiệu là Văn Tôn) bài thơ Cô nữ cứu thương người Pháp bị cán bộ lãnh ñạo ñưa ra mổ xẻ, phân
tích, phê phán nặng nề. Nó ñược coi là ñiển hình của sự dao ñộng, sự mất lập trường kháng
chiến "Bây giờ thì anh ta khóc thương kẻ thù, rồi sẽ có ngày anh ta ñi hẳn với kẻ thù". Người ta
ñã kết luận về Hồ Vi như vậy.
Họa vô ñơn chí, ngoài cái tội thơ, Hồ Vi còn bị kết tội hủ hóa - một cái tội xấu xa nhất dối với
những người lính chúng tôi hồi ñó. Nó xấu xa ñến nỗi người ta phải gọi chệch là tội "hát-ñúp" ñể
nó bớt ñi cái vẻ trần trụi ñê tiện.
ðầu ñuôi cái tội "hát-ñúp" của anh là thế này: Sống ở chiến khu, do quá thiếu thốn tình cảm gia
ñình, chúng tôi bày ra trò nhận anh nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi, em nuôi… Tôi cũng có một bà mẹ
nuôi và một ông anh nuôi. Hồ Vi nhận chị nuôi là chị Hoài Trinh, y tá bệnh viện chiến khu. Chị
Hoài Trinh lớn hơn anh chừng ba, bốn tuổi, anh hăm hai, chị hăm sáu. Trước kia chị là hoa khôi
trường nữ sinh ðồng Khánh. Tôi không còn nhớ rõ chị có ñẹp thật không, chỉ nhớ là dáng người
mảnh mai, gương mặt vàng võ vì ñói ăn và sốt rét; cặp mắt chị to một cách kỳ dị, choán gần hết
nửa khuôn mặt và mái tóc chị dài ñến chấm gót. Những anh chị cùng hoạt ñộng bí mật với chị ở
nội thành Huế kể rằng: chị thường dấu truyền ñơn, kíp nổ, cả lựu ñạn nữa, vào búi tóc tiếp tế cho
các ñơn vị biệt ñộng ở nội thành.
Nhận chị em nuôi ñược ít lâu, anh Hồ Vi và chị bỗng ñâm ra yêu nhau. Hai người cố giấu mối
tình mà chính họ cũng cảm thấy "vụng trộm". Nhưng họ càng giấu, càng lộ. Chẳng mấy chốc cả
chiến khu ñều biết mối tình "bất chính" của hai chị em nuôi. Nghiêm trọng hơn, người ta ñồn là
"cô y tá chị nuôi ñã có mang với nhà thơ em nuôi". Cả chiến khu ñổ dồn vào phê phán tội lỗi của
hai người. Mấy người cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn thì hằn học mỉa mai: "Cũng là do ba
cái thứ thơ tiểu tư sản, mất lập trường, ơi em gái Pháp nữ cứu thương, mà ra hết!". Chỉ riêng tụi
liên lạc trinh sát con nít chúng tôi thì hoang mang, ngơ ngác. Chúng tôi không biết nên ủng hộ
hay nên chống mối tình của hai người. Chúng tôi chỉ thấy thương cả hai, và tìm mọi cơ hội ñể tỏ
với anh chị tình thương ñó.
Mỗi lần chúng tôi chạy liên lạc vào các cơ quan ñóng sâu trong núi, ñều tạt vào bệnh viện thăm
chị, ấp a ấp úng hỏi chị: "Có nhắn chi ra xê-ca-một" không?" (Xê-ca-một có nghĩa là anh Hồ Vi).
Thằng Mừng hay hỏi: "Chị có hay ra sông Ô Lâu giặt áo quần không, em bưng giúp chị?". Chị
kéo cái ñầu bù rối khét lẹt mùi nắng và mùi tanh trốc ñầu của nó vào lòng. Ôm rất lâu. Cặp mắt to
mênh mông của chị bỗng ướt nhòe như xông phải khói cay… Tụi tôi, thằng Hiền, thằng Bồng-darắn, thằng Châu-sém mỗi lần về ñồng bằng trinh sát, trở về chiến khu, ñứa thì mang cho anh
mảnh giấy trắng, cuốn vở học trò, ñứa thì cái bút máy Cao lô, lọ mực Pake…ñể anh viết thơ.
Những thứ này chúng tôi xin ñược của mấy chị hàng xén ở các chợ quê vùng hậu ñịch. Anh cất
tất cả vào cái túi dệt vải ñà mà chúng tôi ñều biết của chị Hoài Trinh khâu tặng anh. Anh nói: "Khi
mô anh trở thành nhà thơ thiên tài như Rem-bô thì anh mới dám dùng giấy mực các em cho".
- Rem-bô là cái ông mô rứa? Chúng tôi hỏi.
- Ông ấy người Tây, chỉ mới bằng tuổi các em mà thơ ông ñã lừng danh thế giới, - anh nói.
Thằng Bồng-da-rắn bỗng ñưa ra một ý kiến ngộ nghĩnh:
- Lỡ cái ông ấy cũng vô lính Lê dương qua ñây ñánh mình, bị quân mình bắn chết trong trận Câu
Nhi - ðồng Lâm thì uổng quá anh hè?
Anh Hồ Vi xoa xoa ñầu nó, cười: "Thiệt may! Ông ấy ñã chết cách ñây gần trăm năm rồi".
Chúng tôi nghe lỏm các anh lớn bàn tán: trên quyết ñịnh sẽ bố trí ñưa chị Hoài Trinh ra vùng tự
do khu 4 ñể học lớp y sỹ. Nhưng mục ñích là ñể cách ly hai người khỏi phải dấn sâu thêm nữa
"mối tình tội lỗi". Cái tin này làm tụi con nít chúng tôi buồn lắm. Không hiểu sao chúng tôi ñều có
ý nghĩ: Nếu vắng chị Hoài Trinh chiến khu sẽ vắng ñi một nửa. Nhưng chị chưa kịp ra khu 4 thì
ñã phải vĩnh viễn nằm lại dưới chân một ngọn ñồi xào xạc lau sậy bên bờ sông Ô Lâu.
Chúng tôi, những người lính dãi dầu trận mạc, ñã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết, nhưng
chưa có cái chết nào ñể lại trong ký ức một ấn tượng kinh hoàng ñến như cái chết của chị. Sáng
hôm ñó, chiến khu vụt hừng nắng sau suốt mười ngày mưa thối núi thối rừng. Chị Hoài Trinh từ

trong núi, nách cái rổ thưa ñựng áo quần dơ, bên trên ñậy chiếc chiếu cá nhân và tấm m lông
màu nõn chuối, ñi ra sông Ô Lâu.
Ngày ñó những người chiến khu chúng tôi, mỗi lần ra sông giặt giũ, không mang theo chậu hoặc
xô (vì không có), mà mang cái rổ thưa và một tấm ni lông. Lót ni lông vào lòng rổ rồi múc ñầy
nước. Cái rổ thưa liền biến thành cái chậu giặt, tắm, nhẹ nhàng biết mấy, giản tiện biết mấy Con
sông Ô Lâu dâng cao, nước ñục ngầu, chảy xiết. Các coọng nước dọc bờ sông dốc ñứng, quay
trong tiếng rền rĩ, rên xiết vì phải làm việc quá sức
Lán của ñội thiếu niên trinh sát chúng tôi nằm ngay trên lối mòn xuống bến sông. Các chị ở bệnh
viện, bào chế, quân lương thích ra giặt giũ ở bến sông chúng tôi vì có một tảng ñá lớn, bằng
phẳng từ vách núi chồm hẳn ra mặt sông.
Lúc chị Hoài Trinh ngang qua lán, thằng Mừng ñang ngồi trước bậu cửa học ñánh vần trên tờ
báo Giết giặc, hắn ngẩng lên chào chị, nói: "Khi mô chị trở vô bệnh viện, chị nhớ gọi em với, chị
nghe". "Em vô bệnh viện có việc chi?" Hắn làm mặt nhăn nhó nói: "Em bị ho… chắc là ho lao chị
ạ…". Chị cười: "Chị cho uống muỗng thuốc ho là khỏi thôi". "Anh Tư-dát nói, ho lao phải uống hai
muỗng mới khỏi". Chị lại cười: "Ừ thì chị cho uống hai muỗng". Chẳng là chiến khu, tụi chúng tôi
thèm ñường quá Thằng Hòa-ñen là ñứa ñầu tiên nghĩ ra cái mẹo giả ñò mắc bệnh ho, vô bệnh
viện xin uống thuốc ho. Thuốc ho cũng ngọt gần bằng ñường. Hắn phải lội bốn con suối, trèo ba
dốc núi mới vô thấu bệnh viện, xin ñược một thìa canh thuốc ho, uống tại chỗ. Hắn về khoe ầm
với cả ñội: "Mỗi muỗng thuốc ho cũng ngọt gần bằng nứa chén chè gạo của mụ Tào!". Mừng hỏi:
"Mi khai bệnh như răng mà các chị tin, cho mi uống thuốc?". "Tao khai mắc bệnh ho gà. Ho gà là
bệnh ho nặng nhứt!".
Ngày hôm sau thằng Mừng chạy vô bệnh viện khai với các chị y tá hắn mắc phải bệnh ho gà rất
nặng. Một chị y tá cười cười cầm chai thuốc ho rót một muỗng, bắt hắn há miệng, ngửa cổ cho
uống luôn. ðúng là ngọt thật - hắn vừa ìiếm môi liếm mép ngẫm nghĩ - nhưng hơi chua chua. Chỉ
tội muỗng thuốc chị rót lưng quá, hắn tị nạnh: "Thằng Hòa- ñen cũng mắc bệnh ho gà như em,
mà hắn khoe chị cho hắn uống cả một muỗng ñầy…". Chị y tá lại cười nói: "Tại em chưa mắc
phải bệnh ho gà, em chỉ mới ho vịt. Ho vịt chỉ cần uống nửa muỗng là lành". Mừng ấm ức chạy
về ñội kể lại với Tư-dát. Tư- dát ôm bụng cười ngất. Hắn liến láu nói: "Tại mi ngu. Mi phải khai là
ho lao. Ho lao còn nặng gấp mấy lần ho gà. Nhất ñịnh các chị phải cho mi uống hai muỗng ñầy!
Chưa chừng còn cho mi thêm cả một ve ñem về cho ñội uống dần!".
Sáng hôm ñó, chiến khu hửng nắng. Thằng Mừng xắm nắm ñịnh lội rừng vô bệnh viện ñể khai
mình mắc bệnh ho lao…Không ngờ lại gặp chị Hoài Trinh, hắn mừng rơn. Hai muỗng thuốc ho
coi như cầm chắc. Hắn ngồi trước bậc cửa ñể cùng vô bệnh viện với chị. Hắn ñã ñánh vần hết
cả tờ báo Giết giặc mà vẫn chưa thấy chị lên. Hắn thắc mắc chị giặt chi mà lâu rứa hè…Hắn gấp
tờ báo, dắt cạp quần rồi ñi xuống bến sông. Bến sông vắng tanh. Chỉ thấy rổ áo quần với chiếc
chiếu vắt ngay miệng rổ, trên tảng ñá gần mí nước. Hắn ñoán chừng chị ñi việc riêng, ngồi khuất
sau bụi cây mô ñó. Hắn kiên nhẫn ñứng chờ. Chờ mãi không thấy chị bước ra, hắn liền gọi toáng
lên. Chỉ có tiếng lau lách xào xạc trả lời hắn. Hắn chợt nhìn thấy tấm ni lông màu nõn chuối bị
những miệng nước xoáy dưới chân tảng ñá, quay tròn như chong chóng, lúc chìm xuống lúc nổi
lên… Hắn lập tức hiểu ra. Như bị ma ñuổi, hắn chạy ngược lên dốc bến, miệng la thất thanh:
"Chị Hoài Trinh chết trôi! Chị Hoài Trinh chết trôi!".
Chỉ mười phút sau, các anh lớn, bọn nhóc trinh sát chúng tôi ñứng chen chúc trên tảng ñá ñể rổ
áo quần. Anh Hồ Vi về ñồng bằng công tác hai hôm trước ñó.
Chúng tôi, các anh lớn, cởi quần áo, nhảy ào xuống sông, hụp lặn, mò tìm xác chị. Chúng tôi mò
tìm cho ñến lúc mặt trời gần lặn, vẫn không thấy tăm hơi xác chị.. Chiều hôm sau. Thằng Bồngda rắn ñi bám ñường quốc lộ trở về, hắn ở dưới ñó ñã ba hôm nên không biết chuyện chị Hoài
Trinh chết ñuối. Hắn kiếm ñược một cục xà bông thơm, hí hửng ñem về ñể biếu chị. Hắn chọn
quãng sông phía bờ chiến khu có một coọng nước quay ñể lội qua, vì quãng này ñồng bào ñắp
thành cái ñập ñá ñể dồn sức nước vào coọng. Hắn cởi áo quần ñội lên ñầu, mắt chăm chú nhìn
xuống dòng nước chảy xiết tìm những chỗ ñá ít rêu ñể bám chân khỏi trượt ngã. Lội ra ñến gần
giữa sông, hắn chợt ngẩng lên. Miệng hắn há hốc, ñứng gần như chết lặng giữa dòng nước ào
ào chảy quanh người. Cái coọng nước ñường kính ñến sáu bảy mét, quay kẽo kẹt nặng nề, kéo
từ từ dưới vực nước lên một cái ñầu phụ nữ tóc ướt sũng quấn chặt vào cái gióng tre ngang.
Khuôn mặt người chết trôi trắng bợt như bụng cá chết nhưng hắn vẫn nhận ngay ra chị Hoài
Trinh. Coọng nước nhấc từ từ cả người chị lên khỏi mặt nước, ñưa lên cao, lên cao mãi, như
treo lủng lắng giữa bầu trời chiều chiến khu ñầy sương mù, rồi ñổ dần về phía bên kia.

Hắn hét lên một tiếng thất thanh, liệng bộ áo quần rách như tổ ñỉa có gói cục xà bông thơm
xuống nước, bươn rẽ nước nhào tới, chụp lấy một cái gióng ngang ñịnh rị giữ coọng nước lại,
không cho nó dìm tiếp chị theo ñà quay…
Nhưng cái coọng nước coi hắn chẳng khác nào một cái cọng ñu ñủ, nhẹ nhàng kẽo kẹt từ từ
nhấc hắn lên khỏi mặt nước và ñưa hắn lên cao. Ngợp quá hắn phải buông tay nhảy vội xuống
vực sông, hắn bơi vào bờ, chạy lên trạm gác tiền tiêu của chiến khu nhờ các anh lớn tiếp cứu,
rồi chạy lên lán ñội trinh sát gọi chúng tôi.
Sức quay cái coọng nước mạnh khủng khiếp. Cả một tiểu ñội vừa người lớn vừa con nít, bám
vào các gióng ngang gióng dọc mới giữ nó lại ñược. Một anh cố hết sức gỡ tóc chị khỏi các
gióng tre ñể lấy xác chị ra, nhưng không tài nào gỡ nổi. Mái tóc chị dài quá, quấn ngang quấn
dọc như ñánh ñai vào coọng nưôc. Hết sách, anh phải dùng thanh mã tấu cứa, chặt ñứt mái tóc
ñẫm nước ñen như huyền của chị…
Chúng tôi ñào huyệt chôn chị giữa ñám lau sậy xạc xào ñổ dốc xuống bờ sông Ô Lâu, cùng với
rổ áo quần ướt và chiếc chiếu. Hai hôm sau, anh Hồ Vi mới từ ñồng bằng công tác trở về.
Chúng tôi chạy ra ñón anh ở ñầu dốc núi ñi vào trạm gác tiền tiêu. Chúng tôi tranh nhau kể chị
Hoài Trinh chết như thế nào, mò xác chị ra sao, cảnh tượng rùng rợn coọng nước quấn chặt tóc
chị xách cả người chị ñưa từ từ lên trời rồi lại từ từ dìm chị xuống nước, cảnh dùng mã tấu cứa,
chặt mái tóc dài của chị quấn chặt vào các gióng tre coọng nước… Chao ôi, chúng tôi ngu dại
quá. Chúng tôi ñâu có biết kể tỉ mỉ như vậy là chọc ngoáy vào vết thương ñang xối xả máu trong
lòng anh.
Chúng tôi tưởng anh sẽ khóc lịm. Nhưng thật lạ lùng, hai mắt anh ráo hoảnh! Anh ñứng bất ñộng
như vụt hóa ñá, cặp mắt mở trừng trừng nhìn chúng tôi, không nói, không rằng. Ánh mắt anh làm
chúng tôi sợ phát run, bất giác lùi cá lại, bước dạt ra hai bên. "Chôn chị ở mô?" - anh bật hỏi, gần
như thì thầm. Chúng tôi kéo nhau chạy trước, dẫn anh ra mộ chị. Hai chân anh như bị ñốn, cả
người anh ngã sụp xuống bên nấm ñất ñắp tròn còn in rõ những dấu xẻng. Anh khoát khoát tay,
nói với chúng tôi gần như van lơn: "Các em về hết cả ñi! Về hết cả". Anh ngồi cùng mộ vợ suốt
cả ñêm hôm ñó. Rồi sau ñấy, chiều nào anh cũng mang bát cơm chan nước ruốc khẩu phần của
anh ra mộ, chắc là ñể cúng vợ trước khi ăn… Có ñêm anh ngủ luôn ngoài ñó không thấy về lán.
Chỉ ít lâu sau, người anh rạc hẳn ñi, chỉ còn mắt với răng.
Một hôm, tôi về ñồng bằng công tác. Lúc trở lên chiến khu, tôi tạt vào cái miếu gọi là Miếu Cô ở
ñầu làng, xin ông cụ thủ từ trông coi miếu một thẻ hương. Tôi mang thẻ hương về chiến khu,
lẳng lặng ñặt cạnh cái mền trấn thủ của anh ở sạp nằm góc lán. Tôi ñâu có ngờ cái thẻ hương
này ñã giết anh.
Trước ñó hai hôm, có tin của trinh sát, bọn ñịch tập trung quân chuẩn bị ñánh phá chiến khu.
Công binh, các ñơn vị trực chiến, chôn mìn, gài lựu ñạn dọc các lối mòn chuẩn bị chống giặc.
Nhưng rồi có tin về bọn giặc càn ba huyện phía nam. Công binh tháo mìn, gỡ lựu ñạn, giải tỏa
các lối mòn. Buổi chiều, anh Hồ Vi cầm nắm hương của tôi, ñi ra mộ vợ. Trời xui ñất khiến gì
không biết, anh ñi vào cái lối mòn vừa tháo gỡ mìn, lựu ñạn. Anh vấp phải trái lựu ñạn gài gỡ sót.
Cả hai chân anh ñều bị thương, dập nát ñến ñầu gối. Chắc anh khát nước vì mất quá nhiều máu,
anh bò lết xuống bến sông, ñúng cái bến mà chị Hoài Trinh chết ñuối. Chúng tôi tìm thấy xác anh
nằm vắt ngang trên tảng ñá, ñầu và hai vai ngập chìm trong nước. Hai tay anh bíu rất chắc vào
gờ ñá nên mới không tuột xuống sông.
Chúng tôi ñào huyệt sát mộ chị Hoài Trinh, chôn anh, xác bọc trong tấm vải bạt áo súng. Bọn
giặc tấn công chiến khu Hòa Mỹ và bao vây nhiều ngày. Chúng tôi rút vào chiến khu Dương Hòa.
Khoảng hơn một năm sau, tiểu ñội tôi ñi công tác ngang qua Hòa Mỹ. Các lối mòn lau lách mọc
phủ kín, cao lút ñầu người. Chỉ mới hơn một năm mà vùng chiến khu cũ trở nên hoang vu ñến
rợn người. Chúng tôi ñi dọc bờ sông Ô Lâu bạt ngàn lau trắng, vạch cỏ, rẽ gai tìm suốt buổi mà
không thấy mộ hai người. Lau lách, cỏ dại ñã nuốt chửng cả hai…
Từ khi tôi rời cây súng nối nghiệp anh làm thơ. Rồi vì thơ mà sa vào cảnh chìm nổi gian truân
suốt ba chục năm trời. Trong ba mươi năm ñó tôi thường hay bất chợt nhớ ñến câu nói kỳ dị của
anh Hồ Vi bên bếp lửa chiến khu năm nào: "Một trăm là trung ñoàn, còn lẻ một là nhà thơ Hồ Vi
ñấy!".
Thế rồi dần dần tôi mới vỡ lẽ ra, câu nói kỳ dị của anh chính là sấm ngữ về số phận của ai lỡ
mang lấy nghiệp thơ vào thân.
Tôi thường kể câu chuyện trên với bằng hữu và vui miệng nói thêm: "Hồ Vi là nhà tiên tri tầm cỡ
ñại ñội:.
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11. Một năm lao ñộng ở công trường Cổ ðam
Từ năm 1958, tôi ñã phải ñi nhiều ñợt lao ñộng ở Hợp tác xã nông nghiệp Thái Lai (Thái Bình),
Công trường Nhà máy ñường Việt Trì (Phú Thọ), Nông trường cao su - cà phê Thắng Lợi ở Thọ
Xuân (Thanh Hóa)… ðợt nào tôi cũng gặp phải chuyện trục trặc, oan ức, ñều bị cơ quan quản lý
nhận xét là "chưa tiến bộ", "chưa khắc phục ñược tư tưởng nhân văn", ñôi khi còn có "ý ñịnh
ngóc ñầu dậy"… Năm 1964 cho ñến ñầu năm 1965, tôi tiếp tục ñược Hội Văn nghệ cử ñi lao
ñộng cải tạo ở Công trường Trạm bơm ñiện Cốc Thành, Cổ ðam. Trạm bơm ñiện Cốc Thành
vào loại lớn nhất miền Bắc ngày ñó, tưới tiêu cho hai huyện Ý Yên- Bình Lục tỉnh Hà Nam Ninh.
Trước khi mang ba lô về công trường, Võ Hồng Cương trong Ban lãnh ñạo ðảng ñoàn Văn nghệ
căn dặn tôi: "Lần này cậu phải cố gắng lao ñộng cho thật tốt. Cuối ñợt sẽ ñược ðảng bộ công
trường nhận xét. ðừng ñể xảy ra những chuyện lôi thôi như mấy ñợt trước. Cậu phải nhớ rằng,
nếu có nhiều tiến bộ thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu về công tác ở Ty Văn hóa Hà Nam. Sau một vài
năm phấn ñấu, người ta sẽ cho cậu vào biên chế…". Tôi hứa với anh sẽ hết sức cố gắng ñể khỏi
phụ lòng tốt của anh. Tôi ñã lao ñộng ở công trường này từ khi san nền, ñổ móng cho ñến khi
công trình ñược nghiệm thu. Cùng về công trường với tôi ñợt này có một tổ ba người ở Viện Văn
học và Bộ Văn hóa ñi tham gia thực tế theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương: Cán bộ ñi làm
thuỷ lợi một năm, gồm: N.N, nhà lý luận phê bình lâu năm; Mai Quốc Liên cũng là nhà lý luận phê
bình mới bước vào nghề và nhà thơ Trúc Cương. Trong ba người này chỉ một mình Trúc Cương
là tôi quen biết từ trước.
Trúc Cương gặp riêng tôi, nói nhỏ: "Anh N.N. là ñảng viên, lập trường tư tưởng hết sức vững
vàng, cứng rắn, chống nhân văn giai phẩm quyết liệt… Tiếp xúc với anh, Quán nhớ giữ mồm,
giữ miệng, không có thì phải vạ ñấy!"
- ðược, mình sẽ uốn lười 14 lần trước khi nói!
- Còn Mai Quốc Liên thì chơi ñược, mới lấy vợ. ðặc ñiểm là rất phục thơ Chế Lan Viên. Quán
nhớ không chê thơ Chế Lan viên trước mặt cậu ta.
- Chính mình cũng thích thơ Chế Lan Viên!
Năm ñó tôi ñã ngoài ba mươi tuổi. Tôi ñã lấy vợ và có ñứa con gái ñầu lòng lên hai. Thật lòng từ
ñây, tôi muốn ñược sống yên thân. Tôi ñã quá mệt mỏi vì phải ñi lao ñộng hết công trường này
ñến nông trường khác. Tôi ñã chán cái cảnh: "cá trộm, văn chui, rượu chịu". Tôi tự hẹn với mình
sẽ cố gắng lao ñộng thật tốt, nói năng giữ mồm, giữ miệng. Cuối năm sẽ nhận ñược bằng khen
của công trường vì "lao ñộng tích cực, có tiến bộ rõ rệt về lập trường tư tưởng". Nhờ ñó tôi sẽ
ñược Hội giới thiệu vào công tác ở Ty Văn hóa, rồi sẽ ñược tuyển dụng lại vào biên chế, có thể
bắt ñầu hưởng lương cán sự 1 - 56 ñồng một tháng. Thế là gấp ñôi số tiền trợ cấp của Hội Văn
nghệ mấy năm nay - 27 ñồng một tháng. Với 27 ñồng, tôi chỉ ñủ nộp tiền ăn cho công trường.
Nhưng ñiều quan trọng nhất mà tôi hy vọng, dần dần tôi sẽ ñược xóa kỷ luật, ñược xuất bản
sách trở lại và có tiền ñể ñỡ ñần vợ. Tôi phải lao ñộng ở ñội mộc rồi chuyển sang ñội bê tông.
Lao ñộng nặng mà không có tiền ăn sáng, tôi ñói mềm người. Tôi lại xấu máu ñói. Hễ ñói là tay
chân bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm.
Mặc dù lúc nào tôi cũng ñinh ninh trong dạ là phải hết sức cố gắng, phải thật quyết tâm phấn ñấu
ñể mau chóng thoát khỏi cái cảnh trợ cấp 27 ñồng một tháng. Nhưng rồi tôi lại gặp phải vài
chuyện trục trặc không ñâu, làm mất toi công sức lao ñộng hơn một năm trời…
Tôi về ñội mộc ñược phân công ñóng cốp pha. Tay tổ trưởng tên là Hường, ñảng viên, người to
béo phục phịch, dân Thanh Hóa, tay nghề khá giỏi và rất tốt bụng. Tay ấy thường giao tôi việc
nhẹ và dạy nghề cho tôi rất tận tình. Sau ba tháng, Hường nhận xét tay nghề của tôi: "Cậu có thể
xếp vào thợ bậc 1 rồi ñấy!". Tôi cười nịnh: "Nếu giám ñốc công trường có hỏi thì anh nhớ báo
cáo tốt cho tôi với nhé. ðại khái là tuy tay nghề còn non nhưng lao ñộng hăng say, nhiệt tình, nói
năng ñúng lập trường chính sách…"
"ðược ñược, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ báo cáo thật tốt cho cậu. Lần nào lên họp ông ấy cũng hỏi thái ñộ
lao ñộng của cậu. Tớ ñều bảo cậu lao ñộng rất chăm chỉ, cần cù. Tớ còn ñề nghị hàng tháng
công trường nên phụ cấp cho cậu mấy ñồng, cộng với tiền trợ cấp ở trên, cho ngang với lương
công nhân bậc một… Ông ấy bảo sẽ xét. Lần nào ông ấy cũng nhắc nhở mình: Phải cảnh giác
cao ñộ với cậu vì cậu là một tên nhân văn "thâm ñộc" và "nguy hiểm". Mình cãi: Nhưng tôi thấy

hắn hiền khô mà, ñồng chí? Ông ấy còn nhấn mạnh với mình: ðồng chí là ñảng viên, phải xác
ñịnh lập trường. Những tên ñã viết văn viết báo chống chế ñộ thì chẳng có tên nào hiền hết!
Mình quý cậu nên kể riêng với cậu thôi ñể cậu ñề phòng. Nhớ không ñược nói lộ ra với ai…".
Hường dặn ñi dặn lại.
Câu chuyện của Hường làm tôi hết sức lo ngại. Lao ñộng tôi càng chăm chỉ hơn. Nói năng càng
thận trọng hơn. Hường có cái thú là mê sáng tác ca khúc. Nghĩa là ñặt ìời mới theo một số làn
ñiệu dân ca quan họ. Hường khoe với tôi, hồi ñi nghĩa vụ quân sự, anh ta ñã ñược giải thưởng
văn nghệ của tiểu ñoàn vì ñã sáng tác ñược một bài hát phục vụ chủ ñề gìn giữ tác phong quân
nhân. Bài hát theo ñiệu "Trèo lên trái núi Thiên Thai". Hường hát luôn: "Ra ñường phải thắt xanh
tuya này xanh i í i tuya… ".
Ngày Tết sắp ñến. Công trường thông báo sẽ tổ chức một ñêm văn nghệ quần chúng, tiết mục tự
biên tự diễn. Hường say sưa sáng tác bài hát cho ñêm văn nghệ. Nội dung bài hát là ca ngợi ñội
mộc ñóng cốp pha ñúng kỹ thuật, năng suất cao. Bài hát theo ñiệu "Tình bằng có cái trống cơm".
ðã lâu quá rồi tôi không còn nhớ cả bài hát, chỉ nhớ câu ñầu: "Tình bằng có cái búa ñinh, khen ai
khéo gõ ấy mới ñinh nên ñinh, ấy mới ñinh nên ñinh…". Nhưng rồi hình như công việc ñặt lời cho
bài hát của anh không ñược suôn sẻ, gặp phải chỗ bí. Tôi ñể ý, nhiều lúc ñang làm việc Hường
bỗng ngẩn ra, buông ñục, bỏ cưa, bỏ rìu, rút trong túi áo ra tờ giấy nhàu nát, trải lên mặt tấm ván,
nhấm nhấm nước bọt cây bút chì thợ mộc vót nhọn hoắt mà lúc nào anh cũng cài trên vành tai,
cúi xuống tờ giấy gạch gạch xóa xóa, miệng lẩm nhẩm hát cái gì ñó tôi không nghe rõ lời, trán
cau lại. Cũng là người sáng tác nên tôi thông cảm ngay.
ðiệu này là anh ta ñang bí ñây. Tôi thấy thương anh, muốn giúp anh gỡ bí. Bước ñến gần, tôi
hỏi: "Sáng tác gặp khó khăn à? Thử nói xem anh bí chỗ nào, tôi có thể giúp anh ñược không?
Tôi không rành sáng tác bài hát lắm, nhưng việc ñặt lời cho bài hát nói cũng gần với văn thơ".
Anh chỉ ñầu bút chì vào tờ giấy, nói: "Mình ñang vấp cái chỗ: lội, lội lội sông ấy mấy ñi tìm…,
không biết ñặt cái tiếng gì vào ñó cho ñúng giọng. Mình muốn dùng chữ ñóng, ñóng, ñóng hay
cưa, cưa, cưa, nhưng ñều không ñúng ñiệu dấu nặng. Nghĩ nát cả óc mà không ra. Tôi góp ý:
Hay anh dùng chữ ñẽo, ñẽo, ñẽo. Nếu hát lên thì ñẽo có thể hát thành ñẹo, người nghe cũng
hiểu.
Anh gật gù: ðúng, ñúng. Ý kiến của cậu hay. Vượt qua ñược chỗ bí, anh hoàn thành ñược bài
hát ngay chiều hôm ñó. Anh chọn trong ñội mộc của anh năm cậu có khả năng hát hò nhất, cho
nghỉ một buổi làm ñể tập hát. Anh lãnh nhiệm vụ chỉ huy tốp ca, vừa huấn luyện, vừa bắt nhịp,
vừa lĩnh xướng.
ðêm văn nghệ bài hát của ñội mộc làm cho mọi người cười vỡ trời vì khi hát ñến chỗ ñẹo, ñẹo
ñẹo, khán giả ngồi bên dưới sân khấu liền rộ lên hát theo ñéo ñéo, ñéo muốn vỡ hội trường. Ban
tổ chức phải la hét ñến khản cổ mới giữ lại ñược trật tự, nhưng không sao giữ yên ñược hoàn
toàn. Thỉnh thoảng bên dưới khán giả vẫn rúc rích: ñéo, ñéo, ñéo…
Hường bị giám ñốc công trường gọi lên xạc cho một trận tơi bời, kết tội anh là cố ý phá rối ñêm
văn nghệ chào mừng thắng lợi của công trường. Hường hoảng quá phải thú thật: ba tiếng ñẽo,
ñẽo, ñẽo ấy là cậu Phùng Quán nó góp ý kiến cho tôi. Lúc ñầu tôi ñịnh ñặt là cưa, cưa, cưa,
nhưng hắn bảo hát là ñẽo… nó ñúng ñiệu hơn…
Giám ñốc công trường gầm ghè: "ðấy, ñồng chí cứ khen hắn là hiền nữa ñi. Nó xỏ mũi ñồng chí
mà ñồng chí không biết. Tôi ñã cảnh giác với ñồng chí nhiều lần mà ñồng chí ñều bỏ ngoài tai,
không nghe?". Sau sự việc này, Hường giận tôi lắm. Anh cũng tin là tôi chơi xỏ anh, muốn hại
anh. Anh cương quyết không nhận tôi ở ñội mộc nữa. Thế là tôi phải chuyển sang ñội ñổ bê
tông. Công việc lao lực nặng nhọc gấp ba gấp bốn lần ở ñội mộc. Tôi thực sự ñiên ñầu. Nhưng
cũng thật ñáng ñời cho tôi: ðã mù nhạc lại còn dám chơi trèo, sáng tác ca khúc! Chưa hết
chuyện rắc rối này ñã lại tiếp chuyện rắc rối khác. Mà cũng chỉ tại tôi quá ngu.
Còn một tuần nữa là Tết. Các bạn N.N, Mai Quốc Liên, Trúc Cương ñều ñược công trường cho
nghỉ Tết, về Hà Nội. Tôi ở ñội bê tông nghỉ Tết theo công nhân. Sáng 29 Tết mới ñược về, sáng
mùng Ba Tết ñã phải có mặt ở công trường.
Ông Tám, giám ñốc công trường lên Bộ họp rồi nghỉ Tết luôn trên ñó. Chỉ huy công trường giao
cho phó giám ñốc Hộ. Ông Hộ trước cũng là bộ ñội chống Pháp, tính tình hiền lành, xuề xòa.
Thấy hoàn cảnh rắc rối của tôi, ông cũng có ý thương nhưng không giám tỏ rõ thái ñộ, mà chỉ
thông cảm một cách lặng lẽ. "Tại sao hắn ñi bộ ñội từ nhỏ, lại viết ñược cuốn Vượt Côn ðảo ñọc
rất xúc ñộng, bỗng thoắt một cái trở thành tên phản ñộng, chống chế ñộ?, Tôi ñược cậu Na, phụ
trách công tác tổ chức cán bộ kể lại có lần ông Hộ ñã ñặt vấn ñề với nhà lý luận phê bình văn

học N.N như vậy. N.N giải thích: "Rất dễ hiểu, lúc ñó hắn còn trẻ, lại kiêu căng vô tổ chức, vô kỷ
luật, chống ñối lãnh ñạo, mang sẵn trong người mầm mống xấu, gặp ñược ñất tốt là mọc ngay.
Về Hà Nội hắn bị bọn phản ñộng, gián ñiệp, tờ-rốt-kit, tư sản mại bản kích ñộng, lôi kéo, dùng
gái, dùng tiền mua chuộc. Hắn ñã khai trong bản tự kiểm ñiểm về vụ "nhân văn giai phẩm" là nếu
nổ ra cuộc biểu tình chống ñối chế ñộ, thì hắn sẽ cầm cờ ñi ñầu".
Lời giải thích của N.N rất ñanh thép, nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ñược
người lính chống Pháp xuề xòa, tốt bụng này. Thỉnh thoảng gặp tôi ở chỗ vắng vẻ, ông lại dúi
cho tôi khi thì bao Tam ðảo, khi thì nửa bao ðiện Biên. Những ñợt giám ñốc ñi vắng, ông thay
mặt chỉ huy công trường, tôi thường tranh thủ xin ông nghỉ vài ba ngày phép về thăm vợ con.
Ông ñều ký giấy cho tôi ñi và dặn: "Nhớ về cho ñứng phép ñấy!". Ông Hộ có ñặc tính là thích vui,
thích văn nghệ. Ông có ý ñịnh trước khi cho công nhân nghỉ Tết, sẽ tổ chức một cuộc mít tinh
nhỏ. Ông sẽ lên diễn ñàn ñọc mấy lời thật rôm rả về những thắng lợi to lớn của công trường,
tống tiễn năm cũ, ñón mừng năm mới. Sau ñó sẽ có ngâm thơ, hát hò. Ông cho gọi tôi lên văn
phòng, nói: "Cậu viết cho tớ một bài diễn văn. Nội dung như sau, như sau… Cậu gắng viết cho
hay vào ñể tớ ñọc trong buổi tiễn công nhân về ăn Tết. Cho cậu nghỉ hẳn một ngày lao ñộng ñể
viết".
Tôi sướng mê người. Tôi hy vọng nhờ bài diễn văn sẽ chuộc lại ñược cái tội "ñẹo, ñẹo, ñẹo" vừa
rồi. Khi hết thời hạn lao ñộng, chỉ còn hơn một tháng nữa, ông sẽ có cảm tình hơn với tôi, ghi tốt
vào bản nhận xét và cấp bằng khen. Vì tuy là phó, nhưng ông là bí thư ñảng uỷ ñồng thời phụ
trách công tác tổ chức. Tốt nhất là ñúng dịp ấy, ông Tám ñi vắng. Tôi cầu Trời khấn Phật cho ông
Tám ñi vắng ñúng vào dịp ấy!
Tôi vận dụng hết tài ba văn chương ñể viết bài diễn văn này. Bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ, ñại ngôn,
khoa trương tôi tương hết vào bài diễn văn. Tôi mở ñầu bài diễn văn như sau: "Thời gian trôi
chảy trên công trường như dòng sông ðáy êm ñềm trong xanh (công trường nằm bên bờ sông
ðáy) trôi trên cánh ñồng Bình Lục, Ý Yên chiêm khê mùa thối (ý nói là hạn và úng). Nó như ñàn
ngựa ñang phi nước kiệu. Nhưng rồi với quyết tâm vượt năng suất thi công ñể chào mừng năm
mới, năm bản lề của giai ñoạn quá ñộ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Ban lãnh ñạo cùng với công
nhân ñã quất cho ñàn ngựa thời gian lồng lên phi nước ñại…v.v.. và v.v…".
Bài diễn văn ñược công nhân xuýt xoa khen hay, vỗ tay dài, vỗ tay ran. Ông Hộ sướng phổng
mũi. Sau kỳ nghỉ Tết, ông ñưa bài văn ra khoe với nhà lý luận văn học N.N: "Các ñồng chí ñi
vắng, tôi phải nhờ Phùng Quán viết. Tôi thấy hắn viết ñược ñấy chứ. Xem ra lập trường tư tưởng
hắn dạo này tiến bộ vững vàng hơn nhiều so với ngày mới xuống công trường. ðúng là lao ñộng
chân tay rất có tác dụng sâu sác trong việc cải tạo con người".
N.N ñọc xong bài văn liền sa sầm nét mặt: "Hắn viết xỏ ñồng chí mà ñồng chí không biết. Hắn
dùng thể văn biểu tượng hai mặt, tiếng Pháp gọi là xanh- bon ê-ki-vớt (Symbole équivoque). ðây
là một chủ trương hắn hoi của bọn nhân văn mà chúng ñã thú nhận trên báo chí. Hắn ví công
nhân như một bầy ngựa và lãnh ñạo công trường chăn ngựa bằng roi vọt. Trước "phát hiện" của
nhà lý luận phê bình N.N, ông Hộ tím mặt vì giận. Ông cho là tôi ñã lừa ông như lừa con nít bằng
thứ văn chương "biểu tượng hai mặt" ñó. Khi ñược nghe Trúc Cương kể lại sự việc này, tôi sững
người. Tôi không ngờ cơ sự lại diễn ra theo chiều hướng ñó! Chuyến này thì một năm trời lao
ñộng cực nhọc hóa thành công cốc. Việc ñược vào biên chế, ñược xóa án kỷ luật trở lại với nghề
văn, ñược in sách ñể có tiền nhuận bút càng xa vời. Tuy vậy tôi vẫn còn chút hy vọng ở ông Hộ,
người chiến hữu một thời của tôi sẽ nghĩ lại, sẽ thông cảm mà nhận xét tốt cho tôi, mà ông có
mất gì cho cam! Tôi hồi hộp khi ñược biết tin khoảng một tuần nữa, tổ Văn nghệ sĩ tham gia "một
năm làm thuỷ lợi" sẽ hết hạn trở về Hà Nội và tôi cũng sẽ ñược về cùng. Ngày tiễn ñưa chúng tôi
ñã ñược ấn ñịnh. Hôm ñó, Ban chỉ huy công trường sẽ phát bằng khen cho mỗi người. Sau ñó là
một cuộc liên hoan nhẹ chuối, bánh ngọt, nước trà. Phòng tổ chức ñang chuẩn bị giấy khen. Chờ
lúc vắng người, tôi vào phòng hỏi nhỏ cậu Na, người phụ trách công tác bằng khen. Tôi hổn hển
như người hụt hơi: "Mình có dược bằng khen không?". Cậu Na nói: "Không thấy tên anh, chỉ có
tên các anh N., Cương, Liên". Tôi chết ñiếng. Thế là bao nhiêu hy vọng tan thành mây khói.
Không có bằng khen mang về trình ðảng ñoàn Hội sau hơn một năm trời lao ñộng cải tạo nghĩa
là tôi là phần tử nhân văn giai phẩm không thể cải tạo ñược nữa. Trong khi ñó các nhà văn nhà
thơ khác có dính dáng ñến nhân văn như Trần Lê Văn, Quang Dũng… ñều ñã ñược trở lại công
tác trong biên chế, ñược in tác phẩm.
Càng nghĩ tôi càng giận thân. Làm văn mà viết câu văn không sáng sủa ñến nỗi gây nên tai họa.
Ôi giá như tôi ñừng làm văn mà làm lính thì bây giờ, chắc mình ñang ngang dọc ở chiến trường

ñánh Mỹ. Tôi ñược tin sư ñoàn 325 của tôi ñã vào ñến chiến trường. Cậu Hồi, tiểu ñội phó của
tôi bây giờ ñã là tiểu ñoàn trưởng, huân chương ñầy ngực. Buổi chiều về, tôi và Trúc Cương rủ
nhau ra sông ðáy tắm giặt. Tôi nói với hắn: Cậu giúp tớ với. Cậu thử gặp ông Tám, ông Hộ nói
tốt cho tớ, ñề nghị các ông ấy nghĩ lại, cấp bằng khen cho tớ. Với các cậu, cái bằng khen chỉ là
một tờ giấy viết chữ ñẹp, có ñóng dấu ñỏ treo lên tường cho vui. Còn với tớ là ñược thêm gần 30
ñồng lương mỗi tháng, ñược trở lại nghề văn, ñược in tác phẩm, thêm ñược chút tiền nhuận bút
ñóng góp với vợ nuôi con và ñược chấm dứt cái cảnh phải ñi lao ñộng hết công trường này ñến
nông trường khác.
Trúc Cương buồn rầu nói: "Chính mình cũng ñang khó khăn, suýt nữa không cũng ñược bằng
khen vì chuyện cô Hòa. Mình không giúp ñược Quán ñâu. Quán thông cảm với mình ñi. ðừng
giận mình". Thôi ñược, mình sẽ tự phấn ñấu lấy. Và trong giây phút ấy, tôi bỗng thấy mình ñơn
ñộc khung khiếp. Tôi bật ngâm lên một câu thơ: Tôi ñơn ñộc giữa biển người! ðêm tiễn ñưa, ông
Tám giám ñốc ñứng lên nói mấy lời ñưa tiễn tốt ñẹp tổ văn nghệ sĩ do Trung ương cử về tham
gia chủ trương lớn của ðảng: Một năm làm thuỷ lợi. Rồi ông phát bằng khen trao tận tay từng
người. N.N thay mặt tổ phát biểu cảm tưởng, nói lên những thu hoạch sâu sắc trong thời gian ñi
thực tế ñược cùng chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn gian khổ với bà con, anh em ở công
trường trên bước ñường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chờ N.N dứt lời, tôi thu hết cam ñảm ñứng
lên nói: "Bản thân tôi, trong quá trình lao ñộng cải tạo hơn một năm vừa qua, tôi ñã hết sức cố
gắng lao ñộng hăng say, tích cực không ngại khó ngại khổ. Tôi tự nhận xét so với các anh khác,
tôi cũng xứng ñáng ñược công trường cấp bằng khen.
Ông Tám không ñứng lên mà ngồi yên tại chỗ, vừa hút thuốc vừa nói, không nhìn vào mặt tôi:
"ðảng uỷ công trường ñã xét kỹ trường hợp của ñồng chí. Tuy ñồng chí có chịu khó lao ñộng,
nhưng về mặt lập trường tư tưởng vẫn còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng, cần phải tiếp tục lao
ñộng cải tạo ñể khắc phục sửa chữa. Mặc dù như vậy, chúng tôi cũng chiếu cố biểu dương tại
chỗ ñồng chí, còn bằng khen, chúng tôi ñã hội ý với trên, ñồng chí chưa ñủ tiêu chuẩn…".
Giọng của ông thật rành mạch, thật dứt khoát.
Từ công trường muốn về Hà Nội, tôi phải ñi bộ 25 cây số dọc theo ñê sông ðáy 5 cây lên ñến
cầu Gián Khuất. Từ Gián Khuất theo Quốc lộ Một 20 cây số nữa ñến ga Phủ Lý. N. N, Liên,
Cương có xe ñạp ñi nhẩn nha chỉ mất hơn hai tiếng. Tôi cũng có chiếc xe nhưng ñã bán mất rồi
ñể thuốc thang cho con gái hồi nó mới lên một. Vì thế tôi phải ñeo ba lô lên ñường từ lúc trời
chưa rạng sáng. Sông ðáy còn mờ mịt khói sương và thấp thoáng ánh lửa chài. Lên ñến cầu
Gián Khuất trời mới hửng sáng. Tôi trút cái ba lô vải bạt thủng vá nhiều chỗ còn giữ ñược từ
ngày làm lính xuống rệ cỏ ướt sương.
Tôi tụt xuống bờ sông dốc ñứng, cúi người vốc nước sông ðáy rửa mặt. Tôi bỗng phì cười với ý
nghĩ miên man: Hơn ba chục tuổi ñầu ñời tôi ñã rửa mặt trên không biết bao nhiều bờ suối, bến
sông. Có lẽ vì vậy mà một ñứa trẻ chăn trâu, một anh lính i- tờ rít sinh ra làm thở, làm thơ.
ðời tôi có một cái nghiện là nghiện rửa mặt. Hễ thấy suối, sông, ñầm, hồ là mặt tôi cứ nóng
phừng, ngứa ngáy, và tôi phải tìm cách rửa mặt cho bằng ñược!
Hễ thấy nước là tôi thèm rửa mặt.
Rửa mặt nhiều dị ứng thành thơ!
Tôi ngồi lên chóp cái cột cây số sứt mẻ, chữ ñã tróc, mờ: Phủ Lý 21 km, lôi trong ba lô ra một cái
bánh bao không nhân ñường ñậu, to bằng hai bát ăn cơm. Nói cho chính xác là cục bột mì luộc.
Nó cũng có lai lịch của nó.
Từ ngày có công trường, mậu dịch huyện Ý Yên mở cửa hàng ăn uống dể phục vụ công nhân.
Phụ trách cửa hàng là cô Hòa vừa béo vừa lùn, ñen trùi trũi, mặt to tròn như mặt thổ ñịa. Cô ta
yêu nhà thơ Trúc Cương mê mệt. Nghe Trúc Cương là nhà thơ, cô liền làm thơ tình tặng Trúc
Cương theo kiểu "ðồi thông hai mộ":
Anh Trúc Cương giờ ñây ñâu nhỉ
Anh của em yêu quý nhất ñời
Anh ñi biền biệt xa khơi
Em ngồi xào nấu bồi hồi nhớ anh
Mỗi lần Trúc Cương ra chơi cửa hàng, cô ñều dúi cho khi cái bánh mì, khi cái bánh bao - cục bột
mì, kèm theo một bài thơ tình kiểu "ðồi thông hai mộ". Chiều qua, cô dúi cho Trúc Cương những
hai chiếc với ý thơ: trước kia yêu một, nay yêu gấp ñôi. Trúc Cương chia cho tôi một chiếc ñể
sáng mai ăn ñường. Tôi bẻ từng miếng bánh nhỏ bỏ miệng. Nhẩn nha nhaỉ. Vừa nhai vừa ngắm

con ñường quốc lộ Một ngổn ngang ổ gà, hun hút chạy về phía thị trấn Phủ Lý. Tự nhiên một nỗi
buồn ghê gớm dâng lên làm nghẹn cả cổ.
ðúng 10 năm trước, cũng cái ba lô này, ñôi dép cao su này, tôi ñã ñi bộ trên con ñường này từ
thị xã Thanh Hóa ra Hà Nội. Và có lẽ tôi cũng ñã tụt bờ dốc xuống ñúng con sông này rửa mặt.
Nhưng ngày ấy tôi trẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu! Nhưng cũng chỉ vì một cái cột cây số
giống như cột cây số tôi ñang ngồi lúc này mà cuộc ñời tôi ñã phải rẽ một khúc quanh thật ñột
ngột.
Nếu buổi sáng hôm ñó, tôi không dừng lại cái quán nước bên ñường ăn một củ khoai luộc, và
trước mặt quán không có cái cột cây số sứt mẻ, chữ khắc phai mờ vì cả chục năm trời kháng
chiến ñã bị bỏ quên nhưng vẫn còn ñọc ñược: HÀ NỘI 157 km, thì có lẽ lúc này tôi ñang chỉ huy
một ñại ñội trinh sát quân giải phóng, ñang cùng ñồng ñội sư ñoàn nổ súng công ñồn diệt viện
hoặc ñã ngã gục dưới làn ñạn trong tiếng hò hét xung phong ở một ñịa danh quen thuộc nào ñó
tại quê nhà, ñâu ñến nỗi phải khốn khổ vì một mảnh giấy khen của cái công trường xây dựng
trạm bơm ñiện Cốc Thành này…

12. Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ ñài Tuyên ngôn ðộc lập
Phùng Quán
Tôi là người viết văn nhưng lại ñặc biệt say mê nghệ thuật kiến trúc. ðầu năm 1990, ðại hội kiến
trúc sư toàn quốc, tôi có gửi một bức ñiện 300 chữ, chào mừng ðại hội. Mở ñầu bức ñiện văn, tôi
viết: “Nếu ñất nước xây dựng một ðền ñài Nghệ thuật, tôi xin ñược làm thủ từ. Ngày Lễ hội, tôi
xin ñược trải chiếu ñể văn nghệ sĩ ngồi. Chiếu một tôi dành riêng cho các kiến trúc sư. Vì các
anh chị là những người trước tiên ñem lại vinh quang, niềm tự hào hoặc ô nhục cho xứ sở, bằng
chính các tác phẩm kiến trúc của mình...”. (Ở nhà tôi, ngoài những) (1) Kim tự tháp, Vạn lí
trường thành, ðền Ăngco, Chùa Vàng Miến ðiện, Cố cung, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn... tôi có
chừng vài chục tấm hình cắt ra từ các báo như Nhân Dân, Quân ðội, Lao ðộng, Hà nội Mới...
chụp cảnh Lễ ñài ðộc lập với tổng thể vườn hoa Ba ðình trong ngày Mồng hai tháng Chín năm
Một nghìn chín trăm bốn lăm. Mỗi lần ngắm nhìn cái công trình kiến trúc mỏng mảnh ñược xây
dựng bằng gỗ, ván, ñinh, vải; ñược thiết kế và thi công trong vòng 48 giờ - nếu chậm lại một giờ
là hỏng - rồi sau ñó biến mất khỏi mặt ñất như một lâu ñài trong cổ tích, cặp mắt mờ ñục của
người lính già tôi bao giờ cũng cay lệ. Lòng tôi dâng trào biết bao niềm cảm xúc và suy tưởng
miên man... về Tổ quốc và Nhân dân, về Cách mạng và Khởi nghĩa, về máu xương của lớp lớp
anh hùng hào kiệt ñã thấm ñẫm giang sơn kể từ khi trên mặt ñất xứ sở Việt nam xuất hiện công
trình kiến trúc mỏng manh này. Nó biến khỏi mặt ñất, nhưng tầm vóc, hình dáng cùng với tổng
chể kiến trúc của nó, ñã tạc khắc ñời ñời vào kí ức của cả dân tộc...
Ba ðình nắng thu vàng rực rỡ, một biển người vừa bước từ ñêm dài trăm năm nô lệ ra bình minh
ðộc lập Tự do, cờ hoa trong tay và câu hát trên môi... Người Hiệp sĩ vĩ ñại của Nhân dân và hai
triệu người chết ñói, bước vào tuổi năm mươi lăm, râu ñen, mắt sáng, lễ phục kaki... ñứng trên lễ
ñài, mở ñầu bản “Tuyên ngôn ðộc lập” bất hủ: “Mọi người sinh ra ñều bình ñẳng...”
Ai có thể tái tạo công trình kiến trúc Lễ ñài ðộc lập cùng với tổng thể kì vĩ ñó? Không một ai! Kể
cả thánh thần... Theo ngu ý của tôi, Lễ ñài ðộc lập là cái cột mốc giữa ñêm dài trăm năm nô lệ và
bình minh của ðộc lập Tự do của cả dân tộc. Kể từ khi trên mặt cỏ nắng Ba ðình mọc lên cái cột
mốc này, số phận của cả dân tộc ñã thay ñổi, và số phận nhỏ bé, hèn mọn của cả thằng tôi cũng
ñã thay ñổi. Từ một ñứa trẻ chăn trâu mù chữ (... tôi ñã trở thành) một nhà văn... Cũng từ cái
mốc kiến trúc mỏng manh này, cả dân tộc ñã xuất phát, bước vào cuộc trường chinh sáng láng
nhất, lâu dài nhất và dữ dội nhất của thế kỉ, với gánh nặng lịch sử trên vai: “Ta vì ta ba chục triệu
người/ Cũng vì ba ngàn triệu trên ñời”(2).
Ngắm nhìn một công trình kiến trúc như vậy, những người lính già dãi dầu chiến trận chúng tôi,
làm sao không ứa lệ tự hào?
*
Vậy ai là tác giả cụ thể công trình kiến trúc Lễ ñài ðộc lập? Từ mấy chục năm nay, tôi luôn bị thôi
thúc bởi niềm mong ước tìm hiểu cho ra. Nhưng cái khó bó cái khôn, và trong ñiều kiện và hoàn
cảnh trắc trở của ñời mình, tôi không sao thực hiện nổi niềm mong ước ñó.
Thế rồi cách ñây ba năm, tôi ñược một người bạn tặng tôi những tư liệu có liên quan ñến sự kiện
lịch sử mồng 2 tháng 9.1945 anh vừa tìm thấy trong Thư viện Quốc gia, Thư viện Bảo tàng Lịch

sử, Viện Sử học, Viện Khoa học Xã hội Việt nam, và kho Lưu trữ Quốc gia. Trong số những bản
sao chụp, có mấy tư liệu tôi ñặc biệt chú ý:
Thư của Bộ tuyên truyền có tiêu ñề VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ñề ngày 31.8.1945 gửi Thị
trưởng Hà nội, về việc tổ chức Ngày ðộc lập (ðây là bản chính ñược ñánh máy bằng giấy than
ñen trên giấy trắng, khổ rộng 130x210 mm, ñóng dấu tròn với dòng chữ “Ngày ðộc lập” và
C.P.C.H.D.C. vòng quanh con dấu, một ngôi sao năm cánh ở giữa, nổi lên dòng chữ BAN TỔ
CHỨC). Nội dung thư:
“Kính gửi ông Thị trưởng Hà nội,
Bộ Tuyên truyền của Chính phủ Lâm thời sẽ tổ chức ngày 2-9-1945 một “Ngày ðộc lập”.
Muốn cho ngày ấy có một tính cách thiêng liêng, Ban tổ chức chúng tôi yêu cầu Ngài hạ lệnh cho
các chùa chiền, nhà thờ cho mở cửa, quét tước sạch sẽ và ñốt trầm hương suốt ngày hôm ấy ñể
mừng Ngày ðộc lập.
Kính thư,
Nguyễn Hữu ðang”
Một thư khác của Ban Tổ chức “Ngày ðộc lập” thuộc Bộ Thông tin và Tuyên truyền, ñề ngày
31.8.1945. Hình thức và con dấu như trên. Nội dung thư:
“Kính gửi ông Thị trưởng Hà nội,
Nhân “Ngày ðộc lập”, chúng tôi yêu cầu Ngài cho treo cờ ở vườn hoa Ba ðình và hai bên những
phố lân cận.
Còn về lễ chào Quốc kỳ, chúng tôi nhờ Ngài cho sửa soạn cho chúng tôi một chiếc cột cao 12
thước tây ñủ cả giây và bánh xe (poulie); sẽ có chỉ thị về chỗ dựng cột cho phu toà Thị chính.
Kính thư,
Nguyễn Hữu ðang”
Một thư khác, hình thức, tiêu ñề và con dấu giống hai bức thư trên, với nội dung:
“Kính gửi ông Thị trưởng Hà nội,
Muốn cho Ngày ðộc lập tổ chức vào ngày 2-9-1945 tới ñây ñược hoàn hảo, chúng tôi yêu cầu
Ngài thông báo ngay cho các Phố trưởng ñể các ông ấy báo tin cho các nhà trong khu vực mình
biết rằng Cụ nào trong nam giới hay nữ giới muốn ñi dự lễ ấy sẽ ñến họp ở Hội quán Khai trí hồi
13 giờ trước khi ñi lên vườn hoa sau Sở tài chính.
Kính thư,
Nguyễn Hữu ðang”
Sau khi ñọc kỹ những tư liệu trên, tôi suy luận: ông Nguyễn Hữu ðang là Trưởng ban tổ chức
Ngày ðộc lập, vậy chắc ông phải biết ai là tác giả công trình kiến trúc Lễ ñài. Cần phải tìm gặp
ông ñể hỏi cho ra.
***
Anh Nguyễn Hữu ðang thì tôi ñược biết mặt từ mấy chục năm trước, nhưng rất ít khi ñược
chuyện trò với anh. Mỗi lần tôi ñược anh hỏi chuyện, tôi bối rối, sướng mê nguời, ñầu không
khiến mà chân cứ rụt về tư thế ñứng nghiêm, như ngày còn làm trinh sát mỗi lần ñược Chính uỷ
Sư ñoàn hỏi chuyện. Tôi nghĩ bụng: Tôi là cái thá gì mà ñược một người như Nguyễn Hữu ðang
hỏi chuyện? Nguyễn Hữu ðang, người tham gia hoạt ñộng cách mạng từ khi tôi chưa ñẻ; nhà
hoạt ñộng báo chí công khai của ðảng cùng thời với Trường Chinh, Trần Huy Liệu; một trong
những người tổ chức và lãnh ñạo chủ chốt của Hội Truyền bá Quốc ngữ cùng thời với Phan
Thanh, cụ Nguyễn Văn Tố. Một trong những người sáng lập và tổ chức Hội Văn hoá Cứu quốc
cùng với Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn ðình Thi. Và cuối cùng là Trưởng ban Tổ chức ngày
ðại lễ của ðất nước: 2-9-1945.
Cách ñây khoảng mười lăm năm, anh từ cao nguyên Hà Giang trở về, tá túc tại quê nhà. Hàng
năm vào dịp giáp Tết, lại thấy anh ñáo lên Hà nội trên chiếc xe ñạp thiếu nhi Liên Xô (cũ). Anh
mang ñến cho mấy bạn cũ mỗi người một cân gạo nếp. Một lần tôi cũng ñược anh cho một cân.
Tôi cảm ñộng và ngạc nhiên hỏi anh: “Anh kiếm ñâu ra gạo nếp mà cho chúng em thế?”. Anh
cười: “Mình sống ở nông thôn cũng phong lưu ra phết. Không những có gạo nếp biếu bạn, lại
còn có cả thóc và rơm cho nông dân vay”. - “Hiện nay anh ñang làm gì ở dưới ñó?”. “Mình
nghiên cứu Lão Trang và dịch lại cuốn Lịch sử ðảng Cộng sản Liên xô qua bản tiếng Pháp. ðối
chiếu thấy bản dịch ñã in sai nhiều quá” .
Hai năm trở lại ñây không thấy anh lên Hà nội nữa. Mấy anh em quen cũ chúng tôi hỏi nhau:
“Không biết anh ðang có gặp chuyện gì trắc trở dưới ñó không?”

Nỗi lo lắng này thường xuyên ám ảnh tôi. Nhân thể tôi muốn tìm hiểu về công trình Lễ ñài ðộc
lập, năm ñó tôi nhất quyết phải về thăm anh, mặc dầu ñã gần giáp Tết. Tôi nói khó với vợ: “Em
bớt cho anh một phần lương hưu tháng này; lấy tiền tàu xe, ăn ñường, về Thái Bình tìm thăm
anh ðang...” “Nhưng tết nhất ñến nơi rồi, chờ ra giêng anh ñi có ñược không?”. “Anh bỗng nhiên
thấy nóng ruột quá... ñợi ñến ra giêng e chậm mất. Anh ðang ñã gần cái tuổi tám mươi, mà lại
một thân một mình...”. “Anh có biết ñịa chỉ của anh ðang không?”. “Anh chỉ biết anh ấy ở Thái
Bình, ñịa chỉ cụ thể thì không biết”. “Cả cái tỉnh Thái Bình rộng mênh mông với hơn hai triệu dân,
không có ñịa chỉ cụ thể làm sao anh tìm ñược?”. “Trời ñất! Một người như anh Nguyễn Hữu
ðang thì anh tin rằng về dưới ñó hỏi ñứa con nít nó cũng biết”. Vợ tôi ñành trao cho tôi nửa số
tiền lương hưu tháng cuối năm vừa lĩnh, với vẻ mặt nhẫn nhịn của người vợ phải trao cả một
nửa sản nghiệp cho chồng tiêu hoang vào một việc không ñâu! Tôi vội nhét mấy tờ giấy bạc vào
túi, nhảy lên xe ñạp, cắm ñầu ñạp thẳng ra ga vì sợ vợ thay ñổi ý kiến.
***
Vừa ñi tàu, vừa ô-tô, xe ñạp... sáng 26 Tết, tôi có mặt tại thị xã Thái Bình. ðể ñỡ bớt thì giờ tìm
kiếm, tôi hỏi ñường ñến Sở văn hoá và Hội văn nghệ tỉnh, hỏi ñịa chỉ của anh. Tôi thực sự ngạc
nhiên khi thấy nhiều anh chị em cán bộ ở hai cơ quan này không biết Nguyễn Hữu ðang là ai. Có
vài người biết nhưng lại rất lơ mơ: “Hình như ông ta ở Quỳnh Phụ, Kiến Xương hay Tiền Hải gì
ñó...”. Ở Hội văn nghệ tỉnh, tôi làm quen với một nhà thơ trẻ. Khi biết rõ ý ñịnh của tôi, anh hăng
hái nói: “Cháu sẽ ñưa chú ra cái quán thịt chó, ở ñó thường có mấy anh cán bộ về hưu, chắc sẽ
hỏi ra”. ðến quán thịt chó, tôi ñành móc số tiền còm cõi trong túi, gọi một ñĩa thịt chó luộc và hai
chén rượu cho phải phép. ðợi chừng nửa tiếng, có một người ñứng tuổi ñể chiếc xe cúp trước
cửa, ñi vào quán. Nhà thơ trẻ bật dậy nói với tôi: “Ông này ở cơ quan an ninh tỉnh, hỏi chắc biết”.
Tôi vội níu tay anh lại, dặn nhỏ: “Cậu ñừng giới thiệu mình là ai, sẽ rách việc”. “Biết rồi, biết rồi,
chú không phải dặn”. Anh bạn trẻ ñi ñến gặp anh ta, nói cái gì ñó, và chỉ tay về phía tôi. Anh cán
bộ an ninh tươi cười bắt tay tôi, ngồi ñối diện và niềm nở hỏi: “Xin lỗi cụ, năm nay cụ hưởng thọ
bao nhiêu tuổi ạ?”. Tôi ñoán chắc anh ta thấy tôi ăn vận nhếch nhác - áo quần bà ba nâu, chân
dép lốp - râu tóc bạc trắng, nên hỏi vậy. Tôi liền nói phứa lên: “Cám ơn ñồng chí - tôi cười - cũng
thất thập cổ lai hi (3) rồi ñồng chí ạ”. “Trước cụ công tác ở ñâu ạ?”. “Tôi làm thường trực cho một
cơ quan thương nghiệp trên Hà nội... về hưu ñã gần chục năm rồi”. “Cụ là thế nào với ông
Nguyễn Hữu ðang ạ?”. “Tôi có quen biết gì ông ta ñâu. Thậm chí cũng chưa biết mặt. Chẳng là
ở tổ hưu của tôi có một cụ nghe ñâu hồi bí mật cùng hoạt ñộng với ông ta. Biết tin tôi về thăm
ñứa cháu họ công tác giáo viên ở Quỳnh Côi, ông cụ gửi tôi mười ngàn bạc ñể biếu ông ấy, mà
giao hẹn phải ñưa tận tay. Tôi tưởng ông ấy ở thị xã, hỏi loanh quanh mãi không ai biết...”. Anh
cán bộ cười: “Ông ấy ñâu có ở thị xã. Hiện ông ấy ñang ở thôn Trà Vỵ, xã Vũ Công, huyện Kiến
Xương... cách ñây gần hai chục cây số. Ngược gió này mà cụ ñạp xe về ñó cũng vất vả ñấy...”.
Thấy tôi chăm chú lắng nghe, anh cán bộ trở nên cởi mở: “Nói ñể cụ biết, trước kia cái ông ðang
ấy cũng là người hoạt ñộng cách mạng có tên tuổi... Nhưng rồi ông ta giở chứng, làm báo làm
văn chống ñối ðảng và Nhà nước, bị xử phạt 15 năm tù ngồi, ñưa lên giam trên trại tù Hà Giang.
Mãn hạn tù, ông ta xin về cư trú tại quê quán. Tuy vậy cách ñây mấy năm ông ðang này tự tiện
ñi sang Nam ðịnh không có giấy ñi ñường, ñến nhà một ñối tượng mà công an ñang theo dõi.
Công an hai tỉnh liền phối hợp, hỏi giấy tờ ñi ñường của ông ta, rồi bắt giam giữ bốn tháng ở nhà
lao hai tỉnh ñể cảnh cáo, và tổ chức khám nhà. Sau ñó thả cho về...”. Tôi tỏ ý sợ hãi gãi ñầu gãi
tai: “Chà... biết rắc rối thế này thì tôi chẳng gặp ông ấy nữa... ñem tiền về trả lại thôi...”. Anh cán
bộ xuê xoa: “Không sao ñâu cụ ạ, chính sách của ta bây giờ là ñổi mới tư duy. Nghe ñâu trên
cũng ñang sửa soạn cho ông ấy ñược hưởng lương hưu. Nếu cụ muốn về thăm ông ấy, cứ việc
về. Tôi sẽ chỉ ñường cho cụ”. Anh cán bộ chấm ngón tay vào li rượu, vẽ lên mặt bàn, chỉ vẽ cho
tôi rất cặn kẽ con ñường từ thị xã về chỗ anh ðang tá túc. Tôi ñứng lên rối rít cảm ơn anh...
*
Con ñường ñá mười mấy cây số chi chít ổ gà. Gió cuối ñông buốt như kim châm táp thẳng vào
mặt. Nhưng vừa ñạp xe tôi vừa nghĩ ngợi miên man về sự thăng trầm của những kiếp người tình
nguyện dấn thân vì nghĩa lớn, nên con ñường cũng như bớt xa... ðến chỗ ngã ba rẽ vào trường
phổ thông cấp I, II xã Vũ Công - Nơi anh ðang tá túc - tôi vào cái quán bên ñường uống li rượu
cho ấm bụng. Ông cụ chủ quán khi biết tôi từ Hà nội về tìm thăm anh ðang, rót rượu tràn li và
nói: “Ông ấy thỉnh thoảng vẫn ngang qua ñấy, tôi ñều mời vào uống nước. Ông ấy tằn tiện khét
tiếng cái xã Vũ Công này. Mới cách ñây dăm hôm, ông ấy ñèo sau xe cái rỏ tre ràng buộc rất kỹ.
Ông ấy kể với tôi tối qua bắt ñược con rắn gì dữ lắm, phun phè phè bò vào nhà mình. ðịnh làm

thịt ăn nhưng tiếc, chở lên chợ bán cho một tay buôn rắn ñộc, kiếm lấy mấy nghìn mua mấy lạng
mỡ lá...”. Tôi bật phì cười: “Ông ấy bây giờ lại thêm cái tài bắt rắn ñộc, mà mất công ñạp xe mini
những mười mấy cây số ñể ñổi lấy mấy lạng mỡ lá... Vui thật! Tôi có người bạn làm thơ tên là
Tuân Nguyễn, chết lâu rồi, làm câu thơ nghe thật vô nghĩa, nhưng cứ bất chợt hiện ra trong trí
nhớ tôi: Cuộc ñời vui quá không buồn ñược!”. Ông chủ quán rót thêm li rượu nữa, giọng hào
hiệp: “Li này tôi ñãi cụ!... Mà khổ, ông ấy có bán ñược ñâu. Chiều tối ông ấy ñạp xe về phàn nàn:
nó không chịu mua, nó bảo loại rắn này không nằm trong bộ tam xà!”. Tôi cười ngất.
Anh ðang ở gian ñầu hồi cái nhà bếp của khu tập thể giáo viên, trước mặt là ao cá Bác Hồ của
xã. ðứng bên kia bờ ao, một cô giáo chỉ cho tôi: “Bác ấy ñang ngồi ở bậc cầu ao kia kìa! ðang cọ
rửa cái gì mà chăm chú thế không biết...”. Tôi dắt xe ñạp qua sân trường, vòng ra sát sau lưng
anh. Anh ñang dùng nắm rơm cọ rửa những viên gạch vỡ ñôi, xếp thành chồng cao cạnh chỗ
ngồi. Tôi ñứng lặng nhìn anh. ðầu anh ñội cái mũ cối méo mó, khoác cái ruột áo bông thủng be
bét, quần lao ñộng màu cháo lòng, hai ống chân ôm vòng hai dây cao su ñen nom như vòng cùm
sắt; chắc hẳn ñể nhét hai ống quần vào ñó chống rét, lưng anh khòng hình chữ C viết nghiêng...
Tôi chợt nhớ cách ñây rất lâu, tôi ñược nghe những người cùng thời với anh kể. Hồi Mặt trận
Bình dân, Nguyễn Hữu ðang là cán bộ ðảng ñược cử ra hoạt ñộng công khai, ăn vận sang trọng
như công tử loại một của Hà thành, thắt cà vạt ñỏ chói, ñi khắp Trung Nam Bắc diễn thuyết, oai
phong, hùng biện, tuyên truyền cách mạng... Mỗi lần cách mạng cần tiền ñể hoạt ñộng, Nguyễn
Hữu ðang có thể ñến bất kì một nhà tư sản Hà nội nào giàu có, vay vàng, tiền. Mà những người
này trao vàng, tiền cho anh ñều không ñòi hỏi một thứ giấy tờ gì, vì họ tin sâu sắc rằng trao vàng,
tiền cho anh là trao tận tay cho cách mạng... Và bây giờ, anh ngồi ñó, gần tám chục tuổi, không
vợ, không con, không cửa không nhà, lưng khòng chữ C viết nghiêng, tỉ mỉ cọ rửa những viên
gạch vỡ - chẳng hiểu ñể làm gì - như người bõ già trong truyện “Hương cuội” của Nguyễn Tuân
cọ rửa những viên cuội trắng ñể tẩm kẹo mạch nha vào dịp tất niên... Miên man nghĩ như vậy và
tôi bật phì cười... “Anh ðang!”, tôi nghẹn ngào gọi. Anh quay lại, chớp chớp mắt, răng vàng sỉn,
cùn mòn gần nửa vì năm tháng... “Phùng Quán! Chú về ñây từ lúc nào thế?”. Hai anh em chúng
tôi ôm chặt nhau giữa bậc cầu ao. Và cả hai gương mặt già nua phút chốc ñẫm lệ...
*
Cái chái bếp căn hộ ñộc thân của anh rộng chỉ khoảng 5 mét vuông, chật kín những tư trang, ñồ
ñạc. Mấy cây sào ngọn tre gác dọc ngang sát mái, treo vắt cả chục cái khăn mặt rách xơ như giẻ
lau bát, áo may-ô thủng nát, quần lao ñộng vá víu. Cạp quần ñeo lủng lẳng một chùm lục lạc làm
bằng vỏ hộp dầu cao Sao vàng xuyên thủng, buộc dây thép, bên trong có hòn sỏi nhỏ. ðụng vào,
chùm lục lạc rung lên leng keng, nghe rất vui tai. Sau ñó tôi ñược anh giải thích tác dụng của
chùm lục lạc: ði lại trong ñường làng những ñêm tối trời, anh thường bị cánh thanh niên ñi xe
ñạp, xe máy phóng ẩu ñâm sầm vào, làm anh ngã trẹo tay, sầy gối. Học tập sáng kiến của ñồng
bào các dân tộc ở Việt Bắc, treo mõ vào cổ trâu - trâu gõ mõ, chó leo thang - anh ðang chế
chùm lục lạc ñeo vào cạp quần, báo hiệu có người ñể họ tránh xe. Tác dụng thứ hai, quan trọng
không kém... Mỗi lần ñạp xe trên ñường vắng, nghe tiếng lục lạc loong coong ngang thắt lưng, tự
nhiên cảm thấy ñỡ cô ñộc. Chính giữa gian chái kê cái tủ gỗ tạp nhỏ, hai cánh mọt ruỗng không
khép kín ñược, khoá một chiếc khoá lớn như khoá nhà kho. Trên nóc tủ, xếp một chồng mũ cối,
mũ vải, mũ lá mà ở Hà nội người ta thường quẳng vào các ñống rác. Cạnh tủ là một cái giường
cá nhân, bốn chân giường ñược thống cố thêm bốn chồng gạch. Trên giường một ñống chăn
bông trần rách thủng, và một xấp quần áo cũ làm gối... Sát chân giường kê chiếc bàn xiêu vẹo
chỉ có hai chân, hai chân kia ñược thay bằng hai sợi dây thép buộc treo vào tường. Anh nói,
giọng Lão Trang: “Một cái bàn bốn chân là một con vật. Khi nó chỉ còn hai chân nó là một con
người”. Trên mặt bàn xếp kín những chai lọ, vỏ ñồ hộp, hai cái ñèn dầu làm bằng lọ mực Cửu
Long, vài con dao làm bằng mẩu lưỡi liềm gẫy, và ba bốn cái bát hương, nắp ñậy là những viên
gạch vỡ. Anh chỉ nắp ñậy, giới thiệu với giọng trang trọng của thuyết trình viên giới thiệu hiện vật
trong các bảo tàng nghệ thuật: “Nó là loại gạch nung rất già, gần ñạt tới tiêu chuẩn của sành sứ
cổ, sức nặng và ñộ bền của nó làm cho các loại chuột, mối, dán phải vị nể”. Bây giờ tôi mới hiểu
anh cọ rửa những viên gạch vỡ ñể làm gì. Dưới gầm bàn là mấy chục ñôi dép cao su hư nát, ñứt
quai, ñược bó thành từng bó, hai cái vại muối dưa rạn nứt, sứt miệng, một ñống bản lề cửa, sắt
vụn, ñinh còng queo, mẩu dây thép han rỉ... Tất cả những ñồ lề ñó, phủ lên một lớp bụi tro... Lúc
tôi bước vào, gian buồng mờ mịt khói. Anh giải thích: “Giờ này các cô giáo nấu ăn. Bếp tập thể ở
sát bên kia tường. Tôi ñã trộn rơm với bùn trát những khe hở sát mái, nhưng khói vẫn cứ lọt
sang - anh cười - Chịu khói một chút nhưng cũng có cái lợi. Thỉnh thoảng lại ñược ngửi mùi xào

nấu lẫn với khói, cái mũi ñược bồi dưỡng. Trong việc dở nào cũng có việc hay, và ngược lại”.
“ðể em ñạp xe ra chợ mua cái gì về ăn”. “Thôi khỏi cần. Chú về chơi hôm nay là rất gặp may.
Sáng nay tôi vừa chế biến ñược một mẻ thức ăn ngon vô ñịch. Chú nếm rồi sẽ biết. Cơm cũng
có sẵn rồi. Tôi mới nấu lúc sáng, ủ vào lồng ủ rơm, còn nóng nguyên. À, tôi lại có cả rượu cho
chú, rượu cam hẳn hoi, quà của Hội Nhà văn gửi biếu vào dịp Tết năm ngoái... Tôi chỉ mới mời
mấy thầy giáo mấy chén, còn ñủ cho chú say sưa suốt mấy ngày ở chơi”. Anh xăng xái lấy chùm
chìa khoá buộc chung với chùm lục lạc, mở khoá tủ tìm chai rượu. Tôi liếc nhìn vào mấy ngăn tủ.
Những xấp quần áo cũ nát ñể lẫn với những chồng báo, giấy má, sách... ố vàng. Ngăn dưới
cùng ñể rất nhiều chai lọ, vỏ ñồ hộp, vỏ lon bia, và nhiều chồng các loại bao thuốc lá. Anh lúi húi
tìm một lúc khá lâu mới lôi ra ñược chai rượu cam còn già nửa: “ðây rồi! Bây giờ già hoá ra lẩm
cẩm. ðể chỗ này lại tìm sang chỗ kia”. Tôi cười, nói: “Nhìn anh, em cứ tưởng là một nhà quí tộc
Nga thời Sa Hoàng, tự tay tìm chọn loại rượu quí cất giữ một trăm năm trong hầm rượu, ñể ñãi
khách quí”. Tôi chỉ những chồng vỏ bao thuốc lá, hỏi: “Anh chơi sưu tập vỏ bao thuốc lá à? Thế
mà em không biết. Trên nhà em, các bạn ñến chơi, hút các loại thuốc lá ngoại hảo hạng, vỏ bao
vất lung tung, vợ em ngày nào cũng phàn nàn vì phải dọn nhặt ñem ñốt”. Anh kêu lên: “Thế có
tiếc không! Lần này chú về trên ñó nhớ dặn cô, có vỏ bao thuốc là ngoại cứ cất giữ cho anh
ðang, càng nhiều càng tốt. Nó là hàng ñối lưu của tôi ñấy...”. “Hàng ñối lưu?”, tôi ngạc nhiên hỏi.
“ðể tôi dọn cơm cho ăn rồi tôi giảng cho chú nghe thế nào là hàng ñối lưu. Tôi xem ra chú mù tịt
về môn kinh tế chính trị học”. Tôi ngắm nhìn căn hộ ñộc thân ñầy khói của anh, hỏi: “Hơn mười
lăm năm qua anh vẫn sống ở gian buồng này à?”. “Ngày tôi mới về xã, tôi sống ở trại lợn của
Hợp tác xã. Chẳng là cán bộ xã cũng thông cảm hoàn cảnh khó khăn của tôi, nên ñề nghị tôi ra
ñó trông coi giúp như nhân viên thường trực của trại. Ở ñó một thời gian. Nhà kho cũng thoáng
mát, tôi có thể ăn ở, ñọc sách, viết lách kết hợp với trông coi trại. Mỗi mùa hợp tác xã trả công
ñiểm mấy chục cân thóc, mấy chục cân rơm làm chất ñốt. Số thóc, rơm này tôi không phải dùng
ñến, trong mấy năm tiết kiệm ñược hai ba tạ thóc, hai trăm sáu chục cân rơm cho bà con vay.
Ngoài ra, vào dịp tết, Hợp tác xã bồi dưỡng thêm ít thóc nếp, ñem lên Hà nội biếu các chú... Khi
bắt tay vào việc dịch thuật lại cuốn Lịch sử ðảng Cộng sản Liên Xô, tiếng lợn kêu âm ĩ quá làm
tôi mất tập trung tư tưởng, nên phải xin thôi công việc trông coi trại, chuyển về ñây ñể ñược yên
tĩnh hơn”.
***
Anh lôi dưới gầm giường ra một cái xô tôn thủng ñáy, ñặt lên miệng xô tấm gỗ dán. “ðây là bàn
ăn - anh giới thiệu và vần tiếp ra hai cái vại muối dưa sứt miệng - Còn ñây là ghế ngồi. Bà con
nông dân mình nghèo mà phí phạm thế ñấy. Hai cái vại còn tốt như thế này mà ñem quẳng bụi
tre... Tôi nhặt về, cọ rửa sạch sẽ, lật ñít lên, làm thành cái ghế ngồi vừa vững chãi lại vừa mát.
Chú ngồi thử mà xem, có khác gì ngồi trên ñôn sứ ñời Minh?”. Anh dọn ra hai cái ñĩa, rồi chọn
trong hai cái bát hương ñậy viên gạch vỡ gắp ra năm sáu viên gì ñó tròn tròn, ñen xỉn, nom rất
khả nghi. Anh chỉ vào một ñĩa, giới thiệu thực ñơn: “ðĩa này là chả cóc, ñĩa này là chả nhái. Nhờ
ăn thường xuyên hai thứ ñặc sản này mà tôi rất khoẻ, còn khoẻ hơn cả chú”.
Anh nhắc trong cái rổ phủ ñầy rơm ñể ở góc nhà, xoong cơm ñã ăn mất một góc mà anh giới
thiệu vẫn nóng nguyên. Nói ñúng hơn là một thứ cháo rất ñặc, có thể xắn thành từng miếng như
bánh ñúc. “Ba năm trở lại ñây, tôi phải ăn cơm nhão, nếu ăn cơm khô thì bị nghẹn. Tôi nấu cơm
với nước vo gạo nên rất bổ. Chẳng là các cô giáo thường bỏ phí nước vo gạo. Tôi ñưa cho các
cô cái chậu, dặn ñổ nước vo gạo vào ñấy cho tôi, ñể tôi chắt ra nấu lẫn với cơm. Tinh tuý của
gạo nằm trong nước vo, bỏ ñi thật phí phạm”. “Nhưng cóc nhái ñâu ra mà anh bồi dưỡng ñược
thường xuyên thế?”, tôi hỏi. “Ấy chỗ này mới là bí quyết. Phải huy ñộng lực lượng quần chúng,
tức là các cháu thiếu nhi. Biết các cháu ở ñây thích chơi vỏ bao thuốc lá, nhất là các loại vỏ bao
ñẹp. Mỗi lần lên thị xã hoặc sang Nam ðịnh chơi, tôi ñều nhặt nhạnh về, ñổi cho các cháu lấy
cóc, nhái. Cũng ñề ra tiêu chuẩn hẳn hoi. Một vỏ bao ba số ñổi 3 con cóc hoặc 5 con nhái. Các
loại khác 2 cóc, 3 nhái. Bởi vậy tôi mới nói là hàng ñối lưu, chú hiểu chưa. Mỗi tháng tôi chỉ cần
ba bốn chục cái vỏ bao là thừa chất ñạm, mà là loại ñạm cao cấp… Hôm nào chú về tôi gửi biếu
cô, chú Cung(4), mỗi nhà mấy viên nếm thử. Cô chú ăn thịt cóc của tôi rồi sẽ thấy các thứ thịt
khác ñều nhạt hoét!”.
Anh rót rượu, chọn gắp viên chả cóc, nhái bỏ vào bát cho tôi, ân cần, âu yếm, trang trọng, làm tôi
ứa nước mắt. Anh hỏi: “Chú ñi ñâu mà lại lặn lội về tận ñây, vào lúc tết nhất sắp ñến nơi?”. “Em
về ñây chỉ một mục ñích là thăm anh. Hơn hai năm nay không thấy anh lên Hà nội, chúng em rất
lo. Không biết anh ốm ñau gì, liệu anh có còn sống không? Về ñây thấy anh vẫn khoẻ mạnh, em

rất mừng… Anh là nhân chứng của một quá khứ hào hùng của ñất nước. Nếu anh chết ñi, tàn lụi
như cỏ cây, không nhắn gửi gì lại cho các thế hệ sinh sau, theo em là một tổn thất không gì bù
ñắp ñược…”. Tôi lấy ñưa anh xem số tài liệu liên quan ñến ngày ðại lễ mồng 2 tháng 9 năm
1945, vừa sao chụp: “Em suy luận ra anh là Trưởng ban Tổ chức Ngày ðộc lập như trong tư liệu
hiện còn giữ ñược. Em muốn ñược tận tai nghe anh kể lại những kỉ niệm, những hồi ức mà anh
cho là sâu sắc nhất… mà nếu anh không dùng ñến thì cho em xin”.
Anh im lặng rất lâu, dùng ñũa tém lại những mảnh vụn thịt cóc, nhái trong ñĩa, gắp bỏ vào bát
mình những mảnh khác rớt xuống mâm ván. Anh chăm chú nhìn vào cái ñĩa ñã tém gọn, như
ñang gắng ñọc những hồi ức in lại trong lớp men sành… Anh chợt nói, mắt vẫn không rời cái ñĩa:
“Thấm thoắt thế mà ñã bốn mươi bảy năm trôi qua… Tôi còn nhớ như in ngày hôm ñó là ngày 28
tháng 8… Tại sao tôi nhớ, vì ñó là thời khắc lịch sử phải ñược tính từng phút một… Năm ñó tôi
bước vào tuổi băm ba. Chính phủ cách mạng lâm thời họp tại Bắc Bộ phủ, ñể quyết ñịnh ngày lễ
ra mắt quốc dân ñồng bào… Hôm ñó, tôi có việc cần phải giải quyết gấp, nên ñến nơi thì phiên
họp vừa giải tán. Vừa bước lên mấy bậc thềm thì thấy cụ Nguyễn Văn Tố từ trong phòng họp ñi
ra. Cụ mừng rỡ chụp lấy tay tôi, nói: “Anh vào ngay ñi, cụ Hồ ñang ñợi anh trong ñó”. Tôi theo cụ
Tố vào phòng họp. ðó là lần ñầu tiên tôi ñược gặp mặt ông Cụ. Ông Cụ ngồi ở ghế tựa, mặc bộ
quần áo chàm, tay chống lên ba toong. Cụ Tố kéo tôi lại trước mặt Cụ, giới thiệu: “Thưa Cụ, ñây
là ông Nguyễn Hữu ðang, người mà phiên họp quyết ñịnh cử làm Trưởng ban Tổ chức ngày lễ”.
Cụ Hồ nhìn tôi một lúc với cặp mắt rất sáng, cặp mắt mà về sau này nhân dân cả nước ñồn rằng
có bốn con ngươi - như muốn cân nhắc, ñánh giá người mà Cụ quyết ñịnh giao trọng trách. Cụ
hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi ñã ñược nghe:
“Chính phủ lâm thời quyết ñịnh làm lễ ra mắt quốc dân ñồng bào vào ngày mồng hai tháng chín.
Chú có ñảm ñương ñược việc tổ chức buổi lễ không?”. Tôi tính rất nhanh trong ñầu: tháng 8 có
31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung
ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... ñể tổ chức ñược một ngày ñại lễ như
vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ: “Thưa Cụ, việc cụ giao là quá khó
vì gấp quá rồi”. Cụ Hồ nói ngay: “Có khó thì mới giao cho chú chứ!”. Anh ðang ngẩng phắt lên
nhìn tôi. Vẻ già nua cùng quẫn trên con người anh như ñược trút bỏ hết. Dáng dấp oai phong,
khí phách của người chiến sĩ cách mạng luôn luôn ñứng ở hàng xung kích lại hiện nguyên hình.
“Như chú biết ñấy - giọng anh vụt trở nên sang sảng - tôi là một nhà tuyên truyền, ñộng viên
thiên hạ, chuyên nghiệp. Thế mà lần này tôi lại bị ông cụ ñộng viên một cách tài tình, bằng một
lời thật ngắn gọn, giản dị! Nghe ông Cụ nói vậy lúc ñó tôi thấy trong con người mình bừng bừng
khí thế, muốn lập nên ñược những kì tích, những chiến công thật vang dội... Tôi nói với ông Cụ:
“Thưa Cụ, Cụ ñã nói như vậy con xin nhận nhiệm vụ. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức ñể hoàn
thành trọng trách”. Cụ Hồ ñứng lên, bắt tay tôi, dáng bộ, gương mặt nom rất vui vẻ, bằng lòng:
“Thế thì chú trở về bắt tay ngay vào việc ñi. ðến sáng ngày kia, chú ñến ñây báo cáo với tôi công
việc ñược tiến hành như thế nào”. Tôi chào Cụ, ra về, lòng rạo rực lâng lâng... Nhưng khi vừa
bước xuống hết những bậc thềm rộng thênh thang của Bắc Bộ phủ, tôi chợt nghĩ ra một ñiều. Tôi
liền quay trở lại phòng họp. Cụ Hồ vẫn còn ñứng ñó. Cụ hỏi ngay: “Chú còn cần gì nữa?”. “Thưa
Cụ, ñể hoàn thành trọng trách, xin Cụ trao cho con một quyền...”. “Quyền gì, chú cứ nói ñi!”.
“Thưa Cụ, quyền ñược huy ñộng tất cả những gì cần thiết cho buổi lễ, về người cũng như về
của...”. “ðược, tôi trao cho chú cái quyền ñó. Nếu ai hỏi huy ñộng theo lệnh của ai, cho phép chú
ñược trả lời: Theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh!”.
- Công việc ñầu tiên là tôi thảo một thông cáo ngắn gọn - anh gắp thêm mấy viên chả cóc trong
bát hương, bỏ ra ñĩa rồi kể tiếp - Nội dung như sau: ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chính phủ cách
mạng lâm thời sẽ làm lễ ra mắt quốc dân ñồng bào, tuyên ngôn ðộc lập tại vườn hoa Ba ðình.
ðồng bào nào có nhiệt tâm, muốn ñóng góp sức, góp của vào việc tổ chức ngày lễ lịch sử trọng
ñại này, xin mời ñến Hội quán Trí Tri phố Hàng Quạt gặp Ban tổ chức. Thông cáo ñược gửi ngay
ñến tất cả các báo hàng ngày, yêu cầu ñăng lên trang nhất, với hàng tít thật lớn chạy hết trang
báo (... mất một dòng... ) ngoài chật kín Hội quán. Người ghi tên vào các công tác, người góp
tiền, góp vàng, góp vải vóc, gỗ ván. Nhiều người từ chối không lấy giấy biên nhận: “Biết bao anh
hùng, liệt nữ ñóng góp cho nền ñộc lập của dân tộc, ñâu có lấy giấy biên nhận”, họ nói vậy. Tôi
mời mọi người dự cuộc họp chớp nhoáng, và ñưa ra ý kiến: Việc cần thiết trước tiên là phải
dựng một lễ ñài ðộc lập thật ñẹp, thật lớn, thật uy nghi, xứng ñáng với ngày lịch sử trọng ñại này,
tại trung tâm vườn hoa Ba ðình ñể Chính phủ cách mạng lâm thời ñứng lên ra mắt. Vậy ñồng
bào nào hiện có mặt tại ñây có thể ñảm nhiệm trọng trách ñó? Một người trạc ngoài ba mươi, ăn

mặc lối nghệ sĩ, ñeo kính trắng, bước ra nói: “Tôi là hoạ sĩ Lê Văn ðệ (5). Tôi xin tình nguyện
nhận việc dựng lễ ñài. Trưa nay tôi sẽ mang bản phác thảo lễ ñài ñến ban tổ chức xem xét”. Tôi
bắt tay hoạ sĩ, nói: “Tôi ñược biết tên tuổi anh từ lâu và cũng nhiều lần ñược xem tranh của anh.
Tôi xin thay mặt Ban tổ chức hoan nghênh nhiệt tâm ñóng góp của anh. Nhưng Lễ ñài ðộc lập là
một công trình kiến trúc, tuy dựng gấp rút, tạm thời, nhưng phải ñạt những tiêu chuẩn không thể
thiếu của nó như sự vững chắc, sự hài hoà công trình với tổng thể... Nói ví dụ nếu như không
vững chắc, mấy chục con người ñứng lên, nó ñổ sụp xuống thì ngày lễ coi như thất bại. Bởi vậy
cần một kiến trúc sư phối hợp với anh”. Một người trẻ tuổi ăn vận chỉnh tề, từ trong ñám ñông
bước ra, tự giới thiệu: “Tôi là kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh(6), cùng hoạt ñộng trong Hội Văn hoá
Cứu quốc với anh Phạm Văn Khoa. Hôm qua tôi ñược anh Khoa cho biết ý ñồ của Ban tổ chức,
tôi ñã vẽ xong bản ñề án thiết kế lễ ñài”. Anh Quỳnh trải cuộn giấy can cầm sẵn trên tay lên mặt
bàn. ðó chính là toàn cảnh lễ ñài ðộc Lập mà sau này chú ñược nhìn thấy in hình trên báo chí.
Bản vẽ thật ñẹp, thật chi tiết, tỉ mỉ... Lễ ñài với tổng thể vườn hoa Ba ðình, vị trí dựng lễ ñài,
chiều cao, chiều rộng, mặt bằng, mặt cắt ngang, cắt dọc lễ ñài, ñộ lớn các xà gỗ, tổng diện tích
mặt ván ốp lát v.v... Sau khi nghe anh Quỳnh thuyết trình, tôi xem xét, cân nhắc rồi ñặt bút kí
duyệt bản thiết kế, ñóng dấu Ban tổ chức. Tôi nói với anh Lê Văn ðệ và anh Ngô Huy Quỳnh:
“Ban tổ chức quyết ñịnh giao việc này cho hai anh (Các anh cần gì, chúng tôi) sẽ lo chạy ñầy ñủ.
Hiện nay chúng tôi có một kho ba ngàn thước len ñỏ (7), cần dùng bao nhiêu các anh cứ lấy
dùng. Lễ ñài phải ñược dựng xong trong vòng 48 giờ ñồng hồ. ðúng 5 giờ sáng ngày mồng 2
tháng 9, tôi sẽ ñến nghiệm thu. Chúc các anh hoàn thành nhiệm vụ”.
Sáng ngày 31 tháng 8, tôi ñến Bắc Bộ phủ gặp Cụ Hồ như Cụ ñã chỉ thị. Sau khi nghe tôi báo
cáo ngắn gọn, ñầy ñủ về tất cả mọi việc có liên quan tới ngày lễ, Cụ nói giọng hết sức nghiêm
trang: “Chú phải nhớ ngày Mồng hai tháng Chín tới sẽ là một ngày lịch sử. ðó là ngày khép lại
cuộc Cách mạng tháng Tám, và ngày khai sinh nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà”.
*
“Ông ðang ơi! Ông ðang ơi!”, tiếng con nít gọi nheo nhéo ngoài cửa, ngắt ngang câu chuyện của
anh. Tôi nhìn ra, thấy hai chú bé chạc 9, 10 tuổi, mỗi chú cầm một cành tre, ñầu cành tre thõng
thượt một con rắn nước, mình nhỏ bằng chuôi dao, ñầu bị ñập dập còn rỉ máu tươi: “Ông có ñổi
rắn nước không ạ?”. Anh ðang bỏ ñũa bước ra cửa, xem xét cẩn thận hai con rắn nước, rồi hỏi:
“Các cháu ñịnh ñổi như thế nào?”. “Ông cho cháu mỗi con hai cái vỏ bao ba số”. “Các chú ñừng
có giở thói bắt chẹt”, giọng nói vá dáng bộ của anh ñã chuyển sang giọng của dịch vụ ñổi chác,
“Mỗi con rắn này chỉ giá trị bằng hai con cóc. Nhưng thôi, thì ông cũng ñành chịu thiệt vậy, mỗi
con một vỏ bao ba số, các chú có ñổi thì ñổi, không ñổi thì thôi”. Hai chú bé ngần ngừ một lúc, rồi
nói: “Chúng cháu ñổi ạ”. Anh quay vào mở khoá tủ, chọn lấy ra hai cái vỏ bao ba số, ñưa cho mỗi
chú một chiếc, và cầm lấy hai con rắn. Hai chú bé cũng xem xét hai cái vỏ bao cẩn thận không
kém ông ðang xem xét hai con rắn. Một chú nói: “Ông ñổi cho cháu cái vỏ bao khác, cái này bên
trong không có tờ giấy vàng”. Anh cầm lấy cái vỏ bao xem lại, cười: “ðược, ông sẽ ñổi cho vỏ
bao khác. Sau này chú mà làm cán bộ thu mua thì Nhà nước sẽ không phải chịu thua thiệt”.
Anh cầm hai con rắn bỏ vào cái rổ con ở góc nhà, mặt tươi hẳn lên, như người buôn bán vừa vớ
ñược món hời: “Thịt rắn còn bổ hơn thịt nhái. Tối mai tôi sẽ ñãi chú món rắn om riềng mẻ. Ăn vào
chú sẽ thấy tăng lực gấp ñôi, có thể ñạp xe một mạch lên ñến bến phà Tân ðệ”.
*
Tôi ở lại chơi với anh ðang ba ngày, thuê một anh phó nháy ở xã trên xuống chụp mấy pô ảnh
làm kỉ niệm. Bữa cơm tiễn tôi, anh có vẻ buồn. Vừa dùng ñũa tém tém mấy khúc rắn om mặn
chát nổi muối trong ñĩa, anh vừa nói: “Hiện nay tôi ñang cố gắng hoàn thành thiên hồi ký thuật lại
tất cả những gì có liên quan ñến thế sự, kể từ khi tôi bước chân vào con ñường hoạt ñộng cách
mạng cho ñến những năm tháng gần ñây... Trong hồi ký, tôi sẽ ñề cập ñến những việc mà từ
trước ñến nay tôi chưa hề tiết lộ với ai. Ví dụ như bản thảo “Tuyên ngôn ðộc lập” Cụ Hồ viết...
còn hay mất, nếu còn thì bây giờ ñang ở ñâu... Hoặc cụ ñịnh sửa hai câu trong bản “Tuyên
ngôn”, nhưng không kịp vì bản chính ñã ñưa in mất rồi. Là Trưởng ban Tổ chức ngày lễ, tôi phải
phụ trách việc in ấn những tài liệu có liên quan ñến vận mệnh ñất nước này, nhưng... như chú
biết ñấy, hiện nay trong Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như Bảo tàng Lịch sử, không có bản thảo
“Tuyên ngôn ðộc lập”... Tôi sợ sẽ làm không kịp mất, gần tám chục tuổi ñầu rồi còn gì, mà lại
không có ñiều kiện làm việc, ban ñêm coi như chịu chết, ñèn ñóm tù mù, ñúng là ñóm thật”... Anh
im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn tôi, hỏi tiếp: “Chú có biết ñiều lo lắng nhất của tôi hiện nay
là gì không?”, không ñợi tôi ñoán, anh nói luôn: “Tôi lo nhất là không biết chết ở ñâu. Lúc sống thì

tôi ở nhờ nhà ai chẳng ñược, ở ñây cũng như ở trên Hà nội... Nhưng lúc chết thì người thân mấy
cũng làm phiền người ta. Có ai muốn một người không phải ruột ra máu mủ lại nằm chết trong
nhà mình? Ngay cả cái chái bếp này cũng vậy, tôi nằm chết sẽ làm phiền ñến nhà trường, các
thày các cô, các cháu học sinh... Bởi vậy mà hai năm nay tôi không muốn lên Hà nội. Ở ñây, tại
quê hương bản quán, tôi ñã chọn sẵn chỗ ñể nằm chết... Chú ra ñây tôi chỉ cho, ñứng ở ñây
cũng nhìn thấy...”.
Tôi theo anh ra ñứng trên cái trụ xi măng cầu ao cá. Gió mùa ñông bắc lạnh thấu xương thổi thốc
vào mặt hai anh em. Anh chỉ tay về phía một búi tre gần cuối xóm, ñơn ñộc giữa cánh ñồng,
ngọn tre ñang vật vã trong gió buốt. “ðấy, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng
phẳng, phủ ñầy lá tre rụng, rất vừa người tôi... Tôi sẽ nằm ñó chết ñể khỏi phải phiền ai... Tôi ñã
chọn con ñường ngắn nhất ñể có thể bò kịp ñến ñó, trước khi nhắm mắt xuôi tay...”
Trở vào nhà, cả người tôi nổi gai, ớn lạnh, chắc là bị cảm... Tôi dốc hết rượu ra bát uống ực một
hơi chống lạnh. Rượu vào lời ra, tôi cất giọng ngâm to mấy câu thơ của Phùng Cung gửi tôi
mang về tặng anh:
Mặt ra giông chớp
Rạc mái phong lưu
Gót nhọc men về thung cũ
Quỳ dưới chân quê
Trăm sự cúi ñầu
Xin quê rộng lương
Chút thổ phần bò xéo cuối thôn!
Tháng 12.1992 (8)
PHẦN VIẾT THÊM
Nấn ná mãi, sáng 27 Tết tôi phải rời thôn Trà Vy trở về Hà Nội. ðạp xe ngược gió trên con
ñường ñất sống trâu dọc bờ sông Máng, tôi bỗng thấy lạnh kinh khủng. Hai ba lần, tôi ngoái lại
nhìn làn khói mỏng trên cái chái bếp, bên dưới làn khói ñó là một bậc hào kiệt của ñất nước ñang
ngồi trầm tư vì thế sự giữa một ñống giẻ rách, dép lốp ñứt quai, ñinh còng queo, chai lọ bụi bám
ñáy, những cái vỏ lon bia, những mẩu sắt han rỉ chẳng biết ñể làm gì. Hai mắt tôi tự nhiên cay lệ.
Tôi chỉ muốn quay xe lại với anh nhưng sợ anh mắng. Từ chiều hôm qua, anh giục giã tôi suốt:
"áng mai chú phải về Tết nhất ñến nơi. Chú không thể ñể cô ấy cúng tất mên một mình như cảnh
nhà những người góa bụa cô ñơn…".
ðăm ñăm nhìn anh, tôi tự hỏi: "Trên thế gian này, không biết còn ai cô ñơn hơn anh?". Tôi khẩn
khoản: "Anh cùng về Hà Nội với em, ăn Tết cùng với nhà em, nhà anh Cung có vui hơn không?".
"Chú cứ về trước ñi, chậm lắm sáng mồng hai Tết, tôi sẽ có mặt ở nhà chú hoặc ở nhà chú
Cung".
"Nhưng anh còn vướng víu gì ở ñây mà không về cùng với em ñược?". "Chuyến này lên Hà Nội
tôi sẽ ở lại. Tôi muốn tìm gặp lại anh em thời Truyền bá quốc ngữ xem ai còn ai mất, hên hệ với
những anh em hiện ñang sống ở nước ngoài như Hoàng Xuân Hãn. Ông ta có công lớn lắm ñấy.
Ông ñược Hội giao soạn thảo học chữ quốc ngữ theo lối mới, làm sao cho dễ học, dễ thuộc, dễ
nhớ và ông ñã soạn thảo rất thành công. Tài tình nhất là ông ñã vần vè hóa ñược cách nhận diện
các chữ cái:
"i t giống móc cả hai
ngắn có chấm, t dài có ngang"
hoặc:
"O tròn như quả trứng gà
Ô thì ñội mũ, Ơ là thêm râu"
Tôi ngạc nhiên: "Hồi còn ñi giữ trâu ở làng quê em học truyền bá quốc ngữ cũng thuộc lòng
những câu vần vè ñó. Nhưng em thật không ngờ tác giả của nó lại là nhà toán học nổi danh
Hoàng Xuân Hãn". "ðó chính là tấm lòng thương nước, thương dân của người trí thức chân
chính". Anh nói thêm: "Tấm lòng của họ ñối với nước, với dân trong suốt như thuỷ tinh, không
gợn một chút bợn ñặc quyền ñặc lợi. Lần này lên Hà Nội, tôi có một mục ñích là tổ chức một
cuộc gặp gỡ những người trước ñây tham gia Hội Truyền bá quốc ngữ. Chúng tôi sẽ ôn lại hồi
ức và viết hồi ký. Mà muốn làm như vậy thì phải có…
(Bài viết ầến ñây thì dừng vì Phùng Quán bệnh nặng không còn sức ñể viết tiếp)
(*) Bài viết trên ñược Phùng Quán viết xong tháng 12.1992, ñến tháng 1.1995, trong lúc nằm trên
giường bệnh, chưa hài lòng với những gì ñã viết, Phùng Quán viết thêm bằng bút chì trong tư

thế nằm ngửa viết lên giấy ñặt dưới tấm ván treo úp xuống trước mặt ở ñầu giường. ðây chính
là những dòng cuối cùng của Phùng Quán. Di cảo do bà Vũ Thị Bội Trâm, vợ nhà văn Phùng
Quán cung cấp (BT)
Chú thích:
(1) Bản in này căn cứ vào bản sao ảnh bản thảo 19 trang viết tay của Phùng Quán, Một vài trang
chụp thiếu một hai dòng chót. Chúng tôi phải ghi (… mất một dòng... ), hoặc khôi phục ñoạn câu
bị mất ñi, nhưng vẫn ñể trong ngoặc. (BT)
(2) Thơ Tố Hữu
(3) Bảy mươi tuổi xưa nay hiếm, thơ ðỗ Phủ
(4) Phùng Cung, nhà văn
(5) Họa sĩ Lê Văn ðệ ( theo tạp chí Bách Khoa Sài Gòn 1963) sang La Mã, ñược phong họa sư,
ñược chính Giáo hoàng Pie Xl giao cho trang hoàng ñiện Vatican.
(6) Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh sau này có thời là thứ trưởng Bộ Xây dựng.
(7) Số len này lấy ñược ngày 19-8-1945, khi tấn công chiếm Trại lính khố ñỏ ở phố Hàng Bài.
(Chú thích của tác giả)
(8) Năm 1993, ông Nguyễn Hữu ðang ñã ñược Nhà nước cấp nhà ở Hà Nội và ñược hưởng
iương hưu. Nhưng qua bài viết này giúp cho ñộc giả hiểu thêm về một chi tiết cụ thể của lịch sử
Cách mạng tháng Tám và tấm lòng của nhà văn Phùng Quán. (Chú thích của Ngô Minh)

13. Người bạn lính cùng tiểu ñội
Vào những năm ñầu của thập ky sáu mươi (1960), trên các mặt báo trung ương và ñịa phương
các trang thơ tràn ngập ñề tài sản xuất, chiến ñấu, ca ngợi các hợp tác xã ñiển hình, các nông
trường, các nhà máy, hầm mỏ tiên tiến, nào "sóng Duyên Hải, gió ðại Phong", nào gương người
tốt việc tốt, tố cáo tội ác Mỹ Diệm…, thôi thì ñủ thứ. Bỗng dưng, trên một trang thơ tuần báo Văn
Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam xuất hiện một bài thơ tứ tuyệt, nhan ñề: Nghe nhạc Strauss.
Tên tác giả lạ hoắc: Tuân Nguyễn.
ðã hơn ba mươi năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng bài thơ nọ vẫn ñọng lại tinh khôi trong trí
nhớ của tôi.
Sóng sông Hồng bỗng xanh màu Danube
Nhạc bồng bềnh trôi tới các vì sao…
Trời lung linh khẽ chao mình theo nhịp
Những người nước lạ phải lòng nhau…
ðề tài và nội dung bài thơ lạc lõng giữa biển thơ- hiện-thực sục sôi, nóng bỏng, thơ cho cuộc ñấu
tranh giai cấp "long trời lở ñất", khẳng ñịnh con ñường "ai thắng ai".
Như thể tự thấy mình chẳng giống ai, bài thơ ñã tứ tuyệt rồi mà vẫn còn nép mình ở góc cuối
trang báo, khiêm nhường, nhỏ thó với vẻ ngơ ngác, 10 lắng, nhìn lên những bài thơ bốc lửa,
hừng hực khí thế ñấu tranh, sang sảng lạc quan cách mạng của những tên tuổi thời thượng…
Có ñiều lạ là ngay sau khi xuất hiện, bài thơ nhỏ bé nọ lập tức nổi tiếng, ñược nhiều ñộc giả mến
mộ thơ ngày ñó nhắc nhở, truyền tụng, nhiều ñôi trai gái chép vào sổ tay tặng nhau… Mùa hè
năm 1950, Trảng cát Phong Chương bắc Thừa Thiên bị rang bỏng dưới cái nắng như dội lửa.
Gió Lào khô rát thổi tung cát thành những ñám máy, phủ trùm lên một vùng cỏ cây cằn cỗi,
nhuộm màu cháy xém. Tôi lúc ñó là tiểu ñội trướng một tiểu ñội mũi nhọn trong ñại ñội chủ công
trung ñoàn quân chủ lực 101. Tôi cùng tiểu ñội dầm mình trong cát bỏng, gió Lào, mải mê luyện
tập môn ñánh bộc phá, chuẩn bị cho chiến dịch hè thu.
Tiểu ñội tôi trẻ nhất ñại ñội, toàn những chàng trai 17, 18, 19… Tôi ñang làm thị phạm ñộng tác
ôm thủ pháo chuẩn bị lao lên ñột phá khẩu thì cậu Tiệm, liên lạc viên của ñại ñội, tay xách tiểu
liên "Tuyn", ñầu ñội mũ nan giắt ñầy lá ngụy trang, chạy như ngựa tế băng qua những ñộng cát,
nhảy phóe qua những dãy xương rồng gai mặt nguyệt, chạy thẳng ñến bãi tập. Tiệm ñứng
nghiêm, ñưa tay lên vành mũ chào, vừa nói, vừa thở: "Báo cáo tiểu ñội trường? ðại ñội trưởng
triệu tập ñồng chí về ngay ñại ñội bộ! Hết!".
Tôi giao tiểu ñội lại cho tiểu ñội phó tiếp tục khoa mục tập. Khoác lên vai khẩu tiểu liên "Mát" tôi
hộc tốc chạy theo Tiệm về ñại ñội bộ. Tôi ñoán chừng ñại ñội trưởng ñiều ñộng tiểu ñội tôi ñi phối
hợp chiến ñấu với một ñơn vị nào ñó.

ðại ñội trưởng chỉ hơn tôi ba bốn tuổi, cũng trẻ măng, nhưng ñã ñược tặng thưởng huân chương
Quân công. Anh ñang ngồi trước bộ tràng kỷ bằng tre. Trên bàn một siêu nước lá vàng và mấy
cái bát sành. Ngồi ñối diện với anh là một thanh niên trạc tuổi tôi, dáng dấp học trò, tóc chải ốp,
áo sơ mi màu trứng sáo, quần tây xám, chân dận dép săng ñan da. Anh ta ñeo kính trắng, cái
miệng thật rộng và thật tươi:
- Báo cáo ðại ñội trưởng! Tiểu ñội trưởng Quán có mặt!
ðại ñội trưởng chỉ chiếc ghế tre chỗ cạnh anh, nói:
- Quán ngồi xuống ñây.
Anh rót cho tôi một bát nước lá vàng ñắng ngắt vị bộc phá.
Chờ tôi uống cạn bát nước và kéo vạt áo quân phục sũng mồ hôi lau gương mặt sạm ñen, ñầy
bụi cát, anh giới thiệu một thanh niên lạ mặt ngồi ñối diện:
- ðồng chí Nguyễn Tuân ñây hoạt ñộng trong phong trào học sinh kháng chiến nội thành. Tuân
học trường Providence, ñỗ tú tài toán. Vừa rồi, sau vụ học sinh bãi khoá, Tuân bị lộ. Thị uỷ Huế
bố trí cho Tuân theo ñường dây lên chiến khu. Nguyện vọng của Tuân là ñược gia nhập quân
ñội. Trung ñoàn tiếp nhận, bố trí ñồng chí ấy làm việc tại phòng Chính trị. Nhưng Tuân lại tha
thiết muốn ñược cầm súng chiến ñấu. Trên cử ñồng chí ấy về ñại ñội ta. Tôi ñã trao ñổí với chính
trị viên. Chúng tôi quyết ñịnh: Tuân sẽ về tiểu ñội của Quán. Qua thư giới thiệu của Phòng chính
trị trung ñoàn, thì Tuân giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, biết cả chữ Hán, lại có khả năng sáng tác văn
thơ… Chúng tôi nghĩ hai ñồng chí cùng trạc lứa tuổi, lại cùng thích văn thơ, chắc sẽ hợp nhau…
Tôi ñăm ñăm nhìn người ñội viên mới của tiểu ñội mình. Ý nghĩ ñầu tiên là cậu ta quá thư sinh,
ñã thế dáng dấp lại còm nhom, hai cánh trần nom như hai ống quyển, và hai cẳng chân chắc
cũng không to hơn. Thế mà hành trang một người lính trận thì nào súng, cơ số ñạn, lựu ñạn, bộc
phá, ruột tượng gạo, ống muối, ba lô… Khi cần tuýt một tiếng còi chỉ huy, tất cả phải nằm gọn
trên lưng, trên vai, quanh thắt lưng chỉ trong vòng ba phút. Và phải lên ñường hành quân bất kể
ngày ñêm, bất kể sấm chớp, mưa bão, lửa ñạn…Tự nhiên tôi ñâm giận hắn. Chắc khi ngồi mài
ñũng quần trên ghế nhà trường, cậu ta say sưa ñọc câu thơ "Bụi trường chinh phai bạc áo hào
hoa", mơ mộng thấy ñời lính trận mê ly lắm. Chỉ cần mấy hôm thôi, cậu ta sẽ thấm ñòn thế nào là
"phai bạc áo hào hoa". Sao hắn ta không ở lại trung ñoàn bộ làm lính văn phòng có hơn không?
"ðồng chí Quán vào Vệ Quốc ñoàn từ trước ngày Huế nổ súng - lời giới thiệu của ðại ñội trường
về tôi cho Tuân nghe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Quán ñã tham gia chiến ñấu ở mặt trận
Huế, rồi mặt trận phía Nam, ñèo Phát Tượng, Truồi, Nong… Tuy cùng trạc lứa tuổi với ñồng chí,
nhưng Quán là cựu binh của Trung ñoàn, giãi dầu trận mạc không thua chúng tôi ñâu. Quán còn
là cây văn nghệ quần chúng của ñại ñội. Chúng tôi mong hai cậu sẽ thân thiết nhau". Tôi và Tuân
Nguyễn biết nhau từ ñó. Khi hai chúng tôi ñã khá thân nhau, tôi thường ñọc cho Tuân nghe thơ
tôi làm. Những bài thơ tràng giang ñại hải, sặc mùi lính tráng. Một hôm, nhân bàn chuyện thơ,
Tuân hỏi tôi:
- Này, cậu có biệt hiệu không?
- Có chứ, tôi ñáp. Lúc ñầu mình lấy biệt hiệu là Lúa Xanh. Nhưng sau ñó nghe nó thối thối làm
sao ấy, nên bỏ. ðang cố rặn ra một biệt hiệu khác, nghe ñỡ nặng mùi hơn, nhưng chưa ra… Khi
mới tập tọng làm thơ, người ta ai cũng nghĩ rằng việc quan trọng ñầu tiên là phải có một cái biệt
hiệu thật kêu, kiểu như các thi sĩ nổi danh: Tản ðà, Kinh Kha, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,
T.T.K.H., Hoàng Cầm…
Tuân nói:
- Mình cũng từng nghĩ vậy. Rồi thấy biệt hiệu, biệt hiếc, vô duyên òm… Tên cha mẹ ñặt cho thế
nào cứ ñể nguyên nó thế ấy. Khốn nỗi, tên mình lại trùng với ông Nguyễn Tuân Vang bóng một
thời quá nổi tiếng. Mình ñành xoay ngược nó thành Tuân Nguyễn. Tuân Nguyễn! Nghe cũng vô
duyên, nhưng thôi, ñành vậy.
- Cậu thấy thơ mình thế nào? - tôi hồi hộp hỏi Tuân, trong bụng chờ ñược Tuân khen. Cả ñại ñội
khen thơ mình, nhiều cậu còn chép ñể học thuộc ñấy.
Tuân Nguyễn nhìn tôi qua tròng kính cận dầy cộp, chợt mỉm cười. Cái miệng Tuân cười thật
rộng, thật tươi…
- Thơ của cậu, hai mươi câu ñầu ñể giữ gìn trật tự, hai mươi câu cuối chuẩn bị cho người nghe
vỗ tay, còn ñoạn giữa là vè…
Tôi không ngờ thơ của mình bị ông bạn mới "mạt sát" ñến thế. Tôi ñau quá, nổi sùng, chỉ muốn
ñạp cho hắn một ñạp. Nhưng tôi ñã ghìm ñược, vì nhớ ñến chức danh Tiểu ñội trưởng của mình.
Tiểu ñội trưởng mà ñạp ñội viên vì thơ bị chê thì ê quá. Nhưng Tuân hình như không ñể ý gì ñến

thái ñộ giận dỗi của tôi. Cậu ta ñọc cho tôi nghe những bài thơ cậu ta làm, ñủ các thể loại: tứ
tuyệt, ngũ ngôn, thất ngôn bát cú, lục bát, những bài thơ mỗi ñoạn bốn câu ba vần… Mặc dầu tự
ái một cây, tôi phải cay ñắng nhận rằng bên cạnh những bài thơ ý tứ hàm súc ñầy nhạc ñiệu của
Tuân, thơ tôi ñúng là những bài vè tràng giang ñại hải, không chối vào ñâu ñược. Từ ñó ñến nay
ñã hơn bốn mươi năm trôi qua, mỗi lần tôi ñặt bút ñịnh viết một bài thơ, lời nhận xét vừa nghiêm
khắc, vừa giễu cợt của Tuân lại vang vọng bên tai tôi, làm tôi chùn bút.
Một ñêm ở chiến khu Câu Nhi, hai chúng tôi nằm trên sạp nứa, gác vế lên nhau, Tuân khuyên
tôi:
- Cậu phải học luật thơ ðường làm cái vốn cơ bản, sau ñó phát huy thành các thể thơ tự do, mới
hy vọng thơ có thể khá lên ñược.
Tôi mộng ước ñược làm nhà thơ, tôi chấp nhận lời khuyên của Tuân. Tôi hạ quyết tâm phải học
thành thục luật thơ ðường. Ban ngày tôi dạy Tuân các môn xạ kích, ném lựu ñạn, ñâm lê, ñánh
bộc phá… ðêm ñến, bên bếp lửa bập bùng chiến khu, Tuân giảng dạy tôi luật bằng trắc, luật các
vế ñối, luật cấu trúc các thể loại thơ ðường: tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn… Tôi dùng mũi
ñinh nhọn ghi lời giảng dạy lên báng súng ñể lúc nào cũng có thể ôn lại ñược. Tôi tập làm thử
một số bài thơ theo cách Tuân dạy. Nhưng làm xong tôi phải vo viên liệng ngay vô bếp, không
dám ñọc cho ai nghe. Trong nghề thơ, tôi tự ví mình như anh chàng ham trò ñánh phau nhưng
chỉ quen dùng ñộc một môn "võ dân gian" là ñá củ ñậu, ba năm võ tàu không bằng một chầu ñá
củ ñậu. Bây giờ tôi phải học ñâm lê theo ñúng quy tắc, một bước tiến, hai bước lùi… gạt trái,
ñâm phải… làm sao tiếp thu nổi.
Mỗi lần nghĩ về người ñội viên mới của mình, lòng tôi lại thấy buồn vì ghen tài và ñố kỵ: "Hắn mới
là người ñược trời sinh ra ñể làm thi sĩ. Tên tuổi hắn nay mai sẽ lẫy lừng trên thi ñàn ñất nước.
Còn mình dù cố gắng ñến hết ñời cũng chỉ là một anh văn nghệ quần chúng, ca dao, hò, vè…".
ðể dịu bớt ñau khổ, tôi tự an ủi: "Nhưng về mặt binh nghiệp mình sẽ hơn hắn. Khi hắn nổi danh
về văn thơ, thì mình sẽ lên ñến chức Sư ñoàn trường. Vậy là huề"!
Những năm 1950, 1951, 1952 là những năm gian lao nhất của chiến trường Thừa Thiên. Những
trận lụt bão chưa từng thấy cuốn phăng cả một làng ở bên Phá Tam Giang. Biển Thuận An nổi
sóng thần, ném những thuyền ñánh cá lớn lên bãi cát như ném cái vỏ trứng. Giặc Pháp hùa với
thiên tai tổ chức những trận càn lớn, phối hợp cả thuỷ lục không quân, tăng pháo; quyết xoá sổ
trung ñoàn 101 chúng tôi. Chúng tôi phải ñánh những trận ñẫm máu và tổn thất khá nặng nề.
Nhưng nỗi gian lao thường trực của chúng tôi chưa phải là lụt bão, bom ñạn, mà là ñói. ðói lả
người. ðói mờ mắt. Có ñận sáu tháng liền, chúng tôi phải ăn thứ mủn, có mùi hôi thối như phân
người ôi, mà muốn có thứ gạo mục thối ñó, chúng tôi phải vượt qua những hệ thống ñồn bót dày
ñặc, luồn sâu vào hậu ñịch, nnh rập hàng trăm họng súng phục kích… Nhiều anh em chúng tôi bị
giặc bắn gục trên ñường ñi lấy gạo. Nhiều ruột tượng gạo mang về ñến ñơn vị, xổ ra, ñỏ lòm
những máu, nhưng không thể bỏ ñi. Chúng tôi tìm ñủ cách ñể vuốt gạo cho sạch máu. Những
hạt gạo mục xốp hút máu như giấy thấm. Chúng tôi ngâm gạo xuống suối, nhờ nước rửa máu.
Ngâm suốt ñêm, sáng vớt gạo lên vẫn có màu hồng hồng. Chúng tôi bưng bát cơm chan máu
ñồng ñội, nhắm mắt nhắm mũi lùa vào miệng thật nhanh và nuốt chửng… Mỗi chén cơm chúng
tôi trộn một phần tư chén ớt bột, loại ớt hiểm, cho dịu bớt vị tanh của máu…
***
Từ ghế nhà trường, Tuân Nguyễn nhảy thẳng vào ñơn vị tôi ñúng thời ñiểm khốc liệt ñó. Hôm
ñầu tiên, tôi còn nhớ như in, Tuân bưng bát cơm chan máu ñồng ñội lên ăn, mới và ñược hai
miếng, anh nôn thốc nôn tháo. Tôi nói với Tuân: "Cứ trộn thật nhiều ớt vô lùa thật nhanh, không
nên chần chừ". Tuân ứa nước mắt nói: "Nhưng mình không quen ăn vậy… Mình chỉ sợ anh em
cho mình là học sinh tiểu tư sản, không chịu ñược gian khổ… Cậu nói giúp với anh em thông
cảm cho mình… lần sau mình sẽ cố gắng không như thế nữa…".
ðêm ñó, họp tiểu ñội, Tuân ñứng lên xin lỗi, ñã làm cho bữa ăn của anh em mất ngon. Tuân còn
nói thêm: "Ngay cả trong thiên anh hùng ca bất hủ Odyssée của Homère, cũng không có hình
ảnh nào dữ dội và bi tráng như bát cơm thấm máu mà chúng ta ăn… Tôi sẽ ghi khắc nó vào ký
ức; và nếu qua cuộc chiến tranh mà tôi còn sống, nhất ñịnh tôi sẽ ñặt nó vào trong tác phẩm của
tôi". Anh em trong tiểu ñội chẳng hiểu Tuân muốn nói gì, nhưng vẻ mặt và giọng nói của cậu ta
làm họ cảm ñộng. Họ còn xúm lại an ủi, ñộng viên: "ðồng chí cứ ăn năm, bảy lần rồi sẽ quen
thôi".
ðiều làm tôi lo lắng băn khoăn hơn cả là chuyện cử Tuân ñi lấy gạo, Tuân chưa quen chiến trận,
vừa chậm, vừa yếu, lại cận thị. Nếu cử cậu ta vào ñịch hậu lấy gạo, chết dễ như chơi. Nhưng tôi

là tiểu ñội trưởng, việc phân công anh em mình vào ñịch hậu lấy gạo, phải hết sức công bằng.
Mỗi lần họp tiểu ñội phân công, tôi phải tìm ñủ cách ñể tránh cho Tuân công việc nguy hiểm này:
"ðồng chí Tuân ở nhà làm bích báo cho ñại ñội". "ðồng chí phải viết xong cho cả tiểu ñội khẩu
hiệu: Rèn cán chỉnh quân ñể cài lên mũ trong ñợt tổng diễn tập sắp ñến". "ðồng chí phải hoàn
thành bài thơ nói lên ìòng quyết tâm, tinh thần hăng say luyện tập trong thời gian qua của tiểu ñội
ta, ñể ñọc vào dịp liên hoan văn nghệ kết thúc ñợt luyện tập!".
Tuy vậy, cứ làm mãi cách ñó, anh em bắt ñầu xì xào phản ứng. Họp tiểu ñội, anh em pỉlê bình tôi
hết sức gay gắt: "ðồng chí tiểu ñội trưởng thiên vị ñồng chí Tuân!". Có anh còn chua chát hơn:
"Dù ñồng chí Tuân có ñậu tú tài, có văn hay chữ tốt, nhưng ñã ăn thì cũng phải ñi lấy gạo như
anh em". Tuân ñứng bật ngay dậy, yêu cầu ñược phân công ñi lấy gạo, nhưng tôi cương quyết
gạt ñi. Tôi ñanh giọng, nói: "Tôi không thiên vị ai hết! Làm bích báo, viết khẩu hiệu, làm thơ cũng
cần thiết như việc ñi lấy gạo. Tôi sẽ phân công ñồng chí Tuân ñi lấy gạo tối nay. Nhưng hiện
ñồng chí phải dịch truyền ñơn ñịch vận ra tiếng Tây, do phòng Chính trị trung ñoàn yêu cầu, mà
phải dịch gấp. ðây, truyền ñơn ñịch vận trung ñoàn mới giao về hôm qua ñây. Giấy bút ñây!
ðồng chí nào có thể ñảm nhiệm công việc này thay ñồng chí Tuân, xin giơ tay cho biết!" Thế là
cả tiểu ñội ngồi ngay như phỗng. Quá nửa tiểu ñội tôi trình ñộ văn hóa lớp một, lớp hai, số còn lại
vừa ñọc vừa ñánh vần. Trong cuộc ñời chiến sĩ của tôi, nếu có một niềm tự hào nào ñó ñáng ghi
nhớ, thì ñó chính là niềm tự hào: trong những năm gian truân nhất của cuộc kháng chiến chín
năm, tôi ñã tận dụng quyền lực tiểu ñội trưởng ñể bảo vệ một nhà thơ tương lai của ñất nước.
Sang cuối năm 1953, hai chúng tôi phải xa nhau vì nhiệm vụ của chiến trường. Tôi ñược cử ñi
học trường Quân chính Bình Trị Thiên. Tuân Nguyễn ñược bổ sung vào ñơn vị tình nguyện quân
mặt trận Trung Lào.
Mãi ñến năm 1957 chúng tôi mới gặp lại nhau. Hòa bình lập lại, Tuân ra khỏi quân ngũ, ñi học
tiếp và tốt nghiệp ðại học Sư Phạm, làm thầy giáo. Sau ñó ñược ñiều về ðài phát thanh Tiếng
nói Việt Nam. Lương của Tuân Nguyễn năm ñó là 93 ñồng. Còn tôi, lâm vào cảnh khổ nạn văn
chương Nhân văn Giai phẩm phải về tá túc bên bờ hồ Tây, nhập phường câu cá trộm…
Trong khi bạn bè thân thích, kể cả máu mủ ruột thịt, người yêu, ñều xa lánh tôi, thì Tuân Nguyễn
vẫn gắn bó, cưu mang tôi. Mặc dầu lúc này anh là người có chức danh của một cơ quan quan
trọng, bắt ñầu có tiếng tăm trên thi ñàn. Tuân mò tìm ñược nơi tôi tá túc, thường xuyên mang
cho tôi áo quần, tem gạo, phiếu thịt, kẹo, thuốc lá căng tin… (kẹo, thuốc lá do cơ quan bán theo
tiêu chuẩn bậc lương). Mỗi lần ñem cho như vậy, Tuân rất sợ tôi mếch lòng, tủi thân, nên bao
giờ cũng tìm cách nói thác. "Có bộ áo quần mình thuê may hỏng, mặc rộng thùng thình cứ như
áo tế. Cậu ñậm người hơn mặc giúp mình cho ñỡ phí". "Một nhà báo ngoại quốc có nhận xét
người Việt Nam ta rất có ñầu óc hài hước. Hài hước ngay cả trong việc sản xuất bánh kẹo.
Ngoài bao bì ñề kẹo cứng thành kẹo mềm muốn chảy nước. Nếu ñề kẹo mềm thì cắn muốn vỡ
răng. Này, cậu khoẻ răng ăn giúp mình hai gói kẹo mè này".
Một lần, tôi hỏi Tuân: "Cậu hay gặp mình, thế nào cơ quan họ cũng biết. Cậu không ngại à?"
Tuân Nguyễn vốn là người ăn nói hết sức nhã nhặn, lịch sự ở cơ quan cấm ai thấy cậu ta văng
tục. Nhưng chỉ khi hai ñứa với nhau, hoài mệm cuộc sống lính tráng, cậu ta văng tục ào ào: "Có
ngại cái con cặc. ðù mạ, mình căm ghét nhất là thói vô ơn! Nếu ngày ñó cậu không chơi trò
"Nhân danh tiểu ñội trưởng" thì chắc mình ñã nằm mục xương giữa trảng cát Phong Chương,
Thanh Lam Bồ, Phú ða, Hà Thanh… với một ruột tượng gạo thối mục ñầy máu… Cậu quên rồi
à, ñúng cái hôm cậu phịa chuyện Phòng chính trị giao mình dịch truyền ñơn ñịch vận, bốn cậu
ñược cử ñi lấy gạo, tụi phục kích xơi tái mất hai, cậu gì nhỉ, à cậu Lượng, cậu Vinh… Có ñâu
mình còn sống ñến bây giờ mà ñại học ñại hiếc, nhà thơ nhà thiếc, phát thanh phát thiếc?…
Cứt!".
Năm 1963, vợ chồng tôi sinh con gái ñầu lòng. ðến ñón cháu ở nhà hộ sinh A, có bà ngoại cháu
(bà ñã mất năm 1986), tôi và Tuân Nguyễn.
Vợ tôi vui lắm, nói với hai người:
- Bà với chú Tuân thấy cháu có xinh không?
Tuân cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ xíu còn ñỏ hỏn của cháu, cười cười. Bà ngoại cháu vốn
suốt ñời chỉ biết công việc nội trợ, và gần như không biết chữ, buột miệng nói:
- Bây giờ thì mẹ mừng mừng rỡ rỡ thế ñấy, không biết ñời con rồi có ngóc ñầu dậy ñược
không!…
Bà ngoại và hai mẹ con ñi xích lô về nhà. Tôi và Tuân lững thừng ñi bộ dọc ñường Ngô Quyền.
Dáng vẻ cậu ta trở nên trầm ngâm và lặng lẽ. Im lặng một lúc khá lâu, Tuân chợt nói:

- Bà cụ nói thật khủng khiếp! ðó là lời tiên ñoán về số phận những nghệ sĩ quyết ñịnh: "Yêu ai cứ
bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết. Cũng không nói ghét thành yêu…".
Lời nhận xét bất ngờ của Tuân làm tôi bất giác rùng mình. Một câu Kiều chợt ập ñến trong ñầu:
"ðường xa nghĩ ñến ñoạn trường mà kinh!".
Tuân bảo tôi:
- Bắt ñầu từ hôm nay, mỗi tháng mình gửi cậu 5 ñồng mua sữa cho cháu. Hàng tháng cứ ñến
ngày mùng ba - ngày mình lĩnh lương - cậu chịu khó ñến chỗ mình. Sợ có khi mình mắc việc,
không xuống chỗ cậu ñược Nếu mình ñi công tác vắng, mình sẽ gởi lại chỗ cậu V. ở tổ thơ.
Ngày ñó, 5 ñồng mua ñược ba hộp sữa Ba Vì. Lúc chia tay, Tuân còn dặn thêm:
- Lỡ khi nào câu kéo không ñược gì, nếu tiện ñường tạt vào chỗ mình mà ăn cơm. Cơm tập thể
chỗ mình khá lắm…
Từ ñấy, hôm nào cạn túi, tôi lại ñạp xe lên 20 phố Tràng Tiền, bếp ăn tập thể của cơ quan ðài
phát thanh tiếng nói Việt Nam. May mắn ñược gặp Tuân là no bụng.
***
Tuân Nguyễn sống trong một gian buồng nhỏ, rộng chừng 8 mét vuông, ở tầng gác hai, ngay
ñằng sau gian nhà ăn tập thể. Buồng kê một giường cá nhân, một giá sách lớn che kín mặt
tường chiều ngang. Cạnh giá sách là bàn viết. ðối diện cửa ra vào treo chân dung Dostoievsky
lồng khung kính trên tường, phía ñầu giường treo ảnh của cậu ta, phóng to, cũng lồng khung
kính. ðó là hai vật trang trí ñộc nhất trong gian buồng.
Trên giá sách, có khoảng vài chục cuốn sách tiếng Việt. Còn lại là sách tiếng Pháp, tiếng Anh.
Tiền lương tháng, ngoài tiền ăn, một ít dùng may mặc, tiền cho tôi, Tuân dồn hết vào việc mua
sách. Tuân là khách quen của cửa hàng sách ngoại văn. Toàn tập Dostoievsky, toàn tập
Chekhov, toàn tập Brecht, Maxim Gorki, Jack London…
Tôi ñến, hầu như lúc nào cũng bắt gặp Tuân hí hoáy trước bàn viết. Trước mặt, hai ba cuốn sách
mới… Tôi biết lúc này cậu ta hoàn toàn ñắm mình trong suy tường, mộng mơ.
ðã từ lâu, Tuân chuẩn bị viết tác phẩm văn xuôi quan trọng của ñời mình, anh tâm sự. Chủ ñề
tác phẩm là một thanh niên trí thức say mê cách mạng, lúc nào cũng sống trong mộng tưởng san
phẳng hết mọi ñiều phi lý xúc phạm con người, và xây dựng một cõi ñịa ñàng nhân loại.
Tuân Nguyễn ñọc ñến nát nhừ toàn tập Dostoievsky. Cậu ta ñọc ðốt ñến rạc cả người. Nhà văn
mà Tuân ñặt thành tích ñể vươn tới là ðốt. Tuân nói với tôi:
- ðiều này mình chl nói riêng với cậu thôi. Nhiều ñêm mình nằm mơ, cuốn sách của mình ñược
in ra, và ñược những người sành văn ñánh giá là xấp xỉ với ðốt.
Bạn hữu chúng tôi không ai bảo ai cùng gọi ñùa Tuân là cụ ðốt. "Ta ñến chơi cụ ðốt ñi. Cụ ðốt
vừa có thơ ñược in trên báo Văn Nghệ, ta ñến bắt cụ khao một chầu thịt chó".
Một bữa, tôi và một người bạn ñến chơi, bắt gặp cụ ðốt trong tình trạng bứt rứt, buồn bã. Tôi hỏi:
"Có chuyện gì thế, Tuân? Hay tại chúng mình ñến chơi hơi nhiều, quấy rầy cậu?". Và chúng tôi
nháy nhau, dợm ñứng lên, ñịnh chào ra về. Tuân vội ñưa tay ngăn lại: "Các cậu chẳng có liên
quan gì hết, Tuân nhìn ñồng hồ ñeo tay, nhà ăn sắp mở cửa rồi, ñợi tý ta xuống ăn cơm".
Tôi thầm ñoán cậu ta chắc gặp chuyện gì rắc rối ở cơ quan. Nghe nói, trong ñợt học tập Nghị
quyết 9, cậu ta xin bảo lưu ý kiến, bị cơ quan ñưa ra kiểm ñiểm vì những luận ñiệu ủng hộ chủ
nghĩa xét lại Liên Xô. Cậu ta làm thơ ca ngợi Khrutsov, ñả kích Mao và Stalin… Nói chung, vào
thời gian ấy, những chuyện như thế là chuyện chết người cả.
Như ñoán biết chúng tôi ñang nghĩ gì, Tuân giải thích:
- Cách ñây hai hôm, mình dọn dẹp lại gian buồng, quét tước mạng nhện… Mình gỡ chân dung
Dostoievsky và bức ảnh của mình xuống, lau sạch bụi rồi treo lại. Vừa dọn dẹp xong thì có mấy
cô sinh viên văn khoa ñến chơi. Một cô nhìn lên giá sách, hỏi mình: "Anh ñọc nhiều sách, thế
theo anh nhà văn nào lớn nhất, anh khâm phục nhất?". Lúc ñó mình ñang ngồi gần cửa ra vào.
Theo thói quen, mình ñưa thẳng tay chl lên chỗ treo chân dung Dostoievsky: "Ông này, chỉ một
mình ông này thôi! ðó là thiên tài của các thiên tài!". Các cô nhìn theo tay chỗ mình chỉ, không
nói gì, nhưng ñều quay lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ, lúc ñó mình không ñể ý…
Các cô về rồi, mình nhìn lên tường, thấy chân dung Dostoievsky treo hơi bị lệch. Mới bắc ghế
ñứng lên sửa lại. Nhìn gần mới biết té ra ñó là ảnh của mình, chứ không phải chân dung ðốt. Thì
ra, mình treo nhầm chỗ, do cận thị nên không nhận ra. Thế có chết người không chứ? Thảo nào,
mấy cô ñều quay lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ, mà lúc ñó mình không hỉểu tại sao. Không nói

ra miệng, nhưng chắc chắn trong bụng các cô phải cho mình là một thằng cha kiêu căng ñến ngu
xuẩn!
Kể ñến ñó, nét mặt Tuân càng rầu rĩ, ủ rũ hơn. Tôi không sao nhịn ñược cười, tôi ôm bụng mà
cười, tôi cười lăn lộn, cười chảy nước mắt nước mũi!
- Thì ñã sao! Thì ñã sao!… - tôi nói, càng cười dữ hơn - Cậu cũng là một cụ ðốt thứ hai ñấy chứ!
Nga thì ðốt Tôi, Việt Nam thì ðốt Tuân! Ha! Ha ha! Ha ha ha! ðó là một lầm lẫn vĩ ñại!
Tuân nổi quạu, giận dữ nói:
- Cậu thì chuyện chi cũng tếu ñược!
Tôi cố nhịn cơn cười, ñưa ống tay áo quệt nước mắt nước mũi, lấy giọng nghiêm túc nói:
- Theo mình, biết ñâu chính sự lầm lẫn này là cái ñiều báo hiệu xuất hiện một tài năng lớn. Có
lần cậu ñã kể với mình, nhà thơ Nekrasov sau khi ñọc tác phẩm ñầu tay của ðốt, ñã ñội tuyết
Petersburg ñến nhà Belinsky lúc một giờ sáng, mà reo lên: "Tôi ñến báo với anh một tin vui:
Nước Nga xuất hiện một Gogol mới! Belinsky càu nhàu: các anh làm như Gogol là nấm không
bằng. Quả nhiên, sau này ðốt còn vượt cả Gogol. Cũng có thể cậu rơi vào ñúng trường hợp này.
Mình biết cậu từ thuở 18, 19 tuổi. Mình không có cái tài tiên tri thấu thị của Nekrasov, nhưng
mình có cái trực giác của người lính dãi dầu trận mạc. Mình ñã tiên cảm trong tương lai, cậu sẽ
là nhà văn làm sáng danh ñất nước. Bởi vậy mà mình mới quyết ñịnh chơi trò "Nhân danh Tiểu
ñội trưởng".
Cung cách Tuân Nguyễn trợ cấp tiền cho tôi hàng tháng mua sữa nuôi con, cũng rất… Tuân
Nguyễn. Mỗi lần ñưa tiền cho tôi, Tuân ñều có vẻ ngượng nghịu, xấu hổ như anh ñang làm một
ñiều gì không phải với bạn. Tiền cậu ta bỏ sẵn trong phong bì dán kín - thứ phong bì vần dùng ñể
viết thư trả lời các cộng tác viên của ðài. Tuân dúi phong bì vào túi áo tôi, mắt tránh không nhìn
tôi. Dúi xong, cậu ta nói lảng ngay sang chuyện khác, thường là lấy cớ phải ñến ngay cơ quan có
cuộc họp quan trọng gì ñó. Vừa bước vội xuống cầu thang Tuân vừa bắt tay tôi: "Hôm nào rỗi
ñến chơi. Bữa nay mình có chút việc bận, không vắng mặt ở cơ quan ñược". Tôi biết Tuân không
muốn ngồi lại với tôi, khi số tiền cậu ta cho vẫn còn nằm cộm trong túi áo tôi. Con gái tôi uống
sữa của chú Tuân chu cấp cho ñến lúc cháu bập bẹ biết nói. Rồi chú Tuân gặp nạn cho ñến lúc
cháu học hết cấp I, mới ñược gặp lại chú.
***
Tuân Nguyễn là người vỡ lòng cho tôi về Dostoievsky, cũng như hơn mười năm trước ñó ñã vỡ
lòng cho tôi về niêm luật ðường thi. Nhờ cậu ta mà từ những năm 1961, 1962, tôi ñược biết nội
dung tóm tắt những tác phẩm quan trọng nhất của ðốt. Từ tác phẩm ñầu tay Những người cùng
khốn ñến các tác phẩm viết sau khi bị lưu ñày ở Tây Bá Lợi Á mười năm: Kỷ niệm ngôi nhà
những người chết, Những người bị lăng nhục và bị xúc phạm, Tội ác và hình phạt, Con bạc,
Thằng ngốc, ðầu xanh tuổi trẻ, Lũ người quỷ ám, Anh em nhà Karamazov… Những câu văn của
ðốt Tuân trích dẫn ñã in khắc vào trí nhớ tôi cho mãi ñến hôm nay: "ðịa ngục nằm trong lòng
những con người không còn biết yêu thương", "Liệu chúng ta có quyền xây dựng lâu ñài hạnh
phúc cho nhân loại trên một giọt nước mắt của trẻ con?". "Những con người ñơn giản là những
con người hết sức nguy hiểm", "Cái ñẹp sẽ cứu chuộc nhân loại", v.v…
Về sau này, tôi ñược ñọc khá nhiều những tác phẩm nghiên cứu về ðốt của các chuyên gia nổi
tiếng, cả xã hội chủ nghĩa lẫn phương Tây, nhưng chưa một tác giả nào gây nên trong lòng tôi
một ấn tượng kinh hoàng về thiên tài vô song, phong phú và phức tạp của ðốt, như Tuân
Nguyễn. Một lần tôi ñến chơi, ñúng vào chiều ngày mồng ba… Bước vào buồng, tôi thấy Tuân
ñang tiếp ba cô gái, nữ sinh hay sinh viên gì ñó. Cửa buồng mở rộng cả hai cánh, và ngọn ñèn
trên trần bật sáng chói. Tôi ñứng khựng lại một chút ở ngưỡng cửa, liếc nhìn ba cô. Cô nào cũng
ñẹp ngời ngời. Tôi ñịnh chào xin lỗi bước ra, nhưng hai chân cứ như bị trói, không bước ra nổi.
Tôi chưa bao giờ ñược nói chuyện với một, chứ ñừng nói ñến ba cô gái ñẹp ñến thế. Một ý nghĩ
ganh ty chợt ập ñến trong ñầu: "Hắn với mình cùng lứa mà mình sao kém thế, còn hắn sao mà
ngon thế!".
Tuân Nguyễn thì hình như chẳng chú ý gì ñến sắc ñẹp ba cô gái. Cậu ta mời ba cô ăn bánh,
chuối, kẹo, và… rao giảng ðốt. Bao giờ "bập" vào ðốt - mà bập thường xuyên - gương mặt Tuân
cũng sáng lên một cách khác thường. ðó là gương mặt của những nhà truyền giáo lớn - tôi nghĩ.
Cậu ta rao giảng ðốt như các nhà truyền giáo rao giảng Thánh Kinh. Có một khác biệt là Tuân
rao giảng ðốt, không cần quan tâm người nghe có nghe và có hiểu hay không. Tôi thường nói
ñùa: "Tuân Nguyễn ñang nhập ñồng ðốt". Chốc chốc Tuân ngừng lời, ñưa tay lên giá sách,
không cần nhìn, mà rút rất trúng tác phẩm nào ñó của ðốt mà cậu ta cần dẫn chứng. Cậu ta lật

lật rất nhanh những trang sách, ñọc lên cái ñoạn cần trích dẫn bằng tiếng Pháp rồi dịch miệng rất
lưu loát. ðể khỏi quấy rầy "cụ ðốt", tôi ngồi nép mình ở góc buồng, chốc chốc lại ngước mắt nhìn
những cái miệng xinh ñẹp như bông hồng hàm tiếu, những hàng răng trắng như ngọc trai nhỏ
nhẻ cắn bánh, nhai kẹo… những cặp mắt long lanh như mắt trẻ nít chăm chú nhìn "cụ ðốt" nhập
ñồng…
Tôi thì hầu như chẳng nghe thấy gì. ðốt ñiếc với tôi lúc này trở thành vô nghĩa. Tôi chỉ thèm rộn
rực ñược hôn lên một trong ba cái miệng hé hé mở có mùi thơm trái chín cây kia, chỉ một lần
thôi, rồi nằm lăn ra chết thẳng cẳng cũng ñáng ñời! "Các cô ăn chuối, ăn bánh ñi…", Tuân ñưa
tay lịch sự mời, cốt ñể lấy hơi rao giảng tiếp. Cậu ta ñang giới thiệu với ba cô chương Ngài ðại
pháp quan trong Anh em nhà Karamazov mà theo cậu ta, là khúc giao hường văn xuôi sáng giá
nhất trong nền văn xuôi cổ kim của nhân loại. Cậu ta ñọc một mạch cuộc ñối thoại dữ dằn và hài
hước giữa ngài ðại pháp quan ñại diện của quyền lực vô song của Giáo hội và Pháp ñình tôn
giáo ở Y Pha Nho thế kỷ 15, với Chúa Trời giáng thế lần thứ hai: "Ông ñấy à?". Ông già ðại pháp
quan gằn giọng hỏi. Chúa không trả lời. Ông ta nói tiếp: "Ông ñừng nói gì mà lại hơn. Vả chăng
ông biết nói gì bây giờ? Ông ñã trao tất cả quyền năng cho Giáo hội chúng tôi. Chúng tôi ñã mất
15 thế kỷ mới thiết lập ñược một trật tự như hiện nay, thiết lập nhân danh ông. Bởi vậy ông
không có quyền xuất hiện lần thứ hai, và nói thêm bất cứ ñiều gì trước ñây ông ñã nói. Tại sao
ông còn xuống ñây gây rắc rối cho chúng tôi? Ông có biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không?
Tôi chỉ cần chỉ vào mặt ông, lên án ông: ðây là một tên tà giáo! Và tôi chỉ cần phẩy tay ra hiệu, là
ñám quần chúng hôm qua cuồng nhiệt hôn dấu chân ông, sẽ trói nghiến ông lại ném ông vào
giàn hoả!…"
Gương mặt, giọng nói của Tuân sáng rực niềm cảm xúc do ñoạn văn tác ñộng. Nom cậu ta lúc
này thật quyết liệt, thật dữ dội. Cậu ta im lặng trân trân nhìn ba cô gái, như muốn ba cô chia sẻ
niềm cảm xúc lớn lao ñang rần rần trong huyết quản mình… Một trong ba cô, cô xinh nhất, ñã
chia sẻ niềm cảm xúc của cậu ta. Cô ngừng cắn trái chuối tiêu trứng cuốc, hỏi:
- Anh ñã ñọc cuốn Nam tước Phôn Gôn Rinh chưa? Cũng chuyện của Liên Xô. Sách dày ba tập
mà em chỉ ñọc có một ñêm!
Cô ngồi cạnh liền ñặt miếng bánh xuống, góp:
- Theo mình thì tác phẩm Chiếc khuy ñồng còn hay hơn. ðọc mà tim cứ giật thon thót!
Mặt Tuân Nguyễn tự nhiên nghệch ra. Miệng hơi hé mở mà không nói ñược, như bị cấm khẩu.
Cậu ta ñỏ bừng mặt, nhìn ba cô như những sinh vật kỳ dị lạc vào buồng mình. Tôi thì sướng tỉnh
cả người, nhảy vào chuyện luôn:
- Các cô ñã ñọc Chiến dịch Phượng Hoàng chưa? Sách vừa xuất bản, mới toanh. Nam tước
Phôn Gôn Rinh và Chiếc khuy ñồng còn phải gọi bằng cụ!
Cả ba cô lập tức quay sang tôi, như bất ngờ vớ ñược người cùng hội, cùng thuyền. Nét mặt ba
cô vụt trở nên nhẹ nhõm, rạng rỡ như vừa trút ñược gánh nặng kinh người. Cả ba cô lúc này
nom lại càng ñẹp.
Cả ba cô tranh nhau thuật lại những chi tiết giật gân của mấy anh chàng tình báo vườn. Còn tôi
thì tranh thủ bồi dưỡng cặp mắt mà hàng ngày không nhìn thấy gì khác ngoài mặt hồ rong rêu,
tăm cá và khuôn mặt dữ dằn của mấy tay tuần hồ, chuyên rình rập tóm cổ bọn câu cá trộm
chúng tôi. Tuân Nguyễn nổi quạu thật sự, ñút ðốt vào giá sách, lẳng lặng ngồi vào bàn viết chúi
ñầu xuống cuốn sách ñọc dở. Chốc chốc cậu ta quay lại hết nhìn các cô lại nhìn tôi như nhìn
mấy con ruồi con muỗi cứ vo ve bên tai. Tôi cứ tảng lờ như không hay biết, cười nói hể hả góp
chuyện với ba cô.
Tuân Nguyễn tiễn các cô về với vẻ lạnh nhạt cố ý. Còn tôi thì xăng xái theo các cô xuống hết các
bậc cầu thang, tranh thủ ngắm các cô ñàng sau. Eo, lưng, mông - lưng mềm như ngọn lửa mông tròn như trứng chim - và những cặp ñùi, nói theo kiểu trường ca Tây Nguyên - nếu gió thổi
tung váy sẽ sáng chói như tia chớp!…
Lúc tôi trở lên, Tuân Nguyễn quạu cọ nói:
- Những chuyện bá láp như thế mà cậu cũng rỗi hơi bàn luận!
Tôi cười tràn:
- Cậu vẫn rao giảng cho mình ñiều rao giảng của ðốt: "Cái ñẹp sẽ cứu chuộc nhân loại!". Theo
mình thì chỉ với ba cô này thôi cũng ñủ cứu chuộc cho cả nhân loại rồi!
Sau cái ñận "cứu chuộc nhân loại" kể trên, có ñến hơn nứa tháng tôi mới ñến thăm Tuân. Cậu ta
bước ra hành lang ñón tôi, gương mặt hốc hác, phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Tôi lo lắng hỏi:
- Cậu ốm hay làm sao thế?

Tuân vuốt mớ tóc rũ xuống trán, nói:
- Dostoievsky thì năm ñêm trắng, mình thì mười ñêm trắng cậu ạ!
- Nhưng ñầu ñuôi thế nào?
Tôi ñăm ñăm nhìn người chiến hữu cùng tiểu ñội năm nào, tên một tác phẩm của ðốt chợt hiện
ra trong ñầu: "Những người bị quỷ ám". Tôi nghĩ cậu ta bị ðốt ám. Cái ma lực văn chương của
thiên tài này thật kinh dị! Hai chúng tôi ngồi xuống mép giường còn buông màn, Tuân rầu rĩ kể:
- Thế này, mình gọi nhầm tên người và bị tát!… Mà là gọi nhầm tên người yêu mới chết chứ!
Cách ñây ñúng mười hôm, mình mời cô ta ñến chơi… Mình có ý ñịnh cầu hôn với cô ấy… Mình
ñang bối rối chưa biết mở dầu thế nào, thì nghe tiếng trẻ con reo hò dưới sân. Mình mới bước ra
hành lang ñể nhìn xuống xem có chuyện gì. Mấy ñứa trẻ trong khu tập thể ñang vây quanh hai
con gà trống xù lông, vươn cổ chọi nhau rất hăng. Mình vốn mê xem gà chọi từ nhỏ, thích quá
liền ngoái ñầu gọi cô ta cùng ra xem. Nhưng ñáng lẽ gọi A ơi, ra xem hai con gà chọi nhau hay
lắm! Mình lại nhịu ra thành B ơi. B. là tên một cô gái cũng có cảm tình với mình, cô A của mình
cũng biết, hai cô này không ưa nhau… Thế là cô ta bước ngay ra, mắt nảy lửa, rít lên: "Anh là
thằng ñểu! Anh ñang ngồi với tôi, nhưng ñầu óc anh vẫn nghĩ ñến con B., nên anh mới gọi nhầm
ra thế? Mình chưa kịp phân trần thì ñã bị ngay một cái tát. Rồi cô ta ñùng ñùng bỏ về… Suốt
mười ñêm nay mình thức trắng vì chuyện ñó…
- Nhưng cô ta tên là gì mà cậu gọi nhầm là gì? - tôi thắc mắc hỏi.
Tôi là ñứa ham cười. Nghe những chuyện như thế là tôi không sao nhịn ñược cười. Nhưng tôi
sợ Tuân giận nên cũng cố làm bộ mặt ñưa ñám ñể chia sẻ nỗi khổ tâm của bạn.
Tuân lắc ñầu, phẩy tay:
- Cậu không cần ñi vào chi tiết làm gì. Chl cần biết ñáng lẽ gọi là A., thì mình gọi là B.
Chúng tôi ngồi với nhau khoảng tiếng ñồng hồ, nói ñủ chuyện linh tinh. Nhưng tôi không sao tập
trung ñược tư tưởng. Tôi quá tò mò muốn biết tên của cô gái bị gọi nhầm tên. Chọn ñúng vào lúc
cậu ta bất ngờ nhất, tôi làm như vô tình buông một câu:
- Nếu cô ta tên An mà gọi nhầm thành Lan, thì cũng dễ thanh minh thôi! Người ta lỡ miệng là
thường…
Tuân buột miệng:
- Không, cô ta tên Nguyệt, mà mình lại gọi là Huệ, thanh minh thế nào ñược!
ðến ñây thì tôi không sao nín nhịn ñược nữa. Tôi cười ñến nỗi phái ôm chặt lấy bụng sợ lỡ ñứt
ruột như Trình Giảo Kim ba búa. "ðúng!… ðúng", vừa nói tôi vừa nấc, "nhầm thế thì ñến thánh
cũng không thể thanh minh ñược! Nguyệt - Huệ! Hai vần tréo trẹo hẳn nhau!".
***
Lâu lâu không thấy Tuân xuống Nghi Tàm chơi. Sợ cậu ta ốm ñau gì chăng, tôi tìm lên Tràng
Tiền. Cậu ta ñang cắm cúi trước bàn viết.
Tuân ñặt bút, tiếp tôi.
- Mình bắt ñầu viết cuốn tiểu thuyết mà mình vẫn nói chuyện với cậu… Mình hy vọng trong năm
nay sẽ hoàn thành bản thầo lần thứ nhất… Thời tiết này mà ñóng cửa buồng lại ngồi viết văn thì
nhất. Nhưng khổ nỗi thời gian cứ bị cắt vụn vì những công việc của cơ quan…
Tôi buồn cười:
- Thời tiết này ñối với dân câu chúng mình cũng nhất. Hồ Tây ñêm ñêm mờ mịt mưa xuân.
Chúng mình ñang hồi hộp ñón vụ cá vật ñẻ ñầu tiên trong năm.
- Cậu bỏ văn rồi à? - Tuân băn khoăn hỏi tôi.
- Không bỏ cũng coi như bỏ, tôi nói: viết mà không ai in thì viết làm gì?
Lần ñó, tôi dùng năm ñồng Tuân trợ cấp sữa cho cháu sắm thêm mấy bộ lưỡi câu chùm, loại
chuyên dùng ñể giật cá vật ñẻ.
Tháng ba. Trời nồm ẩm ướt gần suốt cả tháng. ðường phố Hà Nội lép nhép bùn. Thềm nhà xi
măng, ñá hoa các nhà chảy nước. Dân trong Thành phố bực dọc nguyền rủa thời tiết. Dân câu
ven Hồ Tây chúng tôi lại vui mừng hết chỗ nói. Hồ Tây cá trở mình suốt ñêm. Cá cái như chép,
diếc, thầu dầu… bụng căng trứng nôn nóng chờ mưa rào…
Ngày hôm ñó, trời ñổ mưa rào, trận mưa rào ñầu tiên. Người ta gọi trận mưa rửa bùn. Dân câu
chúng tôi gọi là trận mưa tiền. ðêm nay, sẽ bắt ñầu từ lúc nửa ñêm, cá từ giữa hồ sẽ lao thẳng
vào bờ vật ñẻ dưới các vùng bèo do chúng tôi chuẩn bị sẵn, trong các ñám rong ñuôi chó, cây
niểng, cây sậy nước mọc gần bờ… Bọn cá vật ñẻ từ nửa ñêm cho ñến rạng sáng chúng hoàn tất
vụ sinh ñẻ ñầu tiên trong năm.

Khoảng bảy giờ tối, tôi ñang dùng ñá mài chuốt lại mấy bộ lưỡi câu. Tuân Nguyễn ñột ngột dắt
xe bước vào. Cậu ta lấy trong túi xách ra một bao thuốc ðiện Biên và một gói trà Thanh Hương:
- Cậu pha trà ñi. ðêm nay mình sẽ tra tấn cậu ñây Mình ñọc cho cậu nghe hai chương ñầu cuốn
tiểu thuyết vừa chép sạch xong!
Tôi suýt buột miệng: "Hay cậu ñể ñến ñêm mai có ñược không?", nhưng kịp ghìm lại. Tôi cũng
ñã từng viết văn, tôi biết rõ cái tâm trạng háo hức, hồi hộp của người viết khi quyết ñịnh ñọc
những trang viết ñầu tay cho bạn mình nghe. ðó là mối tình ñầu của chàng trai mới lớn. Tôi
không muốn bạn mình cụt hứng. Nhưng, tôi thầm nghĩ, tại sao hắn lại chọn ñúng cái ñêm nay mà
ñọc văn cơ chứ? Với dân câu chúng tôi, mỗi năm chỉ có một vài ñêm như ñêm nay.
Tôi ñang hy vọng sẽ kiếm ñược một yến cá chép. Năm ngoái, cũng ñúng vào thời ñiểm này tôi
kiếm ñược hơn mười sáu cân cá, và một con rắn cạp nong lớn ñi ăn trứng cá. Tôi bán tất mang
tiền về cho vợ. Vợ tôi mừng ứa nước mắt. Với tôi, những ñêm như ñêm nay, mọi chuyện văn
chương thơ phú chẳng có ý nghĩa gì hết so với một yến cá chép!…
Tôi ñành xếp dọn ñồ nghề câu, nấu nước pha trà.
Tuân rút tập bản thảo, lật lật từng trang, bên ngọn ñèn dầu tù mù, vẻ mặt căng thẳng.
- Tên tác phẩm: Một người mơ mộng. Nhân vật chính là Lê Tuấn. chương một dài hai mươi bốn
trang… Chương hai dài hai mươi sáu trang… - Tuân khẽ khàng giới thiệu.
Cậu ta hắng giọng, ñọc chậm rãi, rõ từng dấu chấm phẩy. Chốc chốc lại bỏ kính trắng xuống
ñăm ñăm nhìn tôi ánh mắt dò hỏi: "Mình viết thế có ñược không?". Tôi làm bộ chăm chú nghe
nhưng tâm trí ñể hết ngoài bờ hồ, chỉ cách cái túp của tôi một vườn quất của anh Cả Tựu, hàng
xóm. Cá ngoài hồ trở mình mỗi lúc một căng. Chúng ñang từ giữa hồ lao vào bờ. Những nàng
chép cái, mỗi nàng nặng cỡ hai, ba ký, bụng chửa vượt mặt, dắt theo cả chục chàng chép ñực
rốn cương sẹ (tinh trùng của cá) - cá cái vật ñẻ phun trứng vào rễ bèo, vào những lùm rong ñuôi
chó, vào gốc các bụi cây mểng, cây sậy mọc chìm dưới nước… Cá cái phun trứng ñến ñâu, cá
ñực xô nhau tưới sẹ lên trứng. Chúng hoàn toàn ñắm mình trong cuộc giao hoan, không còn biết
trời ñất là gì. Chúng tôỉ chỉ việc thả lưỡi câu chùm xuống, nhấc ngang, nhấc dọc, kéo cổ chúng
lên khỏi mặt nước. ðể tranh thủ thời gian, giật ñược con nào, chúng tôi vứt luôn chúng xuống
giữa các rãnh cây, nắn vội lại bộ lưỡi câu chùm thả xuống giật tiếp. Ít có một giống vật nào say
mê tình dục như bọn chép ñực. Nằm phơi mình trên mặt ñất chờ chết, chúng vẫn giẫy ñành
ñạch, tiép tục phun sẹ ñọng thành vũng trắng loang lổ mảu sữa…
Nhưng chỉ một lát sau, những trang viết của Tuân bắt ñầu cuốn hút tôi, làm tôi quên phứt bọn cá
vật ñẻ, và cái sướng run người khi nhấc cái cần câu nặng trĩu, ngọn cần cong chúi xuống nước
vì bị một anh chép cỡ một, hai ký lôi kéo sợi dây câu, cố sức vùng vẫy thoát khỏi những lười câu
có ngạnh sắc như gươm báu, cắm ngập vào da thịt? ðồng thời với cái sướng của bản năng giết
chóc, săn bắn nằm sẵn trong máu của con người có từ thời nguyên thuỷ, là cái sướng ước
lượng tức khắc số tiền mà các anh chàng, cô nàng sẽ mang lại sáng hôm sau, khi ñặt các
"chàng, nàng" lên bàn cân mấy bà buôn cá… Và tiếp ñó là ánh mắt rạng rỡ của con gái ñược bố
cho tiền ăn quà sáng, và nụ cười sắp- chết-ñuối-vớ-ñược-cọc của vợ, lương tháng giáo viên ñã
tiêu ñến ñồng cuối cùng, và ngày mai ñến kỳ ñong gạo sổ mà chưa biết vay ai… Tôi ngồi, hai
cánh tay bó gối, nghe Tuân ñọc văn mỗi lúc một chăm chú hơn. Không hiểu sao tự nhiên tôi ứa
nước mắt. Những trang văn thấm ñượm chất thơ của Tuân làm sống dậy trong tôi niềm mơ ước
ñược trở thành nhà văn, mà cuộc sống nghiệt ngã ñã chôn vùi từ lâu. Tuân ñã ñọc xong hai
chương ñầu cuốn tiểu thuyết ñậm màu sắc tự truyện, tôi vẫn ngồi bó gối không nhúc nhích. Tôi
muốn nói một ñiều gì mà cổ tự nhiên nghẹn tắc. Từ ñáy lòng tôi dâng lên một nỗi buồn kinh
khiếp. ðó là nỗi buồn khi ñọc một nhà văn ñồng thời, và tự phát hiện mình không bao giờ viết nổi
những trang viết như anh ta? Buồn vì tủi thân, và cả vì ñố kỵ…
Tôi ñâm giận thân, giận ñời… Tôi nghĩ: nếu hoàn cảnh không xô ñẩy mình ñến cảnh huống cùng
quẫn như hiện nay, thì có lẽ mình cũng ñã viết ñược một cái gì, có thể không bằng nhưng cũng
suýt soát ñược như Một người mơ mộng. Hai mươi tuổi mình ñã viết ñược Vượt Côn ðảo kia
mà… ðể khỏi phải nói ra với Tuân những ñau ñớn, dằn vặt vụt nổi lên trong lòng như một cơn
lốc Hồ Tây, tôi ñứng lên, ñi xuống bếp.
- Chắc cậu ñói rồi - mình nấu nồi cháo cá ñãi cậu. Mình còn con chép hơn nửa ký ñang rộng
dưới cầu ao… - vừa nhóm bếp, tôi vừa nói vọng lên - Còn tiểu thuyết thì mình muốn nghe thêm
vài chương nữa. Mình sẽ ñể hẳn một buổi ñể thảo luận với cậu!
Thế mà không ngờ ñó là hai chương tiểu thuyết ñầu tiên mà cũng là cuối cùng - tác phẩm mộng
tưởng của cả ñời Tuân Nguyễn - mà tôi ñược nghe.

Cho ñến tận khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không nguôi hối tiếc tại sao hôm ñó tôi không
mượn và chép giữ lại hai chương tiểu thuyết ñó?… ðược vậy thì ñộc giả hôm nay, ngoài thơ ra
có thể thưởng thức văn xuôi của Tuân Nguyễn. Và tôi tin rằng ñộc giả sẽ bị thuyết phục, vì văn
xuôi của Tuân ñược tôi rèn kỹ lưỡng trong lò văn Dostoievsky. Nhưng, nói như người xưa, có ai
học ñược chữ ngờ…
Ngày 21 tháng 10 năm 1964, Tuân Nguyễn bị bắt. Và sau ñó là thời gian ñi tù chín năm bảy
tháng…
Tôi còn nhớ rõ ñược như vậy vì lúc Tuân bị bắt, con gái tôi, - ñược Tuân chu cấp sữa hàng
tháng - mới chưa ñầy hai tuổi. Lúc Tuân ñược thả về cháu ñã học hết cấp một. Tội danh của
Tuân và vì sao Tuân bị bắt, ngày ñó tôi không ñược biết tường tận cho lắm: Tôi chỉ biết Tuân
Nguyễn bị bắt vào buổi sáng, thì buổi chiều tôi lò dò ñến 20 phố Tràng Tiền. Hôm ñó tôi cạn túi,
ñịnh ghé vô ăn chực Tuân một suất cơm tập thể… Tôi ñang loay hoay tìm chỗ dựng xe ñạp
trước cửa nhà ăn thì nhà thơ Trần Nguyên Vấn, cũng là dân Huế và làm cùng cơ quan với Tuân,
từ bên trong nhà ăn sải bước chân ra, vẻ mặt thất sắc, hớt hải. Vấn ñến sát bên tôi, ghé sát tai
thì thầm: Quán về ngay ñi. Tuân Nguyễn vừa bị bắt sáng nay…
Tôi lây nỗi khiếp hãi của Vấn, nhảy phóc lên xe ñạp phóng như ñiên về Nghi Tàm. Tôi chệnh
choạng dựa xe vào phên liếp, hai chân bỗng như bị ñốn… Tôi nàm dài ra nền nhà, mặt úp xuống
ñất, khóc nấe lên, một nỗi ñau ñớn không tên, quặn thắt trong tim tôi…
Tôi còn lưu giữ trong ký ức một chuyện khá tức cười về Tuân Nguyễn, trước khi chúng tôi gặp lại
nhau, sau gần mười năm… Một buổi chiều thu Tây Hồ trời se lạnh…
ðó là mùa câu cá diếc bằng giun ñỏ. Thôn Nghi Tàm vàng một màu hoa cúc. Tuân ñạp xe về
Nghi Tàm thăm tôi.
Tôi hỏi:
- Có mang theo chương mới nào của Một người mơ mộng không ñấy?
Tuân lắc ñầu:
- Mình tạm gác tiểu thuyết lại ñể dịch một truyện vừa tuyệt hay của Solzhenitsyn mới ñăng trên
Les Nouvelles de Moscou.
Tuân Nguyễn tóm tắt cho tôi nghe Solzhenitsyn là ai. Tôi dắt Tuân ñi loanh quanh trong xóm xem
hoa.
Lúc sắp ra về, Tuân chợt hỏi tôi, giọng hơi ngập ngừng:
- Cậu có ñồng tiền vàng không, cho mình một ñồng…
Tôi ngạc nhiên:
- ðồng tiền vàng? Cậu làm như mình là tay sưu tập tiền cổ không bằng?
Tuân ñỏ mặt:
- Không phải. Nó là… cái ấy ấy mà…
Tôi chợt hiểu ra, bật cười. Cái ấy, là cái bao cao su của Tiệp Khắc sản xuất. Mỗi cái ñược ñựng
trong cái hộp nhỏ, tròn và dẹt, in hình ñồng tiền vàng cổ trên giấy kim. Ngày ñó, "ñồng tiền vàng"
là loại hàng cung cấp ñặc biệt. Muốn mua nó phải có giấy của Công ñoàn cơ quan, hoặc của chi
hội phụ nữ sở tại chứng nhận: người mua ñã có vợ, mua ñể dùng cho sự sinh ñẻ có kế hoạch.
Nơi bán là các cửa hàng dược phẩm quốc doanh. Số lượng mua cũng rất hạn chế, ñể tránh nạn
ñầu cơ tích trữ. Trẻ con thỉnh thoảng nhặt ñược một hai chiếc của người lớn dùng rồi vứt ñi, thì
lấy làm thích thú lắm. Chúng thổi to lên, làm bong bóng bay…
Tôi hỏi Tuân:
- Nhưng cậu cần "ñồng tiền vàng" làm gì? Chắc có ñối tượng nào cậu ñịnh tòm tem hẳn?
Tuân càng ñỏ mặt tợn:
- Ở cơ quan mình nghe tụi nó thì thào hỏi xin nhau ñồng tiền vàng… Mình không biết hình thù nó
thế nào, muốn xem cho biết. ðể miêu tả khi cần ñến, trong văn xuôi chẳng hạn…
Tôi nói:
Rất tiếc, mình lại không có… Mình có thuộc biên chế cơ quan nào ñâu mà ñược công ñoàn giới
thiệu cho mua?
- Thế trong chuyện sinh hoạt vợ chồng cậu giải quyết thế nào?
- Thú thật với cậu, tôi nói, tính mình vốn không ưa "khoa học kỹ thuật" can thiệp vào chuyện tế
nhị ñó. Thứ nữa, mình là loại "ñêm bảy ngày ba, vô ra không kể", ñồng tiền vàng ñâu mà xài cho
xuể? Nhưng mình biết ở cơ quan cậu có thằng H. lúc nào trong túi cũng có "ñồng tiền vàng". Cậu
cứ hỏi xin hắn, thế nào cũng có.

Một sự rủi ro ñầy tính chất bi hài mà hình như số phận ñặc biệt dành cho loại người như Tuân
Nguyễn.
Sáng ngày 21 tháng 10 năm 1964, trước giờ làm việc Tuân Nguyễn gặp H. ở cổng cơ quan.
Tuân rất ngạc nhiên, H. vốn là tay "ñại nghệ sĩ" thường xuyên ñi muộn về sớm, thường xuyên bị
thủ trường phê bình, sao bữa nay lại chăm chỉ thế không biết? Có lẽ hôm nay trời ñi vắng!
Về sau này, mỗi lần hồi tưởng lại sự việc ngày hôm ñó, Tuân không sao quên ñược chi tiết này.
Tuân kết luận: cuộc ñời mỗi người là một kịch bản phim truyện ñã ñược số phận ñạo diễn phân
cảnh. H. phải xuất hiện ñúng lúc ñó ñể tăng thêm chất bi hài của truyện phim.
Sau một phút ấp úng, Tuân hỏi xin H. một "ñồng tiền vàng":
- Sao cậu biết là tớ có sẵn của "gia bảo" ấy? - H. cười hỏi.
- Phùng Quán nó bảo thế.
H. không thôi cười, nói:
- Thằng ấy tớ cứ tưởng chỉ nắm vững lý lịch tụi cá mú Hồ Tây, không ngờ với bạn hữu hắn cũng
nắm vững gớm… Hôm nào gặp hắn, cậu nhắn hộ chịu khó lên tớ chơi, tớ sẽ tặng một cái áo
bông của bộ ñội biên phòng, tha hồ chống chọi với sương gió Hồ Tây.
H. rút cái ví ở túi quần sau, mở ra lấy một "ñồng tiền vàng" mới toe ñưa cho Tuân:
- Trước khi dùng cậu nhớ K.T (1) cẩn thận, H. dặn, không lỡ nó thủng thì bỏ mẹ.
Tuân ñỏ mặt nói:
- Mình chỉ muốn xem cho biết thôi…
H. nói:
- Ba mươi tuổi ñầu mà chưa biết mặt mũi "ñồng tiền vàng" như thế nào thì cậu là thằng hâm.
Thời buổi này, Roméo Juliette nếu không ở trong biên chế, không có công ñoàn cơ sở giới thiệu,
thì cũng phải lùng mua "ñồng tiền vàng" theo giá chợ ñen!… Cậu phải bơn bớt sách vở, thêm
chất sống sít của cuộc ñời thường vào mới hy vọng với tay ñến ðốt ñược!
Tuân ñút vội ñồng tiền vàng vào túi áo, cài cúc cẩn thận, ñịnh bụng ñợi ñến tối, ñóng chặt cửa
buồng lại mới mở ra xem mặt mũi nó… Không ngờ…
Sau lệnh bắt, người ta yêu cầu Tuân bỏ hết ñồ dạc mang theo trong người, kể cả kính cận ñể lập
biên bản. Về sau này, Tuân kể lại cho tôi nghe giây phút nhớ ñời ñó:
- Như cái máy, mình móc hết túi áo túi quần, bỏ ñồ ñạc lên mặt bàn. Nhưng khi bỏ cái "ñồng tiền
vàng" lên mặt bàn, mình bỗng tỉnh trí lại. Chính nỗi hổ thẹn ñã làm cho mình tinh trí…
(…)
Tuân Nguyễn vốn tinh tế. Cậu ta cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Cậu ta mấp môi ñịnh thanh minh,
nhưng kìm lại ñược.
" Một chi tiết khó tin trong tác phẩm Kỷ niệm ngôi nhà những người chết của Dostoievsky vụt
hiện ra trong ký ức mình. Có một người tử tù sắp sửa phải thụ hình. Y bị trói vào cọc hành hình,
cổ vươn ra chuẩn bị ñón lưỡi dao bén ngọt của ñao phủ. Y chợt ngoảnh lại, run rẩy nói với ñao
phủ: Trên gáy tôi có cái nhọt ñang mưng mủ. Ông làm ơn ñừng chém vào cái chỗ cái nhọt!".
Rất nhiều năm sau, Tuân kể lại với tôi chuyện này, rồi trầm ngâm:
- Rất ñúng với hoàn cảnh mình lúc ñó. Sắp sửa phải ñi tù chưa biết bao nhiêu năm, thế mà mình
lại không cảm thấy ñau khổ bằng sự việc trong túi có "ñồng tiền vàng"… Và cũng nhờ sự kiện
"ñồng tiền vàng" mà mình có dịp kiểm chứng thêm tài năng vô song của Dostoievsky. Chỉ với
một chi tiết cái nhọt ñang mưng mủ trên gáy người tử tù, Dostoievsky ñã soi rọi cho chúng ta
thấy vực thẳm vô tận, ñầy bí ẩn và kỳ dị trong tâm thức con người…
***
Một buổi vào giữa trưa, tôi ñang ngồi ñtm bếp, thì cửa liếp xịch mở. Tôi ngẩng lên, ngồi lặng ñi
một lúc khá lâu. Tôi bật gọi, cổ nghẹn tắc:
- Trời… Tuân!
Phải, người ñang ñứng trước mặt tôi là Tuân Nguyễn. Da mặt vàng úa và hơi phù nề. Cặp kính
cận vành ñồng rỉ xanh và hai gọng ñược thay bằng hai vòng dây gai xe. Cái miệng vẫn rộng
nhưng không còn tươi nữa. Cặp môi nhợt nhạt vì thiếu máu. Như bừng tỉnh, tôi loạng choạng
ñứng dậy. Và hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau lúc nào không biết. Phút chốc hai gương mặt dãi
dầu, bầm dập khổ nạn trần gian, ñẫm lệ. Tôi thì thầm qua nước mắt:
- Thế mà ñã gần mười năm rồi… Mười năm tốt ñẹp nhất của một ñời người…
Tuân cười buồn:
- Chắc cậu không tin mình còn có ngày trở về?

- Cậu gầy yếu quá… Người của sách vở, của mộng mơ… Cậu ñâu ñược chuẩn bị ñể nhận một
ñòn chí mạng như vậy…
Tuân ngồi xuống cạnh bếp lửa, hơ hơ hai bàn tay gầy guộc, nói:
- Sức thích nghi vô tận cũng là một ñiều bí ẩn của con người, cậu ạ.
Tôi thổi cơm, rán cá, nấu canh chua. Hai ñứa ngồi ăn ngay bên bếp.
- Nghĩ cho cùng, không có cái rủi nào lại không chứa sẵn ít nhiều cái may. - Tuân nói - Có lẽ nhờ
vậy mà con người mới có thể tồn tại trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.
- Cậu thử nói cái may cậu tìm thấy trong mười năm qua xem nào - tôi hỏi.
Trước hết, mình có dịp suy gẫm thêm về cuốn tiểu thuyết mình ñịnh viết, vì ñã viết ñược hai
chương ñầu như cậu biết. Thực tế mười năm ñã chỉ cho mình thấy nội dung cuốn tiểu thuyết của
mình quá hiền lành, quá nông cạn. Theo mình, nếu không có mười năm lưu ñày ở Sibir, tài năng
của Dostoievsky không ñạt ñến ñộ viên mãn như vậy. Mình tin, nếu viết lại, cuốn tiểu thuyết của
mình sẽ hay hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Nó sẽ là Kỷ niệm ngôi nhà những người chết của mình.
Hai nữa, nhờ mười năm qua mình ñã tự học ñược tiếng Nga. Bây giờ mình có thể ñọc ñược
Dostoievsky từ nguyên bản. Nhưng ñiều may mắn này mới là quan trọng hơn cả: trong mười
năm qua, mình ñã sống giữa những con người vô cùng phong phú và phức tạp, chất liệu sống
vàng ròng cho các nhà văn. Mình chỉ ñơn cử với cậu một người…
***
"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh
ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình ñều thấy khó tin. Anh
ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong ñộ của người làm
chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều,
do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi
mắc kẹt luôn ở ñó. Nhìn anh ta, rất khó ñoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi.
Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các ñống rác.
Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thắng ñuồn ñuỗn, ñen cháy, chỉ toàn da, gân với xương.
Trên người, tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc ñầu mình cứ tưởng anh ta bị câm vì
suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng dù là chỉ ñể nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là người
quá ít lời. Gặp ai trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta ñều cúi chào cung kính,
nhưng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người anh ta có một cái gì
ñó làm mình ñặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen… Nhiều lần mình ñịnh bắt chuyện, nhưng anh ta
nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi ñã cúi chào cung kính. Hầu như tất cả các trại
viên, kể cả những tay hung dữ nhất, cũng ñều thương anh ta. Những trại viên ñược gia ñình tiếp
tế người ñể dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người cho ñiếu thuốc. Ở trại, anh ta có một
ñặc quyền không ai tranh ñược, và cũng không ai muốn tranh. ðó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần
có tù chết, giám thị trại ñều cho gọi "thằng khùng (tên họ ñặt cho anh ta) và giao cho việc khâm
liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên ñã từng ñánh ñập anh ta, anh ta ñều
khâm liệm chu ñáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa cho người chết, kỳ cọ ghét
trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo, với hai bàn tay của người mẹ tắm rửa cho ñứa con nhỏ. Lúc
tắm rửa, kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì ñó không ai nghe rõ. Anh ta rút trong túi áo
một mẩu lược gãy, chải tóc cho người chết, nếu người chết có tóc. Anh ta chọn bộ áo quần lành
lặn nhất của người tù, mặc vào rồi nhẹ nhàng nâng xác ñặt vào áo quan ñược ñóng bằng gỗ tạp
sơ sài. Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn, ñặt làm gối cho người chết.
Nếu người tù không có áo xống gì, anh ta ñẽo gọt một khúc cây làm gối. Khi ñã hoàn tất những
việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán người tù chết, và bật khóc. Anh ta khóc
ñau ñớn và thống thiết ñến nỗi mọi người ñều có cảm giác người nằm trong áo quan là anh em
máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ người tù nào anh ta cũng khóc như vậy. Một lần giám thị
trại gọi anh ta lên:
- Thằng tù chết ấy là cái gì với mày mà mày khóc như cha chết vậy?
Anh ta chấp tay khúm núm thưa:
- Thưa cán bộ, tôi khóc vờ ấy mà. Người chết mà không có tiếng khóc tống tiễn thì vong hồn cứ
lẩn quẩn trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại cán bộ. Lúc hắn còn sống, cán bộ có thể trừng trị
hắn, nhưng ñây là vong hồn hắn, cán bộ muốn xích cổ, cũng không xích ñược.
Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại mặc, cho nó muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng mình
không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gương mặt vàng úa, nhăn nhúm của anh ta chan hòa
nước mắt. Cả thân hình gầy guộc của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả cái mớ giẻ rách khoác

trên người anh ta cũng khóc… Trong tiếng khóc và nước mắt của anh ta chan chứa một niềm
thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lỳ lợm, chai sạn, "ñầu chày,
ñít thớt, mặt bù ìoong" cũng phải rơm rớm nước. Chỉ có nỗi ñau ñớn chân thật mới có khả năng
xuyên thẳng vào trái tim người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. Con người này là ai
vậy? Một thằng khùng hay người có mối từ tâm lớn lao của bậc ñại hiền?… Thế rồi, một lần,
mình và anh ta cùng ñi lùa trâu xuống con sông gần trại cho ñầm nước. Trời nóng như dội lửa.
Bãi sông ñầy cát và sỏi bị nóng rang bỏng như than ñỏ. Trên bãi sông mọc ñộc một cây mủng già
gốc sần sùi tán lá xác xơ trải một mảng bóng râm bằng chiếc chiếu cá nhân xuống cát và sỏi.
Người lính gác ngồi trên bờ sông dốc ñứng, ôm súng trú nắng dưới một lùm cây. Anh ta và mình
phải ngồi trú nắng dưới gốc cây mủng, canh ñàn trâu ngụp lặn dưới sông. Vì mảng bóng râm
quá hẹp nên hai người gần sát lưng nhau. Anh ta bỗng lên tiếng trước, hỏi mà ñầu không quay
lại:
- Anh Tuân này - không rõ anh ta biết tên mình lúc nào - sống ở ñây anh thèm cái gì nhất?
- Thèm ñược ñọc sách - mình buột miệng trả lời, và chợt nghĩ, có lẽ anh ta chưa thấy một cuốn
sách bao giờ, có thể anh ta cũng không biết ñọc biết viết cũng nên.
- Nếu bây giờ có sách thì anh thích ñọc ai? - anh ta hỏi.
- Voltaire! - một lần nữa mình lại buột miệng. Và lại nghĩ: Nói với anh ta về Voltaire thì cũng
chẳng khác gì nói với gốc cây mủng mà mình ñang ngồi dựa lưng. Nhưng nhu cầu ñược chuyện
trò bộc bạch với con người nó cũng lớn như nhu cầu ñược ăn, ñược uống… Nhiều lúc chẳng
cần biết có ai nghe mình, hiểu mình hay không. ðó chính là tâm trạng của anh công chức nát
rượu Marmeladov bất chợt nói to lên những ñiều tủi hổ nung nấu trong lòng với những người vớ
vẩn trong một quán rượu tồi tàn, mà Dostoievsky miêu tả trong Tội ác và trừng phạt. Anh ta ngồi
bó gối, mắt không rời mặt sông loá nắng, hỏi lại:
- Trong các tác phẩm của Voltaire, anh thích nhất tác phẩm nào?
Mình sửng sốt nhìn anh ta, và tự nhiên trong ñầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: một người nào khác ñã
ngồi thay vào chỗ anh ta… Mình lại liên tưởng ñến một cậu làm việc cùng phòng hồi còn ở ðài
phát thanh, tốt nghiệp ñại học hẳn hoi, ñọc tên nhạc sĩ Chopin (Sôpanh) là Cho Pin.
Mình trả lời anh ta:
- Tôi thích nhất là Candide.
- Anh có thích ñọc Candide ngay bây giờ không?
Không ñợi mình trả lời, anh ta nói tiếp:
- Không phải ñọc mà nghe… Tôi sẽ ñọc cho anh nghe ngay bây giờ.
Rồi anh ta cất giọng ñều ñều ñọc nguyên bản Candide. Anh ñọc chậm rãi, phát âm chuẩn và hay
như mấy cha cố người Pháp, thầy dạy mình ở trường Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng
rúm ró, răng vàng khè ñầy bựa của anh ta như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng
sông loá nắng, tưởng chừng như anh ta ñang ñọc thiên truyện Candide nguyên bản ñược chép
lên mặt sông…
Anh ñọc ñến câu cuối cùng thì kẻng ở trại cũng vang lên từng hồi, báo ñến giờ lùa trâu về trại.
Người lính gác trên bờ cao nói vọng xuống: "Hai ñứa xuống lùa trâu, nhanh lên!".
- Chúng mình lùa trâu lên bờ ñi! - anh nói.
Lội ra ñến giữa sông, mình hỏi anh ta:
- Anh là ai vậy?
Anh ta cỡi lên lưng một con trâu, vừa vung roi xua những con trâu khác, trả lời:
- Tôi là cái thanh ngang trên cây thập tự ñóng ñinh Chúa.
Rồi anh ta tiếp:
- ðừng nói với bất cứ ai chuyện vừa rồi…
Giáp mặt người hnh canh, bộ mặt anh ta thay ñổi hẳn - ngu ngơ, ñần ñộn như thường ngày.
Cuối mùa ñông năm ñó, anh ta ngã bệnh. Nghe các trại viên kháo nhau mình mới biết.
Thằng chuyên gia khâm liệm e ñi tong. Thế là nếu bọn mình ngoẻo, sẽ không còn ñược khâm
liệm tử tế và chẳng có ai khóc tống tiễn vong hồn… - những người tù nói, giọng buồn.
Mình gặp giám thị trại, xin ñược thăm anh ta.
Giám thị hỏi:
- Trước kia anh có quen biết gì thằng này không?
Mình nói:
- Thưa cán bộ, không. Chúng tôi hay ñi lùa trâu với nhau nên quen nhau thôi.

Giám thị ñồng ý cho mình ñến thăm, có lính ñi kèm. Anh ta nằm cách ly trong gian lán dành cho
người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm
nghiền, chốc chốc lại lên cơn co giật…
Mình cúi xuống sát người anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt, chăm chăm nhìn mình. Trên
khoé môi rúm ró như thoáng một nét cười. Nước mắt mình tự nhiên trào ra rơi lã chã xuống mặt
anh ta. Anh ta thè luỡi liếm mấy giọt nước mắt rớt trúng vành môi. Anh ta thều thào nói:
- Tuân ở lại, mình ñi ñây… ðưa bàn tay ñây cho mình…
Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay anh ta rờ rầm mớ giẻ rách khoác trên người, lấy
ra một viên than củi, ñược mài tròn nhẵn như viên phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường,
anh ta dùng viên than viết vào lòng bàn tay mình một chữ nho. Chữ NHẪN.
Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt sức, ñánh rớt viên than, và lên cơn co giật.
Người lính canh dẫn mình lên giám thị trại với bàn tay có viết chữ Nhẫn ngửa ra. Người lính
canh ngờ rằng ñó là một ám hiệu.
Giám thị hỏi:
- Cái hình nguệch ngoạc này có ý nghĩa gì? Anh mà không thành khẩn khai báo, tôi tống cổ anh
ngay lập tức vào biệt giam.
Mình nói:
- Thưa cán bộ, thật tình tôi không rõ. Anh ta chỉ nói: tôi vẽ tặng cậu một ñạo bùa ñể xua ñuổi
bệnh tật và tà khí.
Nghe ra cũng có lý, giám thị trại tha cho mình về lán…
Kể ñến ñó, Tuân Nguyễn chợt mở lòng bàn tay phải, nhìn ñăm ñăm như muốn tìm lại dấu vết
chữ Nhẫn, rồi lắc lắc ñầu, nói như chl cốt cho mình nghe:
- Ngay cả trong tác phẩm Kỷ niệm ngôi nhà những người chết, cũng không có dược một nhân
vật như vậy.
***
Tuân Nguyễn cho tôi biết về Hà Nội ñã ñược gần một tháng.
Tôi nói:
- Thế mà ñến hôm nay cậu mới gặp mình. Tệ quá!
- Vừa ñặt chân xuống Hà Nội, mình ñã nghĩ về với cậu - Tuân nói - Nhưng nghĩ lại thấy chưa
nên. Cậu ñang gặp khó khăn, mình lại về tụ bạ với cậu, sẽ không hay cho cả hai… Tiện ñường,
mình ghé vào nhà vợ chồng Tạ Vũ. Vừa trông thấy mình cả hai ñều khóc. Vợ Tạ Vũ nói: "Anh cứ
ở lại ñây, chúng ta rau cháo nuôi nhau". Nhưng có lẽ mình phải tìm một chỗ ở khác. Cuộc sống
của vợ chồng Tạ Vũ cũng quẫn quá. Hai vợ chồng, ba ñứa con chui rúc trong cái túp chỉ hơn
chục mét vuông, và gần như sống trên một ñống giẻ rách…
Sắp ñứng lên ra về, Tuân Nguyễn như chợt nhớ ñiều gì.
- Ơ này, cậu có "ñồng tiền vàng" nào không?
Tôi ngạc nhiên:
- ðồng tiền vàng nào?
- Thì… "ñồng tiền vàng" ấy mà… Cuối cùng, ñến hôm nay mình vẫn chưa ñược biết mặt mũi nó
thế nào…
Tôi bật cười mà hai mắt cay lệ. Tôi ôm lấy ñôi vai lục cục những xương của bạn nói:
- Chán quá, mình không có… Một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà mười năm không thực hiện
ñược thì kể ra cũng… vui thật. Cuộc ñời vui quá, không buồn ñược. - tôi ngâm to câu thơ của
chính cậu ta làm - Nhưng mình nhất ñịnh sẽ lùng cho cậu hẳn một chục ñồng tiền vàng, xem
thoải mái!
- Lần này không phải chỉ ñể xem, - Tuân nói - mà mình sẽ dùng. ðược hẳn một chục ñồng thì
còn gì bằng! Mình lại sắp lấy vợ…
- Lấy vợ? Mới một tháng trở về với cõi tục mà cậu ñã tìm ñược vợ thì tài thật! Không phải cái cô
mà cậu gọi nhầm tên ấy chứ?
- Người mình ñịnh lấy chắc cậu cũng biết.
- Ai thế?
- Phương Thuý, con cụ Hoài Chân, một trong hai tác giả cuốn Thi nhân Việt Nam.
- Phương Thuý thì mình biết quá, làm thơ, dạy ñàn tam thập lục ở nhạc viện Hà Nội. Nhưng
chồng cô ta là một tiến sĩ vật lý danh tiếng kia mà.
- Phương Thuý vừa làm xong thủ tục ly dị…

- Bỏ một tiến sĩ vật ìý danh tiếng ñể lấy một anh tù vừa ñược tha sau mười năm…! - tôi cười to Ngay cả thiên tài như ðốt cũng không nghĩ ra ñược một tình huống cắc cớ ñến như vậy?
***
Tuân Nguyễn và Phương Thúy lấy nhau sau ñó một tháng, Thuý ñem tất cả số tiền dành dụm
ñược rồi bạn hữu gom góp thêm, mua một gian buồng sáu mét vuông gần ga Hàng Cỏ. Bạn hữu
xúm lại xây "tổ ấm" cho cặp vợ chồng muộn màng. Người góp nồi, người góp xoong, bếp dầu,
chén bát, bàn viết, ghế ngồi, giá sách, giường… bằng gỗ tạp. Hoạ sĩ Chu Hoạch góp một bức
chân dung ðốt, treo trước bàn viết. Tôi và hoạ sĩ Huy Quang chở từ Nghi Tàm lên mấy cây tre,
ñóng một cái chạn ñể bát ñũa xoong nồi… Gian buồng tuy hẹp nhưng xem chừng cũng tươm.
Ngày còn ở trại, Tuân Nguyễn học thêm ñược nghề ñánh véc-ni. Tuân cùng một người bạn, một
nhà thơ cũng thất cơ lỡ vận, tên là Lương Vĩnh, ñi ñánh véc-ni thuê. Nghề ñánh véc-ni cũng kiếm
ñược ngày hai bữa gạo. Tuân nói với tôi:
- Chỉ sợ một nỗi làm nghề này lâu, nó nhiễm vào văn chương thì bỏ mẹ.
Tuân lại bắt tay vào ghi chép và chuẩn bị làm lại cuốn tiểu thuyết dở dang. Nhưng cậu ta không
còn có cái háo hức, say mê như mười năm trước ñây. Nhiều lúc tôi ñến thăm, bắt gặp Tuân nằm
thừ trên giường, mắt lơ ñãng nhìn lên trần nhà, mặt buồn rười rượi. Trên bàn viết, tập giấy trắng,
cuốn sổ tay nằm chỏng chơ với quản bút…
Một hôm, chỉ có hai ñứa với nhau, tôi hỏi:
- Cậu có hạnh phúc không?
Tuân một tay chống má, ánh mắt lơ ñãng, khẽ lắc ñầu trả lời giọng xa vắng:
- Mình ñang ñịnh nghĩa lại hạnh phúc… Mình như người ngủ và ñang mơ một giấc mơ quá ñẹp,
bỗng có người dựng cổ mình dậy một cách thô bạo… Cho ñến lúc này mình vẫn bàng hoàng
chưa tỉnh hẳn. ðiều cảm nhận ñầu tiên sau khi bị lôi ra khỏi giấc mơ là trong người mình có cái
gì ñó rạn vỡ, gãy nát, giống như một thứ ñồ chơi trẻ con ruột bị gãy mất bánh xe, ñứt mất dây
cót… Hình dáng bên ngoài vẫn còn ñấy nhưng không cử ñộng ñược nữa…
(…)
"Ở hiền gặp lành". ðạo lý này tôi ñược dạy dỗ từ thuở ấu thơ. Nhưng khi nhận ñược tin Tuân
Nguyễn chết vì tai nạn giao thông, niềm tin vào ñạo ìý này lung ìay trong tôi. Tôi ñau ñớn tự hỏi:
"Người bạn thân thiết của tôi sống hiền ñến như vậy, tại sao chỉ gặp toàn ñiều dữ?".
Sau ngày ñất nước thống nhất ñược ít lâu, một người học trò cũ của Tuân từ Sài Gòn ra Hà Nội,
tìm gặp thầy và nói: "Thưa thầy, hiện nay em là Hiệu trưởng một trường vừa học vừa làm. Nếu
thầy chuyển vào Sài gòn, em xin hứa sẽ bố trí thầy vào làm việc ở trường, ñưa thầy vào biên
chế. Như vậy thầy sẽ có lương tháng ñều ñặn, và có một chỗ ở tử tế trong khu tập thể của cán
bộ trường. Em tin rằng chỉ mất một thời gian ngắn, cuộc sống của thầy sẽ ñi vào ổn ñịnh, và thầy
có thì giờ ñể thực hiện tác phẩm mà suốt ñời thầy mơ ước".
Vợ chồng Tuân Nguyễn nghe theo lời khuyên của bạn hữu, quyết ñịnh vào cư trú ở Sài Gòn.
Tuân ñể lại gian buồng cho người chủ cũ, cũng với giá bán 600 ñồng; mặc dầu lúc này giá nhà
ñang lên, có thể bán lại cho người khác từ 800 ñến 1.000 ñồng. Tuân nói:
- Mình mua của người ta sáu trăm, mình có quyền gì ñược bán lại một nghìn?
Chúng tôi ñành cười trước lý lẽ gàn dở của cậu ta. Tôi nói:
- Cậu là người của thời Nghiêu Thuấn còn sót lại trên thế gian này.
Trước hôm vợ chồng Tuân lên tàu liên vận vào Nam, chúng tôi dọn sạch gian buồng ñể trả lại
cho chủ cũ, và tổ chức một buổi liên hoan tiễn ñưa. Bạn hữu ñến dự ngồi chật kín gian buồng.
Người nào cũng mang theo quà bánh, áo quần, tiền, thơ, tranh… tặng hai vợ chồng làm vốn dắt
lưng. Tiệc chia tay chỉ có mấy chai rượu trắng, một ít lạc rang.
Tôi nhớ, hôm ñó tôi mang tất cả số tiền bán cá ñịnh ñưa về cho vợ, biếu vợ chồng Tuân. ðâu chỉ
có hơn chục ñồng, toàn tiền lẻ nhàu nát và tanh sực mùi cá. Tuân hỏi:
- Cậu không có thơ tặng mình à? Bây giờ mình lại thấy yêu những bài thơ tràng giang ñại hải,
sặc mùi lính tráng của cậu.
Tôi cười:
- Bạn hữu hôm nay ñã làm thơ về cậu quá hay. Nói như kiểu Lý Bạch hôm ñịnh ñến ñề thơ ở
Hoàng Hạc lâu: "Trước mặt có Tuân Nguyễn, nhưng vì thơ của bạn hữu ñã xếp ñầy nhà, nên
không thể nói nên lời". Sau khi uống cạn ba chén ñầy, niềm cảm hứng thơ chợt oà ñến trong tôi.
Tôi nói:
- Tôi không làm nổi thơ ñể tặng hai vợ chồng cậu, nhưng chợt nghĩ ñược mấy vần nôm na, tặng
gian buồng khốn khó này.

Có nơi nào trên trái ñất này
Mật ñộ nhà thơ như ở ñây ~
Ba thước vuông sáu nhà thơ ngồi
Hai phải ñứng vì không ñủ chỗ…
Có nơi nào trên trái ñất này
Mật ñộ cô ñơn như ở ñây ~
Một ñám trẻ bơ vơ không nhà cửa
Sống bằng thơ ñau với rượu cay…
Có nơi nào trên trái ñất này
Mật ñộ yêu thương như ở ñây?
Mỗi tấc ñất có một người quỳ gối
Dâng trái tim và nước mắt
Cho nỗi ñau của cả loài người.:.
Có nơi nào trên trái ñất này?
Có nơi nào trên trái ñất này?
Có nơi nào trên trái ñất này?
***
Một buổi chiều cuối tháng ba âm lịch 1981, một buổi chiều ñịnh mệnh - ñúng vào năm Tuân bốn
mươi chín tuổi…, cậu ta ñạp chiếc xe mini tòng tọc ñi lấy báo về cho sạp báo của vợ. Xấp báo
xếp ñầy trước giỏ xe. ðường phố Sài Gòn xe cộ như mắc cửi. Tuân ñạp rất chậm, gần sát lề
ñường. Cậu ta biết mình có tật vừa ñạp xe vừa nghĩ ngợi miên man, lại thêm cận thị nặng nên
"tránh xe chẳng xấu mặt nào". ðến một quãng ñường vắng, Tuân ñạp xe nhanh hơn. Một chiếc
xe tải cài số lùi, vừa lùi vừa bóp còi inh ỏi. Tuân Nguyễn không nghe thấy gì. Có lẽ cậu ta còn mê
mải nghĩ ñến một ý thơ hoặc một chi tiết tiểu thuyết chợt ập ñến trong ñầu… Cậu ta cứ mải miết
ñạp xe, và ñạp thẳng ñến ñít thùng xe. Cậu ta bỗng thấy trán mình va phải vật gì cưng cứng.
Chưa kịp hiểu vật gì thì cậu ta ñã ngã lăn ra lề ñường, kính trắng văng một nơi, xấp báo văng
khỏi giỏ xe.
Người lái xe hớt hải phanh xe lại, bánh xe sau cách Tuân ñâu chỉ hơn một mét.
Người lái xe giúp Tuân ñứng lên, lo lắng hỏi:
- Ông có sao không? Tuân nói không sao, chỉ thấy ñầu váng vất. - Tôi bóp còi liên tục mà sao
ông không nghe tiếng? - Xin lỗi anh, tại tôi ñãng trí… Tất cả là lỗi tại tôi - Tuân ấp úng. Người lái
xe ngơ ngác nhìn nạn nhân của mình. Có lẽ ñây là lần ñầu tiên trong lịch sử tai nạn giað thông
người bị ñụng xe lại ñi xin lỗi tài xế. "Hay ông ta bị bệnh tâm thần?" Một ý nghĩ thoáng hiện trong
ñầu anh tài xế. Bây giờ tốt nhất là lên xe phóng ñi, tránh ñược mọi chuyện rắc rối rầy rà. Nhưng
cái vẻ hiền lành ñến ngơ ngác của nạn nhân ñã giữ chân anh ta lại.
- Ông công tác gì?
- Tôi chẳng công tác gì cả. Tôi làm… thơ - Tuân lau cạp kính trắng, trả lời - May quá, nó văng xa
thế mà không vỡ.
- Nhà ông ở ñâu, ñể tôi ñưa ông về?
Tuân nói ñịa chỉ nhà mình, rồi xua tay:
- Tôi về một mình ñược, nhà tôi ở gần ñây thôi. Anh cứ lái xe ñi, chắc anh ñang có việc vội.
Tuân ñạp xe về nhà, kể cho vợ nghe chuyện vừa xảy ra. Vừa ngồi xuống mâm cơm, cậu ta bỗng
thấy buồn nôn. Tuân bỏ bát ñũa, lên giường nằm, rồi một cơn sốt bắt ñầu. ðêm ñó Tuân chìm
vào mê sảng.
Sáng hôm sau, Phương Thúy ñưa Tuân vào cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi khám
nghiệm, bác sĩ cho biết Tuân bị xuất huyết não. Suốt một tuần liền, Tuân Nguyễn lúc mê, lúc tỉnh.
Người lái xe tìm ñến thăm nạn nhân của mình ở bệnh viện. Nhiều lần anh ta xin với vợ và bạn
hữu nạn nhân cho ñược chịu hết phí tổn, nếu cần phải thực hiện ca mổ. Nhưng bác sĩ lắc ñầu:
"Muộn mất rồi!".
Chiều ngày 27 tháng 3 âm lịch, Tuân Nguyễn trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh viện.
Trước khi chết, Tuân chỉ ñể lại ñộc một lời trăn trối:
- ðừng bắt tội người lái xe. Cái kết cục buồn thảm này là lỗi tại tôi… Tôi là người có lỗi…
Nghe Phương Thúy và bạn hữu kể lại giây phút cuối cùng của Tuân, tôi bàng hoàng chợt nhớ lại
hôm Tuân về chơi với tôỉ ở Nghi Tàm.
Hôm ñó Tuân ở lại với tôi suốt ngày.
Tuân nói:

- Mình ñịnh viết một bài thơ dài, nhan ñề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ thêm: chữ Tôi ở ñây phải viết
hoa. Vì Tôi ở ñây là nghệ sĩ và trí thức chân chính của ñất nước. Tôi có trách nhiệm với tất cả
những lỗi lầm, những oan uổng, ñớn ñau, những xấu xa, hèn mạt, ñáng lăng nhục và xúc phạm
con người. Trong mọi chuyện, chính Tôi là người có lỗi. Vì Tôi chưa ñem hết sức mình thực hiện
sứ mệnh cao cả mà Thượng ñế ñã ñặc trao cho người nghệ sĩ.
Chú thích:
(1) Kiểm tra

14. Bản hùng ca bị mối xông và mười bảy bộ hài cốt
Nội dung bài này ñã ñược báo Tiền Phong chủ nhật ñăng 2 kỳ, số 47- 48 năm 1992 với tựa ñề
"Bản trường ca năm xưa" (hay tư liệu mới về 17 bộ hài cốt vừa tìm thấy ở Huế) nhưng bị lược
bớt. Cũng nội dung này, tháng 5/1993, Nxb Trẻ ñã xuất bản với tựa ñề "Bản hùng ca về 17 anh
hùng Vệ quốc ñoàn" (Tủ sách Tuổi hồng). Bài này chúng tôi in theo bản gốc chữ viết tay của
Phùng Quán tặng cho Chi ðoàn TNCS HCM của UBKHKT Tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) sau ñấy ñược
trao lại cho nhà văn Nguyễn Khắc Phê lưu giữ. (Chú thích của Ngô Minh)
***
Dạ thưa văn hữu Nguyễn ðắc Xuân cùng các chiến hữu Trung ñoàn Trần Cao Vân cũ. Mới ñây
do tình cờ tôi ñược ñọc bài viết của văn hữu ñăng trên trang nhất báo Lao ðộng chủ nhật ra
ngày 7-7-1992, thuật lại một sự kiện làm chấn ñộng cả thành phố Huế. Và sự kiện này có một chi
tiết nhỏ liên quan ñến bản thân tôi:
"Ngày 4-6-1992, trong lúc ñào ñất cải tạo một công trình phụ của cơ quan Uỷ ban Khoa học Kỹ
thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, công nhân xây dựng bất ngờ chạm phải 17 bộ hài cốt nằm lẫn với
súng, ñạn, lựu ñạn, dao găm, kiếm Nhật, khóa thắt lưng, mũ sắt…Trong mười bảy bộ, có một bộ
to lớn quá cỡ; và một bộ khác nơi xương ống tay ñeo lủng lẳng một cái "lập lắc" bằng nhôm có
khắc chữ: "Phùng Huấn- VQð.Thuận Hóa". Bài báo ghi chú: "Phùng Huấn là bác của nhà văn
"Tuổi thơ dữ dội" Phùng Quán. Chính nhờ di vật này mà những người khai quật xác ñịnh ngay
ñược ñây là hài cốt của quân ta. "VQð" là Vệ quốc ñoàn. Ngày 16-6, một cuộc tọa ñàm khoa học
ñược tổ chức tại hiện trường khai quật và ñã nhất trí một số nét ñại cương: "Mười bảy bộ hài cốt
là Trung ñội 9, Tiểu ñoàn Tiếp phòng quân, Trung ñoàn Trần Cao Vân, nay là Trung ñoàn 101,
sư ñoàn 325. Trung ñội trưởng là Nguyễn Ngọc Giao, chính trị viên là Vĩnh Tập… ñã hy sinh
trong những ngày toàn quốc kháng chiến, năm 1946. Nhưng ai ñã chôn cả một trung ñội Vệ quốc
ñoàn mà mãi 46 năm sau, hoàn toàn do tình cờ mà phát hiện ñược? Theo ý kiến của một số
người tham dự cuộc tọa ñàm, là do chính ñồng ñội của họ chôn; nhưng không may sau ñó
những người chôn họ cũng hy sinh luôn, nên không còn ai biết chuyện này nữa…".
Nhân sự kiện này tôi có ñôi ñiều muốn thưa chuyện cùng văn hữu và những ñồng ñội cũ của tôi.
Tôi chỉ là một người lính già thất học, mù tịt về mọi khoản khoa học. Nhưng tôi cả quyết rằng,
Trung ñội Vệ quốc ñoàn này không phải do ñồng ñội của họ chôn. Vì một ìẽ giản ñơn là những
người lính chúng tôi những ngày ñó không bao giờ chôn ñồng ñội của mình với vũ khí. "Súng là
vợ, ñạn là con" là ñạo lý chiến trận của chúng tôi ngày ñó. Không ai ñem chôn "vợ con" cùng với
người lính chết trận. Có một nhà thơ ñã từng viết "Chết còn trao súng ñạn cho nhau".
Vậy thì ai chôn?
ðọc bài báo của văn hữu, rồi sau ñó ñược xem ảnh của Trung ñội trưởng Nguyễn Ngọc Giao và
chính trị viên Vĩnh Tập và nhiều bức ảnh chụp các góc ñộ của khuôn viên khai quật, cùng vị trí và
ñịa ñiểm cơ quan Uỷ ban KHKT (18- Hà Nội, Huế), toàn thân tôi ớn lạnh. Tôi bỗng nhớ lại tất
cả…
Cách ñây trên ba mươi năm có lẻ, trong những ngày gian khó nhất của ñời mình, trong nỗi buồn
bã và thất vọng khôn cùng, tôi khởi công viết một thiên hùng ca… "Có những phút ngã lòng- tôi
vịn câu thơ mà ñứng dậy". Thiên hùng ca kể lại một câu chuyện có thật, những người anh hùng
có thật. Hơn nữa, những người anh hùng mà tôi quen biết, và tôi có mối hàm ơn sâu nặng vì một
lần họ ñã cứu tôi… thoát khỏi ñạn ñại liên giặc trong trận ñánh kinh hồn vào vị trí Miễu ðại
Càng… Năm ñó tôi vừa tròn 14 tuổi, là ñội viên ðội thiếu niên trinh sát của Trung ñoàn Trần Cao
Vân, mà tôi có dịp kể lại sự tích của toàn ñội trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội. Không có họ chắc
xương thịt tôi cũng mục nát từ lâu, như xương thịt các bạn tôi trong truyện: Quỳnh-sơn-ca, Vịnhsưa, Bồng-da-rắn…

Thiên hùng ca gồm 10 chương, khoảng nghìn câu thơ, với một Khai từ và một Hậu từ. Từ năm
1958 ñến năm 1988, tôi mắc phải khổ nạn văn chương. Tôi bị mất quyền in sách nên thiên hùng
ca chịu chung số phận với nhiều tác phẩm khác của tôi: Mối xông! Nghìn câu thơ nay tôi không
còn nhớ nữa (ba mươi năm có le rồi còn gì?). Nhưng cốt truyện, ñoạn Khai từ và lác ñác dăm
câu thơ, ñoạn thơ khắc họa ý tưởng chính, tôi vần còn nhớ như in…
ðất nước ta ñâu chừng ấy nghĩa trang!
ðâu chừng ấy nấm mồ liệt sĩ!
Hãy ñi từ ải Nam Quan
Thẳng ñến tận Hàng dương Côn ðảo
Nhặt lên từng hòn ñất nếm xem
Có hòn nào không hăng nồng vị máu?
ðó là ñoạn Khai từ của Thiên hùng ca HUYỆT LỬA CHÔN CHUNG?
Ngày ñó… Cố ñô núi Ngự sông Hương trầm mặc, hiền hòa, bỗng nổi giận, vùng dậy dựng chiến
lũy chống giặc ngoại xâm. Trên vừng trán xanh ngọn núi Tam Thai sáng rực lên dòng chữ xếp
bằng ñá vôi: Thà chết không quay lại ñời nô lệ!. Trung ñoàn Vệ quốc quân Trần Cao Vân, quân
chủ lực của Thừa Thiên, gan dạ, khí phách "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" có thừa, nhưng vũ
khí thì quá thiếu. Họ ñược trang bị phần lớn là súng khai hậu, mút-cơ-tông, mã tấu, dao găm, lựu
ñạn nội hóa mười quả chỉ nổ hai ba, mìn ba càng, chai xăng ngâm kếp…và cả rơm rạ và ớt bột
ñể xông giặc cho chết ngạt như kiểu xông chuột. Vũ khí hạng nặng của Trung ñoàn là một khẩu
sơn pháo 75 ly, một máy ngắm, ñược gọi mật danh là "Ông già Bảy lăm". Bởi vậy, muốn tiêu diệt
ñược quân xâm lăng ñược trang bị ñến tận răng vũ khí hiện ñại, xe tăng, máy bay… Vệ quốc
ñoàn không còn cách nào khác là phải liều thân.
ðoàn vệ quốc quân một lần ra ñi…Nào có mong chi ñâu ngày trờ về…Ra ñi ra ñi bảo tồn sông
núi… Ra ñi ra ñi thà chết không lui…
Cả Trung ñoàn Trần Cao Vân ñã hát như vậy trước giờ xuất kích. Ban chỉ huy mặt trận ngày ñó
mà một số người hiện nay còn sống: Hoàng Anh, Trần Hữu Dực, Hà Văn Lâu…, quyết ñịnh
tuyển chọn những chiến sĩ gan dạ nhất, dám liều thân nhất, thành lập những ñơn vị cảm tử quân.
Cảm tử quân lãnh nhiệm vụ ñêm ñêm luồn sâu vào tận sào huyệt giặc, ñánh cận chiến bằng dao
găm, lưỡi lê, lựu ñạn, dùng mìn ba càng; bom tự tạo phá huỷ xe tăng, ñại bác; dùng chai xăng
ngâm "kếp" ñốt phá các kho hàng… Trong số những ñơn vị cảm tử quân có Trung ñội do anh
Ngọc chi huy, và một chính trị viên rất trẻ con nhà Hoàng tộc, nổi tiếng gan liều và ñánh cận
chiến giỏi. Trong thiên hùng ca, trung ñội trưởng Ngọc còn có biệt danh "Người-yêu-nước-khổnglồ" vì tầm vóc anh ñặc biệt cao lớn. Anh ñứng trong hàng quân thường cao vượt ñồng ñội một
ñầu và một vai. Quê anh ở miền Bắc. Anh ñến mặt trận Huế trong ñoàn quân Nam tiến. Anh luôn
ñội chiếc mũ sắt chiến lợi phẩm thủng một lỗ toang hoác trước trán giống hình cái miệng cười
ngạo, vừa cười vừa hát: Trông chết cười ngạo nghễ… Anh che bớt cái miệng- sắt cười ngạo
bằng chiếc quân hiệu ngôi sao vàng trên nền ñỏ hình trăng. Khẩu tiểu liên "Tuyn" anh khoác trên
vai nom như khẩu súng ñồ chơi. ðôi giày ba-ta ngoại cỡ anh ñi nom như hai chiếc xuồng… Một
con người có tầm vóc như vậy tưởng chừng hét phải sập cầu Trường Tiền như Trương Phi hét
sập cầu Tràng Bản. Nhưng hoàn toàn ngược lại, anh nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngay cả khi
ñứng trước hàng quân phổ biến lệnh chiến ñấu. Và giữa câu nói anh thường chen vào một vài
tiếng Tây như thói quen những người có học thời ñó. Anh thương tụi liên lạc nhóc chúng tôi lắm.
Anh nạt nộ la mắng khi bắt gặp chúng tôi chạy liên lạc, ngại ñường xa, liều lĩnh chạy tắt qua
những ñường phố trong tầm súng của giặc. Giống hệt như mẹ chúng tôi ngày còn ở nhà nạt nộ
la mắng khi bắt gặp chúng tôi trèo tít lên ngọn cây bắt tổ chim: "Lần sau mà anh còn trông thấy
các em chạy tắt qua mấy ñường phố ñó, anh sẽ dùng que thông nòng súng quất cho nát mông
ñít!"
Trận ñánh vị trí miễu ðại Càng ñêm ñó trời mưa rét. Tối như bưng. Trung ñội anh Ngọc là lực
lượng chủ công, ñược Mặt trận tăng cường hỏa lực gấp ñôi, lĩnh nhiệm vụ sẽ ñánh vào ñiểm
xung yếu nhất của vị trí. Tôi và thằng Bồng-da-rắn chạy liên lạc truyền tin. Hai ñứa chứng nào
vẫn tật ấy, ngại chạy ñường vòng, rủ nhau chạy tắt theo con ñường mà anh Ngọc ñã ra lệnh cấm
vì nằm trong tầm ñạn súng máy của giặc và ñịa hình trống trơn. Chạy ñược hai phần ñường thì
vấp phải ñèn pha giặc quét kiểm soát dọc ñường. Chúng tôi vừa kịp nằm sấp xuống lề ñường,
ñạn ñại liên cua ñịch ñã kêu chiu chíu trên ñầu, cày tung ñất ñá quanh chỗ nằm. ðạn bay một lúc
một dày ñặc và hạ thấp xuống chỉ còn cách người chúng tôi vài gang tay. Trong một nỗi hoảng
sợ ghê gớm, chúng tôi cùng kêu thét lên: "Các anh ơi, cứu em với!". Trung ñội trưởng Ngọc lúc

này ñã áp sát ñược ñến vị trí tấn công. Nghe chúng tôi hoảng loạn kêu cứu, anh Ngọc liền chỉ
huy trung ñội nhào trở lại con ñường chúng tôi ñang nằm bẹp dí chờ chết. Anh hô trung ñội dồn
hết hỏa lực bắn xả vào phía hai nòng ñại liên ñang chớp lửa. Trước sự phản công bất ngờ, hai
khẩu ñại liên vụt câm chừng một phút, ñủ thời giờ cho hai ñứa chúng tôi chồm dậy, nhảy vọt
xuống con hào ñầy nước mưa phía bên kia lề ñường… Sự cố này ñã làm lộ kế hoạch ñánh vị trí
trước giờ nổ súng. Các ñơn vị phải rút về. Hai ñứa tôi theo trung ñội anh Ngọc rút về ñịa ñiểm
giấu quân. Vừa kéo xuống tầng hầm chiếu sáng lờ mờ bằng ngọn ñèn bão treo ở góc hầm, ñã
thấy ông ðiểu, tiểu ñoàn trưởng Tiếp phòng quân ñứng chực sẵn giữa nhà. Ông xuất thân là lính
khố xanh, tầm vóc nhỏ con, tính nóng như lứa, hay thét lác và ñôi khi ñánh ñập lính. Nét mặt ông
giận phừng phừng. Vừa nhìn thấy anh Ngọc, ông ñã hét toáng lên: "Ai cho phép anh ñược thay
ñổi kế hoạch tấn công? Tôi sẽ xử bắn anh tại chỗ!" Ông ñưa tay chụp lấy báng súng lục ñeo bên
hông. Anh Ngọc bước sải một bước ñến sát bên ông, ñưa bàn tay hộ pháp nắm chặt lấy cổ tay
ông ñang ñịnh rút súng. Anh nói dằn giọng: "ðồng chí tiểu ñoàn trưởng, tôi yêu cầu ñồng chí dẹp
thói quân phiệt! Hãy bình tĩnh nghe tôi nói ñây! ðồng chí coi việc hạ cái vị trí của bọn chó chết ấy
hơn mạng sống hai thằng nhỏ này hay sao?". Anh ñưa tay trỏ hai ñứa chúng tôi ñang ñứng run
rẩy nép sát vào nhau ở góc tầng hầm. "Tôi sẽ ñưa ñồng chí ra xét xử trước tòa án binh!". Ông
ðiểu rít lên và sầm sập nện giày ñinh cồm cộp quay ngoắt ra cửa tầng hầm. Hai ñứa chúng tôi
nháy nhau và ñịnh chuồn theo ông. Nhưng anh Ngọc quát (tôi chưa bao giờ nghe anh quát to
ñến vậy): "Hai chú ñứng lại ñó! Nằm sấp xuống nền!". Anh rút cái que thông nòng súng, dằn
giọng: "Bao nhiêu lần tôi ñã ra lệnh cho các chú tuyệt ñối không ñược chạy tắt qua những con
ñường cấm. Tại sao các chú không tuân lệnh? Chỉ vì các chú mà lỡ mất một trận ñánh lớn. Tôi
phạt các chú theo kỷ luật Vệ quốc ñoàn!" Anh quất chúng tôi mỗi ñứa ba que thông nòng súng,
quắn mông ñít. "Cho các chú ñứng lên, và về ñi!". Anh nhìn theo chúng tôi leo lên các bậc cửa
tầng hầm, nói với chính trị viên: "Tôi phải lên gặp anh Lâu, yêu cầu anh ñưa hết tụi nhóc này ra
khỏi mặt trận, gửi ra ngoài vùng tự do cho ñi học. Chỗ của chúng ñâu phải ở ñây…". Nhưng anh
chưa kịp làm ñiều ñó thì sự cố quan trọng nhất của ñời người lính ñã xảy. Cạnh nhân vật anh
Ngọc là nhân vật chính trị viên trung ñội con nhà Hoàng tộc, người ñảng viên cộng sản ñộc nhất
trong ñơn vị. Tôi ñặt biệt danh cho anh là "Chàng-cộng-sản-mệ". Nhân vật mà tôi mất nhiều công
sức nhất ñể miêu tả và khắc họa tính cách với cả trăm câu thơ, là nhân vật chiến sĩ Anh tên là
Phùng Huấn, xuất thân nông dân quê ở làng Thanh Thuỷ Thượng. Phùng Huấn yêu một cô gái
làng sắp làm lễ cưới. Mặt trận Huế bùng nổ, anh hoãn ngày cưới, cùng nhiều trai làng xung
phong gia nhập Vệ quốc ñoàn. Anh ñược tuyển chọn vào cảm tử quân…
***
Bài thơ HÔN là ñoạn thơ tôi trích ra từ thiên hùng ca ấy. (Bài thơ này nhiều lần ñăng trên báo, và
mới ñây ñược in trong tuyển tập Parorama de la Littérature Vietnamism do dịch giả Hữu Ngọc
dịch ra tiếng Pháp: (Le Baiser):
Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
ðôi môi tươi ñạn xé
Chưa bao giờ ñược hôn!
Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng ñôi môi
Của một người nô lệ!
ðó là lời của Phùng Huấn nói với vợ chưa cưới trước giờ xung trận. Phùng Huấn là bác họ của
tôi. Trong thiên hùng ca tôi không nói chi tiết này, chi miêu tả mỗi lần chúng tôi ñứng cạnh nhau,
cả ñơn vị ai cũng lầm là hai anh em ruột. Vì chúng tôi giống nhau như hai cục bùn móc dưới
ruộng sâu lên. Dù ñã ñược che kín quân phục và ướp mùi chiến trận, nhưng cả con người
Phùng Huấn và tôi vẫn bốc ra ñậm ñặc mùi bùn, mùi cứt trâu, mùi rơm rạ ủ mục, mùi áo quần
chằm vá ñầy rận và ướt sũng mồ hôi, mùi bình dân học vụ… Trong ñội cảm tử, Phùng Huấn
ñược phân công vào tổ "vũ khí nặng".
Vũ khí nặng Phùng Huấn phụ trách là một cặp ñầu ñạn ñại bác 75 ly tịt ngòi ñược công binh
xưởng biến báo thành mìn ñánh xe tăng. Hai trái ñạn ñựng trong cái rọ heo ñược ñan bằng tre
cật, dây ñeo bện bằng dây ñiện thoại to bằng ngón tay cái. Phùng Huấn chăm sóc hai trái ñầu
ñạn còn hơn ngày còn ñi cày thuê ở làng, chăm sóc con trâu ñực tên là ô, nuôi rẽ của một nhà
giàu. Phùng Huấn gọi nựng chúng là "Hai thằng ñẻ sinh ñôi của tau". Hễ rảnh rỗi phút nào là

Phùng Huấn lại lôi "cặp con sinh ñôi" trong rọ heo ra, lau chùi bằng mỡ súng, dầu "luyn", làm
chúng bóng ngời lên, soi gương ñược Anh em trong ñội thường xúm lại trêu chọc: "Cậu lau chùi
nhiều rứa, có ngày tụi hắn mòn thủng, thuốc súng trong bụng chảy ra hết, thành hai trái ñạn tộngbộng…"
Tổ "vũ khí nặng" là siêu cảm tử, nên mỗi chiến sĩ ñược mặt trận cấp phát một chiếc "lập lắc"
bằng nhôm cứng, trên mặt khắc tên họ, dây ñeo bằng thép không rỉ, ñể lỡ hy sinh xác người nọ
khỏi lan với xác người kia. Các anh "vũ khí nặng" rất hãnh diện với việc cấp phát ưu tiên này.
Trời rét căm căm mà anh nào cũng xắn cao tay áo quân phục ñể khoe. Tôi còn nhớ trong thiên
hùng ca tôi viết cả một ñoạn thơ dài về những chiếc "lập lắc" này và những chiến sĩ ñeo nó trên
cườm tay. Tôi gọi chúng là của hồi môn của cuộc chiến tranh Vệ quốc tặng cho những ñứa con
hiếu nghĩa tình nguyện kết duyên với Tử Thần!
Một buổi sáng, mặt trận Huế chìm trong mưa. Bùn ñất lép nhép trong các chiến hào. Tôi từ chỉ
huy sở Mặt trận chạy liên lạc xuống trung ñội anh Ngọc ñưa mật khẩu chiến ñấu ñêm hôm ñó.
Mật khẩu ñựng trong phong bì dán kín, có gắn xi, con dấu ñồng của Mặt trận ñóng lên xi ñảm
bảo tuyệt mật. Phùng Huấn ngoắc tay gọi tôi: "Bê! Bê." (tên gọi tôi ngày còn ở nhà), rồi ghé sát
tai tôi nói nhỏ: "Tối ni ñơn vị tau ñi cảm tử vị trí nhà hàng Sap- phăng-xông (Bây giờ là cửa hàng
Bách hóa số 1, thành phố Huế), Mặt trận sẽ ñãi tụi tau một bữa thịt bò, thịt heo với xôi ở sân
chùa Vạn Phước. ðể lỡ có chết thì anh em ñược chết no. Tắt mặt trời, mi nhớ chạy xuống mà ăn
chực". Tụi liên lạc nhóc chúng tôi, hễ nghe nói ñược ăn thì có phải chui qua lưới lửa của ñạn
súng máy, chúng tôi cũng chẳng từ. Chúng tôi thường lý sự: "Bắn chưa chắc ñã trúng. Trúng
chưa chắc ñã chết. Không trúng, không chết thì ñược ăn?".
Tôi ngờ bữa ăn tối hôm ñó chính là bữa ăn mà Nguyễn ðắc Xuân ñã kể lại trong bài báo nói trên:
"Vợ chưa cưới của dồng chí Phùng Huấn, ñã 70 tuổi, từ xã Thuỷ Dương ( tên mới của làng Thuỷ
Thanh Thượng) chống gậy lên thăm hài cốt của người yêu xưa. Bà kể: Chiều ñó tôi lên ñơn vị
thăm anh ấy. Tôi rủ anh ñi ăn hàng. Anh ấy nói: "Tối ni ñơn vị anh ñi cảm tử với tụi Tây. Mặt trận
hẹn ñãi Trung ñội một bữa thịt bò thịt heo ê hề. Chừ ñi ăn hàng, sợ ngang bụng tối không ăn
ñược, phí ñi. Anh ấy nhất ñịnh không ñi. Tôi ngó cổ tay anh ấy, hỏi: "Người ta ñeo vòng vàng
xuyến bạc, anh ñeo cái miếng sắt, miếng chì nớ mần chi rứa?. Anh nói: Miếng sắt miếng chì ni
nhưng ai ñem vàng bạc ñổi, ñừng hòng tui ñổi. Chỉ có mấy thằng lính cảm tử như tụi anh mới
ñược Mặt trận phát cho ñeo. Trên ni người ta khắc tên họ, ñể lỡ anh có chết, em nhận ñúng xác
anh ñem về chôn, không thì em lại chôn lộn một thằng chồng chưa cưới khác, mà cứ khóc hu hu:
"Anh Huấn ơi là anh Huấn ơi… Nỡ bỏ em mà ñi tội nghiệp em lắm anh nờ…". Tôi tưởng anh nói
bông lơn chơi ai ngờ anh nói thiệt…"
Nếu bữa ăn bà kể lại với văn hữu ñúng là bữa ăn cuối cùng của Trung ñội cảm tử ở sân chùa
Vạn Phước ñêm ñó, thì tôi còn nhớ rất rõ có cả Trung ñoàn trưởng Hà Văn Lâu và chỉ huy
trưởng Mặt trận khu C, Phùng ðông… cũng là bác họ tôi dự. Bữa ăn ñêm ñó rất lạ. Không ồn ào,
nhộn nhạo như những bữa liên hoan thường lệ khác của lính tráng chúng tôi. Cả trung ñội ngồi
ăn rất lặng lẽ trong ánh sáng chập chờn của mấy ngọn ñuốc dầu hỏa. Nghe ñược cả tiếng ñũa
bát chạm lách cách. Tiếng nhai nuốt vội vàng. Họ ăn mà nghiêm trang như hành lễ. Hình như họ
dự cảm một ñiều gì ñó vô cùng nghiêm trọng sắp xẩy ra trong cuộc ñời chiến trận của họ. Chính
cái không khí lặng lẽ bất thường này ñã tạc khắc vào ký ức tuổi thơ của tôi một ấn tượng buốt
nhói mà thời gian không thể làm phai mờ…
Trận "cảm tử" vào nhà hàng Sáp-phăng-giông ñêm ñó không kết quả. Các anh xung phong nhiều
ñợt ñịnh chiếm tầng dưới rồi dùng mìn ñánh sập ngôi lầu. Nhưng lưới lửa phòng thủ của giặc
quá dày ñặc, các anh ñều bị ñánh bật ra. Ba giờ sáng, toàn mặt trận phải rút quân ra ngoài.
Trung ñội anh Ngọc vừa rút ñến ngôi lầu cạnh nhà tên trùm mật thám So-nhi, thì chạm trán bọn
giặc mai phục sẵn ở ñó. Chúng dàn thành thế gọng kìm, kẹp chặt trung ñội, với hỏa lực cực
mạnh, với ý ñồ bắt sống hoặc tiêu diệt gọn. Lúc này các ñơn vị chiến ñấu quanh khu vực này ñã
rút hết, không còn ai cứu viện. Các anh ở vào cái thế ñơn ñộc, một chọi mười.
Một ta chống với mười thằng
Mười con thú dữ nó quần một ta…
Tôi còn nhớ câu thơ lục bát mở ñầu chương hùng ea mô tả trận thế hiểm nghèo này.
Năm giờ sáng, cả Mặt trận nhận ñược thông báo: Trung ñội cảm tử anh Ngọc bị mắc kẹt trên
ñường rút lui. Các ñài quan sát bí mật ñặt trên cao ñiểm khu A, khu B, khu C, ñược lệnh chĩa hết
ống nhòm về phía khu vực Trung ñội ñang bị bao vây. Trời hửng sáng. Tiếng súng vang lên dồn
dập dưới tầng trệt của ngôi lầu hai tầng. ðó là một ngôi lầu mái lợp ñá ñen rất dốc. Trên nóc lấu

có cây cột thép thu lôi nhọn như ngọn giáo Búp-ña. Chúng tôi ñoán các anh bí thế phải nhào vô
ngôi lầu này ñể cố thủ. Tiếng súng nổ mỗi lúc một căng. Cả tuần liền trời mưa tầm tã không ngớt.
Bầu trời Cố ñô u ám giăng kín lớp lớp mây chì. Sáng hôm ñó tự dưng trời nắng. Bầu trời sạch
làu mây như ñược ai quét dọn, cao vút, xanh màu trứng sáo. Rặng núi phía tây tím ngát, in bật
lên nền trời ñường uốn lượn sắc gọn như ñược cắt bằng kéo. Nắng mới óng ánh như vàng nấu
chảy, tưới hào quang lên mặt sông Hương. Cây cầu Trường Tiền ta dùng bom chặt ñứt hai nhịp
chính giữa, sắt cầu sáng rực lên trong nắng như ñược ñúc bằng bạc. Thời tiết Huế cuối ñông mà
có một ngày ñẹp trời ñến như vậy, thật hiếm. Nhìn núi, nhìn sông, nhìn thinh không lộng lẫy trong
suốt như thuỷ tinh, chúng tôi cứ ngờ rằng, chính ông Trời (nếu có một ông trời thật) ñã cố tình bố
trí một ngày tuyệt ñẹp như vậy ñể cho cả Mặt trận ñược nhìn thật rõ cuộc ñọ sức bi hùng của
những người con quê hương "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Mười giờ sáng, tiếng súng bắt ñầu vang dội ở tầng trên ngôi lầu. Chúng tôi ñoán bọn giặc ñã
chiếm ñược tầng dưới. Các anh phải rút lên tầng trên cố thủ. ðạn súng máy các cỡ từ các vị trí
giặc xung quanh bắn xối xả vào tầng lầu, với cường ñộ mỗi lúc một tăng. Tiếng súng chống trả
từ trong tầng lầu lẻ tẻ từng phát một, chêm một vài tiếng nổ lựu ñạn. Các cánh cửa quanh tầng
lầu bị trúng ñạn vụt mở tung. Mảnh gỗ, mảnh kính bị xé nát bay chấp chới trong nắng. ðạn các
loại súng cầu vồng rót xuống mái lầu dày ñặc ñến nỗi cây cột thép thu lôi bị tiện phăng ñến gốc.
Mảnh ñá ñen lợp mái nhà văng tung tóe lẫn với màu khói ñạn. Chỉ chốc lát, mái lầu dốc ñứng bị
ñạn chém phạt, băm vằm thấp hẳm xuống.
Trung ñoàn trường Hà Văn Lâu thét lên trong máy ñiện thoại, gọi khẩu ñội "ông già Bảy lăm" bố
trí trên lưng núi Ngự Bình, bắn cấp tập chi viện cho Trung ñội cảm tử. Khẩu ñội trưởng báo cáo
lại là súng không có máy ngắm, không thể nào bắn trúng một mục tiêu quá nhỏ như vậy. Nếu
bắn ñạn có thể rơi vào ñầu quân ta.
Chiến sĩ lớn nhỏ trên các ñài quan sát nhìn ngôi lầu phủ kín khói ñạn, ñều khóc, nước mắt nhòe
nhoẹt ống nhòm. Anh Thân Trọng Hàm, xuất thân là học sinh trường dòng, ñược Tòa Thánh
Vatican chọn sang La Mã học ñể trở thành cha cố. Cách mạng tháng Tám bùng nổ, anh bỏ La
Mã xung phong vào Vệ quốc ñoàn, làm công tác ñồ bản ở Ban tham mưu Mặt trận. Lúc này anh
ñang ñứng trên ñài quan sát của tổ chứng tôi. Anh bỏ ống nhòm xuống, nước mắt lưng tròng.
Anh quỳ lên cái bao cát chất làm công sự, làm dấu thánh, lầm rầm cầu nguyện: "Lạy Chúa tôi…
Con xin chịu nhận lãnh mọi cực hình trên thế gian, ñể các thế hệ sinh sau chúng con không bao
giờ còn phải chứng kiếm cảnh tượng mà lúc này chúng con ñang phải chứng kiến. Một bầy lang
sói nhe nanh, dương vuốt, thả sức cắn xé ñồng ñội mình ngay trước mắt, mà chúng con phải
chịu cúi ñầu, khoanh tay". Nhìn gương mặt ñẫm lệ nguyện cầu của vị cha cố hụt này, chúng tôi
tự nhiên cũng muốn quỳ xuống cầu nguyện theo… Hứng chịu chừng ấy ñạn lửa trong từng ấy
thời gian thì ñến Chúa trời cũng phải nát thành cám. Nhưng lạ lùng thay, bên trong tầng lầu lại
ñột ngột vang lên tiếng súng, tiếng lựu ñạn ñánh trả, tuy thưa nhưng rất ñanh. ðúng vào lúc này
xảy ra một sự việc làm chấn ñộng cả Mặt trận: Thằng Vịnh-sưa, ñứa giỏi môn cờ tín hiệu nhất
của ñội thiếu niên trinh sát chúng tôi, không rõ bằng cách nào và từ lúc nào, lỏn ñược sang khu
vực trường Thiên Hựu. Khu vực này áp sát vị trí giặc nên ban ngày cả ta và ñịch ít khi dám bén
mảng ñến. Hắn trèo lên chót vót ngôi lầu cao nhất, trên nóc có dựng một cây Thánh giá khổng lồ,
với hai cây cờ tín hiệu trong tay. Hắn ñứng dựa lưng vào chân cây thánh giá, mặt hướng về phía
ngôi lầu Trung ñội cảm tử ñang bị vây hãm, phất phất cờ tín hiệu ñánh ñi nhiều lần bức ñiện mà
tôi chắc hắn tự nghĩ ra: "Các anh hãy ñánh ñến người cuối cùng! ðừng hàng! Hàng nhục lắm!".
Liệu các anh có nhận ñược bức ñiện này hay không? ðiều này vĩnh viễn không ai biết. Có ñiều là
ñúng ba hôm sau, Vịnh-sưa hy sinh cũng trong tư thế ñó, và trên một cao ñiểm khác của Mặt
trận. Sự việc này tôi ñã kể lại trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội.
Ba giờ rưỡi chiều, tiếng súng chống trả vẫn tiếp tục vang lên trong tầng lầu. Như vậy là các anh
còn ñứng vững. Lệnh của Trung ñoàn trưởng Hà Văn Lâu ñược truyền ñi khắp Mặt trận. Các
ñơn vị sẵn sàng xuất kích cứu viện vào lúc mặt trời lặn. Chúng tôi nhìn vừng mặt trời chói lọi
ñang ngả dần về phía dãy núi tím, lòng phấp phỏng hy vọng: Nếu các anh cầm cự thêm ñược
chừng ba tiếng ñồng hồ nữa, các anh có thể thoát. Chiến sĩ cả mặt trận lòng như lửa ñốt.
Các ñài quan sát bỗng phát hiện có hai xe cứu hỏa của giặc chạy ñến, ñỗ khuất sau bức tường
cao phía trái ngồi lầu. Rồi chúng dùng vòi rồng phun nước lên ñến tận nóc ngôi lầu. Hai vòi nước
ñan chéo nhau lấp lóa trong nắng chiều vàng rượi, như hai cây roi khổng lồ ñúc bằng kim loại
quất tới tấp xuống mái lầu ñã bị bom ñạn băm nát. Hai cây roi quất thấp dần xuống chân ngôi
ìầu. Các ñài quan sát tới tấp gọi ñiện thoại, báo cáo với Trung ñoàn trưởng lúc này ñang túc trực

tại chùa Từ ðàm: "Không biết tụi hắn ñịnh làm cái chi mà phun nước lên tắm cả ngôi lầu các anh
ñang cố thủ?". Tiến Trung ñoàn trưởng hét vang trong máy: "Không phải nước! Xăng?". Và quả
nhiên chúng tôi ngửi thấy mùi xăng thoảng trong không khí. Chúng tôi chết lặng. Thế là hết, bọn
giặc ñã hạ ñộc thủ! Chúng phun xăng chừng nửa giờ. Ngôi lầu lúc này ướt sũng như vừa tắm
xuống sông Hương. Tiếng súng ñột ngột im hắn. Và bất ngờ, tiếng loa phóng thanh cực lớn vang
lên oang oang, hẳn bọn giặc muốn cho cả mặt trận nghe tiếng: "Chúng mày hãy hàng ñi! Ném tất
cả vũ khí xuống sân! Từng ñứa một, hai tay chắp sau gáy, bước ra khỏi nhà! Không hàng, tất cả
sẽ bị thiêu ra tro! Cho chúng mày năm phút ñể quyết ñịnh". Tiếng loa giặc gọi hàng ñược nhắc ñi
nhắc lại nhiều lần. ðài quan sát chúng tôi ñứng trước gió, nghe tiếng loa lúc gần lúc xa, nhưng
vang dội thấu con tim. Chúng tôi tự ñặt mình vào hoàn cảnh các anh lúc này, và tự hỏi: "Chịu
chết cháy hay ra hàng?".
Và ngay lúc ñó, chúng tôi như cảm thấy lửa xăng nóng rát ñang táp thẳng vào mặt mình. Bao
nhiêu năm ñã trôi qua nhưng không hiểu làm sao cái cảm giác này tôi nhớ kỹ càng ñến vậy? Chi
vì ñó là lần ñầu tiên những ñứa trẻ chúng tôi, ở lứa tuổi 13, 14, 15, trước ngày trốn theo Vệ quốc
ñoàn làm ñủ nghề: giữ trâu, bán ñậu phụng rang, bán báo, ñánh giày…, biết suy nghĩ một cách
nghiêm túc cái sống và cái chết, về danh dự và Tổ quốc, về tiếng thối và tiếng thơm mình còn ñể
lại, nếu không may mà phải chết…
Tất cả chúng tôi hướng mặt về phía ngôi lầu ñang bị vây hãm, và ngứi thấy mùi xăng phả vào
mũi mỗi lúc một nồng nặc. Tim chúng tôi ñau thắt vì khắc khoải chờ ñợi câu trả lời của các anh:
Chịu chết hay ném súng ra hàng!
Ôi, nếu các anh cầm cự ñược thêm chừng hai tiếng ñồng hồ nữa, thì tất cả Mặt trận, không trừ
một ai, từ bọn ñội viên liên lạc nhóc chúng tôi cho ñến Trung ñoàn trưởng, sẵn sàng liều mạng
sống ñể cứu các anh ra khỏi ngôi nhà bị vây hãm! Nhưng thật lạ lùng, khi nhìn thấy những tràng
ñạn lửa sáng chấp chới bay vun vút vào tầng lầu, và ngọn lửa xăng vàng khé bùng lên, chúng tôi
lại suýt nhảy dựng lên mà reo hò… Giống hệt như ngày nào ở sân vận ñộng ðất Mới, thấy ñội
bóng ñơn vị mình làm một bàn thắng quyết ñịnh vào một giây phút quyết ñịnh. Nhưng chỉ một
phút sau ñó chúng tôi ñã khóc như trẻ nít.
ðúng lúc ngọn lửa xăng sáng rực lên trên nóc lầu, từ trong tầng lầu tiếng súng ñồng loạt nổ
vang, chen lẫn tiếng nổ chát chúa của lựu ñạn. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu các
anh phải cầm cự với giặc gần suốt một ngày trời mà còn ñâu ra lắm ñạn và lựu ñạn ñến thế? Có
lẽ các anh ñã linh cảm ñược màn kết thúc không tránh khỏi của cuộc ñọ sức bi hùng này. Nên ñã
dè sẻn trữ ñạn và lựu ñạn lại, nổ thay cho câu trả lời gọi hàng của giặc. Câu trả lời của các anh
chỉ vẻn vẹn trong vòng năm phút rồi im bặt. Thay vào ñó là tiếng nổ, tiếng réo hú dữ dằn của của
lửa xăng ngày một lan rộng, bốc cao.
Lửa lan nhanh khủng khiếp. Trong chớp mắt ñã phủ kín ngôi lầu. Hàng trăm nghìn lưỡi lửa thè
lên tua tủa như muốn hếm thủng bầu trời.
Thực sự là một ngọn Hỏa Diệm Sơn mọc lên giữa thành phố Huế. Ánh lửa hắt xuống dòng
Hương Giang nhuộm bóng chiều tà. Các ñỉnh sóng ñỏ rực lên như cũng ñang bốc cháy. Rồi bất
ngờ cả ngôi lầu phủ lửa bỗng sụm xuống trong tiếng nổ rung chuyển cả Mặt trận. Tàn lửa và tro
bụi khét lẹt mùi xăng bốc cao ñến tận trời, bay sang tận bên kia cầu Gia Hội. Chúng tôi lạ quá.
Ngôi lầu vốn ñược xây dựng kiên cố với bê tông và gạch ñá, lửa cháy làm sao có thể làm sập
ñổ? Mãi sau ñó chúng tôi mới sực nhớ, lúc ñi ñánh nhà hàng Sáp-phăng-giông, các anh có mang
theo hai khối mìn dẻo khá lớn. Thứ mìn này deo và mềm như sáp nặn, màu vàng nhạt, phong
thành từng thỏi như bánh khảo, nếm hơi ngọt ngọt, sức công phá của nó còn mạnh hơn bom.
Các anh ñịnh dùng chúng ñánh sập vị trí giặc nếu xung phong vào ñược tầng dưới. Nhưng các
anh không xung phong vào nổi nên mang chúng về. Bây giờ trong tình thế tuyệt vọng, trước lúc
hy sinh các anh ñã dùng hai hai khối mìn ñánh sập ngôi lầu từ bên trong. Biến vị trí cố thủ thành
nấm huyệt chôn chung. Nấm huyệt chôn chung ấy vẫn tiếp tục bốc cháy mãi ñến trưa hôm sau…
Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng ñoán. Sự thật ra sao vĩnh viễn không có câu trả lời. Nó ñã cùng
với thân xác các anh, cháy thành tro bụi… Ngày ñó tất cả chúng tôi ñều tin chắc như vậy. Nằm
giữa một ngọn Hỏa Diệm Sơn gần hai ngày ñêm, thì ñất phải hóa thành gạch nung, ñá phải hóa
thành vôi bột, huống chi xương thịt con người! Hơn ba mươi năm ñã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn
nhớ ñược, ñoạn kết thúc cuộc ñọ sức bi hùng này tôi miêu tả trọn hai chương thiên hùng ca,
theo thể thơ cổ phong và tất cả ñều vần trắc. ðó là hai chương thơ ñã hành hạ tôi ñến khốn khổ.
Tôi gạch xóa nát các trang giấy, xé bỏ rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Tôi viết trong nỗi
phiền muộn, cay ñắng về sự bất lực của mình. Tôi ñọc lại những trang viết, lòng vô cùng buồn

bã, nghĩ bụng: Một ñề tài như thế này mà vào tay một nhà thơ khác, chắc họ ñã viết thành một
thiên I-li-át. Thế mà vào tay mình, nó biến thành một bản diễn ca tầm thường kể chuyện người
thật việc thật.
Trong lòng tôi dâng lên một niềm hối tiếc khôn nguôi… Giống tình cảnh người thợ kim hoàn tồi
làm hỏng mất một viên trân châu. Tôi tìm ñến anh Thanh Tịnh và anh Bửu Tiến, người cùng quê
và bậc thầy của tôi về nghề văn. Tôi kể lại ñầu ñuôi câu chuyện và tha thiết ñề nghị với hai anh,
hãy vì những gì tốt ñẹp nhất của cuộc ñời này, viết nó ra thành thơ, thành văn, thành kịch. Hai
anh hỏi tôi: "Sao em không viết?". "ðó là một ñề tài quá sức em- Tôi trả lời- Em không kham nổi
sau khi ñã thử sức. Vả lại có viết ñược người ta cũng chẳng in…". Hai anh ghi chép câu chuyện,
hỏi thêm nhiều chi tiết về Mặt trận Huế ngày ñó, và ñều hứa sẽ viết… Con gái tôi lên chín, học
sinh lớp ba, trong lúc ñi kiếm giấy loại ñể nhóm bếp ñã phát hiện thiên hùng ca Huyệt lửa chôn
chung bị mối xông nát bét. Nhìn ñàn mối trắng bệch, lúc nhúc, lũ lĩ cả ngàn con, ngang nhiên bò
ñi bò lại, cắn xé, nhai nuốt không thương tiếc sự tích anh hùng hào kiệt một thời của Tổ quốc và
Cách mạng, lòng tôi ngập lụt căm giận. Căm giận ñến muốn phát ñiên. Tôi tưới lên ghê tởm cả
một chai dầu hỏa. Chưa ñủ, tôi dốc cạn chút dầu còn lại trong ngọn ñèn trên bàn viết và châm
lửa. Tôi nghiến chặt răng, dùng cây que sắt xới tung bọn chúng ñang cuống cuồng, quân quại
rúc trốn vào những mảnh vụn sự tích anh hùng mà chính chúng ñã huỷ hoại, tàn phá, ñể chúng
cháy thật hết, thật sạch. Một mảnh bản thảo bị chúng cắn nham nhở bay ra khỏi ñống lửa. Con
gái tôi nhặt lên, reo to: "Bố ơi, mảnh này còn ñọc ñược bố ạ!" Rồi nó ñọc to với giọng trong trẻo
ngân nga như kiểu ñọc bài tập ñọc ở lớp ba của nó:
ðất ơi! Con nguyện yêu người với tất cả máu xương
Với tất cả cuộc ñời con mười tám tuổi
Con vui sao khi nghĩ tới gương mặt người trong tương lai
Rửa sạch hết lửa, máu và bùn tươi vui chói lọi
Người sẽ hát cho những thế hệ mai sau nghe về Thế giới ðại ñồng
Mà thế hệ chúng tôi hôm nay không tiếc máu ñể sửa soạn cho lời ca…
ðây là ñoạn thơ tôi tả cái chết của người chính trị viên trung ñôi, ñảng viên ðảng Cộng sản ñộc
nhất của ñơn vị cảm tử quân. Trước lúc hy sinh anh cúi phục xuống hôn ñất quê hương bị lửa
giặc thiêu ñốt sắp thành gạch nung…
***
Với các nhà văn khác thế nào tôi không rõ. Với riêng tôi, trong suốt cuộc ñời làm văn của mình,
có vài ba ñề tài ám ảnh tôi không phút nào nguôi. Nó giống món nợ "bát cơm Phiếu mẫu", không
trả ñược chết không nhắm mắt. Nó giống mối tình "khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào". Giống
cái lưỡi câu có ngạnh dài và sắc, xóc vào trí nhớ, vào con tim… Muốn gỡ ñược nó ra chỉ còn một
cách là phải cầm lấy bút, chấm mực, trải nó trên trang giấy. Mặc dù tôi biết chắc chắn rằng ñây là
một công việc sẽ làm mình hao tâm tổn lực gấp mười lần thực hiện những ñề tài khác. Mà kết
quả rồi sẽ chẳng ra sao. Nhà xuất bản sẽ từ chối không in vì là một ñề tài lỗi thời: "Ăn cơm mới,
nói chuyện cũ". Nó là bài hát không còn ai hát nữa; là câu thơ không còn ai ñọc nữa. Nó ám ảnh
anh chỉ vì nó chỉ có ý nghĩa với riêng anh. Nó ñè trĩu lên vai anh gánh nặng nghĩa tình quá khứ,
kỷ mệm một thời sống chết trận mạc. Nó giống chiếc chìa khóa của gian buồng anh. Anh có
ñánh rơi cũng chẳng ai buồn nhặt, nhưng mất nó, anh sẽ khóc dở, mếu dở. Câu chuyện về
Trung ñội cảm tứ quân anh Ngọc, về bác Phùng Huấn tôi… bị giặc thiêu cháy thành tro bụi trong
"Huyệt lửa chôn chung" là một ñề tài như vậy ñối với ñời văn của tôi.
Thiên hùng ca tuy bị mối xông nát, nhưng cũng ñã hoàn thành. Tôi những tưởng như vậy là thoát
món nợ "bát cơm Phiếu mẫu", là ñã rút ñược cái ngạnh câu ra khỏi con tim, ký ức. Tôi hy vọng
từ ñây ñầu óc tôi sẽ ñược thanh thản ñể chăm bẵm cho một cuốn sách khác, một ñề tài khác.
Nhưng không ngờ nó vẫn còn nằm nguyên ở ñó.. Nó dằn vặt, hành hạ, làm tình làm tội tôi hết
năm này qua năm khác ñến mức không chịu thấu. Hai chục năm ñã trôi qua mà tôi ñành phải
dẹp cuốn sách ñang viết dở dang về một ñề tài mà tôi hy vọng có thể bán ñược cho một nhà xuất
bản phía nam, ñể trở lại với nó. Lần này tôi quyết ñịnh kể lại câu chuyện bằng văn xuôi. Tôi phải
vật lộn với nó ñến gần kiệt sức. Viết rồi xóa, xóa rồi viết, dàn ñi xếp lại, ñảo ngược ñảo xuôi.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành ñược "cuốn sách nợ ñời" (tôi gọi nó là như vậy). Tôi ñọc ñi ñọc lại
bản thảo, cảm thấy vừa ý, vì ñã viết hết sức mình. Nhưng rồi tôi bắt ñầu hoang mang, tự hỏi:
"Liệu người ñọc có tin câu chuyện tôi kể là có thật hay không?" ðể né tránh ñiều này, không khó.
Tôi chỉ cần ñề vào dưới tên sách: Tiểu thuyết, và ñổi các nhân vật như anh Ngọc thành anh
Ngạc, Phùng Huấn thành Phan Hòa chẳng hạn. Nhưng tôi không ñủ sức làm việc ñó. Tôi cảm

thấy làm như vậy là có tội với Trung ñội Vệ quốc ñoàn có phiên hiệu hắn hoi, ñã một lần cứu tôi
thoát khỏi ñạn ñại liên giặc ăn thịt. Tôi sẽ trở thành kẻ vô ơn và hèn nhát vì không dám ñưa ñầu
ra bảo ñảm cho một sự thật hiển nhiên!
ðể nhẹ bớt gánh nặng hoang mang này, tôi thửa một bữa tiệc nhỏ, vài chai rượu gạo với nồi
cháo cá Hồ Tây. Tôi mời một số nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học thân quen, ñến
chơi nhà. Phần lớn họ ñều ít tuổi hơn tôi, và ñều có tác phẩm ñược xuất bản. Tác phẩm của họ
từng gây nên nhiều cuộc tranh luận trên văn ñàn. Tôi thật lòng ngưỡng mộ tài năng cũng như
học vấn của họ. Có người kém tôi ñến vài chục tuổi, nhưng xem văn họ rồi nhìn lại văn mình,
thấy văn mình cũ kỹ, quê mùa hệt như anh lính ñánh giặc bằng mã tấu, gậy tầm vông, xem anh
sĩ quan ñiều khiển tên lửa. Sau khi các bạn ñã an tọa quanh chiếu rượu, tôi trịnh trọng nói: "Hôm
nay mời các bạn ñến uống rượu là tôi có mục ñích. Tôi muốn các bạn chịu khó nghe giúp tôi
cuốn sách vừa mới viết xong và cho ý kiến. Sách nhỏ thôi, chừng trăm trang in, kể một câu
chuyện có thật, những nhân vật có thật. Nó là một tác phẩm chí cốt trong ñời văn sắp tàn của tôi,
bởi vậy, tôi mong các bạn góp ý kiến thẳng thừng, không nể nang gì hết".
Tôi ñã ñọc trọn cuốn sách. Các bạn ñều chăm chú lắng nghe. Rồi sau ñó họ không phụ lòng tin
cậy của tôi, "phang" tôi thẳng thừng…
***
Sau ñây là một số ý kiến của họ về cuốn sách:
- Về văn phong của anh tôi xin miễn bàn. ðó là văn phong quen thuộc của cái thời "Chuyện anh
hùng chiến sĩ thi ñua, "Người tốt việc tốt, Thượng Cam Lĩnh, Sự biến ñổi ở Lý Gia Trang, Truyện
một người chân chính, ðội thanh niên cận vệ"… Tôi chỉ muốn bàn về nội dung. Nếu ñây là cuốn
tiểu thuyết thì còn khả dĩ là trong tiểu thuyết tác giả tha hồ bịa tạc, miễn là bịa cho hay, bịa mà
như thật, nhưng là sự thật không có ñịa chỉ cụ thể. Nhưng anh khẳng ñịnh câu chuyện anh kể là
chuyện người thật việc thật thì tôi không tin. Một cá nhân anh hùng, không hạ vũ khí hàng giặc,
ñiều ñó có thể xảy ra. Nhưng cả mấy chục con người cũng quyết ñịnh như vậy, là bịa ñặt. Anh
hùng ñâu ra mà lắm thế! Anh không nghe dân gian người ta tổng kết sao: "Thạch Sanh thì ít, Lý
Thông thì nhiều!".
- Thế hệ nhà văn các anh ña số không làm văn mà làm công tác tuyên truyên. Các anh dùng văn
thơ, thêm chút dấm ớt, tý tình yêu, ti tí tiêu cực cốt làm cho văn chương có vẻ như thật ñể tuyên
truyền chủ trương chính sách. Các anh hư cấu các nhân vật tích cực, chính diện, tô vẽ nhằm
mực ñích nêu gương. "ðấy, ở ñơn vị này, hợp tác xã kia, có người có tên tuổi, ñịa chỉ hẳn hoi, ñã
làm những việc tốt như thế ñấy. Họ ñã xả thân vì cách mạng, vì lý tưởng như thế ñấy… Câu
chuyện Trung ñộị cảm tử quân anh hùng của anh cũng không ra ngoài quỹ ñạo ñó.
- ðể người ñọc có thể nuốt trôi câu chuyện khó tin, anh ñã khôn khéo chọn một kết thúc bất khả
tranh cãi: Tất cả các anh hùng ñều bị thiêu cháy thành tro. Cháy hết thành tro thì con ai có thể
tranh cãi với anh ñược nữa? Nhưng biện pháp nghệ thuật của anh là con dao hai lưỡi. Nếu câu
chuyện này vào tay tôi, tôi sẽ viết ngược lại, và tôi cũng khẳng ñịnh là hoàn toàn sự thật. Tôi sẽ
viết khi nghe tiếng loa bọn giặc gọi hàng, cả trung ñội cảm tử tranh nhau ném hết vũ khí xuống
sân, kể cả con dao nhíp nhỏ. Rồi từng người một, hai tay chắp sau gáy chạy ra khỏi nhà. Họ còn
tranh nhau mà chạy nữa kia. Chỉ huy xô lính, lính xô chỉ huy, mạnh ai nấy chạy. Trước nguy cơ
bị chết cháy, kỷ luật, tình ñồng ñội, ñồng chí chẳng là cái ñinh gì hết!
Tôi không nhịn ñược, cắt ngang: "Nhưng ngôi lầu bị thiêu cháy, hôm ñó cả mặt trận ñều nhìn
thấy?"
Sao anh ngây thơ thế? Ừ, ñúng là ngôi lầu bùng cháy, một ngọn Hỏa Diệm Sơn như anh ñã tả.
Nhưng bọn giặc chỉ ñốt ngôi lầu khi cả trung ñội ñã ra hàng. Chúng ñốt ñể bịt mắt các anh, bảo
vệ cho những người ra hàng chúng. Chúng làm cho các anh quan sát từ xa, tưởng lầm rằng
ñồng ñội cua mình ñã chết bất khuất, anh hùng… Trong khi ñó, chúng bí mật ñưa họ vào vị trí,
cho ăn uống, băng bó các vết thương, rồi tiến hành khai thác tài liệu. Sau ñó, chúng ñưa họ ñến
một thành phố chúng chiếm ñóng như Sài Gòn, ðà Lạt chẳng hạn… Chúng cho họ ăn chơi xả
láng, cơm no rượu say, gái ñẹp. Chúng lọc ra những anh nông dân nồng nặc mùi bùn ruộng sâu
như ông bác Phùng Huấn của anh, cho sung vào lính ngụy, hoặc làm cai tù, cai ngục. Chẳng
mấy nỗi, chúng biến họ thành những tên ác ôn. ðánh ñập tra tấn những người trước ñó chưa
lâu, ñã từng là ñồng chí, ñồng ñội của họ. Rồi càn quét, bắn giết, hãm hiếp ñồng bào từng cưu
mang nuôi sống họ! Anh ngạc nhiên à? Thì Hoàng Văn Hoan ñây thôi. Tham gia cách mạng từ
thời Thanh niên cách mạng ñồng chí Hội, từng là uỷ viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội.
Nhưng rồi y ñã bị nhà nước ta tuyên án tử hình vắng mặt vì tội phản bội Tổ quốc! Thế thì ông

bác Phùng Huấn tiểu tốt vô danh của anh thành một tên lính ngụy ác ôn có gì là lạ? Còn trung
ñội trưởng Ngọc, chúng cho ñi học các trường võ bị Thủ ðức, ðà Lạt… Ra trường, y trở thành
quan hai, quan ba, chi huy những ñoàn quân cơ ñộng ứng chiến, quay lại, cùng với bọn Pháp
tiêu diệt cả Trung ñoàn 101 của anh, trong trận càn Thanh Hương mà có lần anh ñã kể với
chúng tôi. Còn chính trị viên trung ñôi, con nhà Hoàng tộc, chàng-trai-cộng-sản, người anh hùng
lý tưởng của anh, thì ñược chúng gừi ra nước ngoài học các trường tình báo, gián ñiệp và sau
ñó trở thành một ñiệp viên nhà nghề. Hoặc y sống lưu vong, lập các Hội văn bút hải ngoại, viết
văn, biết báo chống Cộng. Chuyện này ñã từng xảy ra với cả những con người mà ta bất ngờ
nhất. Họ là con cưng của chế ñộ. ðược chế ñộ ñặc biệt ưu ñãi, tin cẩn cử họ ra công tác ở
những quốc gia ñối ñịch, với hy vọng họ sẽ làm thêm vinh danh cho Tổ quốc. Nhưng vừa ra khỏi
biên giới Tổ quốc, họ quay lại cắn trả chế ñộ một cách dữ dằn, ñộc ñịa với những bài báo, cuốn
sách, mà họ nhân danh sự thật! Thế thì chàng trai cộng sản tiểu tốt vô danh của anh trở thành
một cây bút chống Cộng, có gì ñáng ngạc nhiên?! ðấy, tôi sẽ viết về cái Trung ñội cảm tử quân
Anh hùng, Nghla khí của anh theo chiều hướng ñó. Anh hãy tranh cãi với tôi ñi! Tôi tin rằng anh
không thể tranh cãi nổi! Vì trong tay anh không có một chút bằng chứng ñể chứng minh rằng,
câu.chuyện anh kể là ñúng sự thật. Ngược lại tôi có thể chứng minh với anh bằng hàng chục,
hàng trăm chứng cớ về những việc và những người tương tự xảy ra hên tiếp trong những năm
gần ñây…
Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của tôi khi phải nhận liên tiếp những cú ñấm tới tấp của sự
thật không thể chối cãi ñó, một anh bạn trẻ làm công tác phê bình văn học cười phá lên và ñọc
nhại câu thơ của Nguyễn Khuyến:
"Khốn nạn thân anh!
ðéo mẹ cha chúng!"
Nếu anh còn muốn ñược chúng tôi coi trọng như một nhà văn ñích thực, thì anh nên theo gương
một nhà văn cùng thời với anh "Ai ñiếu nền văn học minh họa!". Nền văn học ñã ñẻ ra những tác
phẩm tô vẽ hiện thực…?
Tôi rót ñầy một ly rượu, uống cạn một hơi ñể có thể nuốt trôi những ý kiến về tác phẩm của
mình. Như thể dùng một cốc nước lã ñầu ñể chiêu nhừng viên thuốc quá ñắng. Tôi buồn rầu nói:
"Phải, tôi là người bộ hành còn sót lại trên con ñường không còn ai ñi nữa. Tôi không ñủ sức ñể
minh chứng những ñiều tôi viết là ñúng sự thật. Trước hết vì tôi bất tài. Sau nữa vì trong tay tôi
không có lấy một mảy may chứng cớ, dù chỉ là một nắm tro của hình hài ñồng ñội tôi chết thiêu
trong lửa giặc. "Các anh ơi, sao các anh chết ñi. mà không buồn ñể lại cho thằng em các anh
một nắm tro nhỏ hài cốt, ñể nó có thể chứng minh ñược với các thế hệ sinh sau ñẻ muộn rằng,
các anh ñã sống hào kiệt và chết anh hùng?". Có tiếng vọng gay gắt: "Nhưng chứng minh ñể làm
gì? Và tại sao cần phải chứng minh? Khi chúng tôi quyết ñịnh thà bị thiêu cháy trong lửa xăng
nhưng quyết không hạ vũ khí, hai tay chắp sau gáy ra hàng giặc. Chúng tôi ñâu có ý ñịnh làm
anh hùng lưu danh muôn thuở! Chúng tôi quyết ñịnh như vậy vì Tổ quốc kêu gọi, vì chúng tôi
muốn con, cháu, chắt, chút, chít… chúng tôi ñược sống trong danh dự. Sự sống là vĩ ñại. Và
cơm và bánh mì là cội nguồn của sự sống. Nhưng danh dự cũng vĩ ñại không kém. Chính em ñã
viết ñúng về thế hệ Vệ Quốc quân chúng tôi:
Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng ñôi môi
Của một người nô lệ!
Chúng tôi không quen với ý nghĩ: Nô lệ hay Tự do chẳng là cái gì! Miễn là ñược hôn! Vì danh dự
mà Bá Di và Thúc Tề chịu chết ñói, chứ không thèm ăn thóc và cả rau Vi của nhà Chu. Có lẽ
ngày nay, người ta cho ñó là những kẻ gàn dở. Nhưng chúng tôi yêu quý sự gàn dở ñó…! Nếu
rơi vào hoàn cảnh cay cực, con người có thể hành khất cơm và bánh mì, nhưng không thể hành
khất danh dự! Chúng tôi nghĩ vậy, nên chúng tôi ñã lựa chọn cực hình của hỏa ngục ñể bảo toàn
danh dự. Làm của gia bảo ñể lại cho con cháu, chắt, chút, chít… chúng tôi như nghe vẳng bên
tại tiếng trả lời rành rọt của của các anh Cảm tử quân ngày ñó về những ý nghĩ trách cứ của tôi.
Tôi uống cạn ly rượu tràn ñầy thứ hai rồi nói tiếp ý nghĩ của mình:
- Dù các bạn có khinh dễ tôi cho tôi là loại nhà văn lỗi thời, tôi cũng không thể noi gương nhà văn
nọ "ai ñiếu" tác phẩm của mình. Tôi viết với niềm tin không gì lay chuyển nổi. Tôi không hề minh
họa. Tôi kể lại sự thật. Có những sự thật quá lớn lao của một thời, ñến nỗi hậu thế nhìn qua lớp
sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi.

Thật ra, một nhà văn có tài vẫn có thể thuyết phục ñược người ñọc tin những ñiều họ viết, ngay
cả khi không có một chút bằng chứng trong tay. Tôi vừa bất tài lại vừa không có bằng chứng, các
bạn không tin tôi là phải lắm. Bởi vậy, nếu cần ai ñiếu thì tôi chỉ ai ñiếu cho sự bất tài của tôi…
Nồi cháo cá ñã nguội ngắt mà bếp lửa ñã tắt ngấm. Tiện tay tôi cầm tập bản thảo châm vào ngọn
ñèn dầu, và ñút vào bếp. Tôi cười buồn, nói với các bạn: "Không phải tôi dịnh ai ñiếu nó ñâu, mà
ñơn giản là nhờ nó giúp hâm nóng lại nồi cháo cá ñể các bạn ñược ngon miệng…".
Thưa văn hữu Nguyễn ðắc Xuân và các chiến hữu cùng Trung ñoàn Trần Cao Vân năm xưa. Kể
từ buổi sáng trong cái phút giận thân, tôi ñốt thành tro tác phẩm người thật việc thật của tôi ñến
nay ñã nhiều năm trôi qua. Tôi cố gắng không nhắc nhở ñến nó nữa, như không muốn nhắc ñến
kỷ niệm buốt lòng về một người ruột thịt ñã quá cố Nhưng thi thoảng bất chợt nhớ ñến, tôỉ vẫn
thấy cổ họng mình ñắng nghét nỗi niềm… Thế rồi vào một lúc bất ngờ nhất, tôi ñược ñọc bài báo
tường thuật việc phát hiện 17 bộ hài cốt hệt sĩ nằm sâu trong lòng ñất ñã 46 năm. Sau ñó tôi lại
ñược nhìn các tấm hình gửi từ Huế ra, chụp các góc ñộ của khuôn viên khai quật. Người tôi ớn
lạnh! Thì ra, các anh Cảm tứ quân thành Huế chưa cháy thành tro như ngày ñó chúng tôi tưởng.
Các anh ñã kịp rút xuống tầng hầm của ngôi lầu và kịp dùng mìn ñánh sập cái khối bê tông,
gạch, ñá, sắt ñồ sộ phủ lên tầng hầm, như ngày ñó chúng tôi phỏng ñoán, làm cho lửa xăng
không bén ñược ñến xương thịt và vũ khí của các anh, dù nó ñã cháy suốt một ñêm và nửa ngày
hôm sau.
Bây giờ thì tôi không những chỉ có một nắm tro, mà có những mười bảy bộ hài cốt ñể chứng
minh câu chuyện tôi kể là có thật. Một tập thể anh hùng, hào kiệt thà bị thiêu cháy, quyết không
hàng giặc là có thật. Người chiến sĩ cộng sản từ bỏ giai cấp mình, xả thân vì lý tưởng Thế giới
ñại ñồng là có thật! Qua lời tường thuật của bài báo và các bức ảnh chụp khuôn viên khai quật,
chúng ta thấy rất rõ rằng, ngay cả khi lửa xăng cháy rừng rực phủ kín quanh mình, các anh vẫn
tổ chức cuộc rút xuống tầng hầm một cách bình tĩnh, kỷ luật, trật tự, xứng danh là những người
lính cảm tử của Tổ quốc. "ðào xuống ñộ sâu 0,7 mét, hai bộ hài cốt nằm cạnh nhau. Bộ hài cốt
quá cỡ là Trung ñội trường Nguyễn Ngọc Giao (chúng tôi quen gọi là anh Ngọc). Chị Nguyễn Thị
Dung, em gái ruột của anh Ngọc Giao hiện là bác sĩ Viện Tai mũi họng, cho biết anh trai mình
cao một mét tám ba. Bộ hài cốt thứ hai nhỏ thó cùng nằm với khẩu súng lục ru-lô và con dao
găm chính là chính trị viên Trung ñội Vĩnh Tập. Vĩnh Tập là ñảng viên cộng sản duy nhất của ñơn
vị và là chắt nội của vua Hiệp Hòa. Nếu không có cuộc Cách mạng tháng Tám, và nếu anh còn
sống, có thể anh làm vua. Anh ruột anh là Vĩnh Mẫn, tức ñại tá Phan Thắng, chính uỷ Hải quân
Cửa Việt, bạn chiến ñấu của tôi từ ngày còn ở chiến khu Hòa Mỹ. ðào sâu xuống thêm 0,5 mét
là mười lăm bộ hài cốt nằm sát bên nhau, cùng với vũ khí. Trong ñó có hài cốt của ông bác tôi
Phùng Huấn với chiếc "lập lắc" bằng nhôm cứng, lủng lẳng nơi xương cổ tay. Như vậy là chiến sĩ
rút trước, chỉ huy rút sau cùng. Có thể chính hai anh Ngọc Giao, Vĩnh Tập ñã ñánh mìn ngôi lầu
trước khi rút.
ðội hình hài cốt của Trung ñội cảm tử quân nằm sâu dưới ñất 46 năm, gửi lại hậu thế bức thông
ñiệp: "Những chiến sĩ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Chúng tôi khi cần phải chết, chúng tôi ñã
chết ñĩnh ñạc, ñàng hoàng, chết trong danh dự, với ñội hình chiến ñấu". Tôi nghĩ rằng, ngay cả
cái chết của các anh cũng nặng trĩu ý nghĩa nêu gương!
Ngày 27-7-1992, học tục lệ của nhân dân quê tôi cúng tế các chiến sĩ trận vong, tôi chờ ñến ñêm
khuya thanh vắng, lập một bàn thờ nhỏ trước sân nhà: Một cái khay ñặt bỏng, muối, rượu trắng,
một bát nhang. Tôi thắp hương, ngoảnh mặt về hướng Nam, quỳ phục xuống ñất, lạy bốn lạy rồi
khấn: "Em là Phùng Quán, thằng em nhỏ ñội viên liên lạc ngày nào ở Mặt trận Huế cùng với các
anh, nay ñã sáu mươi hai tuổi. Các anh ñã sống vẻ vang, chết anh hùng, treo cao gương nghĩa
liệt cho hậu thế. Em nguyện cầu vong linh các anh ñược siêu thoát, và về ñây chứng dám cho
lòng biết ơn sâu nặng, thuỷ chung của em. Các anh ñã cứu sống em hai lần. Lần thứ nhất trong
trận ñánh vị trí miễu ðại Càng, các anh cứu em thoát khỏi ñạn ñại liên giặc ăn thịt. Lần thứ hai,
bốn mươi sáu năm sau, chính bằng hài cốt của mình, các anh ñã minh chứng ñược cho em,
những ñiều em viết về các anh là hoàn toàn sự thật.
Vì một nhà văn viết ra những ñiều mà không còn ai tin nữa, thì nhà văn ñó coi như ñã chết!
Hồ Tây, 14-8 Âm Lịch
Năm Nhâm Thân

15. Tuổi thơ dữ dội - bản di chúc chiến sĩ của tôi
( Tuổi thơ dữ dội, 3tập, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1987)
Mười tám tuổi, trước giờ xuất kích ñánh một trận công kiên lớn nhất trên chiến trường quê
hương, tôi ñã viết những vần thơ di chúc sau ñây:
Nếu tôi chết, xin các ñồng chí ñừng ñưa
tôi ñi ñâu hết cả
Hãy chôn tôi nơi chính tôi ñã ngã!
Nếu mộ của tôi là vị trí tốt ñể ñánh mìn
Xin các ñồng chí ñừng do dự gì hết cả
Hãy ñào mộ tôi lên!
Quẳng hài côt tôi ñi!
Và thay vào ñó cho tôi một trăm cân
thuốc nổ.
Hai mươi bốn tuổi, trong một trận ñánh khác còn dữ dội hơn, tôi phải sa vào một hoàn cảnh thật
khủng khiếp, bị ra khỏi hàng ngũ nhà văn. ðằng ñẵng suốt hai mươi năm trời, với nghị lực và
lòng can ñảm chiến sĩ, tôi tận sức chiến ñấu ñể tự minh oan cho mình.
Trong túp lều bên bờ Hồ Tây, tôi quyết ñịnh viết bản di chúc chiến sĩ thứ hai của ñời mình. Tôi
viết di chúc trên những trang giấy một mặt, hoen ố, lấm láp, nhặt nhạnh mua lại của bà chè chai
ñồng nát, như Quỳnh-sơn-ca, viết vở nhạc kịch mộng tưởng của ñời mình trên những lá cây vả
rừng nhặt nhạnh bên bờ sông Ô Lâu ở chiến khu Dương Hòa. Bản di chúc hơi dài, những tám
trăm trang, và tôi phải viết mất mười tám năm. Rồi ðại hội ðảng lần thứ VI ñã ñến mở ra những
hướng mới. Hội Nhà văn Việt Nam tuyên bố phục hồi hội tịch cho tôi. Bản di chúc chiến sí ñược
nhà xuất bản quê hương tôi in ra hai mươi ngàn bản với cái tên: Tuổi thơ dữ dội.
Rồi một hôm, tôi ñược Hội ðiện ảnh Việt Nam mời ñến dự buổi chiếu phim Tuổi thơ dữ dội tại trụ
sở Hội. Xem phim tôi ñã khóc như con nít. Trong bóng tối phòng chiếu, trong tiếng ñạn nổ, bom
gầm, lửa cháy, máu chảy, lá rụng, chim hót, tiếng cười trong trẻo trẻ thơ, tiếng nhạc bi thiết fấu
lên với cây ñàn tự tạo bằng những cái vỏ chai ñựng thuốc sốt rét, thuốc ghẻ, thuốc ho…, tôi thì
thào qua nước mắt: "Cảm ơn các bạn nhỏ Vũ Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, cảm ơn Nguyễn
Vinh Sơn, Huy Thành và tất cả các bạn khác trong ñoàn làm phim, mà tôi chưa từng gặp mặt.
Các bạn ñã phiên dịch bản di chúc của tôi thành ngôn ngữ nghệ thuật của các bạn một cách tài
hoa và sâu sắc ñến kinh ngạc. Còn hơn thế, các bạn ñã ñọc chuẩn xác, trọn vẹn bức thông ñiệp
của tôi ñược mã hóa bằng từ ngữ, ñánh ñi từ bản di chúc. Các bạn là những tay thám mã tuyệt
vời!… Thì ra những gì thật sự chân thành, lương thiện, trong sạch và cao thượng ñều có khả
năng kỳ diệu tự mở lấy con ñường ñến thẳng trái tim các thế hệ, mà chẳng cần giảng giải, biện
minh. Các bạn ñã dựng tôi sống lại từ ñáy huyệt những tháng uăm nghiệt ngã, cùng các bạn
nếm chung vị thanh sạch của hạnh phúc sáng tạo; giống Quỳnh- sơn-ca sống lại từ ñáy mồ chiến
sĩ phủ kín lá rừng, cùng với Mừng, nếm chung vị ổi rừng vừa chát ñắng, vừa ngọt ngào tình
chiến hữu. Tôi và Nguyễn Vinh Sơn lần ñầu tiên gặp nhau tại Chòi-ngắm-sóng của tôi bên bờ Hồ
Tây. Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau. Cùng là dân Huế cả. Tuổi Vinh Sơn bằng tuổi con gái ñầu lòng
của tôi. Vinh Sơn nói: "Thoạt nhìn chú, cháu cứ ngỡ là ông lão làm vườn ở vùng Lái Thiêu, Thủ
ðức". Tôi cười: "Còn chú, thoạt nhìn cháu, chú ngờ ngợ là thằng bạn giữ trâu của chú ở làng
Thanh Thuỷ Thượng, quê nội chú".
Chia tay nhau, tôi tặng Vinh Sơn một mảnh trầm hương cất giữ ñã lâu, kèm với mấy câu thơ vịnh
trầm:
Thoạt nhìn tưởng củi mục
Cháy lên mới thấy thơm
Kiếp trước trầm ñích thực
Anh hùng và thi nhân.
Chòi-ngắm-sóng
Tháng 7-1990

16. Sinh ra trong một gia ñình cách mạng
PHỤ LỤC
NGUYỄN VẠN (*)
(*) Nguyễn Vạn, tức Lê Bốn, tên thật là Phùng Lưu, sinh năm 1916, là chú ruột của nhà văn
Phùng Quán, ñã nghỉ hưu) hiện ñang sống tại 70 Hai Bà Trưng, Huế. Ông Phùng Lưu tham gia
hoạt ñộng cách mạng tử phong trào Dân chủ 1936-1939, thoát ly gia ñình ñi làm cách mạng từ
tháng 5-1945 Trong 30 năm kháng chiến chống Phápt chống Mỹ, thì gần 24 năm ông chiến ñấu
tạt chiến trưởng quê hương Thừa Thiên - Huế. Nguyên là Khu uỷ viên Khu uỷ Thửa Thiên - Huế,
Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế…
(Chú thích của Ngô Minh).
***
Gia ñình tôi là nhà nông nghèo, bố tôi Phùng Kiểm là nhà nho, mẹ tôi Lê Thị Me là bần nông. Bố
mẹ tôi vay tiền của nhà giàu, thuê ruộng ô ruộng ñầm ñể làm ăn với giá rất rẻ, nếu may mắn
ñược mùa thì trở nên giàu có, nhưng chẳng may bị mất mùa liên tiếp, vì lụt sớm nên ruộng bị
ngập không thu hoạch ñược, bị vỡ nợ, phải bán hết tài sản ñể trả nợ. Gia ñình bị bần cùng,
thường bị thiếu ñói. Bố tôi xin làm lính hộ lăng của nhà vua ở lăng Minh Mạng, ñược cấp một
mẫu rưỡi ruộng công, gọi là ruộng lương ñiền, ruộng hạng nhất. Mẹ tôi chăm lo làm ruộng rẫy,
ñược màu, ñủ nuôi con ăn học…
Bố tôi bị giặc Pháp bắt hai lần, bị tra tấn dã man, có lần bị ñịch ñốt cả râu tóc, chúng bắt phải ñi
gọi con cháu về, nhưng bố tôi giữ vững khí tiết của một nhà nho yêu nước, kiên quyết chịu ñựng,
kiên quyết không khuất phục. Ông qua ñời năm 1957. Hàng năm cứ ñến ngày 28 tháng 5 âm lịch
là ngày lễ tế âm hồn, lễ tế chiến sĩ vong trận, mẹ tôi ñem xôi, gà, bánh ñến cúng ở các ñền âm
hồn của làng… Mỗi lần cũng giỗ, mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, cúng giỗ xong anh tôi hát vè thất thủ
kinh ñô, giọng ca lên bổng xuống trầm, lúc thì oán hờn giặc Pháp, lúc thì như rên n nghe mà xót
xa trong lòng. Mẹ tôi thường kể chuyện lính Tây ñi tập trận, phá nương rẫy sắn khoai, tự do nhổ
củ ñậu, hái dưa leo ñể ăn, ñuổi bắt phụ nữ ñể hãm hiếp. Mẹ tôi còn kể chuyện những thằng Cò
Tây bắt người nhốt vào buồng cho chó becger cắn vì không trả ñủ nợ cho con mụ me Tây vợ
nó… Mẹ tôi say sưa kể chuyện, vừa kể vừa chứi rủa thằng Tây… Ôi, mẹ tôi dạy cho tôi lòng yêu
nước, chí căm thù giặc từ khi tôi còn bé… Anh cả tôi Phùng Văn Nguyện, học lớp ñệ tam niên
nội trú Trường Quốc Học, hăng hái tham gia các phong trào truy ñiệu cụ Phan Chu Trinh, ñòi thả
cụ Phan Bội Châu, tham gia các cuộc bãi khóa, xuống ñường biểu tình chống chế ñộ thực dân
Pháp năm 1926. Sau ñó bị bắt giam, bị kết án 2 năm tù treo, và bị bồi thường 3 năm tiền học phí
là 360 ñồng bạc ðông Dương. Số tiền quá lớn, vì giá thóc hồi ñó một tấn chỉ 25 ñồng, bố mẹ tôi
phải bán hết gia tài và phải vay thêm mới ñủ 360 ñồng ñể nộp cho thực dân Pháp. Thế là gia
ñình tôi lại lâm vào cảnh nghèo khó, mẹ tôi quá ñau buồn, ốm rồi chết. Bố tôi bị bệnh rốt rét kinh
niên, xin thôi làm lính hộ lăng nhà vua, phải trả lại một mẫu rưỡi ruộng lương ñiền. Nhưng nhờ
có 6 suất ruộng khẩu phần (2 mẫu 4 sào) là ruộng công ñiền xã chia cho dân, bố tôi cố gắng lao
ñộng, cày cấy số ruộng ñó ñể nuôi sống gia ñình, nhưng vì nợ nần chồng chất nên vẫn nghèo
nàn.
Anh tôi bị quản thúc ở xã nhưng trốn vào Sài Gòn, ñổi tên là Phùng Quý ðông thi ñỗ vào ngạch
công chức của Pháp, ñược bổ nhiệm làm Thông phán sớ kho bạc Sài Gòn. Sau mấy năm làm
công chức Pháp, anh tôi tưởng là hết hạn tù treo rồi thì không còn gì rắc rối nên xin chuyển về
Huế ñể lập gia ñình, không ngờ bị tên cường hào Lý Hòe tố giác anh tôi can án chính trị mà trốn
vào Sài Gòn ñổi tên làm công chức, phạm tội "cải danh tùng dịch". Anh tôi xin chuyển vào Hội An
ñể tránh né nhưng vẫn bị mật thám theo dõi, phải ñi trốn. ðịnh chạy sang Lào nhưng ñến ðà
Nẵng thì bị bắt và bị giam ở nhà lao ðà Nẵng. Sau hai tháng bị tra tấn thì chết trong lao tù. Năm
1932, khi anh tôi chết, ñứa con trai duy nhất của anh chưa biết ñi, mới biết bò. Sau này nó chính
là Phùng Quán - Phùng Quán tham gia thiếu sinh quân…vào bộ ñội vệ quốc quân Trung ñoàn
101 rồi trở thành nhà văn, nhà thơ có tên tuổi, nay ñã qua ñời.
Em trai tôi là Phùng Thị, sau Cách mạng tháng Tám làm Trưởng ban quân sự huyện Hương
Thuỷ, tham gia Thường vụ Thành uỷ Huế, cán bộ văn phòng Liên khu uỷ 4, cán bộ Bộ Văn hóa
Thông tin, nay nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cháu ruột tôi là Phùng Văn Lép (Châu), tham
gia vệ quốc quân Trung ñoàn 101, là liệt sĩ, anh dũng hi sinh ở chiến trường. Tôi phải nói ñến

người anh con bác ruột tôi thường ở với gia ñình tôi là Phùng ðông, Tham mưu trưởng chi ñội
Trần Cao Vân, là liệt sĩ hy sinh năm 1947.
Con trai tôi Phùng Ngọc Bích là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, chiến sĩ E95A, hy sinh ngày
30-12- 1968…
(Trích hồi ký "ðời người cách mạng của Nguyễn Vạn, NXB Thuận Hóa năm 2000 - trang 10,11,
12 )

17. Yêu ñến tận cùng
18. Mẩu chuyện vui về Phùng Quán: ĂN VỤNG
Bảo Ngọc
… "Cô Trâm dạy văn lớp chúng tôi có một năm, nhưng ñối với riêng tôi, cô là người mẹ hiền thứ
hai của tôi. Cô Trâm của chúng tôi là một người ñặc biệt. Tình yêu của cô ñối với chú Phùng
Quán, sự chịu ñựng những dị nghị, thành kiến xã hội trong suốt cuộc ñời của cô thật vĩ ñại không
gì có thể miêu tả và so sánh nổi "…
Trên ñây là hồi ức của Bùi Việt Hà - Giám ñốc Công ty SchoolNet, nguyên học sinh lớp 10I
chuyên toán Trường cấp 3 Chu Văn An (Hà Nội) khoá 1970-1973 - trong cuốn sách của anh tự
xuất bản kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. ðây là lớp học sinh ñể lại nhiều ấn tượng sâu sắc
trong sự nghiệp dạy văn của bà Vũ Thị Bội Trâm, bởi họ là học sinh chuyên toán nhưng học văn
cũng rất hay - theo nhận xét của bà. Nhưng cũng chính lớp 10I này còn gắn với một kỷ niệm vừa
buồn lại vừa vui. Bà Trâm kể: Năm ấy, tôi ñược Ban giám hiệu phân công dạy lớp 10 là lớp cuối
cấp. Nhưng có một ñồng chí trong chi bộ e ngại, nói: "Phân công như vậy thì ñến phần văn học
hiện ñại, Phùng Quán phu nhân sẽ dạy thế nào?". Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lúc ấy
là anh Giang Văn Nguyên vẫn bảo lưu ý kiến ñể tôi dạy lớp 10. May mà, cái lớp 10 ấy lại ñạt kết
quả tốt nghiệp môn văn rất tốt. Anh Nguyên ñược một phen hú vía.
Trong cuộc ñời làm giáo viên văn của bà, còn nhiều "tai nạn" kiểu như thế, nhưng rồi bà vượt
qua hết, ñể giữ (và cũng vì) cả hai tình yêu trong mình: với nghề dạy văn và với người chồng tài
hoa, nhân ái. Bà bảo: Khi mà mình ñã tự nguyện thì không gì có thể ngăn cản ñược mình vượt
qua mọi khó khán thử thách.
Vũ Thị Bội Trâm là con gái Hà Nội cổ. ðình làng họ nội ở 90 Hàng ðào, còn ñình làng họ ngoại là
ñình Bạch Mã ở phố Hàng Buồm. Bà sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Cân trong ngôi nhà thừa kế
của họ nội. Có ñiều lạ là bà sống cùng bố mẹ suốt 50 năm, trong ñó 20 năm là "gái có chồng"
hẳn hoi. Bà Bội Trâm tự nhận vợ chồng mình ñích thực là ông Ngâu bà Ngâu tân thời. Chồng ở
Nghi Tàm với mẹ nuôi, vợ và con ở "nhà ngoại", chỉ thứ bảy, chủ nhật mới ñoàn tụ cùng nhau tại
ngôi nhà nhỏ sát Hồ Tây. Cái sự lạ này là hậu quả của một sự cũng lạ, ñó là việc ông Quán nên
vợ nên chồng với bà Bội Trâm.
Sau ngày tiếp quản Thủ ñô, chàng Vệ quốc quân Phùng Quán từ Khu 4 về Hà Nội cùng với
người bạn của mình - anh Vũ Hướng, em trai giáp Bội Trâm. Vũ Hướng ñưa bạn về nhà mình,
và như nhiều gia ñình Hà Nội lúc ñó, anh bộ ñội Quán ñược nhận làm con nuôi.
***
Tôi coi anh như một người bạn, ñối xử với nhau tự nhiên, bình ñẳng. Còn anh lịch sự gọi tôi
bằng chị, khoe ñã có người yêu cũng là người Hà Nội, là diễn viên múa của một ñoàn văn công.
Rồi tôi yêu anh lúc nào không hay. ðến khi anh "gặp hạn" thì tôi không thể xa anh ñược nữa. Mẹ
tôi thương cả hai ñứa, nhưng lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao với chúng tôi. Còn bố tôi ñạp
xe lên tận Nghi Tàm, lấy hết can ñảm nói với người có ý ñịnh làm con rể mình: Bố mẹ rất quý
anh, nhưng con Trâm lấy anh thì nó khổ quá. Nói xong, cụ quay xe ñạp vội ñi như chạy trốn
chính mình.
Anh Quán kể lại với tôi như vậy.
Có người ở Sở Giáo dục ñến nhà khuyên gia ñình không nên cho Bội Trâm lấy anh Quán vì như
thế có thể bị thôi dạy học. Biết tin, tôi nói với mẹ: Con còn lành lặn, ñủ mắt mũi chân tay, không
cho dạy học thì con làm việc khác. Năm ấy là 1957. Hẫng hụt và ám ảnh, anh Quán ñòi về
Quảng Bình câu cá sinh sống. Tôi sợ quá, chỉ sợ anh chết. Phải ràng buộc vào anh ñể anh bỏ ý
ñịnh tự sát.
ðến năm 1962, sự việc ñã nhạt bớt ñi, chúng tôi mới ñược lấy nhau. Chỉ có cơi trầu chạm ngõ và
ñăng ký kết hôn chứ cũng không làm ñám cưới, vì anh chẳng có tư cách gì mà hỏi vợ: không gia

ñình, không tiền, không nhà cửa, không lương, lại cũng không thể in thiếp mời vì không ai dám in
tên anh lên thiếp. Thế là tôi trở thành vợ anh mà không ñược làm cô dâu. Chiếc giường tân hôn
là giường cá nhân mượn lại của anh Phan Vũ (anh Vũ mượn lại của xưởng phim). Khi sắp sinh
con ñầu lòng, tôi ñược phân phối 7m vải giá 14 ñồng, nhưng không có tiền mua. Dịp ấy chuẩn bị
Tết thiếu nhi, một anh bạn ñặt anh Quán viết truyện ngắn ñể có nhuận bút mua tã cho con. Dù
ñang chửa vượt mặt, tôi vẫn phải ngồi chép truyện do anh ñọc ñể bản thảo gửi ñi mà không có
chữ anh Quán. Thế là có cho con ñược 8 tã chéo và 4 tã vuông.
ðau nhất cho anh Quán là lúc ñón con từ tay bà ngoại. Bà nói nhỏ nhưng vẫn ñủ nghe: Chẳng
biết rồi có ngóc ñầu lên ñược không? Thế là anh Quán tủi thân, 15 ngày sau mới ñến lại thăm vợ
con.
Có một "nỗi khổ" nữa với người thơ mà bà Trâm phải vui vẻ vượt qua, ñó là tiếp khách. Nhiều
năm bị xa lánh, nhà thơ Phùng Quán từng tuyên ngôn quá lời như ông vẫn hay thế: Con bọ hung
bước qua cửa nhà khi có tôi ở nhà cũng là thượng khách của tôi. Vậy nên, phải chiều ông thôi.
Cho ông khỏi buồn. Lọ lạc bà rang sẵn ñể sáng sáng ông nhấm vài hạt trước khi uống rượu cho
ñỡ hại gan, nhưng chẳng khi nào tồn tại ñến hôm sau. Tuy nhiên, "ñược hóng chuyện bạn văn
thơ của chồng cũng rất thích" - bà nói thế. Bây giờ, ñã 10 năm ông ra ñi, nhưng bạn bè ñủ mọi
lứa tuổi vẫn ñến với ông luôn, dù chỉ ñể thắp một nén nhang tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc.
Bà Trâm nói vui: Tôi ñược hưởng nhiều lộc của anh ấy lắm!
Còn nỗi ñau muôn thuở của phụ nữ là phải chia sẻ tình yêu cho người ñàn bà khác, bà Trâm
cũng "Lĩnh ñủ". Do chồng ñã tài hoa lại hay cả nể. Cũng khối phen phải "ñánh ñông dẹp bắc" ghê
lắm. Nhưng bà tự an ủi mình: Quan tha ma bắt. ði với cô nào ra thơ thì cảm ơn, còn ra cái khác
là "Liệu hồn". Nhưng anh Quán là người rất vị tha, nhân ái nên khó mà giận anh hay buộc anh
phải giận ai. Mỗi khi tôi tức giận ai ñó "xấu chơi", anh lại cười xòa, bảo: "Lỗ Tấn nói: "Trẻ con lấy
khóc làm cơm, còn ñàn bà lấy hận làm cơm", ñúng lắm. Nhưng, em có giận anh cũng ñược. Anh
thì chẳng hận ai, oán ai bao giờ. Làm thế mình khổ trước". Ngẫm ra, anh nói ñúng.
Tự nguyện ñến với ông, bà dám chấp nhận hết thảy, vượt qua hết thảy. Tình yêu với chồng là
thế - một tình yêu duy nhất. Còn tình yêu với nghề dạy học, ở bà, cũng vậy. Ban ñầu, bà vào
nghề bằng một sự bắt buộc: do thi hai lần không ñỗ tú tài nên ñi dạy học ñể ñỡ gánh nặng cho
cha mẹ, dành việc học cho 6 ñứa em dưới mình. Sau ñó, bà quyết học cao lên nữa, vừa ñi dạy,
vừa ñi học, cả chính quy lẫn hàm thụ. Thi bằng ñỗ tú tài. Rồi thi vào ðại học văn khoa khóa ñầu
tiên, ñỗ. Không biết có phải do ñược học với toàn những người thầy nổi tiếng như Nguyễn Mạnh
Tường, Trần ðức Thảo, Trương Tửu, Trần Văn Giàu…, hay do Trường ðại học Văn khoa ñổi
thành trường sư phạm, mà cuối cùng bà vẫn theo tiếp nghề dạy học… Dạy cấp 2, rồi ñến cấp 3,
từ trường Trưng Vương ñến Chu Văn An, toàn những ngôi trường nức tiếng ñến tận ngày nay.
Nhưng tình yêu nghề ñến với bà không dễ dàng. Xác ñịnh ñi với nó trọn ñời, mà cứ hờ hững thì
không ñược, bà quyết tìm ra trong nghề dạy học một cái gì ñó ñáng yêu, ñể yêu. Bà lao vào công
tác chủ nhiệm. Và ñã tìm ñược niềm say mê trong ñó do gắn bó nhiều với trẻ. "ðã làm giáo viên
phải làm chủ nhiệm mới gọi là nhà giáo". ðến tận bây giờ, sau khi ñã về hưu hai chục năm mà
các thế hệ học sinh cũ vẫn nhớ cô ñể về thăm cô, ñặc biệt là cái lớp 10I chuyên toán Chu Văn
An, với nhiều cái tên nổi tiếng như Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc, Bùi Việt Hà, Nguyễn Chí
Quang, Nguyễn Khang v.v… Có em mời bằng ñược cô ñến dự ngày giỗ ñầu của mẹ mình với
mục ñích giới thiệu cô giáo mình với họ hàng. Có em lo lắng cho cô với nỗi lo của người con với
cha mẹ. Làm sao cô lau dọn nổi nhà cửa khi không có người giúp việc, cô nằm giường không
ñệm có ñau lưng không? Có em vào mạng, gọi cho cô: Cô ơi, có bài viết về chú Quán ñấy, em
mang về cho cô ñây v.v… Sung sướng lắm, vui lắm. Chuyện nghề xen lẫn chuyện ñời, cuối cùng
lại quay về với nhà thơ Phùng Quán. Bà ñưa tôi vào căn phòng ñầy ắp những kỷ niệm về ông,
toàn những kỷ vật từ Chòi-ngắm-sóng mang về căn hộ mới này, phòng 204, D3, Vĩnh Phú, Hà
Nội. Trên tường là những mảnh ván gỗ ñầy bút tích bạn văn, những ký họa chân dung ông do
bạn vẽ tặng. Còn trong tủ kính, nào chiếc quần chống muỗi bằng bao tải bột mì do ông tự khâu
lấy, ñôi guốc dầy nặng chịch, chiếc bị cói chl có phecmơtuya ñến hai phần ba (cũng do ông tự
khâu lấy), một phần còn lại ñể chỗ cho cái chai rượu thò cổ lên; nào cái mũ lá, mũ cói, mũ cối;
nào con dao làm bằng mảnh máy bay… Và nhiều nhất là các tác phẩm về Phùng Quán và của
Phùng Quán (cả in chui lẫn in công khai sau này). Bà Trâm tâm sự: Phần lớn thời gian còn lại
của cuộc ñời, tôi dành cho việc sắp xếp lại di cảo của anh Quán, nhiều lắm, tập hợp lại và nếu có
thể thì ñem in. Cuốn "Nhớ Phùng Quán" do Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành năm 2003 gây ñược
sự chú ý của nhiều bạn ñọc ñã và chưa từng biết Phùng Quán.

Chuyện của ông, kể ñến bao giờ cho hết? Và, không ai khác, chỉ có bà - một cô gái Hà Nội con
nhà gia giáo xưa, yêu ñến tận cùng con người chân thật ñến tận cùng, ñến lạ kỳ ấy, mới có thể
làm ñược
(Báo Giáo dục & Thời ñại, số 125 ngày 16-10-2004).
******
18. Mẩu chuyện vui về Phùng Quán: ĂN VỤNG
Trong kháng chiến chống Pháp, có một thời gian Phùng Quán ở cùng ñơn vị văn công với nhà
thơ Thanh Tịnh. Thanh Tịnh tuy tuổi ñã khá cao nhưng ông luôn vui tính, thích bông ñùa, nói tếu
rất hóm hỉnh. Hai người hợp tính nhau, thân quý nhau rồi thành anh em kết nghĩa. ðơn vị phân
công cho hai anh em phụ trách tiết mục ñộc tấu, trình diễn vào những lúc sân khấu buông màn
ñể ñổi cảnh, cốt sao lấp chỗ trống cho khán giả khỏi phải chờ ñợi sốt ruột. Thanh Tịnh vừa sáng
tác, vừa biểu diễn tấu rất hấp dẩn, nổi tiếng một thời với bài "Lão dân quân ðông Bắc". Nhờ ñó
Phùng Quán cũng theo anh sáng tác một số bài tấu ca ngợi chiến công của các anh hùng dũng
sĩ như bài: ðinh Công phá cầu, ðinh Công cắm chông.v.v… Có thể nói Thanh Tịnh vừa là người
anh, vừa là người thầy dẫn dắt Phùng Quán vào làng thơ.
Có một lần, Phùng Quán và Thanh Tịnh cùng nhau ñi công tác. Trời sẩm tối, hai anh em tạt vào
một ngôi làng ñể nghỉ ñêm. Sau khi tnnh giấy tờ với Uỷ ban xã, hai anh em ñược giới thiệu ñến
một gia ñình có nhà ở rộng rãi ñể ngủ ñậu. Hôm ấy, nhà nọ lại có giỗ. Khi ñến nơi, vừa lúc cả
nhà ñang ăn uống vui vẻ. Cụ chủ nhà lịch sự mời hai anh em dùng bữa. Thanh Tịnh từ chối, nói
dối ñã ăn rồi. Tối, chủ nhà thu xếp cho hai anh em ngủ ở trên gian thờ, giường ngủ là cái phản
kê trước bàn thờ. Trên bàn thờ còn ñể nguyên một mâm cỗ cúng.
Nằm ñược một lúc, Phùng Quán lay lay Thanh Tịnh dậy, kêu ñói: "Tại anh ñấy, người ta mời, còn
làm khách. ðói quá, lại mệt nữa, em không ngủ ñược". Thanh Tịnh dậy nhìn quanh, thấy dưới
gầm giường có một ñống khoai lang liền bảo: "Hay em lấy vài củ khoai sống, cạo vỏ ñi ăn tạm
cũng ñược". Phùng Quán không chịu, sức trai ñang thì mới lớn nhịn bữa làm sao cho nổi. Lại
còn phải chịu mùi lôi kéo của thức ăn bày la liệt trên mâm cỗ ở bàn thờ. Cái ñói lại càng cồn cào.
Phùng Quán mạnh dạn xin với anh cho ăn. Thanh Tịnh vò ñầu bứt tai nghĩ cách chiều chú em…
Nghĩ mình luống tuổi rồi, ñói một tí cũng không sao còn Phùng Quán vừa sức trẻ, vừa kham khổ
lâu ngày… Anh bảo Phùng Quán dậy rồi cho lấy ở mỗi bát, mỗi ñĩa một vài miếng Phùng Quán
ăn tạm cho ñỡ ñói ñể ngủ ñược, ngày mai còn ñi tiếp.
Phùng Quán ăn xong, Thanh Tịnh bơi bới cho rơi vãi chút ít thức ăn xuống mâm rồi giục em ñi
ngủ. Sớm hôm sau, chủ nhà lên mời khách dậy uống nước. Nhìn mâm cỗ bị bới, rơi vãi, ông cụ
than: con mèo nhà này ñến là hư, lại ăn vụng rồi! Ô hay, nó lại vọc cả vào bát chè nữa!
Hai anh em nhìn nhau bấm bụng cười…

Hết

