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Người anh hùng 

 

Nơi ba nhân vật ấy tụ họp để sống với nhau cũng đã là một cảnh quái đản, một cảnh ma 

ám rồi. Một khu đất rộng tới bốn, năm mẫu, bao vây trong một luỹ tre dày kín, và một lần 

tường cao trên cắm mảnh chai vỡ. Hai cái cổng vòm kiên cố, nối liền nhau bằng một con 

đường nhỏ hẹp, hai bên có tường và ăn thông với ngõ xóm, một cái ngõ sâu hẹp giữa hai 

hàng dậu tre cao vút.  

Trong khu đất bao la ấy, cây cối um tùm như rừng, một cái rừng hoang đối với con mắt 

người thường. Nhưng kì thực cái rừng ấy đã được chăm nom, bài trí theo ý muốn của chủ 

nó. Ta có thể nói không thiếu một loài cây gì, từ cây to như cây sến, cây lim, cây chò, cho 

chí những cây nhỏ như cây lan, cây lưỡi hổ, cây tóc tiên, từ những cây tầm thường như 

cây khế, cây sung, cây ổi cho chí những cây rất hiếm như cây hà lan, cây bạch mộc, cây 

bách tán, cây giồng đất, cây giồng chậu, cây leo, cây gửi, cây chơi hoa, cây chơi lá, một 

nhà thảo mộc học cũng khó lòng tìm ra được một loại nào không có trong cái vườn bách 

thảo ấy.  

Nhà ở làm xế về phía Bắc khu vườn và mặt quay về đằng Đông, nghĩa là xây lưng ra 

cổng. Đó là kiểu nhà cổ quái chẳng ra Tây, chẳng ra Tàu cũng chẳng ra Việt Nam. Hai 

từng trên một nền cao, về góc phía Tây nhô lên một cái chòi “lô cốt”. Cửa sổ cuốn, cái 

cao cái thấp không theo hàng. Toàn thể, cái nhà ấy giống như một tòa lâu đài cổ bỏ 

hoang, nhất là nó lại rêu phong tứ phía và bị lá cây luôn luôn che khuất ánh mặt trời.  

Đó là nơi ba người lạ lùng chung sống không rõ từ bao giờ, ba người mà ngay buổi đầu 

gặp gỡ, tôi cho là ba người điên, nhất ngắm tòa lâu đài hình thù cổ quái, tôi càng yên trí 

rằng nó phải là công trình của bọn người loạn óc. Mà hiện giờ, sau mười mấy năm chơi 

bời với nhau, tôi vẫn chưa rõ hẳn rằng cái ông kiến trúc sư kì dị ấy là một người điên hay 

là một người phi thường.  

Thời tôi mới quen biết ông ta thì Tiên vào trạc ngoài ba mươi. Một cái trán cao rộng, hai 

con mắt sắc ném tia sáng, cặp môi đỏ và tươi dưới bộ ria cụp, và trên bộ râu thưa, dài, 

màu hung hung. Tóc cắt ngắn nhưng đầu chỉ cạo ở phía gáy, còn tóc mai để nguyên vẹn, 

khiến đứng đằng trước mặt mà ngắm y, ai cũng tưởng y búi tóc. Quần áo y thì rất là lôi 

thôi lốc thốc, một cái quần cháo lòng, một cái áo cánh nâu, một cái áo lương bã, một đôi 



guốc gỗ mũ da lộn.  

Vả Tiên cũng không có thời giờ mà nghĩ tới sự trang sức. Bà Tiên lại là một người nhà 

quê, chỉ nghĩ tới việc đồng áng làm ăn và hầu như không ngắm nghía chồng bao giờ. Mà 

có lẽ hai người cũng ít khi gặp nhau. Tiên có mấy khi rời cái phòng sách và phòng thí 

nghiệm đâu. Trong phòng sách rộng chừng hai mươi thước vuông, chỉ bày có một cái 

bàn, hai cái ghế gỗ, và một bộ ghế ngựa quang dầu. Còn bao nhiêu chỗ thừa bị các tủ và 

giá sách chiếm hết. Đó là một kho toàn một thứ sách chữ Hán. Sách khảo cứu các ngành 

khoa học Âu Mỹ, các tôn giáo, triết học Đông Tây. Những từ điển, đủ các loại, cũng đã 

chứa chật một cái tủ lớn rồi. Còn gian phòng thí nghiệm của Tiên thì ngoài y và nhà “kĩ 

sư”, cái danh từ y đặt cho người thư kí của y, ngoài hai người ấy ra thì không một ai được 

bước chân vào. Chính tôi cũng chỉ thoáng nhìn thấy một lần, khi Tiên ở trong đó mở cửa 

đi ra phòng sách. Đại khái nó cũng như những phòng thí nghiệm ở các trường trung học, 

với những lọ, những phễu, những ống thuỷ tinh bày la liệt trên những cái bàn sơn màu 

xanh xám.  

Trong buổi mới quen biết con người lạ lùng ấy tôi khỏi tức cười sao được! Một nhà nho 

khoa học? Một nhà nho bác học? Tôi không sao tin được điều ấy! Nhưng ông “kĩ sư” thì 

phục y lắm, và thân mật bảo cho tôi biết rằng về khoa học, trình độ y ít ra cũng ngang 

trình độ một bực tiến sĩ. “Kĩ sư” cũng biết tôi không tin lời ca tụng ấy nhưng y thấy đó là 

chuyện không đáng kể. Vả lại y vốn ít lời lại không thích tranh luận với ai về một vấn đề 

gì bao giờ.  

“Kĩ sư” vào khoảng hăm nhăm tuổi, đã đậu bằng thành chung và tốt nghiệp trường canh 

nông Tuyên Quang. Tuy vào trường này người ta chỉ cần có bằng cơ thuỷ, nhưng vì thích 

khoa canh nông thực hành, y cũng cứ đệ đơn xin học. Vừa ở trường ra y gặp ông cả Tiên 

và nhận lời đến trông coi cái vườn bách thảo cho ông ta, dù phải hoàn lại cho Chính phủ 

bảo hộ Pháp số tiền túc phí trong mấy năm tòng học.  

Lương, tên người thiếu niên ấy, rất hiền lành và khiêm tốn. Không bao giờ y nói chuyện 

đến công việc của y, một công việc vĩ đại mà không ai ngờ tới. Đó là việc khảo cứu tên 

và tính chất cây cối trong vườn ở những pho sách Tàu mà y cho ngoài ông Tiên ra không 

một người Việt Nam nào có thể có được: những pho sách ấy cũng như phần nhiều các 

sách khác, ông Tiên đã gửi mua tận Thượng-hải và Bắc-bình.  

Thực là giời sinh ra hai người ấy để mà kết bạn với nhau, để mà sống gần nhau. Họ giống 



nhau về đủ mọi phương diện. Cùng ít nói, cùng làm việc nhiều mà cũng làm những việc 

vô hại nhưng rất vô ích cho đời. Tôi đã được theo đuổi một cuộc tra cứu của hai người 

trong các sách toán pháp đông tây giòng giã ba bốn tháng trời để tìm ra “cái luật vạn 

nhất” của sự may rủi về cờ bạc, về cái số chẵn lẻ của xóc đĩa chẳng hạn. Họ hì hục trong 

bao lâu như thế mục đích không phải là để lợi dụng cuộc khảo cứu mà làm giàu về đổ 

bác. Họ rất ghét cờ bạc vả bận bịu như họ thì còn thời giờ đâu mà đánh bạc?  

Việc thiết thực, họ không cần để bận lòng. Đã có bà Tiên nghĩ đến cho họ. Một mình bà 

trông coi gia sản của tiền nhân để lại, chừng vài ba trăm mẫu ruộng rải rác trong khắp 

một vùng. Quý hồ, họ có tiền mua sách và các dụng cụ, nguyên liệu khảo cứu khoa học là 

được rồi. Người đàn bà ấy rất có tính phục tòng, thế mà một lần đã phải kêu van hai 

người tiêu pha vừa vừa chứ, không thì đến sạt nghiệp mất. Hồi ấy hai người khảo cứu 

phân chất các thứ hoàng đồng thời Hạ, thời Chu, thời Hán và công việc ấy đã làm hại cho 

quỹ của bà Tiên một món chừng bốn năm vạn tiền mua lò, máy móc đúc đồng và các 

dụng cụ, các chất hoá học. Kết quả cuộc thí nghiệm khoa học ấy là một cái đỉnh đời Chu, 

một đôi ống bương đời Hạ, một con ngựa đời Hán giống hình và giống chất. Hai người 

sung sướng ngắm nghía cái công trình của mình trong ít lâu, rồi bỏ lò, bỏ máy để quay 

sang một công việc khảo cứu khác, cũng vĩ đại và vô ích như việc trước.  

Thế giới hai người ấy sống sẽ là một thế giới im lìm, một thế giới chết, nếu không có một 

nhân vật thứ ba. Đó là một người bếp khố đỏ mãn khóa về xin làm vệ sĩ cho nhà Tiên. 

Chính vì thế mà người ta gọi bác là bác Vệ, tuy tên bác là Quýnh. Tiên và Lương yên 

lặng bao nhiêu thì bác Vệ ồn ào bấy nhiêu, nhất khi bác đã chuếnh choáng vài ba chén 

rượu. Nhưng sự ồn ào của bác cũng không làm ngăn trở gì cho công việc khoa học của 

hai người kia vì bác sống riêng biệt hẳn trong cái chòi và ba gian “trại” phía trước, cách 

cái lâu đài khảo cứu có tới hơn trăm thước. Bác ở đấy với hai người lực điền và thường 

hay giao thiệp với bà chủ hơn là với ông chủ và ông “kĩ sư”.  

Đó là một người trạc ngoại tứ tuần, cao lớn, lực lưỡng, ngực nở bắp tay to, tiếng nói sang 

sảng. Ngoài công việc ban đêm giữ nhà, bác còn đi tuần trông coi cả mấy cánh đồng lúa 

khi sắp tới vụ gặt. Vì cái trách nhiệm năng nề ấy mà bác rất siêng năng tập tành võ nghệ, 

và dạy hai tay điền tốt của bác học đủ các lối công, thủ bằng súng, một cây súng bắn 

chim, bằng gậy, bằng dáo và bằng đao.  

Nhưng thực ra, bác dạy thì ít mà bác khoe khoang và nói chuyện về bác thì nhiều. Cứ lời 



bác thì nhờ về môn bắn tài, bác đã mấy lần lên cai rồi lại bị lột lon xuống làm lính vì cái 

tính bướng bỉnh cãi lại quan trên của bác. Kể cái tài bắn của bác quả thực đáng sợ nếu cứ 

tin ở lời bác: Đặt đồng xu lên đầu cây mút-cơ-tông, mổ cò, đồng xu nhảy lên ở nguyên 

chỗ mà không rơi xuống đất. Lại một hôm ở một đồn binh, viên quan ba đương ngủ trưa, 

thì một con quạ đến đậu trên cây xoan bên đầu nhà kêu um lên và đánh thức y dậy. Y cáu 

kỉnh gọi: “Quýnh! Giết chết nó đi cho tao!” Quýnh cầm súng ra và hỏi: “Ông muốn tôi 

bắn chết nó hay chỉ bắn què thôi?” “Bắn què”. Viên quan ba đáp. “Què chân trái, hay 

chân phải” – “Chân phải” – “Được”. Tức thì phát súng nổ và con quạ từ trên cây lộn cổ 

xuống què chân phải và giãy đành đạch.  

Câu chuyện ấy Lương cũng được nghe. Và y tin lắm, vì y không bao giờ ngờ vực một lời 

nói của một người nào dù lời nói ấy vô lí đến đâu. Thế là y thấy thích khảo cứu về khoa 

bắn, rồi từ khoa bắn đến các thế trận, mưu lược trong các sách binh thư của cổ nhân 

Trung Quốc. Cái việc khảo cứu quân sự ấy đã làm cho y mất đến hai ba tháng cặm cụi và 

đã gây một trò cười trong cái “trại lính” bên cổng chòi. Hôm nào cũng vậy, chưa cạn 

chén rượu thứ nhất, bác Vệ đã đem ông “kĩ sư vườn” ra làm đầu đề câu chuyện vui! Bác 

kéo dài giọng, mỉa mai nói với hai người điền tốt:  

- Ô chào! Tưởng việc binh cũng như việc tìm tên cho những cây lạ hoa kì sao? Tưởng 

đâm chết tên cướp cũng dễ như chiết cành, chắp cây chăng? Ngữ ấy thì cầm cây dáo 

không nổi, còn bắn với biếc gì!  

Câu khôi hài ấy thốt ra trước mặt bà Tiên làm bà ta thích chí cười rú lên. Rồi vì cũng 

chẳng ưa gì ông kĩ sư, bà ta đem thuật lại với ông ta. Bà tưởng trêu tức y, nhưng trái lại, y 

thấy câu bình phẩm ấy rất hợp lý. Bắt đầu ngay từ hôm sau y khảo cứu về khoa thể thao; 

và sáng sáng dậy sớm ra vườn vận động thân thể. Quả nhiên người y nở nang ra trông 

thấy.  

 

* ** 

 

Trong cái thế giới li kì của những nhân vật li kì ấy, một lần đã xảy ra một việc bất 

thường, làm ngừng trệ công việc đều đều của họ trong ít lâu, chỉ trong ít lâu thôi: Một 

hôm bọn cướp nhờ có một trong hai tên điền tốt làm nội ứng đã vào lọt trong cái vườn 

Bách thảo và cái lâu đài khoa học ấy. Thấy động bác Vệ vội lấy súng chống cự, nhưng 



các thứ khí giới lợi hại của bác đều đã bị tên đầy tớ bất lương giấu đi một nơi. Bác không 

vì thế mà chịu đầu hàng, hăng hái kháng chiến với bọn cướp bằng gạch, bằng gậy, bằng 

bất cứ khí giới gì vớ được. Và bác chống cự mãi cho tới khi bị thương và bị bắt. Sự can 

đảm của bác đã giúp được bà Tiên và hai con, một giai, một gái sống riêng biệt trong bảy 

gian nhà ngang, trốn thoát được ra ngoài do một cái cửa bí mật ở sau vườn. Còn ông “kĩ 

sư” thì vừa nghe có động y đã biến mất: Người ta cũng không rõ y chạy đằng nào hay ẩn 

núp ở đâu. Duy có Tiên thì vẫn bình tĩnh như thường và nhất định không chịu rời hai cái 

phòng sách và thí nghiệm ra, y ở đó chờ cho bọn cướp lên để kính cẩn nói với họ:  

- Thưa các ngài, các ngài muốn lấy vật quý gì cứ việc, chỉ xin các ngài đừng đụng chạm, 

phá phách hai cái phòng này mà thôi. Những thứ này các ngài không dùng làm gì được 

đâu: “Toàn sách với chai với ống với lọ cả”.  

Y có ngờ đâu rằng câu nói của y đã gợi lòng tò mò và nghi hoặc của quân cướp: sau khi 

đã trói y lại chúng lục lọi, vất tung toé hết các sách, đập vỡ bừa bãi một số chai lọ để tìm 

vàng bạc châu báu mà chúng chắc y giấu giếm trong hai gian phòng. Mãi khi không thấy 

gì chúng mới chịu phá rương phá tủ ra vơ vét của cải quần áo.  

Một giờ sau, bọn cướp kẻ vác, người gánh theo tên tướng dẫn đường ung dung kéo đi. 

Bỗng có tiếng kêu ồn ào ở con đường ngõ xóm. Đuốc vội dập tắt, rồi mạnh ai nấy chạy, 

bọn cướp vất đồ đạc lại nhốn nháo tẩu tán. Khi tuần làng kéo đến thì chúng đi đã xa. 

Trong ngõ xóm còn lại một tên tử thương ở bụng và còn quằn quại trên vũng máu. Nồi, 

mâm, xanh, chảo, quần áo thì rải rác suốt từ đầu cho tới cuối xóm. Sau khổ chủ ra thu 

nhặt về, nhận thấy rằng bốn phần của bị cướp, bọn cường đạo bỏ lại tới hơn ba phần.  

“Nhưng ai đã đâm chết tên tướng cướp, khiến bọn quân mất đầu tan rã bỏ chạy như thế ?” 

Người ta kinh ngạc hỏi nhau. Giữa lúc ấy ông kĩ sư vác cây dáo dài từ trong vườn bên đi 

ra và ôn tồn giảng giải:  

- Trong khi khảo cứu về chiến lược của Tôn Vũ, tôi đã chú ý đến câu “đánh bất thình 

lình”. Đánh bất thình lình thì một người có thể hạ nổi trăm người, nhất khi mình lại 

chiếm được địa lợi. Khảo cứu về địa lợi tôi đã ra đây xem xét kĩ lưỡng cái ngõ hẹp này, 

và thấy nó rất có lợi cho trận đánh mai phục mà ngày nay người ta gọi là du kích. Đấy, 

các ông coi, Tôn Vũ đã thắng một cách dễ dàng.  

Mọi người phá lên cười. Và từ đấy ông “kĩ sư” lại có thêm được hai tên mới: Tôn Vũ và 

Người Anh Hùng. 



Anh Phải Sống 

 

 

Trên đê Yên Phụ, một buổi chiều mùa hạ.  

Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao 

ở giữa sông đi.  

Theo dòng nước đỏ lờ lờ, những thân cây, những cành khô trôi từ rừng về, nổi lềnh bềnh, 

như một dẫy thuyền nhỏ liên tiếp chạy thực nhanh tới một nơi không bờ không bến.  

Đứng trên đê, bác phó nề Thức đưa mắt trông theo những khúc gỗ ấy tỏ ra ý thèm muốn, 

rồi quay lại, đăm đăm nhìn vợ, hỏi thầm ý kiến. Người vợ, ngắm sông, ngắm trời, lắc đầu 

thở dài, nói:  

- Gió to quá, mà đám mây đen kia ở chân giời đùn lên mau lắm. Mưa đến nơi mất, mình 

ạ!  

Người chồng cũng thở dài, đi lững thững. Rồi bỗng đứng dừng lại, hỏi vợ:  

- Mình đã thổi cơm chưa?  

Vợ buồn rầu đáp:  

- Đã. Nhưng chỉ đủ cơm cho hai con ăn bữa chiều hôm nay.  

Hai vợ chồng lại im lặng nhìn nhau... Rồi hình như cùng bị một vật, một định kiến nó 

thôi miên, nó kiềm áp, hai người đều quay lại phía sông: Những thân cây vẫn phăng 

phăng trôi giữa dòng nước đỏ.  

Chồng mỉm cười, cái cười vơ vẩn, bảo vợ:  

- Liều!  

Vợ lắc đầu, không nói. Chồng hỏi:  

- Mình đã đến nhà bà Ký chưa?  

- Đã.  

- Thế nào?  

- Không ăn thuạ Bà ấy bảo có đem củi vớt đến, bà ấy mới giao tiền. Bà ấy không cho vay 

trước.  

- Thế à?  

Hai chữ "thế à" rắn rỏi như hai nhát bay cuối cùng gõ xuống viên gạch đặt trên bức tường 



đương xây. Thức quả quyết sắp thi hành một việc phi thường, quay lại bảo vợ:  

- Này! Mình về nhà, trông coi thằng Bò.  

- Đã có cái Nhớn, cái Bé chơi với nó rồi.  

- Nhưng mình về thì vẫn hơn. Cái Nhớn nó mới lên năm, nó trông nom sao nổi hai em nó.  

- Vậy thì tôi về... Nhưng mình cũng về, chứ đứng đây làm gì?  

- Được, cứ về trước đi, tôi về sau.  

Vợ Thức ngoan ngoãn, về làng Yên Phụ.  

 

ooOoo 

 

Tới nhà, gian nhà lụp xụp, ẩm thấp, tối tăm, chị phó Thức đứng dừng lại ở ngưỡng cửa, 

ngắm cái cảnh nghèo khó mà đau lòng.  

Lúc nhúc trên phản gỗ không chiếu, ba đứa con đương cùng khóc lóc gọi bụ Thằng Bò 

kêu gào đòi bú. Từ trưa đến giờ, nó chưa được tí gì vào bụng.  

Cái Nhớn dỗ em không nín cũng mếu máo, luôn mồm bảo cái Bé:  

- Mày đi tìm bu về để cho em nó bú.  

Nhưng cái Bé không chịu đi, nằm lăn ra phản vừa chửi vừa kêu.  

Chị phó Thức chạy vội lại ẵm con, nói nựng:  

- Nao ôi! Tôi đi mãi để con tôi đói, con tôi khóc.  

Rồi chị ngồi xuống phản cho con bú. Song thằng Bò, ý chừng bú mãi không thấy sữa, nên 

mồm nó lại nhả vú mẹ nó ra mà gào khóc to hơn trước.  

Chị Thức thở dài, hai giọt lệ long lanh trong cặp mắt đen quầng. Chị đứng dậy, vừa đi 

vừa hát ru con. Rồi lại nói nựng:  

- Nao ôi! Tôi chả có gì ăn, hết cả sữa cho con tôi bú!  

Một lúc, thằng bé vì mệt quá lặng thiếp đi. Hai đứa chị, người mẹ đã đuổi ra đường chơi 

để được yên tĩnh cho em chúng nó ngủ.  

Chị Thức lẳng lặng ngồi ôn lại cuộc đời đã quạ Bộ Óc chất phác của chị nhà quê giản dị, 

không từng biết tưởng tượng, không từng biết xếp đặt trí nhớ cho có thứ tự. Những điều 

chị nhớ lại chen chúc nhau hỗn độn hiện ra như những hình người vật trên một tấm ảnh 

chụp. Một điều chắc chắn, chị ta nhớ một cách rành mạch, là chưa bao giờ được thư 

nhàn, được hưởng chút sung sướng thư nhàn như những người giàu có.  



Năm mười hai, mười ba, cái đĩ Lạc, tên tục chị phó Thức, xuất thân làm phu hồ. Cái đời 

chị, nào có chi lạ. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm...  

Năm chị mười bảy, một lần cùng anh phó Thức cùng làm một nơi, chị làm phu hồ, anh 

phó ngõa. Câu nói đùa đi, câu nói đùa lại, rồi hai người yêu nhau, rồi hai người lấy nhau.  

Năm năm ròng, trong gian nhà lụp xụp ẩm thấp, tối tăm ở chân đê Yên Phụ, không có 

một sự gì êm đềm đáng ghi chép về hai cái đời trống rỗng của hai người khốn nạn, càng 

khốn nạn khi họ đã đẻ luôn ba năm ba đứa con.  

Lại thêm gặp buổi khó khăn, việc ít công hạ, khiến hai vợ chồng loay hoay, chằn vặt suốt 

ngày này sang ngày khác vẫn không đủ nuôi thân, nuôi con.  

Bỗng mùa nước năm ngoái, bác phó Thức nghĩ ra được một cách sinh nhai mới. Bác vay 

tiền mua một chiếc thuyền nan, rồi hai vợ chồng ngày ngày chở ra giữa dòng sông vớt 

củi. Hai tháng sau, bác trả xong nợ, lại kiếm được tiền ăn tiêu thừa thãi.  

Vì thế năm nay túng đói, vợ chồng bác chỉ mong chóng tới ngày có nước to.  

Thì hôm qua, cái ăn, trời đã bắt đầu đưa đến cho gia đình nhà bác.  

Nghĩ đến đó, Lạc mỉm cười, se sẽ đặt con nằm yên trên cái tã, rồi rón bước ra ngoài, lên 

đê, hình như quả quyết làm một việc gì.  

 

ooOoo 

Ra tới đê, Lạc không thấy chồng đâu.  

Gió vẫn to, vù vù, gầm hét dữ dội và nước vẫn mạnh, réo ầm ầm chảy nhanh như thác. 

Lạc ngước mắt nhìn trời: da trời một màu đen sẫm.  

Chị đứng ngẫm nghĩ, tà áo bay kêu bành bạch như tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Bỗng 

trong lòng nẩy một ý tưởng, khiến chị hoảng hốt chạy vụt xuống phía đê bên sông.  

Tới chỗ buộc thuyền, một chiếc thuyền nan. Lạc thấy chồng đương ra sức níu lại các nút 

lạt. Chị yên lặng đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào 

thuyền, hỏi:  

- Mình định đi đâu?  

Thức trừng trừng nhìn vợ, cất tiếng gắt:  

- Sao không ở nhà với con?  

Lạc sợ hãi ấp úng:  

- Con... nó ngủ.  



- Nhưng mày ra đây làm gì?  

- Nhưng mình định đem thuyền đi đâu?  

- Mày hỏi làm gì?... Đi về!  

Lạc bưng mặt khóc. Thức cảm động:  

- Sao mình khóc?  

- Vì anh định đi vớt củi một mình, không cho tôi đi.  

Thức ngẫm nghĩ, nhìn trời, nhìn nước, rồi bảo vợ:  

- Mình không đi được... Nguy hiểm lắm!  

Lạc cười:  

- Nguy hiểm thời nguy hiểm cả... Nhưng không sợ, em biết bơi.  

- Được!  

Tiếng "được" lạnh lùng, Lạc nghe rùng mình. Gió thổi vẫn mạnh, nước chảy vẫn dữ, trời 

một lúc một đen. Thức hỏi:  

- Mình sợ?  

- Không.  

ooOoo  

Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa dòng, chồng lái, vợ bơi. Cố chống lại với sức 

nước, chồng cho mũi thuyền quay về phía thượng du, nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng 

xuống phía dưới, khi nhô khi chìm, khi ẩn khi hiện trên làn nước phù sa, như chiếc lá tre 

khô nổi trong vũng máu, như con muỗi mắt chết đuối trong nghiên son.  

Nhưng nửa giờ sau, thuyền cũng tới được giữa dòng. Chồng giữ ghì lái, vợ vớt củi.  

Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy, và vợ chồng sắp sửa quay trở vào bờ, thì trời đổ mưa... 

Rồi chớp nhoáng như xé mây đen, rồi sấm sét như trời long đất lở.  

Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng trĩu. Hai người cố bơi, nhưng vẫn bị sức nước kéo 

phăng đi...  

Bỗng hai tiếng kêu cùng một lúc:  

- Giời ôi!  

Thuyền đã chìm. Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng trôi đi, lôi theo 

cả chiếc thuyền nan lật sấp...  

Chồng hỏi vợ:  

- Mình liệu bơi được đến bờ không?  



Vợ quả quyết:  

- Được!  

- Theo dòng nước mà bơi... Gối lên sóng!  

- Được! Mặc em!  

Mưa vẫn to, sấm chớp vẫn dữ. Hai người tưởng mình sống trong vực sâu thẳm. Một lúc 

sau, Thức thấy vợ đã đuối sức, liền bơi lại gần hỏi:  

- Thế nào?  

- Được! Mặc em!  

Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lỉm. Cố hết sức bình sinh nàng lại mới ngoi lên 

được mặt nước. Chồng vội vàng đến cứu. Rồi một tay xốc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười, 

âu yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu:  

- Mỏi lắm rồi, mình vịn vào tôi, để tôi bơi! Tôi không xốc nổi được mình nữa.  

Mấy phút sau chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay rã rời. Vợ khẽ hỏi:  

- Có bơi được nữa không?  

- Không biết. Nhưng một mình thì chắc được.  

- Em buông ra cho mình vào nhé?  

Chồng cười:  

- Không! Cùng chết cả.  

Một lát, một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày, chồng lại hỏi:  

- Lạc ơi! Liệu có cố bơi được nữa không?  

- Không!... Sao?  

- Không. Thôi đành chết cả đôi.  

Bỗng Lạc run run khẽ nói:  

- Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!... Không!... Anh phải sống!  

Thức bỗng nhẹ hẳn đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến 

con đã lẳng lặng buông tay ra để chìm xuống đáy sông, cho chồng đủ sức bơi vào bờ.  

ooOoo  

Đèn điện sáng rực suốt bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa 

con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái nhỏ đứng bên cạnh. Đó là gia đình bác phó Thức ra 

bờ sông từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con.  



Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng. 

 

 

 



Người vợ mù 

 

 

Tôi được biết vợ chồng người ấy cũng là nhờ ở một sự ngẫu nhiên: họ dùng cửa nhà tôi 

làm nơi hội họp.  

Hồi đó, tôi ở Ninh Giang, một phủ lỵ khá lớn. Một bến tàu thủy khá sầm uất trên con 

sông Chanh, cách tiêu khiển của tôi là chiều tôi ra bờ sông xem tàu tới, tàu đi, giữa một 

cảnh náo nhiệt và những tiếng ồn ào gào thét của bọn bán bánh giò và bọn mời khách trọ, 

với những lời đe dọa hách dịch của mấy chú tuần canh, lính thương chính đến hỏi thẻ và 

khám soát hành lý.  

Nhưng từ ngày tôi để ý đến vợ chồng người mù, thì ở Ninh Giang, đối với tôi, không còn 

sự tiêu khiển nào thú hơn là được ngắm đôi uyên ương ấy chuyện trò với nhau: một cảnh 

tượng cảm động, thân mật và rất nên thơ. 

Tôi không rõ cửa nhà tôi được họ chọn làm nơi hò hẹn từ bao giờ, và vì sao họ lại chọn 

cửa nhà tôi. Nhưng một buổi sáng mùa đông dậy sớm, ra hiên gác tì tay lan can nhìn 

xuống, tôi thấy hai bóng đen đen đang đứng trên hè đường, dưới làn mưa phùn giá rét. 

Một lát sau, người đàn ông bảo người đàn bà: 

- Mười hai giờ bà chờ tôi ở đây nhé! 

Lời nói dõng dạc trang nghiêm như giọng hạng người sống trong những xã hội cao quý. 

Rồi mỗi người đi một ngả. Văng vẳng tôi nghe rao câu rất quen tai: 

- Ai muối mua! 

Và tôi nhớ ngay ra ông lão bán muối mà tôi vẫn thường gặp lang thang trong các phố.  

Mười hai giờ trưa khi chuyến ô-tô hàng chạy Hải Dương bắt đầu mở máy, quả nhiên một 

người đàn bà già và mù, áo xống gọn gàng và sạch sẽ, tay cầm cái rá, rờ lần các cửa xe, 

rời rạc xin tiền.  

Tôi nghĩ thầm: “Không phải ăn mày lành nghề”.  

Xe đi khỏi thì người bán muối buổi sáng cũng vừa đến nơi. Và tôi hiểu vì sao họ chọn giờ 

ấy làm giờ họp mặt: giờ ô-tô.  

Luôn một tuần lư như thế, hôm nào cũng đủ sáu giờ sáng và mười hai giờ trưa là hai vợ 

chồng người mù tới cửa nhà tôi đứng nói chuyện. Họ không hề sai hẹn. Và tôi tò mò lưu 



ý đến họ, để tai lắng nghe những câu chuyện của họ, vì họ nói rất to, như chẳng cần gì ai, 

hơn nữa, như coi nơi hè đường là chốn phòng riêng của họ.  

Họ có nhà riêng hay không, và nếu có thì nhà riêng họ ở đâu, tôi không rõ. Nhưng nghe 

chuyện họ, tôi biết rằng gia đình họ chỉ có hai vợ chồng: chồng làm nghề bán muối, vợ 

theo nghề ăn xin.  

Gặp nhau, họ vui vẻ mỉm cười hỏi thăm tin tức nhau như hai người bạn thân xa vắng lâu 

ngày, và mong nhớ nhau từng phút từng giây. Lần nào người chồng cũng bắt đầu: 

- Bà đấy à? Thế nào, bà làm ăn có khá không? 

Người vợ trả lời chẳng qua mấy câu này: “Cũng khá ông ạ” hay “Hôm nay làm ăn chẳng 

ra gì”.  

Rồi bà lão ngồi thuật cho chồng nghe hệt những việc đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ đi 

“làm ăn”. Bà ta kể chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chêm một câu bình phẩm, một câu 

khôi hài, khiến người chồng khúc khích cười, chừng cốt để làm đẹp lòng vợ.  

- Ông ạ, con mẹ Phúc Hòa Ðường nó lại nhiếc tôi sao không kiếm việc mà làm, đi ăn 

mày thế này không biết nhục à? 

- Con mẹ Phúc Hòa Ðường ở phố Ninh Lãng có phải không bà? 

- Phải đấy ông ạ. Nó thử mù như tôi xem ông nhỉ? 

- Thế nó có cho bà đồng nào không? 

- Nó cho mà nó nhiếc thì đã cam.  

- Nó giàu nhất phố đấy, bà ạ.  

- Giàu thế thì giàu làm gì? Giàu mà không biết thương kẻ đói khó, mù lòa. Cũng chả bền 

được đâu, ông nhỉ? 

- Phải, bền thế nào được. 

- Giá giời cho vợ chồng mình giàu như họ thì mình ăn ở ra người giàu, có phải không 

ông?  

- Phải, mình để của làm gì? Ðể của cho con nó phá nhé? Bà có biết không, thằng con nhà 

ấy nó phá chẳng mấy nỗi mà hết cơ nghiệp. Thôi thì đủ, bà ạ, cờ bạc, bợm đĩ, hút sách.  

- Thế à ông? 

Câu chuyện cứ thế kéo dài, âu yếm như chuyện hai vợ chồng trẻ, đứng đắn như chuyện 

hai người có giáo dục, một điều ông ạ, hai điều bà nhỉ, và có tính cách thông tin tức như 

một tờ báo hàng ngày. 



- Ông ạ, tôi nghe người nhà bà thông Ðoan nói chuyện xe Ninh Thái bị bắt thuốc phiện, 

đâu những bốn, năm cân nữa. Chắc bị phạt khá tiền đấy nhỉ? Hay đi đêm, thế nào chả có 

ngày gặp ma ông nhỉ? 

Tiếp chuyện bắt thuốc phiện, bà lão kể đến chuyện gia đình nhà ông đội Nhất: Vợ chồng 

ông đội chẳng ngày nào là không cãi nhau. Bà lão nhắc lại từng câu mắng nhiếc chửi rủa 

tục tằn của hai người, rồi bình phẩm: 

- Cứ nghèo như vợ chồng mình lại êm thấm, nhỉ ông nhỉ? 

Ông lão bán muối cười rất có duyên, và có vẻ tự phụ nữa.  

Hôm nào người vợ phàn nàn không xin được một trinh nhỏ, thì người chồng tìm hết lời 

an ủi: 

- Thôi, bà ạ, cần gì. Hôm nay tôi làm ăn nhờ giời khá lắm. Chúng mình chỉ mong kiếm đủ 

ăn, chứ có cần để dành tiền như họ đâu. Vậy bà về nhà mà nghỉ nhá. Tôi đã đong một hào 

gạo, mua một xu rau muống, một xu tương rồi đấy. Bà về thổi cơm, tôi bán hết chỗ này 

cũng về ngay đây.  

Họ từ biệt nhau, cho tới sáu giờ sáng hôm sau lại vui mừng cùng nhau nói chuyện.  

Nửa năm ròng, tôi tò mò đi sâu mãi vào cái đời đường hoàng và thân mật của cặp vợ 

chống khốn khó.  

Có hôm tôi đã cố theo họ xem họ trú ngụ nơi đâu, nhưng họ như đôi chuồn chuồn sống 

nhởn nhơ không tổ trên mặt nước ao tù.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Một dạo tôi thấy vắng bóng đôi uyên ương già ở trước cửa nhà tôi. Tôi đoán chừng họ đã 

chọn một phố khác yên tĩnh hơn làm nơi góp chuyện hàng ngày.  

Nhưng một buổi chiều đi chơi mát, tôi rẽ vào xem đền Chanh thì gặp ông lão lòa đương 

lom khom quét lá khô ở sân. Tôi vui mừng hỏi: 

- Kìa ông bán muối. Hàng họ có khá không? Sao độ rầy tôi không gặp ông? 

Người kia đứng thẳng lên, hấp háy cố nhìn tôi bằng cặp mắt gần tàn ánh sáng như ngọn 

đèn cạn dầu bập bùng chực tắt. Tôi hỏi luôn: 

- Còn bà lão, vợ ông, lâu nay đi đâu? 

Hai hàng lệ chảy giàn giụa trên đôi gò má răn reo.  

Tôi hiểu ngay rằng ông lão già khốn nạn đương mang nặng trong lòng một nỗi thống khổ 



lớn lao.  

Và tôi nghĩ ngay đến sự tử biệt...  

- Ông buồn lắm phải không? 

-Vâng, tôi không thiết sống nữa, thầy ạ. Bà lão nhà tôi, bà ấy bỏ tôi bà ấy đi rồi...  

Tôi kinh ngạc: 

- Bà ấy bỏ ông? 

- Vâng, bà ấy chết rồi, còn đâu! 

Người ấy cúi xuống quét sân, nói tiếp: 

- Hơn bốn mươi năm giời ăn ở với nhau, chả có điều tiếng gì... bây giờ bà ấy bỏ bà ấy đi 

một mình.  

Lúc từ biệt, tôi đãi ông lão khổ sở một hào nhưng ông ta lắc đầu xua tay: 

- Tôi lấy tiền làm gì nữa. Ngày có vợ có chồng, tôi mới phải vất vả làm ăn. Chứ bây giờ 

còn một thân một mình, thì tôi chỉ nhờ cửa thánh ngày hai bữa cơm thừa canh cặn đủ 

no... để chờ ngày được gặp mặt bà lão tôi ở nơi suối vàng.  

Dù cảm động đến đâu tôi cũng không thể giấu nổi cái mỉm cười: tôi nhận thấy ngôn ngữ 

ông lão bán muối vẫn còn đứng đắn và kiểu cách như xưa, khi ngồi trò chuyện với người 

vợ mù ở trước cửa nhà tôi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sóng Gió Đồ Sơn 

 

Năm giờ sáng. Sau hàng lan can chạy thẳng ngăn bãi cát lượn vòng theo hình bán nguyệt, 

rặng nhà phố Ðồ Sơn cửa chớp đóng kín như có chiều hờn giận vừng thái dương vội mọc. 

Những khóm thông rung rinh đương thì thầm cùng nhau câu chuyện bí mật được nghe tối 

hôm qua ở trên bãi biển. Cho chí làn sóng buổi chiều xô đẩy vào bờ nô đùa, gầm hét dữ 

dội như thế, giờ cũng như chán nản, lặng lẽ, từ từ kéo nhau xa lánh. Phố Ðồ Sơn sau một 

buổi nhộn nhịp, vui cười, bây giờ như đương miên man trong giấc mộng. 

Trên bãi cát vàng bỗng có tiếng cười khanh khách: Ba cô thung thăng đi đi lại lại trò 

chuyện huyên thuyên. Cô Bạch Tuyết bảo cô Vân Lan và cô Thu Cúc: 

- Hai cậu ạ, nhất định em không sợ, em cứ để hắn hy vọng hão 

Thu Cúc mỉm cười: 

- Liệng hồn! Không đùa lại hóa thật! 

- Tức cười chết đi, hai cậu ạ. Nếu em đưa hai cậu xem bức thu hắn gửi cho em chiều hôm 

qua, thì hai cậu phải vỡ bụng. 

Vân Lan vội hỏi: 

- Ðâu? Thư đâủ 

- Rõ khéo, thư riêng của chị ấy lại đòi xem. 

- Ðốt cậu đi! Riêng với tây gì? Ðây, thư đây. Cậu Thu Cúc có muốn giữ làm mẫu thì em 

cũng xin biếụ 

Vừa nói, Bạch Tuyết vừa mở túi lấy ra một tập giấy màu tím nực những mùi nước hoa và 

đọc: 

"Thưa Bạch Tuyết tiểu thư, Từ khi được giáp mặt hoa đào, ngày đêm tôi âu sầu tưởng 

nhớ. Ðã nhiều phen mượn giọt mực đen, tờ giấy tím để giải tỏ tấm gan vàng với người 

mắt xanh..." 

Ðọc đến đây, Bạch Tuyết cười sằng sặc, đánh rơi bức thư xuống đất. 

- Trời ơi, hai cậu coi, lối văn bốn màu: mực đen, giấy tím, gan vàng, mắt xanh, chỉ thiếu 

một màu trắng là đủ màu ngũ sắc. Ước gì khối tình của cậu Văn Hải tôi cũng được nhiều 

màu như thế. 

Vân Lan nửa nghiêm khắc, nửa giễu cợt: 



- Chị thì cứ cả đời! Có đọc nốt cho người ta nghe với không? 

- Có tài thánh, thư dài bảy, tám trang thế này, ai đọc hết được?... Nhưng có một đoạn cảm 

động lắm, câu này thi sĩ Thu Cúc vảnh tai lắng tinh thần mà nghe: 

"Thưa tiểu thư, tôi yêu tiểu thư ngay từ cái phút đầu mới gặp. Tôi theo tiểu thư như cái 

bóng. Một buổi chiều mùa đông tôi đứng nấp ở trước cửa nhà tiểu thư tôi chờ, tôi mong, 

tôi ao ước được liếc trộm dung nhan. Ðợi trong hai tiếng đồng hồ, gió bấc mưa phùn rét 

buốt tận xương, thì tấm lòng thành thực của tôi như động đến tâm hồn tiểu thư, khiến tiểu 

thư ra nơi cửa sổ nhìn xuống. Trời ơi! Tôi suýt ngất đị.. Trái tim tôi nó hồi hộp, nó đập 

thình thình như muốn phá ngực ra mà bay lên trước dung nhan. Tiểu thư ôn lại trong trí 

xem có còn nhớ cái buổi chiều đáng kỷ niệm ấy không (Bạch Tuyết làm bộ ngẫm nghĩ rồi 

cười, nói: không, không nhớ). Nửa người tiểu thư đứng trong cái khung cửa hình như bán 

thân một tiên nga vẽ trong bức tranh tuyệt bút. Tóc tiểu thư bỏ xõa như đám mây buổi 

hoàng hôn, hai con mắt tiểu thư lấp la lấp lánh như hai ngôi sao sáng nhất trên trờị..� 

Bạch Tuyết lại cười: 

- Anh chàng ngày dáng chừng là một nhà thi sĩ. 

Thu Cúc lúc nghe đọc thư hai mắt chớp luôn hình như có vẻ cảm động lắm. Cô dịu dàng 

bảo bạn: 

- Sao chị vô tình đến thế? Nỡ đem tình thành thật của người ta ra mà chế giễụ 

- Cậu bênh kia à? Cậu muốn yêu thì tôi nhường cho đấy. Trong thư Văn Hải nói chiều 

nay hắn ra, �moa� giới thiệu cho nhé? 

Bỗng ở lan can có tiếng gọi: 

- Tuyết! Mời hai chị về ăn sáng, con. 

Nghe tiếng mẹ gọi, Bạch Tuyết cùng hai bạn vội chạy về nhà. 

 

*** 

 

Chiều hôm ấy trong khi hàng trăm con người vừa đàn ông đàn bà, già trẻ, vùng vẫy nô 

đùa với làn sóng nhấp nhô, thì trên bãi cát trước cửa biệt thự "Dương Liễu" một chàng 

vận Âu phục đầu chải lật bóng loáng, đương thung thăng bách bộ, mắt chăm chăm nhìn 

lên cửa sổ trên gác. 

Một tràng cười giòn ở sau lưng khiến chàng quay cổ lại. Ba cô thiếu nữa, đầu rẽ lệch, vận 



quần trắng áo màu, đứng cách chàng chỉ độ ba bước. Một cô nói như có ý trêu ghẹo: 

- Thưa ông, ông muốn hỏi ai ở cái nhà ấy, mà cứ thấy ông ngửng mãi đầu lên nhìn cửa 

sổ? 

Ấp úng, lúng túng, hai má ửng tận tai, chàng kia lắp bắp: 

- Thưa cô... tôi là... Văn Hảị 

Bạch Tuyết, hồi chuông điện của nhịp cười lại bấm: 

- Thưa ông, còn tôi, thì tôi là Bạch Tuyết. 

Thu Cúc hai ba lần kéo áo, cùng bấm chị, nhưng Bạch Tuyết như không lưu ý, cứ nghiễm 

nhiên vừa cười vừa nói: 

- Thưa ông, chỉ có thế? Hay ông còn muốn hỏi điều gì nữả 

Chả biết nói gì, Văn Hải ngả đầu chào rồi định quay đi, thì Bạch Tuyết vẫn chưa tha, lại 

gọi giật lại: 

- Này ông Văn Hải. Ông đánh rơi bức thư, tôi lượm được thấy có tên ông ký ở dưới, vậy 

xin nộp lại ông. 

Văn Hải, vì có Thu Cúc và Vân Lan, nên xấu hổ quá, mặt đỏ như viên gạch nung. May 

sao Bạch Tuyết lại nói tiếp luôn: 

- Hay ông bằng lòng cho tôi để tôi tập lối viết văn rất hay của ông thì tôi cũng xin cảm ơn 

mà nhận. 

Văn Hải như người chết đuối vớ được mảnh ván, liền gượng cười đáp lại: 

- Vâng, xin biếu cô. 

- Không có điều gì quan hệ trong thứ đấy chứ? 

Văn Hải đã bạo hơn trước: 

- Thưa cô, cái đó tùy ở cô. 

- Nghĩa là thế nàỏ 

- Nghĩa là nếu cô cho là quan hệ thì quan hệ. 

- Tôi vẫn không hiểụ.. À quên, tôi xin giới thiệu ông, hai chị tôi đây là Vân Lan và Thu 

Cúc cùng học năm thứ ba tại trường nữ sư phạm với tôi. Chi. Thu Cúc tôi cũng là một thi 

sĩ như ông. 

Văn Hải ngả đầu chào. Còn Thu Cúc thì bẽn lẽn, cúi đầu, mũi giày bấm xuống cát. 

- Chị rõ lôi thôi lắm! Ai là thi sĩ! 

Nào Bạch Tuyết đã tha cho đâu: 



- Thưa ông, bây giờ thật hết chuyện. Vậy chị em chúng tôi xin mạn phép từ giã ông, để đi 

dạo chơị 

Dứt lời, cô dắt tay hai bạn đi đến một đống đá chồng chất ngổn ngang, nước thủy triều 

tràn, giũa lâu ngày đã nhẵn bóng. Ba người vừa trèo lên ngồi vắt vẻo, khúc khích cười 

với nhau, thì đã thấy Văn Hải lượn lại gần, đánh bạo hỏi to: 

- Thưa ba cô, ba cô không tắm? 

Bạch Tuyết khom hai bàn tay đặt vào miệng làm như cái loa, rồi vừa cười vừa đáp lại: 

- Thưa ông không, chúng tôi sợ cá lợn lắm! 

Cụt hứng, Văn Hải lảng xạ 

Thu Cúc thấy bạn quá tàn nhẫn, trách: 

- Chị trêu người ta làm gì mãi thế! 

- Thì việc gì đến chị?... Ðạo đức mãi! Ra ngoài này nếu không có chuyện ngộ nghĩnh như 

thế thì buồn chết, thà về Hà Nội còn hơn. 

Thu Cúc thở dài, nói một mình: 

- Vô tình đến thế là cùng! 

 

*** 

 

Hai hôm sau, Vân Lan về Hà Nội. Suốt nửa tháng, chiều nào Bạch Tuyết và Thu Cúc đi 

chơi hay đi tắm cũng gặp Văn Hải lượn quanh. Mà lần nào, Bạch Tuyết nhận được thư 

của chàng cũng đem đọc cho bạn nghe. Thu Cúc thấy vậy sinh cáu, mấy lần định cự 

tuyệt. 

Một hôm hai chị em gặp Văn Hải tay cầm cuốn sách, Bạch Tuyết hỏi đùa: 

- Quyển gì đấy ông? 

- Thưa cô quyển l Amie et la Maítresse (1). 

- Bạn và bà chủ, hay bạn và cô giáo, thưa ông? 

Văn Hải mỉm cườị 

- Thưa ông, có hay không. 

- Thưa cô, hay lắm! 

- Chúng tôi đọc được chứ? Ông cho mượn nhé? 

- Xin vâng. 



Về tới phòng, Bạch Tuyết quẳng cuốn sách vào ngăn kéo. Thu Cúc cười, hỏi: 

- Mượn về không xem thì mượn làm gì? 

- Trêu nó chơi, chứ xem xiếc gì! Ðấy cậu có đọc thì đọc.... Ðọc xong kể lại chuyện cho 

tôi nghe với nhé. Mấy hôm nữa lỡ hắn hỏi nếu chả biết đằng nào mà trả lời thì hắn sẽ 

khinh chết. 

Thu Cúc thong thả đáp: 

- Ðược, chị để tôi đọc chọ 

Tối hôm ấy Bạch Tuyết đi ngủ đã từ lâu. Một mình Thu Cúc vẫn loay hoay với pho tiểu 

thuyết. Mà nào cô có đọc! Cô chỉ gấp sách chống tay vào cằm ngồi mơ mộng, cảm động 

về những câu tư tưởng và những bài thơ của Văn Hải viết ở rìa sách. Thu Cúc nghĩ thầm: 

- Ðáng thương! Con người đa tình mà đi yêu một tảng đá! 

Hai giọt nước mắt long lanh ở cặp mi như hạt sương buổi sáng rung rinh trên lá... Bỗng 

Thu Cúc phì cười: 

"Rõ mình khéo cảm động hão! 

"Nhưng cũng nên bảo cho anh đồ biết mà thôi đi, đừng đeo đuổi nó mãi vô ích. Phải đấy, 

ta làm phúc bảo giùm! Hay ta học một bài thơ chơi" 

Thu Cúc liền mở từ đầu quyển sách lại một lượt để tìm bài thơ nào tình tứ nhất thì họạ 

Song những câu tư tưởng và các bài thơ viết toàn bằng chữ Pháp. Có một bài đề tặng 

người bạn gái, đại ý như sau: 

"Ái tình là gì? Là một lời vĩnh biệt làm tan nát lòng người chăng? 

Hay là nụ cười chua chát ở cặp môi thắm, 

Rơi vào luồng gió nó cuốn đi trên đôi cánh hồng? 

Nếu ái tình là thế, thì than ôi! Sầu thảm biết bao! 

Vì tưới bằng nước mắt nhân loạị 

Những bông lúa tốt tươi, những bông hoa hồng rực rỡ. 

Chỉ sẽ là những vật rã rời khô héo dưới trời xanh." 

Bài thơ này cũng như mọi bài khác tuy chỉ toàn bằng những ý tưởng sáo, theo trong các 

tập thơ Lamartine và Musset, song Thu Cúc cho là tuyệt bút, đặc sắc chẳng kém gì những 

bài thơ hay của các thi hào bên Pháp. 

Ðọc xong, Thu Cúc mỉm cười: 



"Họa lại cũng khó lòng. Thì ta cứ trả lời bằng một bài thơ quốc âm đã sao. Cốt anh chàng 

hiểu thôi mà, tiện nhất cho ta là phê vào đây một câu… 

 

*** 

 

Sáng tinh sương, Văn Hải đương thơ thẩn ngồi trên bên chòm đá, bỗng vơ vẩn mắt chàng 

đặt tới một tảng đá có bốn chữ lớn viết bằng gạch non Văn Hải - Thu Cúc. Chàng nghĩ 

thầm, lẩm bẩm: 

- Chả có lẽ lại thế. 

Chàng còn đương phân vân thì con hầu nhà Bạch Tuyết lại gần đưa trả quyển sách: 

- Thưa cậu, cô con bảo đem nộp cậu quyển sách cậu cho mượn hôm nọ. 

- Cô nàỏ 

- Cô Thu Cúc con. 

- Thôi được. 

Văn Hải vội vàng mở sách ra xem lại những chỗ mình có đề thơ, thì dưới bài "Ái Tình" 

thấy có phê một câu: 

"Ái tình nào chỉ có thế? NÓ còn ngoắt ngoéo hơn nhiều kia! - Nụ cười chua chát cũng 

chưa tệ chưa ác. Có khi nụ cười dịu dàng thời như đóa hoa hàm tiếu mà trái tim kẻ kia 

vẫn lạnh như đồng, trơ như đá." 

Văn Hải xem xong, mỉm cười nói: 

- Ðược, ta nghĩa ra mưu kế rồị 

Chiều hôm ấy Bạch Tuyết và Thu Cúc đương đi chơi trên bãi cát, thì Văn Hải tay cắp vài 

quyển sách tiến đến trước mặt cất mũ, ngả đầu chào: 

- Thưa cô, vì thấy cô thích đọc tiểu thuyết nên tôi lại đưa cô mượn mấy quyển nữạ Ở đây 

ngoài sự tắm bể với sự xem sách dễ chả có chi là thú. 

Bạch Tuyết không biết rằng Thu Cúc đã trả sách, vội vàng từ tạ: 

- Thưa ông, quyển sách ông cho mượn bữa nọ chúng tôi xem chưa xong, ông hãy để 

thong thả. 

Văn Hải cười nhạt, gằn từng tiếng: 

- Thưa cô, tôi nói cô Thu Cúc kia ạ. Tôi vẫn biết cô không ưa đọc sách. Có phải không 

thưa cô Thu Cúc? 



Thu Cúc phần thì sung sướng, phần xấu hổ, bẽn lẽn cúi đầu, không trả lời. Còn Bạch 

Tuyết thì tuy tức uất người nhưng cố giữ không để nộ khí biểu lộ ra nét mặt, vừa cười 

vừa nói một cách tự nhiên: 

- Ðấy! Tôi đã bảo mà. Có sai đâu! Hai hồn thơ rồi thế nào cũng gặp nhau, cũng hiểu 

nhau, cũng... yêu nhaụ 

Thu Cúc cau mày gắt: 

- Bậy! Ðùa gì mà cứ đùa quá! 

Hai người nói chuyện bằng sách với nhau như thế được một tuần lễ. Mục đích Văn Hải là 

chỉ cốt để trêu tức Bạch Tuyết, nhưng Bạch Tuyết hình như không hề để tâm đến, gặp 

Thu Cúc xem sách, cô chẳng nói chi hết, đến nỗi Thu Cúc thấy bạn quá lãnh đạm, phải 

lấy làm ngượng và khó chịụ 

Một đêm Thu Cúc thức giấc không thấy bạn nằm bên. Nhìn ra hiên thì đèn điện vẫn sáng. 

Tò mò, rón rén dậy, nấp xem bạn làm gì, thì thấy Bạch Tuyết ngồi ghế hai tay ôm đầu, 

cặm cụi đọc sách. 

Bấy giờ vào khoảng một, hai giờ sáng; nước thủy triều đương lên to, ầm ầm đánh vào 

đống đá chân tường hoa. Gió thổi vù vù, lá thông reo, rít... Nếu vạn vật dữ dội kia im 

tiếng độ một phút thì sẽ nghe thấy tim của Bạch Tuyết đập rất mạnh. 

Thu Cúc lại vào giường nằm. Nhưng đường kia nỗi nọ, trăm mối vấn vương, không sao 

ngủ được. Phần cảm động về những bài thơ của ai, phần căm tức bạn ban ngày làm ra 

mặt lãnh đạm đối với Văn Hải, mà đêm khuya chờ mọi người yên giấc, trở dậy lấy trộm 

sách ra xem. 

Thu Cúc liền lại trở dậy, rón bước ra hiên, thì thấy Bạch Tuyết gục đầu xuống quyển tiểu 

thuyết đương khóc nức nở. Thu Cúc vốn đa cảm thấy thế động tâm thương hại, lền đến 

gần dịu dàng đặt tay lên tay bạn. Bạch Tuyết giật mình đứng phắt dậy hỏi: 

- Aỉ... Chị đấy à? 

- Khuya rồi, đi ngủ thôi chứ! 

- Ðược, chị cứ đi ngủ trước đi. Tôi chưa buồn ngủ. 

- Lại còn trước với sau. Gần sáng rồi. Mê đọc truyện thế mà làm bộ không thích tiểu 

thuyết. 

- Rõ khéo! Việc gì đến chị? 

- Chị giận đấy à? 



- Ai hơi đâu! 

Dứt lời Bạch Tuyết vùng vằng quay vào phòng. Thu Cúc theo sau hỏi: 

- Chị giận em thực đấy à?... Có chuyện gì cho em biết với, xem em có thể an ủi được chị 

chăng? Can chi chỗ chị em với nhau, chị cứ giấu em thế? 

Bạch Tuyết ngồi phịch xuống giường: 

- Chị dấu em thì có... Sao chị với Văn Hải cùng nhau họa thơ mà... 

- Vậy chị yêu Văn Hảỉ 

Bạch Tuyết không trả lời, hai dòng lệ ràn rụa trên má. 

Thu Cúc nói: 

- Em xin thề với chị rằng em không có tình gì với Văn Hải hết. Chẳng qua buồn thì họa 

thơ chơi đó thôị 

Lòng trắc ẩn đã khiến Thu Cúc thề một câu không thực. 

 

*** 

 

Thì ra ái tình thật lạ! 

Hơn một năm trời, Văn Hải thầm yêu Bạch Tuyết đến nỗi mất ăn, mất ngủ, bỏ cả những 

việc học. Trước Bạch Tuyết còn không lưu ý đến, sau thấy anh cứ luôn luôn bên mình, 

thì lấy làm khó chịu, tìm hết sức trêu ghẹo cho bõ ghét. 

Song từ hôm ra Ðồ Sơn, Bạch Tuyết thấy tính tình đổi khác hẳn. Khi mặt trời mọc, khi 

mặt trời lặn, khi ánh trăng chơi vơi trên làn sóng, khi tiếng gió vù vù thổi rạp lá thông, 

Bạch Tuyết đều cảm thấy trong lòng nẩy ra một mối tình vô hạn. Có buổi chiều, ngồi một 

mình trên mỏm đá, ngắm chiếc thuyền nhấp nhô mặt biển, Bạch Tuyết thấy trái tim đập 

mạnh như hồi hộp vì aị 

- Hay ta yêu? Nhưng yêu aỉ 

Trong khi ấy thì Văn Hải luôn luôn quanh lượn bên mình. 

Ðối với chàng trước cô còn ghét, sau lãnh đạm, dần dần nói đùa trêu ghẹo. Thành thử cái 

lòng yêu, buổi mới nó chỉ miên man cùng vừng trăng, cùng làn sóng, nay thấy liên can 

tới người mình gặp giữa cảnh trăng soi, sóng vỗ. 

Lại thêm mấy hôm trước ngồi buồn, mở một quyển tiểu thuyết của Văn Hải ra đọc, cô 

thấy nhan nhản những thơ tình đề ở rìa sách. Những bài thơ ấy giá hai ba tháng trước lọt 



vào mắt Bạch Tuyết thì Bạch Tuyết cho là gàn, là dở. Nay thì cô thấy hay, đọc lên thấy 

cảm động. Chỉ vì những bài thơ tình ấy nay đặt vào trong một cái khung thích hợp với ái 

tình. 

Hai hôm sau, Bạch Tuyết thấy mình ghét Thu Cúc... Ghét rồi ghen. Người đời vẫn thế, 

cái gì dẫu mình không thích, khi thấy vào tay người khác mình cũng lấy làm khó chịu. 

Huống cái thích của người, - tuy người ấy là bạn thân, nay lại trở nên cái thích của mình. 

 

*** 

 

Một buổi sáng, Văn Hải nhận được bức thư có vài dòng vắn tắt: 

"Ông nên viết thư an ủi Bạch Tuyết là người đương phiền não âu sầu vì ông. Và tôi ước 

mong rằng chẳng bao lâu bạn thân của tôi sẽ là Bà Văn Hảị.. 

Thu Cúc thấy Bạch Tuyết yêu Văn Hải và thấy đối với mình, Văn Hải một ngày một 

thêm quyến luyến, nên quả quyết hi sinh ái tình vì bạn. 

(1) Bạn và tình nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tây xông nhà 

 

 

Tết năm 1930 ở Ninh-giang, tôi đã được Tây xông nhà. 

Người Tây đó tên là Heineshilk - ấy là tôi theo vần đọc mà viết ra, chứ tôi cũng chưa 

trông thấy tên hắn trên giấy bao giờ. Theo lời đồn, hắn là một người Áo can án tử hình bỏ 

trốn sang nước Pháp xin đăng lính “Lê dương” đi Maroc dự chiến. Mãn hạn hắn nhập 

Pháp tịch và được bổ đi coi một đồn lính khố xanh. 

Nếu muốn tìm hiểu một mẫu tiểu nhân, thì hắn thực là một người hoàn toàn. Đối với dân 

gian, hắn hống hách, đàn áp, bóc lột, chuyên chế như một ông vua chuyên chế. Trái lại 

đối với ông Sứ hay ông Giám binh thì hắn quy lụy, nịnh nọt, đút lót, trung thành như một 

tên mọi trung thành với chủ. Nhờ đó mà hắn thăng chức rất nhanh chóng và được đổi về 

đồn quan trọng này, kiêm chức quyền đại lý Ninh-giang. 

Quan đại! Hắn sung sướng khi nghe người ta chào mình bằng hai tiếng Việt Nam ấy. Có 

việc gì vào tòa mà kêu hắn là Monsieur le délégué thì thế nào cũng xong tuy nếu việc 

phải mất tiền thì vẫn mất tiền như thường. 

Vô phúc cho ai không biết, đi kêu đúng chức hắn : “Monsieur le chef de poste” hay tôn 

hắn lên “Monsieur l’Inspecteur” nữa! Một là hắn im lặng không đáp, rồi sau này tìm cơ 

hội báo thù. Hai là hắn hét đinh lên làm mình mất thể diện trước mặt mấy viên thư ký của 

hắn. 

Về chữ Đức hắn học đến bực nào tôi không rõ. Nhưng về chữ Pháp thì tôi đã may mắn 

được đọc văn của hắn. 

Vào dịp khánh thành nhà thương mới, ông Y sĩ ở Ninh-giang chẳng hiểu vì lười hay vì cớ 

gì, có nhờ tôi thảo hộ bài diễn văn. Bài diễn văn ấy phải đem trình “quan đại” để ngài 

kiểm duyệt. Vì thế mà tôi đã được đọc một đoạn hắn thêm vào. Đó là những lời tán tụng 

quan chánh sứ, quan phó sứ, quan lục lộ v.v… mà tôi đã vô tình bỏ rơi. Tới đây tôi lại vô 

tình mỉm cười khi xem thấy văn pháp lính tẩy của quan đại. Nói chi những chữ viết sai, 

đến những mẹo mực thông thường sơ cấp nhất quan cũng “măng phú”. 

Cái mỉm cười và lời khen kín đáo của tôi được hân hạnh lọt tai quan. Và phải biết! Cái 

tức giận, cái căm thù của quân dốt, nhất quân dốt ấy lại là một quan “cai trị”, một quan 



đại lý hách dịch, oai quyền như một vua con. Cái căm thù ấy càng cố nén lâu bao nhiêu 

thì khi bùng ra càng mãnh liệt bấy nhiêu. 

Ai đã đọc tập truyện ngắn của Daudet hẳn thấy cái móng bổ của con La dữ dội đến bực 

nào, sau bảy năm sửa soạn để chờ ngày thi hành. 

Viên đại lý của tôi không kiên gan bằng con La. Hắn chỉ chờ đến hôm mồng một Tết 

nguyên-đán để đem ra thi hành cái móng bổ của hắn. Nhưng dù thế cái móng bổ của hắn 

vẫn chẳng kém cái móng bổ của con La về phần mãnh liệt cũng như về phần hiểm hóc. 

Tối hôm mồng một Tết ấy, giữa lúc chúng tôi đương xum họp vui cười xung quanh bàn 

bất gia đình thì một người lính cảnh sát lên gác nói cho chúng tôi biết có “quan đại” đến. 

Quan đại đến? Tôi kinh ngạc tự hỏi: “Đến chúc Tết mình chăng?” Tôi thừa biết hắn ta 

chẳng ưa gì tôi, tôi lại nhớ vẻ mặt hằn học của hắn khi hắn liếc nhìn tôi. Nhưng gặp nhau 

ngoài đường đôi bên vẫn tươi cười chào nhau như hai người bạn sơ “Bonjour monsieur le 

délégué !” – “Bonjour monsieur G!” Vậy thì hắn có thể nhân dịp Tết Nguyên Đán đến 

chúc mừng mình lắm, cũng như vào dịp Tết Tây dân phố đến chúc mừng hắn vậy. 

“Mà hắn đến chơi mình vào giờ này (9 giờ tối) có lẽ để đôi bên hàng phố khỏi thấy sự hạ 

mình của hắn đi chúc Tết một người Việt Nam?" 

Tôi chưa kịp nghĩ dài thêm đã bừng tỉnh ngộ. Vì người lính chờ mãi không thấy tôi trả lời 

liền tiếp: 

- Thưa ông, quan nói nếu ông không bằng lòng để quan khám ngay tối hôm nay thì sáng 

mai quan đến sớm cũng được. 

Chết chưa! Thì ra quan đến khám nhà! Mà lại khám nhà vào giữa hôm mồng một Tết! 

Các bạn của tôi đã thấy cái móng bổ của “quan đại tôi” hiểm độc thế nào chưa? Chừng 

ngài biết – hoặc có kẻ xui ngài điều ấy – ngày đầu năm người Việt Nam mình sợ rông, 

không muốn một sự không may gì xảy ra. Mà sự khám nhà thì cố nhiên là một sự không 

may rồi! Các bạn hẳn cho rằng tôi tức uất lên phải không? Không, tôi chỉ tức cười thôi, 

và quả nhiên tôi phá lên cười vui vẻ mà trả lời người lính cảnh sát: 

- Ai lại đi làm phiền quan phải trở lại một lần nữa như thế. Ông xuống mời quan lên cho, 

để tôi ở trên này sửa soạn đón tiếp ngài. 

Trong khi người lính bước xuống thang gác, các em gái tôi cuống quít, toan thu xếp bài 

lại. Tôi vội ngăn cản: 

- Không! Cứ để y nguyên! Thu dọn đi, nó sẽ cho rằng mình sợ cái oai nó. Thế nào người 



lính cảnh sát chẳng bảo cho nó biết chúng mình đương rút bất. 

Một lát sau, lão đại lý, trong bộ trào phục đầy kim tuyến, cao lớn, sừng sững hiện ra trước 

ánh đèn măng xông. Theo sau hắn là viên tri phủ Ninh-giang với cái bài ngà chức tước 

vừa tô son lại lủng lẳng trước ngực. Theo sau viên tri phủ là viên thông ngôn tòa đại lý, 

cặp mắt hấp háy chớp trong đôi mục kỉnh cận thị. Theo sau viên thông ngôn là hai viên 

cảnh sát với cái bao súng lục oai nghiêm đeo bên sườn. 

Lão đại lý tươi cười đáp lại cái chào của tôi, và hỏi: 

- Tôi đến khám nhà ông vào giờ này là trái pháp luật, vì thế tôi đã cho hỏi xem ông có 

bằng lòng không đã rồi mới lên. Nhưng ông nên hiểu cho rằng tôi làm thế là vì có lòng 

tốt đối với ông. Vào giờ này dân phố đều đã ngủ cả không ai biết nhà ông bị khám. Chứ 

giữa ban ngày thì người ta xúm lại bàn tán, và như thế ông sẽ mất thể diện nhiều lắm. 

Tôi mỉm cười cảm ơn cái nhã ý của quan đại… và quan phủ, tôi nói thêm và quay lại 

nhìn cái ông quan có vẻ mặt lạnh lùng, bình thản như không từng quen biết tôi dù chủ 

nhật nào ông ta cũng mời tôi vào phủ đánh tổ tôm với “cụ cố”. 

- Chà, các người đánh bạc! Ông đại bắt đầu. 

- Phải, đó là một bàn bạc gia đình để mua vui trong dịp Tết. Đây xin giới thiệu ông T em 

giai tôi, ông M cũng em giai tôi, ông B em rể tôi. Còn đây là bà T, bà M. bà B và vợ tôi. 

Tôi gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn tự thấy tôi làm sao ấy. Các bạn cũng hiểu 

cho rằng khi người ta cố nén lòng căm tức thì người ta khó mà tự chủ được cử chỉ ngôn 

ngữ của mình. 

- Thôi cũng được, ông đại tiếp, nhưng bắt đầu từ ngày kia mà đánh bạc thì sẽ bị bắt giam. 

Rứt lời hắn quay sang hất hàm hỏi ông phủ: 

- Có phải thế không, quan phủ? 

- Bẩm chính thế, thưa quan đại. 

- Bây giờ chúng ta đi làm bổn phận của chúng ta. 

Việc bổn phận của họ là rút hết ngăn kéo ra, mở hết các tủ ra, lục tung hết các sách vở, 

quần áo vứt tung ra đầy sàn gác. Khi vớ được mấy tập ảnh của tôi, mặt lão đại lý sáng rực 

lên sau đôi kính cặp mũi: 

- À! Tôi biết, ông là một nghệ sĩ về nhiếp ảnh. Hẳn ông có đủ các ảnh kỷ niệm gia đình. 

Vừa nói hắn vừa mở, vừa chăm chú tìm tòi. Rồi hắn thì thầm hỏi ông phủ: 

- Ông có biết mặt nó không? 



- Thưa không. 

Lão đại lý lắc đầu chán nản. Bỗng hắn quay phắt về phía tôi sừng sộ: 

- Ông biết tôi tìm ảnh ai không? 

- Không, tôi biết sao được. 

- Thôi ông đừng vờ. Ảnh tên C… đâu, ông phải trỏ ngay cho tôi biết nếu không tôi sẽ có 

cách. 

Tôi thừa hiểu bọn thực dân đương đi lùng kiếm ảnh của C…, một nhà cách mạng quan 

trọng, người vùng này. Nhưng tôi cũng hỏi: 

- C… nào thế, thưa quan đại ? 

- C… nào ? Ông muốn biết C… nào à? C… trưởng ban ám sát của cái đảng mà ông rất 

quen thuộc. Không những tôi biết ông có ảnh của C… mà tôi còn mới được tin hắn trốn 

về đây ăn tết với ông nữa kia. 

- Vậy xin ông cứ lục lọi khám xét thực kỹ có hay không thì ông sẽ rõ. 

- Ông nói lý với tôi, phải không? Ông nên biết: những ý tưởng bài Pháp, chống quan lại 

của ông chỉ sẽ đưa tai hại đến cho ông. Rồi ông sẽ thấy. 

Tôi đã thấy. Tôi đã thấy rằng trả lời hắn chỉ là một việc mất thì giờ vô ích, mà lại thêm 

khó chịu cho mình và cả cho hắn. Từ đó tôi chỉ lạnh lùng im lặng đứng chứng kiến việc 

lục lọi khám xét hoặc mở khóa rương nọ, ngăn kia. Trong khi ấy thì M. miệng ngậm cái 

“pip” thuốc lá to tướng, thản nhiên đi đi lại lại trong căn phòng như con hổ trong cũi sắt 

trên vườn bách thảo. 

Mãi đến 12 giờ khuya việc khám nhà mới xong. Bọn “nhà nước” ra đi, để lại cho chúng 

tôi mấy gian phòng tung tóe, bừa bộn như vừa bị giặc cướp đến phá phách. 

Mấy anh em chị em lặng lẽ nhìn nhau. Bỗng tôi phá lên cười bảo vợ tôi: 

- Thôi năm nay tha hồ mà rông! Và ai nấy đều vui vẻ cười theo. Em gái tôi trách tôi: 

- Ai bảo anh cứ trêu tức nó, khiêu khích nó vào. 

Có chăng từ hôm ấy mới bắt đầu một chương trình khiêu khích của tôi. Tự nhiên tôi trở 

nên một nhà viết báo để thỉnh thoảng gởi bài đăng chơi trên báo Annam Nouveau hay 

Trung Bắc Tân Văn. Trong những bài vớ vẩn ấy tôi không hề đả động tới lão đại, nhưng 

mỗi lần thân ra nhà Bưu chính gửi thư, tôi lại vui sướng và hóm hỉnh nhìn đùa lão chủ sự 

để nghĩ thầm: “Thế nào chốc nữa thầy trò chúng mày chẳng mở thư của tao ra xem 

trước!” 



Và cũng từ hôm ấy dân phố Ninh-giang nghiễm nhiên thấy tôi trở nên tay kình địch ghê 

gớm của “quan đại”. Cuối năm ấy tôi bỏ nghề luôn để theo nghề văn. Các bạn đã thấy sự 

khám nhà đầu năm rông đến bực nào và cái móng bổ của một con La thuộc địa có công 

hiệu phá hoại đến bực nào chưa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tế Thành Hoàng 

 

 

Người ta đồn ông thành hoàng làng Tiền thiêng lắm. Mỗi lần rước ngài là một lần vất vả 

khổ sở cho dân ngài: nào ngài bay, nào ngài lùi, nào ngài quay, có khi ngài lại đứng ỳ ra 

nữa. Các quan viên tha hồ xuýt xoa van lạy, khấn khứa ngài đủ các câu, ngài vẫn làm ngơ 

như không nghe thấy gì hết. Những lúc ấy nếu không đốt một tràng pháo thật dài để 

mừng ngài, thì khó lòng ngài chịu đi cho. 

Thế mà năm nào ra giêng vào đám, vẫn hai lượt dân làng Tiền phải rước ngài, một lượt từ 

miếu ra đình để ngài chứng kiến việc hội họp ăn uống, và một lượt từ đình trở về miếu để 

ngài an nghỉ. Khó khăn nhất, mệt nhọc nhất cho bọn khiêng kiệu là quãng đường qua 

đình Tràng. Ngài nô giỡn, ngài chạy cuồng, ngài nhảy cẫng như vui thích khoái trá về 

một điều gì. Người ta nói vì đức thánh đình Tràng là một vị nữ thần mà ngài nghịch 

ngợm thích trêu ghẹo chơi. 

Dân làng Tiền cũng không ai phàn nàn về cái thiêng của ngài. Trái lại, người ta còn lấy 

làm hãnh diện được thờ một vị thần mà khắp vùng đều kinh sợ. Không phải sợ bóng sợ 

vía, nhưng sợ những sự tác oai hiển hiện trước mắt. Một lần, một đứa trẻ chăn trâu trèo 

lên cây muỗm trước miếu, đã bị ngài quật ngã chết tươi. Lại một lần một con bé bế em đi 

xem rước giơ tay chỉ trỏ kiệu ngài, bị ngài hành cho một trận ốm thập tử nhất sinh. 

Người ta đua nhau thuật những phép thiêng của ngài. Câu chuyện mà người ta hay kể 

nhất, kể với một giọng rụt rè, kinh hãi, là câu chuyện ông tiên chỉ đương đứng đại bái tế 

ngài, bị ngài phạt ngã gục xuống bất tỉnh. Người thì bảo vì ông tiên chỉ vô ý hôm trước 

đã ăn mấy miếng thịt "cầy". Người thì bảo đồ lễ sắm không được tinh khiết. Có người lại 

quả quyết rằng vì ông tiên chỉ đã đem rượu ty lên dâng ngài, nên ngài hành phạt cho tỉnh 

ngộ để từ rầy phải dùng rượu ngang vào việc cúng tế. 

Nhưng đó toàn là những lời phỏng đoán. Và đều không đúng sự thực. Vì sự thực tôi đã 

được chính ông tiên chỉ đại bái thuật cho nghe, trong một tiệc rượu. Cố nhiên ông ta say 

khướt. Không say dễ ai đã dám bất kính đối với một ông thần, một ông thần linh nữa. Vì 

đây chính là một câu chuyện bất kính. Với lại cũng tại mấy chị đầu quê: các chị ấy có 

duyên quá! Và bông đùa và nhí nhảnh nói tục luôn miệng khiến ông tiên chỉ cũng vui câu 



chuyện, không kịp nghĩ ngợi suy tính kỹ càng. Trong một bàn tiệc có gái, thì điều gì mà 

người ta không kể, quý hồ gợi được tiếng cười của cử tọa, nhất là của gái. 

Hôm ấy đã khuya, có lẽ quá nửa đêm. Chúng tôi đánh tổ tôm ở nhà ông chánh Bá làng 

Cầm. Trong số năm chân có ông tiên chỉ làng Tiền. 

Bỗng chủ nhân cao hứng cho gọi "nhà trò". 

Gặp mùa các đình vào đám, làng Cầm có tới ngót chục cô đầu quê. Và lúc ấy hát hầu 

thánh đã xong, các cô rỗi, tìm hẳn thế nào cũng đến ngay. 

Quả nhiên chỉ mười lăm phút sau, đã dẫn đến hai cô, y phục nửa tỉnh nửa quê, cái áo lụa 

trắng kiểu mới che gần kín cái quần lĩnh thâm. Một cô lại có cả mái tóc vấn trần làm nổi 

hẳn cái mặt tuy hơi khô nhưng rất cân đối dễ thương. Đứng bên hai cô, anh kép, mắt ngái 

ngủ, hai tay ôm đàn, mồm há hoác ngáp lấy ngáp để. 

Chủ nhân nhờ người cầm bài để xuống nhà giục đồ nhắm và cháo gà. Nhưng một ông 

khách có nhã ý xin tan cuộc tổ tôm, tiền góp còn bao nhiêu sẽ chi tất cả cho cô đầu. Tôi 

nhìn đống hào trong khay và đếm nhẩm: có lẽ tới được ngoài ba đồng. Đối với cô đầu 

quê, chi như thế cũng đã hậu. 

Tiếng trống, tiếng đàn chen tiếng phách. Hết bắc phản sang thét nhạc, hát nói. Rồi mâm 

rượu bưng lên. 

Đến tỳ bà thì ai nấy đã chuếnh choáng men, tiếng nói che lấp tiếng ca. Một người chừng 

cấp hát cô đầu tỉnh, ép chị Tửu hãm nhà báo một câu. 

Chuyện bắt đầu nồng nàn, và sỗ sàng, và tục tĩu. Quan viên nói tục, cô đầu nói tục. Họ 

quanh quẩn, vui thú trong những ý tưởng dâm đãng. Hết chuyện người, họ nói đến 

chuyện thần, chuyện dâm thần. 

Tôi chợt nhớ tới ông thần thiêng làng Tiền. Và tôi hỏi ông tiên chỉ: 

- Nghe nói đức thánh xã nhà thiêng lắm, phải không? 

Gặp lúc tỉnh, chào ông chỉ - tiếng gọi tắt chức tiên chỉ - đã trồ trề ca tụng "đức thánh". 

Nhưng hiện ông ta say, say túy lúy càn khôn, nên chẳng kịp giữ gìn nữa, buột miệng đáp 

liền: 

- Vâng, ngài thiêng lắm. Nhưng bảo ngài thiêng mà quật tôi ngã giữa lúc tôi đứng đại bái 

thì ... 

Ông chỉ chưa nói dứt câu đã cười thét lên, vừa cười vừa đập tay đôm đốp xuống đùi chị 

Tửu ngồi kề bên. Tửu nhích lùi ra nói: 



- Dễ thường thánh ốp vào ông hay sao mà ông hành em thế? 

Ông chỉ cười càng to: 

- ừ, thần nhập vào ta rồi đấy. 

Tôi tò mò nhìn ông ta và thấy ông ta đổi khác hẳn. Mọi khi ông ta hiền lành, lù đù nữa, 

thế mà lúc này mắt ông ta long lanh sáng, miệng ông ta cười rất có duyên. Ông ta bứt cái 

khăn xếp vứt ra giường – vì chúng tôi phải uống rượu ở sàn gác, - để lộ cái trán cao và 

bóng, cái trán có vẻ thông minh lắm. 

Và tôi đoán chừng có nhiều điều hay hay trong câu chuyện tế thần. Cố giữ nghiêm trang, 

tôi hỏi: 

- Vậy ra không phải thánh ngài phạt ông? 

Ông chỉ vẫn cười: 

- Khô ... ông! 

Tửu láu lỉnh tiếp luôn: 

- Lại còn không. Hôm ấy em cũng có đấy, em trông thấy cả, em còn lạ gì. Đây này... 

Ông chỉ cãi: 

- Không phải... thực ra... 

Nhưng một người gạt phắt: 

- Thì hãy để chị Tửu nói đã nào. Chị trông thấy những gì, chị Tửu? 

Tửu kể: 

- Lúc ấy dẫn rượu. Em với chị Miện bắt bài. Em thấy ông chỉ đứng đại bái bỗng khom 

khom cong người lại, rồi đến lúc xướng "tựa vị" thì ông chỉ ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. 

Thế mà còn bảo không phải ngài phạt. 

Mọi người cười om. Ông chỉ ung dung đáp: 

- Thế mà không phải ngài phạt, mới chết chứ. Vì tại sao ngài lại phạt tôi? ừ, tôi hãy hỏi 

chị, tại sao ngài lại phạt tôi? Hay trước khi vào tế tôi có nghịch ngợm chị nên... uế tạp... 

Tửu cũng chẳng vừa, nhí nhảnh: 

- Chính thế! 

Tiếng cười càng vui. Tôi nóng nẩy muốn biết ngay câu chuyện, liền chêm: 

- Nếu không phải đức thánh phạt, thì xin ông cho biết sự thực. 

- Vâng, và tôi xin kể có đầu có đuôi cho câu chuyện thêm.. hứng thú... 

Nói chuyện có đầu có đuôi vẫn là một đức tính của các ông kỳ lý. Tôi biết có ông kể đến 



đoạn hay còn ngừng lại, thong thả châm đóm hút thuốc để người nghe phải đợi một lúc 

lâu. Và tôi hấp tấp hỏi đón trước để chóng được biết kết cục: 

- Chừng ông ngộ cảm ngất đi chứ gì? 

- Không, nếu ngộ cảm ngất đi đã chẳng có chuyện. Đằng này không ngộ cảm ngộ kiếc gì 

cả cơ chứ! 

Rồi ông chỉ kể luôn: 

- Năm ấy tôi đại bái. Tôi còn nhớ ông hương Bích với ông khán Nhuệ đứng bồi tế. 

Tôi sốt ruột nghĩ thầm: "Không biết những ông bồi tế ấy có liên can gì đến câu chuyện 

"thánh phạt", mà phải dềnh dàng liệt tên. Không khéo ông ta sẽ lôi ra một tràng quan viên 

cho mà xem". Quả nhiên, ông chỉ kê khai đủ cả, nào ông đọc chúc, các ông thông xướng, 

các ông chước tửu. Rồi tiếp: 

- Tới tuần rượu thứ hai, tôi thấy... thế nào ấy ở ngang thắt lưng, như tự nhiên bụng thóp 

lại, dẹp lại, làm cho cạp quần rộng ra không sát liền với da bụng nữa. Tôi kinh hoảng 

đứng im, không nhúc nhích, vì tôi mang máng sợ... 

Ông chỉ dừng lại để cười. Tửu tò mò hỏi: 

- Ông mang máng sợ cái gì? 

- Sợ tụt nút buộc cạp quần. 

Tiếng cười lại ầm ĩ, và ai nấy nhao nhao lên hỏi: 

- Thế có tụt thật không? 

- Lại chả thật! 

Rồi chờ cho im lặng trở lại, ông ta kể tiếp: 

- Tôi vẫn hy vọng rằng tôi tưởng nhầm. Nhưng mắt tôi cũng rời cái hốt để nhìn qua 

xuống hia. Thì ... chết chửa! Hai ống quần đã lùng thùng cộn lại ở phía dưới. Tôi lo lắng, 

sợ hãi, run lên, và giời tuy rét mà mồ hôi tôi toát ra ướt cả áo lót. Tôi nghĩ ngợi tìm mưu 

kế. Chẳng nhẽ cho hai tay vào trong áo xốc quần lên để buộc lại cạp! Làm như thế còn gì 

là thể thống? Mà nếu bị làng bắt lỗi thì còn gì là thể diện ông tiên chỉ đại bái. Tôi càng 

luống cuống khi thấy ông Nghệ, ông Khôi dẫn rượu vào hậu cung đã trở ra, và ông Thuận 

sắp xướng: "tựa vị" để mình đi vòng mép chiếu về đứng chỗ cũ. Làm thế nào bây giờ? 

Mình chỉ biết hai đùi, hai gối khép chặt lại nhau cho cái quần khỏi tụt hẳn. Nhưng lúc đi 

thì còn khép làm sao? Chẳng nhẽ nhẩy hai chân mà đi... 

Cử tọa lắng tai chú ý nghe, đến đây như không giữ được nữa, ai nấy vỗ tay, vỗ đùi cười 



ngất. Nhưng ông chỉ vẫn thản nhiên kể tiếp: 

- Đầu tôi nóng bừng. Mồ hôi trán chảy từng giọt xuống chiếu. Vài giây nữa, chỉ vài giây 

nữa nếu không quả quyết, nếu không nghĩ ra mưu gì thì thực... mất hết danh giá. Hai tay 

tôi mấy lần định thò vào trong bọc, rồi lại ngập ngừng thôi, như có người giữ ghì lại 

không cho làm cái việc bất kính... 

Tiếng cười lại nối. Một người nói: 

- Ngài giữ tay ông đấy. 

- Thế về sau ông làm thế nào? Đành buộc lại cạp quần chứ? 

- Khô... ông. Nếu buộc lại thì đã không có chuyện... Lúc bấy giờ óc tôi rối loạn. Như có 

trăm nghìn tiếng xui giục bên tai... Bỗng tôi mê man tưởng thoáng nghe thấy câu thì 

thầm: "giả tảng ngất đi!" Thế là tôi ngồi ngay xuống rồi ngã vật ra, mồm ú ớ kêu... tôi 

cũng chả nhớ là đã kêu những gì... 

Cái gác hẹp của ông chánh Bá vang lên những tiếng cười thét và những tiếng giậm chân 

vỗ tay. 

 

 

 

 



Thời chưa cưới 

 

 

Trên bãi biển Sầm Sơn, Phát và Hoàn biết nhau, lưu ý đến nhau rồi thân mật với nhau. 

Hoàn và mẹ thuê nhà nghỉ mát, thuộc dẫy thứ sáu. Mỗi khi ra bãi biển, Hoàn phải qua 

một khách sạn nhỏ. Phát trọ ở đấy. Sáng nào, chiều nào chàng cũng đứng trên hiên gác 

đợi Hoàn đi tắm. Và chàng thả xuống những lời bỡn cợt. Trước Hoàn còn mỉa mai đáp 

lại. Sau thấy anh chàng trơ trẽn quá, nàng lặng thinh, hoặc mỉm cười khinh bỉ. Nhưng cái 

lặng thinh ấy, cái mỉm cười ấy, Phát không cho là có ý khinh bỉ. Trái lại, chàng nhất định 

tin rằng Hoàn ưng mình. 

Hoàn khó chịu, đi lối khác ra biển tuy lối này vừa dài hơn, vừa bẩn hơn, nhất những hôm 

trời mưa. Biết thóp, Phát đến đón ở gần cổng nhà Hoàn, để theo nàng đi tắm. Hoàn bật 

cười. Và chẳng giữ nổi vẻ lạnh lùng, nàng trả lời Phát một câu nhã nhặn. Thế là hai người 

bắt đầu làm quen nhau. 

Từ đấy Hoàn lại theo con đường cũ. Mỗi lần qua khách sạn, nàng ngửng lên nhìn, và cố 

nhiên gặp Phát đứng vẫy rồi vội xuống để cùng ra bãi biển. Hoàn thấy Phát có duyên. 

Phát thấy Hoàn không nhạt cũng không rởm đời như phần nhiều thiếu nữ chàng đã gặp. 

Đó là, theo ý chàng, một hạnh kiểm rất hiếm ở một cô gái con nhà. 

Nhờ làn không khí dễ dàng ở nơi tắm biển, hai người rất chóng thân mật, suồng sã với 

nhau nữa. Nghĩa là có những cử chỉ và ngôn ngữ mà ở Hà thành người ta sẽ cho là quá 

thân mật, suồng sã. ở đây, đó chỉ là những sự đã được coi thường, đã quen mắt lắm. ở 

đây, còn ai giữ gìn bẽn lẽn làm gì nữa, khi mà nam nữ gần trần truồng đứng nói chuyện 

với nhau hằng giờ rất tự nhiên và thẳng thắn. ở đây, chỉ những người giả đạo đức mới cho 

thế là lõa lồ, là dơ dáng. 

Vì thế, không ai lưu ý đến Phát và Hoàn khi hai người cầm tay dắt nhau đi dưới nước, 

hay rúc rích cười nhảy theo làn sóng trắng. Và khi Phát dạy Hoàn bơi, không những chị 

em bạn Hoàn không lấy làm chướng mắt mà còn nhờ Hoàn giới thiệu mình với Phát để 

được chàng dạy. Phát đã trở nên một thiếu niên được phái đẹp cưng chiều trên bãi biển. 

Chàng không lấy thế làm tự hào với đám phụ nữ vì ngoài Hoàn ra chàng không để mắt tới 

một ai. Chàng sung sướng rằng môn bơi lội của mình đã làm tôn giá trị mình ở trước mặt 



Hoàn. Còn Hoàn thì nàng tự phụ rằng đã quen trước các chị em một người có tài bơi lội - 

chỉ cái tài ấy là đáng kể ở nơi bãi biển - mà lại quen thân. Nhưng một hôm, chính nàng 

cũng không hiểu tại sao, nàng bỗng cảm thấy nàng ghen. Tính tình ấy vụt hiện ra trong 

tâm khảm nàng. Có lẽ thoạt tiên đó chỉ là lòng ích kỷ không ưng người khác có cái mình 

có. Phát đã dạy nàng bơi, nàng muốn một mình nàng được hưởng cái đặc quyền ấy. 

Rồi tính ghen thu hẹp lại trong phạm vi ái tình, Hoàn đau đớn nhìn Phát giữ trong tay 

những tấm thân màu nâu hồng, chắc nịch và khỏe khoắn. 

Nàng đã bắt đầu yêu. 

Phát thì mê man, ngây ngất trong giấc mộng mới nhóm. Chàng thấy Hoàn có đủ hết đức 

tính về hình thức và tinh thần. Một hôm chàng gọi đùa và nịnh: "Cô Hoàn toàn". Hoàn 

sung sướng đỏ mặt, nhưng vờ hỏi: 

- Sao anh lại gọi tôi là Hoàn toàn? 

Chàng mỉm cười đáp: 

- Vì cô hoàn toàn đẹp cả người lẫn nết. 

Mặt Hoàn càng đỏ, và nàng ngượng ngùng nhìn Phát: 

- Anh cứ mỉa em! 

Thế là tiếng "em" đột ngột lọt vào trong câu chuyện, rồi ở lại đấy; trước còn ngập ngừng, 

sau trở nên tự nhiên và thân mật. Tới thời kỳ ấy, anh chị đã năng đến nhà nhau, hoặc Phát 

lại bà hàn rồi cùng bà và Hoàn ra bãi biển, hoặc Hoàn lúc qua khách sạn rẽ vào đó để đợi 

Phát thay slip. Những hôm bà hàn không đi tắm được, bà không quên dặn Phát: 

- Ông đừng cho em ra xa quá nhé. Tôi nghĩ đến những người chết đuối mà tôi sợ... Mà 

ông cho em về sớm một tí. 

Lần nào Hoàn cũng cười và có khi nũng nịu đáp lại mẹ: 

- Mẹ làm như con mẹ lên năm lên ba không bằng! 

Nếu con bà lên năm lên ba thì bà hàn đã chẳng lo sợ. Bà lo sợ chỉ vì Hoàn năm nay vừa 

mười tám. Nhưng bà đã kịp hỏi thăm tin tức về Phát rồi. Bà biết Phát là con nhà giàu 

sang lại sắp lên năm thứ ba trường Luật. Vì thế bà bằng lòng cho phép Hoàn gần gụi Phát 

tuy bà càng cẩn mật giữ gìn con gái hơn trước. Bà thầm mong Phát sẽ trở nên rể bà, 

nhưng bà vẫn ngại cho cái tính quá phóng túng, quá tự do của cô con cưng. 

Trong khi ấy, Phát và Hoàn đi sâu mãi vào tính tình, vào tâm khảm nhau. Và một ngày 

một thêm kính trọng, yêu mến nhau hơn. Phát cho Hoàn là người vợ mình mơ ước bấy 



nay. Không một cái gì một người đàn bà cần phải có mà chàng không thấy Hoàn có. Về 

phần Hoàn, thì nàng mừng rằng nàng đã do dự chưa nhận lời lấy Phiên, người đến hỏi 

nàng đầu năm nay. So với Phát, Phiên còn đáng kể vào đâu! 

Về Hà Nội, Phát vẫn chăm chỉ đến nhà Hoàn. Bây giờ, tuy chưa hỏi, hai người đã tôn 

nhau như vị hôn phu và vị hôn thê của nhau rồi. Trong đám bạn bè của hai nhà, có người 

lại tưởng như Phát và Hoàn đã lấy nhau. 

ở Hà Nội, làn không khí thân mật suồng sã ngoài bãi biển đã nhường chỗ cho một làn 

không khí trang nghiêm và buồn tẻ nơi khách thính. Nhưng không vì thế mà đôi bên thấy 

kém lạc thú trong sự giao thiệp. Có buổi chiều, hằng giờ ngắm nghía Hoàn đan chiếc áo 

len ở bên cạnh bà mẹ ngồi chăm chú phá trận, Phát sung sướng hơn là được trò chuyện 

với Hoàn. Vì trong lúc yên lặng ngắm nghía Hoàn, chàng nghĩ đến cái sung sướng không 

cùng của chàng. 

Nghỉ hè năm sau, Phát đã đỗ bằng cử nhân. Và trước khi vào Sầm Sơn, chàng đã hỏi 

Hoàn làm vợ. Đó là một việc không cần vội, theo ý Phát và Hoàn, nhưng trước sau cũng 

một lần, làm cho xong đi thì vẫn hơn. Vả hỏi rồi, hai người sẽ được tự do nói chuyện, sẽ 

được tự do đi chơi mát với nhau mà không sợ người ta dị nghị. 

- Nhưng chỉ hỏi thôi đấy nhé? Còn cưới thì hãy thong thả. 

Hoàn âu yếm bảo Phát thế. Và Phát cười ngất trả lời: 

- Vâng, xin tuân thượng lệnh. 

Hoàn cảm động, giọng nói run run: 

- Năm nay em mười chín, ước gì em được sống cái thời chưa cưới trong ba năm nữa. 

- Bấy giờ em hăm hai và anh hăm sáu, vừa lắm. Thời chưa cưới càng dài mình càng sung 

sướng, phải không em? 

Hoàn giọng nũng nịu: 

- Chính thế. Với lại em sợ lúc cưới rồi, anh không yêu em bằng lúc chưa cưới. 

Phát cười, trách: 

- Em không tin bụng anh hay sao? 

Hoàn vội vàng tạ lỗi. 

Quả nhiên hai người xin được nhà cho hoãn việc cưới. Họ đều là con cưng, muốn sao 

cũng được cha mẹ chiều theo. 

Năm nay ra biển, Hoàn thấy kém thú. Nàng cố tìm duyên cớ, và dễ dãi nàng cho ngay 



rằng Sầm Sơn buồn tẻ là vì số người ra nghỉ mát không đông. Sự thực thì chỉ tại năm 

trước nàng mới bắt đầu làm quen với Phát, nàng còn đương náo nức, bồng bột. Năm nay 

lòng nàng đã trấn tĩnh lại. Và bên người chồng chưa cưới, nàng thấy cần phải giữ gìn hơn 

bên một người bạn trai. Với người bạn, nàng không sợ phật ý. Với người chồng chưa 

cưới, nàng chỉ lo làm phiền lòng vì một câu nói lỡ, hay vì một ý tứ kém thân yêu. Nàng 

trở nên thiếu thành thực đối với Phát và đối với mình. Không phải nàng không yêu Phát 

bằng năm ngoái, trái lại thế. Nhưng lúc nào nàng cũng phải cố biểu lộ tình yêu của nàng, 

đó có lẽ là cái cớ làm cho nàng lúc nào cũng áy náy không vui. 

Còn Phát thì chàng thấy cử chỉ của chàng ngượng ngập, ngôn ngữ của chàng lúng túng. 

Bọn phụ nữ quen chàng bảo nhau: "Phát làm sao ấy, không được như năm ngoái nữa". 

Quả thực, Phát kém thân mật, kém vui vẻ, kém cả tự nhiên đối với họ. Chàng đã nhận 

biết tình ghen của Hoàn. Chàng thầm cảm ơn Hoàn, cho tình ghen ấy là tình yêu. Và 

chàng cố cư xử sao cho Hoàn khỏi bực tức vì chàng: Chàng lạnh lùng với tất cả mọi 

người, trừ Hoàn ra. Chẳng bao lâu chàng trở nên một người cứng cỏi, ít giao thiệp. Nguy 

hiểm cho chàng, Hoàn cũng nhận thấy thế. 

Nhưng may mắn cho hai người, mùa nghỉ mát của họ kéo dài có đến đấy. Họ về Hà Nội 

và tình thế cứu vãn kịp. Vì ở Hà Nội hai người ít gặp nhau hơn ở Sầm Sơn, và nhờ đó, ít 

phải giữ gìn hơn. Bởi thế họ lại cảm thấy họ yêu nhau nồng nàn. Có xa nhau mới biết yêu 

nhau, mới nhận thấy tình yêu của nhau. Mà ở Hà Nội tuy gần nhau nhưng hai người vẫn 

xa nhau. Phát ngày hai buổi bận dạy học ở một trường tư. Rỗi lúc nào lại cắm cổ học 

thêm để chờ thi tham tá lục sự, hay thương chánh hay một chân kiểm sát ngạch tây nào 

đó. Theo luồng tư tưởng mới trong đám trưởng giả mới, Hoàn rất ghét quan, lấy sự nói 

xấu quan trong khách thính làm hợp thời thế. 

Hoàn cũng biết Phát chăm học lắm, và chăm học như thế là vì nàng. Nàng cảm động và 

yêu Phát hơn, mặc những lời chỉ trích của các chị em bạn. Họ bảo Hoàn: 

"Anh cử nhà chị học lấy chết à?" - "Anh đồ của chị học mụ người đi mất thôi." – "Bây 

giờ chả thấy mặt mũi anh chàng đâu nữa" - "Ghê quá! Hôm nọ gặp chàng ở Gôđa, trông 

người bây giờ lù dù tệ!" 

Hoàn nghe những câu chế giễu đã chán cả tai. Nhưng một hôm nàng thấy Phát lù dù thật, 

nhất Phát lại đi bên cạnh một người bạn lực lưỡng, khỏe mạnh, đẹp đẽ bội phần. Phát giới 

thiệu bạn với vị hôn thê: 



- Anh Huấn, một nhà quán quân quần vợt kiêm quán quân bơi lội, sinh viên trường thuốc. 

Hoàn nhã nhặn đưa tay ra bắt. 

Sang nghỉ hè năm thứ ba của thời chưa cưới. Đã có sự thay đổi: Phát vừa đỗ kiểm sát 

thương chánh và bà hàn vừa làm xong nếp nhà nghỉ mát ở Sầm Sơn. Bà mời Phát cùng 

đến ở với mẹ con bà, nhưng Phát từ tạ nói đã trót thuê nhà rồi. Sự thực, chàng giữ kẽ 

không muốn đến ở nhà vợ trước khi cưới, nhất chàng lại biết bà mẹ vợ rất khó tính và 

lắm điều. 

Vui vẻ khỏe mạnh nay đã trở về với Phát. Những người quen thuộc đều nhận thấy anh 

Phát năm xưa, hồi còn theo học trường Luật. Nhưng Hoàn, trái lại, lúc nào cũng nghĩ 

ngợi, nét mặt buồn tẻ, lạnh lùng. Phát mải đùa nghịch không hề lưu ý đến cái buồn, cái tẻ 

của nàng, làm nàng càng bực tức, khó chịu. Nàng khinh bỉ tự nhủ thầm: 

"Lúc người ta lên thì người ta biến đổi đến thế đấy! Nhưng mới được thế mà đã cho là lên 

thì tầm thường quá!". 

Và nàng thấy Phát tầm thường. Nhớ lại, nàng không tìm thấy một cái gì cao thượng ở 

Phát. Nhưng nàng chép miệng tự an ủi: "Người ta tầm thường như thế cả, có gì mà mình 

phải bận lòng!" 

Giữa lúc ấy Huấn vào Sầm Sơn, đến ở nhà Phát. Tính ngộ nghĩnh hay pha trò của Huấn 

khiến Hoàn quay về với vui vẻ được hơn một tuần lễ. Rồi sau khi Huấn ra Hà Nội, đâu lại 

vào đó. 

Một hôm nàng mỉm cười chua chát đứng nhìn Phát giữ cho một bạn gái của nàng tập nằm 

ngửa trên mặt nước. Phát quay lại, thoáng nhìn thấy cái mỉm cười ấy. Chàng không giữ 

nổi chau mày. Chàng nghĩ thầm: "Hoàn vô lý quá! Bạ ai cũng ghen". Tình ghen mà trước 

kia chàng cho là tình yêu, nay chỉ là một tính tình nhỏ nhen, khả ố. "Chưa cưới mà còn 

thế này, nữa là lúc đã cưới. Mình sẽ mất hết tự do". Chàng cũng không trang nghiêm nghĩ 

tới tương lai. Và ngay buổi chiều, chàng ngỏ ý kiến với Hoàn về tình ghen. Chàng không 

muốn để bụng một điều gì. Hoàn xin lỗi chàng. Phát đã quen với tính mỉa mai của vị hôn 

thê. Chàng không biết lúc nào Hoàn thành thực, lúc nào nàng giễu cợt. Đối với Hoàn, 

chàng thường ngờ vực, và những lời xin lỗi của Hoàn, chàng không dám chắc rằng đó là 

những lời thành thực. 

Giữa hai người như có một bức rào ngăn cản. Cả hai cùng cố phá bức rào ấy đi, nhưng 

phá một cách quá uể oải, nên một ngày nó một mọc dầy hơn, bền vững hơn. 



Chỉ còn những sự giả dối để che đậy. Cử chỉ dịu dàng, ngôn ngữ mềm mại, thân mật. Và 

ở ngoài bãi biển bao giờ hai người cũng đi liền với nhau. Họ khoác cánh nhau, vui cười 

trò chuyện với nhau. Nhưng đó là những lúc linh hồn họ xa nhau nhất. Hoàn bảo Phát: 

"Sáng mai chúng ta ra tắm sớm nhé?". 

Và nàng nghĩ thầm: "Mình phải bảo Nga, Lan cùng đi tắm mới được, nếu không thì sẽ 

buồn chết". Phát cố giữ cái ngáp để trả lời: "Phải đấy Hoàn ạ, mai đi tắm sớm nhé!" Và 

chàng tự nhủ: "Để ngắm cái mặt buồn thiu của bà vị hôn thê! Rõ khổ!". 

Họ đi sát cánh nhau. Họ nói chuyện để nghe thấy câu chuyện tẻ nhạt của nhau. Họ yên 

lặng để nghĩ đến, để nhớ đến cái xoàng, cái tầm thường của nhau, của gia đình nhau. Nay 

họ biết nhau, hiểu nhau như vợ chồng. Ba năm gần chung sống rồi còn gì! Cái mỉm cười 

của người này, người kia nhận thấy hết nghĩa sâu kín. Câu khôi hài của người kia người 

này cố không nghe thấy vì đã nghe không biết lần thứ mấy rồi. 

Họ hiểu nhau, để mà chán nhau, để mà khinh nhau. Nếu họ là vợ chồng rồi thì họ cứ chán 

nhau, cứ khinh nhau, không sao. Đằng này họ là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau. Họ có 

can đảm chán, khinh nhau mãi để chờ ngày cưới không? 

Phát cho việc hôn nhân của mình là một câu chuyện danh dự: Vì chàng gắn bó theo đuổi 

mà Hoàn trở nên vị hôn thê của chàng. Bây giờ còn biết nói sao? "Thôi thì cũng liều; vả 

lại lấy Hoàn vị tất đã khổ hơn lấy một người khác, bất cứ người nào... Về nhan sắc, thì 

Hoàn chẳng kém mấy ai. Có một người vợ đẹp kể cũng oai, cũng đáng tự hào với chúng 

bạn". Tư tưởng ấy làm Phát bật cười lên tiếng. 

Hoàn thì cho việc hôn nhân của mình là do số mệnh. Nàng nghĩ đến, nàng nhớ lại những 

người định hỏi nàng và bị nàng lãnh đạm từ chối. Nàng thấy những người ấy đều hơn 

Phát. "ít ra cũng không tầm thường bằng!" Vì mới quen, nàng không biết tính tình họ, 

nhưng nàng chắc rằng không đến nỗi xoàng xĩnh như tính tình Phát. 

Kể nàng tìm cớ tuyệt giao thì cũng được, thì cũng chẳng khó khăn gì. Phiền một nỗi thời 

chưa cưới của nàng đã kéo dài quá. Ai ai cũng biết rằng nàng là vị hôn thê của Phát. Ai ai 

cũng nói đến. Hơn thế, người ta coi hai người như đã thành vợ chồng rồi. Chẳng lẽ bây 

giờ câu chuyện lấy nhau bỗng im bặt đi! Như cái pháo tịt ngòi? Thế còn ê chề hơn là 

nhắm mắt lấy nhau vậy. Giá Phát xin thôi, thì đã đi một lẽ. ừ, giá Phát xin thôi... 

Từ đó nàng hy vọng Phát xin thủ tiêu hôn ước. Và tính nết nàng càng khó chịu: nàng 

mong thầm rằng nhờ thế mà may ra nàng được Phát tuyệt giao. 



 

* 

*         * 

 

Hết hè, nhà Phát và nhà Hoàn nhộn nhịp sắm sửa. Đôi bên cha mẹ muốn lo xong việc hôn 

nhân cho con trước khi Phát được bổ vào Sài Gòn. 

Và đám cưới linh đình, ồn ào, ầm ĩ. Để che cái nhạt nhẽo, cái lạnh lùng của hai linh hồn 

sắp hòa hợp. 

Tối nhập phòng, Phát bảo Hoàn: 

- Giá chúng ta lấy nhau ngay mùa hè mới biết nhau ở Sầm Sơn... 

Hoàn hiểu thấu tư tưởng của Phát, cau có hỏi: 

- Sao anh lại nói thế? 

Phát chữa: 

- Thì có phải bây giờ đã có con rồi không? 

Hoàn cười làm lành: 

- ừ! Thì bây giờ may ra đã có con rồi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiếng dương cầm 

 

Ðôi vợ chồng trẻ làm chủ một đồn điền vùng sơn cước. Họ có cuộc sống đủ đầy, sung 

túc, người vợ lại xinh đẹp, đảm đang, có tâm hồn nhạy cảm. Song hạnh phúc của họ lại 

không bao giờ trọn vẹn... 

Năm giờ hơn, xe lửa dừng lại ở một ga xép, trên đường Hà Nội - Lạng Sơn. 

Minh thò đầu ra cửa sổ rồi hấp tấp đứng dậy xách valy lẩm bẩm: 

- Chết chửa! Suýt nữa thì nhỡ to. 

Ra khỏi ga. Minh đưa mắt nhìn khắp mọi nơi đều không thấy bạn đâu. Chàng vừa cau 

mày tỏ ý thất vọng, thì một người tài xế rời chiếc ô-tô đỗ bên đường đi lại gần chàng cất 

mũ chào và lễ phép hỏi: 

- Thưa ngài, cháu hỏi không phải, ngài có phải là ông giáo Minh không? 

Minh vui mừng đáp: 

- Phải chính tôi. Ông Ðoàn có nhà đấy chứ? 

- Bẩm có, nhưng ông chủ con bận đi bắn để có gà gô ăn bữa chiều nay, nên không thân 

đón ông được. 

Minh xua tay tỏ vẻ khoái lạc, nghĩ đến tài thiện xạ của bạn và đĩa gà gô quay khói thơm 

nghi ngút. 

Khi tới bộ phận đồn điền, Minh nghe có tiếng súng nổ, liền bảo tài xế đỗ xe lại trên một 

ngọn đồi gần đấy. Cái bóng đen của Ðoàn đội mũ rộng vành rõ ràng in cắt trên nền trời 

xanh nhạt. 

Minh khom hai bàn tay đặt vào mồm gọi bạn: 

- Anh Ðoàn! 

Tức thì một dịp cười xa xa đáp lại và khoảng khắc Ðoàn đã theo sau con chó săn chạy 

thực mau xuống chân đồi, vừa thở vừa giơ cho bạn coi hai con gà gô béo lốm đốm chấm 

nâu. Minh khen: 

- Giỏi nhỉ! Tôi đã biết ngay rằng thế nào chiều nay cũng được chén gà gô. 

Ðoàn đáp lại bằng một nhịp cười tự phụ rồi cùng bạn bước lên xe trở về ấp. 

Ba năm xa cách, nay anh em mới lại gần nhau. Minh ngắm qua diện mạo bạn cũng đoán 

rằng bạn sung sướng: da thịt hồng hào, sức vóc vạm vỡ, nhất là lời nói to và dõng dạc, 



tiếng cười ròn mà thẳng thắn, tỏ ra rằng bạn đương sống một cuộc đời đầy đủ, vô tư lự. 

Mải trả lời những câu hỏi ân cần, xoắn xuýt, Minh chưa kịp hỏi lại một điều, thì ô-tô đã 

vượt qua cổng lớn và tiến vào trong sân, một cái sân cỏ xén bằng chằn chặn kế tiếp với 

cái nền lót gạch, ý chừng để phơi thóc. 

Rửa mặt xong, chủ khách đi xem các phòng và các nhà phụ thuộc như nhà kéo mật, nhà 

làm đường nhà chứa thóc... Minh luôn luôn khen: 

- Ðẹp quá nhỉ! Mà chuyến trước tôi lên chơi nhà cửa còn ít hơn nhiều. 

- Vâng chính thế. 

- Ngày nay, ấp anh mở rộng thêm, lại ngăn nắp hơn, gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều lắm. 

Ðoàn mỉm cười sung sướng. Minh nói tiếp. 

- Anh vốn là một người bề bộn. Ngày xưa còn đi học và trọ chung một nhà với nhau, tôi 

đã nhiều lần phải khó chịu về tính bề bộn của anh. Thực tôi lấy làm lạ rằng anh đổi tính 

nết được chóng thế. 

Ðoàn đáp: 

- Ở đời không có gì lạ hết. 

Khi đã xem xong các phòng dưới - nào phòng tiếp khách với cách trang hoàng nhã nhặn, 

nào phòng ăn với bàn ghế và tủ đánh xi bóng nhoáng, nào phòng sách sáng sủa có cửa sổ 

tròn trông ra một cái vườn, cảnh sửa sang rất có mỹ thuật - khách theo chủ bước lên 

thang gác, đến phòng ngủ riêng của mình để thay quần áo. 

Ði qua hiên gác, Minh vô tình thoáng nhìn vào một gian buồng. Một người thiếu phụ 

xinh đẹp dịu dàng ngồi bên một cái giường trẻ con. Thấy Minh nàng đứng dậy chắp tay 

ngả đầu chào. Ðoàn giới thiệu: 

- Nhà tôi. 

Rồi quay vào phía trong bảo vợ: 

- Anh Minh, bạn thân của tôi. 

Hai người lại ngả đầu chào nhau một lần nữa, rồi Ðoàn đưa Minh vào phòng. Ngắm nhìn 

mọi vật xếp đặt đâu vào đấy, Minh cảm động vì tấm lòng chu đáo của bạn. 

Thực vậy, từ cái màn ren mới mắc, tấm dạ giải nệm mới giặt cho đến chậu thau mới 

đánh, bánh xà phòng, cái khăn mặt, cái bàn chải răng chưa dùng nhất nhất đến sạch sẽ, 

mới mẻ, bóng lộn và tỏ rằng có bàn tay âu yếm của một người nội trợ đảm đang chăm chỉ 

chạm qua. 



Ðúng bảy giờ, một đứa ở gái lên gác mời Minh xuống ăn cơm. Tuy cơm Việt Nam nhưng 

các món đựng trong đĩa lớn cùng một hạng và bày trên bàn vuông phủ khăn trắng xanh, 

dưới ánh sáng rực rỡ một cây đèn măng sông, đặt trên giá cao. Khách ăn qua món gì cũng 

khen ngon và chàng nói luôn: 

- Anh có người bếp khá lắm. 

Ðoàn đưa mắt liếc vợ, mỉm cười âu yếm: 

- Các món này tự tay nhà tôi làm cả. 

Minh quay lại phía vợ bạn: 

- Thưa bà, tôi xin có lời trân trọng thành thực tặng khen bà. 

Bà chủ, như cho rằng lời khen hơi quá đáng, cúi mặt xuống nhìn bát cơm, hai má hây hây 

đỏ. Cái tính rụt rè bẽn lẽn ấy của một người thiếu phụ có chồng khiến cho Minh lấy làm 

lạ. Thực một người thiếu nữ mười lăm, mười sáu cũng không nhút nhát, e lệ quá như thế. 

Lại một điều nữa, là suốt bữa cơm, vợ bạn không bàn, không nói nửa câu. Từ bát cơm ăn 

hết cho đến chén nước mắm cạn, bà chủ cũng chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho người nhà lấy 

thêm mà thôi. Minh tịnh không nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ ở cái miệng xinh xắn kia 

thốt ra, cả đến nụ cười rất tươi tắn của nàng cũng chỉ giống như cái cười rất yên lặng 

chiếu trên màn ảnh không lời. Thỉnh thoảng nàng lại đứng dậy, rón rén đi xuống bếp, 

chừng để bảo đem món ăn lên hay trông qua cháo gà gô xem đã chín tới chưa. Nàng đi 

nhẹ nhàng như con rắn lướt trên đám cỏ đến nỗi Minh nhìn về phía nàng ngồi không thấy 

mới biết rằng nàng vừa xuống nhà. 

Ðến món tráng miệng, Ðoàn trỏ đĩa đựng cam và chuối tiêu hảo hạng. 

- Mời anh xơi, đây là quả vườn nhà, cả hoa cắm lọ kia cũng vậy. Sáng mai, tôi sẽ đưa anh 

ra xem vườn. 

Một lát Ðoàn lại hỏi Minh: 

- Anh có lạnh không? 

- Không anh ạ. 

- Vậy ra sân uống cà-phê nhé. 

- Xin vâng. 

Hai anh em đứng dậy. Tức thì bà chủ đưa mắt bảo người nhà chuyển cái bàn con và hai 

cái ghế ra sân, đặt dưới dàn hoa tiên thoang thoảng hương đưa. 

Ðoàn quay lại bảo: 



- Thôi mình ở trong nhà chẳng lạnh. 

Ngoan ngoãn, nàng cất đĩa hoa quả vào tủ ăn, lật khăn bàn và những chiếc khăn ăn đưa 

cho một người nhà, rồi thong thả sang phòng bên. 

Vạn vật cũng hớn hở ví như đón chào khách. Vừng trăng nửa vành đã treo lửng trên một 

trái đồi trước mặt. Hai người như cùng cảm động vì một sự dịu dàng âu yếm, chưa ai cất 

tiếng hỏi ai chỉ yên lặng ngồi hút thuốc lá và nghe tiếng tí tách của nước cà-phê chảy 

từng giọt từ cái lọc xuống cốc. 

Bỗng Minh giật mình nhớn nhác trông quanh. Tiếng đàn dương cầm vừa ở đâu bay lại 

lanh lảnh, trong trong, khi mau, khi chậm, khi ríu rít như tiếng chim họa mi hót đổ hồi, 

khi lanh lảnh như hạt mưa vàng gieo trên làn nước bạc. Chàng tưởng tượng ngay ra một 

dòng suối trong chảy bên sườn non đâu đó. Hết một bài, đàn ngừng tiếng. Minh thở 

khoan khoái, hỏi bạn: 

- Ai đánh đàn thế, anh? 

- Nhà tôi. 

Nhưng bài khác đã kế tiếp theo. Tiếng đàn càng réo rắt, như vui mừng, như cười nói, như 

mơn trớn ôm lấy trái tim ta. 

Minh cười thầm ngẫm nghĩ: “Có lẽ vợ bạn ta không nói bằng tiếng người, mà chỉ nói 

bằng tiếng đàn chăng?”. 

Ðoàn thì cặp mắt vơ vẩn nhìn trăng, tâm hồn như phiêu phiêu đang cùng điệu âm nhạc du 

dương bay bổng trên từng mây bạc. 

Tiếng đàn im bặt, Ðoàn se sẽ bảo bạn: 

- Nhà tôi lên gác, vì đến giờ cho con bú, mời anh xơi cà-phê kẻo nguội. 

Minh cười: 

- Giá chị cho nghe vài bài đàn nữa thì cà-phê đến lạnh! 

Rồi chàng hỏi luôn: 

Anh cưới vợ tự bao giờ? 

- Ðược mười sáu tháng rưỡi anh ạ. 

Câu trả lời tính từng tháng từng ngày, đủ tỏ cho Minh biết rõ tính tình đằm thắm, nồng 

nàn của bạn. Thốt nhiên chàng buột miệng như nói một mình: 

- Sung sướng thật! Hạnh phúc gia đình! 

Ánh trăng chênh chếch chiếu rãi mặt hai người. Minh thoáng thấy giọt lệ lóng lánh trong 



cặp mắt Ðoàn. Anh ngờ vực nói: 

- Anh có sung sướng không? 

Ðoàn đăm đăm nhìn Minh như lấy làm lạ: 

- Sung sướng? Hạnh phúc? Hạnh phúc thì ai cũng có, cũng được hưởng, nhưng phải mất 

công tìm. 

Câu trả lời nhiễm đầy ý nghĩa huyền bí. 

Minh ngồi im ngẫm nghĩ. Bạn lại nói tiếp: 

- Như nhà tôi là một người đàn bà hoàn toàn, hoàn toàn theo ý tôi, thế mà vì một sự cỏn 

con suýt làm tôi mang khổ suốt đời. Tôi có ngờ đâu chỉ người ấy là hạnh phúc của tôi, là 

hào quang rực rỡ chiếu rõi tâm hồn tôi... 

Những ý tưởng lãng mạn của bạn khiến Minh không thể nhếch một nụ cười thương hại. 

Ðoàn nói luôn: 

Hai năm trước, một buổi tối đến chơi một người bạn cũ. Thoáng thấy bóng em gái bạn, 

nhà tôi ngày nay, tôi đem lòng yêu ngay. Rồi tôi thân đến xin cưới làm vợ. Tôi tuy mồ 

côi cha mẹ, nhưng song thân bạn tôi thấy tôi có học thức chút đỉnh và có nghề nghiệp 

chắc chắn nên cũng thuận gả. Nhưng bạn tôi gạt đi, và bảo cho biết rằng em gái có bệnh 

nặng. Tôi thì tự cảm thấy tôi yêu đến cực điểm rồi, khó lòng mà lui được nữa, liền trả lời 

quả quyết: “Bệnh nặng tôi cũng xin lấy”. 

Tưởng tôi biết em gái mắc bệnh gì rồi, bạn tôi cảm động ứa nước mắt nắm chặt lấy tay tôi 

thì thầm: 

“- Anh đã nhất định thương em tôi, tôi xin đa tạ tấm lòng quý hóa của anh”. 

Cưới về được ba hôm tôi mới rõ “nhà tôi” câm. 

- Câm? 

- Nàng câm. Nhưng ngày nay, tôi thường tự hỏi giá nhà tôi không câm thì liệu tôi có thể 

được hưởng hạnh phúc đầy đủ như thế này không? 

Ðoàn đứng dậy nói tiếp: 

- Anh tha lỗi cho tôi: Tôi lên gác bảo nhà tôi ngủ trước, rồi tôi lại xin xuống ngay hầu 

chuyện anh. 

Minh ngước mắt nhìn trời. Trăng thượng tuần buông xuống cảnh yên lặng một nụ cười 

yên lặng. Chàng lẩm bẩm nói một mình: 

- Hạnh phúc chỉ ở trong sự yên lặng.  



Tiếng khèn 

 

 

Nhiều lần tôi nghe tiếng khèn. Và tôi chắc ai lên Sapa cũng đã được thưởng món âm nhạc 

Mèo ấy một cách dễ dàng như tôi. Ngày phiên chợ, chỉ việc tặng chú tài tử Mèo dăm xu 

là chú ta cúi khom ngay lưng xuống mà vừa thổi vừa nhảy lò cò chung quanh một cái 

vòng tròn tưởng tượng. 

Nhưng trong hai đêm tiếng khèn đã gieo vào lòng tôi sự buồn thảm nặng nề và sự rùng 

rợn ghê gớm. 

 

* 

*        * 

 

Đêm hôm ấy, gió mưa hắt lạnh đánh thức tôi dậy. Tôi vội vàng đóng cửa kính. Bỗng 

tiếng khèn ở dưới đường đưa lên rầu rĩ, trầm dài một điệu. 

Tôi ra hiên nhìn xuống: Một người Mèo thong thả đi trong mưa, lên dốc khách sạn Trung 

ương và tiến về phía nhà bưu chính. 

Tiếng khèn xa dần, nhỏ dần. Và một lát, tôi tưởng tôi mơ mộng, vì tiếng tsè tsè vẫn còn 

như vương vấn, ngân nga tựa tiếng ve từ nơi thung lũng xa xăm nào bay tới. 

Nhưng chỉ nửa giờ sau tôi đã nhận thấy rằng tôi không mơ mộng. Tiếng khèn quả thực 

chưa ngừng... Một lúc một rõ, một gần. Rồi từ phía chợ đi lên, nhà tài tử Mèo vẫn lom 

khom, thong thả đi trong mưa với cái ống tiêu Mèo dính liền miệng. 

Lúc đó, từ trong bóng tối, dưới mái quán chợ, một người lính cảnh sát ném ra mấy câu 

tiếng Mèo. Nhà âm nhạc đứng thẳng lên lắng tai nghe, cái khèn vẫn không rời môi. Rồi 

chẳng đáp lại nửa lời, hắn nghiễm nhiên thổi tiếp, vừa thổi vừa đi về phía sở Bưu chính. 

Lần thứ ba, đợi người Mèo đi qua nhà, tôi gọi to: 

- Ê! này! 

Hắn ngửng lên nhìn, ngơ ngác. Tôi đọc luôn một câu tiếng Mèo mà tôi đã học thuộc: 

- Một sảng hát thư?(1) 



Hắn cười phô hàm răng trắng và trả lời đùa: 

- Sảng ká.(2) 

Tôi hỏi lại: 

- Sảng ká? 

Không tìm được tiếng Mèo nào nữa, tôi nói tiếng An Nam: 

- Thổi kèn hay lắm, nhưng sao đêm khuya không đi ngủ? 

- Khuya gì mà khuya!. 

Sự thực, lúc bấy giờ đã hơn ba giờ sáng. Người Mèo nói tiếp: 

- Đi ăn cỗ cưới, uống rượu nhiều, bây giờ buồn, đi thổi khèn chơi. 

Rồi hắn lại đi thẳng, tiếng khèn dần dần lẩn trong tiếng mưa. 

 

-------------------------------------------------------- 

1. Đi chơi đâu đấy. 

2. Đi chợ. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Cuộc dạ du lạ lùng ấy khiến tôi nghĩ ngợi mãi: đi chơi đêm dưới trời mưa? Hắn say rượu? 

Nhưng sao hắn lại bảo hắn buồn vì vừa ăn cỗ cưới về? Đi ăn cỗ cưới sao lại buồn? 

Biết bao câu hỏi làm tôi băn khoăn. 

 

* 

*        * 

 

Năm sau, cũng một đêm mưa, tiếng khèn một dịp buồn ấy tôi lại được nghe ở một trường 

hợp khác hẳn trong một túp nhà Mèo, dưới thung lũng ý Lìn hồ.(1) 

Thung lũng ý Lìn hồ, chiều chiều ngồi chơi trên hòn Núi Đen hay dạo mát trên những 

con đường cao, tôi thường đứng lại ngắm. Nó ở sâu hoắm, sát ven sườn Fan si pan. Hai 

bên dòng nước trắng long lanh, khuất hiện trong khóm mai, rải rác những túp nhà tranh 

nhỏ xíu, trông như những đồ chơi bằng sành mà người ta gắn vào cái non bộ nhẵn nhụi, 

xinh xẻo. Có khi trong một vòng u ám dưới sương, mây bao phủ, thung lũng ý Lìn hồ tựa 



một cảnh thần tiên hiện ra, rực rỡ ánh nắng vàng, hiện ra mấy phút rồi lại lẩn vào trong 

sương mờ, mây trắng từ ngọn núi chìm dần xuống. 

Trưa hôm ấy, ăn cơm xong, tôi mang máy ảnh đi về phía Cầu Mây, để tìm lối xuống 

thung lũng ý Lìn hồ. Tới đỉnh một quả đồi cỏ tranh mọc cao và xanh tốt, tôi ngồi lại nghỉ. 

Ngay dưới chân, sau chừng ba, bốn trăm thước, những ruộng thành bực bao quanh suối 

lượn vòng, trông như những ngấn nước lan rộng trên mặt hồ có gió. 

Tôi thấy những thửa ruộng xanh ấy gần quá và tưởng có thể chạy tuột từ đỉnh đồi xuống 

được. Và tôi đi liền. 

Nhưng mãi hơn hai giờ sau tôi mới tới nơi. Không ngờ đường xá xa đến thế! Dẫu sao tôi 

cũng không tiếc công, vì cảnh ý Lìn hồ hùng vĩ và xinh đẹp. Cái lạch nước êm lặng mà 

tôi thấy khi ngồi ngắm từ trên cao, kỳ thực là một con sông, nước réo ầm ầm, dữ dội như 

tiếng thủy triều đương dâng. Đứng trên cầu mây tôi chóng mặt, rợn người nhìn bọt sóng 

sùng sục sôi quanh những tảng đá lớn, đen và xám. 

Sang bờ bên kia, tôi loay hoay chụp ảnh. Bỗng một cảnh tượng làm tôi lưu ý. Một người 

Mèo đầu đội nón sơn, vai đeo cái khèn, dắt một con ngựa thồ mang hai bên sườn hai cái 

lẵng. Màu tía của con vật, màu chàm của bộ quần áo, màu vàng bóng của đôi lẵng in lên 

màu trắng bóng của dòng nước cuồn cuộn chảy: một bức tranh tàu nét vẽ già giặn, hình 

sắc nhịp nhàng. 

Tôi vội lại gần giương máy chụp ảnh. Và tôi kịp nhận ra rằng đó chính là người Mèo thổi 

khèn trong đêm mưa năm trước mà tôi đã gặp nhiều ngày phiên chợ ở sòng sóc đĩa, ngồi 

xổm trên phản, thét lớn nhắc lại, mỗi khi mở bát, câu bán chẵn bán lẻ của nhà cái: 

- Xoòng lưởng khoái!(2) 

- Tán pê khoái!(3) 

Tôi mỉm cười gật chào và hỏi: 

- Anh đi đâu đấy? 

Người Mèo buồn rầu đáp: 

- Tôi đi viếng đám ma. 

- Có gần đây không? 

Người kia gật. 

- Tôi đi với nhé? Có được không? 

Người ấy lại gật. 



 

Tôi theo người Mèo rẽ vào một xóm nhỏ. Thưa thớt độ mươi nóc nhà sau rặng mai cao. 

Qua con đường lầy lội, đầy bùn đen, chạy theo ven đồi, chúng tôi tới một nếp nhà dài và 

thấp. Đầu hồi nhà, mấy cây đào chi chít quả vàng, và buộc vào gốc đào hai con ngựa thồ 

gầy và lấm. 

 

-------------------------------------------------------- 

1. Vũ lâm ha 

2. Chẵn thừa hai đông 

3. Lẻ thừa ba đồng 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Thấy người Mèo dừng lại, tôi hỏi: 

- Đây? 

Người ấy gật. Hắn thò tay vào một bên lẵng kéo ra một chai rượu, rút nút lá ngô, uống 

luôn mấy tợp. Rồi nghiễm nhiên đưa chai rượu cho tôi. 

- Uống nhá? 

Tôi lắc đầu xua tay từ chối. 

Người Mèo vác hai cái lẵng vào hiên nhà. Một người Mèo bước ra tiếp. Người ấy tóc 

điểm bạc, mắt dữ tợn, thân thể vạm vỡ. 

Một ông già quắc thước, tráng kiện. 

Chủ và khách nói với nhau dõng dạc như trên sân khấu tuồng Tầu, rồi cùng cất tiếng 

khóc. Liền lúc ấy, ở trong nhà có tiếng khóc đáp lại. 

Khóc xong, họ lại nói với nhau những câu mạnh mẽ và ngắn chỉ độ bốn, năm tiếng. 

Đoạn, khách lấy trong bọc ra một cái chén lớn, rót đầy rượu đưa mời chủ. Ông già đỡ 

chén chắp tay vái dài một cái. Khách cũng vái lại. Sau ba lần đôi bên kính cẩn chào nhau 

như thế, chủ mới nâng chén rượu đặt hờ lên môi, không uống. Đoạn thong thả chiết vào 

cái sừng trâu đeo lủng lẳng bên cạnh sườn như cái vỏ dao. 

Khách lại rót chén rượu thứ hai và cuộc thù tiếp cũng phiền phức, kiểu cách như lần 

trước. Mời xong chén rượu thứ ba, khách mới chịu theo chủ bước vào trong nhà làm lễ 



viếng. Tôi xin phép chủ nhân theo vào. 

Ba gian nhà rộng. ở gian giữa, trên một cái giá gỗ cao và dài kê sát vách, người chết - 

một thiếu phụ - nằm ngửa, hai tay buông xuôi, mặt che miếng vải xanh. Khách trịnh trọng 

lại gần, cầm cái phất trần lông gà phe phẩy; Tức thì đàn ruồi đen bay tản ra. Tôi ghê sợ 

lùi lại một bước đầu chạm vào một vật nhũn. Ngửng lên, thì đó là một miếng thịt lợn 

sống máu còn nhỏ giọt, mà họ treo vào cây sắt gác ngang từ cửa tới chỗ cái thây ma. 

Cặp mắt mờ lệ của người Mèo trẻ tuổi đưa nhìn từ đầu đến chân thiếu phụ. Rồi từ từ, run 

run, tay nhấc hẳn miếng vải che mặt người chết ra. Một lần nữa đàn ruồi bay lên tua tủa, 

khiến tôi kinh hoảng đi ra phía cửa. 

Trong lúc khách vừa khóc vừa kể lể từng đoạn rất lâu, giọng lên xuống như lời ca than 

vãn, thì chủ cho cử nhạc: Một người lom khom nhảy ở trước linh sàng, và một người nữa 

cầm dùi gỗ nện vào cái mặt trống căng chùng để gõ nhịp. 

Bài điếu ca dài tới hai mươi phút thỉnh thoảng lại lấp trong tiếng khóc của họ hàng người 

chết cất lên từng hồi. Bỗng khách đứng im suy nghĩ, rồi vừa nói với chủ nhân, hắn vừa 

tháo cái khèn mang theo để hòa với phường nhạc của tang gia. Tôi cố nhịn mới giữ được 

khỏi bật cười vì tôi thấy anh Mèo của tôi dáng điệu ngây thơ và ngộ nghĩnh quá. 

 

* 

*        * 

 

Mải đứng ngắm, tôi không biết rằng đã bắt đầu đổ mưa. Quay ra thấy trời tối đen tôi kinh 

hoảng nghĩ đến đường về. Xuống dốc, tôi đi mất hơn hai giờ, vậy lên dốc hẳn ít ra cũng 

gấp rưỡi thế, nghĩa là nếu bắt đầu đi ngay thì may ra tám giờ tối, tôi mới về tới nhà, vì lúc 

đó đã gần năm giờ. Nhưng mưa to quá, mà tôi lại không mang theo áo tơi. 

Trái với lòng mong mỏi của tôi, mưa mỗi lúc một dầy hơn. Đồi, ruộng, cây chìm biến vào 

trong một lớp màu trắng đục. Tôi lo lắng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, và 

không để ý tới tiếng khèn, tiếng trống, tiếng khóc nữa. 

Một người Mèo từ biệt tang gia đi về. 

Tôi hỏi: 

- Nhà ở tận đâu? 

Hắn trả lời vắn tắt: 



- Gần đây thôi. 

- Cho tôi về nhà với nhé? 

Hắn nhìn đăm đăm tôi đến mấy giây rồi mới khẽ gật và đáp: 

- Về thì về. 

Tôi vui vẻ theo hắn, mừng thầm được thoát một nơi u ám đầy hơi chết. 

Cách đó chỉ độ dăm chục thước, nhà hắn náu hình nằm dựa vào một khóm mai. Tôi theo 

hắn bước qua cái ngưỡng cửa đắp bằng đất, đến ngồi cạnh bếp lửa ở gian giữa để sưởi 

cho khô quần áo. Hai gian bên là hai cái ổ rơm rộng. Phía tay mặt, một ông già, khăn rối, 

quần cao, ngồi tẽ ngô xuống một cái nong lớn. Phía kia một người đàn bà, bắp chân to 

như hai cái cong, đương chăm chú se sợi gai để quấn vào cái trục gỗ. 

Thấy chúng tôi vào, cả hai cùng ngửng lên, yên lặng nhìn, vẻ mặt bình thản. Nghe xong 

câu giảng giải của người mới tới, ông lão lại cúi xuống tẽ ngô, và người đàn bà lại thong 

thả se sợi. Anh Mèo bảo tôi: 

- Ông già với người vợ không biết nói tiếng kinh đâu. 

- Thế còn lũ bé con? 

- Hai bé con ở bên nhà người chết cơ mà! Đợi tạnh mưa mới về chứ! 

Nhưng mưa hầu như không bao giờ tạnh, thác nước đều đều giội xuống, không một phút 

nào ngớt. 

 

* 

*        * 

 

Lúc tạnh, tôi xem đồng hồ, đã bảy giờ. Khó lòng mà về nổi. Tôi hỏi người Mèo: 

- Bây giờ đi Sapa được không? 

Người ấy vừa tẽ ngô vừa lơ đãng trả lời: 

- Sao không được? 

- Đưa tôi về nhé? 

Giọng hắn thản nhiên: 

- Sao được! Còn phải làm giúp nhà đám cơ mà. Ngày mai ăn cỗ. 

Tôi thở dài. Hắn không quay lại, rời rạc hỏi: 

- Về à? ở lại, mai sang nhà đám ăn cỗ nhá!  



Tôi rùng mình nghĩ đến mấy miếng thịt lợn sống treo ở cái sào, bên cạnh thây ma. Và tôi 

cúi xuống buồn rầu nhìn lửa cháy lập lòe trong bếp. 

Bên nhà tang, tiếng khèn, tiếng trống vẫn gióng một kéo dài: "tsè tsè... phình! tsè tsè tsè 

tsè phình!" như không bao giờ sẽ dứt. 

Tôi vùng đứng dậy. Người Mèo hỏi: 

- Về à? 

- Phải, tôi về. 

- Nhưng mưa đấy mà! 

Quả thực, mưa đã lại bắt đầu xào xạc trong lá mai cứng. Tôi chán nản thở dài. Người 

Mèo bỏ bắp ngô vào nong, uể oải đi về phía người vợ vẫn ngồi im lặng se sợi từ lúc tôi 

mới đến, không nói một câu, không cười một tiếng. Hắn mang lại hơ lên lửa một miếng 

da ngựa bẩn và hỏi: 

- Để hong, nằm cho ấm nhá? 

Tôi mỉm cười nhìn đôi mắt xếch của hắn: 

- Cám ơn anh có lòng tốt. 

 

* 

*       * 

 

Giữa đêm, tôi thức giấc. Mỏi mệt, tôi đã ngủ thiếp đi sau khi ăn mấy bắp ngô nướng. 

Tôi mơ màng vẫn tưởng nằm ngủ ở nhà. Cái hộp máy ảnh cũng gối đầu và mùi hôi hám 

của miếng da ngựa nhắc tôi nhớ tới câu chuyện đã xảy ra. 

Tôi liền rón rén ngồi dậy. Ba gian nhà tối om. Bếp đã tắt lửa. Một cái chớp nhoáng qua 

khe hai bức phên, thoáng chiếu vào ông già nằm bên tôi trên ổ rơm... 

Nhưng tôi không kịp nhận xét kỹ nữa. Tiếng khèn đã chiếm lấy cả tôi, tiếng khèn buồn 

thảm như tiếng rền rĩ của kẻ bị thương. Tôi đánh diêm hút thuốc lá và nhân tiện xem 

đồng hồ: hơn hai giờ sáng. 

Bỗng tôi kinh hoảng toan kêu rú lên. ở chân tôi có vật gì thúc mạnh. Tôi đạp liều một cái. 

Tiếng eng éc đáp lại liền khiến tôi mỉm cười nghĩ thầm: "Con lợn! đó chỉ là một con 

lợn!" Tôi nằm xuống cố ngủ lại cho qua hết cái đêm kinh khủng. Nhưng không sao ngủ 

được. Tiếng khèn làm cho tôi tỉnh vì rùng rợn. Bây giờ tiếng trống không cầm dịp nữa. 



Thay vào tiếng trống, có một thứ âm nhạc rất lạ lùng, xa xăm, rời rạc, mọi rợ. 

- Ưn... Ưn ưứt!... Ưn... ưn ưứt!... 

Mưa đã tạnh nhưng chớp vẫn đầy trời. Qua chỗ hổng, trên một bức phên, hình cái nóc 

nhà người chết với khóm mai cao thoáng vẽ ra rõ ràng, vụt sáng, lại vụt tối ngay. 

Bỗng tiếng khèn ngừng bặt. 

Nhưng tiếng âm nhạc lạ lùng vẫn còn, một mình, từng đoạn đều đều kéo dài trong đêm 

vắng: 

- Ưn, !. ưn ưứt! Ưn,... ưn ưứt! 

Tôi cảm thấy sự buồn nản, ghê sợ từ từ thấm giọt vào tâm hồn tôi, như nước mưa thấm 

qua núi đá mà tí tách rơi vào trong hang... 

Sống với tâm trạng ấy bao lâu, tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ lúc nghe thấy tiếng gọi và 

tiếng trả lời của cha con ông lão Mèo, tôi thở ra một hơi rất dài như trút hết nỗi lo lắng 

băn khoăn. Và tôi vui mừng hỏi: 

- Anh đã dậy đấy à? 

Sau một cái vươn vai và một tiếng ngáp kêu, người Mèo đáp vắn tắt: 

- Phải. 

- Sáng rồi? 

Tiếng reo của tôi như có nghĩa "thoát nạn!" Người Mèo chậm rãi nhắc lại: 

- Sáng rồi. 

Rồi hắn ra mở cửa phên. Bên ngoài trời lờ mờ. Tôi phủi những sợi rơm và những râu ngô 

bám vào quần áo: 

- Về! 

Anh Mèo ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại: 

- Về đâu? 

- Về Sapa. 

Hắn trỏ sang nhà tang: 

- ở lại ăn cỗ đã chứ! 

Ngay lúc ấy như để chào mời tôi, tiếng khèn lại cất lên. Tôi vội vàng đưa đãi người Mèo 

năm hào rồi hấp tấp ra đi như chạy trốn. 

Qua cái lều cối giã gạo, tôi đứng lại mỉm cười. Tiếng "ưn ưứt" lạ lùng chính ở đó đưa ra, 

và chỉ là tiếng cái cần mà sức nặng của nước làm rơi xuống, và tiếng cái chầy giã bằng gỗ 



trong không. 

Tới nơi đồi cao, tôi đứng lại trông xuống: thung lũng ý Lìn hồ xinh xắn nhẵn nhụi hiện ra 

rực rỡ trong ánh trời buổi sáng. 

Nhưng tiếng khèn, theo nhịp trống vẫn bay lên, đuổi theo tôi. 

 

* 

*       * 

 

Từ đó, tôi thường tự hỏi: 

- Anh Mèo thổi khèn trong mưa, và trước cái thây ma thiếu phụ phải chăng là một kẻ si 

tình? 

Tôi tưởng tượng ra một thiên tiểu thuyết trong đó một chàng trẻ tuổi yêu một thiếu nữ. 

Rồi xảy ra biệt ly: bị ép gả cho một ông lão giàu có, người con gái khô héo dần rồi chết. 

Và từ đó, tiếng khèn trong chiều tà, tôi nghe ai oán, như tiếng than khóc của một tâm hồn 

trơ trọi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tình Điên 

 

Ánh sáng vàng úa của vừng thái dương đỏ chót như còn do dự ở chân dẫy tre già cao vót, 

rì rào, kẽo kẹt. 

Luồng gió mát về chiều vừa đánh thức xóm Hồng Thủy miên man ngây ngất trong bầu 

không khí nồng nực của buổi trưa mùa hạ. Nào tiếng cười đùa của các cô gánh nước xúm 

sít nhau bên bờ giếng, nào tiếng ca hát của bọn mục đồng cưỡi trâu bò về chuồng, nào 

tiếng cãi cọ của trẻ con đuổi chạy quanh mấy gốc đa già trên tòa miếu cổ. 

Bỗng trẻ con rời bỏ gốc đa, kéo ùa ra đường và cất tiếng reo: 

- Cô điên! A! Cô điên! 

Trên con đường hẹp ngoằn ngoèo lượn theo cái lạch nhỏ, bờ trồng cây, lá xanh um, một 

người con gái chừng mười tám tuổi, tóc bỏ xõa, đương vừa đi vừa lẩm bẩm nói một 

mình. 

Thấy lũ trẻ chạy, reo cười, cô đưa bàn tay lên xua, ra hiệu bảo im đi, rồi lại lẳng lặng cúi 

đầu đi thong thả như đương cặm cụi theo sau một vật gì, một cái xe chẳng hạn. Bọn trẻ 

trỏ tay bảo nhau: 

- Cô ấy đưa đám ma đấỵ 

Một đứa nói: 

- Sắp đến huyệt rồị 

Quả thực, khi đi đến cái rãnh xẻ để tát nước vào ruộng, người con gái đứng dừng lại, đăm 

đăm nhìn, như ngắm người ta đương hạ cái áo quan xuống huyệt. Nước mắt cô từ từ nhỏ 

giọt. Một lát sau, cô quỳ xuống bới đất lấp kín rãnh, rồi nằm phủ phục, khóc nức nở, 

không ra tiếng. Ðứng xúm xít chung quanh đàn trẻ thi nhau cười như nắc nẻ. 

Bỗng cô ngước mặt lên nhìn lên, mỉm cười, rồi như nói với ai đứng bên cạnh: 

- Em cảm ơn anh... anh thương em quá... Ðương lúc em đau đớn mà anh lại đến an ủi em 

thế nàỵ.. Vâng, em xin tuân theo lời anh dạỵ 

Chỗ này cô đổi giọng ồm ồm bắt chước tiếng đàn ông: 

- Em nghe anh, không nên buồn nữa, không nên khóc nữạ 

Rồi cô lại mỉm cười nói giọng tự nhiên, làm như hai người chuyện trò với nhau vậy: 

- Không em có buồn nữa đâụ Ở trên đời còn có anh thì em không bồ côi bồ cút đâu mà 



sợ. 

Có lúc cô đứng lặng, hé cặp môi son chú hết tinh thần như đương nghe ai se sẽ thì thầm 

bên taị 

Ðã hơn một tháng nay, từ hôm cô về làng Hồng Thủy ở với bác để điều trị bịnh thần 

kinh, chiều nào cô cũng nhắc lại những cử chỉ, những ngôn ngữ như thế, đến nỗi bọn trẻ 

con trong làng cứ tới giờ ấy là xúm nhau đứng sẵn ở gốc đa bên miếu để chờ cô đi qua. 

Chúng biết trước rất rành mạch hết mọi sự sắp xẩy ra, từ việc làm cho chí lời nói của cô. 

Mà hôm nào cũng chỉ đi đến chỗ đương xẻ là cô lại quay về. Trước kia những người tát 

nước còn ngăn cản không cho cô lấp đất. Nhưng sau thấy cô khóc lóc lạy van khẩn 

khoản, họ đem lòng thương hại, để mặc cô muốn làm gì thì làm, chờ khi cô đi khuất, họ 

lại khơi rãnh rạ 

Lúc trở về nhà cô đi mau hơn, nết mặt vui tươi, cười cười, nói nói như được cùng người 

yêu chuyện trò thân mật. 

Bỗng khi đến gần nhà, cô lại bưng mặt khóc. 

Bọn trẻ thấy cô đang cười, mà khóc ngay được thì cùng nhau cười vang xóm. Như không 

nghe thấy gì, cô chỉ nức nở nói một mình: 

- Vậy ra anh lừa dối em... Anh bỏ em... chơ vơ một mình... một bóng... anh đi lấy vợ. 

 

*** 

 

Một hôm đắp xong cái mồ tưởng tượng, cô ngước mắt nhìn lên vừa nói dứt câu: "Em cám 

ơn anh" thì bỗng cô ngừng bặt. 

Trước mặt cô, một trang thiếu niên vận Âu phục đứng nhìn cô có vẻ thương hại, đau đớn. 

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: 

- Có phải anh Linh của em Cúc đây không? 

Chàng mỉm cười gật sẽ. 

Cô cúi mặt xuống nũng nịu: 

- Anh bỏ em, anh đi mãị 

Chàng đuổi bọn trẻ đi theo trêu ghẹo, rồi đưa cô Cúc về nhà. 

Ông bác cô ra đón chào khách: 

- Cảm ơn ông, cháu nó ốm đã mấy tháng nay. Thuốc uống đã nhiều mà vẫn không 



chuyển. Tôi lo quá, cậu mợ cháu chết đi chỉ được có một mình cháụ 

Chủ nhà mời khách ngồi chơi uống nước. Trong khi ấy thì cô Cúc chú mục đứng nhìn hai 

người nói chuyện. Chủ hỏi: 

- Thưa ông, ông học trường thuốc, vậy ông có biết căn bệnh này không? 

Khách đáp: 

- Ðầu đuôi bệnh trạng ra sao, xin cụ kể lại cho tôi nghe xem. 

- Thưa ông, nào có gì đâu. Hồi tháng hai năm ngoáị.. 

Thấy cô Cúc đứng lắng tai nghe chuyện, khách bảo sẽ chủ: 

- Giá Cụ bảo cô ấy vào trong nhà đã rồi hãy nói chuyện thì hơn. 

Khi Cúc đã ngoan ngoãn theo lời bác lẳng lặng vào buồng, cu. Tú Vụ liền kể cho khách 

nghe cậu chuyện sau này: 

"Cúc bồ côi cha từ năm lên mười. Mẹ cô nhà cũng khá, cho cô đi học, và hiện cô đang 

theo học năm thứ ba trường Sư phạm. Mẹ cô có mình cô nên rất mực chiều chuộng, mà 

cô thì cô yêu quý mẹ lắm. 

Bỗng tháng hai năm nay, mẹ cô ốm. Hơn một tháng cô hết sức trông nom, đến nỗi người 

cô sút hẳn đi. Nhưng bệnh ho của mẹ cô một ngày một trầm trọng, rồi đến đầu tháng tư 

thì mẹ cô chết. 

Cô thương xót khóc lóc không ai khuyên can nổi. May sao có một cậu, cậu Linh, sinh 

viên trường Ðại Học, khi còn mẹ cô, vẫn khi tới chơi nhà, vì chàng thấy cô có nhan sắc 

thì đem lòng thương trộm yêu thầm. Trong khi đau đớn, khổ sở, ngày ngày có chàng đến 

an ủi, Cúc cũng nguôi dần. 

Sang tháng sau, nghĩa là cách đây hai tháng, chàng vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng ra, 

liền về thẳng nhà, bo? Cúc trơ trọi ơ? Hà Nội. Cái ngày mà Cúc được tin Linh cưới vợ là 

ngày bệnh điên của cô bắt đầu phát. 

Khách nghe câu chuyện, buồn rầu, ngồi ngẫm nghĩ. Cu. Tú thấy chàng không nói gì, lại 

hỏi: 

- Vậy ông cho nó là bệnh gì? 

- Thưa cụ, cô Cúc chắc bị một định kiến thôi miên. 

- Ông tính có thể chữa được không? 

- May ra thì được... Phải chữa mẹọ 

Rồi chàng ghé vào tai cu. Tú thì thầm: 



- Từ nay trước mặt cô Cúc, xin cụ gọi tôi là Linh, và cụ dặn người nhà cùng những người 

quen thuộc cũng vậỵ 

Cu. Tú mỉm cười, không hiểu: 

- Nhưng tôi sợ nó biết tên thực ông là Giao rồị 

- Cụ không sợ. Tôi mới gặp cô ấy lần này là một. 

- Thưa ông, ông có thể giảng nghĩa cho tôi hiểu không? 

- Thưa cụ, bây giờ tôi chưa có thể giảng nghĩa được, sợ tiết lộ bí mật. Ðể chờ khi cô Cúc 

khỏi đã hãy haỵ 

Cu. Tú lại mỉm cười: 

- Cách chữa bí mật thế kia à?... Nhưng ông còn ở chơi nhà lâu không? 

- Thưa cụ, còn những một tháng kia. Chắc đủ thì giờ. 

Từ đó, chiều chiều Cúc đưa cái đám ma tưởng tượng của mẹ tới chỗ đường xẻ lại gặp 

Giao mà cô vẫn tưởng lầm là Linh. 

Mấy hôm đầu, Giao còn để vậy cho Cúc đắp mộ, cùng khóc lóc rồi ngước cặp mắt âu 

yếm bảo chàng: 

"Vậy ra anh Linh của em không lừa dối em đấy chứ?" 

Chàng cầm tay cô, mỉm cười nhìn vào mắt sẽ đáp: 

- Khi nào anh Linh của em lại nỡ lừa dối em. 

- Thế anh chưa lấy vợ chứ? 

- Chưa em ạ! 

- Thế anh chờ em chứ? 

- Cái đó thì đã cố nhiên. Khi nào em khỏi hẳn thì anh sẽ cưới em làm vợ. 

- Nhưng em có ốm đâu mà anh bảo em khỏỉ 

Giao cười: 

- Em không ốm, nhưng mà em còn mê man tinh thần. Kìa em coi, cô con gái đẹp, ai lại đi 

nằm xuống đất để đến nỗi lấm láp thế kia? Mà ai lại đi chân không như thế kia bao giờ? 

Cúc bẽn lẽn nhìn xuống chân, lấy tay phủi bụi bám vào quần áọ 

Dần dần Cúc đã biết chăm đến sự điểm trang, chân đi dép da láng, quần áo chải chuốt, 

tóc vấn cẩn thận. 

Một hôm, cô vừa toan quì xuống đắp mả, thì Giao giữ lại bảo: 

- Nếu em muốn anh yêu em thì em đừng vầy đất nữa kiạ 



Cúc mỉm cười, cặp mắt sáng quắc nhìn Giao: 

- Nhưng em có vầy đất đâu? Em đắp mồ cho mẹ em đấy chứ. 

- Em quên à? Mẹ mất ơ? Hà Nội kia mà? 

Cúc ngơ ngác: 

- Thế đây là đâủ 

- Ðây là làng ta và chỗ này là cái rãnh xẻ để tát nước. 

Cúc ngần ngừ có ý nghi hoặc, nhưng hình như sợ hãi người yêu, nên không dám đắp đất 

nữạ 

Nhờ về những ống tiêm thuốc bổ, và nhất là nhờ về tình âu yếm dịu dàng của Giao, bệnh 

thần kinh của Cúc một ngày một thuyên giảm. Rồi nửa tháng sau, tuy Cúc vẫn còn mê 

sảng, nhưng sự đi theo đám ma hình như đổi hẳn ra một cuộc đi chơi mát của đôi bạn trẻ. 

Vì tình nhân loại, Giao một ngày một thêm đằm thắm, thân mật. Còn Cúc thì ngày một 

thêm chăm chỉ đến sự điểm trang. 

Một hôm, chàng đến hơi trễ. Cúc y phục chỉnh tề, quần trắng, áo trắng, mái tóc rẽ lệch, 

đương đi đi, lại lại, băn khoăn khó chịu ở trước cửa. Vừa thoáng thấy chàng ở đàng xa, cô 

chạy vội lại, trách: 

- Sao hôm nay anh đến muộn thế? Em giận lắm. Ðã đến giờ đưa đám rồị 

Giao nét mặt nghiêm nghị, đáp sẽ: 

- Nếu em không bỏ cái tính giận dữ đi thì anh không yêu nữa đâu. Nhất là em không 

được quên rằng mẹ em mất đã được bốn, năm tháng rồi. Nay anh chỉ đến rủ em đi chơi 

mát, không phải đi đưa đám. Em cố nghĩ lại xem. 

Không biết Cúc có nhớ ra không, nhưng vì sơ. Giao không yêu, nên khi thấy chàng hỏi 

lại rằng đã nhớ ra chưa, thì cô tươi cười đáp liền: 

- Em nhớ ra rồi. Mẹ em mất những bốn, năm tháng trước. 

Giao gật: 

- Em Cúc của anh ngoan lắm. Vậy mai hễ gặp anh thì em phải nhắc lại cho anh nghe cấu 

ấy, anh sẽ yêu thực nhiều, nhé! 

Hôm sau, Giao lại đến trễ hơn, nhưng không những Cúc không tức giận, cô lại còn vui vẻ 

đến chào chàng, rồi như đứa học trò nhỏ, ôn lại câu chàng dặn: 

- Mẹ em chết đã được bốn, năm tháng rồi. Nay anh chỉ đến rủ em đi chơi mát, chứ không 

phải đi đưa đám. Vậy anh có yêu em không? 



Giao cười, lấy tay đập se sẽ vào má Cúc: 

- Anh yêu em lắm. 

 

*** 

 

Câu trả lời khiến Giao ngẫm nghĩa, mỉm cườị 

Rồi câu ấy ngày nào chàng cũng nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại vì lòng nhân từ hào 

hiệp đối với một người khốn khổ. 

Một hôm ngồi một mình, chàng bỗng buộc miệng như nói với người trong mộng: 

- Anh yêu em lắm! 

Chàng ngơ ngác nhìn quanh phòng như sợ hãi một sự huyền bí. Vì chàng nhận rằng câu 

ngẫu nhiên ấy nó ở tự đáy trái tim, tận cùng linh hồn thốt ra và không còn ngụ một ý 

nghĩa nhân từ hào hiệp nữạ 

Hôm ấy chàng đi thong thả trên con đường đất ngòng ngoèo lượn theo cái lạch nước nhỏ. 

Lòng chàng bối rối, sự buồn rầu lộ ra nét mặt. 

Chàng có ngờ đâu từ thương tới yêu, con đường lại ngắn đến thế. Cái lòng thương nhân 

loại, thương những sự yếu hèn, đau đớn của loài người, chàng có ngờ đâu lại trở nên tình 

ái! 

Song chẳng lẽ yêu một người điên, tuy người điên ấy là một trang thiếu nữ tuyệt sắc! 

Phải chăng chàng chỉ yêu cái hào nhoáng bên ngoàỉ 

Không phải. Quyết là không phảị 

Chàng vừa đi vừa cố phân chất, cố giải phẫu những tính tình của chàng như chàng đã 

đem khoa học mà tìm căn nguyên bệnh thần kinh hệ của Cúc. Khi chàng đã đưa tư tưởng 

đi ngoắt ngoéo hết các con đường khúc khuỷu trong tâm trí, thì chàng mỉm cười, vì trong 

lúc mê muội, chàng chỉ nhận ra được có một điều là chàng yêụ 

Cái tình yêu ấy, cỗi rễ ở lòng thương mà ra cũng có, nhưng nhất là ở sự tìm thấy một linh 

hồn khác thường, linh hồn dịu dàng, chất phác ngớ ngẩn của một cô gái điên. Mà ba cái 

tính tình dịu dàng, chất phác, ngớ ngẩn ấy lại rất dễ cảm động lòng ngườị 

Nhớ lại những câu nói tự nhiên của Cúc chàng cảm thấy hay hay, nũng nịu vừa như tiếng 

trẻ thơ, vừa như giọng âu yếm của ái tình. 

Chàng thực yêu rồi, yêu một cách vô lý, nhưng yêu một cách nồng nàn và vơ vẩn. Mà chỉ 



còn một tuần lễ nữa là chàng đã phải từ biệt người chàng yêu. Biết đâu khi chàng đi rồi, 

bệnh điên kia đã thuyên giảm bội phần, đã hầu như khỏi hẳn, lại không nặng như xưa? 

Xa sự dịu dàng, xa sự âu yếm của chàng thì Cúc khó lòng khỏi được. Rồi cái thân mềm 

mại kia đáng lẽ phải chứa một linh hồn lanh lợi sẽ không còn đựng một mẫu trí thức cỏn 

con. 

Chàng nghĩ thế thì chàng càng thấy buồn, càng thấy khổ, càng thấy thương, càng thấy 

yêu. Cái nhân loại bé nhỏ, hèn yếu mà xưa kia chàng vẫn muốn đem hết tâm trí, đem hết 

tinh thần ra thương yêu, nay đối với chàng hình như chung đúc cả vào cái thân thể mảnh 

dẻ của cô gái điên. 

Bước thong thả, hai tay chắp sau lưng, chàng băn khoăn tư lự. Bỗng vừa rẽ một chỗ 

đường ngoặt, chàng thấy sừng sững trước mặt chàng cô Cúc, vận quần áo đại tang. Cô 

ngả đầu, lễ phép chào chàng, rồi buồn rầu cất tiếng run run nói sẽ: 

- Thưa ông, tộị. 

Cô chỉ nói được có thế. Nước mắt cô ứa ra, khiến cô nghẹn lời. Giao vội hỏi: 

- Có sự gì thế em? Em Cúc của anh... của anh Linh? 

Cúc đưa khăn tay lên lau nước mắt, lạnh lùng bảo: 

- Ông nói dối! Ông không phải là ông Linh. Ông không thể là ông Linh được! 

Hai giọt nước mắt ngập ngừng dưới cặp mi, Giao lo lắng, khổ sở, đăm đăm nhìn Cúc. 

Cúc bỗng cười ngất, cái cười khoái lạc mà Giao cho là cái cười vô nghĩa lý, vô ý thức của 

người điên. Chàng sung sướng cũng mỉm cười, vì chàng cho là tri thức của Cúc tuy còn 

đương ở vào giữa chỗ tự tri và vô tri, nhưng đã hơi chịu xét đoán. Hy vọng lắm rồi! 

Nhưng nếu ông thầy thuốc hy vọng, thì người yêu liệu có hy vọng được không? Giao 

mỉm cười, cái mỉm cười của ông thầy thuốc, của nhà khoa học. Phải, nếu Cúc biết suy 

xét, biết nhận rõ sự thực hư thì liệu Cúc có còn giữ mối cảm tình đối với người mà Cúc 

nhận lầm là Linh nữa không? Ông thầy thuốc lại mỉm cười, cái mỉm cười tự cao, tự đại. 

Giao nghĩ thầm: "Ta hãy bỏ lòng ích kỷ mà mong cho Cúc khỏi hẳn bệnh đã." 

Ngắm Giao có vẻ tư lự, Cúc hình như cố nhịn cười mà nhắc lại lời chàng dặn bữa nọ: 

- Mẹ em mất đã được bốn, năm tháng rồi. Nay anh chỉ đến để rủ em đi chơi mát, chứ 

không phải đi đưa đám. Vậy anh có yêu em không? 

Cô nói dứt câu, bẽn lẽn cúi xuống nhìn dòng nước chảy. Giao cười ra dáng đắc chí, trả 

lời: 



- Anh yêu em lắm chứ! 

Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau. Bỗng như vì sự sung sướng xúc động tâm hồn, Cúc 

lim dim cặp mắt như mộng, cất tiếng nói: 

- Này anh ạ! Em chỉ muốn suốt đời được cùng người yêu ở trong cái cảnh dịu dàng, êm ái 

này. Anh hãy trông: con đường quanh co dưới bóng lá cây um tùm, bên dòng nước trong 

như lọc, thực Tạo hóa đã riêng gây nên để tặng hạng người biết yêu thưởng thức. 

Giao mỉm cười: 

- Em làm thơ đấy à? Anh xét ra có hai hạng người thích ngâm vịnh và có tài ngâm vịnh, 

là hạng người thi bá và hạng điên rồ. 

Cúc nghiêng cái đầu hơi rung động, mái tóc se sẽ lung lay trước cơn gió chiều. Và nàng 

hỏi lại: 

- Vậy anh cho em là người điên hay là thi sĩ? 

- Em vừa là điên vừa là thi sĩ? 

Cúc cười ngất: 

- Thế thì anh lầm. 

Cô ngẫm nghĩ mấy giây, rồi nói tiếp: 

- Nhưng không, anh nói đúng đấy: vì xét kỹ thì em điên thực, mà khổ cho em, em lại tự 

biết em điên. 

Giao sửng sốt nhìn Cúc lấy làm lạ rằng lời nói của người điên sao lại có luận lý đến thế. 

Chàng ngờ vực, lẩm bẩm: "Không có lẽ". Nhớ lại những câu hỏi thứ nhất của Cúc, khi 

Cúc mới gặp chàng ban nãy, Giao càng nghi lắm. Nhưng bây giờ thì sự nghi hoặc của 

chàng làm cho chàng sung sướng. Chàng mỉm cười, nghĩ thầm: "Có lẽ thế chăng?" 

 

Ðêm hôm ấy ở ấp Hồng Giang và ở làng Hồng Thủy có hai người thức suốt sáng. 

Hôm sau, mặt trời vừa rạng đông, trên con đường từ ấp tới làng, quanh co bên cái lạch 

nước nhỏ, đã thấy Giao thung thăng bách bộ. Chàng tới Hồng Thủy làm gì sớm thế? Ðến 

chàng, chàng cũng chẳng biết tại saọ 

Tới cổng nhà cu. Tú Vụ, chàng đã toan đi qua không vào, nhưng có cái mãnh lực gì nó 

giữ chân chàng lại. Chàng mỉm cười, chép miệng rồi gọi cổng. 

Gặp chàng, cu. Tú vui mừng, nhưng không thể không lấy làm lạ về sự đến chơi sớm quá 

như thế. Chừng chàng cũng đoán được ý nghĩa của cụ, nên nói chống chế ngay: 



- Thưa cụ, hôm nay tôi lại sớm là vì thứ thuốc bổ này cần phải tiêm vào buổi sáng. 

Cu. Tú chắp tay cung kính trả lời: 

- Xin cảm ơn ông. Mời ông ngồi chơi để tôi gọi cháu nó rạ 

Cúc nằm ở buồng bên cạnh nghe rõ tiếng Giao, trong lòng mừng rỡ, nhưng vờ ngủ mê 

mệt hai, ba tin gọi cũng không dậy. Là vì đêm hôm trước, không chợp mắt, cô sợ sự mệt 

nhọc làm mất vẻ kiều mị của cô, nên cô muốn tránh mặt người yêu. Còn Giao nghe có 

tiếng gọi mà Cúc vẫn ngủ mê thì gạt đi mà nói rằng: 

- Thôi để lát nữa tôi trở lại cũng được. 

Cu. Tú lấy làm ngượng, đáp: 

- Thế thì làm phiền ông quá. Ông để tôi vào đánh thức cháu dậỵ 

- Không nên, cụ ạ. Phải để cho cô ấy nghỉ chứ. Người mắc bệnh thần kinh hệ cần nhất là 

phải ngủ nhiềụ 

- Cảm ơn ông, tôi không biết lấy gì trả ơn ông cho xứng đáng. Thực ông đã cải tử hoàn 

sinh cho cháu. Bệnh cháu mười phần đã khỏi đến quá chín rồị 

Giao mỉm cười: 

- Thưa cụ, có gì mà cụ phải nói đến ơn với huệ? Bổn phận của loài người là phải cứu giúp 

lẫn nhau, khi mình có thể cứu giúp được. Nếu cô Cúc qua khỏi cái tai nạn này thì tôi sẽ 

sung sướng suốt đời. Há chẳng phải cụ là ân nhân của tôi saỏ 

Chàng biết mình nói hớ, - mà câu nói hớ ấy chàng có ngờ đâu đã khiến ở buồng bên Cúc 

cười thầm - nên nói chữa ngay: 

- Vì cụ đã giúp tôi được có cái hân hạnh, cái hạnh phục làm nổi một công cuộc gọi là có 

ích cho đờị 

 

*** 

 

Trong năm hôm sau chót, Giao và Cúc luôn luôn cùng nhau dạo chơi bên dòng nước. 

Hình như hai người đều tưởng đến ngày ly biệt sắp tới, nên tình bè bạn càng thêm thân 

mật. Có hôm buổi sáng sớm, không hẹn hò mà hai người cùng lang thang dưới rặng cây, 

rồi gặp nhau ở giữa đường. Tuy hai người không hề ngỏ ý với nhau, nhưng cùng hiểu 

rằng thời giờ gặp gỡ chỉ còn có trong ít bữa, những buổi chiều ngắn ngủi sao đủ giải tỏ 

nổi lòng yêủ 



Mà câu chuyện thì có gì đâu! Quanh quẩn chỉ nước cùng trời, chỉ cây cùng cỏ, vì cái mục 

đích nói chuyện để giúp bệnh nhân biết tự suy xét theo lối khoa học nay không còn ở 

trong ý nghĩ của Giao nữa. Nay chàng nói chuyện là vì một lẽ khác hay đúng hơn, chẳng 

vì một lẽ gì nữạ 

Ðối với chàng thì câu chuyện ấy là câu chuyện thường, câu chuyện tự nhiên, câu chuyện 

để có chuyện. Song trái lại, về phần Cúc thì có khi cô lại phải cố ý nói ngớ ngẩn một vài 

câu để chàng tưởng rằng cô thỉnh thoảng vẫn còn điên. Cô muốn thế để đứng trước mặt 

Giao cô đỡ bẽn lẽn, cái bẽn lẽn tự nhiên của một cô gái tơ đứng trước mặt một chàng tuổi 

trẻ. 

Chiều hôm nay là một buổi chiều từ biệt của hai người. Ngày mai, Giao phải rời Cúc để 

vào trường thuốc. 

Cúc vừa gặp Giao, cảm động quá, buộc miệng gọi: 

- Anh Giao! 

Hai cặp mắt nhìn nhau. Hai linh hồn, hai trái tim: một ý tưởng. 

Sự yên lặng kể lể biết bao nỗi thương yêu! 

Dịu dàng, âu yếm, Cúc đặt đầu vào vai Giao, ngước mắt nhìn lên mỉm cườị 

Giờ lậụ. Giao ghé tận tai Cúc thì thầm: 

- Chúng ta điên. 

Cúc cười khẽ gật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tình Tuyệt Vọng 

 

Một đêm lễ Noel. Chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món 

ăn lạnh, năm người ngồi như có chiều mỏi mệt, có dáng buồn rầu. Vì thức khuya chăng? 

Lúc đó đã gần hai giờ sáng. Vì nghe bài thuyết giáo quá nghiêm khắc của cô B. vừ diễn 

ra ở nhà thờ chăng? 

Tối hôm ấy, hăm bốn tháng chạp tây, cũng như mọi năm, năm người bạn vừa đi dự lễ 

"Nửa đêm" về, tuy trong năm người không ai theo đạo Thiên Chúa. Chẳng qua sống 

trong cảnh phong lưu, họ chỉ tìm cơ hội để cùng nhau yến lạc cho thỏa thích.  

Nhưng sao gà vịt đầy bàn, sâm banh đầy cốc, mà chủ khách ngồi ủ rũ như chẳng muốn 

ăn, như chẳng buồn uống? 

Người ủ rũ nhất là thi sĩ Văn Châụ Linh hồn chàng như đương phiêu diêu nơi xạ Mà 

chính chàng đã gây nên làn không khí lạnh lùng tẻ ngắt ấy nó lan rộng, nó bao bọc lấy cái 

bàn tiệc đương đầy những tiếng cười đùa vui vẻ. Chàng nghĩ thơ chăng? Chàng say rượu 

chăng? Ðều không phải. Chàng chỉ nhớ tới một ngày trong quãng đường đã qua, ngày 

bạn Tùng Thiện cưới vợ mà chàng đi phù rể. 

Văn Châu còn nhớ rõ ràng buổi chiều hôm ấy lái chiếc ô tô theo con đường cong queo về 

một cái làng hẻo lánh đón dâụ Nghe nói trong đám phù dâu có một cô đẹp lắm, chàng 

nóng lòng mong cho chóng đến lúc lễ nhà thờ. Một lát, như bầy tiên nữ xuống trần, các 

cô ung dung yểu điệu, từ trong buồng bước rạ Bỗng Văn Châu ngây người đứng nhìn 

đăm đăm, không chớp mắt. Chàng không hiểu cớ gì, nhưng mới thoạt trông thấy cô dâu 

là chàng đã đem lòng yêu ngay, cái yêu vô nghĩa lý, nhưng nó mạnh mẽ vô chừng, tưởng 

như hai người vốn sẵn duyên kiếp từ đời nào, đã hen. hò cùng nhau ở kiếp này mà đến 

bây giờ mới gặp gỡ. 

Từ bấy đến nay đã năm năm. Ðã năm năm Văn Châu ngày ngày đến chơi nhà bạn, trong 

lòng chôn một mối tình vô lý. 

Một lúc lâu, Tùng Thiện uể oải cất tiếng hỏi: 

- Ăn xong rồi ta làm gì? 

- Rồi ta lại ăn! 

Mọi người cười ồ. Cười, vì câu trả lời của bà Tùng Thiện có lý thú, nhưng nhất là vì bà 



Tùng Thiện đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp rực rỡ. Trong bọn năm người, trông bà lộ hẳn ra, nước 

da trắng hồng, đôi mắt sáng quắc như hai ngôi sao, cặp môi son cười tươi tựa đóa hoa 

hồng hàm tiếu. 

Cái vui lúc chập tối, hầu biến mất hình như đã theo cái khôi hài của một mỹ nhân mà trở 

lại xung quanh bàn bầu dục. Phải có nhan sắc diễm lệ như thế thì muốn gì mà chẳng 

được! Muốn người buồn... người phải buồn, muốn người vui, người phải vuị 

- Chị Tùng Thiện nói thì ra dáng khoẻ lắm, nhưng chỉ thấy chị ngồi nhìn đĩa, chẳng chịu 

đụng tới món nào. 

Bà chủ vừa nói vừa cười, vừa đặt vào đĩa bà khách quý cái đùi gà thiến quaỵ Ngồi đối 

diện vợ, Tùng Thiện nói đùa: 

- Ðã thế thì xực hết cái đùi gà, thì bắt ăn một cánh vịt nữa. 

- Sợ gì! 

Ngồi sát cạnh bà Tùng Thiện, chủ nhân Văn Bình mỉm cười nói tiếp: 

- Thế mới thực đáng là bậc đàn chị chứ. 

- Còn anh Văn Châu chỉ ngồi mà nhìn thôi à? Hay lại tìm vần thơ đấy? 

- Thưa bà không. Trí tôi đang ôn lại bài thuyết giáo của nhà giáo sĩ diễn ban nẫy. 

- Nghĩ tới làm gì! Chúng ta cứ yên trí rằng thế nào cũng sẽ được lên thiên đường cả là đủ 

rồi. 

- Thưa bà, trừ tôi, vì tôi phạm một tội nặng lắm. 

- Thú đi, tôi rửa tội chọ 

- Tội tôi không thể thú mà cũng không thể rửa được... vì tôi chôn sâu nó ở trong lòng, tôi 

âu yếm nó, thờ phụng nó... 

- Trời ôi! ai lại thờ phụng tội lỗi bao giờ? 

- Văn Châu, bạn yêu quý của chúng ta phạm "tội khả ái" rồi mợ ạ. 

- Tội khả aí! nghĩa là gì thế? 

- Là tội đáng yêụ 

Văn Châu đỡ lời: 

- Là ái tình tuyệt vọng. 

Bà Tùng Thiện nhíu đôi lông mày, ngẫm nghĩ: 

- Tôi vẫn không hiểu. 

Tùng Thiện mỉm cười, âu yếm nhìn bạn, rồi quay lại nói với vợ: 



- Có gì mà mợ không hiểu. Thí dụ Văn Châu yêu một người đàn bà, yêu ngay từ buổi, 

ngay từ phút mới gặp lần đầu. Song yêu mà không bao giờ dám hé môi, vì người mình 

yêu có lẽ là vợ bạn thân. Ðó, tình tuyệt vọng, tội khả ái chỉ là thế. 

"Này! anh Văn Châu, anh cho phép tôi thay lời người anh yêu trộm, nhớ thầm mà an ủi 

anh mấy câu: 

"ở đời không có hạnh phúc nào cao thượng bằng hạnh phúc của ái tình tuyệt vọng... Yêu 

nên chiều, chiều nhưng không dám, không dám nên kính trọng, kính trọng nên càng yêụ 

Sướng lắm, sướng trong tinh thần, trong linh hồn, trong lý tưởng. Anh đừng tưởng anh 

yêu thế là có tội. Không có tội, thì anh cứ yêu, nhưng cứ yêu như thế mà thôị 

"Nếu anh lại muốn vượt qua giói hạn cái yêu suông - anh cho là suông thì nó suông, chứ 

thực ra nó không suông đâu! - Nếu anh lại muốn ái tình đó được hoàn toàn, - hoàn toàn 

như ý anh tưởng tượng. - thì ngày mà anh quả quyết phạm vào tội nhục thể sẽ là ngày đưa 

đám cái hạnh phúc tuyệt đích của anh. Vì nếu người đàn bà có chồng cự tuyệt anh, thì 

anh mặt mũi nào còn dám nhìn tới người anh kính yêu xưa nay nữa. Mà nếu người đàn bà 

xiêu lòng vì những lời cuồng bột tà dâm, thì thiên tiểu thuyết ái tình của anh sẽ đầy dẫy 

những sự khốn nạn, nhỏ nhen, nhơ nhuốc nó bắt anh tự khinh anh và bỉ người mà trước 

anh yêu, anh kính. Cho đến cái tình bằng hữu thiêng liêng kia cũng thành giả dối, giả dối 

với lương tâm anh. 

"Vậy thì anh cứ yêu, cứ yêu như anh đương yêụ Yêu như thế không có tội gì hết, mà 

người chồng dẫu có biết, cũng chỉ thương anh chớ không ngờ vực anh đâụ" 

Bà Tùng Thiện nhích một nụ cười: 

- Cậu rõ đáng ghét. Câu chuyện khôi hài, mà làm như người đứng diễn thuyết... Sao 

không thêm một tràng "vạn tuế" vào luôn thể! 

- Chứ sao! ái tình vạn tuế! Bằng hữu vạn tuế! 

Mọi người vỗ tay, cười vang. Văn Châu đứng dậy lớn tiếng hô: 

- Thiếu niên vạn tuế! 

Rồi nâng cốc sâm banh nói luôn: 

- Xin uống cạn cốc nầy để mừng cho tuổi thiếu niên, cái tuổi có đủ các đức tốt, cả đức 

hay tha thứ... Xong rồi, tôi đọc cho các anh, các chị nghe bài đoản thi tôi dịch của Arvers 

sang quốc văn. 

- Ðọc đi đã, rồi mới uống rượu! 



- Bài ấy tôi dịch đã năm năm nay, có chỗ nào kém, các anh phủ chính cho nhé! 

- Nhún mãi! mỗi cái đọc đi! 

Văn Châu cúi mặt xuống nhìn bàn, đọc thẳng một hơi bài thơ đã thuộc lòng: 

Lòng ta chôn một khối tình, Tình trong giây phút mà thành thiên thâu, Tình tuyệt vọng, 

nỗi thảm sầu, Mà người gieo thảm như hầu không haỵ Hỡi ơi! người đó ta đây, Sao ta 

thui thủi đêm ngày chiếc thân? Dẫu ta đi trọn đường trần, Chuyện riêng dễ dám một lần 

hé môỉ Người dù ngọc nói hoa cười, Nhìn ta như thể nhìn người không quen. Ðường đời 

lặng lẽ bước tiên, Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình. Một niềm tiết liệt đoan trinh, Xem 

thơ nào biết có mình ở trong. Lạnh lùng, lòng sẽ hỏi lòng, "Người đâu tả ở mấy dòng thơ 

đâỷ" 

Mọi người vỗ taỵ Tùng Thiện nói: 

- ừ có thế chứ! suýt nữa anh quên mở túi thơ của anh rạ Nhưng trời gần sáng rồi, xin nhà 

thi sĩ nâng cốc lần cuối cùng để chúc tụng với chúng tôi cái lòng trinh tiết của bà Nodier 

và những tấm ái tình tuyệt vọng của nhân loại. 

 

oOo 

 

Ðêm hôm ấy, tuy ngủ được có trong vòng hai tiếng đồng hồ, nhưng là cái đêm khoái nhất 

của đời Văn Châụ Cảm phục tấm lòng quân tử của bạn, lương tâm Văn Châu như vừa trút 

được một khối nặng, nó đè nén đã suốt năm năm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tống tiền 

 

 

Đêm khuya. Sau cuộc tổ tôm, bữa cháo gà thết khách đã hầu tàn. 

Đồng hồ rè rè buông hai tiếng, rời rạc, mỏi mệt như hai cái ngáp dài. Một bà bé nhỏ, gầy 

gò, ngước nhìn, cặp mắt lộ sợ hãi: 

- Chết chửa! Hai giờ! 

Bà ta thuật cho mọi người nghe một vụ vào nhỏ ra to cách đây chỉ độ nửa tháng, thuật 

rành rọt có đầu có đuôi và tỉ mỉ từng li từng tí, làm như những người kia toàn là khách xa 

lạ mới tới, không ai biết chuyện gì trong cái thành phố nhỏ hẹp yên tĩnh của bà. 

Tiếp lời người đàn bà, một ông rồi lại một ông kể sang những chuyện khác, toàn chuyện 

trộm cướp, tống tiền, báo thù. Chuyện quân gian phi đem thực nhiều pháo đến mừng tuổi 

Tết để lấp tiếng phá phách và tiếng kêu gào cầu cứu. Chuyện bọn cướp theo và chẹt cổ 

người đánh bạc về khuya giữa lúc người ấy ngủ gà ngủ vịt đứng đợi mở cổng. Chuyện 

người con dắt cướp về nhà cha mẹ vì không xin được tiền để chơi bời. 

Mọi người như đều tỉnh hẳn ngủ. Riêng một bà từ nãy vẫn ngồi im chăm chú nghe 

chuyện. Mặt bà ta không hề đổi sắc, không tỏ vẻ kinh dị hay bực tức, hay thương hại. Bà 

ta đã nổi tiếng, trong khắp các phố, là một người lãnh đạm, ít nói, ít vui. Cặp mắt bà ta 

như không có tinh thần, cái miệng cười nhạt nhẽo, mái tóc điểm bạc đã trở nên màu chì, 

tuy năm nay bà mới trong vòng bốn mươi và người trông lại còn trẻ lắm. Hình như sau 

ngày chồng bà ta bị tống tiền hụt, bà ta sinh ra như thế: có lẽ vì bà ta sợ hãi quá. 

Chồng bà ta, ông hàn Năm, là một nhà cự phú, nhờ về cho vay lãi hơn là nhờ về buôn bán 

mà trở nên có bạc vạn. ở vùng, ai ai cũng biết ông ta là một người keo bẩn, ít giao du. 

Ngoài cái thú làm giàu dễ ông ta không còn cái thú gì khác nữa. 

Hai người lấy nhau không phải vì tình, điều ấy đã cố nhiên, nhưng cũng không phải vì 

môn đăng hộ đối: nhà chồng mấy đời theo nghề lái trâu, còn bà vợ là con một ông quan 

võ cuối thời vua Tự Đức, đã nhiều phen đương đầu chống cự với binh nước Pháp... Họ 

lấy nhau chỉ vì người bố chồng thấy ông đề đốc có nhiều tay môn hạ ăn chơi ở rải rác 

khắp vùng nên xin kết thân gia để đỡ mối lo sau này. 



 

* 

*      * 

 

Trong khi ai nấy đua nhau mắng nhiếc thằng con bất hiếu, bà hàn chỉ mỉm cười, cái mỉm 

cười bí mật và chua chát nữa. Rồi bà ta nói: 

- Biết đâu trong câu chuyện dắt cướp ấy lại không có nhiều ủy khúc mà người ngoài 

không trông thấy, không đoán biết được. Phải, biết đâu không vì lòng hiếu thảo mà người 

con kia đã dắt cướp đến nhà cha mẹ? 

Tiếng cười phá lên: 

- Vì lòng hiếu thảo? 

- Vâng, biết đâu! 

Chờ cho im hẳn huyên náo, bà hàn bình tĩnh, thản nhiên kể: 

- Tôi biết một câu chuyện ly kỳ có lẽ chẳng kém gì chuyện người con dắt cướp về nhà 

cha mẹ. Chuyện có thực, vì chính tôi biết nó thực, vì vai chủ động trong truyện, là bạn 

tôi, một người bạn thân của tôi. Người bạn ấy không giấu giếm tôi một tý gì, thuật lòng 

đầu tuyệt vĩ câu chuyện cho tôi nghe. Trong bao năm tôi giữ bí mật những lời bạn thú với 

tôi - vì đó chính là những lời thú tội. Nhưng nay tôi có thể không cần phải giữ kín nữa. 

Người có liên can tới việc ấy nay đã... được tha về... 

Bà hàn cúi mặt suy nghĩ. Mọi người lắng tai chờ nghe. Bà hàn thoắt ngửng lên mỉm cười: 

- Đây, câu chuyện thế này: vợ chồng người bạn tôi buôn bán ở một tỉnh nhỏ, nhà cửa vào 

bực giàu có. Người chồng hơi chặt chẽ. Người vợ, trái hẳn, lại có tính rộng rãi. Nhưng 

quyền bính trong nhà ở cả người chồng. Người vợ chẳng được dúng tay vào một việc 

quan hệ: cần tiêu món gì phải xin người chồng chi cho từng đồng, từng hào. Vả bạn tôi 

cũng không thiết từng công việc làm giàu làm có, chỉ thích được nhàn rỗi mà đánh tổ 

tôm, cùng đọc truyện, truyện Tam quốc, truyện Chinh đông, Chinh tây và hầu hết những 

truyện Tàu đã dịch ra quốc ngữ. 

"Một hôm, vào buổi chiều, bạn tôi thấy có người đến chơi ngồi nói chuyện với chồng. 

Người chồng từ chối, gắt gỏng luôn miệng, còn người khách thì có giọng van xin khẩn 

thiết. 

"Sáng hôm sau, người ấy lại đến. Bạn tôi mới kịp nhận ra là ông chủ Giây thép. 



"Buổi trưa, ông ta trở lại một lần cuối cùng. Hình như chồng bạn tôi có hứa với ông ta 

một câu vu vơ cho xong chuyện, vì hứa rồi bỏ đi xa liền, hẹn vợ mãi khuya mới về. 

"Bạn tôi ngồi tiếp khách và biết rằng ông chủ Giây thép vì ham mê cờ bạc đã trót tiêu lạm 

mất năm trăm vào tiền "két". Sáng hôm sau, ông thanh tra về xét sổ sách, nếu thấy thiếu 

tiền trong quĩ thì ông chủ Giây thép không những bị mất việc mà chắc chắn còn bị tù tội 

nữa. 

"Ông khách tìm những lời cảm động để làm chuyển lòng bạn tôi. Ông ta nói ông ta có 

một mẹ già, một vợ và bảy đứa con nhỏ. Một nhà gần mười miệng ăn chỉ trông vào ông 

ta, vào lương ông ta để sống, ông ta mà mất việc thì không biết cái gia đình ấy sẽ ra sao. 

Ông ta lại kể lể ông ta chơi rất thân với chồng bạn tôi: hai người cùng học một lớp ở 

trường tiểu học, vì công việc phải xa cách nhau hơn mười năm bây giờ lại được cùng 

nhau ở cùng một tỉnh. 

"Bạn tôi động lòng thương khách, và thầm trách chồng xử tàn nhẫn thế được với một 

người bạn thâm niên! Nhưng bà chỉ thở dài bảo ông chủ Giây thép: 

" - Thưa ông, nếu tôi có thể giúp được thì tôi giúp ông ngay, nhưng quả tôi không có cách 

gì. 

"Thấy mắt khách rớm lệ - hai con mắt sâu hoắm trong cái mặt hốc hác - bạn tôi ngồi im. 

Hồi lâu mới hỏi: 

"- Thế sáng nay nhà tôi dặn ông những gì? 

"Ông kia đáp: 

" - Ông dặn trưa nay lại, ông sẽ liệu. 

"Bạn tôi không ngờ chồng lại ác được đến thế. Không cứu giúp người ta thì thôi, bảo thực 

cho người ta biết chứ sao lại nói dối người ta để nhỡ việc người ta ra. Bà liền bảo khách: 

"- Tôi nói câu này, ông đừng khinh tôi nhé, không hi vọng gì nhà tôi đâu, liệu đi vay chỗ 

khác, chẳng nữa không kịp mất. 

"Khách buồn rầu đáp: 

"- Thưa bà, tôi đã đi khắp mọi nơi, nhưng đều không ăn thua. ở cái tỉnh hẻo lánh này trừ 

ông bà ra còn có ai có nổi năm trăm bạc một lúc cho vay... Thưa bà, tôi xin làm văn tự 

cẩn thận tháng tháng xin trả góp cả vốn lẫn lãi. Lương tôi hơn một trăm làm gì không trả 

nổi... 

"Bạn tôi ngắt lời: 



"- Ông kể với tôi vô ích, vì tôi không thể làm gì được đâu mà. 

"Ông chủ Giây thép thở dài nói một mình: 

"- Thế thì chỉ có việc... 

"Lòng đầy trắc ẩn, bạn tôi ngắm người đàn ông khổ sở, và càng căm tức chồng đã quá tàn 

nhẫn. 

Khách lảo đảo đi ra, bà chợt nghĩ tới một điều, liền gọi lại: 

"- Hay thế này... Thử liều... 

"Ông chủ Giây thép đứng đợi, hi vọng. Nhưng bạn tôi cũng chỉ nói có thể, rồi im lặng 

nhìn vơ vẩn ra sân, vẻ mặt lo lắng. Ông kia hỏi: 

"- Thưa bà dạy thế nào ạ? 

"Bạn tôi cố trấn tĩnh, ghé gần khách thì thầm: 

"- Hay thế này... Thử liều xem... Nhà tôi nhát lắm cơ đấy... Tối nay ông cứ trá hình, bôi 

nhọ mặt đến ... đến tống tiền xem. Tôi sẽ làm tay trong cho ông: Năm trăm bạc đối với 

nhà tôi có lẽ chẳng mùi mằn gì, nhưng có thể cứu được cả gia đình ông... Với lại, rồi ông 

sẽ trả cơ mà". 

Một người nghe chuyện phá lên cười: 

- Bà bạn của bà ghê gớm quá! 

Bà hàn vẫn thản nhiên kể: 

"- Bạn tôi dặn đủ các mưu kế, rồi hai người hẹn nhau đúng một giờ đêm ra tay... 

"Nhưng tối hôm ấy ông chủ Giây thép vừa trèo qua tường đã bị ngay lính cảnh sát tóm 

được. Khám trong người ông ta, thấy một khẩu súng lục giả và một con dao nhọn..." 

Bà hàn ngồi lặng, tâm hồn xúc động, một lát sau, bà kể tiếp: 

"- Ngày ấy đương phong trào Quốc dân đảng nên ông chủ Giây thép bị nghi ngay là 

người đảng sai đi tống tiền. Khám quỹ thấy thiếu năm trăm bạc, người ta càng tin chắc 

điều ấy lắm. Bị tra tấn, ông ta không dám thú sự thực, sợ liên lụy tới người đàn bà hào 

hiệp đã hết lòng cứu vớt mình. Ông đành nhận liều những tội mà người ta buộc cho ông, 

nghĩa là có chân trong hội kín, và thụt quỹ và đi tống tiền để giúp hội. 

"Bạn tôi ngày đêm buồn phiền và hối hận. Định làm ơn ngờ đâu lại gây nên tội vạ tầy 

đình. Từ đó bạn tôi sống khổ sở, thiếu thốn, không dám tiêu phí một đồng nào, sắm sửa 

một thứ gì, chắt bóp để dành rồi gửi đến cho vợ con người mắc tội oan. Bà ta thú với tôi 

rằng lúc ban đầu bà ta đã toan ra tòa án nhận hết tội nhưng sau lại nhút nhát không dám. 



Vì các ông các bà tính bà ta cũng còn danh dự của bà ta. Một người đàn bà có chồng với 

năm mặt con. Nếu thú nhận thì nghiễm nhiên là tình nhân ông chủ Giây thép mất. Bà ta 

lại tiếp được một bức thư của ông này gửi đến xin bà đừng để lộ một điều gì..." 

Bà hàn ngừng vài giây rồi mỉm cười kết luận: 

"- Đó, câu chuyện của tôi. Các ông các bà có cho là thảm không? Câu chuyện ấy có lẽ 

không bao giờ tôi kể cho ai nghe, nếu người trong chuyện không vừa được ân xá mới 

rồi..." 

Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, và kinh dị nhìn người kể chuyện, như thầm hỏi: 

- Chuyện ai thế? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tương tri 

 

 

Tôi ở Sầm Sơn đã hăm tám năm, ngay từ thời tôi tậu cái nhà nghỉ mát này. Năm ấy tôi 

vừa bốn mươi và đương làm ký lục tòa án tây ở Hà Nội. Một hôm đi chơi xa về tôi húng 

hắng ho. Cũng tưởng cảm qua loa, rồi khỏi. Nào ngờ bệnh cứ liên miên kéo dài mãi. 

Nghe lời anh em, tôi đi xem đốc tờ. Thì ra, ông ạ, hai lá phổi của tôi đã lỗ chỗ bắt đầu có 

chấm đen. ấy là đốc tờ nói thế thì tôi cũng biết thế. Nhưng dẫu sao tôi cũng sợ hãi, kinh 

hoảng, cuống cuồng. Tôi lo tôi chết, nhất đốc tờ lại khuyên tôi nên nghỉ hẳn công việc về 

tĩnh dưỡng ở một nơi thôn quê hẻo lánh quang đãng. Tôi tin chắc rằng ông đốc tờ không 

nỡ bảo thẳng cho tôi biết rõ cái bệnh trầm trọng của tôi, và tôi hiểu ý nghĩa sâu xa của 

câu nói kín đáo. 

Thế là tôi xin thôi việc. Nhà tôi giàu có. Tôi chỉ làm việc cho đỡ buồn, sau hai lần thi 

trượt vào trường Sĩ Hoạn. Cha mẹ tôi lại đã mất cả. Tôi hoàn toàn tự chủ đời tôi. Vả lúc 

bấy giờ, mình còn mong gì, đời mình còn dài mấy, mà bảo mình chí thú làm ăn tính toán 

kia khác. Vì thế, ngay vụ hè năm thôi việc, tôi vào đây nghỉ mát, thuê cái nhà này rồi mua 

hẳn. Tiêu tiền, tôi chỉ nghĩ có một việc tiêu tiền, tiêu cho sướng tay rồi chết. Các con tôi 

thì tôi đã dành cho mỗi đứa một vài cái nhà hoặc ở Hà Nội, hoặc ở Hải Phòng rồi. 

Nhưng đấy ông coi, hăm tám năm qua, nào tôi đã chết đâu? Mà lạ quá ông ạ, tôi vẫn 

húng hắng ho như ngày mới mắc bệnh, có lẽ tôi cứ húng hắng ho mà cứ khỏe mạnh như 

thế này cho tới ngày xuống lỗ. 

Nay tôi quen đi rồi chứ mấy năm đầu thì khổ lắm. Lăm le chờ chết đến... Thà nó đến 

ngay cho, cũng xong. Nhưng sang năm thứ tư, tôi hầu quên hẳn bệnh ho của tôi. Rồi cho 

qua những ngày nóng nằm nghỉ trong này - vì thế hè tôi đã trở về Hà Nội - tôi đánh tổ 

tôm, đánh cờ, - nhất là đánh cờ. Tôi thích cờ lắm, ham mê nữa. Trong mười năm gần đây 

tôi rất chịu khó xem các sách trận, thế và luyện tập với các tay cao cờ ở Hà Nội, Hải 

Phòng, nên nay đánh cũng có nhiều nước khá, nhiều nước hay. ở đây, họ đồn đại tiếng 

cao cờ của tôi nhiều lắm và cho là tôi vô địch, nên động có tay yêu cờ vào nghỉ mát, như 

ông chẳng hạn, là phải tìm đến thăm tôi. Những ông ở các nơi thì tôi chả dám nói, chứ 



người ở vùng này ít ai hạ nổi tôi, trừ khi tôi cố ý thua thết khách một, hai ván. Họ tâng 

bốc mình là vô địch, thực cũng không ngoa lắm, vô địch đối với họ. 

Tôi yên trí thế mãi. Nhưng một lần binh... binh gì người hạt Nông Cống tôi quên mất tên, 

hòa với tôi một ván rồi hạ luôn tôi ván sau. Hôm ấy tôi vừa ăn cơm sáng xong. Một người 

lính khố đỏ ngồi ăn quà ở hàng nước trước cửa nhà tôi. Người ấy nói nghe đồn tôi cao cờ 

muốn xin hầu một ván. Thằng người nhà tôi vào thuật lại với tôi. Tôi liền cho ra mời 

người ấy. Hắn cao thực ông ạ. Ván trước tôi chật vật mới giữ được hòa, mà ván ấy kéo 

dài từ mười một giờ cho tới năm giờ chiều. Đánh xong ván sau thì tối mịt. Ván ấy tôi 

thua. 

Nhưng thua thì thua, tôi vẫn không phục, nhất là không mãn nguyện được thua một tay 

địch thủ, vì người lính cao thì có cao, nước cờ vẫn chỉ là nước cờ nhà nghề, không phải 

nước cờ phong lưu tài tử? Đánh với hắn ta, tôi tưởng tượng như đánh với một anh nhà 

quê xòe cái quạt hới che đầu trước một cửa đình vào đám. Những nước cờ chắc chắn, 

vững chãi, giữ gìn, không bao giờ lầm lẫn, nhưng tầm thường như nước "kiệu một" của 

con ngựa nết na chạy thẳng một mạch tới đích. Kể thì là con ngựa đã khá lắm rồi, vì 

nhiều người đánh cờ như lừa hay bò chạy, chán ngắt! 

Tôi thuật dài dòng quá, phải không? Tôi hứa với ông một câu chuyện kỳ thú mà chưa có 

một tý gì gọi là thú cả. Xin lỗi ông, nhưng tôi phải kể có ngành, có ngọn thế thì ông mới 

hiểu gặp cụ tú tôi sung sướng biết chừng nào. 

Tôi vẫn chưa hỏi thăm được tính danh quê quán của cụ tú. Tôi chỉ biết cụ là một cụ tú, 

thế thôi. 

Một hôm - cách đây bốn năm - vào khoảng mười một giờ sáng, lúc tôi sắp sửa ăn cơm, 

người nhà tôi nói ở cổng có người tự xưng là một ông tú tài ở vùng này đến chơi. Tôi cho 

mời vào. Cụ tú là một ông già ngoài bảy mươi tuổi, y phục rất cổ, đầu đội mũ ni nhiễu, 

mình mặc áo thâm rộng, tay chống cây gậy trúc. Có lẽ cụ thích lối y phục ấy chứ sự thực, 

cụ tuy râu tóc bạc phơ mà người còn khỏe mạnh, chưa điếc, chưa lòa, chưa gù, cái gậy cụ 

cầm là một vật trang sức hơn là một vật cần dùng. 

Tôi hỏi: "Thưa cụ, tôi chưa được biết tiếng cụ, chẳng hay cụ có điều gì đến chỉ giáo 

cho?". Cụ cười to, đáp: "Tôi ở cách đây xa lắm. Sáng sớm hôm nay, vào khoảng năm giờ, 

tôi bắt đầu ra đi, thế mà bây giờ tôi mới tới đây. Tôi không quản đường xá xa xôi, hiểm 

trở, vì phải leo một trái núi, để đến xin hầu cụ một ván cờ". 



Tôi kinh ngạc, cảm động nữa: xưa nay tôi mới thấy một ông già lạ lùng này, chống gậy đi 

bộ nửa ngày trời để đánh một ván cờ. Tôi nói với cụ tú: "Thưa cụ, cờ tôi chưa có gì mà 

được cụ quá trọng vọng như thế này, thực tôi lấy làm tự thẹn". Cụ tú cười sang sảng đáp 

lại: "Thưa cụ, chỉ vì tôi nghe đồn cụ là một kỳ thủ vô địch ở vùng này nên tôi mới trèo 

non vượt suối qua đây, xin cụ đừng quá nhún và cho tôi được hầu một ván". 

Tôi mời khách xơi cơm. Khách chối từ nói trước khi ra đi đã ăn lót dạ và giữa đường đã 

dùng cơm nắm chấm muối vừng. Ông thấy chưa? Đem cơm nắm muối vừng ra đi chỉ vì 

nghe đồn có một tay cao cờ ở một nơi kia. Mà tôi chắc trong chiếc khăn gói nhỏ khoác 

vai, thế nào cụ tú cũng còn đủ lương thực để dùng trên con đường về. 

Sau nể lời mời mọc khẩn khoản, cụ cũng nhận uống với tôi một chén rượu. 

Rồi chúng tôi đánh cờ. Cờ cụ tú cũng khá, đại khái như cờ tôi, có kém thì cũng chỉ kém 

độ một tốt. Chúng tôi chơi ba ván, ván đầu tôi được, ván thứ hai cụ tú được, ván thứ ba 

tôi cố ý tính hòa tuy cờ tôi có phần thắng thế. 

Lúc cụ tú ra về, trời đã xế chiều. Tôi hết sức giữ cụ nghỉ lại đây một đêm, nhưng cụ nhất 

định cáo từ, nói nhân có trăng về ngay cho được mát. 

Tôi âm thầm nhớ ông bạn mới, buồn rầu tưởng tới lời hứa sẽ lại đến chơi. Sẽ lại đến 

chơi? Tôi tin sao được. Ngoài bảy mươi tuổi đi nửa ngày trời để đánh ván cờ. Một lần 

còn có thể được, chứ mãi mãi thì có tài thánh. 

Tôi bỗng hối hận rằng sao không cả quyết giữ mà lại để cụ tú về. Tôi nghĩ thầm: "Đường 

qua núi, qua đèo, dù có trăng cũng khó nhọc cho một ông cụ già. Nói gì khó nhọc, nhỡ cụ 

sảy chân ngã xuống khe, xuống suối thì sao?" Đêm hôm ấy tôi băn khoăn không nhắm 

mắt. 

Và tôi luôn luôn thấp thỏm lo lắng cho tới mười hôm sau, vào hồi mười giờ sáng, cụ tú 

lại chống gậy đến. Cụ mở khăn gói lấy ra cho tôi một chai rượu ngâm thuốc mà nói rằng: 

"Rượu ngang vùng tôi ngon lắm, tôi đem biếu cụ một chai. Tôi bỏ vào mấy miếng truật 

cho đoan nó khỏi bắt". 

Tôi bảo người nhà sắp thức nhắm, rồi bày bàn cờ ra đánh. Đi được dăm nước, tôi nhận 

thấy ngay rằng cụ tú đã về nhà mở trận ra luyện để phá nước pháo thăng hà của tôi. Tôi 

tự nhủ: "Không ngờ ông già bảy mươi này lại có chí phấn đấu và tính hiếu thắng đến 

thế". Và điều này nữa, chẳng rõ ông có để ý không, chứ tôi thì tôi nhìn không sai, là 

người làm sao nước cờ hiện ra làm vậy. Người bủn xỉn, bẩn thỉu, nhỏ nhen thì nước cờ 



giữ gìn, bo siết từng tí: đó là nước cờ của các bác nhà nghề đi giựt giải ở các đám hè, đám 

hội. Những người rộng rãi, phóng túng, liều lĩnh, anh hùng, nước cờ cũng rộng rãi phóng 

túng, liều lĩnh, anh hùng. Những người ác, nước cờ không thể hiền lành được. Những 

người nhã nhặn có lễ độ, nước cờ không bao giờ lấc cấc, du côn. Những người quân tử 

không thèm đánh trộm, những kẻ tiểu nhân lừa lọc từng miếng. Nước cờ cụ tú tỏ ra rằng 

cụ là một ông tướng can đảm sáng suốt, có mưu trí lúc lâm nguy hay lúc khởi thế công. 

Nhưng thế thủ của cụ hơi chểnh mảng một chút. Tôi chưa rõ cụ ở vào hạng người nào 

trong xã hội, nhưng tôi đoán cụ có óc cách mạng. Mãi sau, trong câu chuyện thân mật tôi 

mới biết trước cụ có dính dáng vào việc văn thân và đã bị đày mấy năm ra Côn Đảo. 

Lần thứ hai ấy chúng tôi chỉ đánh có một ván. Cụ tú đòi về ngay cho được sớm sủa, vì 

hôm ấy không có trăng. 

Từ đó cứ mươi mười lăm hôm cụ tú lại đến chơi đánh cờ, cho tới hết hè tôi ra Hà Nội. 

Rồi vụ hè năm sau cuộc chơi cờ lý thú của chúng tôi lại nối. 

Một hôm tôi tiễn cụ tú một quãng dài khỏi làng Trường Lệ. Chúng tôi noi theo đường núi 

tới chỗ rẽ xuống xóm Sơn mới ra bãi biển theo ven làng Trường Lệ. Khi đứng trên ngọn 

núi cao, tôi trỏ một làng xa xa mờ mịt dưới mấy khóm phi lao và hỏi: "Cụ ở vùng kia, 

phải không?" 

Cụ lắc đầu đáp: "Không, xa hơn đấy nhiều". Rồi cụ đứng rướn thẳng người lên, nhắm gậy 

trúc về một phương, nói tiếp: "Tận nơi kia, sau hòn núi đá xanh xanh và như hình một 

bức bình phong đó". 

Tôi ngắm cụ tú, tôi ngắm diện mạo dáng bộ cụ, tôi ngắm cảnh biển chung quanh và tôi 

mơ màng như sống lùi lại hàng nghìn năm, vào thời người và tiên thường gặp nhau trên 

núi cao, trên biển cả; cụ tú với cái mũ ni nhiễu tam giang, với cây gậy trúc màu vàng ngà 

đã hiện ra trước mắt tôi thành một nhà đạo sĩ đi tìm thuốc trường thọ. Dưới kia, trên mặt 

nước phẳng lặng, khúc nhạc chất phác nghìn xưa của bọn dân chài cũng đang diễn lại: 

Tiếng gõ mạn thuyền theo liền với những tiếng kêu mọi rợ "Ơ! ới... ơi!" kéo dài mãi một 

điệu. Họ dọa nạt cá đấy. Hẳn ông cha ta về thời Trần, thời Lý, thời Đinh cũng dọa nạt 

quân địch như thế. Và đoàn thuyền đánh cá kia so với thuyền trận của các cụ ta nào có 

khác nhau mấy tí? 

Qua làng Trường Lệ, cụ tú nhất định mời tôi trở về cho kỳ được mới nghe. Rồi cụ rẽ lên 

đường đi biệt vào trong rừng phi lao. 



Thế là tôi chỉ biết cụ ở vào phía sau dẫy núi bình phong mơ hồ, như một ông tiên trong 

một nơi động khuất nẻo. 

Năm ngoái, chờ mong mãi không thấy cụ tú ra đánh cờ, tôi nhớ quá. Nhớ mà chả hiểu 

làm thế nào để dò thăm tin tức. Hỏi người vùng này thì họ chẳng rõ cụ tú già ấy là ai và ở 

đâu. 

Đã có lần cùng một người nhà, tôi mò mẫm về tận vùng trái núi bình phong, nhưng cũng 

chịu không tìm được di tích cụ tú kỳ dị. 

Đến năm nay, đã gần hết hè rồi mà vẫn chưa thấy cụ tú ra, thì tôi đoán chắc rằng cụ đã 

quy tiên. 

 

* 

*       * 

 

Kể dứt câu chuyện, cụ ký uể oải bày quân ra bàn cờ để cùng tôi đánh giải khuây một ván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Véo Von Tiếng Địch 

 

 

Công chúa Li Nương, con Ðức Hùng Vương thứ mười bốn, cùng mấy ả tì nữ theo hầu, 

dạo chơi ngắm cảnh trong vườn Thượng Uyển ở trên đồi cao\ Ði lâu, chân đã thấy mỏi, 

công chúa ung dung bước lên lầu Na Nan ngồi nghỉ, đưa mắt nhìn khắp bốn phương. 

Quanh lầu, lá liễu buông mành, gió chiều khẽ đưa tha thướt. Trông ra xa, các đồi liên 

tiếp, như đàn rùa phủ phục nằm chầu. Trên đồi, những cây gồi, thân thẳng mà cao, ngọn 

cây phất phơ chòm lá xòe ra như tàn quạt. Thỉnh thoảng điểm những cây thông, gốc già 

giặn, lá xanh đen như mấy nét sẫm chấm phá trên nền màu non tươi. Dưới chân rặng đồi, 

con sông Bạch Hạc quanh co lượn khúc, ẩn, hiện bên những khóm cây rườm rà lả ngọn. 

Li Nương tì lan can, mắt rời cảnh vật bao la, cúi nhìn xuống cái hồ bán nguyệt, mới thấp 

thoáng nhô lên mặt nước một vài nõn sen mềm mạị 

Bỗng nàng hé cặp môi mỉm cười, vì nàng vừa trông thấy bóng xinh đẹp của mình in trên 

mặt hồ trong xanh, phẳng lặng và sáng như gương. Nàng giơ tay trắng nuột vịn cành liễu 

non, bẻ mấy chiếc lá, thong thả bỏ rơi xuống hồ. Mặt nước rung động, hình công chúa 

cũng rung động. Gợn nước vòng tròn, rộng tan mãi ra, rồi dần dần biến đi như chìm 

xuống đáy hồ mà trả lại hình công chúạ 

Li Nương vui sướng - cái vui sướng của tuổi trẻ hồn nhiên - cười khanh khách, giọng 

trong trẻo như tiếng con chim vàng anh đương hót ở trên cành. 

- Này các ngươi! Các ngươi lại xem bóng ta vỡ rồi lại lành. 

Bọn tì nữ, xúm xít quanh mình công chúa, đều cúi xuống nhìn, rồi cùng cười. Còn Li 

Nương thì tựa cột lầu tì tay lên lan can, hé cặp môi mỉm cười. Mấy giọt nước mưa đọng 

trên lá liễu từ từ rơi bám vào mái tóc búi lỏng, để trĩu xuống gáy, trông lấp lánh như 

những ngôi sao ló trong đám mây đen. 

Bỗng mọi người đều chú ý lắng tai nghẹ.. 

Trong bầu không khí yên lặng buổi chiều tà, tiếng địch véo von ở đâu đưa tới, khi bổng 

khi trầm, như đến làm hoạt động một cảnh xuân đầm ấm. 

Cành liễu rung rinh trước gió như chịu âm hưởng của khúc nhạc thanh tao, mà Li Nương 

vốn người đa cảm, cũng thấy toàn thân rung động, cặp má nóng bừng, trái tim hồi hộp... 



Tiếng địch im bặt... Một người buông thở, thấy lòng nhẹ nhàng, khoan khoáị 

Từ đó, trong buổi chiều tà vẫn nghe véo von tiếng địch. 

 

*** 

 

Suốt năm đêm, công chúa Li Nương không chợp mắt, lòng thổn thức vì tiếng địch véo 

von. Chiều chiều, tiếng địch bay lọt tới thâm cung, như kể lể, như kêu van, như thì thầm 

trong tâm trí kẻ đa tình! Lúc lanh lảnh như nhịp cười khoái lạc, lúc thâm trầm như giọng 

than thở âu sầụ 

Ðêm khuya thanh vắng, Li Nương mơ mộng. Tiếng địch vẫn như rành mạch bên tai. 

Nàng mỉm cười một mình, vì trí tưởng tượng của nàng đương cố vẽ ra một chàng thanh 

niên tuấn tú. Nàng lấy làm lạ, vì nhà âm nhạc nàng thấy hiện ra trước mắt giống hệt cái 

bóng người in trên mặt hồ bữa nọ. 

Thấy công chúa kém tươi, vóc ngọc ngày một hao mòn. Vua cha lấy làm kinh hãi. Ngài 

cho rằng con đã đến tuổi cập kê, nên buồn về nỗi đêm xuân chiếc bóng, liền bày ra hội 

hè, chèo hát, thiết yến tiệc linh đình, mời hết các lạc hầu, lạc tướng đến dự, để công chúa 

kén chọn phò mã. 

Nhưng ngắm mấy trăm yến khách, Li Nương không thấy một ai tài mạo sánh kịp người 

trong mộng. Nàng nghĩ thầm: 

"Người thổi địch ấy đối với ta có thiên duyên, nên ta chưa gặp mặt mà đã tưởng tượng ra 

được." 

Công chúa không chấm một ai. Các quan lạc tướng, các quan lạc hầu lại kéo nhau ai về 

nhà nấy. Làn không khí ở chốn đế đô lại tịch mịch như xưạ 

Nhưng trong buổi chiều tà vẫn véo von tiếng địch... 

 

*** 

 

Công chúa Li Nương ốm nặng. 

Tiếng mõ rao khắp chốn đế đô cùng các vùng lân cận, để tìm kiếm các nhà lương ỵ 

Song gần một năm, thầy lang đã kế tiếp nhau ra khỏi bệnh phòng mà bệnh nhân vẫn 



không thấy đỡ. Vì các thầy chẳng biết công chúa mắc phải bệnh gì. 

Một hôm, về buổi chiều, một thầy lang già tới xin chữa bệnh. Thầy già, già lắm, già đến 

nỗi phải sờ soạng mới tìm thấy tay bệnh nhân để bắt mạch. Công chúa nghĩ thương tình, 

bèn khẽ bảo: 

- Này cụ lang, cụ có muốn chữa tôi khỏi bệnh không? Nếu cụ muốn được Vua cha trọng 

thưởng thì có cách này khiến tôi khỏi ngay. Là ra tâu với Vua cha cho gọi người đương 

thổi địch kia vào thổi cho tôi nghẹ 

Thầy lang tuy mắt kém cỏi, nhưng tinh thần sáng suốt, hiểu ngay rằng công chúa mắc 

bệnh đau tim. Thầy liền đem lời công chúa tâu với Vua cha, nói khoác rằng mình mới tìm 

ra nguồn bệnh. 

Tức thì Vua cha cho đi bắt chàng thổi địch giải tới cung điện. 

Thuốc thần tiên thực! Công chúa nhác trông thấy anh chàng, các bệnh khỏi ngay, vì cái 

bộ dạng xấu xí lạ thường của nhà âm nhạc khiến nàng tỉnh ngộ, mà lòng thương hão nhớ 

huyền cũng theo hình ảnh tưởng tượng mà biến vào cõi mộng... 

Nhưng trong buổi chiều tà vẫn véo von tiếng địch... 

Nhà tài tử xấu xí từ khi ở điện nhà vua trở về nơi lều tranh vắng vẻ, mang theo hình ảnh 

Li Nương, và vì ai ngày đêm tưởng nhớ. Tiếng địch nay càng réo rắt, càng âm thầm như 

có chịu ảnh hưởng cái đẹp của công chúa, như muốn bao bọc ôm ấp lấy tấm linh hồn 

công chúạ 

Ở trong cung, công chúa nghe tiếng địch, gan vàng vẫn lại thổn thức như xưa, bệnh cũ ở 

đâu lại ầm ầm kéo đến. Nhưng khi Vua cha cho đi bắt anh chàng thổi địch tới cung thì 

bệnh nặng lại khỏi dần. 

Ðã như thế đến bốn lần rồi. Vua cha nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm hết dân gian, không 

cho ai thổi địch. 

Từ nay trong buổi chiều tà không còn đâu là tiếng địch véo von! 

Hai tháng sau, công chúa Li Nương lại ốm, ốm rất nặng. 

Lần này công chúa mắc bệnh, là vì đêm nào cũng nghe văng vẳng có tiếng địch bên tai, 

tiếng địch ảo não, buồn rầu như giọng ai kể lể tình xưa. Hễ thức giấc dậy thì tiếng địch lại 

im. 

Năm đêm liền như thế. Bệnh tình công chúa xem ra nguy ngập. 

Vua cha lại truyền cho đi tìm anh chàng thổi địch. Nhưng khi đến nhà chàng thì được tin 



chàng đã chết đúng năm ngày, thi thể chôn trên một ngọn đồi cao, nhìn vào trong cung. 

Chàng thổi địch trước khi từ trần đã dặn lại người nhà chôn mình ở đó. 

Ðược tin, đức Vua lo sợ. Mà bệnh công chúa thì một lúc một tăng. 

Một quan thị vệ quì gối tâu rằng: 

- Xin bệ hạ cho đào mả người kia lên để công chúa trông thấy mặt thì chắc bệnh lại khỏi 

ngaỵ 

Trong khi nguy kịch, nhà vua cũng phải theo lời, chứ còn biết làm saọ 

Nhưng khi quật mồ lên, thi hài kẻ kia chỉ còn lại một khối tim. Cất lấy coi thì đó là một 

khối tim ngọc thạch. Các quan tất tả đem về trình đức Vua chạ 

Vua cha giơ lên xem: trong có hình công chúa Li Nương đương ngồi lắng tai nghe một 

người thổi địch. 

Ngài liền đem chuyện thuật cho con nghe và đưa luôn cho xem viên ngọc. Công chúa 

ngắm nghía trái tim thấy bóng mình trong đó, đem lòng thương kẻ chung tình. Từ từ giọt 

lệ rơi xuống viên ngọc... Trái tim người xưa bỗng tan ra, hòa với nước mắt của Li Nương 

mà biến mất. 

Li Nương khỏi bệnh. 

Mà từ đó, đêm đêm không bao giờ còn nghe thấy tiếng địch véo von.  

 

 

---------------------- 


