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LÁ PHIẾU VÀ NIỀM TIN

Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), chúng ta đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu 
tiên (06/01/1946) thành công. Đó là một cuộc bầu cử thật sự tự do, thật sự dân chủ 

của một đất nước, một dân tộc mới giành được độc lập. Thời điểm đó, đất nước ta gặp muôn 
vàn khó khăn, phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài cũng như giặc đói, giặc dốt và những âm 
mưu đen tối của các thế lực phản động hòng tiêu diệt cách mạng Việt Nam còn non trẻ. Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc bầu cử thắng lợi, để lại dấu ấn lịch sử chói lọi cho 
đất nước. Ngày ấy, đại đa số cử tri lần đầu tiên mới được thực hiện quyền bầu cử của mình, 
những nông dân chưa đọc thông viết thạo, tuyệt đại đa số phụ nữ lần đầu được cầm trên tay lá 
phiếu… Tất cả đều xúc động, tự hào đến rơi nước mắt vì đi bầu cử đối với họ chính là khẳng 
định quyền công dân của một đất nước tự do và độc lập, quyền được bình đẳng trong xã hội.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, hai miền Nam Bắc nước ta tạm thời chia cắt. Những 
người con miền Nam ra Bắc tập kết mang trong mình niềm hy vọng lớn lao sẽ được trở về 
quê hương, đoàn tụ gia đình sau ngày tổng tuyển cử tự do dự kiến vào ngày 20/7/1956. Nhưng 
Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam không những đã cự tuyệt thi hành 
những điều khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ, mà còn gây chia rẽ, hận thù, chống lại lợi ích và 
khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Ngày tổng tuyển cử đã bị chế độ Ngô Đình 
Diệm cố tình vi phạm, nên phải kéo dài cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh để 20 năm nữa đến 

CẢNH PHƯƠNG

Ngày 23/5/2021 là ngày cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá 
XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là dịp để 
người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn 
những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân 
bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp, thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước 
pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là 
niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách 
nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh 
để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. 
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năm 1976 mới lại có cuộc bầu cử thống nhất đất nước. Những cử tri ngày ấy cũng hân hoan biết 
bao khi cầm trên tay lá phiếu bầu tự do trên đất nước nay đã hoàn toàn hòa bình, thống nhất.

Kể từ khi đất nước thống nhất, độc lập cho đến nay đã trải qua nhiều cuộc bầu cử, mỗi 
cuộc bầu cử ngày càng hoàn thiện hơn, tính dân chủ trong bầu cử ngày càng được mở rộng và 
quy trình bầu cử cũng như lựa chọn nhân sự ngày càng chặt chẽ và khoa học. Người dân đã ý 
thức được quyền và nghĩa vụ của mình nên đã tích cực thể hiện quyền làm chủ của mình thông 
qua lá phiếu bầu, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử từ giai đoạn giới thiệu người ứng cử, tham 
gia các hội nghị cử tri để đóng góp ý kiến, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử 
đến giai đoạn bỏ phiếu bầu để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội, một dịp sinh hoạt chính 
trị của Nhân dân cả nước; chất lượng đại biểu Quốc hội, HĐND ngày càng được nâng cao. Điều 
này được minh chứng trên diễn đàn của Quốc hội, của HĐND các cấp ngày càng xuất hiện 
nhiều hơn những tiếng nói đại diện cho quyền lực Nhân dân trong hoạt động kiểm tra giám sát 
của các đại biểu Quốc hội, HĐND, trong các phát biểu, kiến nghị, góp ý và thông qua các văn 
bản quy phạm pháp luật, trong giải quyết những vấn đề mà cử tri, Nhân dân cả nước quan tâm. 
Để đạt được những thành tựu trên, một trong những yếu tố quyết định và không thể không nói 
đến đó là tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân ngày càng được nâng cao thông qua việc 
lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng 
đại của đất nước, dân tộc.

Ở nước ta, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất 
của Nhân dân, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của 
đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước; HĐND là 
cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương 
và cơ quan Nhà nước cấp trên. Do đó, thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ thiết thực góp phần 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 
Nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Do đó 
cần lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn được pháp luật qui định cụ thể là: Đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND phải trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện 
công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có một 
quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có 
trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực 
hiện nhiệm vụ; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân 
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tín nhiệm; có điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội, HĐND. Tuy nhiên, để lựa chọn được 
những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, việc chuẩn bị nhân 
sự ứng cử phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(UB MTTQVN) các cấp chủ trì và tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri 
nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 là cuộc bầu cử được tiến hành dựa trên hệ thống thiết chế pháp luật rất vững chắc như: 
Hiến pháp năm 2013, luật Tổ chức Quốc Hội năm 2014, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015… Điều này có nghĩa là các quyền, nghĩa vụ của công dân, của đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà 
nước, các quy trình tổ chức đều được xây dựng một cách chặt chẽ, khoa học, đáp ứng được nhu 
cầu, nguyện vọng của Nhân dân cũng như phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Tuy nhiên 
trước thềm bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị 
đã và đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá cuộc bầu cử với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh 
vi. Thông qua việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những luận điệu sai trái, thiếu trung thực, phiến 
diện, quy chụp với mục đích hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, gieo rắc nhận thức lệch 
lạc, sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử ở nước ta nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 
cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
đang được tiến hành rất khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đối với tỉnh Đắk Nông đến nay công 
tác chuẩn bị đã rất chu đáo, UBMTTQVN các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ III, 
lập danh sách chính thức người ứng cử. Căn cứ kết quả hiệp thương, toàn tỉnh có 10 người ứng 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV; HĐND cấp tỉnh có 88 người ứng cử; HĐND cấp huyện có 452 
người ứng cử; HĐND cấp xã 2.960 người ứng cử. 680 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 
việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu với tổng số 410.659 cử tri. Công tác 
tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, nhất là cổ động trực 
quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Các địa phương đã tập trung bảo 
đảm an ninh trật tự và xây dựng các phương án đối phó với tình huống bất ngờ, dịch bệnh; Ủy 
ban bầu cử tỉnh, Ban bầu cử các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát bầu cử tại các địa phương để 
nắm bắt tình hình thực hiện ở cơ sở và kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế.

Ngày 23/5/2021, ngày cử tri cả nước đi bầu cử đã đến gần, mong rằng mọi cử tri sẽ phát 
huy tinh thần, thái độ và trách nhiệm của một công dân Việt Nam, xứng đáng là một cử tri có 
trách nhiệm để lựa chọn bầu ra được những đại biểu ưu tú của đất nước. Lá phiếu bầu cử của 
mỗi cử tri là niềm tự hào, vinh dự, đồng thời biểu hiện niềm tin yêu sâu sắc của Nhân dân đối 
với Đảng và chế độ XHCN./. 
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CHÍ NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN 

Trong những ngày này, cử tri cả nước đang thi đua lập thành tích chuẩn bị 
bước vào cuộc bầu cử với tinh thần và niềm tin của ngày tổng tuyển cử đầu 
tiên, với âm vang của lời hiệu triệu quốc dân đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh năm 1946: “Ngày mai mồng 06/01/1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa Quốc dân 
ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày 
mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà 
Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền làm chủ của mình. Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho 
các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà 
chống quân thù. Về mặt chính trị, thì Nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. 
Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn…Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và 
bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Ngày mai, 
người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử, có 
người không được cử. Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập cho 
Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn nhớ và thực hành câu: Vì 
lợi nước, quên lợi nhà; vị lợi chung, quên lợi riêng…Ngày mai, tất cả các bạn cử tri 
đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một 
người dân độc lập, tự do”. 

Đã 75 năm đã trôi qua kể từ Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kế thừa thành công từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, qua 14 
kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri tham 

NGUYÊN GIANG

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của 
đất nước, ngày hội lớn của Nhân dân.  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. 
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NGUYÊN GIANG

gia. Gần đây nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,35%.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn 
ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương 
lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, cuộc 
bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng 
cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid -19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh 
tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp 
chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các 
thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức 
phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, 
vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để phục vụ công tác bầu cử, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 
20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 
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08/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời bổ sung những nội 
dung mới về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước và triển khai thực hiện Bộ Luật Lao 
động năm 2019. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, 
ngày 20/01/2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tiêu chuẩn, đại biểu Quốc hội và đại 
biểu HĐND các cấp phải là những người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến 
pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp 
luật khác. Đối với cán bộ, đảng viên phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có quan 
điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm 
nêu gương, không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không 
được làm. Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người liên hệ 
chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm, kiên 
quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền 
tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Rõ ràng, tất cả các ứng viên được 
lựa chọn vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều là những 
người tiêu biểu, có đức, có tài, có uy tín, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đề ra, tất cả đều 
xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong 
sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó, mỗi công dân cần nhận thức 
rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích của cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử 
tri, những quy định cụ thể về quy định và thể lệ bầu cử, tham gia đầy đủ các buổi tiếp 
xúc cử tri tại địa phương, từ đó có cơ sở để lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu 
biểu, phản ánh được ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, xứng đáng với 
niềm tin của Nhân dân. 

Bên cạnh đó, mỗi công dân khi tham gia mạng xã hội, phải hết sức tỉnh táo trước 
những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đề cao cảnh giác trước các âm mưu và thủ 
đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; không ủng hộ, không chia sẻ các thông tin xấu 
độc, có mục đích phá hoại cuộc bầu cử, chống phá Đảng và chế độ. 

Mỗi công dân Việt Nam cần phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân 
tộc, cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, trong danh sách ứng viên để bầu, thực hiện rõ trách 
nhiệm của công dân đối với đất nước, cũng là cách thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của 
cử tri trong ngày hội lớn của non sông.  
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HOÀNG NGỌC BẢO AN

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn 
phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội 
(ĐBQH) khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân (HĐND) 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện 
chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất 
nước. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ 
thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Tuy nhiên, mỗi lần nước ta diễn ra 
các sự kiện chính trị trọng đại, như: kỷ 
niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, Ngày giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-

4, Quốc khánh 2-9, đại hội Đảng, cuộc bầu 
cử ĐBQH và đại biểu HĐND… là dịp để 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hăng 
hái thi đua lập thành tích chào mừng; đồng 
thời, tích cực tham gia hưởng ứng bằng 
những hành động thiết thực, có ý nghĩa. 
Bên cạnh đó, cũng là thời cơ, thời điểm 
thuận lợi mà các thế lực thù địch, các đối 
tượng phản động, chống đối, cơ hội chính 
trị tiến hành nhiều hoạt động chống phá 
với tính chất hết sức quyết liệt, đặc biệt 
trên không gian mạng. 

Sau khi đã thất bại trong việc tuyên 
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truyền, phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, bọn phản động và 
các thế lực thù địch lại bắt đầu thực hiện kế 
hoạch phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Theo các nguồn thông tin 
chính thống, trong thời gian qua, nhiều tổ 
chức phản động lưu vong như “Việt Tân”, 
“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, 
“Triều đại Việt” và một số cá nhân, hội, 
nhóm chống đối trong và ngoài nước đang 
tiến hành các hoạt động kích động, xuyên 
tạc, cổ súy các hành vi trái luật liên quan 
bầu cử. Chúng tung lên các trang mạng đủ 
loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp 
của chế độ ta, Đảng ta. Chúng phát tán 
nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế 
bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là “hình 
thức”. Trên internet xuất hiện nhiều trang 
mạng núp bóng “truyền thông xã hội”, đưa 
tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là những thông 
tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin 
không đúng sự thật. Mục đích của chúng 
là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, 
xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất 
an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH 
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Các đối 
tượng phản động, chống đối, cơ hội chính 
trị đã đăng tải nhiều video, bài viết, hình 
ảnh, thậm chí phát trực tiếp trên các trang 
mạng xã hội với mục đích kêu gọi người 
dân không tham gia bầu cử hoặc vận động 
ủng hộ một số trường hợp cơ hội chính trị 
“tự ứng cử” ĐBQH khóa XV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hô hào các hội 

nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, 
tung hô, ủng hộ cho cái gọi là “nhà dân chủ” 
để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Chúng 
ra sức đưa những thông tin, luận điệu sai 
trái, xuyên tạc và kích động người dân “tẩy 
chay”, phá hoại công tác chuẩn bị cuộc bầu 
cử, gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho 
nhiều người hiểu sai các quy định của Hiến 
pháp và pháp luật Việt Nam. Thông qua 
hàng trăm trang web, trang mạng xã hội 
tự lập, chúng liên tục tung những bài viết, 
bài phỏng vấn các nhân vật bất mãn, chống 
đối trong nước cũng như những cá nhân ở 
nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam 
để đưa những thông tin, luận điệu xuyên tạc 
về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND 
các cấp ở nước ta, như: “Bầu cử chỉ là màn 
kịch dân chủ do Đảng đạo diễn, chỉ là hội 
nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Không thể 
có bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh 
đạo cuộc bầu cử”, “Bầu cử chỉ là hình thức 
vì Đảng đã sắp xếp trước rồi”, “Cần xóa bỏ 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đối với cuộc bầu cử”… Qua đó, nhằm lái 
dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư 
tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc 
nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động 
bầu cử. Mục đích lớn nhất của bọn chúng 
là xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bầu cử, yêu cầu Đảng Cộng 
sản không được tham gia vào công tác bầu 
cử, không được lãnh đạo công tác bầu cử…
Bên cạnh đó, càng gần tới kỳ bầu cử, bọn 
chúng càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền, kêu gọi, xúi giục nhân dân trong 
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nước tẩy chay bầu cử, có những hành vi phá 
rối, gây mất an ninh trật tự ở các khu vực bỏ 
phiếu hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt 
động bầu cử; tung tin bôi nhọ, vu khống, 
xúc phạm danh dự, uy tín các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa 
phương tham gia ứng cử ĐBQH, nhằm gây 
ngộ nhận trong bà con cử tri, từ đó tác động 
cử tri không bỏ phiếu bầu cho những đồng 
chí này vào Quốc hội…Một thủ đoạn cũ mà 
các tổ chức phản động đã và đang ra sức 
thực hiện là lợi dụng dân chủ trong hoạt 
động bầu cử ở nước ta, chúng vận động, xúi 
giục những kẻ bất mãn, chống đối chế độ 
đăng ký tự ứng cử, cũng như tìm cách đưa 
người của chúng tham gia tự ứng cử vào 
Quốc hội để thực hiện mưu đồ chống phá 
đất nước lâu dài từ bên trong, nhằm thực 
hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” ‘Tự 
diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Những vấn đề trên cho thấy, âm mưu, thủ 
đoạn, tuyên truyền phá hoại cuộc bầu cử 
ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 của các thế lực, thù địch, 
phản động là rất xảo quyệt, nhưng chỉ có 
thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không 
thể lay chuyển được niềm tin sắt son của 
người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước.

Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, 
cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể các 
cấp cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 
45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính 
trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV 
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, cần khẳng định 
vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững thế 
trận lòng dân trước sự chống phá của các 
thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 
cử; các quy định của luật Bầu cử ĐBQH 
và HĐND; đồng thời, cần tăng cường xây 
dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa 
dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông 
đảo Nhân dân được tiếp cận những thông 
tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn. 
Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, hoạt 
động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối 
an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Bên cạnh sự nỗ lực của các 
cấp, các ngành, mong mọi người dân cần 
thể hiện trách nhiệm công dân đối với một 
sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. 
Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những 
thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đề cao 
cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn 
thâm độc của kẻ xấu; tích cực hưởng ứng 
và tham gia đầy đủ các hoạt động bầu cử ở 
địa phương khi được yêu cầu.

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử 
ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021- 2026 cũng là hành động cụ thể 
nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đại 
hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; thiết thực đưa nghị quyết 
của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
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TÂM TÌNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 

Trong những ngày này trên khắp mọi miền đất nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta đã và đang khẩn trương chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày hội non 
sông - ngày Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026. Sau kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng “thành công rất tốt đẹp”, Nghị 
quyết đại hội đã và đang triển khai đi vào cuộc sống mở ra một tương lai phồn thịnh, tốt đẹp 
cho đất nước và mỗi người dân. Cuộc bầu cử lần này có nhiều cái mới, nhiều cách làm hay 
để Nhân dân phát huy tối đa trí tuệ, quyền dân chủ để lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ 
tâm, đủ tầm, có uy tín cao vào các cơ quan quyền lực của đất nước, xứng đáng là người đại 
diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân. Nghĩa là phải lựa chọn đúng những người có 
đức, có tài, đầy đủ các tố chất: “cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư” mà Bác Hồ đã dạy 
để lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước thành công rực rỡ. 

Bản thân người viết bài này đã tham gia công tác trên địa bàn Tây Nguyên từ những 
năm đất nước mới thống nhất, đã từng làm giáo viên ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, đã từng đồng cam cộng khổ với bà con đồng bào dân tộc M’nông để 
đưa cái chữ về cho con em họ, từng thiếu cơm, khát muối, hứng chịu những cơn sốt rét triền 
miên và những đêm chạy trốn Fulro về bon khi có biến động. Những năm tháng ấy để lại 
trong tôi thật nhiều kỷ niệm và điều đáng suy ngẫm nhất là hun đúc trong tôi một tình yêu 
và trách nhiệm vô bờ với đồng chí, đồng nghiệp với Nhân dân trong những ngày gian khó. 

Tôi được tín nhiệm giới thiệu bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hai nhiệm kỳ 
(từ năm 2011 - 2021). Ngay từ ngày đầu tôi đã xác định đây là trách nhiệm vinh quang và 
cao cả, phải làm gì để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vì vậy, tôi 
đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu các chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào hoạt động của người đại biểu. Tích cực tham gia 
mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân như các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các ban của 
Hội đồng, tiếp xúc cử tri, tham gia các đoàn giám sát... với phương châm: “Đồng hành, gắn 
kết, lắng nghe và chia sẻ”, tôi luôn thực hiện đầy đủ các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri ở địa 
bàn các xã, huyện vùng Đông Bắc và Tây Nam của tỉnh, tiếp thu hàng trăm ý kiến, nguyện 
vọng của Nhân dân để tham mưu cho lãnh đạo các cấp xử lý. Với tinh thần trân trọng và 
cầu thị, ngoài những hội nghị tập thể, tôi sắp xếp thời gian đến gặp gỡ những hộ gia đình có 
những vụ việc, những kiến nghị bức xúc để trao đổi trực tiếp và hiểu rõ về tâm tư, nguyện 
vọng của họ để tham mưu chính xác và giải quyết kịp thời. Chính những lần về cơ sở, về 

QUANG HUY 
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với Nhân dân tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi một cách chân tình đã tạo nên tình cảm gắn bó 
và niềm tin giữa người đại biểu với cử tri một cách mật thiết. Phải chăng đó cũng là một bí 
quyết thành công của người đại biểu Nhân dân. 

Qua mười năm hoạt động với tư cách là đại biểu dân cử đã để lại trong tôi nhiều kỷ 
niệm khó phai mờ, tình cảm với Nhân dân cứ lớn dần lên qua những lần tiếp xúc. Với thái 
độ khiêm tốn, cầu thị giữa người đại diện với các tầng lớp Nhân dân đã tạo nên mối quan 
hệ thân thiện, bền vững, qua đó chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước đối với Nhân dân một cách hiệu quả, tạo niềm tin vững chắc vào 
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. 

Những kỷ niệm trong quãng đời làm đại biểu Hội đồng nhân dân cũng nhiều không thể 
kể hết, có những việc tưởng như đơn giản nhưng để đấu tranh giành lại công bằng cho người 
dân thì cần phải có tình thương yêu đồng bào một cách sâu sắc, phải có tinh thần trách nhiệm 
cao và bản lĩnh của người đại biểu. Những tình huống sau đây cũng là một minh chứng: 
Hồi còn công tác ở huyện, một hôm có cụ bà 73 tuổi quê ở Quảng Nam lên định cư ở Tây 
Nguyên, nhờ cô cháu chở đến nhà thăm tôi và kiến nghị một vấn đề: Ở chỗ bà được Ngân 
hàng Chính sách cho dân vay vốn sản xuất để xóa đói giảm nghèo nhưng ông thôn trưởng 
cố tình làm sai chính sách của Nhà nước, cho vay không đúng đối tượng, thậm chí những 
người được vay phải trích lại 10%. 

Sau khi nắm được thông tin, tôi trực tiếp xuống thôn gặp một số bà con để xác minh sự 
thật rồi tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân xã và Ngân hàng Chính sách huyện đề nghị 
xử lý. Kết quả là ông thôn trưởng ấy bị kỷ luật, cách chức, trả lại lẽ phải, công bằng cho bà 
con trong thôn. 

Trường hợp thứ 2 là bà N. công dân của xã Đ.N, năm 2011 đấu giá trúng lô đất đã trồng 
cây công nghiệp với giá gần một tỷ đồng nhưng suốt 04 năm không nhận được đất. Bà N. đã 
gửi đơn khiếu nại đi khắp nơi, kể cả Bộ tư pháp nhưng vẫn chưa được giải quyết vì rất nhiều 
lý do. Trong một kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016, tôi đã đưa vấn đề 
này ra chất vấn cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết sớm để trả lại quyền lợi cho người 
dân. Sau kỳ họp, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thành lập một đoàn kiểm tra xuống cơ sở kiểm tra 
thực địa và nguyên nhân tồn đọng kéo dài, từ đó tham mưu, đề xuất phương án xử lý trong 
thời gian sớm nhất. Kết quả là kiến nghị của gia đình bà N. đã được giải quyết ổn thỏa, bà 
đã được nhận lại lô đất trúng thầu với giá trước đó. 

Trong hai nhiệm kỳ làm đại biểu Hội đồng, dù chưa có nhiều đóng góp cho công việc 
như kỳ vọng nhưng những câu chuyện nhỏ trên đây thể hiện tình cảm, tinh thần, trách nhiệm 
của người đại biểu trước quyền lợi chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân 
với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện chủ trương “lấy dân làm gốc, xây dựng xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh”. Tôi mong rằng, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ uy tín và giàu lòng nhân 
ái để tham gia các quyết sách, chiến lược phát triển đất nước, phát triển địa phương tiến kịp 
thời đại, không ngừng củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 
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 inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức cách mạng là cái “gốc” của 
người cán bộ, đảng viên. Nhân cách, văn hóa, đạo đức của cán bộ, đảng viên 
có mối quan hệ biện chứng, được hình thành, phát triển trong quá trình học tập, 

công tác, tự giác rèn luyện của mỗi người. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra các căn bệnh nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên như: 
kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham nhũng, vv… Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, 
Người kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên phải hành động quyết liệt chống lại những căn bệnh 
đó để Nhân dân tin Đảng và Đảng phải vững mạnh để phục vụ Nhân dân, để ngăn chặn 
tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đang là một vấn đề lớn đặt 
ra cho Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền 

Giá trị chuẩn mực nhân cách, 
văn hóa, đạo đức của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là mục tiêu 
xây dựng văn hóa con người 

Đắk Nông phát triển toàn diện

S
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kinh tế thị trường định hướng XHCN và tăng cường hội nhập quốc tế của Nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn, tác động 
trực tiếp tới nền tảng nhân cách, văn hóa, đạo đức, lối sống của xã hội nói chung và cán 
bộ, đảng viên nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhân cách, văn hóa, đạo 
đức, Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng, coi đó là một trong những phẩm chất quan 
trọng của cán bộ, đảng viên để Đảng luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo đất 
nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Đắk Nông là tỉnh miền núi, biên giới, có địa bàn rộng, nhiều dân tộc và dân cư vùng 
miền cùng sinh sống; đời sống Nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp 
và không đồng đều. Trong những năm qua, vấn đề xây dựng và phát triển nhân cách, văn 
hóa, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực nhân cách, văn hóa, đạo đức 
Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện và đạt 
được những kết quả nhất định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh 
cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. 

Tuy nhiên, dưới tác động đa chiều mạnh mẽ của các yếu tố kinh tế - xã hội, sự chống 
phá của các thế lực thù địch, việc xây dựng nhân cách văn hóa, đạo đức lối sống cho của 
cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều thách thức. Do vậy, việc xây dựng nhân cách, văn hóa, 
đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên của tỉnh đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển 
bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là nhiệm vụ vừa 
mang tính cấp bách, vừa lâu dài. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành 
Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 13/11/2014 và Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 02/4/2019, 
trong đó, xác định mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông phát triển toàn diện, 
đề cao các giá trị văn hóa truyền thống hướng đến chân - thiện - mỹ; xây dựng nhân cách 
văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống văn minh - nhân ái - nghĩa tình trong cuộc sống. Tập 
trung xây dựng môi trường xã hội an toàn, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được 
cải thiện, trong đó, con người sống có nhân cách, văn minh, nhân ái, nghĩa tình; bảo tồn, 
kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản địa, gắn phát triển văn hóa với 
phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Từng 
bước hoàn thiện các thể chế, thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời, sử dụng có 
hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, loại hình văn 
hóa hướng về cơ sở, làm cho văn hóa, đạo đức thấm sâu đến từng người, từng nhà, từng 
gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã 
hội, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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Sau 17 năm thành lập, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi 
lĩnh vực: Chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ 
vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Trên lĩnh vực xây dựng 
văn hóa, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI, Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII của Đảng, được cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, 
theo đó nhân cách văn hóa, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được rèn luyện trong 
thực tiễn công tác. Môi trường văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần đoàn kết, 
lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư và trong 
xã hội được đề cao, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, 
trong công tác và cuộc sống trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, đồng thời dưới tác 
động của nền kinh tế thị trường và quá trình giao thoa, hội nhập, nhiều vấn đề về nhân 
cách, văn hóa, đạo đức đứng trước những thách thức lớn, đó là: Tình trạng suy thoái về 
tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xem nhẹ việc 
rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa; đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp ở 
một số lĩnh vực có mặt báo động. Nếp sống, lối ứng xử giữa giữa cán bộ và người dân có 
lúc, có nơi còn gây bức xúc; tham nhũng, tiêu cực chưa được đẩy lùi triệt để. Việc thực 
hiện văn hóa công sở, nếp sống văn minh đô thị và trong cộng đồng dân cư của cán bộ, 
đảng viên một bộ phận chưa gương mẫu; việc xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo 
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh vẫn còn những bất 
cập nhất định.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, xây dựng nền tảng nhân cách, văn hóa, đạo đức cho 
cán bộ, đảng viên, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp: 

Thứ nhất, đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò của 
hệ thống chính trị, trong đó kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa “xây” và “chống”, xây là cơ 
bản, chống phải quyết liệt, chống để mà xây.

Thứ hai, thực hiện nói đi đôi với làm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự Nhân 
dân. Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức, lối sống; 
đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị, 
chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với yêu cầu mới; làm cơ sở để đấu tranh có hiệu 
quả với những tư tưởng thực dụng, cơ hội, … 

Thứ ba, các cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; cán bộ 
lãnh đạo, chủ trì, người đứng đầu phải làm gương trước cán bộ, đảng viên trong cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào 
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cũng phải dũng cảm tự soi tự sửa chữa, mới làm gương, mới lãnh đạo được quần chúng 
Nhân dân. Các cấp ủy cần mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tạo thuận lợi cho cán 
bộ, đảng viên dám nói thẳng, nói thật những yếu kém, khuyết điểm của bản thân và đồng 
chí mình. Cán bộ, đảng viên phải chấp hành triệt để sự quản lý của tổ chức, nguyên tắc 
tập trung dân chủ, các chế độ, quy định trong sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng tổ chức 
Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. 

Thứ tư, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính 
trị (khóa XII), đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng, cán bộ cấp trên phải gương 
mẫu trước cán bộ cấp dưới. Cấp ủy các cấp phải phải thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực, 
thông qua kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy 
cần quản lý chặt chẽ quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, kịp 
thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, những biểu hiện thoái hóa, biến chất 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng Nhân 
dân trong giám sát, kiểm tra, phản biện xã hội trong các mối quan hệ, mọi mặt công tác 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh. 

Thứ năm, quan tâm, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa của cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong sạch, lành mạnh, kiểu mẫu, các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để cán bộ, 
đảng viên rèn luyện, xây dựng nhân cách văn hóa, đạo đức, lối sống một cách chuẩn mực. 

Nhân cách, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh từ 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại. Người không chỉ là biểu 
tượng sáng ngời về đạo đức, một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra văn hoá cách 
mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của văn hoá dân tộc, 
mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày 
của Người là hiện thân của nền văn hoá Việt Nam, là mẫu mực đạo đức của con người 
Việt Nam. 

Xây dựng chuẩn mực nhân cách văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng của văn 
hóa Đảng đối với cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
trong tình hình mới, là một đòi hỏi tất yếu đối với Đảng ta nói chung, cán bộ, đảng viên 
trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông nói riêng. Quá trình này, đòi hỏi cấp ủy và mỗi cán 
bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở phải có quyết tâm chính trị cao, tinh thần cầu thị, nghị lực 
mới, với những giải pháp tích cực, đồng bộ. Có như vậy mới ngăn chặn sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo động lực 
phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
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Thực tiễn cho thấy, ở đâu tổ chức tốt phong trào thi đua, ở đó có kết quả lao 
động, học tập, chiến đấu đạt hiệu suất cao; tinh thần yêu nước, ý thức công 
dân, tính sáng tạo, nhu cầu cống hiến, xả thân, nhất là thế hệ trẻ được phát 

huy cao độ. Nhận thức đầy đủ khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức trong phát triển 
kinh tế - xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động 
công đoàn của tỉnh thời gian qua, nhất là năm 2021, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục đích, 
yêu cầu, nội dung phong trào thi đua của địa phương, của ngành, tổ chức nhiều phong 
trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết 
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV, thiết 
thực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 do UBND tỉnh phát động, các cấp công 
đoàn quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ 

Công đoàn tỉnh Đắk Nông 

ĐINH TRỌNG NHƯƠNG

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm đầu 
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm thứ 2 triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trong bối cảnh tình hình quốc tế và 
trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid - 19. Thấm nhuần lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và 
những người thi đua là những người yêu nước nhất” và qua nội dung phát động thi đua 
của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) năm 2021, giai cấp công nhân và Công đoàn tỉnh Đắk 
Nông đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
tạo động lực sáng tạo, phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, 
khen thưởng; Chỉ thị số 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công 
tác thi đua - khen thưởng”, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai các văn bản luật có liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 
tự giác, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, 
nhất là các phong trào do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh phát động, 
như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, 
tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách 
nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh xây 
dựng “chính quyền điện tử”, chuyển đổi số, hướng tới “chính quyền số”, nền hành chính 
công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch”, thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao toàn diện đời sống vật chất 
và tinh thần cho CNVCLĐ nói riêng và Nhân dân trong tỉnh nói chung, phấn đấu đạt và 
vượt các chỉ tiêu của tỉnh năm 2021. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 
hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Động viên CNVCLĐ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công đoàn tham 
gia với người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hội thi tay nghề, thi thợ giỏi; ký kết và thực hiện có hiệu 
quả thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp; cải thiện điều kiện làm việc, bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định và tiến bộ; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnh tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, luật Công 
đoàn, các chế độ, chính sách liên quan để có biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động, hạn chế các tranh chấp xảy ra. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị 
dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Động 
viên cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, 
hiệu quả phục vụ Nhân dân. Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng 
trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục thực 
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hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu 
chí. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân, 
viên chức, lao động; xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh vững mạnh, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội; khắc phục tồn 
tại, hạn chế, để tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp theo; góp phần tạo động lực thi đua 
trong công nhân, viên chức, lao động, phấn đấu xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu 
đẹp, sớm trở thành tỉnh trung bình khá của vùng Tây Nguyên vào năm 2025 như Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. 

 Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp công đoàn, cán bộ, 
đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng chắc chắn 
rằng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu 
thi đua đề ra; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế - xã 
hội, vừa phòng, chống dịch thành công; xây dựng Đắk Nông giàu đẹp, văn minh, nhân 
ái, nghĩa tình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia hội thao 
chào mừng tháng công nhân năm 2021. Ảnh: TN
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Nữ cảnh sát hết lòng vì dân phục vụ

HÀ THỊ HẠNH 

Chúng tôi gặp Thiếu tá Phan Thị Như Thảo - Phó trưởng phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông - khi chị cùng cán 
bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cấp thẻ căn cước công dân cho 

người dân ở bon Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Nhìn nụ cười tươi 
tắn tràn đầy sức sống của chị, ít ai nghĩ rằng chị đã trải qua những đêm thức trắng, cùng 
cán bộ chiến sĩ thay nhau làm việc cả ngày tới đêm khuya, không ngủ cuối tuần, thường 
xuyên tăng ca để đảm bảo tiến độ, đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân 
khi đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ phụ trách công tác ở 
Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công 
dân, phụ trách trực tiếp về 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, 
quản lý căn cước công dân, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Phan Thị Như Thảo đã 
chủ động, sâu sát để cùng cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề 
ra. Trong chiến dịch thực hiện 2 dự án, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội Công an tỉnh Đắk Nông đã chia làm 2 tổ công tác đi tăng cường các huyện có nhân 
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khẩu đông trên địa bàn toàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chị cùng 
cán bộ chiến sĩ đã phải nỗ lực làm việc, tăng ca ngoài giờ, vừa hướng dẫn, làm các thủ tục 
cấp căn cước cho người dân vừa tiếp nhận dữ liệu của công an các địa phương thu nhận 
trong ngày để mã hoá chuyển về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ 
Công an. Cả hai vợ chồng Thiếu tá Phan Thị Như Thảo đều công tác trong lực lượng công 
an, con nhỏ, ông bà nội ngoại đều ở xa.  Áp lực công việc rất lớn, trong khi phải làm tròn 
trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình nhưng vượt lên trên những vất vả ấy, Thiếu 
tá Phan Thị Như Thảo đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Đặc biệt, trong thực hiện “chiến dịch” cấp căn cước công dân, với mục tiêu đến cuối 
tháng 5/2021 sẽ cấp 500.000 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, Thiếu tá Phan Thị 
Như Thảo và đồng đội đã nỗ lực hết mình để thực hiện cấp căn cước công dân đúng tiến 

Thiếu tá Phan Thị Như Thảo thăm hỏi, động viên người dân chờ làm thủ tục
xin cấp căn cước công dân. Ảnh: HÀ HẠNH
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độ, bảo đảm việc tiến hành các thủ tục được thuận lợi, chính xác và nhanh gọn nhất cho 
Nhân dân, khiến người dân cảm thấy hài lòng. Chị sắp xếp công việc cơ quan và gia đình 
để đi xuống từng tổ công tác ở các huyện động viên, hướng dẫn anh em. Chị cùng cán bộ, 
chiến sĩ trong đội tổ chức hàng trăm lượt đến từng nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn cho 
nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của thẻ căn cước công 
dân gắn chíp điện tử. Để thuyết phục bà con, chị tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa của 
đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho việc tuyên truyền được hiệu quả hơn. Chị hỏi thăm 
sức khỏe của bà con, động viên, trò chuyện cùng bà con để giúp bà con vơi đi những mệt 
mỏi. Chị chỉ đạo tổ công tác ưu tiên làm thủ tục thu nhận hồ sơ trước cho những ông bà, 
cô chú lớn tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ. Bận rộn, vất vả là vậy, nhưng nụ 
cười lúc nào cũng thường trực trên môi chị. Chị luôn xác định trong công tác, muốn giỏi 
về nghiệp vụ thì phải dành thời gian xuống địa bàn, gắn bó sâu sát với cơ sở, gần Nhân 
dân, hiểu Nhân dân. Từ đó đúc kết kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. 
Chị cũng chia sẻ, không chỉ riêng chị mà các đồng đội của chị cũng luôn xác định, là một 
chiến sĩ công an thì công việc luôn phải đối mặt với nhiều áp lực nhưng luôn phải giữ được 
tác phong đúng mực, phải gác mọi công việc riêng tư và khó khăn trước mắt để phục vụ 
Nhân dân được tốt nhất, có điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết công việc cho Nhân dân. 
Chị chia sẻ: “Nhìn thấy người dân vui mừng, phấn khởi và hài lòng khi làm xong thủ tục 
xin cấp căn cước công dân là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết”.

Có mặt tại buổi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, chị H Blem Ktul, người dân 
bon Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xúc động chia sẻ: “Ban ngày phải 
đi làm rẫy nên đến tối mình mới có thời gian đi làm căn cước công dân. Mình chưa hiểu 
làm căn cước công dân để làm gì nhưng đến đây gặp chị Thảo, chị đã hướng dẫn cho mình 
hiểu hơn. Các anh, chị công an làm việc từ sáng đến đêm nhưng lúc nào cũng niềm nở và 
giải thích cặn kẽ, hướng dẫn nhiệt tình cho bà con. Đặc biệt là chị Thảo, chị gần dân lắm, 
ân cần hỏi thăm người già, giúp bế cháu nhỏ cho bố mẹ làm căn cước. Làm đến đêm khuya 
mà mình không thấy ai phàn nàn, ai cũng vui vẻ cả”.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giản dị, chân thành cùng phẩm chất chịu thương, 
chịu khó của người phụ nữ kết hợp với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, 
Thiếu tá Phan Thị Như Thảo đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng với 
8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”, tô thắm thêm các phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của 
người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Qua đó, góp phần vào thành tích của Công an tỉnh Đắk Nông, xây dựng hình ảnh đẹp về 
người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.  



Được về Huế thực tập, Hạnh mừng lắm. Nơi ấy, năm xưa chiến trường vô 
cùng ác liệt, một phần cơ thể anh đã để lại đó. Nơi ấy, một kỷ niệm sâu đậm 
về một người đồng đội ngã xuống trước ngày giải phóng…Biết đâu, lần này 

được gặp lại gia đình, vợ và có thể có con của người liệt sỹ ấy.
Xe ca đưa đoàn học viên Học viện Nguyễn Ái Quốc đến trường Đại học Y. Chiều 

tháng 5, Huế mưa dữ quá. Cái gạt nước xe ca miệt mài đưa đi đưa lại lên mặt kính, vậy 
mà trong xe chẳng nhìn rõ mặt đường. Người Huế, ai cũng quen với những cơn mưa bất 
chợt thế này. Trời trắng mờ trong mưa rơi, người Huế trầm tư. …Giải phóng 6 năm rồi, 
Huế đổi thay chưa mấy.

Huế với Hạnh vừa xa vừa gần, vừa lạ vừa quen. Anh dán mắt chằm chằm nhìn màn 
mưa giăng mờ trắng, cố hình dung đây là đâu. Mưa to quá, anh chẳng nhận được nơi mình 
đã sống, đã đi qua. Hàng cây thưa thớt hai bên đường lùi dần phía sau. Cái gạt nước cứ 
cần mẫn mà chẳng xua kịp nước mưa tan loang lổ trên mặt kính. Nỗi nhớ, cảm xúc xao 
xuyến, buồn vui về Huế trào lên, dội về trong tâm trí anh.

- Đến rồi. Tài xế thông báo. 
Thầy giáo Ngọc, trưởng đoàn nghiêng mình nhìn ra cửa xe.
- Trời còn mưa to, ta xuống trình giấy tờ xin bảo vệ cho xe vào sân trường.
Mấy phút sau, ba lô hành lý anh em trong đoàn được chuyển vào hội trường. Nào 

có chi nhiều nhặn, hành lý học viên chính trị thời bao cấp vẻn vẹn vài bộ quần áo, còn là 
tài liệu, sách vở. 

ĐÊM ẤY TRONG VÙNG ĐỊCH

Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC HINH
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Mưa tạnh. Tan buổi học chiều. Sân trường tấp nập những bước chân sinh viên và 
mấy chị nhà bếp. Có người con gái nhỏ nhắn, mảnh mai, tóc mỏng dài chớm mông tuổi 
gần ba mươi duyên dáng trong bộ đồ bà ba đen dắt xe đạp ra phía cổng trường. Hạnh dõi 
theo người con gái ấy. Ai, ai nhỉ? Sao quen quen… Hình như đã gặp ở đâu rồi. Anh ngẩn 
người, vẩn vơ tự hỏi: Người ấy là ai.

- Mời vào hội trường họp Đoàn. 
- Kìa, Hạnh. Không nghe thấy gì hả, Thầy Ngọc gọi vào hội trường họp đoàn đấy. 

Khánh, người ở cùng phòng vỗ nhẹ tay lên vai Hạnh. Giật mình, Hạnh bước chậm, mắt 
vẫn đổ ra phía cổng trường. Hình ảnh người con gái ấy cứ lởn vởn trong tâm trí anh

Sau ngày đêm hành quân từ Hà Nội vào Huế. Mệt mỏi, ai cũng lăn ra ngủ. Hạnh thì 
không. Anh cố lục trong trí nhớ người con gái ấy anh đã gặp ở đâu rồi. Có phải…trong 
phim ảnh, tiểu thuyết. Hay là… nữ chiến sỹ giải phóng tải lương gùi đạn băng rừng vượt 
núi năm xưa. Hay là… người nữ giao liên đã dẫn đường cho các anh đến đơn vị mới. Hay 
là, hay là…Bao nhiêu giả thuyết vẫn không trả lời được, anh thiếp đi.

Tiếng kẻng báo sáng vang lên, Hạnh bừng tỉnh. Vóc dáng người con gái có cảm giác 
quen quen ấy lại chập chờn, lúc rõ, lúc mờ ảo…Anh hy vọng mình sẽ biết về người con 
gái ấy.

Hạnh làm đồng chủ nhiệm lớp Y năm thứ hai và phụ trách văn nghệ của đoàn. Anh 
dồn sức cho chuyên môn. Những giờ dạy chính trị cho sinh viên, lớp người sinh ra từ chế 
độ cũ, giờ học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, họ còn bao ngỡ ngàng. Hạnh biết trau 
dồi nhận thức chính trị, nhận thức xã hội cho lớp người này vừa dễ mà lại vừa khó. Dễ vì 
đất nước hòa bình, thống nhất, sáu năm cũng đủ thời gian để các em cảm nhận được những 
gì tốt đẹp của chế độ mới. Khó vì, dù sao cha mẹ, gia đình các em vẫn còn mặc cảm. Và 
đời sống hiện tại vẫn có khó khăn, thiếu thốn.

Bài giảng của Hạnh không chỉ truyền đạt cho các em những kiến thức có tính lý luận 
mà anh chú ý đến việc liên hệ thực tiễn rất gần gũi với những gì đã qua, hiện tại và tương 
lai đất nước. Là người lính đã từng sống, chiến đấu hy sinh ở mảnh đất miền Trung, anh 
như một nhân chứng của những hy sinh anh dũng, của những biến cố lịch sử và chiến 
thắng oanh liệt của dân tộc ta đối với kẻ thù số một thế giới. Các em cuốn hút theo dòng 
chảy của lịch sử qua từng bài giảng của anh.  

Long, cán sự lớp ngồi đầu bàn trên có nước da trắng mịn, đeo cặp kính cận dáng thư 
sinh, đứng dậy hướng về thầy Hạnh:

- Thưa thầy! Trong chiến tranh đói rét, đạn bom ác liệt như vậy mà sao những người 
chiến sỹ giải phóng đều vượt qua tất cả và họ đã chiến thắng ạ. Cả lớp dồn mắt về Hạnh. 
Im lặng, chờ đợi. 

- Đó là vì họ có lòng yêu nước thiết tha, tin vào chính nghĩa, tin vào Bác Hồ kính yêu. 
Thầy Hạnh dõng dạc trả lời. 

Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC HINH
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Ánh mắt tuổi trẻ sáng lên như được tiếp nhận ngọn lửa của niềm tin vào chế độ mới 
mà thầy Hạnh truyền cho các em. Tình cảm thầy trò giữa Hạnh và các em sinh viên ngày 
càng sâu nặng. Những giờ lên lớp, những buổi sinh hoạt văn nghệ làm cho các em gần 
gũi, yêu quý kính trọng người thầy giáo, người chiến sỹ giải phóng năm xưa đã từng chiến 
đấu, hy sinh ngay trên mảnh đất này. 

***
           
Chiều thứ Bảy, Hạnh ra phố. Anh bước chậm trên hè. Lòng miên man bộn bề bao 

điều về Huế. Huế bây giờ vẫn bình lặng, trầm tư như xưa. Và anh cũng đã nhận ra không 
chỉ bây giờ, mà từ những năm còn chinh chiến: “Vẻ đẹp chẳng nơi nào có được…”, về 
“Huế mộng mơ…”

- Anh Hạnh! Tiếng người con gái vọng đến vừa đủ Hạnh nghe thấy. Đó là Túy, người 
con gái mà anh chưa rõ là ai. Anh đi mô về rứa, vô đây nghỉ chút đã. Túy vừa nói vừa dắt 
xe lên vỉa hè.

Hạnh và Túy cùng vào quán kem bên đường.
- Ăn đi anh. Kem quán này ngon lắm đó.  Hạnh đón cây kem lạnh đang bốc hơi nước 

từ tay Túy. Anh lúng túng, Túy cũng vậy. Cả hai như vừa quen vừa lạ. Ở độ tuổi trên dưới 
ba mươi cả rồi, vậy mà e thẹn, ngượng ngùng, dè dặt.

- Nhà chị cách đây xa không ạ? Hạnh mạnh dạn hỏi.
- Gần đây anh ạ. Ngừng một lát, Túy nhìn Hạnh nhỏ nhẹ: “À, anh Hạnh ơi, đừng kêu 

em là chị nhé, mắc cỡ lắm. Chắc em ít tuổi hơn anh đấy”. Túy cúi mặt xuống bàn nhìn hai 
cây kem mầu hồng đang tan thành nước, có phần đã hòa vào nhau. Chị hơi đỏ mặt. Chỉ 
tay ra phía đường, dịu dàng giọng Huế:

- Nhà em ở bên kia cầu An Cựu, đây đến đó chừng cây số, loáng một chút là đến 
thôi ạ! 

Hạnh nhìn kỹ hơn người con gái ấy. Đúng là mình đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cô ấy là 
ai thì anh nhớ hết nổi. 

Ngoài trời vẫn đổ mưa. Mưa chiều ở Huế thường rất to, xối xả. Hạt mưa xuống 
đường tóe lên những bông hoa nước. Bọt tan nhanh trên mặt đường nhựa lỗ chỗ loang lổ 
rồi trôi theo rãnh vỉa hè. Mưa ồn ào trên mái tôn. Hạnh và Túy cùng nhìn ra đường, chẳng 
ai để ý gì đến hai cây kem lúc này đã tan hết thành nước hòa vào nhau.

- Thôi, về đi, trời sắp tối rồi. Hạnh đứng dậy nói vừa đủ để Túy nghe.
- Dạ! Anh về. Khi mô rảnh mời các anh đến nhà em chơi nhé!
Hạnh bước chậm rãi trên vỉa hè. Rãnh nước bên hè lăn tăn sóng nhẹ như đang đánh 

thức anh tìm lại quá khứ. Sau mưa, không gian như rộng thêm, trời ấm áp. Cảm giác 
khoan khoái theo anh về trường.
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Thời gian cứ dần trôi, mọi vật rồi sẽ đổi thay, nhưng những kỷ niệm về Huế, về người 
đồng đội liệt sỹ thì mãi còn trong tâm trí Hạnh. Anh đinh ninh mình sẽ tìm được gia đình 
của Thành:  Biết đâu, đêm ấy… vợ chồng mày đã có con, Thành ơi!

            
Năm 1973, Hiệp định về ngừng bắn tại Việt Nam được ký kết. Ai cũng mừng vui, 

nhất là những người cầm súng. Ngày hòa bình sẽ đến, đoàn viên cho những người còn 
sống. Hai mươi năm, ai nơi chiến trường đối mặt với kẻ thù một cường quốc có tiềm lực về 
quân sự từ bên kia bán cầu thì không thể quên sự ác liệt, vĩ đại đến vô cùng của nó. Vì độc 
lập dân tộc mà cả dân tộc đã đổ máu, hy sinh cho mục tiêu cao cả ấy. Đói rét, bom đạn, nhà 
tù…đã cướp đi sinh mạng bao đồng bào, đồng chí. Lớp cha trước, lớp con sau nối bước, 
chung lưng đấu cật chiến đấu, hy sinh cho kháng chiến vệ quốc toàn thắng. 

Theo tinh thần của Hiệp định Pari 1973, hai bên đâu ở đó. Ở chiến trường khu Năm, 
nhiều nơi những người lính ở hai bên đã gặp nhau, tỏ ra thân thiện. Họ trao nhau bánh 
lương khô, điếu thuốc. Người lính bên kia, thổ lộ sự chán ghét chiến tranh, khao khát hòa 
bình. Họ bày tỏ thán phục về sự dũng cảm và lòng nhân ái của người cộng sản. Họ biết sau 
đây chiến thắng không thuộc về họ, mong ngày ấy về sớm và cách mạng tha thứ cho. Tuy 
vậy ở một vài nơi chiến sự vẫn xảy ra, gây tổn thất cho cả hai phía. 

Chiến trường tĩnh lặng là những khoảnh khắc gây cảm giác sợ nhất cho người lính. 
Sau những giây phút tĩnh lặng ấy là hàng ngàn tấn bom B52 trút xuống mặt đất. Hàng dọc, 
hàng ngang từng tốp máy bay, những tử thần lầm lì giang cánh trên không. Sau những 
tiếng nổ long trời lở đất là muôn vàn đau thương, tang tóc. Sự sống con người, cây cỏ bị 
hủy diệt hoang tàn… không biết bao giờ hồi sinh. 

Thành lấy dây dù buộc lại chiếc gùi vải, đến bên Hạnh:
- Tối nay anh em ta xuống chợ rồi tranh thủ băng nhanh về nhà thăm má và vợ mình 

chút nghe! Má giờ chắc già yếu đi nhiều, còn… vợ mình thì tội nghiệp lắm.  
Thành kể trong nghẹn ngào: Cha mẹ đôi bên làm đám cưới cho chúng mình, chưa kịp 
chung chăn chung gối thì họ phát hiện mình là người của cách mạng. Ngay trong đêm tân 
hôn, mình phải “nhảy núi”. Gần 3 năm rồi không biết má với vợ mình có sống nổi với bọn 
chúng không. Mình là con trai, gian khổ, ác liệt chịu được, còn má mình già, vợ liễu yếu 
đào tơ không biết có chịu nổi sự hành hạ của bọn chúng không. Hai mắt Thành chớp chớp, 
nghe có tiếng “ực” từ trong cổ họng người đồng đội đã sống, chiến đấu bên nhau như anh 
em ruột thịt. 

Chuyện gì Thành cũng nói Hạnh biết, vậy mà giờ mới thổ lộ về chuyện nó đã có vợ. 
Hạnh không trách. Có lẽ sự hy sinh của gia đình nó nhỏ bé so với những hy sinh to lớn của 
đồng bào, đồng chí cho cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc nên nó không muốn kể. Hạnh 
khe khẽ gật đầu. Ánh mắt anh trìu mến nhìn về phía bạn như một sự cảm thông sâu sắc từ 
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trong nội tâm. Hạnh thoáng nghĩ về người mẹ, người em gái duy nhất của mình đang ở 
quê cách xa đây hàng ngàn cây số. Cha Hạnh hy sinh thời chống Pháp, mẹ ở vậy nuôi hai 
anh em Hạnh. Anh em Hạnh là tất cả đối với mẹ. Hạnh là con trai một của liệt sỹ, không 
thuộc diện tòng quân, nhưng Hạnh nằng nặc đòi đi, mẹ can ngăn chẳng được. Biết tính 
nết nó, có cản cũng không được, mẹ chỉ mong con ở nơi mũi tên hòn đạn chân cứng đá 
mềm, đi đâu “đánh giây thép” cho mẹ và em biết nhé! Bà chắp tay thắp hương trước bàn 
thờ người chồng liệt sỹ.

 Thành giật nhẹ điếu thuốc đang cháy dở từ môi Hạnh: “Ráng lên, hòa bình tao ra 
thăm mẹ, thăm em, cưới cho mày con vợ xinh xắn nấu thật nhiều rau, chúng mình ăn đến 
đã thì thôi. Chịu không nào?”. Thành đứng dậy uốn éo nhẩy múa thể hiện niềm vui người 
lính. Anh mơ ước được về thăm nhà trong Nam, ngoài Bắc. Điếu thuốc vừa tàn, những sợi 
khói nhẹ bay từ đám cỏ dưới chân. Hai đứa chuẩn bị xuống chợ.

Chợ đêm vùng tạm chiếm lưa thưa mấy sạp hàng, sạp nào cũng đốt vài ba cây đèn 
cầy. Ánh lửa vàng chòe lay lắt theo gió từ dòng sông phả lên. Bên kia bờ sông có chòi 
canh của lực lượng dân phòng. Người đến chợ mua vội thứ cần mua, ai biết người nấy. 
Hạnh không vào chợ, anh đứng ngoài quan sát. Thành mua mấy bộ đồ cho má, cho vợ và 
vài ba gói thuốc lá Ru - bi. Lâu nay hai đứa vấn lá thuốc hút, nay mới có dịp khao nhau, 
mừng lần về thăm má, thăm vợ.
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Chợ tan. Thành cầm đèn cầy, Hạnh gánh hàng cho chị chủ sạp (sau này Hạnh mới 
biết chị chủ sạp là cơ sở cách mạng). Hai đứa mặc đồ dân sự cùng chị chủ sạp ra phía bờ 
sông An Cựu, bước nhanh vào nhà chị chủ sạp, Thành kéo Hạnh ra phía sau lao sang phía 
nhà mình:

- Nhà tao đấy. Mày ngồi chỗ này canh chừng. Thành đặt nhẹ tay lên vai Hạnh vỗ vỗ. 
Hạnh ngồi gọn nép mình sau khóm tre, bên bờ đá thấp nơi giáp gianh giữa nhà chị chủ sạp 
và nhà Thành. Địa điểm này vừa kín vừa quan sát được cả 4 phía. Dưới ánh pháo sáng, 
Hạnh thấy Thành bước nhanh về phía ngôi nhà tôn nhỏ thấp núp dưới tán cây xum xuê. 
Tiếng gõ cửa cạch… cạch…

- Ai “zậy”, khuya khoắt mà còn kêu chi “rứa”? Tiếng bà già vọng ra.
- Má, con đây. Thành đây. Tiếng cửa mở rất nhẹ. Má ra hiệu trong nghẹn ngào.
- Túy ơi, thằng Thành, chồng mày về nè!
Hạnh hồi hộp, chăm chú quan sát. Không gian trong đêm vùng ven đô tĩnh mịch, có 

lẽ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến mấy chục năm rồi, giờ ngớt tiếng súng, bớt bom đạn nên 
ai cũng say giấc ngủ. Hạnh nghe rất rõ từng bước đi, lời nói của Thành, của người già, 
người vợ trẻ trong căn nhà nhỏ ở nơi người bạn anh sinh ra lớn lên và giờ chung chiến 
hào. Hạnh cảm nhận được ánh mắt, hơi thở, nụ hôn và mầm non hạnh phúc đang diễn ra 
của tình mẫu tử, nghĩa phu thê. Những giây phút ấy quý hiếm lắm. Sự sống sinh sôi nơi 
chiến trường, giữa lòng địch sao thiêng liêng, cao quý đến thế. Niềm vui trong Hạnh dâng 
trào, anh dán mắt quan sát, cầu mong cho mọi sự bình yên. 

Hơn tiếng sau, từ phía nhà bếp, Thành khom người lao nhanh ra phía bụi tre, ôm hôn 
lên trán, lên má Hạnh. Hạnh nhận ra vị mặn nước mắt người đồng đội: Thành ơi, khóc 
nữa đi.

- Biết ơn Hạnh nhiều lắm! Đói rồi phải không, chúng mình ăn chút gì nhé. Hạnh khẽ 
gật đầu, Thành quay mặt về phía nhà bếp. Hạnh đặt nhẹ ngón tay vào cò súng ngăn lại:

- Suỵt. Tao không đói. Khuya rồi, không cần đâu mà.
Vợ Thành ôm túi nhỏ lao nhanh về phía hai người, chị dúi vội vào tay chồng:
- Đồ ăn đây, các anh đi đi. Má con em ở nhà không sao đâu mà. Mai mốt hòa bình 

các anh về với má con em nhé! Bóng người phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai trong bộ bà ba 
màu đen lao nhanh về phía căn nhà mái tôn thấp nhỏ núp dưới tán lá cây xum xuê. Hình 
ảnh ấy đã sáu năm rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí Hạnh.

            
            
Đơn vị Thành có chiến sỹ vừa hy sinh trên chốt. Thành nhận nhiệm vụ lên đưa thi 

hài liệt sỹ xuống chân đồi làm lễ truy điệu. Anh thận trọng bò từng bước lên đỉnh chốt. 
Vừa lật thi thể người liệt sỹ lên thì…một tiếng nổ lớn và ánh chớp lóe lên trên đỉnh chốt. 
Hai bóng người chiến sỹ giải phóng tung lên…, rồi im lặng. Khói, mùi cay khét bao trùm 
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trận địa ảm đạm.  Con tim đồng đội nhói đau
- Mìn. Mìn mở chốt, chúng gài dưới thi thể liệt sỹ. Dã man quá. Các đồng chí ơi, còn 

gì đau đớn hơn thế này không? Hạnh hét lên, mắt đỏ hoe, anh ôm chặt lấy đồng đội. Thế 
là đơn vị một người nữa ra đi: “Thành ơi, phút chót cuộc chiến vẫn ẩn chứa hy sinh, mất 
mát. Chiến trường… chiến trường đâu có viên đạn cuối!”. 

             
Căn nhà năm ấy, giờ xoay hướng, chuyển ra sát bờ sông An Cựu. Khóm tre ngày 

xưa, giờ là cây trứng gà, mùa này sai trái chín vàng. Tất cả đều đổi thay, làm sao Hạnh dễ 
nhận ra. Mới hơn 6 năm thôi, đêm ấy Hạnh quan sát rất kỹ cảnh vật ở đây. Nhưng nay, tất 
cả như không phải là nơi anh đã từng thấy. Người mẹ năm ấy ôm Thành nức nở khóc, giờ 
bà đã về với tổ tiên. Nhà chỉ có hai mẹ con Túy. Đứa con trai tên là Đạt, năm nay học lớp 
một. Phải nói nó đẹp trai nhanh nhẹn, học giỏi, ngoan ngoãn. Được má chiều chuộng cu 
cậu nũng nịu, không thích ai trêu đùa. Thấy chúng tôi đến, mẹ con Túy đón từ đầu ngõ, 
thằng Đạt khoanh tay trước ngực cúi người xuống: “Cháu chào các bác ạ”. Rồi vội quay 
ngoắt lại chồm lên đòi má nó bồng. “Ngoan quá, các bác chào mẹ con cháu”. 

Đám giỗ hôm nay nhiều người đến dự. Lễ nghi ở Huế rất bài bản và cung kính. Ông 
bà già quần áo dài, cụ ông đội khăn xếp, vái lạy cung kính trước bàn thờ ở gian phía trong 
nhà. Hai má con Túy luôn đứng cạnh nhau cùng chắp tay trước ngực, đôi mắt ướt lệ của 
Túy luôn ngước nhìn vào di ảnh người chồng quá cố. Ngày giỗ anh, chủ lễ gỡ tấm vải đỏ 
mà ngày thường phủ lên di ảnh.  Hạnh xin phép vào ban thờ gian nhà trong. Hai tay chắp 
lại dâng hương. Hạnh ngước nhìn ảnh người quá cố. Mắt anh hoa lên, mờ ảo trong làn 
khói hương mỏng manh là là bay như những sợi khói thuốc rê ngày còn chinh chiến bên 
bờ suối. Anh run rẩy: Có phải mày đấy không, Thành ơi!

Hạnh đứng như bất động. Mọi người ngơ ngác. Nước mắt lăn trên gò má người cựu 
chiến binh, sụt sùi: “Thành ơi, tao có lỗi với mày nhiều lắm, tha thứ cho tao…”, rồi anh 
bước nhanh lên bàn thờ, hôn lên di ảnh.

- Anh có phải là người đêm ấy về nhà em không ạ?
- Ừ. Thì ra em là vợ Thành. Đêm ấy…Đôi mắt anh cay cay nhòe trong khói hương
Hạnh quệt nước mắt. Trong khói hương tri ân người đồng đội, anh thấy Thành hiện 

về: “Mày tệ lắm, Hạnh ơi. Nếu không có đợt về đây thực tập, nếu mày không thực tập ở 
trường có người vợ tao thì mày đâu có nhớ đến tao…”. Hạnh nuốt từng tiếng trách, cổ 
họng anh nổi cục như đang có gì vướng tắc. Anh nghẹn ngào: “Thành ơi, sau chiến tranh 
tao bộn bề bao công việc. Bên tao, con nhỏ, mẹ già, nhà nghèo khó, ăn chưa no, mặc chưa 
ấm. Có lẽ lớp sơn chói lọi cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã che đậy, vùi lấp đời sống 
nghèo khó của người lính đã làm nên sự vĩ đại ấy sau cuộc chiến. Mày cứ mắng, cứ chửi 
tao đi, Thành ơi…”.

Đôi mắt Túy đỏ hơn, bàng hoàng. Chị có cảm giác chồng chị đã xui khiến Hạnh về 
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thăm mẹ con chị. Dáng vóc, tiếng nói, cử chỉ của Hạnh làm cho Túy nhớ về đêm ấy, chị 
thầm biết ơn Hạnh đã cho vợ chồng chị những phút giây hạnh phúc và có cháu Đạt. Sự 
sống sinh sôi từ nơi bom đạn.

Túy cúi xuống nói nhỏ với con:
- Đạt ơi, con kêu bằng bác Hạnh nghe con. Đạt rời tay má nó rồi quay về phía Hạnh. 

Anh bồng nó lên vai, hôn nhẹ lên má. Thằng Đạt lấy tay quệt quệt lên má ươn ướt, nó 
thầm nghĩ: Nước mắt bác Hạnh cũng có vị mằn mặn như nước mắt má nó.

Hạnh ôm thằng Đạt vào lòng:
- Gắng học cho giỏi nghe con. Bác lớn chừng này mà vẫn phải học nè! Học hết lớp 

mười, ra Bắc học đại học, thăm Thủ Đô, thăm lăng Bác Hồ.
Anh dắt tay thằng Đạt đi xung quanh sân nhà đứng bên những chùm quả trứng gà 

mùa này đang vàng vỏ trĩu cành sà xuống nền mặt sân lát gạch. Hai bác cháu vừa đi vừa 
trò chuyện. Túy đứng lặng ở góc sân, chị không dám nhìn về phía hai bác cháu. Mặt quay 
về phía sông An Cựu, chị nghe rất rõ tiếng nói, tiếng cười của họ. Ánh mắt long lanh rơm 
rớm lệ, trong chị đang dâng trào một niềm vui mới.

Trở về trường, nhiều đêm Hạnh không ngủ được trọn giấc. Tình thương và trách 
nhiệm đối với người còn sống sau những mất mát to lớn của đồng đội, liệu anh có đủ sức 
và can đảm để bù đắp phần nào cho họ không? 

Anh em trong đoàn đã ngủ say. Hạnh ôm cây đàn Ghita ra hành lang hội trường khe 
khẽ hát ca khúc: “Tình yêu hai dòng sông” anh vừa sáng tác.

Lời ca có đoạn: “… Quê anh có dòng sông Hồng. Quê em có dòng sông Hương. 
Dòng sông Hương vừa thương vừa nhớ, dòng sông Hương tình yêu đợi chờ…” và “Quê 
ta xưa trong lửa đạn, sóng sông Hồng cùng hòa với sóng sông Hương, ta nhấn giặc thù 
giành lại mùa xuân… Cờ đỏ tung bay trên thành phố Huế, anh gửi nắng vào cho sắc cờ 
tươi thắm hơn…”. Đoạn kết của lời ca: “Ta yêu nhau, ta yêu nhau cùng xây cuộc sống 
mới, tình yêu này đẹp mãi như những dòng sông.”

              

Ngày xa mái trường thực tập, xa Huế, tiễn đoàn ra sân ga tàu lửa, Túy tay dắt thằng 
Đạt, tay xách giỏ mây:

- Thuốc lá, trái cây trứng gà vườn nhà các anh ăn đường. Trầu cau em biếu mẹ. Túy 
móc từ túi áo bà ba tấm ảnh đặt vào tay Hạnh: “Tấm ảnh này, anh, em và con chụp ở bãi 
biển Thuận An bữa đoàn cho mẹ con em cùng đi thăm quan, anh giữ làm kỷ niệm. Nhớ 
gửi thư vô cho má con em, anh nhé!”. Túy nghẹn ngào.

Những cánh tay mềm mại vẫy vẫy. Ánh mắt hai má con dõi theo con tàu rời ga…
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Từng bước từng bước chân cứ 
nhẹ nhàng, dứt khoát cùng 
hành quân, bước đều lên phía 

trước. Phó đồn trưởng nghiêm lệnh, hô: 
- Các đồng chí cầm chắc tay súng, 

bám chặt vào, di chuyển cẩn thận về phía 
trước, hướng mắt nhìn thẳng...tiến lên nào! 

Xạch..xạch...xạch tiếng vang phát lên 
phục kích mọi góc độ dưới chân thác. Mọi 
người nhanh nhẹn thực hiện mệnh lệnh 
nhưng cũng rất cẩn thận khi vượt qua con 
suối nhỏ với chỉ một sợi dây bám mong 
manh. Đi qua hết con suối, giọng trầm ấm 
ấy lại vang lên, nửa là mệnh lệnh và một 
nửa như lời động viên, an ủi:

- Mọi người làm nhiệm vụ nhé! Đang 
thời gian cao điểm của dịch Covid -19, các 
đối tượng có thể bằng mọi cách để trốn qua 
đường biên giới của chúng ta. Phải tuyệt 
đối tập trung cao độ nhé các đồng chí! 

Mệnh lệnh ấy ngày nào các chiến 
sĩ cũng nghe vài chục lần, cứ vang bên 
tai Minh, ngay cả trong giấc ngủ. Vậy là 
anh và nhiều đồng đội khác, chưa biết khi 
nào được về nhà, những ngày tết đã cận 
kề, lòng chiến sĩ ai cũng thấy rạo rực, bồi 
hồi. Đây là đợt chống dịch lần thứ ba của 
cả nước, các anh liên tục được phân công 
thay phiên nhau đi tuần tra tại các chốt 
chặn phòng chống dịch trên địa bàn đơn vị 
quản lý, tăng cường tuần tra biên giới dọc 
các ngõ ngách, con đường, kể cả việc tuần 
tra thường xuyên trong rừng. Có ngày, các 
chiến sĩ đi bộ phải hơn hai mươi kilômét để 
làm nhiệm vụ. Khí hậu đang mùa khô, nên 
những buổi trưa là thời điểm nhiệt độ lên 
cao nhất. Nắng rát, nắng đến vỡ đầu, Huân 
- cậu lính mới nhỏ tuổi nhất đội, lính mới 
thốt lên. Những chiến sĩ khác, không ai bảo 
gì, đi ngang siết chặt vai Huân rồi đi tiếp. 

Đợi anh về
Truyện ngắn của THANH THẢO
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Một cách để động viên, trấn an đồng đội tốt 
nhất vào lúc này, cứ tiến về phía trước rồi 
sẽ đến nơi nhé em! Minh đi bên cạnh Huân 
thì thầm. Cũng là lính mới được tăng cường 
về vùng biên giới Nam Tây Nguyên, nhưng 
đợt chống dịch lần này là lần thứ hai Minh 
được tham gia và anh hiểu: Khó khăn, gian 
khổ chỉ là trước mắt, chỉ cần cố gắng là vượt 
qua tất cả, những năm được học ở trường 
cùng thời gian đi thực tập, công tác đến nay 
đã được năm năm, những môi trường ấy đã 
rèn để một thanh niên nhút nhát trở nên gan 
dạ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một 
cách cao nhất. Môi trường ấy đã giúp Minh 
hôm nay đủ tự tin để an ủi, động viên Huân 
trong thời khắc khó khăn vất vả này.

Qua cánh rừng này, con đường mòn 
này, chỉ cách các chốt kiểm dịch chưa 
đến kilômét thôi là địa phận biên giới tỉnh 
Monđukiri của Campuchia. Hàng ngày có 
biết bao chuyến hàng, cuộc giao thương 
trao đổi giữa hai tỉnh, nếu chốt kiểm dịch 
của lính biên phòng và các lực lượng chức 
năng không kiểm soát kỹ, lượng người 
trà trộn vào rất nhiều, trên cả những con 
đường mòn mà các anh đang tuần tra nữa. 
Tổ của Minh trong đợt chống dịch trước đã 
từng bắt được hai nhóm đối tượng trốn qua 
đường biên giới để chạy vào Việt Nam, các 
đối tượng ấy rất tinh vi, thường canh giờ 
trưa nắng và đêm khuya để hành động. Các 
tổ nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, ăn 
ý với nhau thì chúng sẽ lợi dụng mà xâm 
nhập vào. Chiều xuống nhanh, Minh cùng 
đồng đội sau ca trực có thời gian về đồn để 
tắm rửa, nghỉ ngơi nhưng tất cả vẫn phải 
theo mệnh lệnh trong tâm thế sẵn sàng khi 

có hiệu lệnh của cấp trên. Đội công tác của 
Minh cơ động, có nhiệm vụ di chuyển nhiều 
phối hợp với các chốt nên được chia làm 
các tổ thay ca nhau liên tục nên thời gian 
giao ca được rút ngắn so với công việc của 
các đội khác có ít tổ hoạt động hơn. Cái khí 
hậu Tây Nguyên mùa này thật lạ, sáng thì 
lạnh buốt như cái rét ở vùng Bắc bộ, có hôm 
sương mù dày đặc khi đi trong rừng, đồng 
đội nối đuôi nhau đấy mà chỉ cần cách vài 
bước chân thôi đã không thấy lưng nhau. 
Buổi trưa thì nắng gắt, có hôm nhiệt độ cao 
hơn buổi sáng đến gấp đôi thế mà cứ sau 6 
giờ chiều, khí hậu lại hạ nhiệt dần, mát và 
đến tầm nửa đêm đã bắt đầu lạnh. Hôm nay 
không phải trực ca đêm, Minh lại lấy cuốn 
sổ nhỏ ra lật lật, ghi chép, thói quen ấy anh 
giữ được từ khi ở trong trường đại học đến 
bây giờ. 

Đêm biên giới! Trăng mười sáu tròn 
vành, sáng rực, chỉ còn hai tuần nữa là tết, 
cái tết đầy biến cố đối với Minh, cái tết mà 
bao dự định anh chuẩn bị từ trước đã không 
thể thực hiện được. Không biết giờ này Nga 
đang làm gì? Có còn giận anh không? Hôm 
nay có tăng ca cho kịp hàng tết không?... 
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Minh cứ viết 
vào cuốn nhật ký quen thuộc. Từ hôm được 
tăng cường đợt 3 cho việc chống dịch Covid, 
anh và cô đã không còn liên lạc với nhau, 
thật ra là Nga từ chối nghe điện thoại, nhận 
tin nhắn zalo, facebook của Minh khi anh 
quyết tâm xung phong chống dịch đợt này. 
Không phải Nga không hiểu công việc của 
Minh, không lo cho công việc chung của 
đơn vị trong thời gian cao điểm này nhưng 
giữa hai người đã có một thỏa thuận, giao 
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ước từ khi kết thúc đợt cao điểm chống dịch 
trước, rằng tết này anh sẽ cắt phép để đưa 
Nga về quê rồi chuẩn bị để hè năm sau, cả 
hai cùng tổ chức lễ cưới. Nga cũng rất cẩn 
thận, bảo Minh đưa lên đơn vị ra mắt, báo 
cáo và xin phép lãnh đạo để tết không phân 
công anh trực nữa. Nhưng đùng cái ca bệnh 
bùng phát tại Hải Dương, làm mọi kế hoạch 
của bao người bị bị đảo lộn, trong đó có 
kế hoạch của Minh và Nga. Lãnh đạo đồn 
cũng cho Minh lựa chọn, có thể ở lại đơn 
vị, không bố trí vào đội tăng cường để khi 
tình hình dịch ổn là có thể cho anh cắt phép 
về thăm gia đình trong dịp tết Nguyên đán 
như đã dự kiến từ trước. Nhưng anh cương 
quyết từ chối, không đồng ý đề nghị của 
lãnh đạo đơn vị. Anh xung phong vào đội 
tăng cường với lí do hết sức thuyết phục mà 
lãnh đạo không thể từ chối được: Là người 
có kinh nghiệm với vùng biên giới này và 
là một trong số ít các chiến sĩ đã được tập 
dượt, rèn luyện trong hai đợt chống dịch 
trước. Minh quyết tâm lắm, nên không ai 
cản được. Ngay cả mẹ của Minh, khi nghe 
tin anh quyết định không về tết, đã điện 
vào, trước là động viên anh yên tâm công 
tác, sau là vẫn mong muốn anh đưa Nga 
về quê cho biết mặt họ hàng, làng xóm để 
còn tính chuyện tương lai, với lại con gái có 
thì, hai đứa đã quen nhau được ba năm rồi, 
không có lí do gì để phải kéo dài thời gian 
quen biết thêm nữa. Minh đã giải thích cặn 
kẽ để mẹ hiểu, còn nói rằng biết tết này nếu 
không kiểm soát được dịch khi lượng khách 
từ biên giới về nhiều, người dân khắp nơi về 
quê ăn tết, không chừng sẽ có lệnh cách ly, 
ai ở nhà nấy, có phải một mình Minh không 

về quê được đâu. Anh cũng lại tiếp tục trao 
đổi với mẹ lí tưởng của mình, khi đã đặt 
chân vào công việc này thì nhiệm vệ bảo vệ 
biên cương, tổ quốc là trên hết. Trong khi 
cả nước đang chung tay, gồng mình chống 
dịch mà anh vì việc cá nhân xin về phép 
liệu mẹ có yên tâm về người lính cụ Hồ này 
không. Với những lí do đó, mẹ anh không 
thể can thiệp thêm nữa mà càng cảm thấy 
tự hào về con trai, về môi trường rèn luyện 
của người lính để Minh đã có những thay 
đổi, khẳng định bản lĩnh, lí tưởng của mình, 
không còn rụt rè, nhút nhát như lúc còn ở 
với gia đình. Mẹ tự hào về con - lời của mẹ 
càng thêm động lực cho quyết định của anh 
trong chuyện này.

Nga biết điều đó, ba năm quen nhau, 
phần nào tính cách của anh cô đã hiểu và 
cô đồng cảm với mong muốn của anh: 
Được ở lại cùng đồng chí chống dịch, góp 
phần bảo vệ bình yên cho vùng biên giới 
xa xôi này, vùng biên giới mà chính cô là 
người động viên anh xung phong đến trong 
đợt chống dịch trước. Cô chỉ giận anh, kế 
hoạch của cả hai đã đưa ra rồi, bàn rất kỹ 
lưỡng, Minh còn tính về xin phép gia đình 
Nga trước khi đưa cô về quê nữa, anh có 
quyền lựa chọn có thể ở lại nhưng anh vẫn 
xung phong đi, cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, 
bị coi thường khi anh chọn công việc chứ 
không chọn việc lo chuyện đại sự của hai 
người. Chuyện mà Nga đã chờ đợi, sắp xếp 
mấy tháng nay để chuẩn bị tết này sẽ về ra 
mắt gia đình của Minh, đối với Nga nó thật 
sự là cú sốc và có chút tổn thương.

- Em vô lí thật, khi quen anh, em đã 
biết được đặc thù công việc, đã thống nhất 
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với nhau ưu tiên nhiệm vụ với quê hương, 
đất nước, nhiệm vụ chống giặc, chống dịch 
là hàng đầu, sao nay em lại thay đổi, phản 
đối với quyết định của anh.

- Em không phải không hiểu đặc thù 
công việc của anh! Nếu không hiểu, không 
thông cảm giờ này chúng ta đâu còn ở bên 
nhau. Nhưng anh có quyền lựa chọn mà, 
không có anh, đơn vị vẫn bố trí được người 
khác thay thế!

- Nhưng em có hiểu, công việc ấy anh 
làm tốt hơn bất cứ một ai khác. Hôm nay 
chúng ta có thể chưa tổ chức cưới được thì 
ngày mai cưới, chứ nếu hôm nay chúng ta 
để lọt một người bệnh qua vùng biên, chỉ 
cần một tiếng sau, sẽ có biết bao ca bệnh 
khác bị lây nhiễm, mức độ nguy hiểm, cấp 
bách của nó như thế nào em thừa hiểu mà, 
sao cứ cố chấp, sao em không đợi như bao 
cái tết trước... chưa nói hết câu, Minh đã 
nghe tiếng tút ở đầu dây bên kia, và anh biết 
sau đó là những tiếng nấc của Nga. Nhưng 
thôi kệ, anh quyết rồi, nhiệm vụ chống dịch 
là cấp bách, khi nào hết dịch sẽ tính sau.

- Minh hả? Khỏe không con! Minh 
đang tính về đến đơn vị sau ca trực sẽ gọi 
điện chúc mừng năm mới cho mẹ, nhưng 
vừa về đến nơi, chưa kịp cất tư trang, anh 
đã nhận điện của mẹ. Chưa đợi câu trả lời 
của Minh, đã nghe giọng mẹ vui vẻ: Cố 
gắng giữ gìn sức khỏe để làm tốt nhiệm 
vụ con nhé! Không phải lo cho mẹ và các 
em đâu. Tết này mẹ vui lắm, cái Nga nó 
xin phép cơ quan, gia đình được về để ăn 
tết với mẹ và các em. Mong sao dịch qua 
mau để hai đứa còn tính chuyện. Thôi mẹ 
đi ra phụ nó làm mâm cúng tất niên đây, gái 

thành phố nhưng khéo lắm nhé, làm từ sáng 
đến tối, cả nhà duyệt cho con rồi, chỉ việc 
lo mà giữ đừng để tụt mất người tốt nha 
con, người như con bé ấy bây giờ hiếm lắm. 
Minh chưa hết ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, 
mẹ anh lại tắt máy.

00h3’, giao thừa xuân Tân Sửu!
“Anh đăng ký lên tuyến đầu chống 

dịch để mang lại mùa xuân cho mọi người! 
Em đăng ký về nhà anh, để mang lại mùa 
xuân cho anh và bố mẹ! Cả hai cùng cố 
gắng nhé anh, cùng làm nhiệm vụ lớn cả, 
đến lúc thích hợp sẽ cùng nhau làm chuyện 
lớn của riêng chúng ta. Chúc anh tất cả cho 
mùa xuân mới!”. Tin nhắn đến của Nga, 
đã hai tháng rồi anh mới nhận được tin từ 
Nga. Chỉ như thế, cảm xúc trong anh vỡ 
òa, Nga hy sinh niềm vui được đoàn tụ với 
gia đình, quê em để về với quê anh. Anh 
muốn hét lên trong niềm vui khi nhận được 
những dòng tin nhắn của Nga. Minh tự nhủ 
sẽ cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ, 
niềm tin mà Nga đã dành cho anh, khi nào 
hết dịch anh sẽ vào nhà máy thăm Nga, sẽ 
đón Nga về, nhất định sẽ không còn lâu 
nữa. Mùa xuân gõ cửa, anh và đồng đội 
không hề cô đơn nơi biên giới chống dịch 
mà luôn có hậu phương vững vàng và luôn 
gửi gắm trái tim về nhau. Đâu đó lời bài hát 
của mùa xuân yêu thương vẫn vang lên đầy 
cảm xúc, Minh có cảm giác Nga đang ở rất 
gần, không phải xa hàng ngàn kilômét nữa. 
Đêm biên giới, đêm giao thừa xa gia đình 
nhưng Minh vẫn thấy ấm đến lạ. Hãy yên 
tâm đợi anh, Nga nhé! Minh thì thầm trong 
giấc ngủ đêm giao thừa đến rất nhẹ nhàng.
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Tính tôi đa tình nên thường vương những tình cảm luyến ái trong đời. Tôi 
thường nhắc nhở mình sống và viết phải trung thực, nghĩa là cảm nhận sao 
viết vậy, không bóp méo cảm xúc của mình. Là người làm văn, tôi có khả 

năng hiểu con người, hiểu được mối tương quan giữa các sự kiện, là người làm thơ, tôi 
cảm được nét bảng lảng ẩn sau khuôn mặt trần trụi của cuộc đời, cảm được sự thi vị của 
cuộc sống. Tôi hiểu trong cuộc đời được cái này thì mất cái khác nên không có ai là số một 
trên mọi mặt của cuộc sống bởi cuộc sống rất khó tính, không lấy và cho không một điều 
gì. Và con người không phải là một khối thống nhất mà luôn tự mâu thuẫn với chính mình.

Cầm giấy báo đi dự trại sáng tác mười lăm ngày ở một thành phố biển miền Nam, tôi 
hân hoan bước vào cuộc lữ hành định trước mà không biết rằng đang bước vào một cuộc 
phiêu lưu đầy chất lãng mạn. Ôi cuộc sống! Mi luôn mở ra nhiều bất ngờ.

Với tôi, sáng tác là không định trước. Khi cuộc sống chạm vào tính nhạy cảm 
của giác quan với cường độ cần thiết đủ bật ra tia lửa đánh thức ý thức thì sáng tác sẽ 
khai sinh.

Sau bữa cơm chiều tôi thả bộ dọc theo con đường Thùy Vân nổi tiếng lượn vòng theo 
bãi biển, cảm nhận vẻ đẹp của một miền đất phương Nam. Khi đã mỏi chân tôi tạt xuống 
bãi ở một quãng tương đối ít người. Nghe tiếng sóng vào giây phút cuối cùng của hoàng 
hôn, cảm xúc trong tôi dâng trào khi những ấn tượng của hai ngày qua ở thành phố biển 
này dần hình thành nên hình hài của một truyện ngắn. Nhưng tác phẩm vừa xong nét phác 
thảo thì, như tôi đã nói, cuộc sống luôn mở ra điều bất ngờ...

Em đến!
Dáng em cao cao trong chiếc áo thun in hình bán thân một ca sĩ với cây đàn ghi ta 

vóng cao trên vùng ngực, khoác ngoài một chiếc áo để mở đã ngả bạc như chiếc quần 
Jeen. Mái tóc em chia làm hai món buông lơi trước ngực ôm lấy khuôn mặt rõ nét thanh 
tú với tỉ lệ vàng. Khó đoán được tuổi em, bởi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt em 

Sao băng

Truyện ngắn của TRẦN XUÂN THỤY
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ban cho tôi nửa như khinh bạc của kẻ lõi đời, nửa như tha thiết của một thiếu phụ, nửa 
như ngây thơ của một thiếu nữ. Em gợi cho tôi cảm giác em rất "bụi". Tôi như bị mê hoặc 
bởi sắc đẹp của em, để vuột mất trang phác thảo vừa hình thành khi em chầm chậm bước 
ngang qua tôi với hai tay đút trong túi áo, đầu hơi cúi xuống lại ngẩng lên ngửa mặt lắc 
lắc cho nửa mái tóc sau lưng vờn bay trong gió... Dáng em đã khuất xa mà tôi mãi nghĩ 
về em như một ước mơ...

Khi ước mơ đã tàn lụi, tôi đang cố định hình lại những ý tưởng đã vụt bay thì em trở 
lại. Rót vào tai tôi giọng em dịu dàng mà lời ngổ ngáo:

- Cô đơn lắm hả?
Bụi thật! Nhưng tôi không thích lối suồng sã, đáp:
- Cô đơn. Nhưng không muốn quấy rầy! - Chợt nghĩ mình là đàn ông, tôi tiếp - Nếu 

cũng cô đơn, mời ngồi!
Em đứng. Vẫn hai tay trong túi áo. Và như kích động vì lời nói của tôi, em ngồi 

xuống bên tôi, nói nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn anh.
- Im lặng. Nghe biển thì thầm với nỗi cô đơn.
Thật khôi hài. Tôi lại thêm một lần ngán ngẩm cho cái khoa nói năng của mình.
Em ngoan ngoãn ngồi im lặng. Gió biển thổi tóc em mơn man da mặt tôi nhột nhạt. 

Thằng đàn ông trong tôi thức dậy. Nhưng tôi đã lỡ nói rồi. Tôi ngắc ngứ với cảm xúc của 
mình trong khi em vuốt gọn mái tóc, để yên bàn tay giữ tóc áp một bên tai như một nét 
duyên.

Như hiểu rõ cảm xúc của tôi, em phá vỡ qui ước:
- Anh đừng gắng gượng, cũng đừng buông thả tình cảm của mình để có được sự tôn 

trọng... Tiếng sóng vào đêm nghe như ru phải không anh?
Ngẫu nhiên tôi và em cùng quay mặt đối diện với nhau. Tôi cảm nhận được hơi thở 

âm ấm của em.
- Nói thật em nghe. Anh nghĩ sao về em?
 Tôi thật sự không có lời để nói. Tôi sắp chết đuối rồi. Chết trong vùng hào quang 

nhan sắc của em. Chỉ có một đáp án cho câu hỏi. Nhưng tôi không nói được. Tôi không 
có lòng thương hại hay khinh miệt em. Em như hiểu tôi:

- Cảm ơn anh đã không nói ra được ý nghĩ bằng lời. Người không nói được từ ngữ 
đáng xấu hổ phải là người tốt. Người nhân thích núi, người trí thích nước. Anh ngồi ngắm 
biển, phải chăng anh đang suy tư?

Tôi như gã trai mới lớn ngọng ngịu trước em, trước sự tinh tế và tốc độ biểu đạt tình 
cảm qua lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như lời tâm sự:

- Ngắm biển, anh có nghĩ trái tim biển cô đơn nơi khơi xa?  Bao người ngắm biển 
nhưng có hiểu được biển cô đơn? Biển cô đơn bởi biển quá bao la không chật hẹp như 
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lòng người. Biển chỉ giống người là không những cần được yêu thương mà còn cần được 
hiểu, được cảm thông.

Ôi chao! Trong một khoảnh khắc, tôi có một cảm giác bằng an tuyệt đối, một khoái 
cảm tột cùng của sự sung sướng. Đêm nay, một phụ nữ tôi vừa gặp trong một hoàn cảnh 
liêu trai lại như một bản sao thứ hai của tôi khi nói tôi nghe lời nói như tâm sự của tôi... 
Có một sự sắp đặt nào đây của định mệnh để tôi và em không màng đến thời gian trôi dần 
về khuya, không giấu nhau nỗi lòng, dù không san sẻ được cho nhau vẫn được an ủi vì 
hiểu nhau: Tôi như con sói già giữa bầy đàn, dù no nê giữa tình yêu đồng loại vẫn khao 
khát được hiểu trong cuộc hành trình đơn phương tìm kiếm và khẳng định những giá trị 
mà bản thân cuộc sống đã và đang đi tìm. Em như con mèo hoang dù có một gia đình giàu 
có. Chồng em là một cậu ấm bạc nhược cả thể chất lẫn tinh thần xem nhan sắc và học vấn 
của em là những món hàng chỉ để trưng diện trong tủ kính. Trong khi câu chữ tạo nên tôi 
là nhà văn, nhà thơ thì em được đào tạo chính quy với tấm bằng thạc sĩ văn chương. Tạo 
hóa có bỡn cợt không mà tạo nên sự gặp gỡ giữa một kẻ lãng tử bước những bước chân 
vô định của cuộc lữ hành không định trước trong thế giới văn chương với một cô nương 
có trình độ cao học khoa văn? Hay tạo hóa cho rằng văn chương là cái chất của cuộc sống 
mà tôi và em cùng đứng trong cuộc sống?

Đã khuya lắm. Không còn nghe tiếng xe trên con đường Thùy Vân phía sau. Tiếng 
sóng lập đi lập lại một giai điệu rõ mồn một làm tăng cái mênh mông sâu lắng của màn 
đêm. Không gian bỗng sáng rực lên. Tôi ngẩng nhìn vừa kịp thấy được một chớp sao băng 
lóe sáng rồi tắt ngấm.

- Em ngồi với biển hết đêm nay? Tôi hỏi trong cảm giác nao nao trước cuộc chia tay.
- Vâng.
Thật quá bất ngờ với tôi. Tôi đùa:
- Không sợ à?
- Sợ gì?
Thách thức! Tôi... ngắc ngứ rồi đáp liều:
- Sợ... tất cả những gì đáng sợ.
- Chẳng có gì đáng sợ! Khi xưa Kiều của Nguyễn vượt tường để người đời nay ca 

tụng không tiếc lời thì ngồi suốt đêm trước biển với một người có gì đáng sợ? Hay là sợ 
anh?  Em cầm tay tôi để sờ vào cạnh bàn tay em - Đai đen đệ ngũ đẳng karate. Anh vui 
lòng thử không?

Tôi rùng mình. Rất may tôi đa tình nhưng không thuộc loại sàm sỡ. Tôi nắm bàn tay 
em. Chợt nghĩ cùng một bàn tay mà vừa có khả năng trừng phạt, vừa xoa dịu nỗi lòng. 
Tôi đáp:

- Rất may là anh chưa để em phải sử dụng.
Dưới kia biển vẫn ru lời tình tự cùng bờ cát... Tôi như tan loãng ra với em mặc cho 
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thời gian trôi qua... Em tin tưởng tựa đầu vào vai tôi chợp mắt sau gần một đêm thức trắng. 
Thật hoang tưởng khi tôi muốn hóa hồn vào giấc say của em.

Những tia sáng rực lên ở chân trời thì em choàng tỉnh. Em cười tươi như bình minh:
- Mình chia tay anh nhé.
Tôi đứng lên theo em. Lòng tôi nao nao. Em quá đẹp trong ánh bình minh trước biển. 

Tôi không cưỡng được ý muốn hôn lên bờ môi xinh vừa nói lời chia xa.
Em để ngón tay giữa môi tôi và môi em, nhẹ nhàng gỡ tay tôi trên vai, nhìn tôi với 

ánh mắt mà chắc sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại:
- Chỉ ở phương Tây mới hôn nhau trước mắt người khác. Cảm ơn anh đã hiểu em. 

Hiểu em, vậy là quá đủ với em... Đừng hỏi em đại loại như một địa chỉ, một cái tên. Lòng 
người có lúc yếu mềm... Anh có gia đình để về với bổn phận của mình. Đừng vướng bận 
trong tương lai vì em.

Gương mặt em trở nên buồn rũ mà miệng em cười làm nhói tim tôi. Trời ạ! Sao tôi 
chỉ biết đứng gương mắt nhìn ngấn nước đầy lên trong mắt em. Em đưa tay ra:

- Đừng buồn anh. Bắt tay em nào... Chúc anh một ngày mới để yêu thương.
Em quay đi, đầu ngẩng cao trong ánh bình minh. Lòng tôi xuyến xao. Tôi quay lưng 

để khỏi thốt lên tiếng gọi em. Trước mắt tôi, biển bao la dát ngàn sao ngọc dưới nắng mai, 
lưỡi sóng vỗ nhẹ nhàng như những ngón tay tình tứ xoa bờ cát mịn. Trang văn còn dở dang 
nhưng trang đời tôi có thêm một lần đặt dấu chấm hết cho một lần gặp. Phải vậy không hỡi 
cuộc sống? Hay phải ba dấu chấm lửng...

Ngày về, ngoài những tác phẩm hoàn thành bằng văn bản, tôi còn mang theo về một 
kỷ niệm như một lần được thấy chớp sao băng vụt qua. Chớp sao đã tắt mà hồi quang vẫn 
còn đọng lại trong đáy mắt.

*** 

Nhiều khi tôi nghĩ có phải cuộc đời là một sân khấu, trên ấy, tấn tuồng cuộc sống phải 
đi cho hết vở diễn. Tôi lại có dịp vào Nam, vào thành phố biển đã ghi dấu trong tôi một kỷ 
niệm luôn đồng hành và ít nhiều chi phối cuộc sống của tôi trong hiện tại để thu xếp một 
chuyện làm ăn. Dù biết là hoang tưởng nhưng sao tôi cứ nghĩ về em và mong được gặp lại.

Đối tác của tôi là hai ông bà cụ chủ một biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố. 
Công việc đã xong, tôi định cáo từ thì ông cụ nói:

- Chú nán lại tí chút. Con dâu tôi đi đón cháu sắp về. Tôi sẽ giới thiệu nó với chú. Lần 
sau nó sẽ thay tôi tiếp xúc với chú.

Ông cụ vừa nói dứt lời thì từ ngoài cổng một thằng bé khoảng ba tuổi lon ton chạy 
vào, theo sau là một thiếu phụ trông kiêu sa trong bộ váy đầm. Trong thoáng chốc, tôi ngây 
người sững sờ... Người phụ nữ đó là... Em!
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Ông cụ dang tay đón thằng bé nhào vào lòng. Em nhìn tôi chăm chú rồi nhìn ông cụ. 
Ông cụ nói với tôi:

- Cháu nội và con dâu tôi. - Ông cụ quay sang em - Chú Thụy, người hợp tác với gia 
đình mình như ba nói với con.

Em đưa tay ra:
- Chào anh! Tôi là Sao Băng.
- Chào cô! Tôi là Vũ Thụy. Hy vọng trong tương lai việc hợp tác của chúng ta sẽ 

suôn sẻ. Tôi nắm bàn tay em. Bàn tay mềm mại ấm nóng nhưng cứng đờ cho tôi cảm giác 
lạnh tanh.

Về khách sạn, tôi suy nghĩ mãi. Sao cứ như là định mệnh? Hai lần gặp em, hai lần 
đều bất ngờ. Mà sao em tỏ vẻ xa lạ với tôi? Không thể nói em không nhận ra tôi. Trông 
em quá sang trọng hạnh phúc trong một gia đình giàu có. Vì thế em quên tôi chăng? Dòng 
đời như dòng sông, sẽ cuốn trôi những gì rơi trên dòng chảy. Tôi có đủ sức nặng như viên 
sỏi để lắng lại trong dòng đời của em? Dấu xưa dù có ngọt ngào cũng đã là quá khứ. Cuộc 
tao ngộ không đủ để làm trái tim em dậy sóng, mà thời gian đủ để phôi phai một tình cảm 
trong đời... Tính ích kỷ của thằng đàn ông không cho tôi im lặng. Tôi phải gặp em để rõ 
ngọn nguồn. Tôi nhắn tin cho em theo số phone trao đổi ở nhà em mà bất cần hậu quả: 
"Anh cần gặp em trước khi về. Rất cần!". Thời gian chậm chạp trôi trong sự chờ đợi. Đến 
phút thứ bốn mươi thì tôi nhận được tin nhắn của em: "Chỉ một tiếng thôi. Nơi ấy!". Chỉ 
sáu từ thôi mà tôi thấy hay hơn bất cứ câu văn nào tôi đã viết, đã đọc.

- Em sống hạnh phúc không? Tôi hỏi khi tôi và em vào một quán cà phê thay vì đến 
nơi xưa theo ý em.

Đầu hơi cúi, em im lặng nhìn cà phê nhỏ giọt. Tôi ngắm nhìn em. Em đẹp hơn xưa. 
Một vẻ đẹp kiêu sa, không còn vương một tí "bụi" nào. Một vẻ đẹp tròn đầy phảng phất 
một màn sương lạnh lùng làm người ta e dè ngắm nhìn, không dám sỗ sàng. Dù vậy, sự 
im lặng của em làm nỗi ức trong tôi tăng lên khiến tôi thốt ra lời không kiềm chế được:

- Chắc em đã quên anh? Có cần phải tỏ vẻ lạnh lùng thế không? - Tôi chợt buồn, dỗi 
hờn vô duyên như đứa trẻ - Mà thôi... Anh có là gì của em đâu... Lại nhớ trong suốt thời 
gian ở nhà em, tôi không thấy một người. Tôi nhã nhặn tiếp - Anh ấy bây giờ thế nào? Đã 
thay đổi chưa?

Em ngẩng nhìn tôi. Trời ạ! Ánh mắt ấy! Ánh mắt mà ba năm qua thường cắt đứt giấc 
ngủ của tôi. Em nói, giọng nhẹ nhàng mà lời trách cứ:

- Em vẫn nghĩ anh là người không kém nhã nhặn đến vậy! Nhớ hay quên để làm gì? 
Tỏ ra quen biết anh trước cha chồng em có ích gì trong hoàn cảnh của em. Khi chưa có 
con, em bất cần đời. Bây giờ cuộc sống của em là của con em. Anh thật đáng trách!

Em quay nhìn về phía biển. Tôi nhìn theo em. Biển quá trưa xanh biếc xanh. Tôi 
chợt nhớ lời em đêm nào, và tự hỏi có phải lòng tôi chật hẹp lắm không? Tôi có quyền gì 
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trách em trong khi tôi mới là kẻ đáng trách: Một kẻ lữ hành sẵn sàng ghé vào bất cứ quán 
trọ nào trên đường đời đòi hỏi tiện nghi với cái túi lép xẹp. Giọng em kéo tôi về thực tại:

- Anh... Em đã tưởng không còn gặp lại anh. Và bây giờ em cũng không định nói 
cho anh biết... Nhưng anh đã nói vậy. Em nhìn vượt qua vai tôi, ánh mắt rợp dưới mi cong 
ánh lên lấp lánh trong khoảnh khắc -  Thằng bé anh thấy đấy. Nó là... con của chúng ta!

Giả sử em có bốc hơi trước mắt tôi cũng không làm tôi sửng sốt bằng. Em đùa kiểu 
gì vậy? Mọi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi bị lời nói của em đánh tứ tán hết, chỉ còn lại một 
khoảng trống sền sệt cho tôi bì bõm một ý thức nhạt nhoà méo mó...

- Anh ấy bị tai nạn giao thông thảm khốc sau đêm ấy vài ngày... Em vẫn sống hạnh 
phúc với con. Chúng ta gặp nhau, đó là định mệnh. Hãy để cuộc sống tự xếp đặt theo ý 
của tạo hóa. Em vẫn nhớ lời anh nói: Cuộc sống lấy và cho rất công bằng. Dù một lúc 
nào đó em vẫn nghĩ em đã đánh cắp của anh một đứa con. Nhưng anh tự nguyện mà, phải 
không?... Mà thật ra chỉ phụ nữ chúng em chịu thiệt thòi chứ đàn ông các anh có mất mát 
gì đâu.

Trời ạ, trong sự bất lực của ngôn từ, tôi cứ ngồi lặng im nghe em nói. Rồi cái khoảng 
trống sền sệt trong ý thức của tôi cô đặc lại, đậm nét trong đó là hình ảnh thằng bé con tôi 
gặp ở nhà em. Tôi lâng lâng một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng.

- Anh có một đứa con... Sao em không nói cho anh biết? Tôi reo lên khe khẽ.
Em cười. Nụ cười đầu tiên tôi thấy sau ba năm gặp lại.
- Anh thật là... Chúng ta gặp nhau không tên họ, không địa chỉ thì báo tin làm sao? 

Mà có biết em cũng không báo... Em xin lỗi. Nhưng anh phải tôn trọng sự lựa chọn của 
em. Hiện tại thằng bé là con hợp pháp của người cha đã chết, là hòn ngọc duy nhất của 
ông bà nội. Anh không thể làm xáo trộn cuộc sống yên bình của bao người, trong đó có vợ 
con anh... Em cho anh biết sự thật vì bổn phận của người mẹ với người cha của đứa con 
chứ không phải như vợ với chồng. Em mong anh hiểu.

Em về để kịp chuyến giao hàng. Tôi ngồi nán lại một mình suy nghĩ một sự thật mà 
cứ như mơ. Trí tưởng tượng phong phú và mẫn cảm của tôi đành bất lực khi định hướng 
cho một cách sống với vợ con tôi, với em, với đứa con mới một lần thấy mặt. Sao chơi 
khăm tôi quá vậy?! Tôi trách ai đây? Trách tôi? Trách em? Hay trách định mệnh?

Tôi đón xe ôm đến nơi kỷ niệm của tôi và em. Chốn xưa không minh định được dấu 
cũ giữa bãi cát dài. Thời gian cũng còn quá sớm để có một hoàng hôn. Tất cả đã khác. 
Duy chỉ tiếng sóng, dù lẫn trong tạp âm của phố biển, vẫn vậy. Tiếng sóng như nhịp đời 
vẫn âm vang thúc giục tấn tuồng phải đi cho hết vở diễn mà mỗi cảnh là mỗi bất ngờ của 
cuộc sống mở ra. Một sự liên tưởng làm tôi bất giác ngước nhìn bầu trời. Ban ngày làm 
sao thấy được sao băng? Mà tôi có cần phải thêm một lần thấy sao băng không? 
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Ký ức tháng Năm 

tháng Năm
màu trắng, màu xanh mây lủng lẳng đầu cành
chùm phượng vĩ cháy bùng như ánh lửa
ve réo rắt cung đàn bên song cửa
tà áo em bay rợp kín sân trường...

anh tìm tòi trong màu nắng thân thương
ánh mắt em lẫn theo dòng hoài niệm
tìm tiếng trống vang lên theo nhịp đếm
lồng ngực nôn nao thôi thúc buổi trưa hè!

thảm lúa vàng riu ríu dải chân đê
em hoa cỏ ngát lừng hương đồng nội
e ấp lẫn vào buồng tim lá phổi
vào ký ức xa xăm chín tới tuổi xuân thì...

anh tiễn chân bao ngày tháng ra đi
hổn hển bên tai lời thầm thì của gió
vài chữ ngây ngô chưa một lần dám ngỏ
đợi tiếng con tim gõ trống gọi tan trường...!

NGỌC THẠCH
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Đêm trở lại Gia Nghĩa

HỒ SĨ BÌNH

tôi đã quên áo khoác dưới kia rồi 
để cùng ai thức lạnh buổi đi về 
sông với hồ thẫm trong màu nguyệt tận 
trong mơ hồ khói sóng cứ say mê 
 
đêm không lạnh như ngày xưa rớt lạnh 
để tôi ngồi đốt lá giữa hư hao 
mái hiên chùa giữ lòng thôi đồng vọng 
cây bông nở bập bùng mây trắng xôn xao 
 
con đường nào tôi đã đi trong mưa bay 
dốc sỏi nào hoa vàng ngược gió 
ai đứng hát bên kia cầu ướt áo 
bên kia đồi mê mải bóng sương lay 
 
dẫu cũng biết mùa dã quỳ đã hết 
những hoa muồng còn níu chút vàng phai 
thế cũng đủ để mai về phố ấy 
cho tôi ngồi nhức buốt một bờ vai...
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Bàn chân đi tìm đất 

Ngày cha đi tìm đất làm nương
Đôi chân trần lội qua chín khe mười suối
Đã qua bao mùa rẫy 
Không còn nhớ nữa 
Lối cha đi 
Hòn đá tựa lưng voi 
Chắn bên bàn chân phải
Tê nhức bàn chân bên trái 

LÊ TIẾN DỊ 

Cha đợi cho con trai cao bằng ngực mình 
Dắt vào rừng phía chân núi Nậm Rung 
Cha bảo
Muốn có ruộng lúa tốt 
Tìm nơi đất không chua 
Đất chua để trồng vạt khoai, củ khoai nhiều mật 
Chỗ nào ít gió trồng dưa
Ở đâu đất bằng như mặt sân 
Trồng cây ngô cây bắp
Nơi bờ suối
Giàng cho trồng cây chuối, khóm thơm 

Con trai lớn lên thay cha đi chọn đất 
Để mùa nào cũng nhiều trái bắp củ khoai
Cái rẫy, cái nương bàn tay tra hạt
Có bước chân cha
Còn hơi ấm thuở đi tìm. 
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LÊ TIẾN DỊ 

Giấc mơ cao nguyên

Nghiêng vào câu thơ chập chùng dáng núi 
Dòng suối ru êm câu hát ngọt mềm 
Thung lũng chiều đàn bò nhai khói mỏng
Sâu thẳm rừng già ánh mắt tơ vương 

Cô sơn nữ gùi mùa xuân lên rẫy 
Múc nắng vàng tưới gội giấc mơ thơm
Những triền hoa thắp lên mùa rực rỡ
Đoá dã quỳ níu mảnh trời hoang vu

Giấc mơ cao nguyên bập bùng ánh lửa
Cỏ cây nuôi dòng máu nóng đại ngàn
Dáng mẹ nghiêng địu mặt trời lên núi
Nụ cười hiền dệt muôn sợi yêu thương

Hạt ngô vàng còn thơm hương đất
Giọt mồ hôi chắt chiu củ khoai bùi
Cao nguyên ơi! Ân tình như men rượu
Say ngàn đời chưng cất thuỷ chung…

TRẦN THANH THOA 
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Thánh thót mưa rơi

Truyện ngắn của NHƯ TẤN

 
I

Thấy Lườn từ ngõ đi vào, áo dính sát da, tôi nói “đi đâu về mà ướt hết vậy mụ? Trời, 
mụ té hả?”. Lườn nói “em đi thăm thằng La về, xe hôm nay muộn quá. Từ trên đường 
xuống đây tối um, lại rớt mấy hột, ướt mem, em bị trợt ngay dốc cua đây. Mua được chiếc 
bình thủy lít rưỡi, cúp ca cúp củm, gần đến nhà chị, mẹ nó, trợt té bể cha… mất! Em tiếc 
đứt ruột, nhịn ăn, nhịn uống, còn cái vỏ đây, uổng thiệt. Thôi, chị cho em ở lại với, sáng 
mai em về”. Nghe Lườn nói vậy, tôi nói “ừ, được đấy, mụ đi tắm đi, lấy đồ chị thay. Tắm 
rồi, ăn cơm với chị”. Lườn lại hỏi “anh Năm đâu?”. Tôi nói “ảnh đi công tác lúc sáng rồi, 
mốt ảnh mới về”. “Vậy thì được rồi, vui rồi”.

Tranh thủ lúc Lườn đi tắm, tôi dọn cơm. Xong xuôi, chị em tôi ăn cơm tối, bên ngoài 
trời rớt nặng hột. Giọng điệu oang oang cái kiểu ăn to nói lớn, Lườn nói “chỗ em ở chuẩn 
bị giải tỏa chị Năm”. Tôi hỏi “giải tỏa để làm gì mụ?”. Lườn nói “dạ, nghe người ta nói 
giải tỏa để làm hồ làm hiết gì đó, em cũng không biết. Nhưng hồi em mua của người ta 
chỉ viết giấy tay, không tách được sổ, hơn nữa em với con Trạ em của em mua chung, 
vì không đủ tiền, mua nhà cấp bốn cũ hoắt í mà. Ngăn đôi, nhà nó một nửa, nhà em một 
nửa. Bây giờ không có giấy tờ, mới khổ chứ! Không biết mình không có hộ khẩu, không 
có giấy tờ mua bán, người ta có đền bù cho mình không? Rồi họ có cho mình tái định cư 
không chị Năm hề!”. Tôi nói “việc này tao chịu, để hỏi anh mày, may đâu ảnh biết. Thôi 
ăn đi, để chút kể tiếp”.

Cơm nước xong, chị em lên giường huyên thuyên chuyện trò, Lườn nói “tháng nào 
em cũng đi thăm thằng La, nó đi bộ đội, tội nghiệp thằng nhỏ, hồi giờ không rời mẹ, nó 
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đang tập luyện, lăn lê bò toài, tội thiệt, giang nắng suốt ngày, đen thủi đen thui. Nó nói, 
tuy mệt nhưng vui, vì đông đồng đội”. Tôi nói “nó còn mấy tháng nữa nó về mụ?”. Lườn 
nói “dạ, còn lâu. Em mong trời Phật phù hộ, mua được lô tái định cư làm nhà, còn cưới vợ 
cho nó. Nhưng trước mắt phải đi thuê nhà ở tạm, để giao mặt bằng cho người ta. Chị biết 
ở chỗ nào cho thuê nhà trọ không chị chỉ giúp em với”. Tôi nói “cái gì, chứ phòng trọ thì 
đầy. À, hay là mụ thuê cái nhà con Sang, nó đang để trống ấy, cả ngôi nhà luôn, điện nước 
đầy đủ, được đấy, gần chị cho vui”. Nghe vậy Lườn nói “thuê cả căn sợ nhiều tiền, sao 
chịu nổi, đắt không chị? Con Trạ em của em nó đi bán vé số dạo, nó thường đi lang thang, 
biết chỗ này chỗ nọ, có chỗ cũng ngon, nhưng giá cao quá, chỗ vừa túi tiền của mình thì dơ 
dáy, ọp ẹp”. Tôi nói “tiền nào của nấy ấy chứ, để chị điện hỏi con Sang, nếu nó đồng ý, mụ 
gặp nó thương lượng, hôm trước nghe đâu nó cũng định bán nhà, về quê sinh sống. Theo 
chị mụ cũng nên tính kỹ một chút”. Lườn nói “dạ, em tính chứ, có gì thì em bàn với vợ 
chồng con Trạ, chứ ông Ghẹ nhà em chán lắm, sai đâu làm đó, chứ ổng đâu có tính được, 
ổng như mì ăn liền vậy, ổng chỉ thấy việc trước mắt, liền liền, chứ không được như người 
ta, nhìn xa trông rộng, tương lai này nọ… chán chết được chị. Ổng chỉ rượu. Hồi mới về 
đây, chị biết, khổ quá, để ổng với hai đứa nhỏ con của tụi em ở nhà, em theo mấy đứa bạn 
vào Sài Gòn thuê nhà trọ rồi đi mua ve chai, lang thang suốt ngày trong các con hẻm ở 
trỏng, nhiều người họ thương họ cho không. Trúng mánh. Chiều, đem bán cho đại lý, tới 
bữa chỉ ăn ổ bánh mì, vậy mà ổng đâu có biết. Lâu lâu em chạy về thăm, thấy nhà cửa dơ 
dáy, thằng lớn bỏ đi chơi để thằng nhỏ ở nhà có một mình, đang nhai mì tôm sống, ổng thì 
đi uống rượu mất, đèn đóm tối thui… ủa, chị ngủ rồi hả?”. Tôi nói “không, chị nghe mà”.

II

Cuối cùng vợ chồng Lườn cũng toại nguyện, lúc đầu thuê nhà con Sang, vài tháng 
sau nhờ tiền đền bù giải tỏa, cộng với tiền tích lũy thu từ rẫy, mua luôn căn nhà của con 
Sang. Hôm dọn về, Lườn làm cơm mời vợ chồng tôi qua dự, trong bữa Lườn nói “tụi em 
được về đây ở gần anh chị là mừng lắm, từ hồi cha sanh mẹ đẻ, nay mới được ở căn nhà 
rộng rãi như vầy. Trước hết tụi em cảm ơn anh chị, nhờ anh chị mai mối nói vào, tụi em 
mới quyết được. Sau có gì mong anh chị quan tâm giúp đỡ, coi tụi em như em út trong 
nhà”. Tôi nói “có gì đâu, anh chị cũng vậy thôi, bán bà con xa mua xóm láng giềng gần, 
ấy mà!”. 

Ghẹ chăm chú lắng nghe, tỏ ra phấn khởi rồi chen vào “bây giờ tụi em đỡ khổ, chứ 
hồi mới ưng nhau bù đầu bù óc, nhất là hồi còn ngoài quê ở cái chòi, dưới vịt ở, trên mình 
ngủ, cái thì cứt vịt hôi hám, cái thì ồn ào, nhất là khi vịt nó đói, đòi ăn. Nhưng vịt lớn còn 
đỡ, chứ vịt con mới mua về để ươm giống, vợ chồng phải thay nhau thức để canh, không 
thì rắn, mèo, chó… mò vào lượm thì khổ”. Lườn nói “thôi ông ơi, tui nhớ cái hồi đó rồi, 
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cứ vài ba bữa ông say một trận, tui phải thức trắng đêm”. Tôi nói “nghe người ta nói nuôi 
vịt vui lắm hả? Không biết vui những gì?”. Ông Năm chồng tôi nói “ủa, chứ không nghe 
con chim gì đó nó kêu “bớ thằng chăn vịt! Bớ thằng chăn vịt!” ấy! Chim cũng chọc người 
nữa, ranh ma thiệt”. Tôi nói “tụi em còn sướng chứ hồi anh chị mới vào không có chỗ (xin 
lỗi) đi ỉa nữa kìa. Mượn nhà gần nhà ông anh họ, mắc ị đi nhờ lúc đầu ổng không nói gì, 
khi ổng đi đâu ổng khóa mẹ cửa nhà cầu lại mất, cái hố xí hai ngăn ngoài vườn, chứ tốt 
lành gì. Ác thiệt!”. Chồng của Trạ bảo “thôi mời, tất cả cùng nâng ly, dô!”. Lườn nói “chị 
Năm! Có cách gì chỉ em làm ăn với, rẫy thì có ông Ghẹ coi ngó, lúc rảnh em tranh thủ làm 
thêm, kiếm tiền mua gạo, mua mắm nuôi sấp nhỏ”. Tôi nói “em làm được gì?”. Lườn nói 
“ve chai cũng rồi, vé số cũng rồi, bây giờ chỉ có đi cuốc cỏ mướn, nhưng mùa mưa chứ 
mùa nắng cỏ đâu có lên, nên không ai gọi”. Tôi nói “em đi bán chè, hay là bán đậu hủ đi, 
để chị chỉ cho làm”. Lườn nói “được đó, được thứ gì mừng thứ đó”. Tôi nói “chị bày em 
làm đậu hủ, khi nào ế chuyển qua chè”. Lườn nói “thôi đậu hủ đi chị”. 

 Hai hôm sau, tôi gọi Lườn qua nhà rồi nói “đây, chiếc giỏ anh mụ mới đan đây, đây 
chiếc đòn gánh ngày xưa chị thường gánh đi bán chè đây, hai món này tặng mụ, mụ về 
mua chiếc thạp cho vào nhưng phải lót bao giữ ấm bên ngoài nghen. Mụ đến tiệm nhôm 
kính, nói họ làm cho chiếc tủ bán đậu hủ, là họ biết liền. Sắm ít chén, muỗng nữa là đủ đồ 
nghề. Còn cách làm đậu hủ chị chỉ cho”. Lườn nói “ôi cha, em mừng quá. Đầu tuần sau, 
em sẽ xuất hành nghen chị. Có điều, em có phải tập rao không chị?” nói rồi Lườn nhẩm 
“ai mua đậu đê…..ây! Đậu…đê…ây! Như vậy được không chị Năm”. Tôi nói “ừ, như thế 
là được rồi, nhiều khi tiếng rao không cần thiết lắm, chủ yếu là đậu ngon hay không à”.

III 

Chị em tôi gắn bó, con chí cắn đôi chả khác nào như chị em ruột. Tính Lườn thì cứ 
oang oang, ruột để ngoài da, chưa thấy người đã nghe tiếng, việc lớn việc nhỏ gì Lườn 
cũng mách với tôi. Hôm ấy chồng tôi đi vắng, Lườn qua nhà than phiền rồi phân bì “mấy 
đứa nhà chị ngoan quá, đứa nào cũng học giỏi, đứa nào cũng có việc làm, nhất là con bé 
đẹp gái, tướng cao ráo, hiền lành, dễ thương, đúng là con gái nhờ đức cha. Em thấy anh 
nhà mẫu mực, rượu không, thuốc không, thương vợ thương con, nhà cửa ảnh sắp xếp gọn 
gàng, ngăn nắp, mấy đứa răm rắp, ước gì em được một chút như chị…”. Tôi nói “chị thấy 
lão Ghẹ nhà mụ cũng được đấy chứ!”. Lườn nói “thôi thôi chị ơi, công việc thì nói đâu 
làm đó, lúc nào cũng nghĩ tới rượu, tới bài, ổng vậy mà ổng cứ đi so bì với thằng Lự, nói 
sao bà cứ để nó đi chơi, mà cứ cái gì cũng tôi. Chị biết, những ngày rảnh việc ở rẫy, em 
về đi bán đậu, ở trỏng ổng qua rẫy hàng xóm uống rượu, rồi đánh bài cả ngày, không làm 
gì trọi. Việc kia thì giỏi lắm”. Nói rồi Lườn chậm rãi kể lể như có phần quan trọng “chị 
biết không, ở trỏng nửa đêm, lúc tỉnh dậy là đòi cho được, em không cho là chửi. Xong 
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việc là đi nhóm lửa nấu nước, làm tô mì trứng rồi mới đi ngủ tiếp. Mà mười bữa như chục 
chứ chị! Cho nên ổng thích đi rẫy là vậy, vì ở nhà có thằng Lự. Em phải mua thùng mì để 
sẵn, hết là phải lo mua liền, may trứng có gà nhà đẻ. Em ngán ngẩm”. Tôi nói “thôi, nói 
lão bớt bớt rượu lại đi, nhiều người chết cũng vì rượu. Ngon gì trong đó, mà cứ rượu hoài 
vậy hê?”. 

Lườn lại tiếp “chị biết hông, hồi chưa về đây, hồi mà thằng La chưa đi bội đội, tự 
dưng ổng trở chứng, nói hai thằng ăn rồi cứ đi chơi, ăn bám sức lực của tui, mồ hôi nước 
mắt của tui, thôi chia tài sản, tui về quê, giao hết rẫy nương, các thứ cho bà. Ổng kêu đưa 
đây cho tui cây hai, tui đi. Một hai tui đi. Tức quá em khóc, rồi đưa cây hai cho ổng, cái 
xe cà tàng đi rẫy ổng cũng lấy luôn, ổng bán được triệu rưỡi, rồi đi về quê, được ba tháng 
quay vào, còn được chín chỉ đưa lại em. Nói, thôi ở ngoải khổ quá, tui vô sống lại với bà. 
Chị thấy như vậy có được không? Cuối cùng em phải đi chuộc lại chiếc xe, lại mất triệu 
rưỡi. Chồng con gì lạ vậy?”. Tôi nói “thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, 
tha cho lão”. Lườn nói “nhiều khi thấy cũng tội. Cho nên hôm xuống thăm thằng La, em 
mua cái bình thủy, giữ khư khư về gần đến ngõ nhà chị thì bị trợt té, bể cha mất, chị nhớ 
không? Đó, í là đem vô rẫy tối nấu nước, để khuya ổng có ăn mì tôm trứng thì chế cho 
đỡ nhóm bếp. Mà nhóm bếp mùa nắng thì không sao chứ gặp mùa mưa thì khổ”. Tôi nói 
“à, thì ra… hiểu rồi. Nhưng bây giờ mụ có cần bình thủy không? Để chị cho một chiếc”. 
Lườn nói “dạ, được đó chị”.

IV

Một chiều, sau cơn mưa mây, hai vợ chồng Lườn đưa nhau qua nhà tôi, Lườn nói 
“báo anh chị Năm mừng, vợ chồng em bán bớt cái rẫy, được hơn tỷ, người ta đặt cọc 
rồi, một tháng họ chồng đủ”. Ông Năm nhà tôi nói “coi chừng bán hớ nghen!”. Lườn 
nói “ồ, ông Ghẹ nhà em nói tỷ rưỡi, được bán không được thôi, nói vậy cái họ bảo dẫn 
họ đi xem, họ đòi coi sổ đỏ, vài ngày sau họ trả lời. Cuối cùng họ bảo tỷ ba, vợ chồng 
em thấy cũng được, đồng ý. Nhưng rồi họ lại nói thôi bớt chút ít để họ lo giấy tờ, sang 
tên đổi chủ, cái ông Ghẹ nhà em nói, thôi bớt cho mười triệu, xong họ chịu, viết giấy ký 
liền, họ đặt cọc một trăm”. Tôi nói “tụi bây làm gì mà ào ào vậy, phải thăm dò giá cả, 
từ từ chứ”. Ông Năm nói “nhận cọc rồi mà bàn gì nữa”. Lườn nói “thôi cũng được, tụi 
em cũng tham khảo ý kiến mấy người rồi. Tụi em bán bớt để làm lại cái nhà. Ai cũng 
nói giá đó không rẻ cũng không đắt”. Chồng tôi nói “thôi, chúc mừng hai vợ chồng mụ, 
có nhà mới ở là số zách rồi”. 

Lườn ngập ngừng rồi nói “vợ chồng em qua nhờ anh chị chỉ dùm cách xin giấy phép 
gì ấy, hỏi mấy người trong rẫy, họ nói làm nhà không xin giấy phép, không có bản vẽ, mấy 
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thằng quản lý đô thị nó xuống kiểm tra, phạt ghê lắm, nếu không phải đút bì thư cho nó”. 
Ông Năm nhà tôi nói “có nói, không thôi à!”. Lườn nói “có đó anh, bà Trung mới nói với 
em đây, bả đang làm nhà mà”. Tôi nói “thôi để chị nói với con chị nó hướng dẫn cho, làm 
đầy đủ thủ tục, nộp thuế đầy đủ là yên tâm, ai vô mà phạt được”.

Lão Ghẹ thò tay trong túi quần, móc ra chiếc điện thoại, bấm bấm quẹt quẹt. Thấy 
vậy, ông Năm hỏi “ủa, đổi đời rồi hả?” Ghẹ nói “em mua lại của bà Hạ trong rẫy, con bả 
cho, nhưng bả không biết xài, trong đó không có mạng”. Tôi cười nói “bao nhiêu mà đẹp 
vậy?” Lườn nói “năm trăm, ổng dụ bả hoài, cuối cùng bả bán rẻ rề”. Tôi nói “hiệu gì đó?” 
Ghẹ nói “dạ, Samsung, cũ hoắt. Nhưng xài cũng được. Còn cái máy si đa em đưa cho 
thằng Lự rồi”.

 V

Lườn đứng bên kia hàng rào nhìn tôi, oang oang “trời ơi, chị Năm, bây giờ em mới 
biết”. Tôi hỏi “biết gì?”. Lườn ngập ngừng một lát rồi nói toẹt ra tất tần tật “thiệt là trên 
mạng kiểu gì cũng có á chị, Tây, Tàu gì có hết, phim con... heo chị!!! Ông Ghẹ nhà em 
ổng xem, ổng muốn ghiền luôn á!”. Tôi nói “máy mới mua mà sao rành vậy?” Lườn nói 
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“mấy thằng bạn nhậu của ổng nó chỉ. Nói chị đừng cười, phòng thì phòng trọ, chật chội, 
cả ngày em lo trộn hồ, khuân gạch, phụ cho thợ họ xây, trước réo, sau réo, mỏi mệt. Ổng 
thì tối về coi phim rồi đòi. Em không cho, ổng lột quần em, em vung quần văng lên mặt 
ổng, kể ra cũng ác, nhưng em tức quá… Ổng nói “bà không cho, tui đi”. Em nói “ông đi 
đâu ông đi. Thế là ổng nổ xe dông xuống cầu. Sáng nay, thằng Nạ bạn thằng Lự, không 
biết sao mà nó biết, nó mới điện cho thằng Lự bảo, ông ba mầy lúc tối bớt của con H’Mập 
năm mươi ngàn, nó la rân, cuối cùng nó đòi cho bằng được đủ ba trăm nó mới chịu”. Lườn 
vừa kể vừa ưng ức khóc, rồi tiếp “bay mẹ gánh đậu hũ, oằn lưng, rạc háng, ổng đi cho gái 
ăn, không khéo mang bịnh về”. Tôi nói “sao lão không làm gương cho hai thằng con lão, 
ngày xưa bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bây giờ tại ai?”. Lườn nói “nhà dột trên nóc 
dột xuống”, nói rồi Lườn quẹt nước mắt, lủi thủi đi trộn hồ.

Trưa đó, tôi nói với ông Năm “ông làm trển, ông đề nghị người ta xem quản lý chặt 
ba cái phim, ba cái thông tin độc hại, sao tôi thấy tràn lan quá”. Ông Năm nói “mình phải 
tự thanh lọc như lọc máu, lọc như lọc nước, chứ uống ba thứ nước bẩn vào người cho bịnh 
à! Cớ sao cứ đổ cho nhà nước. Mạng thì bà biết rồi, đâu phải riêng gì nước mình. Cái gì 
đáng xem thì xem, thứ gì đáng coi thì coi, chứ ai mà bắt buộc!”. Tôi mới nói “nói như ông 
thì huề cả làng”. Ông Năm mới nói “Bà thấy đó, Nhà nước có khuyến khích mình uống 
rượu, hút thuốc lá, rồi xì ke, ma túy đâu? Mà sao dân mình có người lại cứ vi phạm, tử 
hình, đi tù… nhưng rồi đâu có chừa. Tôi còn thấy một việc này nữa nè: “Nếu tôi mà làm 
công an, ai đến báo mất cái gì, rồi đề nghị công an đi tìm, thì theo tôi đề nghị phạt người 
đó trước”. Tôi hỏi “sao vậy ông?”. Ông Năm nói “ủa công an đâu phải người đi giữ của 
cho bà, giữ nhà cho bà. Nhân dân làm chủ chỗ nào? Mình phải cảnh giác, tự bảo vệ chứ, 
lòng tham con người thì bà biết rồi đó”. Tôi nói “thôi ông ơi! Lúc nào cũng bôn (cái gì? 
à!) sê vích, quá!”.

 VI

Hai mẹ con Mụ Lườn và thằng Lự, đang dọn dẹp gạch vữa, thấy tôi, Lự nói “bác 
Năm ơi!”. Tôi nói “gì mầy?”. Lự nói “bác có tin ngày nay con với ông ba làm được tám 
xị không?”. Tôi hỏi “làm gì mà giỏi vậy bây?”. Lự nói “dạ con với ông ba đào hầm rút 
cho mẹ”. Tôi nói “ủa, làm cho mẹ mà lấy tiền hả Lự?”. Lự nói “ba bảo không lấy, người 
khác đào, họ cũng lấy, chứ đâu có ai làm giùm”. Lườn nói “cha nó còn lấy nữa nó. Mẹ nó! 
Làm việc nhà mà tính toán. Biết vậy, khỏi đẻ, đẻ cho rát đít”. Tôi nói “xong nhà, mua ổ 
khóa khóa lại, khỏi cho đi ỉa. Bôi bác!”. Lườn nói “chưa xong đâu chị Năm ơi, ổng tính 
ba trăm một mét, xong hai giếng tám mét, tám lần ba hai bốn, ổng với nó lấy rẻ hai triệu. 
Mỗi người một triệu”. Tôi chép miệng nói “cái kiểu gì vậy trời!”.
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VII

Ngày giỗ mẹ lão Ghẹ, may mà có Lườn, không thì quên mất, mọi việc từ A tới Z mụ 
Lườn lo tất, đi chợ, nấu nướng… xong việc Lườn đặt lên bàn thờ, rót rượu thắp nhang, 
khấn mẹ. Lão Ghẹ không biết khấn. Vợ chồng tôi qua thắp cây hương khấn cụ. Nhà tôi 
khấn rõ to “xin cụ gia hộ gia đình em Lườn bình an, chủ thợ hanh thông, nhà cửa sớm 
hoàn tất . . .”. Khấn xong nhà tôi xá bốn xá. Lão Ghẹ đi ra, đi vào. Xong lão trải chiếu 
xuống nền, Lườn mời cả nhà quây quần, nhân chánh kỵ cụ bà. 

Ngày nọ, bên ngoài trời đang rớt hột. Trong bữa cơm tối, tôi nói với ông Năm “con 
Lườn nói với em, lão Ghẹ lâu nay bị tiểu đường, đái đâu kiến bu đó, đi khám mấy lần bác 
sĩ đều kết luận bị nặng rồi, chỉ số đường huyết quá cao, hèn gì thấy lão sút như lao dốc”. 
Ông Năm chồng tôi nói “uống lắm vào! Nhậu nhiều vào! Không khéo chuyển qua khớp, 
mà khớp thì đớp tim”. Nghe vậy tôi tiếp “con Lườn bảo, mắt lão lại giảm thị lực nữa 
chứ!”. Ông Năm nói “chắc rồi cũng ngồi một chỗ như cụ Ba Sơn, rõ khổ! Vậy mà không 
chịu kiêng cữ”.

Một bận, lúc ánh chiều nhập nhoạng, Lườn qua nhà, khoe “chị Năm, ông Ghẹ nhà 
em bớt rồi, đúng là phước chủ may thầy, mừng ghê chị. Lại đi làm rồi”. Tôi hỏi “sao giỏi 
vậy, làm gì?”. Lườn nói “đi đào giếng với bạn ổng, nghe là đi làm khoán, được lắm”.

Hôm sau, thằng Lự hớt hải chạy qua, mặt xanh mét, thở hổn hển nói không ra lời, 
vừa thở vừa nói nhát gừng “bác Năm, bác Năm… ba...ba...con… ba con… bị...bị...rắn 
cắn… Tôi hỏi lại “rắn gì? Ở đâu?”. Nó mới tiếp “mấy chú nói rắn Hổ mèo bạc, ở dưới 
giếng, ổng cứ cãi rắn Ráo, hiền lắm, ổng bắt, quấn lên cổ, nói: tụi bây coi nề, tụi bây 
coi nề, nó mới…”. Tôi nói “trời ơi! Chết rồi! Mẹ con đâu?”. Lự nói “mẹ con chạy lên 
bệnh viện”. 

Tôi lật đật lấy xe chạy hộc tốc được đoạn, thấy Lườn hớt hơ hớt hải chạy về, mặt 
mày méo xệch, vừa chạy vừa khóc hu hu “chết rồi, ổng đi rồi, chị Năm…ơ. . .i…ơi”. Tôi 
nói “mụ ngồi lên đây, đi đâu chị chở…”.

Người ta xúm xít đông đen ở nhà con Lườn. Ông Năm nhà tôi đi làm về, nghe vậy 
lọt tọt đi qua, tôi lủi thủi theo sau, ổng vừa đi vừa nói, nói như nói nhảm “đúng là phúc bất 
trùng lai, họa vô đơn chí, ông bà mình nói đâu sai”. Tôi ủ rũ chân tay...

Ngồi nhìn ra mưa nhạt nhòa, loáng thoáng, tôi như thấy có bóng dáng con Lườn 
đang đi trong mưa, trên vai đang quảy gánh đậu. Chiếc đòn gánh cong vít hai đầu, mãi 
vang tiếng kêu kẽo kẹt, trên đôi vai gầy xen lẫn trong tiếng xạc xào nghe sao thánh thót 
từng giọt mưa rơi trong mỗi bước chân thoăn thoắt đi vào ngõ hẻm. Bất chợt, tôi ôm riết 
chồng tôi hôn tới tấp…
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Khách sạn không tên

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG                      

Diên trở lại nơi đó vào những ngày lập xuân. Thị trấn trên đỉnh núi mù sương 
là cố hương vẫn vỗ về nàng trong suốt những tháng năm xa cách. Ngôi nhà 
ngày xưa của bà giờ mọc lên khách sạn cao chót vót, mảnh vườn sum sê 

bị cắt xén lem nhem. Từ khi bà ra đi, hình như mảnh đất này cũng lạnh lẽo hơn nhiều, 
cái lạnh như sương đêm, như gió thốc. Diên trở về, thuê căn phòng số 303 trong khách 
sạn không tên, trên tấm biển lớn trước cửa chỉ thấy vẽ một cành hoa trên núi. Căn phòng 
có nhiều cửa kính, nằm ở vị trí thuận lợi để có thể đứng ở đó ngắm kí ức của Diên. Cảm 
giác như mùa xuân tràn đến thị trấn này rất muộn, hoặc đã bị chìm khuất đâu đó trong dải 
sương mù và mưa giăng kín lối. Nhưng khi Diên vừa cắm nước pha trà thì đã thấy sương 
tan, hừng đông phía chân trời như một nỗi gọi mời thống thiết. Kí ức ơi…

***

Diên thường trở về ôm bà những lúc đớn đau, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước 
mắt nào. Tay bà ấm áp hơn tất thảy mọi thứ ở xứ này, bà chạm đến đâu Diên thấy hết đau 
tới đó. Diên như con mèo nhỏ muốn ngủ quên trong lòng bà suốt một mùa đông lạnh giá. 
Kể từ khi Vĩnh đi, Diên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đợi chờ cuộc tình ấy. Nhưng rồi cơn 
bão lòng thì vẫn không ngừng thổi. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Diên cũng không 
giữ được tình yêu. Diên bé nhỏ lầm lũi về xứ sương mù sương, tâm hồn cũng xác xơ như 
lá khô qua bao mùa gió. Bà đốt một đống lửa nhỏ góc vườn, những ngón tay lạnh cóng 
của Diên như được hồi sinh. Bây giờ chỗ đống lửa năm xưa của bà được khách sạn trồng 
mấy thân cây giả. Màu xanh vô hồn ấy khiến Diên nhớ lửa đến thắt tim. 
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Diên từng nhiều lần ngồi bên Vĩnh giữa thành phố ồn ào chỉ để kể về bà và những 
tháng năm thơ ấu sống trên đỉnh núi mù sương. Nên hình ảnh của bà từ lúc nào đã tồn tại 
trong tâm trí Vĩnh gần gũi và thân thuộc. Suốt những năm tháng yêu nhau, không biết đã 
bao lần Vĩnh từng theo Diên rời phố về thăm thị trấn nhỏ này. Anh bị ám ảnh bởi cuộc 
sống quẩn quanh nơi đây. Nhịp sống chậm buồn đến bức bối. Như một bộ phim không 
lời, đặc tả từng chuyển động của con người và cảnh vật mà mất mấy chục giây ống kính 
vẫn chĩa về phía cái bàn, cốc uống nước, cái ghế và dáng ngồi lặng câm bất động của một 
bà cụ đã gần đất xa trời. Ngoài kia là nhịp sống sôi động, gấp gáp đến mức người ta mất 
mạng chỉ vì cướp vài giây đèn đỏ. Vĩnh đã quen với cuộc sống ấy nên thấy mình như bị 
đóng băng trong thế giới của thung lũng mờ sương. Tâm trí Vĩnh bị hút về thế giới sôi 
động, lấp lóa sắc màu ở một nơi nào khác. Giống như bố mẹ Diên đã chọn mảng màu tươi 
sáng thay cho màu xám ảm đạm ở xứ này. 

* * *

Căn nhà đầy đủ tiện nghi dưới phố, bố mẹ đã mua nó khi rời thị trấn nhỏ của bà. Căn 
nhà từng rất ấm cúng khi tham vọng của con người còn ít, rằng chỉ cần được sống bên 
nhau là đủ. Nhưng sau này thì Diên hiểu, sự chia li không chỉ khi bố sang trời Tây làm 
ăn còn mẹ theo người tình vào Vũng Tàu sinh sống. Dường như sự tan tác, chia lìa từng 
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manh nha trong những chiều mẹ ngồi ngoài hiên nhà ngóng từng đoàn xe đi phượt đang 
trôi xuống núi, mặt trời cũng lặn sâu, trùm kín bóng đêm lạnh lẽo. Trên chuyến xe rời thị 
trấn, Diên ngoảnh lại nhìn căn nhà nhỏ của bà mờ lấp trong sương sớm. Diên chưa bao 
giờ dám nghĩ mình sẽ xa rời mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn này. Đó là lần đầu tiên nàng 
thấy mình đang đứng lại, cả thị trấn trôi đi… 

Lần thứ hai trong đời Diên thấy mình đứng lại còn cả thế giới như đang trôi đi, ấy là 
khi bà mất. Những người thân không một ai có mặt, người thì không kịp về, người thì bận 
rộn hun hút tận đẩu đâu. Diên chênh vênh đến mức phải bấu víu vào một dòng tin nhắn 
gửi cho Vĩnh, nhưng cuối cùng tin nhắn bị trả lại, số thuê bao không liên lạc được. Diên 
khóc, tự hỏi tại sao toàn những người xa lạ đưa tiễn bà thế này? Bàn tay bà từng nhóm lửa, 
đan khăn, may áo ấm cho biết bao nhiêu những thương yêu mà giờ tay bà lạnh cóng? Bà 
biết Diên chỉ có lòng bà để trú ngụ vậy mà sao bà lỡ bỏ nàng lại một mình? Cả căn nhà và 
khu vườn nơi cất giấu những tán cây kí ức bốn mùa, tại sao bà lại bán đi? 

Số tiền bà để lại đủ cho Diên sang nước Pháp xa xôi, tìm hai người đàn ông quan 
trọng của đời mình. Đó là ước nguyện cuối cùng của bà nhưng Diên thì đâu lỡ rời xa. Cả 
bố và Vĩnh đều đã trôi đi, mỗi ngày mỗi xa như dòng chảy. Diên đâu thể cứ neo theo dòng 
nước mà xuôi. Diên càng không phải lục bình mà trôi ra sông ra biển. Làm sao nắm chặt 
được trong tay gió của đại ngàn. Hình như ngay từ khi sinh ra, từ lúc bắt đầu thì những 
người đàn ông ấy đã không thuộc về Diên. Dẫu nàng có trong mình một nửa dòng máu 
của bố và cả trái tim chỉ biết sống vì tình yêu dành cho Vĩnh. Diên là thân cây nhỏ đứng 
giữa đất trời rộng lớn mà chờ đợi người thương, hoặc không vì chờ đợi ai cũng cứ đứng 
giữa trời như thế…

Diên nhiều lần định đóng cửa ngôi nhà dưới phố để về ở với bà, nhưng bà cười bảo:
- Cháu thuộc về một nơi nào đó khác. Xứ này lạnh và buồn, cháu sẽ như bông hoa 

không thắm nổi sắc, không tỏa nổi hương.
- Bà ơi bà, làm thế nào để có thể yêu nơi mình đang sống?
- Điều đó thì bà không biết. Như bà sống ở đây gần hết một đời người cũng chẳng 

hiểu có thực sự yêu nó hay không nhưng bà chưa khi nào muốn rời xa nó. Đất và người 
cũng cần có duyên mới gắn bó được với nhau. Bà tin là cháu sẽ tìm được cái cớ để mà 
gắn kết với một nơi nào đó.

Có lẽ bà nói đúng. Tất cả những người thân của Diên đều đã tìm thấy lý do để ở lại 
một mảnh đất nào đó. Nếu gọi đó là hạnh phúc, vậy thì Diên còn đợi họ làm gì? 

Thị trấn mù sương u ám, xám xịt của bà trong những năm gần đây đã được quy 
hoạch thành một điểm đến du lịch lý thú. Du khách thường lũ lượt kéo đến nghỉ mát vào 
mùa hè, lấp đầy cả nghìn phòng nghỉ. Khi mùa đông đến, những ô cửa buông rèm, cả thị 
trấn vắng lặng. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy bóng người, mấy sạp hàng mọc ở ven đường 
như chỉ mở ra cho đất có hơi người. Còn Diên, mùa xuân trở về nơi này chỉ để ngắm 
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những ô cửa kính biết khóc và tiếc nuối ngọn lửa bập bùng trong kí ức thôi ư? Không. 
Dường như có một ngọn lửa ấm áp nào đó mới nhen nhóm trong lòng người trẻ ấy. Diên 
mới gần ba mươi tuổi, Diên vẫn còn rất trẻ và nhận ra tuổi thanh xuân nằm ở lòng người 
chứ không phải là những mùa héo úa trôi trên từng đốt ngón tay.  Ngọn lửa này lụi tàn, 
ngọn lửa khác sẽ bùng lên. Diên đã thôi nghĩ rằng mình chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi lại 
phía sau. Đâu thể trách những người thân trong cuộc hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc. 
Kể cả bà cũng vậy, Diên tin bà đã đến một thế giới ấm áp hơn. Suốt cả cuộc đời, lý do bà 
ở lại thị trấn mù sương này có lẽ cũng chỉ đơn giản là để đốt lên đống lửa ở góc vườn để 
sưởi ấm những tiếng cười thân thuộc phương xa, để thấy chuyến đi của họ không bao giờ 
là sai lầm, nuối tiếc. 

                   * * *

Diên quàng khăn, xách ba lô xuống núi vừa kịp lúc mặt trời lên cao, nắng xuân trải 
thảm vàng rực cả thị trấn như một khoảnh khắc diệu kì. Hoa nắng ngoài kia thắm lại, trời 
ấm dần trên thịt da con gái. Thiên nhiên hào phóng và lịch thiệp đưa tiễn cố nhân. Ngay 
cả khi đang đứng đây, Diên cũng đã thành người cũ. Thị trấn trên đỉnh núi mù sương này 
khát người cũ như khát ánh nắng mặt trời. Lần này là núi đứng lại còn Diên cùng chuyến 
xe khách màu xanh đã trôi đi…

Diên vừa đi thì có một chàng trai tìm đến, chọn đúng căn phòng số 303 trong khách 
sạn không tên. Nhân viên khách sạn còn chưa kịp dọn phòng, ấm trà trên bàn hãy còn 
nóng, hé nắp ấm, chàng trai ngửi thấy mùi hoa sơn trà. Anh bước đến bên cửa sổ, vén 
tấm rèm cửa màu hường ngắm cảnh vật mờ ảo qua cửa kính. Trên cửa kính còn đọng lại 
một giọt sương cuối cùng như giọt lệ, ai đó đã vẽ lồng lên khuôn mặt một cô gái. Nét vẽ 
bằng hơi nước trông rất quen, mỏng manh như lời nhắn nhủ. Chàng trai thoáng giật mình, 
mở từng ngăn kéo trên chiếc bàn nhỏ đặt sát giường thấy còn vương lại mùi hương hoa 
lavender. Cả cây son môi màu hồng cánh sen bị bỏ quên ở đầu giường cũng giống màu 
son nàng vẫn thường dùng. Mùi hương nước hoa, và cả cách ủ hoa sơn trà cũng giống với 
người con gái ấy. Chàng trai bước nhanh về phía cửa kính nhìn ra, thấy một chuyến xe 
khách màu xanh đang chầm chậm xuống núi. 

Chàng trai đó hẳn nhiên là Vĩnh. Bây giờ là mùa xuân, thị trấn trên núi đã tan sương, 
nắng rót vàng lên cỏ cây như mật ngọt. Chàng trai ngồi lại, áp chén trà nóng lên má thấy 
nơi đây gần gũi, thân thuộc biết nhường nào. Nhắm mắt, nhấp một hụm trà mà tưởng như 
mùi hương dịu dàng của đôi môi thiếu nữ vừa chạm nhẹ. Ngay cả khi đang ngồi đây, Vĩnh 
cũng thấy nhớ mảnh đất này đến cồn cào. 

Phòng 303 - Khách sạn không tên, trên tấm biển lớn trước cửa chỉ thấy vẽ một cành 
hoa trên núi. 
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Bay lên đại ngàn
Tản văn của NGUYÊN NHƯ

Mấy dãy nắng vắt ngang trời đỏ hoắt phía trên vạt mây mỏng tênh. Đất 
trời sáng như ngày dẫu quá chiều. Cái đầu lâng lâng lạ, nhẹ như bông, 
mềm như sáp. Tôi bay lên lưng lửng ngọn cây, lướt qua từng đồng lúa 

xanh cuộn tròn giữa lòng thung lũng, thinh thích sự hoang hoang quây quanh núi lửa Chư 
B’luk. Ôi vẫn là đá cháy, vẫn là bụi đỏ lẩn mình trong nắng... Ơ cái lũ gió cứ thổi chẳng 
dừng, cứ liu riu hoài, líu ríu mãi. Con mắt tôi đỏ như bông hoa gạo, mỗi lần dụi mắt bầu 
trời lom lem hơn, dịu dàng hơn. Tôi vẫn bay, bay trong sự nhẹ bẫng giữa tầng không, bay 
trong niềm khoái lạc từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Cứ bay, rồi lại bay chẳng muốn dừng.

Sương sớm trên núi lửa Chư Bluk 
Ảnh:HỒNG VÂN
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Lâng lâng lời gió
Tôi bay và hát cùng loài chim rừng
Có tán hoa ở đâu ngang qua hôn dịu má
Có hơi thở cỏ cây thoang thoảng đến mình.
Nhìn xuống dưới, bên kia con sông Krông Nô. Ở góc kẹt chân đồi từ kẽ ván của chòi 

gỗ, khói len lén chạy ra ngoài, màu trắng mờ che phủ cả mái tranh. Chòi của thằng Y Vui 
đấy, nho nhỏ nhưng gọn ghẽ, có cái sàn lửng bằng lồ ô đập dẹp, ngủ ở đây sướng hơn 
tiên, ăn ở đây khỏe như Thánh Gióng. Dưới là nền đất thêm cái bếp ngay sát cửa vào, làm 
gì có kiềng, xếp ba hòn đá là xong...Nó dựng tạm ở đây để có chỗ chui ra chui vào. Mình 
nó trồng hai hecta củ khoai mì (là sắn đấy) rẫy ngay viền đồi sau lưng nhà, rẫy gần làm 
được nhiều việc hơn, rồi làm dăm sào lúa ăn dư thì bán, nuôi gia súc... Trông mà ham 
lắm, nhưng cực, thấy vậy chứ việc việc, công công quanh năm suốt tháng làm không xuể.

Đàn gà trên đồi đang lúc nhúc chạy về, con bò con chầm chậm lắc lắc đuôi bên mẹ. 
Thằng Y Vui trần mình chẻ củi, bắp thịt nó săn, chắc, da nó đen, mồ hôi làm người nó 
bóng nhẵn, trông khỏe khoắn lắm. Con trăng ở sau đồi nhú rồi, tôi không bay nữa, mà 
đáp hẳn xuống chỗ Y Vui. Nó cười khiến tôi có giác hạnh phúc, một gương mặt hiền cùng 
một cặp mắt lương thiện cứ chân chất, thật thà trò chuyện cùng tôi. Anh chàng thanh niên 
lạc quan bên đồi núi, cỏ, cây, muông thú… Y Vui đâu quan tâm cuộc sống ở bên ngoài, Y 
Vui nói: “Gạo tôi làm ăn cả năm không hết, rau thì vào rừng không thiếu vừa ngon vừa 
sạch, chỉ vài ba thứ cần thiết mới phải lên chợ mua mà mỗi lần lên chợ xa nên lười đi 
lắm…” như tôi bây giờ là sướng lắm rồi.  

Hôm nay tôi được uống rượu, ăn cơm ở đây. Y Vui gỡ ba con chuột bẫy được gác 
trên bếp xuống, mang một nắm đọt mây nướng sơ sơ, nấu nồi canh lá bép cùng nửa chai 
rượu đế đãi tôi. Chuột có vị hơi lạ nhưng thịt ngọt quá, đọt mây nướng thơm có vị đắng 
ăn xong lại ngọt ở họng, bát canh lá bép thì không chê được điểm nào. Món nào cũng 
ngon, lạ miệng. Dạ dày tôi hôm nay rộng hơn nhiều, tôi ăn được hẳn năm bát cơm đầy 
ắp. Lần đầu tôi được nghĩ đơn giản, sống đơn thuần đến thế… Y Vui vừa nói vừa cười: 
“Đấy bữa cơm có thịt, có rau, có canh, còn rượu nữa là không nghèo rồi phải không…”. 
Ăn xong được nghe chuyện về buôn làng, về những lần Y Vui đi rừng săn bắt, kể qua kể 
lại dưới ánh trăng vàng rọi phía trên đám mây mờ mờ. Tôi nhìn qua khe cửa tưởng như 
lát bánh thơm phức tỏa hương ngào ngạt. Say say tiếng côn trùng đêm, tôi thiếp cùng 
giấc mơ đẹp đẽ.

Tôi bỗng lại bay lên trong tiềm thức, một miệng núi lửa hiền từ đang cười dưới 
nắng, một rừng bằng lăng tím dịu hoàng hôn, một đàn chim trời đang bay về tổ… Thả 
nhẹ mình xuống tảng đá cũ, nhúng mình trong màu sắc thiên nhiên. Tôi đang ngả mình 
trên trái tim đại ngàn…
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Bằng lăng thay lá

Tản văn của BÙI VIỆT PHƯƠNG

Suốt từ tháng Chạp đến giờ, con phố này vắng lặng. Người ta tìm tới con phố có 
hoa đào, hoa ban để chụp hình hay vừa nhấm nháp ly cà phê vừa ngắm hoa. Hoa 
của phố khoe sắc giữa ồn ào, náo nhiệt có một vẻ đẹp riêng, khác với sự im lặng 

phăng phắc giữa núi rừng.
Con phố này đã có từ lâu. Những ngôi nhà hai tầng cũ trầm mặc bóng người già lấp ló 

sau những chậu hoa hồng cổ. Nhịp điệu trầm lắng của kiến trúc như đã tạo nên nhịp sống, 
những tiếng còi xe cũng thưa vắng trong tiết trời cuối xuân đến nao lòng.

Thường thì năm nào cũng thế, khi hoa đã vãn, những cái đài bắt đầu ngưng đọng thành 
quả thì con phố này mới nảy lộc bằng lăng. Cành bằng lăng mùa đông khô khốc như củi mục, 
bỗng trổ lộc đỏ. Không giống sắc đỏ ào ạt của rừng phong, cành bằng lăng đỏ lạnh lùng 
trong tiết mưa phùn rét lại của tháng Ba. Sắc đỏ xen lẫn với tiếng chim khuyên chuyền cảnh 
tìm nơi kết tổ. 

 Thế rồi, những quán cà phê sách đìu hiu lại bắt đầu có khách. Những ống kính máy 
ảnh như bất động để bắt lấy khoảnh khắc như đứng yên của trái đất khi cành bằng lăng đỏ in 
trên nền ngói cũ phủ bụi mờ. Trước khi xòe tán xanh um và bung nở sắc hoa tím và kết quả 
cứng đanh, bằng lăng có một thời khắc lạ như thế. Nõn nà mà quyết liệt như màu của sự sống 
toát lên từ những vỉa hè cằn cỗi bên đường. 

 Những mùa cây thay lá là một dịp người ta nhận ra sắc xuân của từng loài cây. Có 
loài gấp gáp vội vã nở hoa để kịp đậu quả như hoa xoài, hoa nhãn. Có loài hoa rụng rồi mới 
thấy nảy lộc như cây gạo. Bằng lăng có một màu lộc riêng, theo ngày tháng không xanh đậm 
lên bằng sự gia tăng sắc xanh mà là một phản đề ghê gớm. Lộc đỏ ối bao nhiêu, lá sẽ thẫm 
bấy nhiêu, phải chăng chính đối nghịch ấy như âm và dương, nước và lửa ấy đã phối kết 
thành một sắc tím thẫm của hoa. Màu tím mùa thi được ví như màu mực tím, màu của tháng 
năm học trò hay màu của sự kiên gan bám đất cằn mà đơm hoa đều đặn mỗi mùa hạ.

 Mỗi con đường đều với một sắc hoa tạo nên một dư vị của phố. Có con phố bất chợt 
đón xuân về trong e ấp hoa ban, có khi là màu điệp vàng, phượng vàng và cả những trầm 
lắng sâu đằm của hoa sữa trong se lạnh cuối năm. Hoa đã biến phố trở thành những dấu 
mộc thời gian. Bằng lăng dường như cũng không ngoại lệ, một sắc hoa, một con đường nhỏ, 
một giai điệu mùa trong tổ khúc năm tháng lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Và có lẽ, khi 
những hàng bằng lăng thay lá, một sắc đỏ của lộc non như nốt nhạc lạ kì, vút lên, giữa giai 
điệu xanh nền nã sẽ làm ta mãi vấn vương với phố phường…
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Bất chợt tháng Năm về. Màu nắng hạ vương trên cành phượng rợp trời sắc 
đỏ. Có bóng dáng ai như dáng ta thân quen ở đó, góc sân trường tà áo 
trắng thướt tha đợi chờ bạn sau những giờ tan học. Tiếng nói cười ríu rít 

thân thương vỡ òa trong màu nắng ngọt lịm… Nỗi nhớ cứ thế ùa về đầy ắp con tim, đánh 
thức tiếng lòng xao động…

Những tháng năm học trò dịu ngọt, đi giữa sân trường mà lòng phơi phới không 
biết bao nhiêu niềm vui. Tháng Năm còn đó là sự hồn nhiên, nhí nhảnh tuổi học trò vô 
tư, chẳng vướng bận âu lo, như lũ sẻ trên cây bàng vẫn líu lo mỗi sớm mai trước ô cửa 
lớp học. Chỉ đến khi tháng ngày sắp cạn, những bài giảng của thầy cô chỉ còn đếm trên 
đầu ngón tay thì học trò mới nôn nao rưng rưng. Mái trường dấu yêu ơi! Thầy cô, bạn bè 
thân thương ơi! Năm cuối cấp rồi, sao mà thời gian trôi nhanh quá đỗi. Bất chợt mọi thứ 

tháng Năm học trò

Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG

Nhớ 
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quanh ta bao yêu thương đến lạ. Chỗ ngồi thân quen, hành lang đám học sinh vẫn trêu 
đùa nhau sau mỗi lần ra chơi. Và cả tiếng trống “tùng, tùng, tùng” giục giã cũng nhưng 
nhức bao nỗi nhớ thương khôn xiết.

Tháng Năm học trò nhớ những nét chữ thân thương lấp lánh trong cuốn lưu bút 
của bạn bè. Năm tháng chưa phổ biến công nghệ hiện đại, chưa có smartphone, tất cả 
mọi thứ đều đậm chất “truyền thống”. Lũ học trò chuyền tay nhau cuốn lưu bút của mình 
với những lời tâm tình thật dễ thương, gửi gắm bao mong nhớ ngậm ngùi. “Lưu lại cho 
mình ít dòng nhé!”, chỉ đơn giản vậy thôi mà ai cũng háo hức, cũng đợi chờ. Tuổi học trò 
bao năm chẳng thể gói gọn trong cuốn lưu bút bé nhỏ nhưng lại là niềm thương nhớ mỗi 
khi rời xa tuổi học trò, cần chút nương náu bình yên mà tìm về. Những tâm sự một thời 
tuổi hoa thấy thương hơn những lời hờn dỗi, cả những trách móc ngây thơ. “Thủ phạm” 
giấu giầy thể dục năm xưa đáng ghét là thế nhưng nay ta lại nhớ vô cùng. Rồi phút giây 
“cả gan” giấu sổ đầu bài để rồi bị cô phạt trong một ngày hạ nắng chói chang. Con 
bướm phượng ngày nào không còn được thắm đỏ nhưng ta tưởng chừng như mới ngày 
hôm qua…

Tháng Năm đi qua tuổi học trò năm cuối cấp vẽ lên bao ngàn nỗi lo âu khi đứng 
trước ngã rẽ của cuộc đời, chọn trường đại học hay một lối rẽ riêng cho mình? Tuổi mười 
tám thật đẹp nhưng cũng lắm nỗi chênh vênh, chưa hẳn là người lớn mà tuổi trẻ con thì 
cũng đã qua đi. Nhưng ta vẫn quý yêu sự nhiệt huyết ấy, năm tháng dẫu có lựa chọn đúng 
hay sai thì cũng là một thời đầy sôi nổi. Nếu quay lại thì cũng chỉ là một chút nuối tiếc 
nhưng ta sẽ luôn trân trọng. Thương cô bạn, gạt nước mắt, tự khép cánh cổng trường đại 
học của mình lại vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Những lúc đó thật sự ta muốn 
giúp bạn nhưng bản thân ta hèn mọn, như hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc bao la rộng lớn chỉ 
biết ôm bạn thật chặt an ủi, sẻ chia giọt nước mắt nóng hổi trên vai. Ta tự hứa với bản 
thân mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ vì bản thân, gia đình, thầy cô và cả vì ước mơ 
của bạn đang dang dở.

Tháng Năm học trò mối tình đầu trong ta chớm nở. Người ta nói mối tình đầu thật 
đẹp chẳng sai chút nào. Ta yêu cái ngây thơ, cái vụng dại của cậu con trai mới lớn, lúc 
nào cũng muốn chứng tỏ bản thân mình cho cô bạn gái. Cũng tập tành viết thơ ngỏ lời 
yêu. Hồi hộp xem đối phương đón nhận. Rồi hồi hộp hứa với nhau cả hai cùng đỗ đại 
học. Phút giây yêu nhau tuổi học trò ngắn ngủi, nụ hôn còn chưa dám, cái cầm tay cũng 
chỉ ngập ngừng. Năm tháng ai rồi cũng phải lớn lên, lúc ngoái nhìn về quá khứ mới thấy 
thương, thấy tiếc tháng ngày tươi đẹp đó…

Tháng Năm học trò trong ta mãi là tháng ngày hoa niên tươi đẹp và rực rỡ nhất. 
Kỳ lạ thay, kỷ niệm đó cứ đi theo ta suốt cả hành trình dài, như báu vật của thời gian 
chẳng thể phai nhòa mà mỗi khi nhớ về lại càng lấp lánh, diệu kỳ!
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Nhớ vị quê

Mùa hạ đã sang
Nắng vàng đổ lửa
Gió lào rát bỏng
Mặn chát mồ hôi

Cánh võng đưa nôi
Trưa hè oi ả
Lũy tre nghiêng mình
Ngả bóng in soi

ĐƯỜNG HỒNG THẮNG

Mùa hạ quê tôi
Nắng giòn gốc rạ
Cong sợi rơm vàng
Óng ả đường làng

Nhớ vị quê
Quả cà muối mặn
Thơm bát chè xanh
Ấm áp nghĩa tình.
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Tôi

Tôi như ngọn gió
hoang vu trên núi đồi
Đi qua lùm cây bụi cỏ
chiều về trên Cao Nguyên 
Mênh mang đất trời
gặp em xôn xao bối rối
Vào hạ thảm trời xanh
trăng trôi bồng bềnh mây theo lẽo đẽo...

Sợi nắng buông chiều
mịn màng rót mật tay ai khéo
Ta muốn cùng em
gom nhặt tiếng ve
Cất vào ngày dài
nối tiếp những lập lòe
Trong mắt em lững lờ
mùa đợi chờ bằng lăng kỷ niệm... Tôi

Em ...
Đắm chìm
Bốn phương thao thiết
Bao hạ rồi phương trời cách biệt
Vẫn nồng nàn cháy bỏng đam mê
Mộng lòng ta trôi trong sông nước dịu hiền ...
Về biển gọi sóng thời gian bôi xóa...

 TRƯƠNG XUÂN MINH
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Ký ức hoa niên

NGUYỄN THỊ HUỲNH LIÊN
Tìm về không gian xanh
Trôi xa miền ký ức   
Nghe ve gọi xôn xao
Chợt nhói lòng thổn thức

Tìm về mùa phượng tím
Hàng ghế dưới tán cây
Ghi bao điều mơ ước
Thuở má đỏ hây hây

Níu hồn ai khờ dại
Người trong veo hồn nhiên
Tôi ngất ngây say đắm
Tình xanh tuổi hoa niên

Gom cất vào trang sách
Giờ đây ve gọi hè
Lòng tôi như chùng xuống
Cái cầm tay... e dè

Thoắt cái đã xa xăm
Mấy mươi năm mùa cũ
Bỗng hồi ức băn khoăn
Hạ chưa... lòng ướt rũ!
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Mạch tơ thổ cẩm 

NGUYỄN KIÊN NHẪN

Mạch tơ thổ cẩm núi ngàn
Hồn dân tộc mãi chảy tràn thiêng liêng
Xuân qua san gánh mẹ hiền
Nụ cười xin gửi cho duyên đất trời

Rừng thiêng vang tiếng gọi mời
Liêng Nung, Dray Sap, tô đời thêm vui
Trăng lên trẩy hội bên gùi
Vít cần say đằm thắm lời nghĩa ân.

Mạch tơ thổ cẩm tình thân
Vẽ nên sắc đẹp những lần bên nhau
Nồng nàn ánh mắt đêm thâu
Lửa nghiêng ôm ấp mái đầu cao nguyên.
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Ngẫu hứng chiều 

Mùa này nỗi nhớ trổ ngồng
Vàng tươi hoa nắng đèo bòng mắt em
Hương mùa chừng như ủ men
Em đừng chuốc nữa
Say mềm đời ta

Bờ sông rải thảm vàng hoa
Mênh mông chi xứ
Mặn mà chốn quê
Một đời ngang dọc mải mê
Bùa yêu ta mắc
Lời thề chông chênh

TỪ DẠ LINH

Đã qua muôn nẻo thác ghềnh
Cuối đời ngồi ngắm êm đềm lá rơi
Đằm trong kỷ niệm một thời
Câu thơ thao thiết những lời yêu em

Chiều nay ngồi nhớ môi mềm
Cái nhìn lung liếng
Gọi tên một người
Chiều nay nhớ tiếng em cười
Nhớ câu ân nghĩa
Tơ trời giăng giăng...
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Mưa trượt dài trên lá
Gõ nhịp vào thinh không
Mưa vốn buồn như đã
Rắc nhớ vào mênh mông

Đậu trên mi lấm tấm
Mưa tạt bên hiên đời
Áo khăn không đủ ấm
Dỗi nửa vòng tay lơi…

Gió rung cây ràn rạt
Rơi…dư vị ngọt ngào
Hương nhài xen hơi thở
Thấm cả miền chiêm bao

Mưa bùi ngùi dỗ giấc
Mắt mong - mỏi canh tàn
Ca từ run da diết
Mưa ngân đệm tiếng đàn…

Hạt buông vào lòng đất
Hạt sa trên phận người
Qua cơn trời sẽ tạnh
Sớm mai hừng xanh tươi…!

 Mưa đêm
NGUYỄN THỊ YẾN
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run trước nắng mai

LÊ THÀNH NGHỊ

Cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1969 -1970, Phan Thị Thanh Nhàn đoạt 
giải Nhì với bài “Hương thầm”, một bài thơ tình thoạt tiên gây cảm giác chân 
mộc, ít trau chuốt, nhưng rất lạ, thời gian càng đi qua, nét lãng mạn của ý tứ, 

ngôn từ trong từng câu thơ như càng không hề phai đi, cùng với đó là tâm thế của tuổi trẻ 
một thời như ý niệm về cái đẹp càng được củng cố trong nhận thức của người đọc. Tại 
thời điểm này, nghĩa là cách cái mốc giải nhì kia đã hơn năm mươi năm, đọc lại “Hương 
thầm”, vẫn bị cuốn đi trong cái mạch tình tứ, duyên dáng mà chân mộc của những câu thơ:

Cửa sổ hai nhà cuối phố
         Không hiểu vì sao không khép bao giờ
Có thật là người viết “không hiểu vì sao” không? Bạn đừng tin các nhà thơ. Họ đang 

Lá cỏ mềm
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run trước nắng mai

LÊ THÀNH NGHỊ

dẫn dụ bạn vào “trường thẩm mỹ” của họ, đưa bạn vào những xúc động mà họ đang trải 
qua, để ngõ hầu bạn “phải” nghe được trái tim họ đang đập ở những cung bực nào. Bạn sẽ 
hiểu cửa sổ hai nhà “không khép bao giờ” là vì “cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa”. 
Nhưng đó chỉ là một “tầng nghĩa” thôi. Tầng nghĩa thứ hai mới là chỗ tác giả bài thơ nhắm 
đến: Nào ai đã một lần dám nói? Đây là một câu hỏi mang tính “toàn thể”, tính nhân loại. 
Cô gái trong bài thơ dù đã cách xa cô Kiều của Nguyễn Du hơn vài trăm năm, dù cũng đã 
“ngập ngừng sang nhà hàng xóm”, nhưng rồi “không biết nói năng chi” và “nhờ hương 
thơm nói hộ”. Và đấy là cái “hương thầm” quyến rũ vĩnh cửu của người phương Đông, 
không cần viện đến ngôn ngữ. Điều này khi vào thơ ca phương Đông thì tạo nên ý ở ngoài 
lời và thường khi ý ngoài lời làm thơ sâu sắc hơn những gì bày tỏ trong ngôn từ!

“Hương thầm” được phổ nhạc (nhạc sỹ Vũ Hoàng) và càng được nhiều người ngân 
nga khắp mọi ngõ ngách. Đến mức người ta chỉ biết “Hương thầm” đi liền với Phan Thị 
Thanh Nhàn, kiểu nhà thơ của một bài như Vũ Cao, TTKH, Hữu Loan…, chẳng cần biết 
chị còn viết những gì!

Kỳ thực Phan Thị Thanh Nhàn viết rất nhiều, thơ cũng nhiều và các thể loại khác 
như văn xuôi, báo chí, chân dung văn nghệ sỹ… cũng không ít. Nhưng kệ, “Phan Thị 
Thanh Nhàn của Hương thầm” vẫn là câu cửa miệng của bạn đọc, của thính giả mỗi khi 
chị xuất hiện đâu đó chỗ đông người.

      
*

Là một cây bút thuộc thế hệ “nhà thơ chống Mỹ”, không khó để nhận ra trong thơ 
Phan Thị Thanh Nhàn tâm thế sáng tạo khá điển hình của một thế hệ cầm bút, khi mà trách 
nhiệm công dân được đặt lên thường trực trong tâm trí họ. Có thể đối với ai đó, khi thấy 
cả một thế hệ, và nhiều thế hệ khác nữa trong giai đoạn lịch sử kia như bị hút vào chỉ một 
“chủ đề”, một “đề tài”, thậm chí một giọng điệu (có người gọi đó là giàn đồng ca), nhưng 
thử hỏi những năm tháng ấy, có gì đáng quan tâm hơn vận mệnh của đất nước, đặc biệt 
đối với những cây viết thuộc thế hệ Phan Thị Thanh Nhàn?

Như một lẽ tự nhiên, một lẽ sống có trách nhiệm, bóng dáng của cuộc chiến tranh 
in dấu khá đậm trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Ngay chút “Hương thầm” riêng tư, kín 
đáo là vậy, vẫn là hương thầm của những ngày chiến tranh: Bên ấy có người ngày mai 
ra trận. Chiến tranh khốc liệt, người con trai trong câu chuyện tình “Hương thầm” kia đã 
ngã xuống sau đó ít lâu, nhưng vẻ đẹp của mối tình đầu giữa anh và cô gái thì bất tử. Đấy, 
chiến tranh chưa bao giờ hứa hẹn những điều tốt đẹp, nhưng chiến tranh tự nó chứa đựng 
những “khoảnh khắc” rất đẹp trong tâm hồn những người ra trận vì nghĩa lớn. Chỉ những 
ai sợ bom đạn, tìm cách lén lút tụt tạt ở hậu phương, nơi có hầm trú ẩn an toàn mới không 
hiểu, mới hồ nghi câu thơ của Phạm Tiến Duật: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Còn 
trong “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn, chàng trai trẻ kia, theo tôi là người hạnh 
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phúc, dù anh cũng như bao người khác ngã xuống thì trong trái tim anh vẫn còn nguyên 
vẹn kỷ niệm thầm kín và cao đẹp của tuổi trẻ.

Vốn là một nhà báo xông xáo, Phan Thị Thanh Nhàn có mặt trên rất nhiều trận địa, 
từ hậu phương khi chiến tranh lan rộng, nhất là Hà Nội những ngày B52, từ tuyến lửa 
bom đạn, ở những đại đội thanh niên xung phong trên tuyến đầu, tại nhiều binh trạm của 
Trường Sơn ác liệt…Trong thơ chị hiện thực chiến tranh hiện lên rất bình dị: Hà Nội 
nghe mưa trong tiếng còi báo động/ Hầm trú ẩn cứ múc rồi lại ngập/ Mâm cơm nào cũng 
vắng mặt người thân/…Máy bay địch bay xa máy bay địch bay gần/ Người Hà Nội nghe 
mà không chú ý/…Những chàng trai mười tám lên đường/ Nước mắt mẹ nhòa trong mưa 
tháng bảy ( Mùa mưa Hà Nội)

Ấn tượng hơn cả trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn là chủ đề tình yêu và hạnh phúc. 
Đã có biết bao con đường, biết bao lối đi vào khu vườn thiêng đầy sức mời gọi nhưng 
cũng không ít nước mắt này? Phan Thị Thanh Nhàn chọn một lối đi riêng, như thể thả vào 
góc vườn kia một chút hương lặng mà thật dịu dàng quyến rũ rất nữ tính của những câu 
thơ dung dị. Bản tính nữ, bản năng loài nơi chị khá mạnh. Nhưng khả năng “kiềm chế” 
nơi chị cũng rất cao: Nếu anh đi với người yêu/ Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi/ Con 
đường ta đã dạo chơi/ Xin đừng đi với một người khác em (Con đường)

Lời thơ phong gói thật kín đáo, thể lục bát thoạt nghe có vẻ êm ái, nhẹ nhàng, kỳ 
thực có thể nghe được “sóng ở đáy sông”. Dù vậy, nhưng vẫn không mất đi sự tinh tế: cái 
điều “nhỏ thôi” ấy có vai trò gì với “anh” hoặc với ai không cần biết, còn với em là không 
thể chấp nhận. “Xin đừng đi với một người khác em” nghĩa là một sự chiếm lĩnh không 
bao gồm thỏa hiệp, nhân nhượng, không có bóng dáng người “thứ ba” nhì nhằng, cho dù 
mọi điều chỉ còn là kỷ niệm. Lời lẽ khiêm nhường “xin đừng” thôi, mà sao cảm thấy sự 
“quyết liệt” đằng sau câu chữ, hoặc nói khác đi, quyết liệt mà chưa cần viện đến câu chữ 
trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn!

Còn đây là sự “hờn mát” rất nữ tính của một người từng trải, từng yêu, từng đau…và 
đến lúc này mọi thứ tưởng đã nguội lạnh, thực ra vẫn còn nguyên vẹn trong thẳm sâu lòng 
chị. Một minh chứng của “bản năng giới” nói lên rằng, với phụ nữ những gì đến, khó bao 
nhiêu thì những gì đi, cũng khó bấy nhiêu: Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập/ Anh đi 
cùng cô gái khác xinh tươi/ Tôi cố để không rơi dòng nước mắt/ Có ai đâu thương mến dỗ 
cho nguôi/ Rồi có thể vợ và con ríu rít/ Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta (Rồi có thể) 

Bất an với những gì đang có trên tay vốn luôn là trạng thái tâm hồn phổ biến của hầu 
hết các chị. Cái mong manh của hạnh phúc luôn kề bên cái vô thường của trần thế nên cảm 
giác lo âu như một thuộc tính của giới. Lo âu, phấp phỏng, bất an…chứ không phải là đinh 
ninh, xác tín, mãn nguyện. Thiếu cảm giác này sẽ chẳng còn cái bồn chồn của “người giữ 
lửa” trong mỗi căn nhà, sau mỗi cánh cửa. Với Phan Thị Thanh Nhàn hình như lo âu đến 
từ mọi phía. Có lần trong “Ngày cưới của em”, lòng chị có chút chạnh buồn: Nhìn hai em 
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thật đẹp đôi/ Vu vơ lòng chị bỗng hơi hơi buồn/ Nhưng rồi chị là người bao dung, không 
vị kỷ, sẵn sàng chịu hết những “mưa gió bão bùng” để những đứa em của chị hạnh phúc: 
Chỉ mình chị chịu mà thôi/ Để em vui mãi niềm vui ban đầu (Ngày cưới của em)

Ngay cả khi “tay trong tay” chị cũng cảm nhận được cái “lai vô ảnh, khứ vô hình” 
của hạnh phúc: Như niềm hy vọng mong manh/ Cầm tay rồi lại hóa thành giấc mơ 
(Không đề) 

Người viết những câu thơ bao dung trên kia từng có một hạnh phúc đẹp, từng có 
một “bờ vai” tin cậy, từng có một vầng hào quang thân mật ngay bên cạnh những công 
việc của chị, qua những “ngày tháng vui buồn có anh”: Anh ngời sáng trong em mãi 
ngời sáng nhất/ Như ngọn đèn trên chiếc bàn đêm/…Anh là bài thơ em viết mãi chưa 
xong (Nghĩ về anh)

Hạnh phúc có thật ấy, bình dị nhưng lớn lao, giản đơn nhưng quý giá, với chị cao 
hơn cả đất trời: Anh ơi! Nếu được ví cao xa như thế/ Em cũng không là trời đất gì đâu/ 
Nhưng anh có biết không: trời-đất/ Sẽ chả là gì nếu thiếu nhau (Trời và đất). Có thể nhận 
thấy sự bình yên qua những câu thơ, như những lời nói thầm tin cậy.

Với hạnh phúc có thật cần chăm chút ấy, chị có những câu thơ thật thương, mang hơi 
thở của một thời gian nan: Ta như hai đứa trẻ nghèo/ Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm 
nhìn/ Đừng bao giờ nhé, chín thêm/ Sợ tan mất giấc mơ em một thời (Không đề). Và chị 
đã từng hạnh phúc khi biết sống xứng đáng với hạnh phúc ấy: Em ước mình tốt hơn, đẹp 
hơn/ Tất cả vì anh đấy (Không đề)

Nhưng ông già Thượng Đế hình như mải vui “khi chén rượu, khi cuộc cờ” chểnh 
mảng một cách đáng trách với rất nhiều những mảnh đời nơi trần thế: Căn phòng vắng 
một người/ Bỗng trở nên buồn vắng/ Không còn gì ấm cúng/ Không còn gì vui tươi/ Bữa 
ăn vắng một người/ Tìm đâu ra mùi vị/ Khói cơm cay mắt thế/ Bây giờ em mới hay/ Hun 
hút hai hàng cây/ Gió thổi dài ngơ ngác

Và chị trở nên trơ trọi trên trần gian: Một người mang đi hết/ Bao nhiêu là thông 
minh/ Chẳng còn ai hóm hỉnh/ Ai cũng đều nhạt tênh (Một người)

Ai từng đọc Xuân Quỳnh mà không thương cảm trước những câu thơ diễn đạt những 
lo âu, hoang mang về hạnh phúc: Áo em vô ý cỏ găm đầy/ Lời yêu mỏng mảnh như màu 
khói/ Ai biết tình anh có đổi thay? (Hoa cỏ may). Hình như các nhà thơ nữ đặc biệt tinh 
tế và nhạy cảm với những hoang vắng trong tâm hồn. Phan Thị Thanh Nhàn cũng vậy, có 
thể nhận ra sự thảng thốt khi chị nói về tình yêu và hạnh phúc xuất phát từ trái tim chị, từ 
căn phòng của chị, từ mái bếp, từ cái cây sau vườn nhà… của chị gần gụi, giản dị và chân 
thành. Bởi vậy, những câu thơ của chị không màu mè hào nhoáng mà vẫn lan tỏa thầm 
lặng trong lòng người đọc.

     *
“Hương thầm” viết tặng mối tình vừa chớm nở của em trai chị trước ngày chàng trai 
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vào bộ đội. Nhưng chắc chắn ai cũng nghĩ đó chính là kỷ niệm ngọt ngào mối tình đầu 
của chị. Bởi vì đọc tiếp những bài thơ tình khác của chị như: Không đề, Một người, Rồi 
có thể, Trời và đất, Nghĩ về anh, Căn phòng và anh…dễ nhận ra cái mạch trữ tình riêng 
tư của một tâm hồn nhạy cảm, đầy khát khao nhưng cũng khá rụt rè, trắc ẩn. Tuổi trẻ của 
thế hệ chị là những ngày chiến tranh. Gian nan cũng từng, cao cả cũng trải, hạnh phúc đôi 
khi đi liền với đau thương mất mát. Nhưng những ngày chiến tranh gian khổ mà vui, mà 
tràn niềm tin, mà không hề tuyệt vọng. Một nhà thơ thế hệ chị, nhà thơ Bằng Việt từng 
viết: Thời ấy quá chừng nghèo, mà sao quá chừng vui (Trung du-Bằng Việt). Không có gì 
nghịch lý ở đây cả. Đôi khi, để tồn tại thì cần phải có cái ăn, cái mặc. Nhưng để sống với 
ý nghĩa đích thực của từ này thì không chỉ có thế. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn càng về sau 
càng ưu tư: Thôi rồi cái thuở anh em/ Thôi rồi một thoáng êm đềm ngày xưa/ Thôi rồi bím 
tóc đung đưa/ Thôi rồi nũng nịu câu đùa trẻ con (Không đề). Những giây phút yếu đuối, 
cô đơn cô đơn: Con thiếu một giọng nói/ Con thiếu một bàn tay/ Con một mình một bóng/ 
Một khoảng trời mưa bay (Mẹ); Nhưng còn đâu nữa thơ ơi/ Lời yêu tan giữa bụi đời lấm 
lem (Những bài thơ cũ)

Và cả những yếm thế, tiêu cực nữa:
Có đôi lúc buồn
Tôi đã định tự tử.

(Yêu đời) 
Bi quan, chán nản, tiêu cực hiển hiện trong câu chữ, nhưng hãy nhìn từ phía khác: 

đây là những câu thơ trung thực của một ngòi bút trung thực. Tại đây trong tâm trạng cay 
đắng của một nhà thơ, một nghệ sỹ với thực tại đau xót đã chiếm chỗ, đã lấn át ngòi bút 
tỉnh táo của một nhà báo. Đất nước những ngày sau chiến tranh đầy những buồn lo. Chúng 
ta thường nói chưa bao giờ đạo đức con người lại xuống thấp đến như vậy. Nhà thơ, vốn là 
lớp người hết sức nhạy cảm, những người tôn thờ cái đẹp là những người đau nhất trước 
những băng hoại của cái đẹp. Họ cần lên tiếng trước những gì đã bị tước đoạt, mỗi khi cái 
đẹp bị xúc phạm.

Nhưng với bản tính ưa hoạt động sau nhiều năm làm báo, Phan Thị Thanh Nhàn 
không dễ buông xuôi theo số phận. Tận sâu xa, chị là người lạc quan, đúng hơn chị biết 
giấu nỗi bi quan trước mặt bạn bè, để hăng hái nhập cuộc, tham gia những sàn nhảy, những 
hoạt động văn nghệ, những chuyến “phượt” đường dài, lên “phây” với những tấm hình 
selfie bắt mắt…Nghĩa là một thái độ sống tích cực, lấy cái hăm hở, náo nức của một ngày 
mới, của một chuyến đi mới, của một trang viết mới với những niềm hy vọng mới để xua 
đi cái tù đọng của thời gian còn rớt lại quanh quẩn đâu đó trong căn phòng, trong tâm tư 
để đến với “vạt cỏ mềm đẫm nước/ Đất mịn màng tinh nghịch vết chân đôi” (Với sông 
Hồng), để làm một “Lá cỏ mềm run trước nắng mai” (Và…).
     *
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Phan Thị Thanh Nhàn không có những tứ thơ lạ, không có những ngôn từ trau chuốt, 
độc đáo. Nghĩa là về mặt lập tứ và tu từ của thể loại, chị không thật dụng công. Bút pháp 
của Phan Thị Thanh Nhàn chủ yếu là lấy cái chân thành, dùng lối nói chân mộc, dùng 
cách diễn đạt như thể thủ thỉ tâm tình mà rất tế nhị xuất phát từ một tâm hồn nhạy cảm để 
“cảm hóa”, “dẫn dụ” người đọc.

Đây là một nét đáng quý ở Phan Thị Thanh Nhàn. Không như đâu đó một vài tác giả 
cùng trang lứa với chị ít có được phẩm chất này. Thơ họ “khôn” quá, chỉn chu quá, “tinh 
tươm” quá, cũng vì thế mà mất đi chút “bụi” rất trần gian cần có của câu chữ chăng? Phan 
Thị Thanh Nhàn làm nghề báo, nên cái “thật”, cảnh thật, tình thật luôn được đặt lên đầu 
tiên: Bài thơ tôi viết ngày xưa/ Tình sao chân thật ngây thơ ngọt ngào/ Bây giờ tóc bạc 
tuổi cao/ Thơ mình mình đọc câu nào cũng thương (Những câu thơ cũ). Để đạt được tính 
“chân thật” này, không gì hiệu quả hơn là sử dụng biện pháp “miêu tả”: Trái cam kề bên 
hạt đỗ/ Gà mái mơ nằm cạnh ổ trứng tròn/ Hàng kẹo vừng ríu rít trẻ con/ Bánh pháo lăng 
im giấu niềm vui giòn giã (Chợ tết Thuận Vi); Khói cơm chiều nhẹ bay lên/ Đường thôn 
vương vít mùi thơm ngọt ngào/ Hoa xoan thả tím mặt ao/ Hoa ngâu hoa bưởi lẫn vào hoa 
chanh/ Rơm tươi quấn quýt bàn chân/ Lại mùi đất ải lẫn cùng cỏ tươi (Làng quê)

Quả là những bức tranh nông thôn thật “khách quan”. Nhưng chính trong thế mạnh 
“miêu tả” của Phan Thị Thanh Nhàn đã ẩn chứa những bất cập ít ra là về mặt quan niệm 
của người viết. Nó thiếu đi một chút “nồng nàn” thổn thức sau ngòi bút, như thể một chút 
biến ảo của ngôn từ, những ngôn từ có tính lay thức rất cần thiết của thể loại thơ. Những 
câu trích dẫn trên đây, phảng phất một “Bức tranh quê” quen thuộc đâu đó trong “hơi 
thơ”, trong lập ý, trong ý niệm ngôn từ, trong “tình” và “cảnh”… cho dù tác giả hình như 
đã cố tránh để không hề có một từ “lặp” nào, một vay mượn nào, mà tất cả đều là của 
Phan Thị Thanh Nhàn. Của Phan Thị Thanh Nhàn mà đọc lên như là “của chung” mà 
chúng ta đã gặp đâu đó rồi vậy. Miêu tả không phải là thế mạnh của thơ, tuy miêu tả là 
đặc điểm quen thuộc của thơ Việt một thời, thời mà chúng ta luôn phải tâm niệm trả lời 
câu hỏi trách nhiệm của nghệ thuật trước “bức tranh” hiện thực “dâng sẵn”. Thực ra, thế 
mạnh của thơ rộng hơn khái niệm “chân thật” này nhiều. Thơ trữ tình hơn hẳn các thể loại 
khác ở khả năng biểu hiện cảm xúc cá nhân trước hiện thực. Hiện thực không chỉ là miêu 
tả, mà là đã được biểu hiện qua những cảm xúc nghệ thuật của nghệ sỹ. Hiện thực ấy đã 
không còn “nguyên vẹn”, mà đã được lắng qua “nhịp đập” của trái tim, của tâm hồn. Hiện 
thực ấy chỉ cảm thấy, nhưng phải cao hơn những gì nhìn thấy. Xin dẫn một ví dụ: Đây là 
một “bức tranh” đã thấm đẫm tâm trạng: “nghe trời” và “nghe ta”, mưa buồn ngoài trời 
và mưa buồn trong tâm hồn của người viết. Và, “buồn đêm mưa” là dấu cộng của hai nỗi 
buồn kia: Đêm mưa làm ấm không gian/ Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la/ Tai nương 
nước giọt mái nhà/ Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn/ Nghe đi rời rạc trong hồn/ 
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi… (Buồn đêm mưa - Huy Cận). Hoài Thanh chẳng 
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đã từng nói: “Thơ phải là một tia sáng nối cõi thực và cõi mộng…Thơ không cốt tả mà 
cốt gợi”*. 

Những bài thơ tả cảnh của Phan Thị Thanh Nhàn có gì đó làm ta liên tưởng đến 
những bức ảnh, rất nhiều chất thực, mà không thật nhiều chất gợi! Qua đó có thể thấy văn 
chương không thể không thật, không thể không miêu tả, nhưng văn chương cũng không 
phải “lụy” quá nhiều vào cái thật. Để mất đi độ nhòe, độ ảo, mất đi cảm giác “không cắt 
nghĩa được” bằng lý trí thông thường…là tước đi “đôi cánh” (những lời có cánh) muôn 
thuở của văn chương nghệ thuật. Khá nhiều nhà thơ, đặc biệt là thế hệ Phan Thị Thanh 
Nhàn hình như bị “ám ảnh” mấy chữ “chân chân chân” của Xuân Diệu thì phải?

Thường gặp trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn là nét tinh nghịch rất trẻ trung của một 
“lá cỏ mềm run trước nắng mai”. Cần phải nói rằng, giữ cho được sự xanh tươi, tinh tế 
mãi trong thơ là một việc khó. Thì đấy thôi, bao nhiêu thi sỹ tân thời hồi Phong trào thơ 
mới “tân kỳ” là thế, đến cuối đời có thể lại là tác giả của những câu thơ, bài thơ “sáo mòn 
không tin nổi”. Phan Thị Thanh Nhàn không “tân kỳ”, chỉ là hương thầm, hương lặng 
nhưng là hương bền, vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết trong thơ kể cả khi người viết đã 
trải qua thời gian. Đây là một nét tinh tế của sự quan sát: Trời vừa mưa vạt cỏ mềm đẫm 
nước/ Đất mịn màng tinh nghịch - vết chân đôi (Với sông Hồng); Các cụ ông say thuốc/ 
Các cụ bà say trầu/ Còn con trai con gái/ Chỉ nhìn mà say nhau (Đám cưới ngày mùa); 
Ăn qua loa xong bữa/ Đi làm cho gặp ngày/ Chẳng còn ai thân nữa/ Có chút gì đắng cay. 
(Mùa xuân). Và ngay cả trong những phút giây mệt mỏi không thể tránh khỏi của tuổi tác, 
thời gian: Nhiều khi điện thoại rung chuông/ Giả vờ đi vắng không buồn cầm nghe/ Soi 
gương, mình ngán mình ghê/ Nếp nhăn đuôi mắt tràn về khóe môi/ Họp hành chỉ lặng im 
thôi/ Hình như hết cả niềm vui nỗi buồn (Với mùa thu)…Chỉ là “hình như” thôi, kỳ thực 
trong thẳm sâu tâm hồn chị sau tất cả những giây phút u buồn kia “lòng vẫn run như lá” 
(Mùa xuân), vẫn là “…tôi hiểu ra trong sâu thẳm niềm đau/ Tôi vẫn còn yêu đời quá” 
(Yêu đời)…

Chỉ một góc sự nghiệp sáng tạo của Phan Thị Thanh Nhàn, nhưng qua thơ, người 
đọc có thể hình dung được những “bí mật tâm hồn” của môt nhà thơ tên tuổi của thế hệ 
nhà thơ chống Mỹ, kể cả những “sở trường”, “sở đoản” của chị. Tôi thích câu thơ của chị: 
Lá cỏ mềm run trước nắng mai. Phải, một lá cỏ đã đôi phen bầm giập, nhưng câu thơ gói 
ghém khá đầy đủ “thần thái” của thơ và “phong vận” của “người thơ” (Người thơ phong 
vận như thơ ấy - HMT) Phan Thị Thanh Nhàn.

      

(*) Hoài Thanh – Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, nxb Văn học, H.2003, tr. 213

H’HIỀN
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Đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên nói chung, dân tộc 
Mạ ở huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông nói riêng sống chủ yếu dựa vào 
canh tác nông nghiệp, phát rừng làm rẫy, tỉa 
lúa, tra hạt trồng hoa màu, mọi hoạt động 
canh tác đều phụ thuộc vào thiên nhiên, vì 
vậy họ thờ đa thần, họ tin có một đấng siêu 
nhiên nào đó bảo vệ, che chở cho họ. Họ 
cho rằng ở đâu cũng có các vị thần linh trú 
ngụ như: núi, rừng, sông suối…và mọi vật 
xung quanh đều có linh hồn như quả bầu, 
quả bí, hạt bắp giống lúa v.v…Để giao tiếp 
được với các vị thần linh, với các linh hồn 

LỄ GỌI HỒN LÚA VỀ NHÀ (YÔ RHAI)
CỦA ĐỒNG BÀO MẠ Ở HUYỆN ĐẮK GLONG

H’HIỀN

đó người dân sẽ tổ chức nghi lễ và cúng 
tế phù hợp với từng nội dung thời điểm và 
giai đoạn phát triển của cây lúa.

Lễ gọi hồn lúa về nhà là một nghi lễ 
bắt buộc phải tổ chức hằng năm. Đó là dịp 
để người dân có cơ hội ăn ngon mặc đẹp, 
khoe những chiếc áo, váy, khố thổ cẩm đẹp 
mà bấy lâu nay họ không có dịp để mặc. 
Thời gian tổ chức không quy định ngày cụ 
thể nhưng phải tổ chức vào cuối vụ mùa, có 
nghĩa là tháng 12 âm lịch, sau khi dân làng 
đã thu hoạch mùa màng xong. Lễ hội được 
diễn ra trong nhiều ngày, tổ chức theo từng 
tổ (nhóm), một tổ đi làm đổi công cho nhau 
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từ 5-7 hộ gia đình, tổ này duy trì xuyên suốt 
trong một năm làm rẫy không được tách rời 
nhau. Trước khi tổ chức làm lễ những người 
trong tổ tập tổ chức họp, bàn bạc với nhau 
để thống nhất chọn ngày đi rước hồn lúa 
về nhà, ngày đi rước hồn lúa phải là ngày 
lành tháng tốt, trong bon không có chuyện 
đau buồn kiêng kỵ thì mới được tiến hành, 
nếu cả tổ đã thống nhất chọn được ngày 
tổ chức mà có một gia đình đang kiêng cữ 
thì gia đình đó phải nhờ người khác rước 
thay, đợi khi hết kiêng thì mới đưa hồn lúa 
về nhà mình rồi sau đó mới được làm lễ 
gọi hồn lúa về nhà, lễ nghi được tổ chức ở 
nhà, lễ vật gồm rượu cần, gà trống và con 
heo.v.v.. Quy mô tổ chức phụ thuộc vào 
từng gia đình có điều kiện hay không mà 
tổ chức lớn hay nhỏ, mời khách nhiều hay 
ít, nhưng những người trong một tổ thì bắt 
buộc phải có mặt, trước khi rước hồn lúa 
về mọi người phải chuẩn bị một số lương 
thực thực phẩm để đãi khách cũng như là 
dự trữ đủ ăn trong một tuần (vì sau khi làm 
lễ cúng gọi hồn lúa về nhà mọi người trong 
gia đình không được đi đâu xa, không được 
hái rau giã gạo, dường như mọi hoạt động 
đều phải tạm dừng và đây cũng là lúc mọi 
người trong gia đình được thư giãn nghỉ 
ngơi sau một năm lao động vất vả). 

Để chuẩn bị cho ngày làm lễ, họ phải 
giã gạo, hái rau, ra sông ra suối bắt cá, bắt 
tôm, không khí chuẩn bị thật là rộn ràng 
vui tươi, những nam thanh nữ tú thi nhau 
giã gạo dưới ánh trăng sáng ngời, những 
đứa trẻ ríu rít cười đùa bên bếp lửa hồng 
nghe cụ già kể chuyện cổ tích. Mọi thứ đã 
chuẩn bị xong xuôi ngày đi rước hồn lúa 

đã đến, từ sáng sớm hai vợ chồng (người 
giữ hồn lúa) sửa soạn tóc tai, chọn những 
bộ váy áo thật đẹp để mặc rồi mới đi, vợ 
thì mang gùi đeo khiêu (một vật dụng dùng 
để tuốt lúa), chồng thì vác xà gạc đi bên 
cạnh vợ, vừa là để bảo vệ cho phụ nữ vừa là 
phát quang hai bên đường cho dễ đi. Theo 
phong tục của người Mạ, người giữ hồn lúa 
(wer còi) nhất thiết phải là phụ nữ vì vậy 
khi đi đến rẫy người vợ đến nhổ một góc 
lúa họ đã để dành, đây là nơi mà trước đây 
họ đã làm lễ cúng mừng lúa sinh trưởng và 
mọi nghi lễ khác, là nơi trú ngụ của hồn lúa. 
Sau đó họ đi hái một vài cỏ dại để mang về 
nhà với ý nghĩa, những lá cây đó có thể bảo 
vệ cho hồn lúa, tránh được sự phá hoại của 
ma quỷ, trong lúc đó người chồng thì đi hái 
rau, bẻ quả mang về. Trước khi về người 
chồng chặt một khúc ống lồ ô dài khoảng 
20cm vừa về vừa thổi, như vậy hồn lúa mới 
không bị lạc đường, trong suốt dọc đường 
về mỗi lần đi qua suối người chồng đều phải 
chặt một cây lồ ô gần đó để bắc qua suối 
làm cây cầu cho hồn lúa đi qua. Về đến nhà 
họ lấy cây lúa và một số cây cỏ dại đó kẹp 
hai bên cửa của kho lúa và cầu thang lên 
kho, đồng thời họ cũng làm một cầu thang 
nhỏ tượng trưng cột ở trụ kho để cho hồn 
lúa lên kho, lúc đó khách mời đã đến đông 
đủ, già làng và người giữ hồn rừng cũng đã 
có mặt, người chồng bắt đầu tiến hành làm 
lễ, đầu tiên là cắt tiết gà, rót rượu cần rồi rải 
lên kho lúa và khấn:  “Hôm nay tôi gom cả 
rơm, lượm cả hạt rau lúa lép, đây rượu cần, 
thịt gà tôi làm lễ vật cúng các vị thần, cầu 
mong lúa năm nay tôi ăn được lâu, tôi bán 
được giá, tôi tuốt mau đầy gùi đầy khiêu, 
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cháo một chén tôi ăn một tháng, gạo một 
bầu tôi ăn một năm, lúa một kho tôi ăn 5 
đời mới hết. Lúa đứt trong bụi cây, lúa ngắn 
trong bụi tre, lúa trên đồi dưới nước, lúa 
bên kia bên này, lúa đồi thông đồi lê, lúa dài 
bông trĩu hạt, hãy về hết với tôi thần lúa ơi. 
Con nai ăn xin thần lúa đừng sợ tôi đã nắm 
sừng, chuột ăn tôi đã khoét ống tre làm bẫy, 
chim ăn tôi đã mắc dây giật xua đuổi, trâu 
ăn tôi đã làm giàn nêu, đừng khiếp sợ ơi 
hỡi thần lúa. Con công đi ăn tôi đã đặt bẫy 
dây, chim sẻ ăn tôi đã đặt bẫy bằng lá ngón, 
ma bọ xít tôi đã rải lá rừng độc, thú rừng ăn 
tôi đã đào hầm sâu, đừng khiếp sợ ơi hỡi 
thần lúa. Con chim cu xù lông ăn lúa, con 
kiến vàng từng đàn tha về, con mõm nhọn 
là chuột, ăn ngày là loài chim, vừa tuốt vừa 
ăn là khỉ, con ăn kéo là nai, con ăn đục là 
mọt, con ăn lá là voi cũng đừng khiếp sợ ơi 
hỡi thần lúa. Nai ăn thì nảy lại mầm, heo 
rừng ăn thì về lại gốc, thú ăn thì về trên 
kho, đây gà tôi đã ăn, rượu cần tôi đã uống 
với thần, cầu mong thần lúa hãy ở với tôi, 
lúa tôi làm năm nay năm sau ăn cũng chưa 
hết, làm việc gì cũng đúng, một nắm cơm 
ăn đủ no, một nắm gạo nấu đầy xoong, làm 
mọi việc đều thành công ơ thần lúa!”. 

Lễ cúng đã xong, mọi người bắt đầu 
ăn uống, người đầu tiên vít cần rượu là chủ 
nhà sau đó mời người giữ rừng, sau người 
giữ rừng mới đến già làng và tất cả mọi 
người đến dự, mọi người cứ thế ăn uống 
thoải mái, tan tiệc mọi người lại tiếp tục đi 
nhà khác, tiến trình tổ chức thì như nhau, và 
cứ thế lần lượt đi hết nhà này đến nhà khác, 
khi nào đi hết nhà của những người trong 
cùng một tổ mới thôi.

Nghi lễ cúng gọi hồn lúa đã xong, 
nhưng lúa trong kho vẫn chưa được ăn vì 
chưa hết ngày kiêng, khi đủ 7 ngày thì mới 
hết kiêng. Trong thời gian đó mọi người 
trong nhà ngưng toàn bộ mọi hoạt động của 
mình như không đi bon xa, không đi phát 
rẫy, không đi hái rau, riêng người giữ hồn 
lúa thì kiêng cả một số đồ ăn thức uống, 
không được ăn cá trê, không được ăn lươn, 
vì đó là những đồ ăn có độ trơn sợ làm hồn 
lúa cũng trôi đi ăn nhanh hết, ngoài ra người 
này cũng không được xuống suối tắm, mà 
phải múc nước tắm trên bờ. Họ quan niệm 
rằng hồn lúa sẽ trôi theo dòng nước mà đi, 
vì vậy khi hết thời gian kiêng họ lại tổ chức 
làm lễ báo hết kiêng cho thần lúa, họ cũng 
giết gà mổ heo và nấu cơm nếp để đãi mọi 
người. Lúc này người giữ hồn lúa (wer còi) 
trao vòng tay cho già làng, người giữ rừng 
và những người lớn tuổi khác, cầu mong 
cho họ có sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để 
còn truyền dạy cho con cháu những làn 
điệu hát dân ca, dạy đánh chiêng, dạy làm 
rẫy v.v…và họ sẽ đáp lại bằng việc lấy máu 
gà và một ít cơm nếp bôi lên tay của người 
giữ hồn lúa, họ cầu mong cho người này 
nhanh nhẹn, và có thể hiểu biết nhiều về 
phong tục tập quán của dân tộc mình, sau 
đó họ đổ cơm ra một cái nia mời mọi người 
ăn chung, thể hiện sự đoàn kết một lòng, ăn 
xong họ ném cái nia lên kho và tiếp tục đi 
nhà khác. Khi đã kết thúc mọi nghi lễ này 
thì người dân mới được phép ăn lúa trong 
kho và xóa bỏ mọi kiêng kỵ, từ đó họ bắt 
đầu một mùa vụ mới với bao hứa hẹn sẽ 
đem lại cho họ một mùa bội thu. 
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1.  Ngày 12/4/2021, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông đã tham gia 
buổi sinh hoạt định kỳ với tập thể Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Đắk R’Lấp.  Tại buổi 
sinh hoạt, Chi hội đã thống nhất, triển khai kế hoạch thực tế sáng tác tại các xã của huyện 
Đắk R’Lấp để thực hiện tập san chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời tiếp nhận 03 hội viên ở các chi hội chuyên 
ngành về sinh hoạt tại Chi hội và bầu bổ sung 01 ủy viên Ban chấp hành chi hội.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đặng Văn Dung   
đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của Chi hội, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện 
tập san chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Đồng thời 
mong muốn trong thời gian tới Chi hội sẽ tiếp tục duy trì việc sinh hoạt đều đặn, có nhiều 
đóng góp hơn nữa cho hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh.

2. Ngày 16/4/2021, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh, Văn 
phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông và Hội Văn học Nghệ thuật đã tổ chức lễ 
ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 với các 
nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về chương trình xây dựng nông thôn mới; Giới thiệu, phản ánh những thành tựu nổi 
bật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Biểu dương, tôn vinh, ghi 
nhận công lao, đóng góp của các điển hình trong xây dựng nông thôn mới; hoạt động sáng 
tác văn học - nghệ thuật về xây dựng nông thôn mới; Phối hợp trong công tác bồi dưỡng 
kiến thức về chương trình xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, viên chức Hội và hội viên 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Trong năm 2021, hai đơn vị thống nhất sẽ thực hiện 02 chuyên trang về nông thôn 
mới trên tạp chí Nâm Nung bắt đầu từ tháng 7/2021. 

3. Từ ngày 20 - 21/4/2021, tại huyện Đắk R’Lấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông 
đã tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VIII, năm 2021.  Tại đây đã có hơn 11.000 nghìn 
đầu sách được giới thiệu, trưng bày với sự tham gia đông đảo của độc giả trên địa bàn 
huyện. Riêng Hội Văn học Nghệ thuật đã tổ chức trưng bày gần 2.000 đầu sách, tổ chức 
chương trình giao lưu giới thiệu sách của 03 tác giả: Trần Vĩnh Yên, Nguyễn Xuân Dương, 
Nguyễn Ngọc Cư, và một số ấn phẩm của Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Đắk R’Lấp. 

        
ĐÔNG KHUÊ - P.V 
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Từ ngày 23/03/2021 đến ngày 22/04/2021, tạp chí Nâm Nung đã nhận được sự cộng 
tác của các tác giả: 

Đắk Nông: Nguyễn Kiên Nhẫn, Đinh Trọng Nhương, Bình Thị Tuyết Lanh, Lê Thị 
Huy, Thu Hiền, Nguyên Như, Lê Thế Vĩnh, Trương Xuân Minh, Đoàn Văn Kỳ, Nguyễn 
Xuân Dương, Nguyễn Ngọc Hinh, Ngọc Thạch, Như Tấn, Nguyễn Thị Yến, Đông Khuê, 
Đào Thu Hà, Lê Thị Ngọc Lan, Y Thịnh, Nguyễn Hải Oanh, Trần Kim Lâm, Hà Thị 
Hạnh, Lê Thanh Thùy, Phương Văn Kiên, Nguyễn Đắc Sáng, Ngọc Khai, Hồ Mai, Đinh 
Thanh Hải, Trần Phú Cường, Hoàng Hiệp; An Giang: Vĩnh Thông; Bạc Liêu: Nguyễn 
Minh Thuận, Nguyễn Tuyết Quyên; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn; Bắc Ninh: Nhất Mạt 
Hương; Bến Tre: Trần Thái Học; Bình Định: Nguyễn Đình Thu, Lê Hứa Huyền Trân, 
Phạm Ánh; Cà Mau: Trần Đức Tín; Cần Thơ: Nguyễn Thị Như Ý, Đặng Hoàng Thám; 
Đà Nẵng: Mai Mộng Tưởng, Trương Thị Kim Thủy, Hồ Sĩ Bình; Đắk Lắk: Hồng Chiến, 
Nguyễn Duy Xuân, Bích Thiêm, Nguyễn Hoàng Thu, Nguyễn Trọng Đồng, Vũ Hà, Trần 
Nguyệt Ánh; Đồng Nai: Ngô Nữ Thùy Linh Nguyễn Thị Huỳnh Liên; Hà Nội: Lê Thành 
Nghị, Đỗ Văn Xuân, Nguyễn Anh Hùng, Cao Thị Thơm, Lưu Tuyết Minh, Bùi Thị Bích 
Hiền, Đào Thanh Tùng, Nguyễn Văn Chiến, Tăng Hoàng Phi, Vũ Thị Huyền Trang; Hà 
Tĩnh: Bùi Văn Hiên; Hải Phòng: Dương Văn Thắng; Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Vũ, 
Nguyễn Hoàng Duy, Lê Anh Phong, Trần Văn Thiên, Trần Thanh Thoa, Nguyễn Văn Tạo, 
Trịnh Huỳnh Đức, Đặng Trung Thành, Lê Thị Ngọc Nữ; Hòa Bình: Bùi Việt Phương; 
Khánh Hòa: Hoàng Bích Hà, Trần Xuân Thụy, Võ Hoàng Nam, Duy Hoàn, Khuê Việt 
Trường, Ngô Thế Lâm; Kiên Giang: Trần Thương Tính, Huỳnh Thị Mộng Tuyền; Kon 
Tum: Võ Công Phúc; Gia Lai: Chu Giang Phong; Lâm Đồng: Diệp Vy, Luy Duy, Nguyễn 
Thanh Hương, Nguyễn Phương Liên; Nam Định: Trần Kế Hoàn; Ninh Bình: Trần Anh 
Thuận, Mai Văn Thủy; Nghệ An: Phan Xuân Hậu; Phú Thọ: Lê Minh Hải, Vũ Thị Huyền 
Trang; Quảng Bình: Hồ Ngọc Diệp, Nguyễn Đại Duẫn, Nguyễn Xuân Hoàng; Quảng 
Trị: Nguyễn Văn Thanh; Sóc Trăng: Lê Thị Hồng Châu, Trần Thị Kỳ Duyên, Trần Thị 
Thùy Linh, Lê Văn Trường; Tây Ninh: Nguyễn Thị Bình, Trần Nhã My; Thái Bình: 
Nguyễn Tường Thuật; Thanh Hóa: Vũ Đức Nguyên, Lâm Bằng; Thừa Thiên - Huế: 
Trần Phan Đinh Lăng; Tiền Giang: Lê Thị Tuyết Lan; Trà Vinh: Trần Thanh Tuấn...

Tạp chí Nâm Nung trân trọng cảm ơn. Ban Biên tập sẽ nghiên cứu, sử dụng những 
tác phẩm đạt chất lượng và phù hợp chủ đề trong những số tiếp theo, rất mong nhận được 
sự cộng tác tích cực, thường xuyên của các tác giả. 
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