
- 1 - 

 

Tập Truyện 
 

HAI CHỊ EM 
 

Nguyễn Thị Vinh 
 

 

1. Hai Chị Em 
2. Quê Ngoại 
3. Anh Triền 

4. Đồng Năm Xu 
5. Bà Ó 

6. Tản Cư 
7. Một Đêm Xa Nhà 

  

 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/2/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/3/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/4/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/5/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/6/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/7/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/12/08/hai-chi-em-nguyen-thi-vinh/8/


- 2 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

Trong ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1953 vì bị chính quyền đương thời 
kiểm duyệt nên tập truyện tuy đăng tên là HAI CHỊ EM nhưng lại không 
có truyện ngắn này. 

Mãi tới năm 1958 được phép in lại, nên truyện ngắn HAI CHỊ EM mới 
xuất hiện trong tác phẩm XÓM NGHÈO của tác giả. 

Để trả lại cho tập HAI CHỊ EM truyện ngắn mà tác phẩm đã mang tên, 
trong kỳ tái bản này chúng tôi cho in lại truyện ngắn HAI CHỊ EM lấy trong 
tập truyện XÓM NGHÈO. Khi tái bản XÓM NGHÈO, tác giả sẽ thay thế 
bằng một tác phẩm mới. 

 

ĐÔNG PHƯƠNG 
1967 
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Kính tặng hương hồn chị tôi 

vợ anh L.K. một chiến-sĩ Quốc Gia. 
 

Sau mấy ngày xẩy ra cuộc phân tranh Quốc-Cộng, Dung nhận được thư 
của Lẫm từ mặt trận gửi về. Thư nói những gì, Dung không đưa cho Nhàn 
xem, nhưng Nhàn thấy chị cứ được rỗi lúc nào lại giở thư ra đọc thầm, 
phần nhiều là lúc Dung nằm trên võng ru con ngủ. Khi Nga đã ngủ say, 
Dung lại giở thư chồng ra đọc. Nhìn theo cử chỉ của Dung, Nhàn thấy chị 
vừa xem vừa chấm nước mặt, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười. 

Một lần Nhàn hỏi Dung: 
– Thư anh có nói bao giờ anh về thăm chị với cháu không? 
Dung khẽ thở dài, chớp mắt mấy cái, rồi nói: 
– Theo hy vọng của anh ấy thời chỉ mấy ngày nữa quân ta sẽ chiếm lại 

được thành. Anh hẹn lúc đó sẽ về thăm nhà, thế nhưng…. 
Dung tỏ vẻ lo ngại, lấy thư của Lẫm mà lúc nào nàng cũng để ở trong 

túi áo ra, ngập ngừng đọc một đoạn cho em nghe. Mặc dầu nàng đã thuộc 
lòng, nhưng vẫn cứ nhìn theo từng chữ trong thư để đọc. Nàng hơi đỏ 
mặt e thẹn, vì trong thư Lẫm gọi nàng bằng em mà trước mặt mọi người 
Lẫm chưa hề gọi nàng như vậy. 

“Nếu nhỡ ra anh có mệnh hệ nào thời em cố gắng vui vẻ nuôi con cho 
sau này nó nối chí anh. Nhưng nói vậy thôi, anh không sao đâu, em đừng 
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lo. Anh hứa hôm nào quân ta vào được trong thành, anh sẽ về thăm em 
và con”. 

Đọc đến đây Dung ngửng lên, rươm rướm khóc nói: 
– Anh ấy ở ngay ngoài mặt trận, giữa nơi bom đạn, mà nói gở thế này 

nhỡ có… 
Dung không nói được hết câu; nàng ngừng lại, nước mắt ràn rụa trên 

má. Trong lúc ấy Nhàn vẫn ngồi yên, tay táy máy gấp mảnh giấy làm 
thuyền, gấp xong lại tháo ra đã mấy lần. Nhàn muốn nói một vài câu an 
ủi chị, nhưng không biết nói gì, vì chính nàng cũng đang thấy lòng nao 
nao muốn khóc phần ái ngại cho chị, phần nhớ chồng. 

Tuấn vì công việc phải sang Tầu từ khi Nhàn đẻ đứa con gái được vài 
tháng và đã từ lâu Nhàn không được tin tức gì của chồng nữa. 

Một tối cả nhà đã ngủ được một lúc lâu bỗng có tiếng súng từ tỉnh vang 
tới, tất cả đều giật mình thức giấc, nhưng vẫn nằm yên, trừ có Dung đã 
ngồi bật dậy. 

Nàng hoảng hốt nói như cầu cứu: “Chết rồi? Không biết bên nào bắn 
mà ghê thế! Cô Nhàn có thấy ở đây mà cũng chuyển cả đất không?” 

Thấy Nhàn không trả lời, tự nhiên Dung cáu gắt lên với em: “Gớm chết! 
Súng đạn ầm ầm thế mà vẫn cứ ngủ yên được, không biết sốt ruột!” 

Dung vừa nói rứt lời, thì một loạt súng khác dữ dội hơn vang tới, Dung 
lật chăn bế con dậy và nói: “Nga ơi! dậy đi. Ở ngoài mặt trận bây giờ còn 
bao nhiêu người đang chiến đấu, có khi còn phải lội xuống nước ẩn mình 
để đánh Cộng quân nữa, mình ở đây đã được yên ổn, còn đắp chăn ấm 
áp làm gì” 

Nhàn tuy nằm nhưng vẫn hé mắt nhìn Dung. Bóng ngọn đèn Hoa-kỳ 
vặn nhỏ để trên bàn thờ chiếu qua lần màn mỏng vào người Dung một 
ánh sáng mờ mờ. Dung ngồi bế con như một cái bóng; đứa bé vẫn ngủ, 
Dung thời luôn miệng cầu khấn, tiếng nàng khe khẽ, nhưng run run và 
nóng nẩy:”Lạy Giời, lạy Phật cho quân ta thắng, không ai chết!” 

Nhàn không ngờ chiến tranh xẩy ra lại thay đổi tính Dung. Hồi trước, 
mỗi lần thấy Lẫm vào giúp vào công việc xã hội, hay thấy anh năng đọc 
sách chính trị là Dung laị phàn nàn. Có nhiều lần, Nhàn thấy chị gắt với 
Lẫm:”Người gì mà chả để ý đến công việc làm ăn buôn bán, chỉ lo những 
việc đâu đâu. Việc nhà thời nhác, việc chú bác thời siêng…” 

Lẫm phần nhiều chỉ cười ôn hoà và đem các lý lẽ cao siêu ra giảng giải 
cho vợ nghe, nhưng Dung không thể hiểu. Lẫm càng nói, Dung càng cho 
là Lẫm gàn, và càng tức với chồng. Bây giờ thời khác hẳn. Suốt từ hôm 
về đây, Dung không hề có một ý gì trách chồng không cùng chạy với 
nàng, như nhiều người đàn ông khác đã thu xếp đồ đạc, giắt díu vợ con 
chạy trốn. Nàng lại còn tỏ vẻ khinh những người như vậy, và nói:”Nước 
Việt Nam cần phải có những người như Lẫm.” 
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Nàng luôn luôn ca tụng các chiến sĩ và vô tình đã trở nên một tay tuyên 
truyền rất hăng hái cho mặt trận Quốc-gia kháng Cộng. 

Ngày ngày, những lúc rỗi rãi, Dung bế con ra ngoài Miếu chơi. Gặp các 
người tỉnh thành qua lại ở đường làng, bao giờ nàng cũng hỏi: 

– Thế nào bác! Quân ta thắng hay bại! 
– Thắng! Phải thắng chứ. Sắp chiếm lại được thành rồi! 
Dung vui sướng hỏi tiếp: 
– Thế khu Nam sao hở bác? 
– Khu Nam à? Các anh em ở đấy chiến đấu anh dũng và tinh thần lắm! 
Dung cười kiêu hãnh, nghĩ đến Lẫm đang làm phó chỉ huy ở đó. Thế 

rồi gặp ai nàng cũng nói:”Quân ta chiến đấu hăng hái lắm! Sắp lấy lại 
được thành rồi.” 

Qua một tháng, bỗng có người đưa tin về cho Dung biết là Lẫm đã bị 
tử trận. Được tin, Dung khóc nhiều lúc như đứt hơi hay đến lịm đi. Đã có 
lúc nàng nghĩ đến sự chết, nhưng nhớ đến lời chồng dặn:”Nếu anh có 
mệnh hệ nào thời em cố gắng vui vẻ nuôi con để sau này nó nối chí anh.” 
Và “Còn Nga, khi mình chết đi rồi thời nó ở với ai, ai cho nó ăn cơm, ai 
tắm cho nó và nó ngủ với ai?” Nghĩ đến đây, Dung càng thấy thương tâm 
và thương Nga quá. Nàng vội ôm chặt con vào trong lòng, áp má nàng 
vào má nó, vừa khóc vừa nói:”Không, mợ không chết đâu. Mợ ở với Nga, 
nuôi Nga nhớn lên để sau này nối chí ba chứ!” 

Thấy chị bỗng nhiên goá chồng, Nhàn buồn như chính nàng đang gặp 
cảnh ngộ ấy. Nhàn nghĩ giá bây giờ Tuấn về, nàng ở với chồng, chắc Dung 
trơ vơ khổ sở lắm. Chỉ mới tưởng tượng vậy thôi mà Nhàn đã thấy não 
lòng. Nhưng Nhàn không nén nỗi nhớ chồng bồng bột. Mỗi lần có việc 
phải đi chợ, hay sang làng bên, trên con đê dài xa hút nếu có bóng một 
người đàn ông nào từ xa đi tới là tim Nhàn lại hồi hộp. Nhàn hy vọng và 
tưởng tượng người đó là Tuấn, biết đâu Tuấn thấy trong nước loạn lạc, 
lo cho vợ con gia đình, chàng đã trở về và đương tìm đến nơi Nhàn ở.. 

“Ồ, nếu thực thế khi gặp mình chắc sẽ ngã ngất vào lòng Tuấn chứ 
không còn nói gì được nữa”. 

Sự tưởng tượng sung sướng có lẫn nhiều tủi hổ khiến Nhàn phát khóc. 
Dung biết là Nhàn nhớ chồng lắm, nhưng không bao giờ thấy Nhàn 

nhắc nhở tới Tuấn trước mặt Dung. Một lần, Dung bắt bặp Nhàn đang mê 
say xem ảnh chồng; lúc nghe tiếng Dung, Nhàn vội cất ảnh quay ra. 
Nhưng nhìn mắt Nhàn, Dung cũng biết là em vừa mới khóc. Lúc ấy Dung 
thấy lòng xao động. Nàng không thể phân biệt được rằng mình đang phải 
nén khóc vì thương mình hay thương em. 

Mặt trận lại lan đến quê nhà. Trong làng có lệnh triệt để tản cư. Hai chị 
em phải bồng bế hai đứa con chạy sang một làng nhỏ ở bên kia sông. 
Tiền hết dần, hai chị em phải học nghề quay bông thành sợi để kiếm ăn. 



- 6 - 

 

Sống trong một gian nhà lá nhỏ lụp sụp ẩm ướt mà ủy ban tản cư ở 
đây đã dành cho, vào những ngày mưa phùn, tối tăm, hai chị em ngồi 
trên mảnh chiếu rách, không ngừng tay kéo sợi. Tiếng khung sợi kêu sè 
sè cùng với tiếng gió bấc đập rơi lộp bộp những hạt mưa phùn đọng trên 
các ngọn cây. 

Trong gian nhà tối mò, hai đứa trẻ con không được mẹ trông coi, đang 
quấy khóc. Nhàn nhìn chị. Trên thân hình mảnh giẻ, Dung mặc chiếc áo 
lụa cũ, có thêu hoa rất đẹp, nay đã đem nhuộm vỏ già, bên ngoài mặc 
một chiếc gi-lê đen của Lẫm, đầu tóc Dung bơ phờ, chít lỏng lẻo chiếc 
khăn ngang. Gương mặt nàng gầy tọp hẳn đi. Nước da xanh, đôi mắt 
buồn, có lẽ Dung đang nghĩ đến cảnh sum họp cùng Lẫm ngày trước. 

Nhàn thương chị lắm, nàng không khóc nhưng ngực bị ép nặng như 
người nhịn thở lâu. Thỉnh thoảng nàng phải ngồi thẳng lên để thở một hơi 
dài, giấu những tiếng nấc mà Nhàn không muốn để Dung nghe thấy. 

Ở đây tuy xa mặt trận, nhưng người ta vẫn nghe thấy tiếng súng từ 
trên tỉnh vang tới. Về đêm, vì yên tĩnh, nên nghe như gần và rùng rợn 
hơn nhưng Dung không còn hốt hoảng ngồi dậy như trước nữa. Nàng chỉ 
hay trở mình và chốc chốc lại thở dài. 

Nhàn cũng không ngủ được. Hồi tưởng lại lúc Tuấn ra đi, nắm chặt tay 
nàng và hôn lên trán con, rồi bước vội lên xe. Chỉ ngần ấy cử chỉ mà nghĩ 
lại, Nhàn đã thấy lòng xao xuyến. Có những người ra đi rồi bị nạn giữa 
đường. Những ý nghĩ vẩn vơ làm Nhàn lo sợ. 

Bên ngoài gió thổi vun vút từng cơn lùa qua tấm phên cửa, các kẽ vách, 
thấm lạnh vào lòng hai chị em. 

o O o 
Một hôm Nhàn đi chợ bán sợi, tình cờ gặp Kim là vợ một đồng chí của 

Tuấn. Kim nói cho Nhàn biết là nhà nàng đã có người ra xem xét ở tỉnh. 
Ngoài đó bây giờ đã có chợ họp ở Bờ Hồ; các phố lác đác có người ở. Và 
điều quan trọng nhất là đã có một ít người ở Tầu về. 

Nghe tin, Nhàn vui sướng quá đến nóng cả mặt. Nàng nắm chặt lấy tay 
Kim, cuống quít hỏi đi hỏi lại về tin này. Nàng hy vọng, biết đâu Tuấn đã 
chẳng ở ngoài đó rồi. Trước khi từ biệt Kim, Nhàn hẹn đi hẹn lại Kim là 
hễ có cách ra tỉnh thì rủ nàng đi với. 

Nhàn vội vã bán sợi. Sợi của chị em nàng quay bao giờ cũng nhỏ và 
đều, nhưng người mua còn giở ra xem rồi mới mặc cả. Nhàn sốt ruột, giựt 
lấy bó sợi ở tay người lái:”Đã bảo là sợi tốt mà! Không mua thời thôi để 
bán cho người khác! Xem mãi mất cả thời giờ!” 

Mặc người lái mở to mắt nhìn theo và nói những câu gì không rõ, Nhàn 
chạy đi bán cho người khác. 
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Gặp một bác lái quen, sau một vài câu trao đổi, Nhàn đã thoả thuận 
bán ngay, tuy biết là rẻ đến hơn đồng bạc. Lúc trả tiền, người lái đã đếm 
đủ một lượt rồi lại còn đặt từng tờ một vào thay Nhàn và đếm: 

– Một này, hai này… 
Mặt Nhàn cau có. Bác lái vẫn cứ tủm tỉm cười: 
– Ba này, bốn này… 
Đếm cho đến tờ giấy bạc cuối cùng, bác lái đặt mạnh vào tay Nhàn 

xong, xoè hai bàn tay không ra và nhe răng cuời, tiếp: 
– Hết nhé! đủ chưa? 
Nhàn không kịp đáp, vội vã đi ngay, nàng chỉ mong chóng về tới nhà 

để kể lại chuyện cho Dung nghe. 
Mãi gần trưa, Nhàn mới về tới nhà. Hai đứa trẻ đang ngủ. Dung đang 

ngồi quay sợi ở hè. Trông thấy nét mặt buồn rầu của chị, Nhàn trở nên 
ngập ngừng. Một lát sau Nhàn mới dám nói cho Dung biết chuyện và hỏi 
ý Dung về việc ra tỉnh. 

Nghe em nói xong, Dung vẫn yên lặng kéo sợi, không nói gì. Một lát 
nàng ngừng lại rút chiếc khăn tay ở trong chiếc thúng con đựng sợi ra 
thấm nước mắt, rồi nói: 

– Tôi không đi đâu! 
– Sao? 
– Anh Lẫm bị chết ở ngoài ấy… 
Dung nấc lên khóc. Nhàn cũng rươm rướm nước mắt đáp: 
– Thế thôi; tôi chả đi nữa! 
– Cô cứ cho cháu đi, biết đâu chú Tuấn không đang ở ngoài ấy. 
– Thế còn chị? 
– Tôi à? 
Dung không nói hết lời, và tay kéo sợi như nhanh hẳn lên. 
Mấy hôm sau, Kim lại thăm và hỏi Nhàn nếu có định đi ra tỉnh thời sửa 

soạn sẵn đến đầu tháng sắp tới sẽ khởi hành, nhưng cần phải giữ bí mật, 
vì e có sự trở ngại. 

Thấy ngày đi gấp quá, Nhàn bối rối nhìn Kim rồi nhìn Dung. 
– Hôm nay đã hăm tám rồi. 
Dung nói và thẫn thờ nhìn mấy con chim sẻ bay từ ngọn cây cau xuống 

đậu bên thành bể nước. 
Nhàn hỏi: 
– Thế nào chị Dung! còn mấy ngày nữa thôi. 
– Cô cứ cho cháu ra trước đi xem thế nào đã. 
– Không phải xem chị ạ! (Kim nói xen vào). Ngoài ấy đã có vô số người 

ra ở rồi. Mà ra bây giờ thời hơn, vì may ra nhà cửa còn nhặt nhạnh được 
tý gì chăng, ra chậm thời mất hết. 
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Dung không cùng một ý nghĩ giống Kim. Cái tỉnh kia đã bị mất theo 
Lẫm rồi, còn nói chi đến đồ đạc với nhà cửa. Tuy Dung không nói ra, 
nhưng Nhàn cũng đã đoán được ý nghĩ ấy của chị. Nàng phân vân không 
biết nói thế nào để dục chị cùng đi với mình được nữa. 

Kim đứng dậy ra về và hẹn lại: 
– Nếu các chị định đi thời ngày kia cùng về quê tôi Cự-đà, chờ người 

đưa đi. 
“Ngày kia!” Nhàn kêu lên và nhìn sang phía Dung, nói như khóc:”Thế 

nào chị Dung!” 
Dung không trả lời em, nàng quay ra nói với Kim: 
– Thôi chị lại nhà; để tôi bảo cô cháu sắp sửa ngày kia đi với chị. 
– Thế chị không đi à? Kim hỏi. 
– Không, tôi ở lại. 
– Chị gàn quá. Chỗ chị em thân tình tôi mới bảo chị (Kim hạ giọng), các 

người khác tôi có bảo ai đâu. 
– Cám ơn chị. Hãy cứ để cô cháu ra trước xem đã. 
Tiễn Kim về rồi, Dung quay vào nói với em: 
– Thôi cô cứ đi trước xem thế nào đã, rồi nhắn về cho tôi ra sau. Còn 

bây giờ đã biết thế nào mà kéo cả ra. 
– Nhưng mình chị ở lại đây thì làm thế nào? 
– Được! Đến đâu hay đến đó lo gì. 
Tuy nói vậy nhưng lòng Dung như thắt lại, tưởng nghĩ đến lúc Nhàn đi 

rồi, còn có mẹ con nàng ở liạ. Không muốn nghĩ xa hơn nữa, Dung đi ra 
ngồi kéo sợi. Nhưng chỉ được một lát nàng lại bỏ đấy. Nàng không còn 
bụng dạ nào làm việc lúc này nữa; mà kéo để làm gì. Ngày kia Nhàn đã 
đi rồi. Dung khổ sở và buồn quá. Trời thâm thấp như sắp mưa. Óc Dung 
mang mang không rõ mình mê hay tỉnh, Dung mong nó chỉ là giấc mơ. 

Đêm ấy cả hai chị em cùng trằn trọc. Nhàn nằm yên để nghe từng cái 
trở mình của chị. Đến lúc này Nhàn cũng vẫn còn phân vân không biết 
nên đi hay nên ở. Nhớ chồng, thương chị, cả hai đường đều có sức mạnh 
ngang nhau. Có lúc Nhàn tặc lưỡi tự bảo: cứ đi; có lúc lại nhất định ở lại. 
Óc nghĩ lan man, nhưng rồi nàng cũng chợp ngủ đi. Chỉ có một giấc ngắn 
mà Nhàn cũng mơ thấy chồng và hình như thấy có Dung nữa. 

o O o 
Tất cả hành trang của mẹ con Nhàn được xếp gọn vào trong một chiếc 

đẫy nâu nhỏ mà Dung đã khâu cho Nhàn. Hai chị em quyến luyến, không 
muốn rời xa một bước, óc luôn luôn nghĩ đến ngày hôm sau đã phải xa 
nhau. 

Trong bữa cơm sáng, Dung nói:”Thôi thế là còn bữa này và buổi chiều 
nữa thôi, mai cô đã đi sớm, không kịp ăn cơm”. 
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Nghe chị nói, Nhàn suýt bật khóc. Nàng vội cúi xuống, bón cơm cho 
con rồi đưa tay áo lên gạt thầm nước mắt. 

Đêm cuối cùng, hai chị em dặn dò nhau, mãi chẳng hết lời. Lúc sáng 
ra, Nhàn thấy mắt Dung đỏ mọng hẳn lên. Dung không nói gì nữa. Còn 
Nhàn hẹn mãi chị thu xếp dọn về nhà quê ở, rồi chờ tin nàng hễ nhắn về 
thì ra ngay. 

Một lát sau, bên nhà Kim có người sang đón Nhàn đi. Dung đứng trên 
hè nhìn theo em. Nhàn đi ra khỏi cổng, quay nhìn lại vẫn thấy Dung đứng 
ngây người như pho tượng. Nhàn vừa khóc vừa bước thật nhanh, vì biết 
nếu nhìn chị lâu, nàng sẽ không còn can đảm để đi nữa. 

Nhàn đã đi khuất mà Dung vẫn cứ đứng như vậy cho đến khi trong nhà 
có tiếng Nga thức dậy gọi:”Mợ!”. Dung như chợt tỉnh, quay trở vào, ôm 
lấy con nói khẽ trong hơi thở:”Thôi thế là cô Nhàn bế em đi mất rồi!” 

Ngọn đèn thắp đêm vẫn cháy. Phía giường Nhàn nằm, trên mặt chiếu 
xô lệch còn ngổn ngang mấy thứ của Nhàn đã bỏ lại. Một chiếc áo cánh 
Nhàn thay vội trước khi đi vứt bên chiếc gối hãy còn in lõm vết đầu Nhàn. 
Dung nhìn lưu luyến những dấu vết ấy, kể từ đôi guốc của Nhàn trên mặt 
đất, đến cái lúc lắc bằng nhựa xanh đỏ của con Nhàn chơi ném ở góc nhà. 

“Thôi thế là cô Nhàn đã bế em đi mất rồi!” 
Dung nhắc lại và ôm chặt con vào lòng khóc nức nở như ngày nào được 

tin Lẫm chết…. 
o O o 

Nhàn ra tỉnh được 5 tháng, thì có người nói cho biết là từ ngày Nhàn 
đi, Dung bế con về quê nhà, dọn ngôi hàng nước ở bến đò Giẽ; người 
Dung gầy hơn xưa nhiều lắm. 

Còn Tuấn, Nhàn đã hết sức tìm, song chưa gặp. Mãi sau có người quen 
đưa lại cho nàng một bức thư của Tuấn từ bên Tầu gửi về. Trong thư có 
câu:“…trong giai đoạn này anh còn nhiều phận sự phải làm. Em hãy cố 
nuôi con, đợi ngày anh trở về. Ngày ấy phải là ngày nước nhà hòan toàn 
độc lập, Cộng Sản hoàn toàn bị tiêu diệt…” 

Đọc xong câu này, Nhàn không khỏi rùng mình, liên tưởng đến lời thư 
Lẫm viết cho Dung hồi trước. 

Nhớ Dung, nàng muốn đón chị ra hoặc trở về với chị, song đường lối 
trở ngại. Nhiều lúc Nhàn giận mình nghe lời đồn nhảm, vội ra Hà-nội, bỏ 
chị ở lại một mình và tự cho mình rất có lỗi với chị. 

Cho đến mùa Đông năm sau, lại có người ở nhà quê ra nói chuyện làng 
bị đại bác nổ ngay sau đình gần nhà. Lúc đó Dung đang ở ngoài sân, nàng 
bị ngất đi, và cứ thế lịm dần sau ba ngày thì tắt thở. 

Người kể chuyện tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì thấy Nhàn sau khi nghe tin 
Dung chết mà không khóc. Nhưng ai biết được rằng có nhiều lúc Nhàn 
thẫn thờ nhớ đến Dung với cái hình dáng mảnh giẻ mặc chiếc áo cánh lụa 
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son, chiếc gi-lê đen và giải khăn ngang chít lỏng lẻo trên đầu, Dung đứng 
trên hè nhìn theo Nhàn đi cho đến khi khuất bóng. 

Nhàn nấc lên: 
– Chị ơi! có ai ngờ hôm ấy lại là ngày vĩnh biệt! 

 

  

 

Còn hai hôm nữa tới ngày giỗ ông ngoại của Bảo. Vì Bảo mới có mười 
hai tuổi nên mẹ kế không muốn cho đi đâu một mình; may nhân có bác 
Huân về quê, Bảo được mẹ kế nhờ bác đưa về ăn giỗ. 

Lúc xe tới ga thì đã chiều; trời u ám, và mưa bụi bay phủ mờ cả đồng 
ruộng. Trên con đường đất đi về làng, Bảo theo liền bên bác Huân, hai 
thay thu trong vạt áo dài bằng sa-tanh đen cũ đã bạc mầu, đôi môi tím 
bầm, mím chặt, má lạnh giá. Bảo cúi đầu để tránh những hạt mưa, và 
từng cơn gió lạnh buốt đập vào mặt. Bác Huân cắp chiếc thúng bên sườn, 
chiếc khăn vuông thâm kéo thấp ngang mắt. Cả hai người đều cắm cúi 
đi, không ai nói năng gì. 

Qua một chỗ quặt, bác Huân reo lên: 
– Ồ! chợ Giẽ đây rồi! 
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Bảo nhìn lên: ngay trước mặt một cây đa to, cành lá rườm rà, dưới gốc 
và xung quanh đấy có những gian lều lợp bằng lá gồi nhưng tất cả đều 
vắng vẻ, không có bóng người. 

Bác Huân nhìn những lá bánh và bã mía vương đầy trên mặt đất bùn 
lầy có in lẫn nhiều vết chân người, rồi lẩm bẩm: 

– Hôm nay ngày phiên chợ. 
– Qua chợ thời vào đến làng bác nhỉ? 
– Phải. 
Sau những câu hỏi và trả lời vắn tắt, cả hai lại im lặng không ai giục ai 

mà cùng đi mau hơn. 
Một lúc sau vào tới làng, nghe tiếng người nói và tiếng mâm bát từ 

trong xóm vọng ra, Bảo thấy lòng ấm hẳn lại. Bác Huân thởi mạnh nói: 
– Ối chào! Trời hôm nay lạnh thật. Gớm, tưởng đi đến đêm cũng chẳng 

vào được đến làng! 
Tới cổng một cái nhà lá nấp sau hàng rào găng, bác Huân dừng lại, lấy 

ở thúng ra một bọc gói bằng giấy nhật trình đưa ch Bảo và nói: 
– Tới nhà rồi, đây quần áo của cô. Thôi tôi về nhà chả tối. 
Trước khi đi, bác lên tiếng gọi: 
– Cụ Đồ ơi! Có cháu Bảo về đấy! 
Bảo cũng hướng vào cổng gọi theo: 
– Bà ơi! 
Lẫn trong tiếng chó sủa vang ở trong nhà, có tiếng em Ne reo lên: 
– Bà ơi! Chị Bảo về. 
Một phút sau, em Ne đã chạy ra cổng giữ chó và đón Bảo. Dì Ne cũng 

ở dưới bếp chạy lên, dì vui vẻ líu tíu hỏi han Bảo. Nhất là em Ne mừng 
nhẩy lên. 

Cụ Đồ vẫn ngồi yên trên giường tre kê thấp sát mặt đất ở gian giữa. 
Bảo nhận thấy mặt bà hình như tươi lên, nhưng bà chỉ thong thả hỏi Bảo: 

– Cháu về đấy à? Về tầu nào? 
Rồi quay sang Ne, bà bảo: 
– Cháu đi lấy guốc đưa chị ra rửa chân rồi còn vào thay quần áo chả bị 

cảm thời khốn. 
Dì Ne cũng nhớ đến món nấu đang làm dở ở dưới bếp vội chạy xuống. 
Bảo theo em Ne đi lần qua hè nhà ngang xuống sân, đến gần một cái 

bể xây để chứa nước ăn, xung quanh bể rêu bám đầy, Bảo đứng lên mấy 
hòn gạch kê trên mặt đất cạnh một cái chum, múc nước rửa chân. 

Bảo thay quần áo xong thì trời tối hẳn. Dì Ne bưng lên một nồi canh 
bún, khói nghi ngút. Em Ne bưng mâm bát theo sau. Dì Ne nói với Bảo: 

– Dì đoán thế nào cháu cũng về, bà bảo cháu thích ăn bún cua, nên dì 
mua sẵn để nấu cho cháu ăn, nhân thể hôm nay ngày phiên chợ. 
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Vừa nói, dì vừa múc bún ra bát. Mầu gạch cia được chưng lên với mỡ 
nổi vàng ánh, lẫn trong mấy lá cải xanh và bún trắng thành một mầu rất 
đẹp mắt và ngon. Bảo nuốt nước bọt. Bà giục Bảo ngồi xuống bên cạnh; 
rồi cả nhà ngôi quây bên mâm. Em Ne ríu rít bên Bảo. Dì Ne vừa ăn vừa 
hỏi Bảo hết chuyện này sang chuyện khác. 

– Độ này cháu có đi học nữa không? 
– Me cháu (Bảo gọi mẹ kế bằng me) bảo cháu lớn rồi, phải thôi học để 

ở nhà tập làm tập ăn. 
Em Ne ngắt lời Bảo, cười khanh khách: 
– Tập ăn? Ăn thì việc gì phải tập?… 
Em chưa nói hết câu đã bị dì Ne cốc một cái lên đầu, em im bặt tay xoa 

đầu, mặt phụng phịu. Cụ Đồ nhẹ nhàng bảo dì Ne: 
– Con đừng đánh lúc nó ăn thế. Trời đánh còn tránh miếng ăn. 
Tối hôm ấy, lúc đi ngủ, Bảo nằm một giường cùng với bà ở gian bên. 

Lúc này cụ Đồ mới thủ thỉ hỏi cháu xem có hay bị đòn không? có phải làm 
nhiều không? Bảo kể cho bà nghe những lúc bị mẹ kế đánh mắng oan. 
Có một lần, em Liên, con của m khóc, được me dỗ cho đồng bạc, nhưng 
Bảo không biết; một lúc sau, me sai Bảo dắt em ra đường chơi; đến khi 
về me xem túi em Liên không thấy đồng bạ, hỏi để đâu em cũng không 
biết, me liền cho Bảo lấy. Nhưng me không đánh, hay mắng, chỉ cười nhạt 
nói:”Sao mà giống mẹ thế!” Một lúc sau, Bảo soạn quần áo bẩn cho u em 
giặt, thấy đồng bạc ở trong túi áo của em Liên rơi ra. Bảo mừng rỡ, hấp 
tấp chạy ra đưa trả me. Me lại nói:”Chắc là nuốt không trôi đấy chứ gì? 
Làm ra bộ thật thà lắm, thật giống mẹ!” 

Bảo thút thít khóc, nói: 
– Bà ạ! Cháu không thích me cháu nói đến đẻ cháu, giá cứ đánh cháu 

còn hơn. 
Bảo ngừng lại. Trong bóng tối, Bảo thoáng thấy bà đưa tay gạt nước 

mắt. Thấy bà thương mình Bảo sung sướng và cảm động, nằm sát vào 
bà: 

– Bà ơi, hay cháu ở nhà với bà, với dì? 
Cụ Đồ thở dài: 
– Thôi cháu ạ, mẹ kế con chồng, người ta thế là khá lắm rồi đấy. Cháu 

chịu khó ở với me mấy năm nữa, nhớn lên, ngoài ấy tỉnh thành còn có 
người khá giả hỏi đến, chứ ở đây với bà, bà thì nghèo.. 

Như nghẹn lời, không nói được hết câu, cụ tiếp bằng tiếng thở dai. 
Tuổi trẻ vẫn dễ ăn, dễ ngủ; một lúc sau Bảo đã ngủ say được, nhưng 

cụ Đồ vẫn nằm thao thức, mắt mở nhìn vào quãng tối, nghĩ vẩn vơ. 
Cũng trong cái nhà này, hồi xưa cụ sống với chồng và hai người con 

gái: mẹ Bải và dì Ne. Nhưng chồng cụ đã chết sớm về bệnh rượu. Lúc 
chồng cụ còn sống, cụ ghét cay ghét đắng cái hũ rượu, mặc dầu cứ năm 
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hôm một lần, cụ lại yên lặng xách hũ đi mua cho chồng, chẳng ta thán 
một lời. Từ hồi chồng cụ mất đến giờ, cái hũ đó đã thành một vật kỷ niệm 
quý của cụ, cụ vẫn để nguyên nó ở chỗ cũ, dưới gầm bàn thờ, để thỉnh 
thoảng nhìn tới nó cụ lại nhớ chồng và khóc. 

Cũng như cái màn sô màu nâu đang mắc trên giường cụ nằm, cũng là 
do tay mẹ Bảo may, bây giờ đã rách nhiều chỗ. Có hôm ngồi vá màn, cụ 
luyến tiếc nhìn lại từng mũi kim cũ của con gái rồi lại khóc. 

Và còn nữa. Cái chum vỡ ở sân cũng là do một hôm đẻ của Bảo gánh 
nước về trượt chân ngã, thùng nước văng vào làm vỡ ra. 

Mỗi cái là một nhắc nhở làm cụ nhớ chồng, và thương người con gái 
xấu số. Lúc này mọi sự thương nhớ cụ đặt cả vào Bảo. Cụ thương yêu 
Bảo lắm, một phần cũng vì Bảo giống mẹ cả từ hình dáng cho đến tiếng 
nói. Cụ quay vào phía Bảo, nhè nhẹ đặt tay lên đầu cháu. 

Mưa lúc này hình như nặng hột. Tiếng gió thổi hun hút, và tiếng dế, 
tiếng muỗi kêu lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái lá. Cụ Đồ thoáng một 
giây thấy mình sống lại hồi xưa: hồi ấy cụ cũng nằm với đẻ của Bảo ở trên 
cái giường này, và cũng tiếng dế tiếng muỗi, tiếng mưa rơi trong đêm 
tối.. 

– Ồ! 
Cụ Đồ đưa tay vuốt mặt xem mình mê hay tỉnh. Óc mê tín làm cụ nghĩ 

ngay đến linh hồn con gái. Cụ tin rằng người chết trẻ rất linh thiêng. Cụ 
lạnh người, nhắm mắt lại và khấn thầm: 

– Con ơi! Con có khôn thiêng phù hộ cho mẹ, cho con con, em con và 
cháu con. Những người còn sống đều vất vả, khổ sở cả, con ơi! 

Những giọt nước mắt lúc này nhỏ liên tiếp trên hai gò má răn reo, 
nhưng trong đêm tối không một ai hay biết. Nếu phải ban ngày, dì Ne 
trông thấy chắc đã lại nói: 

– Bà cứ hay lôi thôi! Bà già rồi, giời cho sống ngày nào cứ sống, việc gì 
mà phải nghĩ vơ vẩn, khóc lóc làm gì cho hại mắt. 

Mỗi lần nói xong, dì quay vội đi, nhưng cụ Đồ cũng đã thoáng nhận 
thấy dì giấu chùi nước mắt. 

Tiếng gà gáy vang khắp xóm, cụ Đồ lẩm bẩm nói: 
– Thế mà đã gần sáng rồi. 
Lúc này cụ thấy trong người mỏi mệt, nhắm mắt để cố ngủ, nhưng nhớ 

hôm nay là ngày giỗ chồng, cụ vội mở mắt và định đánh thức dì Ne dậy 
thổi cơm ăn sớm, để còn sang chợ mua đồ cúng, nhưng cụ tặc lưỡi: 

– Để tý nữa, nó vất vả cả ngày. 
Có tiếng cựa mình ở phía giường dì Ne, cụ Đồ nhân thể lên tiếng: 
– Me Ne! Me Ne! dậy đấy à? 
Tiếng dì Ne khẽ đáp: 
– Vâng. Bà khẽ chứ cho Bảo nó ngủ, hôm qua nó đi tầu mệt. 
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Rồi dì lay em Ne, khẽ gọi: 
– Ne dậy đi con! 
Em Ne cựa mình lầm bầm: 
– Con không dậy. Dậy làm gì sớm thế, bu? 
– Con không nhớ hôm nay là giỗ ông à? 
Em Ne chợt nhớ ra, và nhớ có cả Bảo mới về hôm qua, liền ngồi nhỏm 

dậy, hỏi: 
– Chị Bảo, chị Bảo dậy chưa bu? 
– Sụyt! khẽ cho chị ngủ. Thổi cơm xong gọi chị dậy thì vừa. 
Ăn cơm sáng xong, dì Ne sắp quang gánh đi chợ. Ne thấy mẹ cho theo 

đi, lại cả Bảo cũng đi, em mừng lắm. Trên đường bờ ruộng, em tung tăng 
lúc chạy trước, lúc đi sau. Em vui vẻ, lúc nào cũng cười. Mỗi lần Bảo trượt 
chân suýt ngã là một dịp cho em cười vang lên. 

Hôm ấy mưa đã tạnh; trời quang đãng, gió đồng thổi mạnh lướt trên 
cánh đồng mạ xanh làm nổi từng đợt sóng. Bảo thấy lòng lâng lâng sung 
sướng cùng em vui đùa. 

Tới chợ, dì Ne cho tiền Bảo và em Ne để ăn quà, còn dì đi mua các 
thức. Hai chị em rủ nhau vào quán ăn bún riêu. Em Ne vừa ăn, vừa hỏi 
Bảo: 

– Ở Hà-nội có quà phở ngon lắm phải không chị? 
Nghe em hỏi, Bảo nhớ ngay những buổi sáng ở Hà-nội, chỉ có em Phúc, 

em Liên là được ăn phở. “Em Phúc ăn còn đi học, em Liên còn bé” me 
bảo thế. Nhưng thỉnh thoảng sáng nào me phát tài sau một đêm đánh 
chắn, thời Bảo cũng được một bát. 

Một sáng, Bảo ngồi ăn phở với Liên, Liên vô ý đánh đổ cả bát phở vào 
áo, khóc ầm lên. Me hầm hầm chạy vào cầm bát phở của Bảo hắt ra sân 
và mắng: 

– Chỉ biết vục vào ăn, không trông em! 
Lần ấy đã làm Bảo khóc thút thít mất mấy hôm và cho đến bây giờ mỗi 

khi nhớ đến, Bảo vẫn còn thấy tủi thân… 
Tiếng em Ne nhắc: 
– Phải không, chị? Phở ngon hơn bún riêu nhiều? 
Bảo lắc đầu, rươm rướm nước mắt: 
– Nhưng chị cũng có được ăn luôn đâu! 

o O o 
Ở chợ về, dì Ne vội vã đi làm cỗ cúng. Bảo cũng xuống bếp làm đỡ dì 

những việc vặt. 
Cụ Đồ ở trên nhà lau dọn bàn thờ. Em Ne thời lúc nào cũng quấn quít 

bên Bảo. 
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Cơm cúng đã làm xong. Đôi câu đối bằng vải trắng viết chữ nho đen, 
vẫn dùng làm màn che bàn thờ, được cuốn gọn lên. Mùi hưong và mùi 
xôi nếp phảng phất khắp nhà. 

Cụ Đồ mặc áo dài ngồi lễ trước bàn thờ. Miệng cụ lâm râm khấn, hai 
tay chắp hơi run run, Bảo thấy hình như bà khóc. 

Khách khứa cũng có vài bà hàng xóm, và mấy người trong họ, Bảo 
không nhớ là ai cả. Ai trông thấy Bảo cũng chép miệng nói: 

– Tội nghiệp cô Bảo, giá còn mẹ! 
Hoặc: 
– Sao giống mẹ thế, giống như đúc! 
Những câu nói này không làm Bảo cảm động, trái lại, Bảo thấy khó 

chịu. Từ khi mồ côi mẹ, Bảo đã nghe nhiều những câu nói như thế, người 
nào cũng vậy, hoặc nói bằng một giọng thản nhiên, hoặc chép miệng và 
hạ giọng nói làm như rất buồn; nhưng ở trên nét mặt của tất cả những 
người ấy, Bảo không thấy một tình thương nào cả. Chỉ có bà và dì Ne; tối 
hôm qua, lúc ăn canh bún xong, cả nhà ngồi nói chuyện bên ngọn đèn, 
dì Ne thấy áo của Bảo đang mặc rách, dì bảo Bảo thay ra và lấy kim chỉ 
ngồi vá, nét mặt dì rầu rầu, và dì thở dài. Chỉ có tiếng thở dài, thế mà Bảo 
cũng nhận thấy dì thương yêu mình vô hạn. 

Chiều đến, lúc khách đã về cả, còn lại mấy bà cháu, Bảo cùng dì và em 
dọn dẹp ở dưới bếp. 

Cụ Đồ lại ngồi ở trên giường yên lặng nhìn ra sân. Ở sân cũng vẫn ngần 
ấy cảnh vật quen thuộc: cái chum vỡ bên cạnh bể nước, hàng rào găng 
và cây mít. Cây mít này, lúc còn sinh thời cụ ông, có một năm ra vô số 
quả nhưng cũng đã lâu rồi; bây giờ mỗi mùa bói chỉ có một vài quả nhỏ, 
hoặc không có quả nào. Tuy vậy, nó vẫn còn sống nghèo nàn cằn cỗi trên 
miếng đất nhỏ hẹp, ít màu, ở phía đầu bếp, sát với hàng rào. Và cụ Đồ 
đoán nó sẽ còn sống lâu hơn cụ. 

Mấy ngày ở quê ngoại, Bảo được sống tự nhiên, vui vẻ bên bà, dì Ne 
và em Ne. Bảo hình như quên hẳn Hà-nội và người mẹ kế. 

Nhưng ngày mai Bảo phải ra Hà-nội. Nhớ tới điều đó, Bảo nói với cụ 
Đồ: 

– Ngày mai cháu phải ra tỉnh rồi. 
Nghe Bảo nói, em Ne đang quét nhà, ngừng chổi lại, đứng thẳng lên, 

nói như để cãi lại Bảo: 
– Không. Chị ở nhà với em cơ! 
Cụ Đồ nhẹ nhàng nói: 
– Chị phải ra con ạ! Rồi Tết chị lại về. 
Cả ngày hôm ấy, em Ne cứ xìu xịu nét mặt không vui như mấy ngày 

đầu Bảo mới về. Chốc chốc em lại hỏi: 
– Bao giờ chị về? 
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Hoặc: 
– Đến Tết chị lại về thực, chị nhé! 
Dì Ne đi nấu canh bún cho Bảo ăn. Lúc Bảo ngồi cạnh dì, bên bếp lửa, 

dì lần cổi giải yếm lấy ra hai đồng dúi vào tay Bảo, hơi run giọng nói: 
– Cháu cầm lấy ra ngoài ấy ăn quà. 
Nói xong dì đưa vạt áo lên chùi nước mặt. Bảo không muốn nhận vì 

biết là dì túng thiếu và khó khăn lắm mới kiếm nổi. Nhiều đêm dì đã phải 
thức đến gần nửa đêm để làm gạo, ngày hôm sau lại gánh lên choọ thật 
sớm bán, vậy mà chỉ được độ dăm hào lãi. Bây giờ dì lại cho Bảo những 
hai đồng. Bảo phân vân muốn trả lại mà không đưa, muốn lấy mà không 
nỡ. Bảo nghẹn ngào chỉ muốn ôm dì mà khóc. 

o O o 
Bảo còn đang ngủ say, thấy có người động vào mình, hốt hoảng tưởng 

đâu là mẹ kế gọi, choàng thức dậy, vì ở Hà-nội cứ sáng sáng, người mẹ 
kế đã lay gọi Bảo dậy để quétnhà, thu dọn. Không bao giòo dám nằm nán 
thêm lấy một phút. Nhưng khi Bảo đã nhận biết đấy là cụ Đồ đang nhẹ 
nhàng đắp lại tấm chăn cho mình, Bảo cảm động vội kéo chăn trùm kín 
đầu để bà không biết mình ứa nước mắt. 

Một nỗi vui rung động nhẹ trong lòng Bảo cùng với tiếng chim hót trong 
trẻo vừa vang lên ở ngoài vườn. Bảo kéo chăn xuống để hở mặt, nhìn ra 
ngoài cửa sổ và lắng nghe. Trong người ran ran hơi ấm của chăn, Bảo thở 
những hơi dài khoan khoái. Bảo thấy được lười một cách dễ chịu. 

Bỗng Bảo thấy có cái gì vương vướng trong nỗi vui của mình. Tiếng 
chim! Phải rồi, ở Hà-nội không có buổi sáng nào Bảo được nghe thấy tiếng 
chim hót và, vì bận rộn, Bảo không khi nào để ý nghe tiếng chim nên 
cũng không biết là có chim hót hay không. 

“À, hôm nay phải ra Hà-nội.” 
Tiếng chim làm Bảo sực nhớ lại điều đó. Bảo quay mặt, thân mến nhìn 

bà đang ngồi têm trầu trên phản thấp, rồi tự nhiên thốt gọi: 
– Bà! 
Cụ Đồ nghe tiếng gọi đột nhiên và như sợ hãi của cháu, vội buông dao, 

đứng lên: 
– Gì thế cháu? 
Cụ lại bên giường và thấy Bảo nằm yên nhìn cụ. Dưới ánh sáng ở cửa 

sổ lọt vào, mặt Bảo có vẻ mát tươi, nhưng sao hai mắt lại long lanh ướt. 
Người bà hiền từ vụt thoáng hiểu là cháu mình không có chuyện gì nói 
với mình cả. Nó gọi vì nó chợt nghĩ ra hôm nay là ngày hai bà cháu phải 
xa nhau. Cụ thấy Bảo bỗng chớp chớp luôn mấy cái rồi hạ thấp lông mi 
nhìn xuống chiếu. 
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Cụ chợt nhớ ra điều gì: con gái cụ, mẹ Bảo, hình như lúc nhìn cụ lần 
cuối cùng cũng chớp chớp mắt rồi nhìn xuống giống hệt như Bảo bây giờ. 
Linh tính cụ như báo sẽ có sự không may xẩy ra. Cụ ngồi nhẹ xuống cạnh 
Bảo, cầm lấy tay cháu: cụ hít đầy hơi rồi từ từ thở ra để ngăn mình khỏi 
khóc. 

Bảo vẫn nằm yên, thấy bà ngồi xuống cạnh nắm lấy tay mình rồi thở 
dài. Bảo cũng hiểu bà đang nghĩ gì. 
 

 

Triền về cầy cho cụ Lý đã lâu. Độ đầu Triền chỉ biết làm vần vật suốt 
ngày, tối đến đánh một giấc ngủ sau không mộng mị. Anh sống thản 
nhiên, không mơ ước và không phàn nàn gì cho số phận nghèo hèn của 
mình. Thế nhưng hơn một năm trước, có một lần Triền thấy lòng xúc 
động khi nghĩ đến Hường. Chính Triền cũng không thể hiểu nguyên cớ tại 
sao? Có lẽ vì Hường đẹp nhất làng, lại là con cụ Lý đương chức. Sắc đẹp 
và địa vị của Hường đã làm cho những chàng trai làng phải thèm ước và 
Triền cũng chỉ là một gã trai hai mươi hai tuổi. 

Từ ngày thầm mê Hường, Triền trở nên ít nói, người ta bảo anh là “lầm 
lỳ” nhưng trong cái lầm lỳ đó, anh dấu rất nhiều nỗi yêu đương bồng bột. 

Còn Hường, không bao giờ nàng lại nghĩ rằng Triền đã dám yêu nàng. 
Hường đối đãi với Triền cũng tử tế, nhưng cái tử tế của người trên đối với 
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kẻ dưới. Triền cũng nhận thấy và bây giờ mới là lúc anh bắt đầu thấy tủi 
cực về sự nghèo hèn của anh. 

Ngày ngày cứ sáng sớm, Triền giắt trâu ra cầy ngoài đồng, anh làm 
việc rất khoẻ và chịu khó, vậy mà không bao giờ anh thấy mệt mỏi cả. 
Bởi óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến Hường; sáng ra khi mới mở mắt, ý nghĩ 
đầu tiên của anh cũng chỉ về Hường. 

Một buổi sớm, Triền gặp Hường trước khi nàng đi chợ Bằng. Hường 
mặc chiếc áo the la cả mầu gụ, đầu vấn chiếc khăn nhiễu mầu lam giang, 
mắt sắc dưới đôi mày để tự nhiên đậm và đen, hai gò má cao, ửng hồng, 
một mầu hồng khoẻ mạnh của da thịt. 

Đôi môi thắm và hơi dầy của nàng tươi tắn khi nàng trông thấy Triền. 
Vẻ tươi đẹp của Hường, quần áo the lụa nàng mặc khác hẳn ngày thường, 
càng làm Triền nhận rõ thấy sự chênh lệch giữa anh và Hường. Lúc ấy 
anh mơ đắm và đau khổ lạ lùng. 

Trên con đường đi sang chợ Bằng, Hường vui vẻ bước những bước mau 
trên mặt cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Lòng Hường rộn ràng nghĩ đến cậu 
ký Rượu chợ Bằng, người đã đánh tiếng hỏi nàng làm vợ. 

Cậu ký có vẻ người thanh tuấn, trẻ đẹp, lại mặc quần áo tây và có dáng 
điệu của người tỉnh thành lịch sự. 

Hường cho là số phận nàng may mắn. Tuy vậy một đôi khi Hường cũng 
thấy sốt ruột vì từ ngày cậu ký nhờ người đánh tiếng đến nay đã được 
mấy tháng rồi mà nhà trai vẫn chưa đưa trầu chạm ngõ. Hường lo sợ cậu 
ký đổi ý. Bây giờ cứ mỗi buổi phiên chợ Bằng, Hường thường hay dậy 
sớm để làm dáng. Chiếc áo the mầu gụ, và mảnh khăn nhiễu tam giang, 
ngày thường Hường vẫn xếp gọn trong rương lại được Hường lôi ra. 

Một buổi kia, Triền đánh trâu ra cầy mãi tận ngoài đồng Giang. Vì xa 
nhà, buổi trưa không tiện đi về nên Hường phải đem cơm ra cho Triền. 
Trông thấy Hường từ đàng xa, Triền đã hồi hộp. Khoảng đồng chỗ đó 
vắng người; nắng buổi trưa đã lên cao, gió chỉ hơi thoảng nhẹ: cảnh vật 
lúc ấy yên lặng quá! Triền sung sướng và sờ sợ, khi thấy rằng chỉ mấy 
phút nữa sẽ có mình anh với Hường ở đây. Anh cố làm như chỉ chuyên 
chú vào đường cầy. Tiếng anh giục trâu “vắt …vắt…” luôn miệng, tuy vậy 
bước chân Hường đi tới bờ ruộng nào anh đều biết cả. Chỉ một lát Hường 
tới nơi, đặt giá cơm trên mô đất phẳng và sạch, rồi gọi: 

– Anh Triền, hãy nghỉ để ăn trưa đã. 
Triền không trả lời, thong thả giắt trâu lên bờ, tìm một chỗ cỏ tốt thả 

cho trâu nghỉ, rồi đi ra ăn cơm. 
Hường ngồi xuống đất, ngay bên cạnh chỗ Triền ăn. Nàng duỗi hai 

chân, một tay chống xuống đất, một tay ngả nón quạt, mắt nhìn thửa 
ruộng Triền cầy, nói: 

– Anh cầy một hôm nay có xong không? 
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Triền trả lời cụt lủn: 
– Xong. 
– Ừ, thế thì mai đỡ phải đem cơm ra đây. Gớm xa quá!. 
Triền ngửng nhìn Hường xong lại im lặng ăn. Mãi anh mới nói: 
– Giá có còn cầy ở đây, cô cũng chẳng phải đem cơm ra làm chi cho 

mệt… 
Hường nhìn Triền lạ lùng rồi nói: 
– Không đem để anh bỏ về ăn thì hết ngày còn gì! 
– Về thế nào được. 
– Thế anh ăn bằng gì? 
– Cũng chả cần phải ăn. 
Dứt lời anh cười im lặng. Trong cái cười của Triền, Hường cảm thấy có 

một sự gì khác; tự nhiên Hường thấy ngường ngượng và khó chịu lạ. 
Lúc ấy Triền cũng đã ăn xong. Anh rót nước trong cái ấm đất ra bát 

uống, với cái điếu cầy kéo một hơi rồi anh buông điếu, khoanh hai tay 
vòng lấy đầu gối, mặt hơi ngửa, mắt lim dim, miệng thở khói thuốc. 

Một cơn gió nghẹ thoáng làm Hường ngửi thấy từ ở người Triền đưa 
lại, mùi thuốc lào lẫn với mùi mồ hôi ướp lâu ở chiếc áo vải nâu dầy, lại 
phơi dưới nắng, trở nên một mùi nồng hắc khó chịu. Hường nhăn mũi, và 
một tưởng tượng đến với nàng rất nhanh:”Nếu mình lấy Triền”. Hường 
nhăn mặt như nếm phải một thứ đắng. Hường nhớ đến cậu ký trẻ đẹp, 
lúc nào vào mua rượu Hường cũng thấy cậu ngồi trước bàn giấy, viết 
nhanh thoăn thoắt, miệng ngậm mẩu thuốc lá cháy dở. Và lúc đứng gần 
để trả tiền, Hường thấy ở người cậu có một mùi thơm đầm ấm làm nàng 
say mê. 

Hường ở đồng về được một lúc, bà Lý gọi Hường lên nói chuyện bên 
nhà cậu ký đã nhờ bà Xã, là người có họ xa với nhà Hường, đến xin ngày 
nộp lễ vấn danh. Hường sung sướng, nhưng làm ra vẻ phụng phịu trả lời 
mẹ: 

– Con không biết! Con chả lấy chồng. 
Bà Lý biết ý con gái, mỉm cười đưa tay quệt cốt trầu trên miệng rồi 

mắng yêu: 
– Cô nào cũng vậy, cứ hễ nói đến là “con chả lấy chồng”, thế để cô cứ 

ở nhà ăn báo tôi mãi chắc? 
Hường cười, không trả lời, chạy xuống nhà ngang. 
Cùng lúc ấy, Triền đánh trâu ở đồng về. Trông thấy Triền, Hường vui 

vẻ, cái vui vẻ mà Hường có tràn ngập trong lòng. Tự nhiên Hường nói 
nhiều với Triền. Nàng đi dọn cơm cho Triền ăn, và hỏi Triền canh nàng 
nấu có ngon không. 
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Thấy thế, Triền sung sướng bàng hoàng. Anh nhìn Hường đắm say, cái 
nhìn đầy nỗi yêu đương, vừa như có ý cảm ơn, vừa như tủi. Anh thầm 
nghĩ: 

“Ồ, có lẽ Hường đã hiểu lòng mình và yêu mình rồi chăng?” 
Nhưng Hường chẳng hiểu gì cả, và cũng không để ý đến cái vẻ đắm 

đuối của mắt Triền lần đầu tiên đã dám nhìn thẳng vào nàng. Nàng còn 
đang nghĩ đến cậu ký rượu, người có vẻ tỉnh thành, mặc tây sắp sửa là 
chồng nàng. 

“Nhưng sao cậu ấy lại hỏi mình?” Hường lo sợ khi chợt nghĩ đến các cô 
tân thời ở tỉnh. Nhưng nhớ đến sắc đẹp mà Hường vẫn tự phụ là nhất 
vùng, nàng yên tâm và thầm nhủ: 

“Ồ; thiếu gì người chả lấy vợ nhà quê, xong rồi cho ăn mặc tỉnh đẹp 
đẹp là, như chị Vân làng Hạ ấy. Nếu cưới xong anh ấy muốn mình mặc 
tân thời thì mặc, sợ gì!” 

Tự nhiên Hường quay lại hỏi Triền: 
– Này anh Triền, hôm làng vào đám anh có trông thấy chị Vân không? 

Chị ấy lấy được chồng tỉnh, bây giờ ăn mặc tân thời đẹp quá nhỉ? 
Triền nhìn Hường, rồi chậm rải đáp: 
– Đẹp quái gì! trông thế nào ấy. 
– Thế tôi mặc liệu có đẹp không? 
Ở vào tâm trạng Triền lúc ấy thời câu hỏi của Hường quá bạo, anh sung 

sướng quá thành thẹn đỏ mặt, mỉm cười, và cúi xuống không trả lời. 
Hường thời bận theo ý nghĩ của mình không để ý. 

Tối hôm đó, Triền vui vẻ; mặc dầu bà Lý chẳng bảo, Triền cũng lấy 
mấy thúng thóc ra xay băng băng, và một mình giã gạo mải đến khuya; 
anh vừa làm vừa hát vang lên. Những bài hát mà trước khi mê Hường 
anh vẫn hát và được cái Kẽm cho là hay lắm. Thế rồi lúc đi ngủ, anh còn 
nằm chán để nghĩ đến từng cử chỉ và lời nói của Hường . Anh nghĩ nó ra 
một ý nghĩa tình tứ theo sự tưởng tượng của anh, anh mỉm cười luôn, rồi 
ôm mộng mà ngủ. 

Nhưng cái mộng của Triền chẳng được lâu. Một hôm anh thấy người ta 
mang trầu cau sang chạm ngõ Hường. Triền buồn khổ, tưởng như đến 
phát điên. Anh đánh trâu ra đồng, nhưng chẳng còn bụng dạ nào làm 
việc. Anh liền nghỉ buổi cầy; về nói là bị cảm không làm được, rồi vào 
giường nằm. Có lúc lại rình xem mặt Hường có buồn không. Anh cho là 
Hường cũng thương anh, cho sự nhận lời lấy người khác là do tự bố mẹ 
nàng. Không biết anh đã thấy thế nào, lại cho là nàng có vẻ mặt buồn 
lắm! Thế rồi một ý nghĩ táo bạo vụt đến trong óc anh. 

Biết Hường sắp đem rau ra ao rửa – ao ở về phía vườn trong, rất khuất 
– Triền liền ra đợi trước ở gốc sung bên cạnh bờ ao. Khi Hường vừa ra 
đến nơi, Triền chạy lại ôm chầm lấy nàng gục đầu vào giữa ngực Hường 
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mà khóc. Trước sự bất ngờ ấy, Hường sợ hãi quá! Rổ rau trên tay rơi 
xuống đất, toàn thân bủn rủn miệng há hốc, muốn kêu nhưng không 
thành tiếng. Triền thời vừa khóc vừa nói: 

– Hường ơi, Hường có thương tôi không. Có không? Hường, Hường! có 
không ? 

Lúc này Hường mới nhấc nổi tay lên, nàng nắm chặt lấy tóc Triền, đẩy 
mạnh ra, miệng thở mạnh, dáng tức tối. Đáng nhẽ Hường nói:”Đồ khốn, 
không!”. Nhưng không hiểu có một lẽ gì, hoặc giả nàng sợ nói “Không” 
thì Triền làm quá chăng. Vì vậy tự nhiên Hường nói: 

– Đồ khốn…Có. 
Triền buông Hường ra, mắt anh đỏ ngầu, miệng nhếch cười, nói lảm 

nhảm: 
– Có, có, Hường có thương tôi. 
Hường không thấy gì cả, nàng chạy về buồng nói là ra ao rửa rau bị 

chóng mặt ngã. Bà Lý thấy con bị cảm chạy vào thăm. Hường ôm lấy mẹ 
khóc và kể cho mẹ nghe. 

Bà Lý giận lắm, nhưng nghĩ rằng làm to chuyện lỡ bên nhà trai và hàng 
xóm biết thời không tiện, bà đành khuyên Hường phải giữ kín, và bảo: 

– Được rồi, mẹ đã có cách, chứ bây giờ đuổi nó đi cũng không được, 
sợ nó tức rồi nó đặt điều không hay. Vả mượn ai làm thay được bằng nó, 
nó khoẻ và chịu khó. 

Nghĩ ngợi một lúc rồi bà lại tiếp: 
– Để u bắn tin cho bên nhà trai cưới sớm đi. 
Nghe mẹ nói, Hường mỉm cười. Bà Lý ra khỏi buồng. Hường nằm ngả 

trên giường, tay nàng bất giác đặt lên ngực, chỗ mà hồi nãy Triền gục 
mặt vào. Qua lần yếm mỏng, Hường cảm thấy hơi thở nóng của Triền vẫn 
còn như quyện ở nơi đó và vương khắp trên da thịt nàng. Một cảm giác 
lạ lùng truyền nhanh trong người Hường. Mặt Hường bừng đỏ. Hường 
nhớ ngay đến cậu ký! Nàng khẽ nhắm mắt mỉm cười, tưởng tượng đến 
lúc là vợ cậu ký. Lúc đó Triền không còn dự một phần nào trong ý nghĩ 
của Hường nữa. 

Còn Triền sau buổi ấy anh làm việc càng khoẻ và càng chăm. Cả ngày 
cứ lỳ lỳ, trừ có ai hỏi điều gì, anh chỉ trả lời gióng một. Anh như hối hận 
về cử chỉ của anh trong phút điên cuồng. Nhưng lòng anh vẫn phân vân, 
nửa như thấy Hường yêu mình, nửa thấy như không. Vì vậy anh càng 
khổ. Anh luôn luôn nghĩ đến câu nói của Hường, và tự giải thích: 

“Ừ, lúc ấy thời Hường cần gì phải nói dối mình, nếu cô ấy ghét mình 
thời cô ấy lại không làm tán loạn lên ấy chứ lại! Đàng này lại chỉ nói “Đồ 
khốn! có”. Cũng tại mình làm quá nên người ta đừng bảo là “đồ khốn” à. 
Nhưng mà “có” là được rồi. 

Một hôm nhân lúc nhà vắng vẻ, bà Lý gọi Triền lên ngọt ngào bảo: 
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– Anh ở đây với tôi đã lâu ngày, tôi coi anh cũng như con cháu trong 
nhà. Nhất là thày bu anh mất cả… 

Bà Lý ngừng lại, nhặt miếng trầu lên ăn. Lòng Triền cởi mở, anh nghĩ 
đến Hường. Tiếng bà Lý nói tiếp: 

– Em Hường có con trai cụ Tổng bên Bằng hỏi, em nó đã bằng lòng và 
chúng tôi cũng đã nhận lời rồi. Người ta xin đến tháng tám này thì cưới. 

Bà Lý vừa nói rứt lời, Triền thấy tai ù đi, người choáng váng. Giá anh 
bật khóc lên ngay lúc ấy, có lẽ sẽ an ủi, dịu lòng, nhưng anh vẫn nén 
được và ngồi ngây người. 

Bà Lý nhả miếng trầu ra xem, quệt thêm tý vôi, rồi lại bỏ vào mồm 
nhai, làm như không để ý đến Triền, nhưng không có một cử chỉ, hơn 
nữa, một ý nghĩ của Triền mà bà không nhận thấy hay đoán biết. Chờ 
mấy phút yên lặng qua đi, bà lại tiếp: 

– Nếu em nó về nhà chồng rồi, thời nhà lại vắng. Vì vậy tôi định gây 
dựng cho anh. Anh có bằng lòng lấy cái Kẽm để tôi mua nó về cho anh. 
Tiền tôi cho vay, rồi hai vợ chồng về làm ăn mà trả lần. Anh nghĩ thế nào? 

Tiếng bà Lý nói, Triền nghe văng vẳng và mơ hồ, tuy vậy anh vẫn hiểu 
biết hết. Nhắc tới tên cái Kẽm, con gái lớn bác Đĩ ở xóm dưới, Triền nghĩ 
ngay đến con bé mập mạp, có đôi mắt toét đỏ và hai vành môi rộng, cứ 
mỗi lần trông thấy Triền đâu lại tìm cớ đến gần cười nói huyên thuyên. 

…Một hôm, đã lâu rồi, khi việc đồng áng đã xong, Triền ra hàng cô Cả 
ngồi chơi hóng gió. Hàng cô Cả là một mái lều dựng dưới bóng một gốc 
cây nhãn lớn bên cạnh miếu thờ Thần. Phía trước có một con sông, bờ 
bên kia là một con đê cao chạy dài theo dọc con sông. Trên mặt đê, 
những con trâu đen thong thả gậm cỏ dưới ánh nắng vàng của một chiều 
đương tà. Trẻ chăn trâu túm năm tụm ba ríu rít nô đùa. Một vài đứa bơi 
lội dưới sông, hò hét rầm rĩ. Hàng cô Cả thuận hướng gió từ phía sau 
đồng và phía sông thổi tới lồng lộng. Khóm tre sau miếu lay động xào 
xạc. Lá nhãn reo lao xao nghe rất vui tai. 

Chiều chiều mọi người trong làng ra đấy hóng gió và ăn quà. Những 
món quà của hàng cô Cả bán hôm nào cũng như hôm nào, chỉ có món 
bánh đúc riêu nguội tanh, ăn lẫn với mấy quả sung non chát xít, với thứ 
bánh uôi (bánh làm bằng gạo nếp) do cô làm lấy. Vậy mà chẳng bao giờ 
ế. 

Chiều hôm đó hàng cô rất đông. Ai ăn quà thì ngồi trên cái ghế gỗ dài 
đặt trước cửa hàng, ai không ăn thì ngồi bệt trên những phiến đá to lót 
làm lối đi lại của đường làng, hoặc đứng quanh quẩn nói chuyện phiếm. 
Triền vừa ngồi vào hàng được một lát thời có cái Kẽm tới. Nó cười toe 
toét, và nói oang oang. Ghế hàng cô Cả lúc ấy đã chật, duy chỉ thừa một 
chỗ bên cạnh Triền. Kẽm chẳng lưỡng lự, ngồi ngay vào đấy làm Triền 
khó chịu, phải xích lui ra. 
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Cô Cả vui cười hỏi Kẽm: 
– Ăn bánh đúc nhé, hay ăn bánh uôi. Hãy còn nóng, ngon đáo để. 
Trước khi trả lời, Kẽm đưa mắt nhìn Triền . Cô Cả cũng nhìn theo, nói: 
– Anh Triền ăn chiếc bánh, cô Kẽm trả tiền hộ đấy. 
Nói xong cô Cả cười, mọi người có mặt cũng cười theo. Bỗng Triền giật 

mình, có tiếng cười của Hường đâu đây. Anh quay nhìn lại: Hường đã ra 
tự lúc nào! 

Nàng đứng cạnh bức tường miếu quét vôi trắng, vì mới gội đầu nên mớ 
tóc dài đen óng được buông toả về phía sau lưng; Hường đang nghiêng 
đầu chải và hứng mớ tóc hong theo chiều gió. Vừa chải tóc, Hướng vừa 
hướng về phía hàng cô Cả cười góp rồi nói: 

– Ăn bánh có người trả tiền hộ, kể anh Triền cũng tốt số. Cứ ăn đi, 
Triền ạ! Chả cô Kẽm cô ấy giận. 

Hường vừa dứt lời thời cô Cả cũng vừa cầm chiếc bánh đưa cho Triền. 
Anh cáu kỉnh, dằng lấy chiếc bánh vứt xuống đất rồi hầm hầm đứng lên 
đi ra phía bờ sông. Mọi người cười ồ lên, nhưng Triền chỉ nghe thấy tiếng 
cười của Hường trong và cao hơn cả. Triền càng thấy ghét cái Kẽm, tức 
mọi người, tức mình, và giận cả Hường. 

Hường đã trêu đùa Triền, sự đó tỏ ra nàng chẳng có một chút tình nào 
đối với anh. Và câu nói buông trống “cứ ăn đi Triền ạ!” có vẻ một người 
trên nói với kẻ dưới, mỗi khi nghĩ tới, Triền lại thấy bực dọc vô cùng… 
……. 

– Thế nào? Con bé nó làm ăn và chịu khó đấy chứ! 
Tiếng bà Lý hỏi như lôi ý nghĩ của Triền trở về với việc hiện tại. Lòng 

anh như có một niềm uất giận đầy lên. Anh cúi đầu, trả lời trong tiếng 
thở dài: 

– Bà hãy để thong thả. 
– Thế để tôi đánh tiếng trước, rồi chờ cho xong việc của em Hường, tôi 

lo cưới nó về cho anh nhé? 
Rồi dằn giọng, bà Lý nói như giao hẹn: 
– Này, không phải việc trẻ con đâu, nghĩ cho kỹ đi. Vả lại chả có đám 

nào hơn anh ạ. Con bé khoẻ mạnh và biết lo làm ăn. 
Triền vẫn cúi đầu, khẽ nói: 
– Cám ơn bà. 
– Thế anh bằng lòng? 
– Bà để con thong thả. 

o O o 
Hôm cưới Hường, Triền tò mò một cách đau khổ, để cố ngắm từng nét 

mặt, từng tiếng nói và cử chỉ của chồng Hường. Anh buồn rầu khi nhận 
thấy người ấy có vẻ công tử, và có những dáng điệu là lạ mà anh không 
thể có. 
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Hường về nhà chồng rồi, Triền ngơ ngác và hay cáu kỉnh, “tính nết như 
người dở hơi” mọi người ai cũng bảo thế, duy có bà Lý là hiểu căn do. 

Có lúc Triền ngồi ngẩn ngơ hàng giờ, có lúc lại vụng trộm vuốt nước 
lên đầu soi bóng vào chiếc gương con, rồi chải tóc bắt chước theo kiểu 
của chồng Hường, để rồi lại vò rối đi, sợ có người bắt gặp. 

Ngày phiên chợ, anh cố lén ra chợ mua một bao thuốc lá để lúc vắng 
người lấy ra hút và làm dáng điệu cậu ký. Anh cũng cặp điếu thuốc giữa 
hai ngón tay đưa lên một bên mép, hít một hơi, rồi lại bỏ điếu thuốc ra, 
và hơi ngửa mặt lên trời từ từ phun khói. Vì không hút quen nên Triền 
luôn bị sặc, ho rũ rượi. Những lúc ấy, trông Triền thực là một anh rồ. 
Nhưng Triền không rồ, vì vẫn còn trí khôn để giấu kỹ không cho ai biết 
những cử chỉ đau thương của mình. 

o O o 
Hường lấy chồng tháng tám, tháng chín bà Lý cưới cái Kẽm về cho 

Triền. Triền nhờ bà Lý sắm cho cái Kẽm một cái áo the mầu gụ và một 
chiếc khăn nhiễu tam giang để đưa sang cho Kẽm mặc hôm đám cưới. 
Làm thế chắc Triền mong ở Kẽm một hình dáng gì của Hường chăng? 

Đêm trước ngày cưới, Triền nhớ Hương bồng bột hơn tất cả mọi lúc. 
Anh oán giận Hường, nhưng càng yêu Hường mãnh liệt hơn. Anh vò đầu 
bứt tai hay ngồi thừ trước ngọn đèn, chẳng có ý nghĩ gì rõ rệt cả. Nước 
mắt anh lặng lẽ chảy. Nhưng đến lúc gà gáy sáng lần thứ hai, Triền cũng 
trở dậy sửa soạn. 

Lúc anh đi ra bể múc nước rửa mặt thì trời hãy còn tối, chỉ có ánh sáng 
yếu ớt của những ngôi sao gần tàn chiếu loãng trên sân gạch rộng. Hình 
hai cây cau thẳng tắp ở trước khu nhà bếp vắng lặng làm Triền càng thêm 
buồn. Anh nhớ tới những vụ cầy xưa, khi Hường còn ở nhà. 

Ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ này, Hường đã dậy nấu cơm. Ánh lửa 
rơm lập loè trong khu bếp tối, soi lên khuôn mặt xinh tươi của Hường. 
Gần đấy, Triền ngồi sửa lại cái cầy, bện lại một mồi rơm hoặc giúp Hường 
vo giá gạo. Những lúc ấy, Hường hay bắt Triền kể truyện cổ tích cho nàng 
nghe, gặp đoạn nào vui, Hường cười ròn rã, khiến Triền sung sướng. Anh 
thầm nghĩ:”Giá không lấy được Hường thời ước gì ta cứ được sống chung 
nhà với Hường như thế này mãi. Hường cũng đừng lấy chồng mà ta cũng 
đừng lấy vợ…” 

Nghĩ đến đây, Triền thở dài, anh cúi xuống lấy tay vốc nước ở chậu lên 
rửa mặt. Anh rửa kỹ hơn mọi sáng, rồi anh lấy nước dấp lên đầu, bàn tay 
anh xoa xuống chân tóc ở gáy. Anh rất vừa ý về cái đầu mới hớt ngày 
hôm trước. Anh đã công phu lên tận phố Ga để tìm đến hiệu hớt tóc mới 
dọn từ trên tỉnh về. Anh cho phải như thế mới có được cái đầu diện. Anh 
bắt người thợ chải đi, chải lại cho anh cái đầu có mớ tóc hơi bồng bồng, 
bóng bẩy. 
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Khi ở hiệu tóc ra, đáng lẽ đi thẳng về, nhưng chân anh lại đi về phía 
chợ Bằng. Anh cầu Trời khấn Phật cho anh được gặp Hường lúc ấy. Tim 
anh đập mạnh, và anh luống cuống với chính anh. 

Đi được một quãng đường, anh gặp bọn người làng đi về phía anh , 
trong đó có bà Bình là cô của cái Kẽm, bà lên tiếng hỏi: 

– Anh Triền đi đâu đấy? 
Trước con mắt tò mò ngắm nghía của bà Bình và những người khác, 

Triền đỏ mặt, ấp úng: 
– Tôi sang chợ Bằng. 
– Hôm nay mười tám, làm gì có chợ Bằng. 
Triền càng đờ mặt, sợ mọi người đoán được ý mình, anh hỏi: 
– Thế các bà đi chợ nào? 
– Chúng tôi đi chợ Lịm nhưng bây giờ tan rồi. 
Rứt lời bà Bình đập vào vai Triền, nói trong tiếng cười: 
– Thôi đi về, ông tướng ơi! Ngày mai cưới vợ, sướng quá cho nên bây 

giờ mất trí phải không? 
Triền không còn cớ gì để sang Bằng nữa, anh buồn bực quay về, lẩm 

bẩm: 
– Biết thế chẳng tội gì lên tận Ga hớt tóc. 

o O o 
Bây giờ tự nhiên anh lại bằng lòng về cái đầu của anh. Trước cái gương 

con ở cạnh đèn, Triền nghiêng đầu, ngoẹo cổ để chải đầu. Xong anh lật 
gối lấy chiếc quần vải trắng mà tối hôm trước, lúc đi ngủ, anh đã xếp cẩn 
thận đặt xuống dưới gối cho thành nếp. Anh lại giỡ cái áo vải láng và chiếc 
khăn xếp ra ngắm. Đấy là bộ đồ cưới bà Lý đã sắm cho Triền. Triền buồn 
rầu nghĩ đến hôm cưới Hường, chồng Hường sang trọng trong cặp áo sa-
tây mà suốt đời anh chắc chắn sẽ không bao giờ được mó tới. Triền lẩn 
thẩn nghĩ: 

“Sao mình lại không là người ấy? Giá bố mẹ chồng của Hường… Chỉ tại 
bố mẹ mình nghèo.” 

Trời đã sáng hẳn. Triền cầm chổi quét buồng mình cẩn thận. Anh đứng 
ngắm gian buồng bé nhỏ, chỉ kê có nội cái giường tre mới, trên trải một 
chiếc chiếu đậu cũng mới. Mà ngay cả đến cái buồng này, bà Lý cũng mới 
cất lên cho Triền ở vườn này. Vì theo tục lệ cổ, Triền không phải là con, 
nên bà kiêng không cho đón dâu về nhà bà. 

Mãi gần trưa mới đến giờ tốt. Triền ngượng ngập trong bộ quần áo 
mới, đi sau một cụ già cầm hương với mấy người bạn trai và mấy bà hàng 
xóm. Lúc đám cưới ra tới đường làng, trẻ con xúm tới xem và reo lên: 

– A! đám cưới anh Triền lấy chị Kẽm chúng mày ơi! 
– Ứ ừ, nước gì! Thế mà cũng gọi là cưới. Cưới cô Hường mấy to chứ. 
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Chỉ là những câu nói ở miệng trẻ, vậy mà Triền cũng thấy uất lên vì tủi 
thẹn. Giá lũ trẻ đem so sánh với đám cưới khác cũng chẳng sao, chúng 
lại đem so sánh ngay với đám cưới của Hường. Nhưng lúc tới nhà Kẽm, 
chính Triền cũng không tránh khỏi sự so sánh ấy. Qua cái cổng tre sơ sài 
và cái sân đất nhỏ hẹp, tới ba gian nhà xiêu vẹo, trông không có vẻ tấp 
nập một đám cưới, trừ vài ba người đang nấu cỗ ở dưới bếp. 

Mấy đứa em của Kẽm đứng ngấp nghé ở hè, đứa nào cũng được mặc 
quần chớ không ở truồng như mọi ngày. Triền buồn rầu nhớ tới cảnh tưng 
bừng, rộn rịp hôm cưới Hường. 

Một lúc sau, nhà trai đứng lên xin đón dâu. Người ta gọi Kẽm ra. Trong 
phút ấy, mọi ý nghĩ của Triền như lắng cả xuống, anh hồi hộp đợi. 

Lúc Kẽm và mấy cô phụ dâu ở buồng trong bước ra, Triền cúi đầu, 
nhưng mắt vẫn liếc nhìn Kẽm. Trời ơi! Một điều Triền không thể ngờ được 
là trong tấm áo the mầu gụ, Kẽm trông không béo phục phịch ra nữa, chỉ 
hơi đẫy . Đôi mắt tuy không sắc như mắt Hường, nhưng không đỏ và ướt 
như mọi ngày; vành môi như bớt rộng, và cái đầu thì thật là giống đầu 
Hường . Mớ tóc cũng đen mướt vấn lẳn dưới vành khăn nhiễu tam giang. 
Kẽm bẽn lẻn cúi đầu khi bắt gặp đôi mắt Triền, làm lòng Triền thấy vui 
vui. 

Cái Kẽm hôm ấy không như cái Kẽm mọi ngày, lúc nào cũng cười toe 
toét và đôi mắt ướt nhèm. Triền đã thấy ở Kẽm một duyên dáng gì của 
Hường. 
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Hải ngồi chơi thuyền với cái An, bạn nó, ở ngoài phố mãi tới khuya. Về 
tới nhà, nó thấy các anh chị nó đã ngủ cả, duy chỉ còn có thầy nó là vẫn 
còn cặm cụi ngồi may ở bên ngọn đèn dầu. Thấy tiếng động, cụ Cựu lên 
tiếng hỏi, tuy mắt vẫn không rời tay khâu : “Hải đấy à! Chơi đâu mãi bây 
giờ mới về? chết đòn!” 

Hải không trả lời, len lén cất cỗ chuyền xuống gầm giường xong, trèo 
lên chỗ nằm ngủ ở bên Loan, chị nó. 

Bỗng, cụ Cựu gọi: 
– Hải! 
– Dạ. 
– Lại đây! 
Hải sợ hãi ngồi dậy và rụt rè đi lại chỗ thầy nó, chắc sẽ bị đòn vì tội 

mải chơi khuya. Nhưng nó thấy cụ Cựu đứng lên lấy cái ví bỏ ở trong túi 
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chiếc áo dài the treo trên mắc, đem lại cạnh đèn, hạ thấp gọng kính, tìm 
tìm một lát rồi lấy ra đồng năm xu đưa cho nó. 

– Cho mày! 
– Thầy cho con? 
– Ừ! 
– Năm xu? 
– Ừ! 
Hải ngơ ngác hết nhìn đồng năm xu ở trong tay lại nhìn cụ Cựu. Như 

biết ý, cụ Cựu tủm tỉm cưòi rồi nói: 
– Hôm nay tao phát tài, cho mày. 
– Con mua cặp tóc được không thầy? 
Hải mừng rỡ cuống quít hỏi. 
– Muốn mua gì thì mua. 
Hải vui vẻ đem buộc cẩn thận đồng năm xu vào một đầu giải rút rồi về 

chỗ nằm. Nhưng nó không ngủ được. Mặc dầu mấy phút trước nó có thể 
nhắm mắt là ngủ ngay được. Tất cả những cái cặp tóc xinh xắn nằm trong 
tủ kính của các hàng tạp hoá ở phố Hàng Đào hiện ra trong óc nó một 
cách rõ ràng quá, như là nó đang nhìn vào đấy. 

“Ồ! mai phải mua cái cặp tóc hình con bướm giống như của con An mấy 
được. Mọi khi mình vẫn thường mượn con An để cặp thử, đẹp quá! Nhưng 
con An đố cho mình mượn lâu bao giờ. Chỉ một tý là đã đòi lại ngay. Ngày 
mai mình cũng có một cái, chắc con An hết làm bộ với mình”. 

Nghĩ đến đây trong lòng nó rộn ràng sung sướng thấy cần phải khoe 
ngay với chị. Nhìn sang Loan ngủ mê mệt, Hải muốn đánh thức chị dậy, 
nó khe khẽ hích vào Loan. Loan vẫn cứ ngủ. Nó liền cấu mạnh Loan, làm 
Loan giật nẩy mình đạp vào Hải, miệng lầu bầu gắt rồi xoay người và lại 
bắt đầu ngáy đều đều. Hải thất vọng và rất bực mình với chị, nghe hơi 
thở và tiếng ngáy của Loan sao nó thấy rõ ràng một cách khó chịu quá! 
Nó mong cho chóng tới sáng để đi mua cặp tóc. 

“Sao mãi trời không sáng?” 
Nhìn sang cụ Cựu vẫn ngồi may. Người cụ bé nhỏ, lưng hơi gù, đầu tóc 

bờm xờm vì lâu ngày không húi. Dưới vầng trán thấy cụ đeo trễ đôi kính 
trắng. Chung quanh chỗ ngồi bừa bải những kim, chỉ, kéo, thước và mấy 
đứa trẻ nằm ngủ ngổn ngang như lợn. 

Không khí hết sức nóng bức, tuy cái khung cửa sổ nhỏ có những chấn 
song bằng gỗ đã được mở hết ra, nhưng cũng không làm thoáng nhẹ bớt 
được hơi nồng hấp ở trong căn gác cổ, thấp, nhỏ, chỉ vẻn vẹn kê được 
hai cỗ ghế ngựa liền sát nhau. 

Trên hai cỗ ghế này ban ngày là chỗ ăn, làm. Tối đến là chỗ ngủ của 
năm, sáu con người lớn bé. Đã thế, cụ Cựu còn ngồi làm việc ở bên ngọn 
đèn dầu có ánh lửa đỏ và khói. Thỉnh thoảng cụ phải ngừng tay khâu, 
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cầm chiếc khăn mặt để bên, lau những giọt mồ hôi chảy thành từng giòng 
trên mặt và lưng. Nhìn cử chỉ ấy, Hải thấy thương thầy nó quá. Nó muốn 
ngồi dậy quạt cho thầy nó mấy cái, nhưng nó vẫn nằm. Nó buồn buồn, vì 
tối nào thầy nó cũng phải ngồi làm việc ở trong cái cảnh vất vả ấy. 

Tay nó tự nhiên rờ tới đồng năm xu. Nó muốn đem trả cho thầy nó. 
Nhưng nghĩ tới cái cặp tóc mà nó đã ao ước từ lâu, nó lại thôi. Dần dần 
nó ngủ đi lúc nào không biết. 

o O o 
Hải và Loan đi gần khắp các hàng tạp hoá ở phố Hàng Đào để chọn 

mua một cái cặp tóc. Sau cùng chúng bằng lòng mua chiếc cặp hình bươm 
bướm với giá ba xu rưỡi. Chúng nó chọn đến là kỹ càng, để ý từ cái vết 
nhỏ. Và bàn định mãi, Hải mới cả quyết lấy cái mầu xanh, để cho khác 
cái của con An mầu đỏ. Nó cho cái mầu xanh của nó đẹp hơn cái mầu đỏ 
của con An. Vì vậy nó sung sướng và có một chút tự kiêu. 

Hải đưa chiếc cặp tóc cho Loan cầm hộ rồi kéo đầu giải rút có buộc 
đồng năm xua. Nó phải cởi đến năm, sáu nút mới lấy được đồng tiền ra 
đưa trả người bán hàng, và đứng chờ lấy tiền trả lại. 

Người bán hàng, sau khi lật đi lật lại đồng tiền xem mấy lần bỗng quẳng 
lên trên mặt quầy, giằng lại chiếc cặp tóc trong tay Loan, giận dữ mắng 
như hắt vào mặt chúng nó:”Đồ ranh con! đồng năm xu giả mà cũng đem 
đi mua với bán! Chúng mày định loè cả tao nữa cơ à? Bước ngay không 
có tù nhọc!” 

Trước sự bất ngờ ấy, Hải đứng ngây mặt, trong khi Loan nhặt đồng 
tiền xem, rồi quay lại nắm tay em bước vội ra cửa. 

Ra khỏi cửa, Hải bật khóc oà. Loan phải dỗ mãi nó, và bảo nó đem về 
đổi cho thầy. 

Vừa về đến nhà, Hải chạy ngay đến chỗ cụ Cựu ngồi, và gọi: 
– Thầy ơi! hôm qua thầy cho con đồng năm xu giả, thầy ạ! 
Cụ Cựu ngước mắt lên nhìn nhanh nó qua đôi kính trắng đeo trễ , rồi 

lại cúi ngay xuống khâu, miệng tủm tỉm cười, trả lời vắn tắt: 
– Ừ. 
– Con mua cặp tóc, người ta không lấy, thầy đổi cho con đi. 
– Tao không có, mày cứ giữ lấy mà mua quà, may ra được. 
“Mày cứ giữ lấy mà mua quà, may ra được.” Câu nói ấy luôn luôn thầm 

nhắc trong trí Hải trong lúc nó lang thang đứng ở đầu phố cạnh gánh phở 
nhà bác Hợi, nhìn bác luôn tay làm phở và mọi người đứng ăn xung quanh. 
Khi họ ăn xong, đưa tiền trả bác Hợi, bác chỉ vứt tọt vào ngăn kéo, chứ 
không xem xét gì cả. 

“Hay mình cứ ăn một xu phở không. Còn lại bốn xu vẫn mua được cặp 
tóc.” Mắt nó nhìn dán vào hai tay bác Hợi thái thịt, bánh. Mỗi khi bác mở 
nắp thùng nước dùng để xúc bánh và chan nước dùng, một làn khói thơm 
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toả mạnh khiến nó phải nuốt nước bọt. Nó thèm lắm. Nhưng vẫn không 
dám ăn. Nó phân vân nghĩ:”Hay là mình trả tiền trước cho bác ta, nếu 
bác ta không biết là tiền giả, cứ vứt tọt vào ngăn kéo, và trả lại tiền cho 
mình thời mới yên tâm mà ăn. Chứ ăn xong rồi trả tiền nhỡ bác ta biết là 
tiền giả thì thật chết và tù nhọc chớ chẳng chơi, vì lấy đâu ra tiền khác để 
trả.” Nghĩ vậy nhưng nó vẫn không dám đưa trả tiền trước, và cũng không 
dám ăn. 

Một lát sau nó trông thấy hàng kẹo kéo: cái anh chàng bán kẹo có cái 
mũ “phớt” đã cũ bạc, đội chênh vênh trên đầu, anh ta luôn mồm hát 
quảng cáo cho món kẹo thơm, ròn, ngọt. Một tay cầm cái kéo luôn luôn 
bật hai lưỡi kéo vào nhau kêu canh cách. Nhìn anh ta, Hải thấy bạo dạn, 
nó chạy ngay lại mua một xu. Anh hàng kẹo vẫn liếng thoắng hát, người 
lắc lư đồng điệu với hai tay cắt kẹo nhanh thoăn thoắt. 

Sau khi đưa kẹo cho Hải, anh ta chưa nhận đồng năm xu đã móc túi 
lấy tiền trả lại. Hải cầm mấy xu trong tay, trống ngực nó đập ran. Nó quay 
người đi thật nhanh; nhưng hai chân nó cuống lên và có cảm tưởng như 
bị lôi trở lại. Mặt nó nóng bừng bừng như bị sốt. Bỗng anh hàng kẹo “Hề!” 
một tiếng để gọi nó. Nó giật nẩy mình, đứng sững ngay lại. Anh chàng 
hàng kẹo vừa chạy tới, vừa nói: 

“Hề! không được nhé! Mày có đồng năm xu giả mà cũng đòi ăn kẹo, và 
lấy lại những bốn xu thật của tao!” 

Anh ta lấy lại tiền, đưa trả đồng năm xu và thuận tay cầm tai nó vặn 
một cái khá đau. 

Hải giằng ra chạy một mạch về nhà. Nhìn đồng tiền, nó toan vứt đi, 
nghĩ thế nào nó lại bỏ vào túi. Nó tủi hổ vô cùng. Tức giận thầy nó, tự 
nhiên Hải nghĩ đến mẹ:”Giá Mẹ còn sống!” Nước mắt nó trào ra, nó tấm 
tức khóc, không biết vì giận bố, nhớ mẹ, hay xấu hổ. 

Suốt từ trưa , Hải ngồi chơi chuyền với cái An. Hai đứa chơi mê mải, 
mãi tới lúc đèn thành phố đã bật, và Loan phải đi tìm gọi nó về ăn cơm. 

Ăn xong, cả nhà còn líu líu cất dọn, nó đã chân trước chân sau cầm cỗ 
chuyền chạy ra đường định tìm con An rủ chơi. Tới nhà An thấy cửa đóng, 
nó không dám gọi. Nó đi ra chỗ cột đèn tìm bắt những con châu chấu, và 
tha thẩn chơi như vậy mãi tới khuya. 

Từ phía trên bỗng đưa xuống một tiếng rao: “Hàm sôi…phá…á…á xa!” 
Hải chợt nhớ tới đồng năm xu của nó, và ông lão bán phá xa tối nào 

cũng đi qua phố này để rồi lại đi rẽ vào trong các ngõ tối khác. Có một 
đôi khi Hải tự hỏi:”Không biết ông cụ cứ đi vào các ngõ tối và vắng như 
thế thì bán cho ai?” bởi nó chưa từng thấy ai gọi mua lạc của ông già bao 
giờ cả. Nhưng rồi nó cũng bỏ qua, không cần tìm ra lý nhẽ. 

“Mày cứ giữ lấy mà mua quà, may ra được!” 
“Ồ! nếu mình mua lạc của ông già này thì được đứt đi rồi còn gì!” 



- 31 - 

 

Nó mỉm cười, cho tay vào túi cầm đồng năm xu. Hải không giữ được 
hồi hộp, tim đập mạnh, nó có thể nghe rõ cả từng tiếng trống ngực. Lúc 
này mọi việc chung quanh nó như ngừng cả lại, tuy vẫn có một vài người 
và một vài chiếc xe kéo qua lại. Hải như cảm thấy cảnh vật yên lặng một 
cách quan trọng lắm! 

– Hàm sôi…phá…á…á xa! 
Tiếng rao ấy cứ một lát lại nổi lên, trước xa sau gần. 
Bây giờ Hải đã nghe thấy cả tiếng gậy của ông cụ chống xuống đường 

còng cọc, và trông thấy ông đang dò dẫm đi lại phía nó. Một tay cầm cái 
gậy dẫn đường, một tay đưa lên giữ lấy cái giây buộc hòm lạc đeo về phía 
sau. Ông cụ đi đã gần đến nơi mà Hải vẫn đứng yên nhìn, quên cả mọi ý 
định. Nó cảm thấy trong cái hình dáng còm cõi nghèo nàn của ông cụ có 
một cái gì giông giống thầy nó, nó buồn buồn, lòng thấy như se lại. 

– Hàm sôi…phá…á…á xa. 
Tiếng rao nổi lên như một câu giục. Hải chợt nhớ tới đồng năm xu. 

Chiếc cặp tóc xinh xắn hiện ngay trong trí nó. 
Nó quả quyết rút nhanh đồng tiền và gọi: 
– Phá xa! 
Ông cụ ngừng lại một giây, rồi tiếng gậy còng cọc bắt đầu quay thẳng 

về phía Hải. 
– Cụ bán cho cháu một xu. 
– Một xu à? 
Dưới ánh đèn thành phố, Hải trông rõ cả những nếp răn trên nét mặt 

hom hem của ông cụ, đôi mắt loà như mở to ra, miệng hơi nhếch như 
cười. Ông cụ chậm chậm lôi hòm lạc về phía ngực, để cái gậy dựa vào 
người. Hai bàn tay gầy khô run run lần mở nắm hòm và bốc lạc đưa cho 
Hải. 

– Cụ trả lại cháu đồng năm xu. 
Ông cụ cầm đồng tiền đưa lên ngang mặt như người nhìn, và dùng 

những ngón tay lần các nét khắc nổi trên mặt đồng tiền. Khi đã biết đấy 
là hình của đồng năm xu, ông cụ yên lặng lấy tiền lẻ của mình trả lại cho 
Hải. Hải đua tay ra đỡ tiền, nó nhìn theo bàn tay gầy run rẩy của ông cụ 
lần từng đồng chinh, đồng xu một cách kỹ càng rồi đặt vào tay nó. Khi đã 
nhận đủ, Hải bỏ vội chỗ tiền vào túi áo. Rồi đứng ngây người nhìn theo 
dáng còm cõi của ông cụ đang đi lần từng bước dưới bóng đèn mờ. 

Trong trí nó hiện ra cảnh tối tăm của một xó nhà ẩm ướt, chật hẹp, mà 
chốc nữa khi bán xong hàng, ông cụ sẽ về đấy nằm gối đầu lên trên hòm 
lạc để đợi đến hôm sau lại xách hòm đi buôn lạc, rồi sẽ bị người ta quăng 
trả đồng năm xu và mắng: 

– Đồ khỉ già! Đồng năm xu giả, mua với bán gì, bước ngay không bị tù 
nhọc! 
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Nghĩ đến đấy Hải thấy hối hận quá! Nó muốn gọi ông già trả lại lạc và 
tiền. Nhưng cổ nó như nghẹn ứ; nước mắt nó chẩy ràn rụa. Hải không 
biết là nó đã khóc từ lúc nào ấy. 

“Hàm sôi…phá…á…á…xa!” 
Tiếng rao của ông cụ và tiếng gậy chống còng cọc của ông xa lắm rồi! 

Nhưng tiếng vang của nó vẫn còn vọng trong óc Hải một cách rõ ràng 
quá! 

Cùng một lúc hơi nóng của lạc rang ở túi thấm qua lần áo vào bụng nó. 
 

 

 
Cơn đau mỗi lát một gần, nhưng Nhung không dám kêu, tay nàng bám 

chặt lấy thành giường, mặt đỏ lên từng cơn, miệng mím lại, nước mắt ứa 
ra. Ở bên ngoài, bà Ó chạy ra chạy vào, nhăn nhó. Nhìn thấy chị Cu, con 
dâu bà đang dẫn một người đàn bà đi vào, bà Ó lộ vẻ vui mừng, kêu lên: 

– Bác Bình! Bác Bình có nhanh lên giúp tôi không? 
Bác Bình vào khoảng băm nhăm, băm sáu tuổi, người cao, dáng nhanh 

nhẹn, tuy đã biết bà Ó cho con dâu sang mời mình về việc gì rồi, cũng hỏi 
thêm: 

– Nào, giúp bà việc gì nào? 
– Bác Cả (chỉ Nhung) bác ấy đau đẻ biết làm sao bây giờ? 
– Đau thì đẻ chứ sao? 
– Đẻ là đẻ thế nào, đẻ ở trong nhà tôi ấy à? Khổ quá! Hồi bác ấy tản 

cư tới đây, tôi trông thấy cái bụng tôi đã ngại, nhưng thời buổi loạn lạc, 



- 33 - 

 

cũng đành phải cho bác ấy ở nhờ. Tôi đã bảo hễ gần tới ngày sinh thì 
phải đi lên nhà hộ sinh trên Chuông mà nằm. Từ đây lên đấy có mười lăm 
cây số chứ bao nhiêu. Bác ấy không nghe tôi, bây giờ lại đau lại đẻ thì đẻ 
ở đâu hở trời? 

Người con trai bà Ó từ nãy vẫn ngồi yên trước cửa bếp, lúc này cau 
mặt ngắt lời mẹ: 

– Thì bây giờ cũng phải tính sao chứ bà cứ kêu mãi để làm gì? 
Rồi anh nói lẩm bẩm chỉ đủ mình anh nghe: 
– Kiêng với cữ hão ! Thời buổi này.. 
Bác Bình thì vẫn thản nhiên, bác nhả miếng trầu trong mồm vứt ra sân 

rồi quay vào chỗ Nhung, bảo nàng: 
– Nào để tôi xem, cứ yên tâm, đâu còn có đó, không lo. Lát nữa lại 

được thêm thằng cu, tha hồ mà bế. Tôi mà đỡ cho ai, thì con tha hồ dễ 
nuôi, cứ gọi là nhớn như thổi. Bác cứ yên tâm. 

Tất cả những lời phàn nàn của bà Ó từ nãy đến giờ, Nhung vẫn nghe 
thấy hết, nàng cảm thấy tủi cực như người bị hắt hủi, nàng đau lòng về 
cảnh ngộ hơn là đau đẻ. Bây giờ nghe bác Bình nói với mình những lời 
ngọt ngào, nàng không nén được cảm động, gục đầu vào vai bác mà 
khóc. Bác Bình tưởng là Nhung khóc vì đau, vừa cười vừa nói: 

– Ai lại khóc thế, người ta cười cho đấy! Ở đây nhà quê người ta chỉ 
đánh đu vào thành giường, bấm miệng lại mà chịu cho đến lúc có tiếng 
trẻ khóc chứ chẳng kêu ai một tiếng. 

Nói xong bác đứng lên cắt đặt công việc, bảo người con dâu bà Ó đi 
đun nước, người con trai thì đi lấy củi gộc (củi gốc tre) va đổ trấu ra mặt 
đất cạnh giường Nhung, chờ lúc nào “xổ” xong, người đẻ vào thì nhúm 
lửa lên cho chóng để sưởi. 

– Còn bà Ó thì đi kiếm xem ai có cái chõng nào cũ mua hộ bác Cả một 
cái đặt ở chỗ kia kìa. 

Bác Bình vừa nói vừa hất hàm ra thửa ruộng ở trước sân. Mọi người 
nhìn theo ra đấy, rồi quay lại nhìn nhau, mặt lộ vẻ băn khoăn. Ngửng lên 
nhìn nền trời xám, làn mưa bụi bay phân phất như hơi sương, thỉnh 
thoảng bay tạt theo những cơn gió lạnh, bà Ó ngần ngừ nói: 

– Chỗ ấy là ruộng thì được rồi nhưng ….giời lại mưa! 
Người con trai láu táu tiếp: 
– Hay.. 
Xong anh im bặt ngay khi thấy mẹ nhìn chầm chập vào mặt mình. Một 

tiếng rên rỉ khe khẽ của Nhung làm mọi người cùng quay cả lại. Nhung 
đang ngồi ôm bụng quằn quại, tuy trời rét mà mặt nàng cũng đượm mồ 
hôi, làn tóc dài xổ tung trên lưng, một vài sợi dán chặt trên trán. 

Bác Bình vội chạy lại đỡ Nhung, miệng nói như ra lệnh cho mọi người: 
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– Thôi mau lên! Tôi bảo ai làm việc gì thì làm ngay đi! Anh Cu cầm cuốc 
ra phá một đoạn rào ngoài sân để lấy lối xuống ruộng, rồi đổ trấu và dóm 
một đống lửa ở đấy trước đi. Bà Ó đi kiếm chõng mau lên. 

Mọi người đều luống cuống một phút, rồi ai nấy lật đật đi làm công việc 
bác Bình đã bảo. Bà Ó loanh quanh chạy ra hè, rồi lại chạy vào kêu: 

– Bây giờ thì biết nhà ai có chõng cũ mà bảo để lại. 
– Thế thì làm thế nào? Cố kiếm mau lên không có xổ ra đây bây giờ! 
Nghe thấy bác Bình nói “xổ ra bây giờ”, bà Ó cuống lên lắp bắp: 
– Ấy không. Tôi có..Thế nhưng …hãy còn mới. 
Nhung bật cười, nhưng cũng nhếch miệng nói một cách xót xa: 
– Bà Ó ơi! bà cứ để tôi dùng, giời cho được mẹ tròn con vuông, tôi sẽ 

đền tiền bà mua cái khác. 
– Chào ôi! tôi nói còn mới, dùng nó phí đi. Chứ vật thử là bao mà nói 

đến tiền với nong. 
Mấy người hàng xóm nghe tin người tản cư bên bà Ó sắp đẻ, kéo nhau 

đến giúp đỡ. Người thì chạy về nhà lấy rơm, lấy củi của mình sang chất 
thêm vào các đống củi chung quanh cái chõng mới của bà Ó vừa kê ra 
ngoài ruộng. Người ta thì cùng bác Bình và chị Cu đỡ Nhung ra. Bà Ó lăng 
xăng ôm bọc quần áo đi trước. Người nào cũng rối rít vội vàng. 

Nhung nằm trên chõng có cót quây kín chung quanh, chỉ có bác Bình ở 
bên nàng, còn mọi người đều chờ ở ngoài. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, 
người ta phải lấy nong ra che cho nước mưa đỡ rớt vào người đẻ. Trên 
trời mây nặng nề và u ám. Bỗng có tiếng máy bay vang tới, mọi người 
lắng tai hồi hộp nghe xem tiếng máy về phương nào, và sẵn sàng dập tắt 
những đống lửa, nếu máy bay bay về phương họ. Bác Bình cũng ngẩn 
mặt ra nghe, để quên một tay trên đầu gối Nhung. Không ai nhớ đến 
Nhung cả. Nàng nằm, bụng đắp chiếc mền mỏng, hai đầu gối co lên, có 
những đường gân đỏ sẫm nổi trên hai bắp đùi mà mầu da đã tím lại vì 
rét; những ngón chân của nàng vô tình bám chặt trên mặt chõng để giữ 
cho hai đầu gối khỏi run, nhưng Nhung vẫn run, run vì rét, vì sợ. Nhung 
nhớ đến cảnh tàn phá của bom đạn ở vài chỗ nàng đã được trông thấy. 
Thây người chết co quắp, xám lại như những con vật bị thui. Những miếng 
thịt vương đỏ nhợt, bàn tay bàn chân của những người chết bắn đến 
những xó xỉnh không ai ngờ tới. Nhung nghĩ đến chồng, tưởng tượng đến 
một bãi chiến trường đầy rùng rợn, nguy hiểm trong đó chồng nàng đang 
xông pha. Sự lo lắng kinh hãi nổi lên cùng với cơn đau dữ dội nhất khiến 
Nhung hét lên một tiếng rồi lịm đi… 

Tiếng bác Bình reo lên lẫn trong tiếng trẻ sơ sinh khóc: 
– Đây rồi! Đây rồi! 
Bọn người đứng ngoài chờ từ nãy vẫn im lặng bỗng xao động lên, nhao 

nhao hỏi: 
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– Trai hay gái? 
– Trai hay gái? 
Bà Ó và chị Cu chạy vào đỡ tay bác Bình reo lên: 
– Trai! 
– Con trai! 
Hai tiếng “con trai” truyền đi trên miệng mọi người như một câu reo 

mừng; họ quên cả tiếng phi cơ lúc ấy đã xa lắm, tiếng máy gần như tắt 
hẳn. 

– Sao, bác ấy tỉnh chưa? 
– Phải vực ngay vào trong nhà, bị lạnh đấy mà! 
– Anh Cu vào nhóm lửa ở gần giường bác ấy lên để sưởi cho bác ấy! 
– Lấy gừng rượu xoa cho người ta! 
– Xi thằng Cu đái rồi lấy nước tiểu đó cho bác ấy uống. 
Mỗi người một câu, tíu ta tíu tít. Một người đàn ông trẻ mặc bộ quần 

áo vải nâu may theo kiểu nhà binh, có vẻ bất bình nói: 
– Trời lạnh thế này, mưa thế này mà bắt người ta đẻ ở giữa đồng! Để 

người ta đẻ trong nhà thì làm sao? 
Bà Ó đứng gần nghe thấy, lên tiếng đáp lại như muốn phân bua với tất 

cả mọi người: 
– Trời ơi! Làm sao à! Người ta chửa ở chỗ khác mà đến đẻ ở trong nhà 

mình thì chỉ có mà lụn bại. 
– Thế nhỡ người ta chết thì làm sao? 
– Nói dại! chết có số chứ, không phải số thì đi đâu cũng chẳng chết. 

o O o 
Nhung sốt nằm ly bì đến hơn một tuần lễ rồi. Bà Ó suốt ngày quanh 

quẩn bên hai mẹ con nàng. Nghe Nhung rên, bà đặt tay trên trán nàng, 
thấy nóng như lửa, mà Nhung thì mê man làm bà lo sợ. Cái cảnh 
hôm Nhung đẻ như vẽ lại trong óc bà. Cứ nghĩ đến thì bà lại thấy lòng 
thắc mắc làm sao ấy. Bà thở dài nói: 

– Tại số bác ấy vất vả nên trời hôm ấy mưa. 
Chị Cu đang ngồi ghé bên giường Nhung cho đứa bé con của Nhung 

bú, thấy mẹ chồng nói thì ngửng lên. Lúc ấy vẻ mặt bà Ó có dáng trầm 
ngâm, và câu bà vừa nói khẽ làm chị thấy như không phải nói với mình, 
chị lại cúi xuống nhìn thằng bé bú. Chị lấy ngón tay day nhẹ trên má nó, 
rồi mỉm cười nói với mẹ chồng: 

– Thằng bé nó kháu quá, trắng quá bu ạ. 
– Mày rõ thật…con nhà tỉnh thành mà lại. Nhưng sao lại quở quang con 

nhà người ta thế. Phỉ phui! 
Thằng Cu cháu bà Ó từ nãy vẫn ngồi lê la ở dưới đất, chơi một miếng 

gỗ nhỏ. Bây giờ nó đã chán, nó vứt mảnh gỗ đi, nhoài người ra theo mẹ 
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và khóc. Bà Ó vội bế cháu dỗ, nhưng nó không chịu. Bà Ó phải đặt cháu 
xuống, rồi đỡ đứa con của Nhung trên tay người con dâu và bảo: 

– Thôi đưa tao, mày bế con mày cho nó bú một chút đi. Tội nghiệp, 
mấy hôm nay bú sam nên nó không được no. 

Chị Cu bế con, nói nựng mấy câu rồi đi ra ngoài. Bà Ó nhìn con của 
Nhung đã ngủ, bà đứng lên, sẽ nhấc tấm chăn Nhung đã đắp, đặt thằng 
bé nằm cạnh. Một đường “đăng-ten” viền dưới gấu áo của Nhung lộ ra 
làm bà ngừng lại, mặt có vẻ buồn rầu. 

Nhung chạy tản cư về đây đã gần ba tháng, bà Ó đã nhiều lần trông 
thấy Nhung mặc những chiếc áo rất đẹp. Bà không lạ cho lắm, ở trong 
làng chẳng có vô số người tỉnh thành tản cư về ăn mặc như thế là gì. 
Nhưng lần này bà trông thấy đường “đăng-ten” riêm rúa kia trong lúc 
Nhung đang ốm đã làm bà phải nghĩ ngợi. Xưa kia, hồi chưa tác chiến, 
một đôi khi bà có trông thấy người đàn bà tỉnh thành, họ mặc những 
chiếc áo mỏng tanh, tha thướt. Mặt đánh phấn lộng lẫy đẹp như tiên (tuy 
bà chẳng biết tiên như thế nào). Bà thấy họ cao quý và xa lạ với bà quá. 
Hình như trời chỉ sinh ra họ ở những nơi thị thành. Thế mà bây giờ Nhung, 
một người ở hạng cao sang ấy đang nằm ở nhà bà và lại khốn khổ hơn 
cả bà nữa. Tuy bà vẫn nói ra mồm rằng tại số Nhung không may nên mới 
gặp vận hạn. Nhưng có một ý nghĩ kín đáo nhất thầm nhắc với bà:”Giá 
cứ để cho bác ấy đẻ ở trong nhà thì chắc không đến nỗi như vậy. Bà 
mang máng thấy mình có một phần lỗi. Mặc dầu bà không hối hận. Từ 
thượng cổ, không có ai dám để người ngoài sinh đẻ trong nhà cả. Đó là 
một điều tối kỵ bà cần phải kiêng. Tuy vậy vẫn có một điều gì làm bà băn 
khoăn quá. 

o O o 
Nhung đã rứt cơn sốt từ hai hôm nay. Sau giấc ngủ khoan khoái, nàng 

mở mắt ra. Trong nhà yên tĩnh, ở dưới bếp thấp thoáng bóng chị Cu đang 
nấu cơm. Bà Ó chắc không có nhà nên vắng tiếng. Nhung quay lại ngắm 
đứa con nằm bên, nét mặt mũi mĩm, xinh xinh. Nhung vui sướng, nỗi vui 
sướng của người mẹ thấy đứa con mình đẻ ra hoàn toàn thuộc về mình. 
Trông những cái tay, cái chân bé tí tẹo của nó làm Nhung thinh thích. 

Có người ở cổng vào. Nhung nhìn ra thì thấy bà Ó tay cầm một gói 
thuốc đi thẳng vào bếp. Biết là bà Ó vừa đi lấy thuốc về cho mình, Nhung 
bỗng thấy lòng dao động. Chợt nhớ lại hôm nàng đẻ, bà Ó đã không để 
nàng ở trong nhà, và những lời phàn nàn của bà, Nhung lại buồn. 

Tiếng mẹ con bà Ó nói chuyện ở dưới bếp làm Nhung lắng tai nghe. 
– Ông lang Tư bảo chỉ cần uống độ ba bốn chén nữa thôi. Này mày để 

tao trông bếp, đi ra súc cái siêu để sắc ngay thuốc cho bác ấy uống. 
Người con dâu cầm cái siêu ra chỗ vại nước trước cửa bếp ngồi rửa và 

nói vọng vào: 
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– À bu này! bên bà Ba vừa cho người sang đòi tiền cầy. 
– Chào! Hãy thong thả, tao hết cả tiền rồi. Hôm qua còn thiếu ông lang 

một chén thuốc, chén hôm nay nữa là hai chưa trả tiền rồi đấy. 
– Thế thì làm thế nào? Bà ấy không cho thiếu đâu. 
– Được, để đến hôm phiên chợ, mày bắt đôi gà sống thiến đi mà bán. 
– Con tưởng để đến Tết chứ? 
– Chào! hãy cứ biết bây giờ, làm sao cho bác Cả bác ấy khỏi và có tiền 

trả bà Ba đi đã. 
Nghe đến đây, Nhung nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, nàng lại khóc. Cảm 

động mà khóc, khác vói cái khóc vì tủi cực hôm nàng đẻ. 
 

 

 

Thúy ngồi khâu ở trên ổ rơm kê sát vách, vì rét nên Thúy ngồi xếp chân 
bằng tròn, bên cạnh có một chiếc thúng nhỏ đỏ đựng những kim chỉ lặt 
vặt. Nàng chăm chú khâu, nhưng thỉnh thoảng lại ngừng tay, kéo lại chăn 
đắp cho Thanh, đứa con trai năm tuổi nằm bên, mỗi khi nó trở mình. 

Có tiếng súng, và như cả tiếng bom vọng tới, làm Thúy giật mình; nhìn 
sang chiếc giường nan kê ở gian giữa, vẫn thấy Phong nằm chùm kín 
chăn. Thúy gọi gắt: 

– Anh Phong, dậy đi không, trưa nửa ngày rồi. 
Phong đã thức giấc, nhưng vì rét nên anh cứ nằm yên. Nghe tiếng vợ 

gọi, anh trả lời ở trong chăn: 
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– Dậy làm gì cơ chứ, rét bỏ đời đi ấy. 
– Thì cũng phải dậy ra ngồi bàn tính làm ăn chứ, sốt ruột lắm! 
Phong tung chăn ngồi lên, vươn vai ngáp rồi nói: 
– Nào thì dậy, rét chết người, chẳng có việc gì cũng bắt dậy. 
Rửa mặt xong, anh quấn lại chiếc khăn len ở cổ, hai tay sát vào nhau, 

miệng xuýt xoa chạy đến ngồi bên Thúy hỏi: 
– Sao mình dậy sớm thế? 
– Để khâu cho xong đi, còn nhận cái khác. Chiều bữa qua chị xã Tèo 

lại đưa thêm hai cái quần nữa. Khiếp! Vải mo nang cả, kim đâm không 
thủng. Nhận của các bà ấy hai đồng bạc công một cái quần, dũi (may) cả 
ngày mới xong, chốc một lại gẫy kim, bực cả mình. 

– Thế mình đã có nghề rồi, mỗi ngay hai đồng, đủ gạo ăn còn lo gì nữa 
mà lúc nào cũng kêu! Thôi, bây giờ mình cứ việc ngồi khâu cả ngày, để 
tôi thổi cơm giặt quần áo cho. 

Thúy lườm chồng gắt: 
– Tháng này là tháng Tết nên mới có người đưa khâu, chứ ra Giêng ai 

người ta còn may mặc gì, tôi lại sinh đẻ thì làm thế nào? 
Ngừng lại mấy phút, Thúy ngửng lên môi mấp máy định nói, nhưng 

trông thấy nét mặt Phong nghiêm trang, có vẻ tư lự, nàng lại thôi rồi cúi 
xuống khâu. Bỗng Phong cất tiếng: 

– Thúy này, tôi định vẽ tranh trẻ con chơi Tết, rồi Thúy đem đi các chợ 
bán, chắc ăn thua. 

Vừa nói Phong vừa đi lại bàn thờ, lôi hộp thuốc vẽ ở gầm ra, ngồi xuống 
soạn bút thuốc, rồi tiếp: 

– Nào, bây giờ còn bảo tôi chạy những đồ vô dụng nữa hay thôi? Nay 
mai tôi mà đi vẽ truyền thần cho cụ Chánh, cụ Bá, lại không vô số tiền à? 

Thúy nhại: 
– Ừ, vô số tiền. Nào bây giờ anh ngồi vẽ ở đâu? 
Phong ngửng lên, thấy Thúy đang khệ nệ mang cái bàn, anh hốt hoảng 

đứng lên đỡ và gắt: 
– Để đấy cho người ta, bụng bằng cái thúng mà còn khuân với vác, 

định chết à? 
Lúc này Thanh cũng đã dậy. Nó đi ra chỗ bố mẹ, ngơ ngác không hiểu 

hai người làm gì. Nó đến gần Thúy hỏi: 
– Mợ ơi, lại chạy nữa hở mợ? 
– Không ! Kê bàn cho ba vẽ tranh bán đấy. 
Rửa mặt cho con xong, Thúy dắt Thanh xuống bếp. Cả hai mẹ con cùng 

ngồi xuống. Thúy nhặt khoai nàng đã luộc sẵn từ sớm ở trong nồi ra cái 
rổ, rồi chọn một củ bóc vỏ đưa cho Thanh. 

– Ăn đi, củ này ngon. 
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Thanh cầm lấy đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, xong nó đưa lại cho 
Thúy và lắc đầu. 

– Sao không ăn, Thanh? 
– Con không thích ăn, chốc nữa con ăn cơm. 
– Chốc nữa cũng không có cơm, con ạ. Chiều mới thổi, bây giờ chỉ ăn 

mỗi ngày một bữa thôi. 
– Sao lại ăn một bữa, hả mợ? 
– Tại chiến tranh, chạy tản cư về đây, không có tiền đong gạo. 
Thanh không hiểu nghĩa chữ “chiến tranh” là gì, nhưng nó thấy mặt mợ 

nó rầu rầu, và vẻ lo lắng của những người lớn chung quanh nó, mỗi khi 
nói đến truyện “chiến tranh” bất giác nó nhớ đến cả truyện ma quỷ, và 
yêu tinh ngày trước do vú em nuôi nó vẫn thường kể cho nó nghe vào 
những lúc nó khóc. Tự nhiên nó ôm lấy cổ Thúy, nói: 

– Mợ ơi, con sợ chiến tranh lắm. 
Thúy không trả lời con, nàng đứng đậy dắt tay Thanh cầm rổ khoai ra 

chỗ Phong đang ngồi vẽ, gọi: 
– Anh Phong ăn khoai đã. 
– Ăn khoai à? 
Phong đặt bút, nhìn vào rổ khoai ngần ngừ một lát, cầm lấy một củ, 

bóc vỏ ăn uể oải, rồi hỏi: 
– Thúy thích ăn khoai à? 
– Ai thích, nhưng cũng phải ăn chứ! Chạy tản cư chẳng làm gì ra tiền 

mà cứ ngày hai bữa thời lấy đâu? 
– Sao lại không làm ra tiền? Tôi đang vẽ tranh bán, mình đang khâu 

thuê. 
Thúy ngắt lời: 
– Mình chẳng biết lo xa tí nào. Hôm nay đã mười lăm mười sáu tháng 

chạp rồi, hết Tết ai còn đưa may quần áo và mua tranh pháo làm gì nữa. 
Phong nhìn vợ, anh khe khẽ thở dài. Trong một giây, mọi nỗi lo lắng 

tràn vào lòng anh. Miếng khoai anh đang nhai trong mồm càng thấy khô 
bứ. Sau một cái nuốt mạnh, anh gượng cười nói: 

– Ối dào, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo gì. 
Ăn xong củ khoai, Phong đưa tay định cầm củ nữa, nhưng anh ngừng 

lại, hỏi Thúy: 
– Ăn khoai rẻ bằng bao nhiêu ăn cơm? 
– Bằng nửa. 
– Thế từ mai Thúy …cứ nấu cơm, nấu rút đi nửa gạo. Mọi khi tôi ăn ba 

bát, bây giờ chỉ ăn bát rưỡi thôi. Chứ ăn khoai vừa bứ vùa ngọt, cả hai 
thứ tôi đều ghét cả. Đói thế mà ăn không được no. 

Thúy yên lặng, mắt chớp mau mấy cái, cúi xuống. Thanh lúc đó đang 
ngồi trên lòng, nàng thủ thỉ nói với con: 
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– Cả chú Thanh cũng không thích nhỉ! Mà mợ cũng có thích đâu. 
Thoáng nghe vợ nói, anh se cả lòng. Anh hối hận đã phàn nàn với Thúy 

vì phải ăn khoai. Anh đăm đăm nhìn Thúy. Chiếc quần đen và chiếc áo 
cánh nhuộm màu nâu Thúy đang mặc lúc này, càng làm Phong nhận thấy 
rõ sự gian nan trong đời sống tản cư. Nhưng cái áo len cộc tay màu “ghi” 
Thúy mạc ra ngoài chiếc áo cánh nâu, vẫn còn giữ được vẻ trang nhã, 
cũng như làn tóc búi gọn sau gáy, và gương mặt trái soan có nước da 
xanh mát của Thúy vẫn còn ghi vẻ thanh lịch của tỉnh thành. Phong thấy 
lòng buồn nao nao, nhớ tiếc ngày chưa xẩy ra chiến tranh. Cùng lúc, Thúy 
cũng ngửng lên nhìn Phong. Hai cái nhìn đầy thương cảm gặp nhau. Tự 
nhiên, hai người cùng ngượng. 

Phong cúi xuống cầm bút vẽ loay hoay. Thúy đặt con xuống vào buồng 
lấy đồ khâu ra ngồi khâu gần chỗ Phong. Thanh chơi tha thẩn một mình. 
Được một lát, nó chạy lại bên Thúy nắm lấy áo nàng, giật giật và nói khẽ: 

– Mợ ơi, con đói. 
Thúy ngừng tay khâu, mắt nhìn vào rổ khoai hãy còn nhiều, rồi thở dài 

đứng lên: 
– Nào, để mợ đi thổi cơm. 
Phong đặt bút vẽ và cũng nhìn vào rổ khoai, hàm răng trên cắn mạnh 

lên môi dưới. Anh nhìn ra ánh nắng ở ngoài sân rồi bảo vợ: 
– Hãy còn sớm, Thúy ạ. 
– Ăn sớm một chút, vì chiều còn phải thổi cơm nắm để mai sang chợ 

Cống. 
– Thế để tôi đi hái rau má. 
– Để tôi hái cũng được, anh vẽ cố đi mai còn lấy tranh bán. 
Thúy đã cầm rổ ra tới cổng, Phong còn dặn với: 
– Ra bờ ao ở cuối làng đó, Thúy ạ. Chỗ ấy có nhiều mà chưa ai biết, 

chứ bờ đê bọn “Tiến – Thịnh” nó hái nhẵn rồi. 
Và anh lẩm bẩm một mình: 
– Cái bọn bần tiện, chạy được bao nhiêu tiền bạc mà còn hà tiện đi hái 

rau bờ đường ăn tranh hết cả phần của những người túi rỗng! 
Một giờ sau, Thúy đã nấu chín cơm. Trên mâm gõ đặt một bát rau má 

luộc, một chén tương và một bát nước “xốt” cà chua chưng lên với muối. 
Trong lúc Phong rửa tay, Thanh đã ngồi chăm chăm đợi Thúy xới cơm ăn. 
Thúy xới xong đặt vào chỗ Phong và Thanh. 

Lúc cầm đến bát để xới cho mình, Thúy thấy trong nồi chỉ còn độ hai 
bát nữa, nàng ngần ngừ đặt bát xuống, ra lấy rổ khoai ngồi ăn trước. 

Mấy phút sau, Phong vào. Tuy trời đã có nắng, không rét lắm như hồi 
sớm, nhưng anh cũng xuýt xoa, hai bàn tay xát mạnh vào nhau. Ngồi vào 
mâm, anh ăn một cách ngon lành. Anh gắp từng gắp rau thật to, đặt vào 
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bát và lẫn với một ít cơm. Vị rau má hơi đăng đáng, vị tương ngọt đậm, 
và mùi cơm gạo đỏ mới thơm ngọt làm sao! Anh cười, nói đùa: 

– Nếu không có chiến tranh, chạy tản cư, thời bao giờ mình được ăn 
bữa cơm quý thế này. 

Anh ngừng ngay lại, lúc này anh mới chợt nhận thấy Thúy vẫn chỉ ăn 
khoai. Anh và nốt miếng cơm còn lại trong bát xong đặt đũa xuống. 

Thuý hỏi chồng: 
– Kìa! sao lại thôi, hãy còn cơm. 
– No rồi, mà mình đã ăn đâu. 
Thúy cười nhưng mắt đã hoe đỏ, nàng cố làm ra vui vẻ bảo Phong: 
– Đưa bát xới thêm cơm. Tôi ăn khoai no rồi, anh chẳng phải giữ phần 

cho tôi. 
Hai vợ chồng còn đang nhường nhau thì Thanh đưa bát đòi ăn nữa làm 

hai người nhìn nhau và cùng bật cười. Thúy cười to nhưng không biết có 
phải vì cười mà đến chảy nước mắt không. Nàng vừa đưa tay lên gạt nước 
mắt, vừa nói với Phong: 

– Nó đã ăn gần hết bát rồi đấy. Chỉ độc có nước “xốt” cà chua mà cậu 
ta xơi tợn thế. Chả bù với những lúc cơm giò, chả , thời chẳng buồn ăn. 

Phong không trả lời vợ, anh im lặng đứng lên ra ngồi ở bực cửa nhìn ra 
sân. Trời tuy nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những con gió lạnh, làm 
xao động khóm tre phía đầu nhà. Đằng trước sân có một bức tường đất, 
mái lợp rạ, đó là nhà bếp bên cụ Bá. Từ đó vọng lại tiếng giã gạo thình 
thịch, chậm và đều, như càng làm tăng thêm vẻ buồn và yên tĩnh của 
trưa mùa rét ở đồng quê. Phong khẽ nhắm mắt lại. Tất cả hình ảnh yên 
ổn ấm áp ở trong cảnh nhà xinh xắn dưới ánh đèn điện anh đã sống với 
Thúy và Thanh, hiện rõ trong trí, cùng sự lo lắng cho cảnh sống hiện tại. 
Bụng Thúy đã to lắm rồi, tháng sau đã đẻ. Làm thế nào? Phong thở dài, 
tặc lưỡi: 

– Ối dào, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Lo gì, mình đi vẽ truyền thần kia 
mà. 

o O o 
Suốt từ tối, Thúy nằm nhưng không dám ngủ say: nàng thao thức chỉ 

sợ lỡ mất buổi chợ Cống, mặc dầu Thúy đã hẹn cô Vượng lúc nào đi chợ 
thì gọi Thúy cùng đi. Mấy lần Thúy đã chợp ngủ, nhưng chỉ một lát lại giật 
mình choàng dậy, tưởng như đã ngủ một giấc dài lắm. Mắt nhắm, mắt 
mở nhìn vào chiếc đồng hồ để bên ngọn đèn dầu hạt đỗ, thấy hãy còn 
sớm, nàng đi nằm lại. Cứ như vậy cho tới lúc nghe ở ngoài ngõ có tiếng 
chó sủa và tiếng Vượng gọi nheo nhéo. Thúy bật ngồi dậy, tuy mắt hãy 
còn cay đến nỗi chưa thể mở ngay ra được, nàng vội đáp: 

– Đây rồi! Đợi một lát cô Vượng nhé. 
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Vừa nói Thúy vừa xỏ chân vào đôi guốc, ra vặn to ngọn đèn dầu, với 
chiếc áo dài bông vắt sẵn trên thành ghế mặc vội vàng, bới qua loa mớ 
tóc, rồi khoác cái bị trong có một nắm cơm, một gói muối vừng và mấy 
thứ lặt vặt khác. Cố nhiên là Thúy không quên cuốn tranh mà Phong đã 
công phu vẽ hôm trước. Lúc này Phong cũng đã thức giấc, anh trông đồng 
hồ mới có hai giờ đêm, anh nói sau một cái thở dài: 

– Khổ! Phải đi sớm quá! Từ đây sang chợ Cống dễ đến hai mươi cây số 
đấy nhỉ? 

– Không biết, tôi chưa đi bao giờ. 
– Hay để tôi đi , Thúy ạ! Đêm nay trời trở gió bấc rét lắm. 
– Anh thì biết bán thế nào! Thôi, đừng nghĩ vớ vẩn. 
Vừa nói Thúy vừa đá đôi guốc vào gầm bàn. Nàng đi chân không ra 

ngõ. Mặt đất ẩm và lạnh làm Thúy rùng mình. Nhưng nàng gắng bước 
thật nhanh. Tới ngõ, trong làn sương đêm nhẹ, lẫn trong ánh trăng nhạt, 
Thúy thấy Vượng cùng bẩy tám người nữa đương chờ nàng. Người nào 
cũng nhai trầu tỏm tẻm, khoác bị trên vai, chít khăn vuông tùm hụp. Thúy 
cố nhìn nhưng không rõ là ai. Nàng hỏi Vượng: 

– Những chị nào đây, cô Vượng? Tôi chẳng trông rõ ai cả. 
Một loạt cười nổi lên, tiếng Vượng giới thiệu: 
– Chị cả Hoan, cô Thêm, cô Nhu… 
Một người hỏi Thúy: 
– Chị Phong cũng đi chợ bán sợi? 
– Không, tôi bán tranh Tết. 
– Tranh Tết! Tết năm nay chiến tranh, ai mua tranh pháo làm gì? 
– Không, tranh nhà tôi vẽ theo lối mới kia mà. 
Cả bọn cười ồ. 
– Vẽ thế nào là vẽ theo lối mới? 
Tiếng Vượng nói đỡ Thúy: 
– Không, tranh anh ấy vẽ theo lối mới thật đấy. Thôi tới chợ rồi các chị 

xem. Bây giờ hãy đi đã, chẳng có muộn. 
Vượng nói xong, cả bọn kéo nhau đi. 
Từ nãy, Phong vẫn ngồi xổm, bó gối trên ghế. Anh lắng tai nghe tiếng 

chó sủa inh ỏi, cùng tiếng chân và tiếng cười nói của bọn người đi chợ 
mỗi lúc một xa dần. Bây giờ chỉ còn tiếng gầm gừ của một vài con chó 
dữ, chốc một lại sủa ăng-ẳng vớt vát vài tiếng. Một cơn gió mạnh làm bật 
tung cánh cửa từ lúc Thúy đi vẫn chỉ khép hờ. Phong rùng mình, hai hàm 
răng cắn chặt cho khỏi run . Anh lập cập ra gài cửa, xong vội vàng chạy 
tới bên giường Thanh leo lên kéo chăn đắp kín mít. 

Một lát nằm đã ấm chỗ, Phong nghĩ càng thương Thúy, phải đi hàng 
mấy cánh đồng mới tới chợ, mà lại đi chân không và chẳng biết có bán 
được tranh hay không? Anh thở dài: 
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– Rét ghê!….Khổ cho Thúy!…Không biết bao giờ cho hết chiến tranh? 

Advertisements 
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Một loạt súng từ xa nổi lên như để trả lời anh, Phong vùng ngồi dậy, 
tay chống xuống giường. Nhưng khi tiếng súng ngừng, âm vang không 
làm chuyển đất nữa, thì lòng Phong cũng dịu. 

…Phong lại nằm xuống, anh xích vào gần Thanh cho ấm. 
Anh ôm lấy Thanh, hôn vào mặt con, mặc dầu lúc ấy nó đang ngủ. 
Phong bàng hoàng, từ đấy anh không ngủ được nữa, nằm để chờ sáng. 

o O o 
Đã quá trưa, Phong ngồi ở hè, cặm cụi vẽ những bức tranh Tết. Thúy 

ngồi khâu ở bên, lòng vui vẻ vì buổi chợ sáng nàng mang tranh đi bán 
được rất chạy. Thỉnh thoảng nàng ngửng nhìn chồng. Hôm nay Phong có 
vẻ trầm lặng quá. Nàng cảm động cho rằng Phong đương lo tính công 
việc làm ăn, rồi nàng tự nhủ: 

– Chiều nay sẽ thổi nhiều cơm để anh ấy ăn no một bữa. 
Còn Phong, giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh anh. Mấy lần anh định nói 

chuyện với vợ, lại thôi. Nhưng lần này anh không ngừng được, gọi: 
– Thúy này.. 
Thúy ngửng lên, mắt long lanh. Phong tặc lưỡi…anh không nói đến 

chuyện anh định nói nữa, và chỉ bảo: 
– Tết ra, anh vẽ truyền thần. 
– Đến lúc đó sẽ hay. 
Phong lẩm bẩm nhắc: 
– Đến lúc đó sẽ hay. 
Anh buông bút vươn vai, bẻ đốt ngón tay, rồi đứng lên, vào giuờng… 
Ở ngoài, Thúy đưa mắt nhìn vào khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: 
– Đến là lười! 
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Hạnh cắn chặt môi, tay xoa những vết roi lằn trên da thịt rồi đưa mắt 
hằn học nhìn người chồng đứng gần ngay đấy. Tay hắn vẫn còn cầm lăm 
lăm chiếc chổi lông gà, mặt hắn đỏ nhẫy, nhất là hai con mắt mà lòng 
trắng vằn đầy những tia đỏ, hai con ngươi màu hung hung chiếu ra những 
tia sáng dữ dội, hung ác. Cặp môi dầy thâm sì lúc bấy giờ đương ngoác 
ra mà chửi mắng vợ. Hơi rượu nồng nặc từ miệng hắn theo hơi nói phào 
ra khiến Hạnh kinh tởm. Nghĩ tới cặp môi ấy đã nhiều lúc hôn mình và 
kìa, người có cái mặt kẻ cướp kia lại là chồng mình, ý tưởng đó làm Hạnh 
lạnh người. Nỗi uất ức trào lên cùng với lòng khinh ghét, ghê tởm người 
chồng vũ phu đến cực điểm. Hạnh vùng đứng dậy chạy lên tủ trên gác, 
mở lấy vài bộ quần áo gói vào một chiếc tả lót của con, rồi xuống nhà, 
theo lối cổng sau ra đường. Người vú em nhìn theo Hạnh; chị ta hơi rụt 
rè chìa đứa nhỏ ra phía Hạnh, rồi cố nhếch mép nói: 
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– Mợ đi đâu thế? Bế em tí nào. 
Hạnh như một cái máy, gạt đứa con mới độ tám tháng đương xoài hai 

tay theo nàng; nàng gắt gỏng trả lời vú em: 
– Đi đâu mặc kệ tôi, xê ra! 
Rồi nàng gọi xe tay nhảy lên, đầu óc như mê đi. Nhưng chợt tiếng người 

phu xe hỏi: 
– Thưa bà đi đâu? 
Đi đâu? Hạnh lúng túng một giây rồi trả lời: 
– Ra ga, nhanh lên! 
Hạnh cũng chẳng biết giục nhanh lên để làm gì, và câu “ra ga” có lẽ là 

theo thói quen của nàng, mỗi khi có chuyện gì bực mình với chồng, nàng 
vẫn ra ga lấy vé tầu đi về quê với mẹ. Nhưng bây giờ về quê à? Hạnh 
nghĩ lại mẹ nàng thường rất phiền lòng về sự bất hoà giữa hai vợ chồng 
nàng. Và vì thương mẹ nên mới hôm kia, sau khi ăn cơm chiều xong, nhìn 
chồng nô đùa với con, Hạnh vui vẻ lấy giấy bút ra viết thư cho mẹ, nàng 
nhớ có đoạn:“Thưa mẹ, nhà con độ này đã khá, biết thương vợ con và đã 
chừa rượu. Con chắc chúng con sẽ không bao giờ có chuyện để phiền 
lòng mẹ nữa…” Sự thực thì không phải chồng nàng chừa rượu. Hồi đó 
mới có cuộc đảo chánh, thứ rượu “cô nhác” mà chồng nàng ưa thích nhất 
kiếm đâu cũng không ra! 

Ấy thế mà bây giờ! Nước mắt Hạnh trào ra , nàng nấc lên để kìm những 
tiếng khóc, đồng lúc người phu xe đặt càng xe xuống và nói: 

– Thưa bà, tới rồi ạ. 
Hạnh bước xuống lấy tiền trả, người phu xe vừa đỡ tiền, vừa có vẻ tò 

mò nhìn vào hai mắt đỏ hoe của Hạnh. Nhưng Hạnh không để ý, nàng 
lảo đảo như người không hồn bước vào ga. Vừa hay chuyến tầu xuôi sắp 
chạy. Hạnh lách mình chen bừa vào lấy vé ngang. Một cử chỉ lúc bình 
thường không bao giờ Hạnh làm. Mấy người bị chen tức bực hích vào 
người Hạnh rồi lầm bầm mắng nhưng Hạnh cũng mặc . 

Lúc lên tầu, Hạnh tìm một chỗ khuất ở góc toa ngồi xuống. Thật lạ 
lùng, óc nàng bây giờ trống rỗng, không có một ý nghĩ gì cả. Nàng ngồi 
ngây người, mãi đến khi tầu bắt đầu chuyển bánh thì Hạnh đứng dậy, thò 
đầu ra cửa toa, nhìn về phía thành phố Hà-nội. 

Này cuối phố ga kia là chợ cửa Nam và khu kia là khu Sinh-từ. Mắt 
Hạnh đăm đăm nhìn vào chỗ mà nàng đoán là khu Sinh-từ ấy. “Nhà mình 
chỉ ở nội trong cái vòm kia, trong giờ phút này có con của mình đương 
sống ở đấy.” 

Hạnh cứ nghĩ vậy và nhìn theo mãi cho tới lúc đoàn tầu chạy đã xa. 
Một hồi còi vang lên. Thành phố Hà-nội bây giờ khuất hẳn. Hạnh không 
còn đoán được khoảng nào có nhà và con của nàng ở đâu nữa, nàng quay 
vào ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lại trào ra. Dần dần nàng ngả đầu 
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tựa vào vách tầu, nghĩ tới con. Tất cả mọi hình dáng của nó, từ cái chân 
cái tay, từ cái miệng cười xinh xắn, cái gì nàng cũng nhớ một cách tỉ mỉ 
hết sức. Nàng bỗng đưa tay ra nhìn đồng hồ: đã gần năm giờ chiều. Năm 
giờ thì con nàng ăn bột. Lệ thường ngày, bao giờ nàng cũng tắm cho 
thằng bé vào trước bữa ăn này. Nhưng hôm nay chắc là vú em phải tắm 
cho nó. Trước mắt nàng hiện ra cái đầu xinh xinh có những sợi tóc màu 
hung hung mềm như tơ và óng nuột của con nàng. Nghĩ tới vú em mà vò 
đầu cho con, Hạnh không được yên tâm chút nào. 

Ai lại có một lần nàng bảo vú vò đầu cho thằng bé, hai bên kẽ tai của 
thằng bé vẫn còn bám đầy bọt xà-phòng mà vú ấy đã không giội nước 
tới. Từ hôm đó Hạnh không để cho vú em tắm cho con nữa. Ấy thế mà 
hôm nay, thật tội nghiệp cho thằng bé! Nhất định là vú em tắm cho nó 
không thể nào sạch được rồi. 

– Bà cũng về Nam? 
Người đàn bà nhà quê ngồi cạnh hỏi liền hai câu, Hạnh mới giật mình 

trả lời: 
– Vâng. À không…cháu xuống Phủ Lý. 
Nói về Phủ Lý, Hạnh lại nghĩ đến mẹ và thấy thương mẹ vô cùng. Chốc 

nữa bà cụ mà trông thấy mình thế nào cũng lại rươm rướm nước mắt và 
thở dài đấy. Không, không thể nào về với mẹ được. Mình mới gửi thư cho 
mẹ ngày hôm kia. Có lẽ hôm nay ở nhà mẹ mình mới nhận được. Chắc 
bây giờ bà cụ đương bắt thằng cháu đọc thư mình và đương mỉm cười 
sung sướng, chửi yêu mình đây. 

Hạnh thở dài suy nghĩ: “Chẳng nhẽ mình lại xuống ga này chờ tầu trở 
ra Hà-nội với chồng con.” Nhắc đến con, Hạnh nóng nẩy muốn làm theo 
ý nghĩ ấy. Nhưng còn chồng? Cái mặt đỏ nhẫy, hai con mắt hung ác và 
cặp môi dầy thâm sì của hắn thường thốt ra những lời thô tục để mà chửi 
mắng nàng. “Không, mình phải ly dị, thế nào cũng phải ly dị, mà lần này 
thì nhất định sẽ không về với hắn nữa.” 

Tàu qua Đồng-văn, mỗi lúc một chạy gần tới Phủ Lý. Đầu óc Hạnh quay 
cuồng. Chỉ còn mấy phút nữa để quyết định. Xuống Phủ Lý với mẹ hay 
thôi? Mà không về với mẹ thì đi đâu? Chẳng nhẽ lại về với chồng? Không, 
đã bảo nhất định không về với đồ vũ phu ấy mà, rồi hắn được thể lần sau 
cứ thế. Hạnh nhắc câu ấy trong óc và thầm hứa sẽ giữa ý nghĩ đó một 
cách cương quyết cốt để đánh tan cái ý nửa về nửa đi hiện đang có trong 
óc nàng. 

Đoàn tầu rít một hồi còi dài, từ từ dừng bánh trước ga Phủ Lý. Hạnh 
xoay người ngồi ngay ngắn lại, tỏ ý nhất định cứ ngồi yên không xuống 
ga để về với mẹ nữa. Nàng không quay nhìn ra ngoài ga, cũng không cả 
cựa mình. Hình như Hạnh sợ chỉ một cử chỉ của chính nàng lúc ấy sẽ làm 
thay đổi được ý nghĩ của nàng. 
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“Thôi thế bây giờ cứ xuống Nam Định đã, cũng là một dịp hay, bởi mình 
chưa xuống đấy bao giờ. Ồ, còn vé mình chỉ mua đến Phủ Lý…Nhưng 
không cần, tới Nam đến nộp phạt là cùng chứ gì.” 

o O o 
Hạnh đi trên hè phố Nam Định; nàng lo sợ vì chưa biết sẽ đi đâu. Hạnh 

thấy mình bơ vơ; nàng tức tủi và oán ghét chồng vô cùng. Giá hắn cứ tử 
tế thì bây giờ việc gì mình phải lang thang như thế này. 

Hạnh cảm thấy suốt người mỏi mệt, rời rã, chân bước như kéo lê trên 
hè đường, tiếng guốc kêu quèn quẹt. Mãi bây giờ Hạnh mới biết mình vẫn 
chỉ đi guốc. Nhìn xuống hai bàn chân, vì đi bộ nhiều bị xuống máu, trông 
như sưng lên và bụi bậm bám đen, cáu bẩn lạ thường, tự nhiên Hạnh 
nghĩ đến cái giường ngủ ở nhà mà mọi ngày chẳng bao giờ Hạnh thèm 
biết đến sự êm ấm, sạch sẽ của nó. Hạnh tưởng tượng thân thể sẽ được 
thoải mái và dễ chịu lắm, nếu ngay lúc này nàng được ngả lưng trên chiếc 
giường của mình. Nàng sẽ nhắm mắt lại thiếp đi, ngủ một cái đã. Mặc tất 
cả mọi chuyện, không cần nghĩ đến điều gì, ngay cả đến anh chồng đáng 
ghét. Nhưng ác hại, đây không phải là nhà nàng. Hạnh cứ phải kéo lê trên 
hè phố Nam Định, một thành phố xa lạ mà nàng không có lấy một người 
quen thuộc nào cả. Làm thế nào bây giờ, đi đâu và ngủ ở đâu đêm nay? 
Rồi mai mốt biết làm cách nào mà xây dựng được một cuộc sống mới cho 
chính mình. Tất cả lòng bồng bột vì tức giận từ lúc ở nhà ra đi biến hết, 
Hạnh chỉ còn thấy lo sợ và tủi thân. Hạnh buồn rầu nghĩ đến người chồng 
mà nàng không thể nào thương yêu được nữa. Mối cảm tình đối với hắn 
thực đã chết hẳn. Vậy mà nàng vẫn cứ phải sống bên cạnh hắn, chỉ vì sự 
sống hàng ngày đã thành một nếp quen thuộc và sâu xa quá, Hạnh thấy 
khó mà dứt bỏ được. 

o O o 
– Bà lên xe? 
Tiếng mời của người phu xe khiến Hạnh dừng lại. Nàng ngần ngừ rồi 

bước lên. Tay bất chợt nắn vào túi áo. Hơn chục bạc tiền hàng vừa thu 
buổi sáng vẫn còn nguyên trong túi. Với số tiền này, nàng sẽ sống được 
mười hôm rồi liệu sau. Hạnh nghĩ đến đồ nữ trang nàng đeo trong người, 
tất cả có tới trăm bạc nên cũng được yên tâm. 

– Thưa bà về đâu? 
Bây giờ thì còn biết về đâu. Chỉ có cách đi thuê phòng ngủ. Nghĩ đến 

thuê phòng ngũ, Hạnh áy náy và sinh ngượng với chính mình. Nàng cố 
lấy giọng tự nhiên bảo với người phu xe: 

– À, bác xem có phòng ngủ sạch sẽ kéo tôi đến. Tôi ở Hà-nội vừa định 
tìm bà con nhưng để đến mai, bây giờ trời tối rồi, mình tới sợ không tiện. 

Dứt lời, Hạnh càng thấy ngượng vì câu nói dối của mình, dù nàng biết 
rằng đấy chỉ là cách nói cho người phu xe đừng nhầm coi mình là một gái 
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chơi. Phải, chỉ có gái chơi mới đi thuê phòng ngủ, chứ đàn bà tử tế có ai 
lại thế bao giờ. 

Đương mải nghĩ ngợi thì người phu xe kéo nàng rẽ vào ngõ vắng, rồi 
dừng lại trước căn nhà trông rất bí mật và kín đáo. Một ngọn đèn điện 
bóng nhỏ, ánh sáng vàng khè, mắc ngay dưới tấm biển gỗ treo phía trên 
cổng ra vào. Trên biển đề mấy chữ :“Có phòng cho thuê”. Nhìn những 
thứ ấy, Hạnh thấy người rờn rợn, nàng ngập ngừng hỏi người phu xe: 

– Có nơi nào khác không, hở bác? Ở đây tôi sợ không được sạch sẽ. 
Người phu xe cười nhếch mép một cách đáng ghét rồi trả lời Hạnh: 
– Thưa cô, ở dưới này thế là nhất rồi đấy ạ, chứ lấy đâu được như trên 

Hà-nội. 
Hạnh nóng bừng người lên vì tức tủi. Nàng nhận thấy rõ ràng cái giá 

trị của một người đàn bà một mình đi đến nhà “ô ten” là thế này đấy. 
“Lúc đầu nó mời mình lên xe thì nó gọi mình bằng bà, bây giờ nó lại gọi 
bằng cô.” Hạnh hậm hực nghĩ như vậy và nhớ lại câu nói của người phu 
xe: “Như thế là nhất rồi đấy ạ, chứ lấy đâu được như trên Hà-nội.” À, thì 
ra nó cho mình là gái điếm đứt đi rồi còn gì nữa. Chắc nó yên trí rằng 
mình vẫn quen ra vào các phòng ngủ cho nên nó mới nói thế chứ. Làm 
thế nào để tỏ cho nó biết rằng mình là một người đàn bà hoàn toàn lương 
thiện? Chẳng nhẽ lại kể ra với nó là tôi đứng đắn đây à. 

Người phu xe từ nãy chạy vào xem còn buồng không, bây giờ đã trở ra 
cùng với người bồi buồng. Anh ta nói với Hạnh: 

– Trên gác còn cái buồng lớn khá lắm cô ạ. Cô vào lấy ngay đi, chẳng 
có chốc nữa đi suốt Nam Định cũng không có. Vì hôm nay đầu tháng lính 
Tây đi chơi nhiều. 

Hạnh bất đắc dĩ phải xuống xe. Nàng định tâm giữ một thái độ thật 
đứng đắn. Vì vậy sau khi trả tiền xe, nàng nghiêm nét mặt, cố lấy dáng 
đi cho đĩnh đạc, bước theo người bồi vào trong nhà, nhưng tiếng guốc ở 
chân, dù nàng đã cố nhón gót bước cho thật êm, vẫn không giấu được 
tiếng kêu cồng cộc tuy rất khẽ. Lại cái gói quần áo mà nàng ôm bên cạnh 
nách, ngần ấy thứ làm Hạnh tự nhận thấy mình có vẻ lôi thôi, bệ rạc qúa. 
Nhất là bộ quần áo nàng đang mặc nhầu nát hết sức rồi. 

Hạnh theo người bồi đi qua một cái sân gạch tối, tới chân cầu thang 
cũng bằng gạch. Ở đấy cũng có một ngọn đèn điện nhỏ chiếu cái thứ ánh 
sáng vàng khè như ở ngoài cổng. Không khí không hẳn là yên tĩnh, tuy 
mấy cái buồng liền sát chân cầu thang đều đóng cửa im ỉm; nhưng từ 
những khe cửa chớp ở các buồng vẫn có những tia sáng yếu hắt ra. Lạ 
lắm, cả từ cái ánh sáng ở đây cũng khang khác, không giống như ở nhà 
nàng, như ở các hiệu buôn hay ở chung quanh cuộc đời nàng đang sống. 
Ồ, cả đến người bồi đi trước nàng cũng có vẻ khác thường. Anh ta cứ lùi 
lủi chẳng nói câu nào cho đến lúc đưa Hạnh lên tới gác. Anh ta dừng lại 
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ở một cái buồng đầu dẫy, lôi từ cạp quần ra xâu chìa khoá, mở cửa rồi 
vào trước. Thoạt tiên, anh ta bật đèn, đoạn ra mở toang cả hai cánh cửa 
sổ; xong anh ta lại lùi lủi đi ra, mặc Hạnh đứng giữa buồng, không thèm 
hỏi nàng một câu nào cả. 

Hạnh đưa mắt nhìn quanh buồng, nhưng cũng chẳng nhận định rõ hẳn 
nó ra làm sao, vì óc nàng đã sẵn có cảm giác ghê sợ mà từ phút vào tới 
buồng này cảm giác đó chỉ có phần tăng hơn lên. Ngay lúc này, Hạnh 
muốn nức lên khóc thật nhiều, nhưng nhìn đến cái cửa mà anh bồi đi ra 
vẫn để ngỏ, Hạnh lại phải ra đóng cửa. Xong quay vào ngồi xuống chiếc 
ghế và gục mặt xuống bàn để mặc nước mắt chảy ra, nàng đã khóc từng 
tiếng nức nở rung cả vai. 

Bỗng có tiếng gõ cửa, Hạnh đứng dậy vừa lau mắt, vừa cố giấu giọng 
khóc, hỏi ra: 

– Ai? 
– Tôi! 
Tiếng trả lời cụt ngủn, vậy mà Hạnh cũng biết là tiếng anh bồi lúc nãy, 

tuy nàng chưa từng nghe anh ta nói câu nào. Hạnh đành phải ra mở cửa, 
anh bồi thản nhiên bước vào, một tay ôm giỏ nước vào ngực, còn một tay 
cầm hai cái cốc thủy tinh. Anh ta lẳng lặng đặt các thứ lên bàn, xong đi 
ra, vẫn không đóng cửa trả lại. Hạnh nhìn theo, khó chịu hết sức, chỉ 
muốn gọi hắn lại mắng mấy câu cho hả, nhưng không dám. Rút cục, nàng 
phải ra đóng cửa vậy. Lần này Hạnh quay về ghế, nhưng nàng không ngồi 
mà chỉ đứng ngây ra, nàng thấy mình rất khổ mà không sao khóc được 
nữa. Nghĩ đến việc cãi nhau với chồng, hình dáng anh chồng vừa hiện ra 
trong óc Hạnh với tất cả những cái đáng ghét thì lại có tiếng gõ cửa. Hạnh 
cáu kỉnh, hầm hầm ra mở, không cần hỏi xem ai, vì đã đoán là anh bồi. 
Anh ta lại vào, tay cầm mảnh giấy, lọ mực nhỏ và cái bút, đi thẳng tới 
bàn để các thức lên. Xong anh ta nói với Hạnh bằng một giọng rất thản 
nhiên: 

– Bà biên cho. 
Hạnh mở to mắt ngạc nhiên hỏi: 
– Biên gì? 
– Tên tuổi, chỗ ở. 
– Vẽ, việc gì mà phải biên. 
– Không được, lệ ở đây thế. 
Hạnh khẽ nhăn mặt, cầm bút lên viết. Nhưng nàng biên bịa một tên và 

chỗ ở giả, xong đặt mạnh bút xuống bàn hỏi gay gắt: 
– Còn gì nữa không? 
Người bồi cầm mảnh giấy lên, nhìn vào những chữ Hạnh vừa viết rồi 

trả lời: 
– Tiền buồng. 



- 50 - 

 

– Bao nhiêu? 
– Một đồng tám. 
Hạnh nhướng mắt kêu lên: 
– Trời! Sao đắt thế? 
– Giá ở đây thế! 
Hạnh lấy hai tờ giấy một đồng để lên bàn, người bồi cầm lấy và cầm 

luôn cả giấy mực đi ra, vẫn cứ không đóng cửa. Hạnh chán nản thở dài, 
ngồi phịch xuống ghế để chờ, vì biết hắn sắp vào để trả lại tiền cho mình. 
Thật thế, hắn đã vào, hai tay bưng một chậu nước để lên một cái bàn nhỏ 
tận cuối buồng rồi tới đặt trước mặt Hạnh hai đồng hào mà hắn cầm kẹp 
ở giữa hai ngón tay: 

– Còn lại của cô hai hào. 
Hạnh ngần ngừ nửa muốn cầm, nửa muốn thôi. Nàng tính toán và khó 

chịu vì số tiền lại còn thừa những hai hào, chẳng nhẽ lấy lại một hào, coi 
không tiện. Sao không lẻ một đồng chín hoặc đồng bẩy có phải dễ xử hơn 
không? Ừ, nếu giá cái buồng nầy đồng bẩy thì nàng lấy về hai hào, cho 
hắn một hào thôi, như thế thật là tự nhiên, đằng này lại còn những hai 
hào. Nếu cho cả hắn thì nhiều quá: giá tiền nửa cân mỡ, nhà dùng ít ra 
hàng tuần mới hết chứ có ít đâu. Hạnh vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn anh 
bồi lúc ấy đương đưa tay phẩy sơ sơ trên bàn và để lại một vài cái chén, 
dáng điệu anh ta như có vẻ chờ đợi một cái gì. Hạnh nói nhanh: 

– Thôi, bác cầm lấy chỗ tiền lẻ. 
Người bồi tươi hẳn nét mặt lên, anh ta cầm nhanh lấy hai hào như 

người vồ, đoạn nhìn Hạnh. Có lẽ từ lúc cho tới bây giờ hắn mới nhìn Hạnh 
là một. Trước khi ra khỏi buồng, hắn quay lại nói với Hạnh: 

– Thưa cô, có chậu nước sạch rửa mặt được đấy ạ. Nếu cô có cần gì 
thêm cứ gọi cháu lấy. 

Hạnh gật đầu, chờ người bồi ra khỏi, nàng đóng cửa, khoá trái lại, đoạn 
vào nằm vật xuống giường. Nàng cảm thấy tấm đệm ẩm lạnh thấm vào 
da thịt, lại thêm mùi hăng hắc hôi ẩm của chiếc khăn trải giuờng và ở 
chiếc màn sô trắng cũ đã ngả màu vàng xông ra, làm Hạnh cảm thấy 
khắp người gờn gợn như nổi gai, nhưng nàng vẫn cứ nằm yên vì mỏi quá. 
Lúc này Hạnh mới chú ý nhìn những đồ vật trong phòng: tường màu vàng, 
nước vôi cũ đã có nhiều vết hoen bẩn. Đồ đạc ngoài cái giường Hạnh 
đang nằm còn một bộ bàn ghế, mặt bàn trải mảnh vải sơn cũ, trên để 
chiếc lọ Nhật sứt miệng, trong lọ cắm mấy cành hoa giả thô kệch đã bạc 
màu. Tận góc phòng có một chiếc bàn nhỏ sơn trắng, mặt bàn để vừa 
một thau nước và một bánh xà-phòng thơm rẻ tiền. Ngay dưới gầm bàn 
có một ống nhổ lớn. 

Bỗng Hạnh lắng tai: có người lên thang. Hạnh nghe rõ tiếng người Âu 
nói xì-xồ và bước giầy tây chắc nịch nện trên cầu thang lẫn với tiếng cười 
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the thé của đàn bà. Họ đã lên đến gác. Tiếng giầy dừng ngay ngoài cửa 
buồng Hạnh. Người đàn bà ngừng tiếng cười, gọi bồi oang oang, giọng 
rất thành thạo. 

– Anh bồi ơi! Đâu rồi, lên mở khoá chứ, để người ta đứng mãi đây à. 
Tiếng guốc anh bồi hấp tấp chạy lên thang rồi tiếng mở khoá lạch cạch. 

Buồng bên cạnh sáng đèn. Đôi trai gái mà Hạnh biết chắc là một người 
lính Âu với một chị ả Việt nào đó. Họ làm rầm rĩ, giọng cười nói lả lơi, đôi 
lúc người đàn bà cười rú lên từng cơn như người bị cù. 

Ở bên này, Hạnh khe khẽ ra tắt đèn, xong vào nằm im thin thít, trong 
lòng rất hồi hộp và sờ sợ. Tuy vậy nàng vẫn lắng tai tò mò nghe từng 
tiếng động ở bên cạnh. Cứ như thế một lúc lâu, vào khoảng độ mười hai 
giờ đêm, thì buồng bên cạnh có tiếng mở cửa, tiếng giầy người đàn bà đi 
ra phía cầu thang, chị ta lại gọi bồi: 

– Bồi, anh bồi, nó đi đấy! 
Hạnh bỗng nẩy ra một ý nghĩ. Nàng vùng dậy ra chỗ cửa sổ, dòm qua 

khe cửa chớp. Nàng mừng vì ở khe cửa chớp này trông xuống cầu thang 
rõ mồn một. Thế là Hạnh cố chờ để nhìn trộm cô ả. Một lát sau, đôi trai 
gái ra, đi xuống thang. Nhìn người lính Âu, Hạnh không lấy gì làm lạ lắm. 
Hắn cao lớn như các người lính Âu khác mà Hạnh thường gặp ban ngày 
ở ngoài phố. Nhưng Hạnh chú ý đến người đàn bà, cô ta cũng chỉ là một 
người đàn bà mà sao Hạnh thấy rất xa lạ. Từ tấm áo cô ta mặc cho đến 
đôi giầy và mọi cử chỉ của cô ta, cái gì cũng có vẻ kinh kinh, là lạ. Với 
Hạnh, cô ta thực đã là một người ở thế giới khác, Hạnh cảm thấy kinh sợ 
cô ta. Nếu có chuyện gì cần có lẽ Hạnh cũng không thể nói với cô ta được 
lấy một lời. 

Cô ta và người lính xuống hết cầu thang và đi đã khuất, Hạnh vẫn còn 
đứng ngây người nghĩ về cô ả. Cái mặt đánh phấn trắng bệch, đôi môi tô 
son đỏ màu máu, cái giọng gọi bồi oang oang thành thạo, tiếng cười rũ 
đĩ thoã…Trời ơi! đàn bà gì mà thế, thực kinh tởm! 

Một tiếng động nhỏ đâu đây, Hạnh quay vào. Buồng bên cạnh đã tắt 
đèn từ lúc nào, không có ánh sáng chiếu sang làm buồng Hạnh tối om 
lặng lẽ. Hạnh sợ hãi cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục. Giá 
ở nhà thì nàng đã hét lên. Nhưng ở đây nàng biết không có ai thân thuộc 
nên đành phải lấy hết can đảm lần tới chỗ bật đèn. Xong, nàng nằm lên 
giường, nước mắt bỗng dưng chẩy ràn rụa. Nàng nức lên khóc, vừa nhớ 
đến mẹ, đến chồng con, và mọi chuyện. Nhưng không chuyện gì nhớ 
được cho có mạch lạc, nàng chỉ thấy khổ và tủi thân. Mãi rồi nàng ngủ 
thiếp đi. 

o O o 
Sáng hôm sau, ánh nắng đã xuyên qua khe cửa sổ, Hạnh mới tỉnh giấc. 

Thoạt đầu nàng bỡ ngỡ thấy mình ở chỗ này. Sau dần dần nàng nhớ ra 



- 52 - 

 

hết cả cái cảnh hôm trước. Hạnh đứng dậy ra mở toang hai cánh cửa sổ. 
Ánh sáng ùa vào trong phòng làm Hạnh vui mừng. Nàng không thấy chỗ 
này xa lạ quá như tối hôm qua, lúc nàng mới tới. Bây giờ ánh nắng lương 
thiện đang chẩy chan hoà khắp nơi. Trên sân gạch nhỏ màu đỏ tươi và 
mát, ngay dưới chân cầu thang, hiện ra một cảnh rất quen thuộc: vài ba 
người đàn bà đang ngồi giặt bên cạnh cái bể xây dưới vòi máy nước. Nếu 
đừng có những cái áo lót mình xanh đỏ và diêm dúa của đàn bà phơi trên 
giây thép thì có lẽ Hạnh đã quên được mình đang sống ở trong cái nhà 
“có phòng cho thuê”. Phía trong nhà bếp cũng có những làn khói rất lương 
thiện ấm cúng như những làn khói khác toả lên nhè nhẹ. Đâu đây, tiếng 
đàn bà nói, tiếng trẻ khóc, tiếng cọ sân, tiếng nước dội, ngần ấy thứ tiếng 
động thân mật làm Hạnh vui vui, nhưng không khỏi bỡ ngỡ, nàng nghĩ 
rất lẩn thẩn: 

– Thế ra những người này họ cũng ăn, cũng giặt, cũng sống như những 
người khác. Lạ nhất, lại có cả trẻ con sống ở cái nhà này nữa à? 

Hạnh nhìn chằm chặp vào một người đàn bà tay bế đứa con nhỏ chừng 
độ một năm, tay cầm bát bột từ căn buồng nhỏ bé sát nhà bếp bước ra 
sân, đến ngồi trên một chiếc ghế sẵn có ở đấy. Cô ta đặt con trên đùi, 
xúc bột cho con ăn. Hạnh ngờ ngợ, rồi ngây mặt vì ngạc nhiên. Người đàn 
bà cho con ăn bột kia chính là người gái chơi mà Hạnh vừa trông thấy 
đêm trước. Hạnh không kịp để ý nghĩ kinh tởm về người đàn bà ấy quay 
trở lại trong óc nàng nữa. Trước mắt Hạnh, người ấy cũng đang là một 
người mẹ như nàng, và đứa nhỏ kia nữa, cũng mập mạp, cũng có cái đầu 
tóc mềm óng. Những lúc nó khua cái chân, cái tay ra cười nghịch thì thật 
cũng ngây thơ như những đứa trẻ con khác. Nét mặt người đàn bà mà 
vừa mới hôm qua Hạnh có ý kinh sợ thì bây giờ cũng vẫn nét mặt ấy, chỉ 
thiếu có lớp phấn bự nên thấy rõ nước da vì thức đêm nhiều trông mai 
mái. Hai quầng mắt thâm trũng xuống, đôi môi nhợt vì không tô son. Chỉ 
hai ánh mắt buồn bã của cô ta có ẩn một nỗi vui nhẹ, mỗi khi cô ta nhìn 
con mình cười nghịch. 

“Trời ơi, người đàn bà ấy cũng là một con người, cũng có tình mẫu tử 
như mình, như tất cả những bà mẹ khác” Hạnh nhớ lại cô ta đêm trước, 
nhưng nàng không kinh tởm nữa mà chỉ thấy lòng thương rào rạt; tự 
nhiên Hạnh mở cửa xuống cầu thang, rồi tới đứng bên người đàn bà đó. 

Bây giờ thì Hạnh có thể nói với người mẹ ấy một cách dễ dàng, không 
như đêm qua nàng đã tưởng:”Nếu có chuyện gì cần lắm, có lẽ mình cũng 
không thể nói với người đàn bà này lấy một câu.” 

– Cháu kháu quá nhỉ! Cháu được mấy tháng thế…bà? 
Nghe lời khen của Hạnh, người đàn bà lặng lẽ mỉm cười. Trong cái cười 

vui sướng của người mẹ thấy có người khen đến con mình ấy, Hạnh còn 
nhận thấy một nỗi buồn vô hạn ở trong. Mắt Hạnh như mờ đi. Nàng 
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thương người đàn bà này, thương mình, thương đứa trẻ và thương con 
mình. 

Bỗng nhiên Hạnh hỏi người đàn bà: 
– Bà có biết mấy giờ có tầu ngược Hà-nội không? 
Người đàn bà ngửng lên nhìn thẳng vào mắt Hạnh một giây rồi trả lời: 
– Có chuyến mười một giờ sáng đấy. 
Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, Hạnh vội vã đi lên phòng để thu xếp. 

Lúc này Hạnh nghĩ đến con, nàng thực đã nhớ nó quá. 
Nàng tính nhẩm những công việc nàng phải làm hôm nay:”Mười một 

giờ tầu chạy, hai giờ đến nhà, hãy đi tắm gội đã, rồi dọn dẹp. Chao ôi, 
vắng mình từ hôm qua đến nay, nhà cửa lại không ngập lên ấy chứ lại!” 

Còn thằng bé (Hạnh sung sướng nghĩ), chiều nay tự tay nàng sẽ lại tắm 
cho con, và lại bế thằng bé, xúc bột cho nó ăn như thường lệ. 

Hạnh đã quên không nghĩ đến người chồng vũ phu, đến nỗi uất ức của 
mình bị trận đòn hôm qua trong lúc cãi nhau nữa, hay nàng không cần 
nghĩ tới. 

 

Nguyễn Thị Vinh 
1953 
 
 

 
Nguyễn Thị Vinh 
(1924 – 2020) 

Nhà văn Nguyễn Thị Vinh sinh năm 1924 tại Hà Nội. Bà là một trong 
ba thành viên cuối cùng của Tự Lực Văn Đoàn. 
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Trước năm 1975, Nguyễn Thị Vinh giữ chức Chủ Bút và Chủ Nhiệm 2 
tạp chí văn nghệ: Tân Phong và Đông Phương. Bà cũng là thành viên của 
Hội Đồng Giám Khảo Giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc VNCH. 

Sau 1975 bà tỵ nạn chính trị tại Na Uy, tiếp tục hoạt động văn học trong 
vai trò Chủ Nhiệm tạp chí văn nghệ Hương Xa. Và là thành viên trong 
nhóm chủ biên nhà xuất bản Anh Em. 
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